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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję Państwu ostatnie w tym roku wydanie
Newslettera Prosper Capital Dom Maklerski. Zachęcam Państwa do
zapoznania się z artykułami stanowiącymi zarówno podsumowanie
rynków 2021 roku, jak i ich perspektywy na 2022 rok. Dodatkowo w
Newsletterze znajdą Państwo artykuł, w którym pokazujemy jak
sytuacja pandemii wpłynęła na właścicieli nieruchomości, którzy
wynajmują powierzchnię restauratorom lub wyspecjalizowanym
operatorom w przypadku większych kompleksów. Zachęcam
również do zapoznania się z ciekawym artykułem przygotowanym
przez nasz Departament Analiz dotyczącym rywalizacji wokół
nowego jedwabnego szlaku.

Przy okazji w imieniu pracowników Prosper Capital Dom Maklerski
oraz współpracujących z nami Pracowników sieci sprzedaży
chciałbym złożyć Państwu Życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt
oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

Z poważaniem
Piotr Teleon
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

WSTĘP

Piotr Teleon
Prezes Zarządu 
Prosper Capital 
Dom Maklerski S.A.
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AKCJE KRAJOWE

Na warszawskiej giełdzie notowanych jest (według stanu na dzień 17 grudnia) 47 spółek
zagranicznych. Odpowiadają one za 46,57% kapitalizacji całej giełdy. Od początku roku indeks WIG
grupujący spółki z regionu zyskał ponad 36%. Rok 2021 na giełdzie w Warszawie upłynął pod znakiem
wzrostu małych i średnich spółek, co prezentują dane na poniższej tabeli Największy wzrost
odnotowały walory spółek należących do indeksu mWIG 40 – ponad 28%. Uwzględniając dywidendy,
zwrot wynosił ponad 35% od początku roku. 

Od początku pandemii na giełdzie panuje gorący klimat. Ceny akcji osiągnęły rekordowe
poziomy, podsycane niskimi stopami procentowymi, wzrostem handlu detalicznego i
rządowymi kontrolami stymulacyjnymi. Startupy wchodzące na giełdę po raz pierwszy zebrały
w 2020 roku więcej pieniędzy niż kiedykolwiek, a następnie podwoiły tę sumę w 2021 roku. W
telegraficznym skrócie, rok 2021 można uznać za udany dla rynków akcji i surowców.
Natomiast, najniższe stopy zwrotu odnotowano na rynku obligacji skarbowych

PODSUMOWANIE RYNKÓW W 2021 ROKU
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Tabela 1. Stopy zwrotu z głównych indeksów
GPW w Warszawie

Źródło: Money.pl, data dostępu: 2021-12-20

Najlepszymi miesiącami indeksu WIG20 były
kwiecień, maj, sierpień i październik. W miesiącach
tych, największe polskie spółki zyskały
odpowiednio 5,09%, 9,77%, 5,08% i 4,13%
(uwzględniając dywidendy). Miesiącem, w którym
WIG20 stracił najwięcej był listopad. Notowania
blue-chipów zniżkowały wówczas o 8,76%. Indeks
WIG zwyżkował o 16,74%. W 2021 roku najsłabszym
rynkiem był New Connect, NCIndex stracił ponad
22%. Nie było zatem kontynuacji zwyżek z
ubiegłego roku. Wówczas NCIndex zyskał 108% przy
istotnym zwiększeniu obrotów. Poprzedni rok był
wyjątkowy i rekordowy na rynku New Connect. 

Obecny rok wygląda zdecydowanie słabiej pod względem obrotów czy spektakularnych debiutów.
Nic dziwnego, jeżeli za bazę do porównania stanowi wyjątkowy 2020 rok. Obecny stan na NC
nazwałbym bardziej unormowaniem sytuacji niż krachem czy też początkiem końca tego rynku.
Obroty w tym roku są o ponad 50% niższe niż w poprzednim, ale i tak wyższe w porównaniu z
poprzednimi latami. Pamiętajmy, że New Connect jest (teoretycznie) rynkiem dla mniejszych spółek,
na wczesnym etapie rozwoju, które w warunkach jak w 2020 roku, mogą mocno zyskiwać. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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W tym roku mamy inne otoczenie ekonomiczne w
tym niepokoje polityczne, rosnącą inflację czy też
rozpoczęcie (prawdopodobne) cyklu podwyżek
stóp procentowych. Te czynniki
makroekonomiczne również przyczyniają się do
inwestowania i przerzucania kapitału w dojrzalsze
spółki z głównego parkietu. Potwierdzeniem tego w
2021 roku może być nie tylko wzrost głównych
indeksów giełdowych WIG i WIG20 (przy
jednoczesnym spadku NC Index) ale również wzrost
obrotów o ponad 10% względem poprzedniego
roku.

Spółki hojnie dzieliły się zyskiem z akcjonariuszami,
co przedstawia poniższa tabela. Inwestycje w
wybrane spółki dywidendowe okazały się
skutecznym zabezpieczeniem przed inflacją. Wiele
spółek wypłaciło dywidendy 5% i niższe.

W 2021 roku większość indeksów sektorowych
zyskiwała w tempie dwucyfrowym. Najsłabszym
indeksem sektorowym był WIG-Górnictwo, który
stracił ponad 17%. Był to jedyny indeks sektorowy
na GPW, który odnotował ujemną stopę zwrotu.
Ponad 1% wzrost można zaobserwować na
notowaniach indeksu WIG-Budownictwo. Pozostałe
indeksy zyskiwały znacząco. Poziom indeksu
WIG.GAMES po załamaniu spowodowanym
nieudaną premierą gry Cyberpunk jest wyższy o
ponad 17% względem stanu na początku roku.
Istotnie, bo aż o 39% zyskiwał indeks WIG-Media. 

Tabela 2. Stopa dywidendy poszczególnych spółek

Źródło: Money.pl, data dostępu: 2021-12-20

Akcje spółek motoryzacyjnych zyskały od 1 stycznia ponad 50%, a chemicznych – 31%.
Ponadprzeciętny zwrot uzyskali akcjonariusze polskich banków – wzrost notowań indeksu o ponad
69%. 

Przyczyną rosnących cen akcji banków były oczekiwania podnoszenia stóp procentowych przez RPP.
Najwyższe zyski w 2021 roku można było osiągnąć kupując akcje spółek odzieżowych - grupujący je
indeks zyskał ponad 84%. Jest to m.in. zasługa realizacji przez klientów spółek odzieżowych
odroczonego w wyniku pandemii popytu - tzw. efekt niskiej bazy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że
sektor modowy na świecie rozwija się dynamicznie wraz z sektorem e-commerce.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Źródło: Money.pl, data dostępu: 2021-12-20

Tabela 3. Stopa zwrotu WIG (ujęcie sektorowe) 

Źródło: Money.pl, data dostępu: 2021-12-20

Tabela 4. Stopy zwrotu wybranych indeksów giełd
europejskich w 2021 roku

AKCJE ZAGRANICZNE

W 2021 roku wiele europejskich indeksów
odnotowało dwucyfrowe wzrosty.
Najwyższą stopę zwrotu osiągnął Austrian
Traded Index (ATX) - indeks giełdy w
Wiedniu. Wzrosty przekraczające 20%
osiągnęły giełdy we Francji, Szwecji, Danii,
Norwegii i we Włoszech. Jednym z
najsłabszych był rynek hiszpański – wrósł
jedynie o 3%. W poniższej tabeli
przedstawiamy stopy zwrotu wybranych
indeksów giełd europejskich w 2021 roku. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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[1] J. Rzeźniczek, Pięć lokomotyw S&P 500, https://stooq.pl/mol/?id=23352, dostęp w dniu 15.12.2021 r.

Spośród rynków akcji wysoko wyceniany wydaje się rynek amerykański, który odnotowuje wzrosty
od 2009 roku. Od dołka notowań z okresu pandemii w marcu 2020 roku do 15 grudnia 2021 roku
stopa zwrotu S&P 500 wynosi 111% a od początku 2021 roku do 15 grudnia - ponad 25%. Znaczną
część tegorocznego wzrostu (około 35%) [1] S&P 500 zawdzięcza pięciu spółkom: Apple zyskał 30%,
Microsoft odnotował wzrost o 48%, akcje Google zdrożały o 62%, Tesli o 35%, a Nvidii o 117%. W dniu
30 listopada 2021 roku kapitalizacja spółek należących do indeksu S&P 500 osiągnęła 38,74 tryliona
dolarów. Pięć wskazanych spółek stanowi około 23% udział w kapitalizacji indeksu. Wpływ
pozostałych spółek na indeks nie był znaczący. Nie wszystkie duże spółki rosły równie dynamicznie.
Facebook zyskał 20%, Amazon – 2%, a stopa zwrotu z akcji Netflixa wyniosła około 9%. Wśród
największych spółek wyróżnić można Berkshire Hathaway z ponad 27% wzrostem od początku roku.
Indeks Nasdaq zyskał w tym roku 20% a Dow Jones Industrial – 10%.

Rysunek 1. Indeks S&P 500 w 2021 roku

Źródło: Bankier.pl, dostęp dnia 15.12.2021 r.

Po zapowiedziach Jerome’a Powella, prezesa FED dotyczących zacieśniania polityki pieniężnej i
planowanych trzech podwyżek stóp procentowych w 2022 roku, nasiliły się obawy o nadejście bessy
w USA. Niektórzy analitycy uważają, że pęknięcie bańki nastąpiło już w lutym tego roku, kiedy to ARK
Invest (fundusz bardzo popularnej ostatnio Cathie Wood) osiągnął szczyt notowań. Od tamtej pory
ten inwestujący w innowacyjne spółki fundusz stracił około 40%. 

W 2021 roku obawy inwestorów wzbudził rynek chiński. Tamtejsze władze zaostrzyły politykę
antymonopolową wobec spółek technologicznych. W kwietniu koncern Alibaba otrzymał rekordową
karę 18,2 mld juanów (czyli 2,75 mld USD) za stosowanie nieuczciwych praktyk. Spółka została
oskarżona o naruszenie przepisów antymonopolowych. Karała bowiem sprzedawców, którzy
sprzedawali swoje towary na kilku platformach jednocześnie.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Konglomeratowi medialnemu Tencent nakazano zaprzestanie lukratywnej współpracy z
wytwórniami muzycznymi. Władze rozszerzyły też obostrzenia na zdominowanym przez tę spółkę
rynku gier. Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą grać w sieci
tylko przez trzy godziny w tygodniu. Tencent otrzymał zakaz wydawania i aktualizowania gier w
czasie kontroli, której poddane zostały wszystkie aplikacje spółki. Ograniczenie objęło około 69
aplikacji i ponad 100 gier. Ograniczenia nakładane są również na chińskie spółki notowane na giełdzie
w Stanach Zjednoczonych. Obawy inwestorów wzbudziły plany przymusowego wycofania niektórych
chińskich podmiotów z amerykańskiego rynku. Notowania Alibaby straciły już od tegorocznego
szczytu (w lutym za jedną akcję płacono 274 dolarów) ponad 50%. Akcje Tencent odnotowały ponad
40% stratę licząc od najwyższego poziomu w lutym. Czynnikiem ciążącym chińskim akcjom jest
również spodziewany kryzys na tamtejszym rynku nieruchomości i problemy z wypłacalnością
największego chińskiego dewelopera Evergrande. Rynek spodziewa się, że bankructwo dewelopera
może zapoczątkować niewypłacalność całego sektora i spowodować kryzys kredytowy w Chinach.

Rysunek 2. Golden Dragon China Index

Źródło: Bloomberg.com, data dostępu: 2021-12-20 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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RYNEK OBLIGACJI

Mijający rok nie był szczęśliwy dla posiadaczy obligacji skarbowych. Treasury BondSpot Poland Index
stracił od początku roku ponad 7%. Niewiele lepiej radzą sobie obligacje krajów Grupy G7 - S&P G7
Sovereign Bond Index jest notowany o 5,49% niżej niż na początku roku. Obligacje amerykańskie
straciły stosunkowo niewiele bo tylko 1,55%. Najmniej zmartwieni mogą się czuć posiadacze obligacji
niemieckich - S&P Germany Sovereign Bond Index stracił jedynie 0,94% od początku roku.

Niskie stopy procentowe oraz rosnąca inflacja powodują, że inwestorzy uzyskali ujemną realną stopę
zwrotu. Uczestnicy tego rynku mogą też napotkać ryzyko stopy procentowej. Polega ono na tym, że w
przypadku wzrostu stóp procentowych spadają ceny obligacji o oprocentowaniu stałym. 

TOWARY

Na rynku surowców najbardziej wzrosły notowania cen ropy. Indeks S&P GSCI Crude Oil Multiple
Contract 55/30/15 1M/2M/3M zyskał 65,54%. Ogólny indeks surowców - S&P GSCI odnotował wzrost o
ponad 43%. Miedź zyskała w 2021 roku około 23%. Rozczarowujące było złoto, które straciło ponad
5%.

Jeśli rok 2020 był rokiem ogromnej odporności na szalejącą pandemię Covid-19, rok 2021 polegał na
zamianie z stabilnego wzrostu na pozycję wysokich zwrotów. Choć druga fala rzuciła rynki na kolana,
dzięki rosnącemu tempu szczepień gospodarka USA oraz Strefy EURO otworzyła się szybciej, najpierw
stawiając małe kroki, a potem gigantyczne kroki w kierunku normalizacji. 

OPRACOWANIE

Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


4

Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, należałoby odnaleźć się w cyklu koniunkturalnym, w
którym obecnie się znajdujemy. Wydaje się, że jesteśmy w momencie rekordowych wycen na rynku
akcyjnym i rynku surowcowym, przy względnie stałym poziomie rentowności obligacji, jednak
zaczynających już lekko zniżkować. Zgodnie z powyższym wykresem, wskazuje on fazę ożywienia
gospodarczego (na wykresie „stage 4” czyli faza 4). 

Rynki i gospodarka ciągle odczuwają skutki pandemii COVID-19 i wielu inwestorów zastanawia
się, jaki będzie ten następny rok. W poniższym tekście, prezentujemy trendy i obawy, które
mogą kształtować krajobraz inwestycyjny w 2022 roku. Wśród kluczowych sektorów rynku,
które należy obserwować, są sektor paliwowy, metali szlachetnych, samochodowy, usług i
mieszkaniowy. Jednocześnie, innymi kluczowymi obszarami wartymi uwagi są tapering (czyli
ograniczenia bodźców stymulujących gospodarkę w czasie pandemii), stopy procentowe,
inflacja, płatność za przepływ zamówień (PFOF) i przepisy antymonopolowe. Z dziedziny
podatków należałoby się przyjrzeć nowej globalnej minimalnej stawce podatku od osób
prawnych, która w 2022 zacznie nabierać kształtu, co będzie miało wpływ na międzynarodowe
korporacje. 

PERSPEKTYWY RYNKOWE 
NA ROK 2022
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Rysunek 1. Wyidealizowany cykl koniunkturalny i
relacje międzyrynkowe w normalnym środowisku
inflacyjnym.

Moment zakończenia tej fazy jest w bieżącym
okresie nie do wyznaczenia – równie dobrze akcje
mogą dalej zwyżkować przez najbliższe okresy, z
racji wysokiego apetytu na ryzyko i braku
alternatyw wobec silnie ujemnych realnych stóp
procentowych, lub wręcz przeciwnie – strona
popytowa osłabnie. Długość każdej fazy jest trudna
do oszacowania, co widać zwłaszcza na przykładzie
bardzo dynamicznego odbicia Covidowego, gdzie
lokalne minimum zostało odrobione w ciągu
niecałych 2 miesięcy. Nadchodzące okresy będą
ulokowane zatem w fazie nr 4 i 5. Są to szczyty
wzrostu gospodarczego i giełdy. Mimo, że
ekspansja trwa, gospodarka rozwija się w
wolniejszym tempie, ponieważ rosnące stopy
procentowe i rosnące ceny surowców są coraz
większym obciążeniem dla przedsiębiorców. Akcje
przewidują fazę kurczenia się gospodarki, osiągając
szczyt przed faktycznym zakończeniem ekspansji.

Źródło: https://school.stockcharts.com/doku.php?
id=market_analysis:sector_rotation_analysis, data
dostępu: 2021-12-20

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Powyższa mapa cykli jest oparta na jednej z przedstawionych w Intermarket Review Martina J. Pringa.
Cykl koniunkturalny jest przedstawiony jako fala sinusoidalna. Pierwsze trzy etapy są częścią
kurczenia się gospodarki (osłabienie, zniknięcie i wzmocnienie). Etap 3 pokazuje gospodarkę w fazie
kurczenia się, która zaczyna się umacniać po dołku. Gdy fala sinusoidalna przecina linię środkową,
gospodarka przechodzi od kurczenia się do trzech faz ekspansji gospodarczej (wzmocnienia, szczytu i
osłabienia).

W tym cyklu koniunkturalnym towary (inaczej: surowce) pozostają mocne i osiągają szczyt po akcjach.
Towary (ang. Commodities), prawdopodobnie będą rosnąć w nadchodzących okresach. Odnosząc się
do złota, można wyróżnić silną korelację między realnymi stopami procentowymi a ceną złota – gdy
realne stopy procentowe idą do góry, to złoto tanieje. Jest to logiczne, ponieważ przy dodatnich
realnych stopach procentowych wartość pieniądza jest zachowana w czasie, wtedy złoto jako
surowiec rzadki, szlachetny, nie notuje silnego popytu, z racji, że nie ma potrzeby hedgowania się
(zabezpieczania) przed inflacją. Zatem silne podwyżki stóp procentowych (nominalnych) będą działać
na złoto niekorzystnie. Jednak należy zauważyć, że przy galopującej inflacji, która nie była gaszona
automatycznie, realne stopy procentowe pozostają wciąż silnie ujemne. Na przykładzie USA, dane na
koniec listopada 2021 wyglądają następująco: stopa procentowa (nominalna) w przedziale 0-0,25%
versus inflacja CPI na poziomie ponad 6%. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się walka z inflacją,
jednak według prognoz, inflacja swój szczyt ma dopiero osiągnąć, właśnie w 2022 roku. 

Odnosząc się do pozostałych surowców, warto zaznaczyć, że są one powszechnie używane w
przemyśle (metale, np. miedź, srebro), a przy obecnych brakach podażowych, wzmożony popyt może
uaktywnić się w przyszłości, gdy zostaną naprawione łańcuchy dostaw. Obecne ceny towarów są
bardzo wysokie, przez co kolejne wzrosty surowców są mało prawdopodobne, a obecne ceny już są
przeszacowane. Warto takie tezy porównać do wykresu nr 1, gdzie S&P GSCI (Goldman Sachs
Commodity Index – indeks długoterminowych kontraktów towarowych) znajduje się znacznie niżej
niż poziomu z 2008 roku, czy roku 2012. Co więcej, na poniższym wykresie została pokazana relacja
indeksu surowców do indeksu akcji amerykańskich. Sektor equity zatem jest znacznie bardziej
przeszacowany niż surowcowy. Oczywiście, czas realizacji tych wzrostów może przypaść na 2022 rok,
ale równie dobrze, rysujące się na wykresie nr 1 „nożyce” mogą się w 2022 roku pogłębić jeszcze
bardziej. Powodem takiej sytuacji może być spowalniający wzrost gospodarczy, zacieśniająca się
polityka FED (Federal Reserve Board) i rosnące realne rentowności które mogą sugerować, że
inwestorzy powinni spodziewać się w przyszłym roku stóp zwrotu nieco poniżej średniej (S&P 500) a
dla przeciwwagi S&P GSCI napędzany głównie rosnącym zapotrzebowaniem na materiały
wykorzystywane w przyspieszającej globalnej transformacji energetycznej nadal będzie napędzać
popyt i ceny. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Rysunek 2. Notowania indeksu amerykańskich spółek (SP500; linia zielona, oś lewa) oraz indeksu S&P GSCI
(dawniej Goldman Sachs Commodity Index - służy jako punkt odniesienia dla inwestycji na rynkach
towarowych oraz jako miara wyników towarów w czasie; linia niebieska, oś prawa).

Źródło: https://tradingeconomics.com/commodity/gsci, data dostępu: 2021-12-20

Jednym z sygnałów, który pod koniec 2021 wywołał presję podażową na rynku akcyjnym w Ameryce,
było ogłoszenie przez FED gotowości do rozpoczęcia „tapering’u” (zakup obligacji dodał ponad 4
biliony dolarów do bilansu Fed, który obecnie wynosi 8,5 biliona dolarów). Perspektywa podniesienia
stóp procentowych w USA na początku kolejnego roku i ograniczenie skupu obligacji, w połączeniu z
pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa – Omicron, spowodował wyprzedaże na rynkach
akcyjnych. Jednak już w kilka dni później sytuacja ustabilizowała się. Pokazuje to nadreaktywność na
rynkach i dopiero wcielenie w życie jastrzębich planów FED, może przeciąć wysokie wyceny akcji.
Taka polityka, spowoduje umocnienie się dolara – ograniczenie podaży waloru (USD), prowadzi do
wzrostu jego ceny. 

RYNEK AKCYJNY

Wiele badań na amerykańskim indeksie SP500 wskazuje na to, że długoterminowo praktycznie nie da
się stracić przy inwestycji w akcje [1]. Stąd inwestowanie na rynku akcyjnym pozwala na osiągnięcie
dodatnich stóp zwrotu, niezależnie od cyklu koniunkturalnego. Jednak, w zależności od cyklu, w
którym dokonamy kupna indeksu/akcji będzie to trudniejsze do osiągnięcia, ponieważ wybór punktu
startu, którym może być kupno na zwyżce lub na dołkach, bezpośrednio wpływa na stopę zwrotu. 

[1] A Random Walk Down Wall Street, Burton Gordon Malkiel, 1973, W. W. Norton & Company, Inc.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://tradingeconomics.com/commodity/gsci
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W długim terminie zazwyczaj następuje przebicie ponad poziom kupna, co wynika z faktu, iż
gospodarka stale się rozwija. W czasach pierwszej fali pandemii większość akcji była dramatycznie
przeceniona, stąd nawet losowy dobór walorów pozwalał na osiągnięcie kilkudziesięciu procent
zwrotu z portfela akcyjnego. Obecnie dobór walorów winien być staranniejszy, ponieważ nie ma już
tak przecenionych akcji. W środowisku rosnącej inflacji wybór akcji powinien polegać przede
wszystkim na spółkach korzystających z rosnącej inflacji – zatem takich, które nie wymagają ciągłych
reinwestycji, mogących kreowć większą wartość, wraz ze spadkiem wartości pieniądza. Inflacja
korzystnie wpływa ogółem na rynki akcji, dzięki realizacji przez przedsiębiorstwa zysków inflacyjnych,
jak i obniżenie kosztu kapitału, co jest korzystne z racji kredytowania odbiorców, jak i korzystania z
zadłużenia. Jak zatem odnieść to do sytuacji na rynkach akcji i poszczególnych sektorów?
Proponujemy przegląd wybranych indeksów sektorowych WIG.

BANKI 

W 2021 roku, Narodowy Bank Polski (NBP) podwyższał referencyjną stopę procentową 3-krotnie. Po
grudniowej decyzji RPP stopa procentowa osiągnęła wyższy poziom – 1,75% czyli o 1,65% więcej niż
przed pandemią. Banki na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) również entuzjastycznie
zareagowały na cykl kolejnych podwyżek, a indeks WIG-BANKI w połowie października wzrósł do
poziomów nie widzianych od kilku lat. Można się spodziewać, że kolejne podwyżki będą słabsze i
żadna nie powinna przekroczyć rynkowego konsensusu (w przypadku braku zwiększenia dynamiki
wzrostu stopy inflacji w przyszłych okresach). Kolejne wzrosty stóp procentowych dla banków są
czynnikiem pro wzrostowym, jednak z racji, iż giełda dyskontuje stan gospodarki na kilka miesięcy do
przodu, można oczekiwać, że kolejne podwyżki stóp procentowych są już wliczone w cenę. 

Należy też wspomnieć o celu podwyżki stóp procentowych – walka z inflacją. Jednak stopy
procentowe na poziomie 1,75 % (stopa referencyjna z grudnia 2021) versus 6 % inflacja CPI, a przy
niektórych dobrach znacznie wyższa, powodują, że realne stopy procentowe są silnie ujemne. Warto
sobie uzmysłowić, że inflacja sprzyja niwelowaniu zadłużenia (nominalnie spłata ta sama, a realnie
spłata niższa), zatem dla krajów zadłużonych zwalczanie inflacji nie jest korzystne na poziomie
państwa. Niższa inflacja sprzyja głównie konsumentom. 

GAMING

Sentyment do branży gier po sławetnej, aczkolwiek nieudanej premierze Cyberpunk 2077 w roku 2020
został znacząco osłabiony. Niektórzy twierdzili, że sektor był przegrzany i korekta na tym rynku była
potrzebna, by przywrócić sektor do realnych poziomów. Z drugiej strony, Polska jest jednym z
najpotężniejszych producentów gier na świecie, a dzięki skalowalności biznesu, popyt na polskie gry
jest kreowany na całym świecie. Nic więc dziwnego, że spółki gamingowe notowane na polskiej
giełdzie zostały docenione, a oczekiwania inwestorów wzrosły do niebotycznych poziomów. Spadek
notowań WIG-GAMES nie przekreślił fundamentów branży, a jedynie pozwolił patrzeć na sektor
bardziej racjonalnie, na chłodno. Sektor będzie dojrzewać, zatem dynamika rozwoju będzie z czasem
osłabiać się, na rzecz malejącego ponoszonego ryzyka przez inwestora. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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W nadchodzącym roku będą premiery wielu gier, część zostanie wzbogacona o udział sław, część
będzie kontynuacją dotychczasowych bestsellerów. Pytaniem pozostaje czy, a może bardziej kiedy,
negatywny stosunek inwestorów do tej branży się zakończy.

Źródło: „The Game Industry of Poland”. Report 2021, Published by the Polish Agency for Enterprise Development
Pańska 81/83, 00-834 Warsaw, Poland, data dostępu: 2021-12-20

Rysunek 3. Najważniejsze fakty i liczby z rynku gamingowego

W roku 2021 byliśmy świadkami dynamicznych i bardzo silnych wzrostów na indeksach WIG-NRCHOM
oraz WIG-BUDOW. Rynek od września i października 2021 ochładza się dla tych sektorów, powodując
spadek od szczytów o około 13%. Koreluje to z wyzwaniami, jakie spółki z sektora muszą się mierzyć.
Dla rynku nieruchomości są to przede wszystkim ograniczona podaż gruntów, drożejące surowce i
przerwane łańcuchy dostaw. Jest to również jeden z czynników powodujący wzrosty cen mieszkań –
w odpowiedzi na drożejące materiały budowlane, ceny mieszkań są podnoszone by zachować marże.
W takich warunkach nierzadko podejmowane są decyzje, nie tylko przez deweloperów ale również
przez prywatnych właścicieli domów i działek, o odłożeniu budowy na później. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


To bezpośrednio koreluje z wynikami branży budowlanej. Dodatkowym ciężarem jest podwyżka stóp
procentowych, która oznacza utrudnienia w spłacie rat kredytów hipotecznych dla prywatnych
właścicieli, ale i wzrost oprocentowania kredytów deweloperskich. Czynnikami regulacyjnymi,
wpływającymi na podwyższenie ryzyka w branży nieruchomości są obowiązująca od lipca 2021 roku
zmieniona rekomendacja S, powodująca zaostrzenie kryteriów obliczania zdolności kredytowej dla
kredytów długoterminowych [2]. 

E-COMMERCE

Sektor ten w czasie pandemii przeżywał swój rozkwit, a sam przedstawiciel tego sektora na polskim
rynku silnie skorzystał z odpowiedniego wyboru momentu debiutu. Mimo, że pandemia ustała, trend
kupowania przez Internet pozostał, a wobec limitów w sklepach i przez to zwiększonego czasu
oczekiwania na dokonanie zakupu stacjonarnie, coraz więcej podmiotów osiąga przychody głównie
dzięki handlowi w Internecie. Konsumenci zyskują wygodę, zaoszczędzony czas, a producenci
ograniczają dzięki temu koszty wynagrodzeń, wynajęcia powierzchni usługowej, czy też energii. Jest
to zatem bardzo intuicyjne i logiczne, że branża ta jest bardzo perspektywiczna. Ciekawym trendem,
który może korzystnie wpłynąć na rozwój tego sektora jest zdobywająca popularność tokenizacja.
Wcielenie tokenów jako formy płatności spowoduje ułatwiony obrót wszelkimi dobrami, dzięki
natychmiastowej płatności. Kolejnym pragmatycznym, ale jakże istotnym w tej branży elementem
jest dostosowanie produktów do formy sprzedaży, tzn. transport produktów im bardziej dogodny,
tym lepiej adaptowalny. Głównymi trendami na tym rynku są szybkie przelewy, zyskujące na
popularności paczkomaty, elektroniczna porównywarka produktów, Silver – Commerce (dojrzała
grupa e-klientów - pokolenie Silver Power – kładzie główny nacisk na wygodne, szybkie płatności i
bezpieczeństwo transakcji) oraz stały kontakt i szybkie reakcje ze sklepem. Ciągłe doskonalenie
przyjętych technologii, w celu bycia lepszym od konkurencji jest kluczowe by osiągnąć
ponadprzeciętne stopy zwrotu, w gęstym otoczeniu konkurencji. Potwierdza to jeden z raportów
branżowych, w którym wyróżniono, do jakich miejsc skierowali swoje kroki nowi e-konsumenci.
Okazuje się, że aż 36% z nich deklaruje, że postawili na branżowe sklepy, np. dedykowane do zakupu
elektroniki, konkretnego sportu czy hobby. 28% wskazało na znane platformy zakupowe, takie jak
Allegro, Zalando, eobuwie.pl. Tylko nieco ponad jedna piąta skierowała się do sklepów już sobie
znanych - takich, w których robili zakupy również stacjonarnie [3]. 
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[2] https://www.totalmoney.pl/artykuly/109026,kredyty-hipoteczne,rekomendacja-s-od-komisji-nadzoru-finansowego---
na-czym-polega,1,1, data dostępu: 2021-12-20
[3] „Co (u)gryzie E-commerce. Raport w formie poradnika o wyzwaniach e-commerce 2021, Mobile Institute, Izba
Gospodarki Elektronicznej. https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/03/Co_ugryzie_ecommerce_2021_Raport-1.pdf

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/03/Co_ugryzie_ecommerce_2021_Raport-1.pdf
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RYNEK OBLIGACJI

Obligacje silnie reagują na zmiany stóp procentowych. Cena obligacji jest zależną od oczekiwanej
stopy zwrotu YTM (Yield to Maturity). Jest ona wynikiem przewidywań inwestorów co do rynkowych
stóp procentowych, a przez to - stóp procentowych ustalonych przez RPP. Ustalane na rynku ceny
obligacji o stałym oprocentowaniu są wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Wzrost stóp
powoduje spadek cen obligacji – inwestorzy powinni skierować się ku lokatom bankowym, z racji
niższego ryzyka. Spadek popytu na obligacje powoduje spadek ich cen, co spowoduje wzrost
rentowności obligacji. Na kreację realnej stopy zwrotu silnie oddziałuje stopa inflacji. Wzrost inflacji
powodujespadek realnej wartości płaconych przez emitenta odsetek i kwoty nominalnej po upływie
tenoru obligacji. Zatem jest to klasyczny przypadek spadku wartości pieniądza (portfel dóbr możliwy
do zakupienia za daną kwotę zmniejsza się w czasie). Stąd interwencje RPP przy podwyżce stóp
procentowych, by nie wywołać hiperinflacji, która niszczy zaufanie do danej waluty, powodując, że
staje się ona coraz bardziej bezwartościowa. O ile inflacja, np. na założonym poziomie 2,5% pobudza
rozwój gospodarki – poprzez stwarzanie okazji do lekko zwiększonej konsumpcji (która w takich
warunkach jest bardziej opłacalna niż oszczędzanie) to zbyt wysokie poziomy inflacji nie działają
pozytywnie na gospodarkę. Zatem stopa inflacji, stopy procentowe: obecne i przyszłe (oczekiwania
rynku co do kształtowania się ich), są obok ryzyka kredytowego, czyli całkowitej lub częściowej
niewypłacalności emitenta, głównymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy inwestycji w
obligacje.

Źródło: Bankier.pl, data dostępu: 2021-12-20

Rysunek 4. Notowania wybranych indeksów sektorowych na GPW

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Oczekiwanie na dalsze ruchy nominalnej stopy procentowej w górę, pozwoliły obligacjom na
zwiększenie rentowności, nie widzianych od kilku lat, a przede wszystkim na podwyższenie
rentowności osiąganych w okresie pandemii. Warto przypomnieć, że rentowności obligacji w Polsce w
okresie pandemii (od maja 2020 do początków 2021 roku) notowały najniższe historycznie poziomy.

Źródło: opracowanie własne

Wykres 1. Krzywa dochodowości polskich obligacji na dzień 1 grudnia 2021 oraz 1 grudnia 2020

Innowacje: Podczas przestojów związanych z pandemią firmy usługowe były zmuszone do
wprowadzania innowacji cyfrowych. To pobudziło nie tylko inwestycje, ale także eksplozję start-
upów, a także historyczne poziomy aktywności na rynku publicznym i prywatnym – od fintechów i
kryptowalut po pojazdy autonomiczne i sztuczną inteligencję.

GAME CHANGER’Y NA RYNKACH 

Teoria „Czarnych Łabędzi” Talba mówi o istnieniu zdarzeń, które zdarzają się na rynkach stosunkowo
rzadko, nie można było ich przewidzieć a zagregowana zmienność podczas ich występowania
pozwalała zarobić lub stracić więcej niż w długoletnich okresach hossy/bessy. Konsekwencje takich
zjawisk nazywane są game-changers, co oznacza zmiany reguł gry. Klasycznym, globalnym Czarnym
Łabędziem ostatnich czasów była pandemia, która zmieniła zwyczaje ludzi, wymogła przejście na tryb
zdalny w pracy i szkole, czy też handel elektroniczny, które po ustaniu/zelżeniu na sile kolejnych fal
pandemii, zostały upowszechnione i przyjęte z aprobatą przez znaczny odsetek społeczeństwa.
Oczywiście, wylistowanie oczekiwanych zdarzeń wyjątkowych, czarnych łabędzi, odbierałoby im ich
przydomek – „czarny”, czyli nieoczekiwany, nieprzewidziany. Dzięki wzmożonej aktywności banków
centralnych, objawiającej się nielimitowanym dodrukiem pieniądza, nieracjonalny optymizm
pompuje odbicie na rynkach w kształcie litery „V”. 

Podsumowując widzimy trzy trendy, które mogą dalej napędzać wyższy niż oczekiwano wzrost i
inflację, przy większych nakładach kapitałowych i poprawie wydajności:

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 18

Deglobalizacja: Przedsiębiorstwa rozważały już lokalizację łańcucha dostaw w obliczu napięć
handlowych między USA a Chinami przed pandemią. Dzisiejsza nierównowaga podaży
napędzająca inflację i niedobory zapasów – nie wspominając o rosnącej wrażliwości na
cyberbezpieczeństwo, zdrowie publiczne, geopolitykę i zmieniające się ramy regulacyjne w
Chinach – dodały impetu temu trendowi w kierunku zaopatrzenia krajowego.
Dekarbonizacja: pandemia i związane z nią zamknięcia działalności doprowadziły do   
zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i emisji dwutlenku węgla oraz nasilenia presji na inwestycje
w takie źródła energii. Jest to rzeczywistość, która zwiększa presję kosztową i może nadal
wspierać poziom inflacji.

Tendencje te sugerują, że inwestorzy muszą być nastawieni nie na niedostatek wzrostu
gospodarczego, ale na jego obfitość. Wyższy wzrost i inflacja prawdopodobnie przełożą się na wyższe
nominalne i realne stopy procentowe oraz wystromienie krzywych dochodowości obligacji
skarbowych, przy czym mnożniki cena/zysk będą się zmniejszać w sektorach bardziej wrażliwych na
stopy procentowe.

Tak więc, jeśli chodzi o przezbrojenie portfeli inwestycyjnych na 2022 r., należy skoncentrować się na
wielu „odbiorcach technologii” – firmach, które prawdopodobnie przyczynią się do zwiększonej
adopcji technologii – a nie na niewielu twórcach technologii. Warto skupić się na wyborze
zabezpieczeń, aby przesiać potencjalnych zwycięzców. Kluczem do tego wszystkiego będzie bardziej
zrównoważona alokacja — papiery wartościowe z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z
resztą świata, akcje wzrostowe w porównaniu z wartościowymi, cykliczne w porównaniu z
defensywnymi, mega-capy w porównaniu z małymi i średnimi spółkami oraz aktywne zarządzanie w
porównaniu z pasywnymi ekspozycjami . Wreszcie, inwestorzy mogą chcieć ograniczyć tradycyjne
alokacje o stałym dochodzie i zwiększyć ekspozycję na aktywa rzeczywiste i fundusze hedgingowe o
absolutnej stopie zwrotu.

OPRACOWANIE

Karolina Lenda
Analityk Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Nieruchomości to klasa aktywów budząca wiele emocji głównie z racji hossy w segmencie
nieruchomości mieszkaniowych i jej zasięgu, bo przecież dla każdego Polaka to potrzeba
posiadania numer jeden. Sporo też mówi się o nieruchomościach biurowych i konsekwencji
nowych trendów w zatrudnianiu pracowników. Tutaj ryzyko home office (ang. pracy zdalnej z
domu) mocno zaburzyło popyt na powierzchnię biurową największych nieruchomości, bo dla
firm to spore oszczędności. W pierwszych dwóch falach pandemii sporo mówiono także o
nieruchomościach magazynowych lub samych centrach logistyczno-przeładunkowych. Było to
pokłosiem zwiększonego popytu na e-commerce (ang. handel elektroniczny dokonywany w
internecie), co jednocześnie powodowało duże obładowanie magazynów i powierzchni
przeładunkowych, jakie sortowały paczki do paczkomatów czy kurierów. Spore dostosowania
ekonomiczne do pandemicznego sztormu musiały przejść także galerie handlowe. To w nich
lockdown pandemiczny (ang. zamknięcie)spowodował prawdziwy „zawał serca”, jaki dla części
z nich został zażegnany. Bardzo dużo mówiono także o sytuacji restauratorów z racji
powszechności problemu. Przecież wiele małych biznesów zatrudnia znaczny zasób siły
roboczej, co spowodowało duże problemy tej części pracowników, jak i samych właścicieli. Z
tego też powodu lockdown był również trudny dla klientów lubiących stołować się „na mieście”
i odpocząć w gronie innych ludzi. Można sobie zadać więc pytanie, jak sytuacja pandemii
wpłynęła na właścicieli nieruchomości, którzy to wynajmują powierzchnię właśnie
restauratorom lub wyspecjalizowanym operatorom w przypadku większych kompleksów?

Spróbujmy przyjrzeć się najpierw jak funkcjonują tego typu obiekty bazując na kilku przykładach
zrealizowanych już inwestycji.

HALA KOSZYKI W WARSZAWIE

Powstała jako miejsce handlu wzniesione dla miasta Warszawy na początku XX wieku. Miała na celu
organizację handlu detalicznego dla mieszkańców południowej dzielnicy miasta. Jej pomysłodawcą a
zarazem pierwszym inwestorem było miasto Warszawa. Hala Koszyki została zniszczona w trakcie
działań militarnych II Wojny Światowej. Stosunkowo szybko została odbudowana i już w 1965 roku
została wpisana do rejestru zabytków. Od strony inwestycyjnej jej życie jest znacznie ciekawsze od
roku 2009. Wtedy to też firma Avestus Real Estate zakupiła halę a następnie dokonała jej rozbiórki i
rozpoczęła rewitalizację. Niestety ten projekt budowlany nie został wykonany i wstrzymano prace. W
2012 roku spółka Griffin Group nabyła nieruchomość celem jej spożytkowania pod komercyjną
działalność. 

PRZYJEMNA NIERUCHOMOŚĆ 
TO PRZYJEMNA ZAPŁATA?

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 19

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Wartość transakcji wyniosła 115 mln zł i obecnie obiekt pełni funkcje targowo-restauracyjną oraz
został wzmocniony budynkami biurowymi obecnie nieruchomość należy do Globalworth a rysunek
budynku został zaprezentowany poniżej. Kompleks obejmuje 16 000 m2 powierzchni biurowej i 6 500
m2 powierzchni handlowej oraz 204 miejsc parkingowych. Dochód od najemców powierzchni
zapewnia wpływy do kasy właściciela nieruchomości. W 2018 roku halę odwiedziło około 3 mln osób.
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Źródło: Globalworth.com, data dostępu: 2021-12-20

Rysunek 1. Hala Koszyki obecnie (widok z zewnątrz)

Źródło: Globalworth.com, data dostępu: 2021-12-20

Rysunek 2. Hala Koszyki obecnie (widok wewnątrz)

Źródło: Globalworth.com, data dostępu: 2021-12-20

Rysunek 3. Hala Koszyki przed rewitalizacją
(widok wewnątrz)
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HALA „GWARDII” W WARSZAWIE

Historycznie hala została wybudowana przez miasto Warszawa na przełomie XIX i XX wieku jako jedna
z bliźniaczych Hal Mirowskich (hala wschodnia). Miasto zarabiało na dzierżawie straganów i
powierzchni sklepów oddanym do użytku indywidualnym przedsiębiorcom. Hale również zostały
zniszczone w trakcie II wojny światowej ale do 1944 roku były największym kompleksem handlu
spożywczego w Warszawie, dzięki czemu otrzymały przydomek „brzucha Warszawy”. W roku 1953
odbudowana hala wschodnia została przekazana Milicyjnemu Klubowi Sportowemu „Gwardia” i
pełniła funkcję hali sportowo-widowiskowej. Hala zachodnia (zwana po prostu Halą Mirowską
pozostała - wraz z przyległym bazarem - przy swej pierwotnej, handlowej funkcji.

Historycznie hala została wybudowana przez miasto Warszawa na przełomie XIX i XX wieku jako jedna
z bliźniaczych Hal Mirowskich (hala wschodnia). Miasto zarabiało na dzierżawie straganów i
powierzchni sklepów oddanym do użytku indywidualnym przedsiębiorcom. 
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Źródło: propertynews.pl, data dostępu: 2021-12-20

Rysunek 4. Hala „Gwardii” przed rewitalizacją (widok wewnątrz) Hale również zostały zniszczone w
trakcie II wojny światowej ale do 1944
roku były największym kompleksem
handlu spożywczego w Warszawie,
dzięki czemu otrzymały przydomek
„brzucha Warszawy”. W roku 1953
odbudowana hala wschodnia została
przekazana Milicyjnemu Klubowi
Sportowemu „Gwardia” i pełniła
funkcję hali sportowo-widowiskowej.
Hala zachodnia (zwana po prostu Halą
Mirowską pozostała - wraz z
przyległym bazarem - przy swej
pierwotnej, handlowej funkcji.

ELEKTROWNIA POWIŚLE, WARSZAWA

To stosunkowo nowe miejsce w sercu rozrywki Warszawy, bo wcześniej była to pełnoprawna
elektrownia. W okresie międzywojennym była to jedna z większych elektrowni w Polsce. Produkcję
energii zakończono w 2001 roku i po ponad 15 latach od zamknięcia elektrowni nieruchomość została
przejęta przez Tristan Capital Partners i White Star Real Estate. W mury elektrowni wpompowano moc
kawiarni, restauracji, barów w jednym miejscu. Znajduje się też tutaj strefa beauty. Duża zaletą tej
inwestycji jest bezpośrednia bliskość bulwarów wiślanych. 
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Tego typu obiekty nie są w Polsce zlokalizowane tylko w Warszawie. Podobne miejsce to Stacja „Food
Hall” w Gdańsku oraz „Piotrkowska 217” w Łodzi. Inne miejsca rozrywki ograniczają się do skwerów
miast gdzie nieruchomości są w posiadaniu wielu właścicieli, a same restauracje dużo bardziej
konkurują ze sobą. Powyżej opisane lokalizacje nie zawierają w swoich ofertach klubów nocnych
otwartych regularnie o tematyce house, hip-hop czy jazz. Wydaje się, że wydarzenia tematyczne
organizowane w tych miejscach próbują uzupełnić te braki, jednak prawdziwe lokale „mają dusze” i
aranżacja tematyczna nie zawsze powoduje przywiązanie klientów do danego miejsca. 

JAK ZARABIAJĄ WŁAŚCICIELE TEGO TYPU NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE INWESTUJĄ W ŻYCIE
KULTURALNO-ROZRYWKOWE LUDZI?

Przede wszystkim wyżej wymienione obiekty zarabiają poprzez wynajęcie powierzchni. Często
najemca płaci stałą stawkę czynszu najmu, ale dodatkowo otrzymuje stawkę zmienną zależną od
poziomu sprzedaży w danych lokalach. Stawki stałe były domeną czasów sprzed pandemii, często
stosowano stawki hybrydowe, z połączenia stawki zmiennej i stawki stałej. Obecnie lockdowny
powodujące zmniejszenie ilości klientów w lokalach (i mniejsze obroty) wywołały pewną niechęć
najemców do płacenia stawki stałej. Wiele więc umów najmu zostało zmienionych z regularnych
określonych płatności na stawki zmienne od sprzedaży w danym lokalu. Tak wygląda jeden z modeli
operacyjnych działania takiego lokalu. Oczywiście przychody uzyskane z najmu muszą zostać
pomniejszone o koszty operacyjne ponoszone przez właściciela nieruchomości. Wtedy też tak
policzony zysk operacyjny (ang. NOI) jeśli zostanie podzielony przez wartość nieruchomości powie
nam, ile zarabiamy na tej nieruchomości (tzw. yield). Jest to kalkulacja bardzo podobna do giełdowej
„stopy dywidendy”. W przypadku Yield-u mówimy bardziej o wyniku finansowym podobnym do
korporacyjnego EBIT (ang. zysk operacyjny przed płatnościami odsetkowymi i podatkami).
Zapominając o podobieństwach to odwrotność miary yield (tj. jeden podzielony przez yield) powie
nam, w ile lat zwróci się nam inwestycja w daną nieruchomość.
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Źródło: elektrowniapowisle.com, data dostępu: 2021-12-20

Rysunek 5. Elektrownia Powiśle (widok wewnątrz)
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Drugim modelem zarabiania na powyższych nieruchomościach może być oddanie nieruchomości
operatorowi, jaki będzie „zarządzał” lokalem w celu osiągnięcia jak największych zysków. To
rozwiązanie ma tę zaletę, iż wyspecjalizowany operator „ściąga” z właściciela nieruchomości
obowiązki operacyjne (wtedy inwestor nieruchomości jest typowym pasywnym inwestorem nie
muszącym angażować się w procesy rozliczeniowo-operacyjne). Wszystko jednak odbywa się za
prowizją od obrotu jaki w danej nieruchomości się wygeneruje. Często prowizja ta to 10% od
przychodów netto najemcy ale nie mniej niż 15 Euro za metr kwadratowy wynajętej powierzchni.
Najemca będący operatorem ma prawo do podnajmowania nieruchomości (za zgodą właściciela
nieruchomości). 
 

JAK FINALNIE TEGO TYPU NIERUCHOMOŚCI ZARABIAJĄ?

Mówiąc o średnich zarobkach tego typu nieruchomości, warto spojrzeć na poniższe zestawienia
portalu reit.com bazującego na indeksach NAREIT. Tego typu nieruchomości wpadają w szerokie
pojęcie „Retail REITs” (ang. fundusze nieruchomościowe detaliczne skupiające się na centrach
handlowych i regionalnych sklepach). Tego typu nieruchomości pozwalały na odcinanie 3,5-4%
dywidendy (kolumna dividend yield). Inna kolumna (YTD) wskazuje na siłę odbicia pojedynczych
subsektorów mieszkaniowych w związku z panującą pandemią.
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Rysunek 6. Wyniki inwestycyjne według sektora i podsektora nieruchomości, październik 2021 r.

Źródło: www.reit.com / NAREIT, data dostępu: 2021-12-20
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Można zatem szacować, że nieruchomości jak Hala Koszyki czy Hala „Gwardii” pozwalają na zarobki
inwestorowi w wysokości min. 4% rocznie netto (po uwzględnieniu już podatku od dywidendy) w
normalnych warunkach gospodarczych. Wartości uzyskiwane są oczywiście owiane sporą tajemnicą.
Pamiętajmy też, że dobrze prowadzone miejsca mające duże uznanie klienteli pozwalają znacznie
pobić wymienione powyżej wskaźniki rentowności inwestycji. I tak faktycznie możemy wnioskować z
danych finansowych właściciela „Hali Koszyki”. Wzrost przychodów z najmu oraz wartości portfela są
widoczne, przynajmniej częściowo, na poniższych wykresach.
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Rysunek 7. Wartość portfela, przychody z najmu oraz EBITDA Globalworth

Źródło: Sprawozdanie finansowe Globalworth, data dostępu: 2021-12-20
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Wkrótce geoekonomia zaczęła pretendować do miana interdyscyplinarnej subdyscypliny naukowej z
pogranicza ekonomii i stosunków międzynarodowych. Wedle francuskiego badacza Pascala Larota
istota geoekonomii wyraża się w strategicznym podejściu do porządku ekonomicznego (zwłaszcza
handlowego), w którym państwa dążą do ochrony swoich gospodarek lub/i osiągnięcia kontroli nad
kluczowymi technologiami czy sektorami związanymi z produkcją oraz dystrybucją określonego
produktu (grupy produktów, np. robotyka, ogniwa akumulatorowe), a panowanie nad którymi
wyposaża właściciela, czyli określone państwo (poprzez podmioty zależne) w narzędzia władzy oraz
oddziaływania na gospodarkę światową. 

Myślenie tymi kategoriami miało być odpowiedzią, a zarazem sposobem funkcjonowania w post-
zimnowojennej epoce. Takiej, w której ,,argumenty” militarne ustępują już pierwszeństwa
newralgicznym aspektom ekonomicznym. Nie minęło wiele więcej czasu niż dekada, gdy po 11
września 2011 r. okazało się, że XXI-wieczna rzeczywistość w kilku jej pierwszych dziesięcioleciach
będzie jednak dużo bardziej skomplikowana niż się pierwotnie wydawało. Rosnące równocześnie, i to
niemal wszechobecnie - znaczenie Chin. Te zaś, niejako wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, jak
wyraził to w 2019 r. Dieter Kempf, ówczesny szef Federacji Niemieckiego Przemysłu (niem.
Bundesverband der Deutschen Industrie):  

Ruchom geopolitycznych „płyt tektonicznych”, które przed z górą trzema dekadami zmieniały
społeczno – gospodarczy porządek świata, towarzyszyła barwna plecionka różnych idei,
terminów i koncepcji. Wśród nich największą chyba siłę narracyjną zyskała chwytliwa teza o
tzw. ,,końcu historii”. W tym samym mniej więcej czasie pojawiła się również ,,geoekonomia”.
Poniekąd pochodna ,,turbokapitalizmu”, terminu utożsamianego z polityką ekonomiczną,
której celem jest optymalizacja procesów deregulacji, prywatyzacji i globalizacji. Autorstwo dla
obu tych pojęć identyfikowane jest z osobą Edwarda Luttwaka, amerykańskiego ekonomisty i
stratega, byłego m.in. doradcy Departamentu Obrony USA.

GEOEKONOMICZNA RYWALIZACJA
WOKÓŁ NOWEGO JEDWABNEGO SZLAKU

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 25

 W dającej się przewidzieć przyszłości nie rozwijają się w kierunku gospodarki rynkowej i
liberalizmu (…);  stają się coraz bardziej potęgą gospodarczą przy użyciu kontrowersyjnych

metod. (…) Gospodarka RFN musi być zatem odporniejsza na stosowanie chińskich ,,metod”. 
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Tak obrót spraw naruszył zatem to, co zachodnia politologia zdefiniowała jako Pax America. Wyścig o
geoekonomiczną (i geopolityczną) - supremację ponownie stał się faktem. 

SZLAK CZY PAJĘCZYNA ?

Jednym z najjaskrawszych tego przejawów jest zapewne realizowana z coraz większą konsekwencją
koncepcja ,,Nowego Jedwabnego Szlaku”, (ang. New Silk Road). Projektu ogłoszonego publicznie
przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej – Xi Jinpinga w 2013 r. Nowy Jedwabny Szlak,
zwany też ,,Inicjatywą Jednego Pasa i Jednej Drogi” (ang. The Belt and Road Initiative) lub ,,Jednego
Pasa - Jednej Drogi” (ang. One Belt - One Road) literalnie (i chwytliwie) nawiązuje do genezy
przetartego w III wieku przed Chrystusem szlaku handlowego pomiędzy Chinami – Bliskim Wschodem
i Europą. Za pośrednictwem którego, z różną intensywnością aż do XVII stulecia dokonywano
transkulturowej wymiany gospodarczej oraz tego wszystkiego czego była ona nieodzownym też jej
owocem, zatem postępu, wiedzy i doświadczeń. 

W obecnych realiach ów Nowy Jedwabny Szlak w kategoriach stricte transportowych ma postać
dychotomiczną, tzn. zasadniczo kolejową oraz morską. Ta pierwsza posiada dwie wersje, jedną –
dłuższą z podróżą liczącą w sumie ok. 10 tys. km i trwającą 12 dni, łączącą Państwo Środka z Azją
Centralną i Europą z metą w Duisburgu (największym porcie śródlądowym Starego Kontynentu) oraz z
odnogą wiodącą do zespołu portowego ARA (tj. Amsterdam - Rotterdam - Antwerpia). W wersji
krótszej droga wiedzie m.in. przez leżące na południe od Rosji jej byłe Republiki Radzieckie i kończy
się w okolicach Stambułu. 

Z kolei szlak morski zwany także ,,Inicjatywą Morskiego Szlaku Jedwabnego” (ang. Maritime Silk Road
Initiative) prowadzi z Chin wzdłuż linii brzegowych Azji Południowej, Bliskiego Wschodu, części Afryki
(m.in. z odbiciem do Kenii) i dalej przez Kanał Sueski do Morza Śródziemnego, aby po 40 dniach
dotrzeć do włoskich wybrzeży północnego Adriatyku. 

Według danych z połowy 2021 r. udostępnionych przez Refinitiv, w ramach Nowego Jedwabnego
Szlaku uruchomiono już ok. 2,6 tys. projektów o łącznej wartości 3,7 mld USD. Ponadto, inicjatywą tą
zdołano już ,,obrandować” wiele udzielonych przez Chiny pożyczek dla rożnych krajów, których
wartość oficjalne źródła w Pekinie określiły w sumie na ok. 140 mld dolarów USA. W rzeczywistości
sprawa pułapkowego zadłużania się u Chińczyków jest zdecydowanie bardziej poważna. Jak wskazują
niedawne badania amerykańskiego instytutu Aiddata – aż 42 kraje o niskim i średnim dochodzie
zaciągnęły w Chinach zobowiązania na poziomie ponad 10 % swego PKB. 

Przy okazji warto też nadmienić, że fintechowy serwis informacyjny Refinitv (należący w 55 % do
London Stock Exchange Group i 45 % do Reutersa) znalazł się w Chinach na cenzurowanym. ,za
sprawą udostępnianych informacji o protestach w Hongkongu oraz innych kontrowersyjnych
doniesień z Państwa Środka. 
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Scharakteryzowane pokrótce obszary chińskiej aktywności mają też swoje technologiczne,
ekologiczne i prozdrowotne ,,komplementarności”. W 2015 r. w ramach Narodowej Strategii
Informatycznej pojawiła się koncepcja Cyfrowego Jedwabnego Szlaku (ang. Digital Silk Road), w myśl
której Pekin implikuje rodzimych gigantów typu Alibaba, Tencet czy Baidu do bezkompromisowego
pozycjonowana się w roli globalnych liderów płatności elektronicznych oraz rynku e-commerce, z
jednoczesną opcją na zdecydowane rozszerzanie chińskiej obecności w technologii chmurowej oraz
zaangażowania się w projekty tzw. inteligentnych miast. 

Wiosną 2019 r. XI Jinping przestawił kolejną odsłonę strategii pod nazwą Zielonego Jedwabnego Pasa
(ang. Green Silk Road). W ramach której deklaratywnie zakomunikował, że rządzony przez niego kraj,
jakby też nie było największy truciciel globu, dąży do osiągnięcia 90 % neutralności pod względem
emisji CO2, którą zamierza się osiągnąć w roku 2060. Z kolei wybuch ogólnoświatowej pandemii stał
się impulsem do ukazania następnego, tym razem Zdrowotnego Jedwabnego Szlaku (ang. Health Silk
Road), za którym od razu poszły określone działania w postaci dostaw wysyłanych w świat
szczepionek (Sinovec), respiratorów, maseczek itp. Trudno oprzeć się też refleksji, że idea
,,Zdrowotnego Jedwabnego Szlaku” dość osobliwie koresponduje z (nie) utrudnianiem dostępu do
badań związanych ze źródłami COVID – 19. 

W świetle chińskiego modus operandi oczywistym jest, że w Nowym Jedwabnym Szlaku, w którym w
rożnej formie zaangażowane ma być przeszło sto państw, a niektóre źródła podają, że nawet już 140,
chodzi nie tylko o zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej, lecz w nie
mniejszym stopniu o petryfikację transkontynentalnej siatki wpływów na Półkuli Wschodniej.
Naturalnie wraz z jej ,,przyległościami”, obejmującymi więc zachodnią część Francji, Wyspy Brytyjskie
oraz region Półwyspu Iberyjskiego.

ODPOWIEDŹ ZACHODU

Wybuch ogólnoświatowej pandemii wywołał w krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza wśród jej
starych członków (tzw. UE–15) obawy, że nieuchronne za sprawą COVID – 19 osłabione podstawowej
substancji ekonomicznej, jaką są przedsiębiorstwa - stanie się wyjątkową okazją, czyli łatwym łupem
do przejęć ze strony chińskiego kapitału. W Niemczech wprowadzono nowe ochronne regulacje,
utrudniające m.in. przejęcie kontroli nad spółkami oraz zwiększające m.in. ochronę wartości
intelektualnych. Podobne działania podjęto lub zapowiedziano wprowadzić w życie w innych
szczególnie zarażonych chińską ekspansją państwach Wspólnoty.

Jeśli tego typu działania miały dotąd charakter przede wszystkim defensywny, to w czerwcu 2021 r. w
Carbis Bay podczas szczytu G–7, zatem spotkania największych gospodarek Zachodu (tj.: Stanów
Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i Włoch), podjęto historyczną
decyzję o przejściu do geoekonomicznej ofensywy. W myśl przyjętej strategii, której nadano nazwą
,,Buduj lepszy świat” (ang. Build Back Better World, w skrócie B3W), zasadniczymi obszarami
aktywności w rozwijających się krajach świata mają być kwestie dotyczące: ochrony klimatu i
zdrowia, rozwoju technologii oraz równouprawnienia płci. 
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Trzeba tu też przypomnieć, że od 2000 r. (z przedłużeniem na razie do 2025 r.) na ,,Czarnym Lądzie”
obowiązuje AGOA, tzn. amerykańska ustawa o handlu dla krajów Afryki Subsaharyjskiej (ang. African
Growth and Opportunity Act) zwiększająca dostęp do rynku USA dla tych państw, które idą w kierunku
rządów prawa, praw człowieka i poszanowania standardów pracy. 

UNIA OTWIERA ,,BRAMĘ DO ŚWIATA” 

Na gruncie Unii Europejskiej program B3W zafunkcjonował w ramach autonomicznej inicjatywy pod
nazwą Global Gateway, czyli ,,Brama do Świata”. Obszarem priorytetowych inwestycji publicznych i
prywatnych, do których zapraszani są nie tylko europejscy przedstawiciele G–7, lecz udział otwarty
jest dla pozostałych członków UE, są azjatyckie, afrykańskie oraz południowoamerykańskie ,,rynki
wschodzące”. Najpilniejszym obszarem, tzw. pierwszego wyboru wydaje się być jednak przede
wszystkim Afryka, i to przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy, wynika z ogromnego potencjału
oraz zasobów naturalnych tego kontynentu. Drugi, wiąże się z trudnym wręcz co do skali zagrożeniem
pod względem napływu niekontrolowanej emigracji do Europy. Sytuacji zatem, z którą od kilku
miesięcy z autopsji zna także Polska. W kontekście pojawiających się przy okazji zapytań o środki
finansowe umożliwiające tym ludziom nielegalną emigrację, można powołać się na badania dr
Dambisy Moyo, które wskazują, że wartość nagromadzonych oszczędności u biedoty w Afryce, Azji czy
na Bliskim Wschodzie (wspomaganej też masowymi przekazami emigrantów) wynosić ma aż 40-
krotność wszelkiej pomocy udzielonej na świecie od 1945 r. Tym, co skłania ludzi do stadnego
opuszczenia swoich krajów jest brak stabilnych miejsc pracy, brak realnych perspektyw rozwoju, a w
efekcie brak motywacji do radzenia sobie na miejscu z przeciwnościami losu.  Pochodząca z Zambii,
była ekonomistka Banku Światowego i Goldman Sachs dodaje, że:

           Gdybyśmy powiedzieli Afrykanom, iż będzie ciężko, ale zapewnili, że ich dzieci będą mieć
lepszą przyszłość, to większość rodzin gotowa byłaby ponieść konieczne ofiary. W ten sposób

zbudowano potęgę Ameryki. Rodziny dokonywały wielkich wyrzeczeń, aby dzieci mogły mieć lepsze
życie. I Afrykanie na to są gotowi. Nie różnią się od innych. Mają te same aspiracje i nadzieje.

…ALE Z POKUSĄ DO ,,GRY NA DWÓCH FORTEPIANACH”?

Do niedawna wydawało się, że obliczu tak jednoznacznego stanowiska G–7 w dość kłopotliwej
sytuacji znalazły się głównie Włochy. Z tego względu, że w okresie pierwszego rządu koalicyjnego
wyłonionego z wyborów parlamentarnych w 2018 r., a kierowanego wówczas przez Giuseppe Conte,
Rzym podpisał w 2019 r. protokół ustaleń z Pekinem w sprawie Nowego Jedwabnego Szlaku. Po
zakończeniu rzeczonego szczytu G–7 w Kornwalii nowy już (od lutego 2021 r.) premier Mario Draghi
zapytany przez dziennikarzy o aktualność tych zapisów - odparł, że w ramach G–20 i tak musimy
współpracować z Pekinem na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, czy odbudową świata po
pandemii. 
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Włochy niemniej, jak zapewnił zrobią to w sposób zgodny ze swoją wizją świata. Dodając przy tym, że
trwałymi filarami polityki zagranicznej Italii jest i będzie zorientowanie na ,,europeizm” i ,,atlantyzm”.

Tabela 1. Wartość wymiany towarów handlowych Unii Europejskiej (UE–27) oraz USA z Chinami w 2020 r. (mld euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ,,Handelsblatt” na podstawie Eurostat, U.S. Census Bureau. 

Tymczasem kilka miesięcy później (tj. w październiku) wpływowy nie tylko w Niemczech, dziennik
ekonomiczno – biznesowy ,,Handelsblatt” poinformował, że struktury unijnej administracji
komunikacyjnej, tj. Generalna Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu (ang. General for Mobility and
Transport) zaangażowane są we wspólne z Pekinem studium wykonalności, mające na celu określenie
tras dla nowych połączeń kolejowych pomiędzy Chinami a Unią Europejską. Nowo położone tory
miałyby przebiegać przez nader wrażliwe z geopolitycznego punktu widzenia obszary Azji Centralnej,
tj.: Indii, Pakistanu, Afganistanu, Iranu, Iraku i Syrii. Fakt ten w obliczu Global Gateway wywołał więc
nie małą konsternację. Dla zwolenników ,,Bramy do Świata” był to jeszcze jeden dowód na to, że
praktykowane od lat przez część unijnych urzędników ,,życie własnym życiem” jest zasadniczą
przyczyną braku stosownej reakcji na wyzwania ze strony Chin. Najwyższa więc pora, skomentowano
w ,,Handelsblatt”, aby: 

początkowa otwartość Europy ustąpiła teraz miejsca głębokiemu zaniepokojeniu, ponieważ
wraz z projektami infrastrukturalnymi Chińczyków szerzy się korupcja i rosnące wpływy Partii       

             Komunistycznej. 

Będąc już przy Włoszech nie sposób też przejść obojętnie wobec tego, że kraj najbardziej zapewne
pogruchotany pandemią COVID – 19 w pierwszej jej odsłonie w 2020 r., został właśnie przez tygodnik
,,The Economist” uznany jako ,,kraj roku” za: 

niespotykany zryw rozsądnego zarządzania krajem. (…) Włochy w osobie Mario Draghiego zyskały
kompetentnego szanowanego na arenie międzynarodowej premiera; (…) większość polityków

zatarła różnice między sobą i poparła program gruntownych reform. Po trudnym 2020 r.
gospodarka odbudowuje się szybciej niż Francji i Niemiec. (…) Auguroni ! [Najlepsze życzenia!]. 
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Ów ,,niespotykany zryw” rzeczywiście godny jest jak najbardziej uznania, z tym jednak zastrzeżeniem,
że akurat gdzie jak gdzie, lecz w perspektywie nowożytnych dziejów Italii nie jest on czymś
niespotykanym. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że wydobywanie się z nie lada tarapatów -
to poniekąd jakby włoska specjalność sama w sobie. 

W rodzimej publicystyce ekonomicznej można o tym było przeczytać m.in. późną wiosną 2020 r. kiedy
taki mniej więcej scenariusz dla gospodarki Półwyspu Apenińskiego przepowiadano. Od tego czasu
główny wskaźnik mediolańskiego parkietu FTSE MIB zyskał niemal +40%. 

Zyskujące na sile i znaczeniu gospodarczym Włochy, mogą teraz okazać się jednym ze znaczniejszych
autów Unii Europejskiej w ramach realizacji Global Gateway. Nie tylko dlatego, że jest to trzecia co do
wielkości gospodarka Wspólnoty (oraz nr 8 w świecie, z PKB na szacowanym za 2021 r. w wysokości
2,1 bln USD), lecz także ze względu na ogromne doświadczenie i kompetencje w regionie Libii i
Lewantu (Syria, Liban, Palestyna, Jordania). W miarę też, co równie istotne, zwłaszcza na tle innych
krajów europejskich, przyzwoitą ,,hipoteką” wyniesioną z długiego okresu kolonialnego.

Rysunek 1. Odwzorowane kształtowanie się wartość indeksu FTSE MID w okresie wrzesień 2019 – grudzień 2021

Źródło: exeria com, data dostępu: 2021-12-20

STRATEGIA KONTRASTU 

Czas na programową odpowiedź Zachodu na chiński projekt Nowego Jedwabnego Szlaku jest nie
tylko zdecydowanie najwyższy, ale też, co nie mniej istotne - strategicznie coraz bardziej sprzyjający.
Składają się na to co najmniej dwie przyczyny, tj. postępujące rozczarowanie Chinami i osłabienie
chińskiej aktywności ekonomicznej. To drugie, jak kto woli – interpretowane jest przez niektórych –
jako ,,moment przegrupowania”. 

Prawdą natomiast jest, że po okresie dość naiwnej w sumie euforii - krąg krajów, które poddały
sprawy trzeźwemu osądowi, widząc pułapkę zadłużenia, a w efekcie zależność polityczną od Pekinu,
zaczyna się zdecydowanie poszerzać. 
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Za jeden z najbardziej spektakularnych tego przykładów uchodzi Sri Lanka. Tamtejsze ministerstwo
spraw zagranicznych otwarcie już komunikuje, iż oddanie w 2017 r. Chińczykom 70 % kontroli na 99
lat (w ramach dzierżawy) nad leżącym na południowym krańcu kraju porcie Hambantola, było
ogromnym błędem. Nawet jeśli wynikało z faktu, że władze Sri Lanki nie były już w stanie obsługiwać
chińskich kredytów związanych z portową inwestycją, opiewających na kwotę 1,3 mld USD. 

Do tego zaczynają się też sprawdzać niepokojące przewidywania sprzed kilkunastu lat, a mówiące o
tym, że Pekin prędzej czy później pod pretekstem ochrony swoich inwestycji zagranicznych zacznie
być obecny także militarnie w różnych punktach świata. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w jednym z
najbardziej skorumpowanych państw Afryki - Gwinei Równikowej powstać ma baza chińskiej
marynarki wojennej. 

Poważnych rozczarowań nie brakuje też w Europie, tutaj z kolei za przykład może posłużyć
Czarnogóra. To bałkańskie państwo ubiegające się o członkostwo UE, w ramach współpracy
związanej z inwestycjami służącymi rozwojowi Nowego Jedwabnego Szlaku, pożyczyło od Chin ok. 1
mld euro na budowę 180 km autostrady. Na ten moment rezultat jest taki, że autostrada, która miała
na siebie zarabiać daleka jest od ukończenia, natomiast czas regulowania zaciągniętych z tego tytułu
zobowiązań już się rozpoczął. 

Sfera artykułowanego niezadowolenia w istotnym stopniu obejmuje też lokalne rynki pracy i
zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Niskie wynagrodzenia i katastrofalne warunki pracy w
kopalniach, to poniekąd ,,znak firmowy” chińskich inwestycji w sektorze górniczym Zambii. Z kolei
inwestycje Państwa Środka w Kenii (elektrownie węglowe) czy w Gambii (zatruwanie ściekami
rezerwatów) zagrażają lokalnej ludności i uderzają w turystyczne, mające strategiczne (przychody
walutowe) sektory gospodarki, przyczyniając się tym samym do wzrostu makroekonomicznego
uzależnienia od chińskiego kapitału. 

Siłą Global Gateway mają być więc nie tylko porównywalne przynajmniej pieniądze i
zdywersyfikowane prorynkowe formy ich dystrybucji, o czym poniżej, lecz w nie mniejszym stopniu
transfer jakości instytucjonalnej. Oznacza on przede wszystkim uczciwe partnerskie relacje, wysokie
standardy etyczne i środowiskowe, innymi słowy uwypuklenie kontrastu pomiędzy tym, co oferują
Chiny, a tym co w postaci cywilizowanych standardów powinien mieć do zaoferowania Zachód. 

Przy jednoczesnym wyzbyciu się niemal tradycyjnej dla Zachodu, często zgubnej skłonności do
protekcjonalnego tonu i pouczania, których bezwzględne wyeliminowanie postrzegać należy
dosłownie w kategoriach warunku - sine qua non. Tym bardziej, że tak dogodne jak obecnie
okoliczności mogą się, jeśli w ogóle – szybko nie powtórzyć. ,,Chiny uderzają w Wielki Mur”, tak brzmi
jedno z trzech największych zagrożeń (obok pandemii i stagflacji), które dla gospodarki światowej i jej
rynków kapitałowych analitycy formułują u progu 2022 r. Podkreślając przy tym, że wprawdzie ze
spadku dynamiki chińskiego PKB w III kw. 2021 r. do zaledwie +0,8 % nie należy wyciągać jeszcze zbyt
dalekich wniosków, choć głosów o ,,rychłym zwijaniu Pasa” też już nie brakuje, to jednak jest ono
odległe od np. +6 %, co do którego świat zdołał się w ostatnich latach niemal już przyzwyczaić. 
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Właśnie w słabnięciu potencjału rozwojowego oraz rodzących się na tym tle zagrożeniach
politycznych, spowodowanych niepokojami społecznymi (efekt Evergrande), a których Pekin niemal
od zawsze panicznie się obawia, upatrywać należy efektu tąpnięcia w zagranicznych nakładach
inwestycyjnych. Okazuje się bowiem, że w ciągu trzech najbliższych lat ilość zapowiadanych
uprzednio inwestycji na kontynencie afrykańskim, m.in. w zakresie rolnictwa, ochrony zdrowia czy
klimatu -  ma się skurczyć o ok. 80 %. Coś zatem jest na rzeczy…

O JAKICH KWOTACH (NA POCZĄTEK) MOWA? 

Prezydent Joe Biden współfirmując powagą swego urzędu strategię B3W wymienił ogólnie kwotę
inwestycji w rozwijającym się świecie w wysokości 40 bilionów USD, jako tę, która miałaby w
przewidywalnej przyszłości docelowo - odzwierciedlać skalę realizacji tego programu. 

Z kolei w dokumencie ze szczytu G–7 zapisano, że każdego roku ,,kraje rozwijające się” i
,,wschodzące” w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju potrzebują rocznie od 1,5 do 2,7 bln USD.
Wynika to z faktu, że wielu państwom Azji, Afryki i Ameryki Południowej brakuje nowoczesnych sieci
dróg, linii kolejowych, mostów i portów, a także infrastruktury zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i
oczyszczalni ścieków. 

Szacunki analitycznego zaplecza analitycznego G–20, tj. Global Infrastructure Hub, wskazują, że
rozwijający i nadganiający świat ,,na już” stoi w obliczu luki infrastrukturalnej o wartości ok. 400 mld
USD, która w roku 2040 r. może zamknąć się kwotą łącznych potrzeb na poziomie ok. 15 bilionów. W
odniesieniu do samej tylko Afryki, według analiz Afrykańskiego Banku Rozwoju wymagana na
potrzeby infrastrukturalne kwota oscyluje wokół rocznych nakładów rzędu 100 mld USD. 

Przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że kierowana przez nią Komisja Europejska na cele
związane z realizację Global Gateway zapewnia na lata 2022 – 2027 kwotę 300 mld euro. Z czego 135
mld euro uruchomione zostanie za pośrednictwem Funduszu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a
145 mld euro z innych unijnych instytucji finansowych. Poza tym, przewiduje się również szybkie
dodanie środków w postaci dotacji w wysokości 18 mld euro, pochodzące z innych programów
unijnych. 

Tyle przynajmniej na początek z puli publicznej, gdzie wśród priorytetów inwestycyjnych wymienia się
m.in.: budowę nowego podwodnego połączenia kablowego do przesyłu danych pomiędzy Unią
Europejską a Ameryką Południową czy wytwarzanie czystej energii z wodoru na terenie Afryki. Nie
ulega jednak wątpliwości, jeśli nawet w sferach unijnego biznesu (skąd zapewne popłynie
zwielokrotnione finansowanie), apetyty i oczekiwania na nowe transkontynentalne otwarcie, póki co
pozostaje jeszcze skrywane (aby nie popsuć sobie bieżących relacji z Chinami), to doprawdy są już
ogromne. 
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TAM, GDZIE GIEŁDY SZANUJĄ GOSPODARKĘ 

W myśl obowiązującego w ekonomii podziału - inwestycje dzielą się na bezpośrednie i portfelowe. Te
pierwsze dokonywane są w obszarze tzw. realnej, czyli materialnej sfery gospodarki (np. grunty
maszyny, fabryki, sieci handlowo – usługowe, urządzenia, patenty etc.), drugie – wiążą się z
nabywaniem papierów wartościowych. Przy czym, docelowo - jedne nie wykluczają drugich, a często
dzieje się tak, zwłaszcza w przypadku ,,rynków wschodzących”, że najpierw dokonywane są
inwestycje w tytuły własności – np. lokalne akcje, a potem już na zasadach współwłasności czynione
się nakłady w sferę realną przedsiębiorstw, podnosząc w tej sposób też wartość nabytych wcześniej
papierów wartościowych. Źródłami finansowania tych inwestycji mogą być naturalnie kolejne emisje
akcji czy obligacji, poszerzające w ten sposób krąg inwestorów, tj. akcjonariuszy lub/i obligatariuszy.
Jeśli tego rodzaju procesy odbywają się w gospodarce w sposób masowy,  wówczas nabierają
konkretnego makroekonomicznego wymiaru. Za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych
dokonuje się więc przekierowanie środków pieniężnych na transparentną, produktywną działalność,
przyczyniającą się do możliwości zwiększania zatrudnienia, a tym samym podnoszenia ogólnego
poziomu zamożności danego kraju. 

Te elementarne prawidła funkcjonowania giełdy przytoczone zostały nie bez przyczyny.
Rekomendacje płynące m.in. z prac wspomnianej już dr D. Mayo jednoznacznie opowiadają się za
upowszechnianiem instytucji rynku kapitałowego w Afryce. Przy czym, nie postrzega ich ona tylko w
kategoriach ,,giełdy – stacji” przekaźnikowej, lecz także upatruje w tym skutecznego antidotum na
plagę toczącej ten (i nie tylko) kontynent korupcji, ponieważ: 

rynki kapitałowe nie tolerują korupcji, wystarczy raz namieszać i koniec, nie ma więcej gotówki. 
           To właśnie w kwestii zarządzania kapitał prywatny za każdym razem bije na głowę

działalność pomocową. 

W rzeczonym kontekście należałoby zatem oczekiwać, że nowemu otwarciu inwestycyjnemu Zachodu
na świat, towarzyszyć będzie wzmożone zainteresowanie akcjami spółek z rozwijających się krajów. O
ile parkiety giełd azjatyckich są dość dobrze znane, to wiedza na temat ich afrykańskich
odpowiedników pozostaje na ogół bardzo znikoma. W świetle ogromnego potencjału ekonomicznego
Afryki, temat ten wymaga osobnego omówienia, w tym miejscu ograniczymy się tylko do kilku
podstawowych, niejako wprowadzających kwestii. Przede wszystkim powinno się porzucić
nieprawdziwe uproszczone i stereotypowe myślenie, przejawiające się tym, że jeśli już mowa o rynku
kapitałowym Afryki, to jedynie o powstałej w 1886 r. giełdzie w Johannesburgu. Notabene
zdecydowanie największej na tym kontynencie, z kapitalizacją na poziomie 976,6 mld USD (na koniec
października 2021 r.) stanowiącą np. 6,5-krotność naszej GPW. Relacja kapitalizacji Johannesburg
Stock Exchange do nominalnego PKB Republiki Południowej Afryki (szacunkowo 329,5 mld USD w
2021 r.) wynosi blisko 300 %. 
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Jeśli poprzestać tylko na tym parametrze, to RPA jest wiodąca pod względem ,,ugiełdowienia”
gospodarka świata. Dla porównania zsumowana kapitalizacje New York Stock Exchange i Nasdaq to
przy tym ,,zaledwie” 112,5% wartość PKB Stanów Zjednoczonych. 

Krajem nr 2 pod względem ,,stażu”, wśród afrykańskich giełd jest Zimbabwe. Tradycje sięgają tu
bowiem 1896 r., kiedy to Cecil Rhodes (1853 – 1902) założył w Bulawayo pierwszą w ówczesnej Rodezji
giełdę. Współczesna Zimbabwe Stock Exchange z siedzibą w stołecznym Harare nawiązuje zaś do
inicjatywy założycielskiej z 1894 r., która na długiej ścieżce instytucjonalnej, z różnymi po drodze
kamieniami milowymi (np. 1946 r., 1972 r.) stała się w końcu jednym z czołowych rynków
kapitałowych Afryki. Przy wszystkich, dodajmy nie zawsze sprzyjających okolicznościach. 

Z przedstawionej poniżej tabeli wynika, że ZSE cechuje się niesamowitą stopą zwrotu, zwłaszcza za
dwa ostatnie lata w wysokości przeszło 4,2 tys. procent. Zasadniczych tego przyczyn jest kilka, lecz
jednym z najważniejszych a jednocześnie trudnym do przecenienia jest to, że rynek papierów
wartościowych w Zimbabwe - ze względów podatkowych może uchodzić (także dla inwestorów
zagranicznych) za jeden z najbardziej przyjaznych w świecie. Przede wszystkim ze względu na 1 %
podatek od zysków kapitałowych (10 % od dywidendy) oraz to, że w 2009 r. utworzono fundusz
ochrony inwestorów, aby zapewnić rekompensatę każdemu, kto poniesie straty w wyniku nadużyć ze
strony innego inwestora, bądź w przypadku niewypłacalności.  

Skuteczna instytucjonalna absorpcja kapitału to jedno, lecz obserwowana w ostatnim okresie
imponująca progresja notowań ma jednak też i swoją ciemną stronę, a tą jest ogromna spirala
inflacyjna. Po obaleniu Robeta G. Mugabe (1924 – 2019), prezydenta sprawującego swój urząd przez
40 lat (1987 – 2017) przystąpiono do reform systemowych, których skutkiem ubocznym przy tzw.
urealnieniu cen stał się wybuch hiperinflacji, do skali której naturalnie przyczynił się też COVID – 19. W
rezultacie w 2020 r. wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych wzrósł do ponad 550 %.
Zasadniczym środkiem w uzdrowieniu sytuacji monetarnej w tym kraju upatruje się w
zalegalizowanym powrocie do dolaryzacji, którą pierwszy raz kompleksowo zastosowano w 2009 r., a
od której w kontekście naprawy krajowej gospodarki po erze R. G. Mugabe zaniechano. 

W tych okolicznościach uzasadnionym będzie też stwierdzenie, że przy wszystkich tego
pejoratywnych następstwach dla ludności i gospodarki Zimbabwe, kraj ten uchodzić może za
unikalne wręcz w skali świata laboratorium makroekonomiczne, a zwłaszcza monetarne. Tym
bardziej, że ogromne skoki inflacji to nie wszystko, ponieważ jest to też gospodarka, która w
przeszłości doznała ogromnych wahań w drugą, tj. deflacyjną stronę. Do najgłębszego w tym zakresie
,,ruchu” doszło w 2007 r., kiedy poziom cen skurczył się o ponad –72 %, a bezpośrednim tego
następstwem była wtedy wspomniana już dolaryzacja. 
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Źródło: statista.de, data dostępu: 2021-12-20 

Rysunek 2. Roczna stopa inflacji (%) w Zimbabwe w latach 1986 – 2026P 

Tabela 2. Stopy zwrotu i kapitalizacje wybranych giełdowych rynków Afryki (stan na 17 grudnia 2021 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Federation of Exchanges, african – markets.com, *na koniec
października 2021 r., na koniec 2020 r.; ***na 17 grudnia 2021 r. 
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W sumie afrykańskie giełdy papierów wartościowych znajdują się w 30 krajach Afryki, a jeśli wziąć pod
uwagę to, że ta zlokalizowana w Abidżanie, tj. stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej - Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières SA, jest także rynkiem publicznych papierów wartościowych dla sześciu innych
krajów, tzn.: Benina, Burkina Faso, Gwinei Bissau, Mali, Nigru, Senegalu i Togo, w którym BRVM
posiada swoje przedstawicielstwa, to wówczas krąg ten jest jeszcze szerszy. Przy okazji
transnarodowego parkietu w Abidżanie należy też podkreślić, że dokonywane tam operacje giełdowe
są w pełni cyfrowe, co sprawia, że uchodzi on za przykład sukcesu technicznego na afrykańskim rynku
papierów wartościowych. 

Giełda ze stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, podobnie zresztą jak już kilkanaście innych z obszaru
Afryki, jest też członkiem Światowej Federacji Giełd (ang. World Federation of Exchnges), czyli tej
samej organizacji do której należy również Giełda Papierów Wartościowych. O ile szukanie jakiś
instytucjonalnych synergii pomiędzy parkietem stołecznej GPW, a rynkami giełdowymi w Afryce,
przynajmniej na razie rozpatrywać można w kategoriach raczej tylko teoretycznych, to perspektywa
otwierającej się też przed polskimi przedsiębiorcami (i inwestorami) ,,Bramy do świata” jest teraz jak
najbardziej realna. 

Ze względu na wiadome uwarunkowania historyczne, Polska tak naprawdę nigdy nie realizowała
znaczącej,  zamorskiej polityki gospodarczej. Zaś przedwojenne próby realizacji hasła powołanej
wtedy Ligi Morskiej i Kolonialnej: ,,Siła Polski leży w koloniach” pozostało tylko hasłem, nierzadko
ocierającym się o groteskę. Nad czym z drugiej strony nie ma chyba co się użalać. 

Mało natomiast kto wie, że patrząc na satelitarną mapę Tobago, na zachodnim wybrzeżu Wyspy
dostrzec można Wielką Zatokę Kurlandzką (ang. Great Courland Bay) oraz zatoką Mt. Irvine Bay, gdzie
znajdują się ruiny dawnego miasta i portu Casimirhafen. Wzniesionego na cześć ówczesnego
zwierzchnika Kurlandii, naszego króla Jana Kazimierza. W połowie XVII wieku Księstwo Kurlandii było
lennikiem Rzeczpospolitej i w trakcie swoich zamorskich wypraw objęło zasadniczą część wyspy
Tobago, tworzącej od 1962 r. wraz z Trynidadem niepodległe państwo na Karaibach. 

Liczne wojny na wschodnich rubieżach, a potem szwedzki ,,potop” skutecznie odwróciły
zainteresowanie ówczesnej Rzeczpospolitej zamorskimi eskapadami, do których dodajmy Kurlandia
bardzo Koronę zachęcała. Być może zatem to, czego nie udało się dokonać przed kilkuset laty teraz w
jakimś znaczącym stopniu dokona się pod sztandarem ,,Bramy do świata”. I to także nie bez
znaczenia w innym nie konkwistadorski anturażu.    
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O NAS

Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie
kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy
rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI). 

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych
(FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku
niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych. 

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla
przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). 

NABYWANIE AKCJI 
 

Przeprowadziliśmy emisję akcji
Emitentów z sektora gamingowego,

medycznego, med-techowego, rynku
OZE czy finansowego, 

w zróżnicowanych typach transakcji.

Dbamy o najwyższą jakość obsługi Klientów, dążąc do budowania długotrwałych, partnerskich relacji. W
działaniach cenimy czas naszych Klientów, rzetelność informacji i elastyczność obsługi. 

NABYWANIE OBLIGACJI 
 

Specjalizujemy się w emisji obligacji
Emitentów zarówno dla sektora

nieruchomościowego, rynku OZE, 
 jak i rynku pożyczkowo-

windykacyjnego.

OFERTA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH 

 
Umożliwiamy Inwestorom

obejmowanie certyfikatów z
szerokiej oferty FIZ, FIO oraz SFIO. 
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ODWIEDŹ NAS!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Warszawa

Wrocław

Poznań

Toruń

Kraków

Szczecin

Olsztyn

Lubin

SOPOT - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Lipowa 12, 81-750 Sopot, biuro@prospercapitalinvestments.pl
SZCZECIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Tkacka 69; 70-556 Szczecin, biuro@prospercapitalinvestments.pl
POZNAŃ - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dąbrowskiego 49/13; 60-842 Poznań; biuro@prospercapitalinvestments.pl; Prosper Capital Advisors sp. z o.o. Agent Firmy
Inwestycyjnej, ul. Wodna 15/18; 61-782 Poznań; 786 843 743; biuro@pcadvisors.pl
LUBIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Rynek 11; 59-300 Lubin
WROCŁAW - Prosper Capital Advisors sp. z o.o. sp.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Walońska 7/66; 55-413 Wrocław; 71 330 74 18; biuro@pcadvisors.pl; Łukasz Żurad „CoolInvest” Doradztwo Finansowe Agent
Firmy Inwestycyjnej, ul. Kurkowa 8; 50-210 Wrocław; 696 621 512; lukasz.zurad@wp.pl
WARSZAWA - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Waryńskiego 3A; 00-645 Warszawa; 22 201 11 30; wsparcie@pcdm.pl; HNWI Capital sp. z o.o Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa;
kontakt@hnwicapital.pl; Prime Distribute sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa; biuro@prime-distribute.pl; Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej,
al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa, biuro@prospercapitalinvestments.pl
OLSZTYN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Kościuszki 43; 10-503 Olsztyn
TORUŃ - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Żółkiewskiego 10; 87-100 Toruń; 573 444 080; biuro@pcdm.pl 
KRAKÓW - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dobrego Pasterza 13; 31-416 Kraków

Sopot

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw
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NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper
Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000065126, REGON: 016637802, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 8.306.691,00
zł, opłacony w całości (dalej jako „Prosper Capital DM”). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem
świadczenia usług doradczych, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego
lub podatkowego, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych lub
emitentów i nie powinien stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora.
Odbiorcy niniejszej publikacji, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni zasięgnąć
opinii niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji
nie stanowi porady inwestycyjnej. 

Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej
publikacji nie są i nie mogą być poczytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w
przyszłości. Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą i
doświadczeniem, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w
oparciu o ogólnodostępne informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać dezaktualizacji
wraz z upływem czasu. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy materiału nie
ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia. Niniejsza publikacja wyraża
wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
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