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Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością przekazuję Państwu styczniowe wydanie
newslettera Prosper Capital Dom Maklerski.

W pierwszym numerze tegorocznego newslettera chcielibyśmy
zaprezentować statystyki rynkowe upadłości polskich
przedsiębiorstw, które są częściowo odzwierciedleniem sytuacji
ekonomicznej podmiotów gospodarczych w Polsce. Drugi artykuł
poświęciliśmy płatnościom odroczonym zdobywającym coraz
większą popularność na rynku e-commerce. W niniejszej publikacji
znajdziecie Państwo również artykuł pt. Od białego do czarnego
łabędzia, dotyczący zjawisk przełomowych oraz takich, które
istotnie oddziałują na dalszy przebieg wydarzeń na rynku
inwestycyjnym. 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszych placówek i kontaktu z
pracownikami naszej sieci sprzedaży, którzy chętnie przedstawią
Państwu pełne informacje związane z obecnie dostępnymi ofertami
akcji, obligacji, Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, jak i
Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych
Funduszy Inwestycyjnych Otwartych.

Zachęcam również do stałego obserwowania naszych kanałów w
mediach społecznościowych oraz śledzenia strony internetowej, na
których znajdą Państwo informacje o organizowanych przez nas
webinarach edukacyjnych, e-bookach edukacyjnych oraz artykułach
eksperckich tworzonych przez naszych Analityków.

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Przełom roku to idealny czas na podsumowania oraz wyznaczanie sobie celów. Nowe zakupy
gadżetów, pomysły na zakup samochodów, świetna dieta a może rozpoczęcie inwestowania? To
pojedyncze przykłady myśli jakimi zaprzątamy sobie głowę. Są one rezultatem refleksji jaką
każdy w okresie świątecznym w mniejszym lub większym zakresie wykonuje. Skupiając się na
ekonomiczno-inwestycyjnym charakterze przemyśleń, chcielibyśmy zaprezentować Państwu
statystyki rynkowe upadłości jakie wskazują na obraz sytuacji ekonomicznej podmiotów
gospodarczych w Polsce. Informacje te mają bezpośrednie przełożenie na sposób postrzegania
obligacji i mogą być źródłem cennych wniosków.

Obligacje są przecież najbardziej narażone na ryzyko upadłości (ang. default risk – ryzyko braku
zapłaty za obligacyjny dług). Sama zaś upadłość jest wynikiem wielu zmiennych (zmiana wykładni
prawa, niepowodzenie biznes planu, zbyt agresywne i optymistyczne podejście do ryzyka) jednak na
zasadzie prawa wielkich liczb (prawo twierdzące, że dostateczna, zagregowana ilość prób danego
zdarzenia losowego wskaże bardzo dokładnie prawdziwe prawdopodobieństwo jednostkowe tego
zdarzenia) w okresach dekoniunktury ilość i wartość upadłości istotnie wzrasta.

UPADŁOŚCI FIRM 
A NIEWYPŁACALNOŚĆ OBLIGACJI
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Na pierwszej grafice prezentujemy dane dotyczące ilości upadłości przedsiębiorstw w Polsce.
Informacje te dotyczą okresu od początku badań firmy Coface w 1997 do 2019 roku (Coface to
międzynarodowy lider ubezpieczeń należności, faktoringu oraz wywiadownia gospodarcza dot.
informacji o firmach). Następne lata „covidowe” zobrazujemy na następnych grafikach tak, aby
bardziej widoczna była dynamika zmian w ostatnich dwóch latach. Poniższe wartości dotyczą
wariantów postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych ogłaszanych przez sądy. Po 2019 roku
doszła dodatkowa możliwość zgłaszania „pozasądowego” upadłości. Co do zasady wiemy, że
niezależnie jednak od rodzaju postępowania są one opóźnione w czasie w stosunku do rzeczywistego
momentu wystąpienia upadłości czy defaultu (braku zapłaty i regulowania zobowiązań). Niemniej
jednak dane te pokazują istotnie cykle gospodarcze a także zachowują wcześniej przywołaną zasadę
„dużych liczb”.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Źródło: Raporty roczne Coface dot. niewypłacalności firm w Polsce.

Źródło: Raporty roczne Coface dot. niewypłacalności firm w Polsce..

Powyższe dane można powiązać z pewnymi kryzysami gospodarczymi o charakterze ogólnym. W 2007
do roku 2009 trwał kryzys finansowy „sub-prime”. Widać na podstawie wykresu, że w 2009 wielkość
upadłości wzrosła a wcześniej istotnie spadała, gdyż koniunktura gospodarcza systematycznie się
polepszała. Także w 2000 i 2001 roku widoczna jest większa upadłość firm. Wtedy też mieliśmy tzw.
szczyt kryzysu spółek internetowych. Jak wiemy upadłości oczywiście są powiązane z krajową
dynamiką  PKB (polskiego produktu krajowego brutto, szacunku wytworzonych dóbr w danej
gospodarce) jaki istotnie runął w trakcie pierwszej fali -8,3% w ujęciu kwartał do kwartału.

Wykres 1. Przychody światowego rynku e-commerce w latach 2014 – 2020 i prognoza na lata
2021 – 2024 w mld USD.

Wykres 2. Postanowienia upadłościowe, restrukturyzacyjne i uproszczone 

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


Z powyższego raportu możemy interpretować rekordowy wzrost upadłości jaki widoczny jest w
polskiej gospodarce. Z poziomu 1019 upadłości firmowych w 2019 roku wzrosty doszły do 2125
postępowań! Duża cześć upadłości, w szczególności postępowania uproszczone dotyczą
jednoosobowych działalności gospodarczych (małych firm jakich jest najwięcej w krajowym
ekosystemie gospodarczym tj. jest ich około 97% z 2,2 mln przedsiębiorstw). Co prawda na
przestrzeni lat ilość podmiotów gospodarczych wzrastała tak więc część wzrostu upadłości można
przypisać po prostu zwiększeniu ilości podmiotów gospodarczych w Polsce ale to mało wybielające
spostrzeżenie. Co istotne skala wzrostów niewypłacalności widoczna powyżej jest bardzo dynamiczna
(mówimy o wzroście ponad 100% względem 2019 roku).

 Nie próbujmy również interpretować, że te 2 tys. firm to wielkość nieduża względem przywołanych
2,2 mln firm ogółem. Pamiętajmy jednak, iż  upadłości te są „twardym lądowaniem” gdzie włodarze
firmy utracili kontrolę nad płynnością finansową swojego przedsiębiorstwa (jest wielu
poszkodowanych wierzycieli). Statystyka ta również nie pokazuje bezpośrednio skali problemu
płynnościowego, gdyż wiele przedsiębiorstw na rynku jednak zmaga się ze stratami oraz zatorami
płatniczymi. Co więcej pogorszenie płynności jest „szerokie” tzn. dotyczy całej gospodarki i wielu
branż a nie tylko gastronomi czy branży hotelarskiej. Paradoksalnie jedyną branżą w jakiej było lepiej
w 2021 roku niż w 2020 był sektor rozrywki, rekreacji i sportu. Ten sektor mocno ucierpiał w 2020 i
mamy do czynienia raczej z efektem odbicia się niskiej bazy niż istotnym polepszeniem środowiska
biznesowego.
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 r.

Wykres 3. Liczba przedsiębiorstw niefinansowych

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


Czy podobny trend upadłości możemy zauważyć na Catalyst? Czy notowanie na
rynku Catalyst jest bezpieczniejsze i gwarantuje wykup obligacji?
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Pierwsza odpowiedź jest pozytywna natomiast druga jest oczywiście….skomplikowana. Zacznijmy
przewrotnie od drugiej z nich.  Na Catalyst wędrują często emisje opiewające na większy nominał całej
emisji (np. 50 mln zł) niż te pojawiające się w emisjach typu private debt (ang. rynek prywatny,
niedostępny dla szerokiego grona odbiorców) co może sugerować mniejsze ryzyko takich emisji.
Pamiętajmy jednak, że rynek private debt w porównaniu do rynku Catalyst nie zapewnia przede
wszystkim płynności obrotu papierami wartościowymi (na rynku wtórnym jakim jest właśnie
Catalyst). Tak więc inwestor posiadający obligacje może sprzedać takie instrumenty finansowe (na
rynku pozagiełdowym tzw. OTC) ale znalezienie drugiej strony (kupującego) będzie znacznie
trudniejsze niż na rynku Catalyst. Niektóre emisje na Catalyst są również niepłynne ale co do zasady
obligacje notowane są łatwiejszym instrumentem do upłynnienia. 

Dochodzimy zatem do wniosku, że notowanie obligacji zmniejsza przede wszystkim ryzyko płynności
danego papieru wartościowego ale nie determinuje bezpośrednio jakości danej obligacji. Dzieje się
tak z kilku powodów. Po pierwsze obligacje są wprowadzane do obrotu w pierwszych miesiącach ich
życia. Czyli w momencie w którym sytuacja finansowa emitenta powinna być nadal stabilna a samo
ryzyko braku wykupienia może nie być widoczne (wszak emitentom najtrudniej spłacać nominały a
nie kupony od obligacji). Po drugie wszystkie obligacje korporacyjne  posiadają ryzyko
niewypłacalności, jednak o zróżnicowanym prawdopodobieństwie takiego zdarzenia. Tak więc nawet
obligacje np. Orlenu, czy PCC Rokita posiadają takie ryzyko niewypłacalności jednak w ich przypadku
można mówić o ryzyku relatywnie niskim i co ważne zmiennym w czasie. Niższe ryzyko sugeruje także
niska rentowność uzyskiwana na takich papierach wartościowych. Dzieje się tak ponieważ im bardziej
ryzykowne obligacje tym odsetki od obligacji powinny być większe (nie zawsze tak jest ale jest to
pewna ogólna prawidłowość).Po trzecie, sama instytucja notująca instrumenty finansowe weryfikuje
dokumenty pod względem formalnym (tak aby odpowiedni zestaw informacji został przekazany
inwestorom oraz informacja ta nie posiadała wprowadzenia w błąd) a niekoniecznie przez pryzmat
ryzyka jakie instrumenty te posiadają tutaj nie można podnosić alarmu z tego konkretnego powodu,
ponieważ rynki kapitałowe służą wymianie ryzyka poprzez instrumenty finansowe. 

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


Jakie emisje obligacji się nie powiodły? Czy można było uniknąć nietrafionych
inwestycji?

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 8

OPRACOWANI

Na to pytanie najlepiej odpowiada maksyma giełdowa „analiza wsteczna zawsze skuteczna”. Niestety
sprawa antycypacji takich niewypłacalności (ang. defaultów) jak Get Back, Zakładów Mięsnych
Henryk Kania, Fast Finance, SK Bank, e-Kancelarię, PCZ oraz Topmedical jest bardzo trudna.
Przekonali się o tym niestety także obligatariusze Idea Banku, którzy posiadając obligacje
podporządkowane zostali poddani procedurze przymusowej restrukturyzacji banku co spowodowało
identyczną stratę kapitałową jak niewypłacalność bezpośrednia. Mówią ogólnie w przypadku
większości z tych emitentów często dochodziło do malwersacji i złego zarządzania spółkami. Inni
emitenci nie sprostali zaś wymogom rynkowym i zmiennej koniunkturze w otaczającym ich
środowisku biznesowym (takie defaulty można przynajmniej częściowo przewidzieć dzięki analizie
makroekonomicznej co w przypadku defraudacji i kreatywnej księgowości jest trudniejsze). Niestety
powyższe przypadki defaultów to jedynie część niewypłacalności jakie przytrafiły się polskiemu
rynkowi obligacji w ostatnich latach. W ujęciu czasowym bardzo dobrym indykatorem
niewypłacalności jest pomiar wspomnianego już indeksu Default Rate dokonywanego przez portal
Obligacje.pl

Źródło: Obligacje.pl. Pełna treść dostępna pod adresem:   https://obligacje.pl/pl/a/indeks-default-rate-
mniej-defaultow-mimo-pandemii

Wykres 4. Niewykupione obligacje na Catalyst, skumulowane dane 12-mies.

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


Jak widzimy wielkość niewykupionych obligacji istotnie wzrosła w okresie pierwszych fal pandemii. W
przyszłości można spodziewać się spadku tych wartości, jednak raczej nie do poziomów
odnotowywanych w latach 2014-2018. Wynika to z pewnego opóźnienia czasowego jaki zawsze
występuje od początku dekoniunktury do momentu właściwego defaultu (część firm będzie
dostosowywać się do nowych warunków ale niestety nowego popytu rynkowego na ich produkty czy
usługi może nie wystarczyć, co naturalnie spowoduje upadłości i likwidacje). W związku z tym
szkodowość powinna być podwyższona niż w warunkach widzianych właśnie w latach 2014-2018.
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Czy zatem inwestor jest bezbronny w związku z niewykupionymi obligacjami?

Jak to w medycynie bywa lepiej jest „zapobiegać niż leczyć”. Takie przełożenie na realia inwestycyjne
również są adekwatne. Z pomocą przyjdzie nam zawsze stara i znana (niestety nie wszystkim)
dywersyfikacja. Teoria finansowa zaleca kupowanie kilkunastu serii obligacji różnych emitentów tak
aby „nie władać wszystkich jajek do jednego koszyka”. Jeśli nawet będziemy mieli pecha i kupimy
obligacje, które się nie wykupią to utracimy jedynie część naszych środków. Dywersyfikacja również
pomoże nam w upłynnieniu portfela obligacji. Zawsze łatwiej jest sprzedać kilka mniejszych pakietów
różnych serii obligacji niż jeden duży pakiet obligacji danego emitenta. Potwierdzają to wolumeny
widoczne w transakcjach na rynku Catalyst. Inwestorzy także zawsze powinni zapoznawać się z
dokumentami emisyjnymi oraz finansowymi emitentów. Są one dostępne na stronach internetowych
emitentów. Informacje te także można znaleźć za pomocą strony rynku Catalyst. 

OPRACOWANIE

Wawrzyniec Bąk
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Najpopularniejszą metodą płatności w światowym e-commerce (zgodnie z badaniem FT Partners) był
w 2020 roku wirtualny (cyfrowy) portfel , za pomocą którego dokonano 44,5% wartości wszystkich
transakcji. Następne są karty kredytowe (22,8%) i debetowe (12,3%), przelew bankowy (7,7%),
płatność za pobraniem (3,3%) oraz karty obciążeniowe (3,3%). Płatności odroczone znajdują się na
siódmym miejscu z 2,1% udziałem w rynku. Zgodnie z prognozami FT Partners w 2024 roku płatności
odroczone będą stanowić 4,2% płatności za zakupy online i przesuną się na piąte miejsce w
zestawieniu.

W wyniku pandemii rozwój rynku e-commerce istotnie przyspieszył. Handel przenosi się do sieci
i nic nie wskazuje na to, by ten trend  miał się zatrzymać. Wraz ze wzrostem rynku zakupów
online ewoluują również płatności elektroniczne, a wśród nich coraz bardziej popularne staje się
dokonywanie płatności odroczonych. Zyskują one przede wszystkim ze względu na możliwość
dokonania zakupów bez konieczności posiadania gotówki. Płatności można dokonać po 30 a
nawet 45 dniach. Stanowią zatem wygodną formę kredytowania przy minimum niezbędnych
formalności. 

PŁATNOŚCI ODROCZONE Z CORAZ
WIĘKSZYM UDZIAŁEM W RYNKU
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Źródło: Źródło: FT Partners

Wykres 1. Najbardziej popularne metody płatności za zakupy w Internecie w 2020 roku.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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W poniższej tabeli przedstawiono udział płatności odroczonych w płatnościach e-commerce w
wybranych krajach.

Źródło: 2 Statista.com, dostęp w dniu 13.01.2022 r.

Płatności odroczone stanowiły w 2020 roku 2,1% wszystkich płatności za zakupy online. W Europie i
USA wskazana forma rozliczeń stanowiła 7% płatności. W Australii płatności odroczone to 10%
wartości wszystkich zakupów online. Kraje, w których odsetek płatności odroczonych jest najwyższy
to Szwecja (23%) i Niemcy (19%).
Struktura preferowanych płatności różni się w poszczególnych krajach. Według analiz operatora
płatności Przelewy24 polscy internauci najchętniej płacili Blikiem (30%), stosowali szybkie przelewy
(27%) i kartę płatniczą (21%), 9% klientów wybrało przelew tradycyjny, 6% płatność za pobraniem,
cyfrowe portfele (Google lub Apple Pay), a 1 % skorzystało z odroczonych płatności. W tym ostatnim
przypadku warto zaznaczyć, że badania Gemius wskazują na znacznie wyższy, bo 5% ich udział .

Usługa odroczonych płatności jest coraz bardziej popularna wśród klientów internetowych, ponieważ
nie muszą oni wykładać własnych pieniędzy, aby zrobić zakupy. Zapłaty należy dokonać dopiero po
kilkudziesięciu dniach. Dzięki temu klient ma możliwość zakupu kilku produktów, dokonania wyboru
spośród nich i zwrotu tych, które nie spełniły oczekiwań. Nabiera to szczególnego znaczenia podczas
zakupu ubrań czy butów, które można przymierzyć, wybrać właściwe, a nieodpowiednie odesłać do
sprzedawcy. Z punktu widzenia właścicieli sklepów internetowych płatności odroczone zwiększają
tzw. konwersję, czyli udział klientów finalizujących zakupy udaną transakcją. Klienci z przyznanym
limitem kredytowym kupują więcej dzięki wygodnemu procesowi płatniczemu. Opcja płatności
odroczonych wpływa na zwiększenie obrotów sklepów internetowych i wzrost wartości koszyka
zakupowego.

Tabela 1. Udział płatności odroczonych (BNPL) w płatnościach e-commerce w 21
wybranych krajach w latach 2016, 2019 i 2020 (w%)

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


Dostęp do większości usług odroczonych płatności jest darmowy dla klientów przez okres 30 dni. We
wskazanym okresie konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych ze skorzystaniem z usługi
odroczonych płatności. Po upływie tego okresu należy zapłacić za zakupione towary. Można również
rozłożyć płatność na raty oprocentowane zazwyczaj najwyższym, dopuszczalnym przez prawo
oprocentowaniem. Usługa buy now pay later może również być wykorzystywana przez klientów jako
element szerszej strategii w celu zapewnienia sobie płynności finansowej. Koszty płatności
odroczonych występują po stronie właścicieli sklepów internetowych. Wysokość opłat dla dostawcy
usług płatniczych zależy od wielkości sklepów, branży, w jakiej działają oraz innych czynników. Część
podmiotów świadczących usługi odroczonej płatności ujawnia wysokość prowizji, którą pobiera od
sklepów internetowych. Dla sklepów współpracujących z Klarną jest to nie więcej niż 2,99% plus 50
groszy od każdej transakcji dokonanej z wykorzystaniem płatności odroczonych.

Na polskim rynku działa już kilka spółek oferujących odroczone płatności. Jedną z nich jest szwedzka
spółka Klarna, która jest jednym ze światowych prekursorów płatności odroczonych. Spółka powstała
w 2005 r., a jednym z jej założycieli był pochodzący z Polski Sebastian Siemiątkowski. Startup rozwijał
się początkowo na szwedzkim rynku, stopniowo wychodząc za granicę. W firmę zdecydowała się
zainwestować m.in. Visa. Klarna jest obecnie określana mianem najcenniejszego europejskiego
fintechu, której wycenę mierzy się w dziesiątkach miliardów dolarów. Od niedawna firma posiada
licencję bankową, a w sierpniu 2021 r. zadebiutowała z płatnościami odroczonymi na polskim rynku,
wprowadzając je do sklepu H&M. Wcześniej była obecna w Polsce za pośrednictwem przejętego kilka
lat temu niemieckiego Sofortu, który oferuje sklepom e-commerce płatności bezpośrednie 
z rachunków bankowych.

Kolejnym znaczącym graczem na rynku płatności odroczonych jest wywodząca się z Czech spółka
Twisto. Był to jeden z pierwszych fintechów, który zaoferował płatności odroczone w Polsce, a swój
sukces zawdzięcza m.in. współpracy z bankiem ING. W listopadzie 2021 roku Twisto zostało przejęte
przez światowego giganta - australijskiego ZIPa. W wyniku przejęcia Twisto stało się częścią jednego 
z trzech największych graczy na rynku płatności odroczonych. Spółki Klarna, Aferpay i Zip Money
dokonują konsolidacji budując globalne sieci. Ta globalna obecność da spółce możliwość współpracy
z globalnymi merchantami czy partnerami. Przejęcie przez ZIP-a to dostęp do globalnego know-how,
dotyczącego współpracy ze sklepami internetowymi, zarządzania konwersją i ryzykiem. Spółka
uzyska też wsparcie kapitałowe umożliwiające ekspansję na inne kraje Europy. Obecne całkowite
przychody Twisto wynoszą około miliona dolarów miesięcznie. Spółka obsługuje około 700-800 tys.
transakcji miesięcznie w sklepach online i offline. W odróżnieniu od większości podmiotów z branży
BNPL Twisto oferuje swoje usługi klientom indywidualnym nie tylko za pośrednictwem
współpracujących z nim sklepów internetowych, ale także bezpośrednio. Oferta obejmuje m.in. karty
płatnicze (wirtualne i plastikowe), które można dodawać do Apple Play i Google Play i korzystać za ich
pomocą z kredytu na zakupy.
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PayPo Sp. z o.o. to kolejny, szybko rozwijający się fintech z branży BNPL. Przychody PayPo w 2020
roku wyniosły 20 mln i wykazały dynamikę na poziomie 528,6%. Założona w 2017 r. spółka była
pierwszym podmiotem oferującym w Polsce płatności odroczone (buy now, pay later). Zainwestował
w nią Alior Bank, który na początku 2021 r. odsprzedał z zyskiem swoje akcje kadrze menedżerskiej
fintechu. W 2020 r. 450 tys. klientów dokonało za pośrednictwem PayPo 3,1 mln transakcji, co dawało
spółce pozycję wicelidera rynku BNPL w Polsce (po Twisto). Firma nadal dynamicznie się rozwija - we
wrześniu 2021 r. klientów było już 550 tys., a liczba transakcji sięgała 4,1 mln .

PayPo sp. z o.o.

TryPay Sp. z o.o. to spółka należąca do grupy Femion Technology S.A. notowanej na rynku New
Connect. Spółka posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej. Wcześniej spółka funkcjonowała na
rynku pod nazwą Profeskasa i zajmowała się obsługą punktu opłat rachunków. Ostatnio
wprowadzono do oferty nowe usługi – m.in. płatności odroczone. W odróżnieniu od większości
instytucji oferujących odroczone płatności TryPay będzie obsługiwać tylko podmioty gospodarcze.
Pierwsze kontrakty zostały już podpisane – m.in. ze spółką TIM S.A. Przychody spółki w 2020 roku
wyniosły 2,3 mln zł. Spółka oferuje usługę dostępu do rachunku klienta za jego zgodą, monitorowanie
rachunku i określanie zdolności kredytowej. Spółka jest również w procesie uzyskiwania rozszerzenia
prowadzonej działalności o zezwolenie na świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczych.
Femion Technology poinformował również o planach przejęcia podmiotu działającego w branży
usług płatniczych. W ocenie spółki umożliwi to  znaczne zwiększenie skali prowadzonej działalności.
Aktualnie TryPay realizuje rocznie transakcje o wartości ok. 200 mln zł, a po połączeniu się z tym
podmiotem, szacunkowa roczna wartość realizowanych transakcji krajowych przekroczy kwotę ok.
4.0 mld złotych. Nazwa podmiotu, który Femion Technology planuje przejąć nie została jeszcze
ujawniona.

Rozwój rynku BNPL stwarza szerokie możliwości dla polskich fintechów. Ale są również minusy. Aby
prowadzić działalność, należy uzyskać stosowne zezwolenia w KNF, co może stanowić istotną barierę
wejścia. Zachodzi też konieczność zaangażowania znacznego kapitału głównie za pomocą emisji
instrumentów dłużnych. Istnieje także niepewność dotycząca otoczenia regulacyjnego. Mogą pojawić
się zarzuty, że zakupy online z odroczonym terminem płatności powodują nadmierne kredytowanie
się konsumentów i narastającą spiralę zadłużenia.

TryPay sp. z o.o.

2. Raport Cashless.pl 100 największych polskich firm branży płatniczej, s. 24.
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Czarne łabędzie, tytułowi bohaterowie książki N.N.Taleba, na której opiera się ten artykuł, są
terminem określającym zjawiska, które są przełomowe oraz istotnie oddziałują na dalszy
przebieg wydarzeń. Wiodącą ich ideą jest silniejsze znaczenie niewiadomych, niż tego, co jest
znane. Zdarzenia niewiadome, tak jak i ryzyko, w powszechnym odczuciu kojarzą się z czymś
negatywnym. Jednak w naukach ekonomicznych obie koncepcje utożsamiane są z
przedsięwzięciem, którego wynik jest nieznany. Z tą niepewnością związane jest zarówno
zagrożenie, ale i szansa. Na właśnie ten drugi, pozytywny aspekt w koncepcji ryzyka liczą
inwestorzy. Czarne łabędzie z natury są nie do przewidzenia, stąd umiejętność przystosowania
się do nich obecności i maksymalizacja ekspozycji na Czarne Łabędzie niosące pozytywne skutki
powinny zająć miejsce próbom przewidywania ich. 

OD BIAŁEGO DO CZARNEGO ŁABĘDZIA
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Wpływ losowości

Odkrycia naukowe i inwestycje venture capital są tym,  co nieznane, mogą przynieść niewspółmierne
zyski w przypadku powodzenia, lub spowodować całkowitą lub częściową utratę kapitału. Wiele
przełomowych zdarzeń jest tak naprawdę dziełem przypadku. Klasyczny model odkrycia, wskazany
przez Taleba, przebiega w następujący sposób: szukacie czegoś, co znacie (na przykład nowej drogi
do Indii), i przy okazji odkrywacie coś, o czego istnieniu nie mieliście pojęcia (Amerykę). Tak samo
Alexander Fleming przy sprzątaniu swojego laboratorium zauważył, że naczynia, w których prowadził
dawniej eksperymenty, porasta pleśń Penicillium. W ten sposób odkrył antybakteryjne własności
penicyliny. Fakt, Fleming „czegoś” szukał, ale to konkretne odkrycie było szczęśliwym trafem. Co
więcej, chociaż z perspektywy czasu wydaje się doniosłe, musiało upłynąć dużo czasu, żeby lekarze
zdali sobie sprawę, czym dysponują. Nawet Fleming stracił wiarę w swoją koncepcję, zanim została
wskrzeszona. Rynek również jest miejscem, gdzie przypadek odgrywa znaczącą rolę. 

Skąd się bierze nadzwyczajność

Dwubiegunowość otacza nas w życiu społeczno-ekonomicznym. Powszechny jest fakt polaryzacji
dochodów w społeczeństwie, gdzie niewielka garstka zamożnych posiada więcej niż rzesze
pozostałych osób na świecie. Innym przykładem jest artysta, który ma miliony fanów, triumfujący nad
wieloma absolwentami z wielu dziedzin sztuk pięknych. Co pozwoliło mu na przebicie się? Przed
wynalezieniem metod zapisu i odtwarzania dzieł śpiewaków, czy pisarzy ich odbiorcy mieli
ograniczone możliwości wyboru tego, co słuchać czy czytać. Możliwość udostępniania, nagrywania,
druku pozwoliła zdominować jednemu rzesze innych, nie mniej utalentowanych często twórców. Na
pewno talent, ale połączony ze szczęściem i umiejętnością znalezienia się w tzw. Odpowiednim
miejscu i czasie (losowość – czysty fart), razem ze zjawiskiem skalowalności decyduje o coraz
większym pogłębianiu się różnic. Zwycięzca bierze wszystko. 
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Dlaczego Czarne Łabędzie są ważne?

W finansach i ekonomii przy wyjaśnianiu wielu zjawisk z pomocą ekonometrii, jest wykorzystane
założenie o normalności rozkładu niektórych wielkości (charakterystyk, cech). To podejście jest
podważane od dosyć dawna, a wielu zgłaszanym zastrzeżeniom trudno odmówić racji. Przede
wszystkim rozkłady normalne pomijają istotne odchylenia i dają złudzenie poskromienia
niepewności, która jak widać na przykładzie, jest istotna. 

Czarne Łabędzie na rynku finansowym powodują wysoką zmienność. Takie zdarzenia są uznawane za
anomalie i przez to w prognozowaniu ich wpływ jest pomijalny. Za przykład stosunkowo przekonujący,
został podany wykres notowań giełdy amerykańskiej z ostatnich pięćdziesięciu lat (do roku 2007) oraz
ten sam wykres, z którego usunięto 10 dni, w których wahania kursów były najwyższe. Powoduje to
powstanie dwóch różnych wykresów notowań. Ekspozycja na te zdarzenia pozwalała zarobić znaczne
kwoty.  

Źródło: N.N.Taleb, Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń.

Białe i szare łabędzie – co można przewidzieć?

Klasycznym przykładem Czarnego łabędzia z ostatniego okresu jest pandemia Covid -19. Z takim
utożsamieniem nie zgadza się jednak sam autor. Odczytuje on pandemię jako zapowiedź bardziej
kruchego systemu globalnego, a samo zjawisko rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej, jak podaje
sam Taleb w Bloomberg’u, zostało przewidzianego przez niego jak i inne osoby . Pandemia była
białym łabędziem (zjawisko przewidywalne, pewne), o ile takie zjawisko w ogóle występuje w realnym
świecie a nie w paradygmacie Gaussowskim. 

Wykres 1. Rzeczywiste notowania SP500 oraz notowania SP500, z których usunięto 10
dni odpowiadających za najwyższą zmienność na rynku. Wykres obejmuje
pięćdziesięcioletnie notowania indeksu SPX do momentu wydania książki Taleba
(kwiecień 2007). 
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Próba przewidzenia czarnych łabędzi jest u podstaw skazana na porażkę, co wynika bezpośrednio 
z ich natury. W nowym roku jednak, nie brak szarych łabędzi, zatem zjawisk wyobrażalnych, mniej
zaskakujących, dających ująć się w modelowaniu statystycznym. Warto być świadomym zjawisk,
które mogą się wydarzyć w nadchodzących latach, miesiącach, lub które już zaczęły się dziać i będą
oddziaływać w przyszłości na rzeczywistość. 

1. Inflacja – do fight the FED

Inflacja jest problemem szeroko omawianym w prasie ostatnimi czasy, wzbogacana o coraz to nowsze
doniesienia z różnych krajów o kolejnych rekordowych wartościach wskaźników CPI czy PPI.
Dynamiczne wzrosty cen, których przyczyną były m.in. zamknięcia gospodarek i pozrywane łańcuchy
dostaw, skłoniły FED do zmiany narracji na temat inflacji. Z „przejściowej” stała się „trwała”.
Wymusiło to zmiany  w prowadzeniu polityki monetarnej, by uniknąć niepokojów społecznych, które
coraz silniej narastały. Jastrzębia polityka wielu krajów jest realizowana poprzez ograniczenie podaży
pieniądza, czyli wzrost stóp procentowych i ograniczenie skupu aktywów. Rynek jednak ma
świadomość potężnego globalnego zadłużenia, zatem oczekuje, że gospodarka światowa nie będzie
mogła sobie poradzić z wyższymi stopami. Zamiast tego przewidują, że jakakolwiek próba
podniesienia realnych stóp spowoduje gdzieś bardzo duży szok finansowy, wywołując recesję
gospodarczą, która z kolei wybije wszelką presję inflacyjną. Nie jest wykluczonym, że efektem inflacji
będzie skierowanie gospodarek na drogę deflacji. Dowód na poparcie tej tezy można znaleźć w
krzywej dochodowości. 30 listopada, kiedy prezes Fed Jerome Powell wskazał, że obniżka cen może
nastąpić raczej wcześniej niż później, obligacje o dłuższym terminie zapadalności nie zostały
wyprzedane. Wręcz przeciwnie, spadły rentowności 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych.

Po co więc sprzedawać amerykański dług rządowy o długim terminie zapadalności? Pozycja 30-
letniego Departamentu Skarbu USA może generować znaczny zysk i stratę w nowym szoku
deflacyjnym i stanowić dobre zabezpieczenie przed stratami poniesionymi na pozycjach ryzyka 
w innych częściach portfela. W końcu rentowność 30-letnich Niemiec, Szwajcarii czy Japonii jest już
ujemna lub nieco dodatnia, ale Stany Zjednoczone nadal notują 1,8%.

Wykres 2. Change in the US Yield Curve – 30 November 2021

Źródło: Bloomberg. Wykres na 30 Listopada 2021
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Start – up’y stały się klasą aktywów, która została silnie doceniona w środowisku niskich stóp
procentowych i bardzo wysokich wycen na rynku kapitałowym, gdy akcje i obligacje stały się mniej
efektywne w oczach inwestorów. Jednym z najbardziej wyczekiwanych i obiecujących obszarów są
badania nad syntezą jądrową, w których start-upy zbierają rekordowe fundusze. Synteza jądrowa
może wyprodukować prawie nieograniczoną ilość energii – co zgrabnie rozwiązałoby wiele
problemów związanych z dostawami energii, związanych z odejściem od paliw kopalnych. O ile sam
temat syntezy jądrowej już jest oczekiwany i uwzględniany w wycenach spółek, ciężko doszukać się tu
szarego łabędzia. Jednak kwestia potężnego napływu środków do firm VC i start-upów, może
przyczynić się do bardziej dynamicznego wzrostu gospodarczego, co z kolei może w nadchodzących
okresach skutkować pozytywnym czarnym łabędziem z dziedzin, gdzie prawdopodobnie nakłady na
badania i rozwój były najsilniej wydatkowane. 

Źródło: Man Institute.

Wykres 3. Alokacja kapitału w start-up'y oraz firmy VC. 

3. Czarny Łabędź w Europie

Europa, z racji posiadania jednej waluty przez większość krajów, może być najsilniej na wszelkie
zmienności. Jedną tego przyczyną, znaną już od momentu powstania UE, jest różnica w rozwoju
gospodarczym poszczególnych krajów. Covid pogłębił dysproporcje sił w układzie unijnym, m.in.
poprzez dodruk i  transfery fiskalne, zwiększając zadłużenie, którego możliwość spłaty jest mało
prawdopodobna.

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


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

Wykres 4. Wydatki rządowe w relacji do PKB w wybranych krajach. Stan na dzień: 18.01.2022 

Źródło: OECD (2022), General government spending (indicator). doi:
10.1787/a31cbf4d-en (Accessed on 18 January 2022)

Na początku roku 2022  EBC wciąż skupuje obligacje państw członkowskich. Jednak przy braku
wykorzystania narzędzi monetarnych by walczyć z inflacją w krajach członkowskich Strefy Euro, jej
kształtowanie się jest pozostawione rynkowi. Dalszy wzrost wskaźników inflacji może zmusić do 
 zaniechania luzowania ilościowego, co będzie skutkować płaceniem najbogatszych w strefie Euro
za dług państw biedniejszych. Pandemia i wynikające z niej transfery fiskalne sprawiły, że blok stał
się bardziej zjednoczony, ale też i bardziej kruchy. Cały dług publiczny stanowi w rzeczywistości
opcję kupna przyszłych dochodów podatkowych . Obrona przed inflacją pod postacią skurczenia
bazy monetarnej, może przełożyć się na decyzję inwestorów o sprzedaży tej opcji. Europa zawsze
była grą o wysokim współczynniku beta dla globalnego wzrostu. Jednak w tym momencie ryzyko i
korzyści na kontynencie są znacznie wyższe niż normalnie. Wielka Brytania wychodząc z UE
stworzyła sobie szansę na wysoką konkurencyjność. Jest już rajem dla międzynarodowych
inwestycji, zwłaszcza w sektorze nieruchomości. Poza UE ma szansę dostosować swój system
regulacyjny, aby zmaksymalizować swoją nadrzędną przewagę w zakresie usług. Już teraz widzimy
owoce jego względnej konkurencyjności: dwie duże spółki notowane na dwóch giełdach, Unilever i
Royal Dutch Shell, zdecydowały się zostać podmiotami wyłącznie brytyjskimi. Głównym powodem
tej decyzji był 15% podatek u źródła stosowany w Holandii. Wielka Brytania jest prawdopodobnie
najbardziej zagrożona stagflacją w rozwiniętym świecie, ale ma niespotykaną szansę na wzrost.
Europa dojrzała do czarnego łabędzia – ale kto wie, czy będzie to dobre, czy złe?
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4. Zerowa emisyjność i zerowa oszczędność

Dobry dla planety cel zero emisyjności i zielonej energii jest póki co utopią. Znalezienie złotego
środka będzie polegać na zapewnieniu odpowiednich i przystępnych cenowo dostaw, które
wypełnią lukę między obecną energią a niskoemisyjną przyszłością energetyczną. W obliczu tej
perspektywy dostawcy energii z tradycyjnych źródeł, już zaczęli ograniczać produkcję do tego
stopnia, że podaż spada w stosunku do popytu, co wpływa na podwyżkę cen energii z
tradycyjnych źródeł, które nadal stanowią bazę dla  większości wykorzystywanej obecnie
energii. Rozwój ten już zwiększył ceny i zmienność cen, nie tylko w odniesieniu do energii, ale
także metali przemysłowych, z których większość jest potrzebna w znaczących ilościach do
zielonej transformacji. Co więcej, rosnące ceny energii spowodowały wzrost cen oleju
napędowego, a zwłaszcza nawozów, ważnych kosztów rolnictwa, które budzą obawy o
produkcję kluczowych upraw żywności . Efektem tego może być spowolnienie tempa wdrażania
zmian pro środowiskowych, co będzie pozytywnym szarym łabędziem na rynku tradycyjnych
źródeł energii, lub trwanie w postanowieniach harmonogramu zielonej energii i wzrosty cen
zarówno produktów spożywczych, jak i cen zielonego prądu.

Czarne łabędzie odnoszą się do mnogości szans i zagrożeń na rynku, który jest pełen zdarzeń
nieoczekiwanych oraz ryzyka. To jednak pozwala wygenerować zmienność, która z kolei daje
zarobić na rynkach finansowych. Jest też wiele zdarzeń, które można wydedukować,
przewidzieć, zarówno za pomocą modeli ekonometrycznych, jak i zdrowego rozsądku.

OPRACOWANIE

Departament Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski
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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

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
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
https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl


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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