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S T R O N A  3

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

W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami ciekawych zmian
geopolitycznych, które przekładają się na rozliczenia transgraniczne i
rynki walutowe. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa
artykuł rozważający następstwa utraty przez dolara statusu głównej
waluty rezerwowej świata. Następnie zapraszam do lektury artykułu
prezentującego sylwetkę Koosa Bekkera - twórcy międzynarodowego
Imperium, które zainwestowało z sukcesem również na rynku
polskim. W publikacji dotyczącej etyki poruszmy kwestie roli etyki w
kontekście inwestowania i biznesu. Przygotowaliśmy również dla
Państwa artykuł pod tytułem „500 lat mitu i kitu - kredytu i
depozytu”, w którym przedstawiamy podstawowe umowy
funkcjonujące w relacji klient – bank. Opisano w nim różnice
pomiędzy depozytem, depozytem nieprawidłowym, pożyczką i
kredytem.

Ponadto zapraszam Państwa do odwiedzenia naszych placówek i
kontaktu z pracownikami naszej sieci sprzedaży, którzy chętnie
przedstawią Państwu pełne informacje związane z obecnie
dostępnymi ofertami obligacji, akcji, 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.

WSTĘP
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 DE-DOLARYZACJA 
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Pieniądze są dobrem publicznym. Globalny pieniądz - taki, na którym ludzie polegają w
swoich transakcjach transgranicznych i decyzjach inwestycyjnych - jest globalnym dobrem
publicznym. Jednak dostawcami tego dobra publicznego są rządy krajowe. Tak było nawet
w przypadku starego standardu wymiany złota. W naszej erze waluty fiducjarnej (tworzonej
przez rządy) od 1971 roku jest to jeszcze bardziej oczywiste. W trzecim kwartale 2021 roku
59 procent światowych rezerw walutowych było denominowanych w dolarach, kolejne 20
procent w euro, 6 procent w jenach i 5 procent w funtach szterlingach. Chiński juan wciąż
stanowił mniej niż 3 procent światowych rezerw. Obecnie światowe środki pieniężne są
emitowane przez USA i ich sojuszników, także tych małych. 

Pod koniec stycznia 2022 r. Rosja posiadała rezerwy walutowe o
wartości 469 mld USD. Ten zasób był owocem ostrożności, której
nauczyło Rosję niewywiązanie się z zobowiązań w 1998 roku, i - jak
miał nadzieję Władimir Władimirowicz Putin - gwarancją jej
niezależności finansowej. Jednak gdy rozpoczęła się tzw. "specjalna
operacja wojskowa" na Ukrainie, dowiedział się, że ponad połowa jego
rezerw została zamrożona. Waluty jego wrogów przestały być
pieniądzem użytkowym. Ta akcja ma znaczenie nie tylko dla Rosji.
Celowa demonetyzacja najbardziej zglobalizowanej waluty świata ma
poważne konsekwencje.

Użyteczne waluty to te, które pochodzą z otwartych gospodarek o płynnych rynkach
finansowych, stabilnych walutach i praworządnych państwach. Jednak „uzbrojenie” tych walut i
systemów finansowych, które się nimi posługują, podważa te cechy w przypadku każdego
posiadacza, który obawia się, że stanie się celem ataku. Sankcje nałożone na bank centralny Rosji
są szokiem. 

Rządy pytają, kto będzie następny? Co to oznacza dla naszej suwerenności?

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Można sprzeciwiać się działaniom państw demokratycznego świata zachodu z powodów czysto
ekonomicznych: „uzbrojenie” walut spowoduje fragmentację gospodarki światowej i zmniejszy
jej efektywność. Jest to kolejna siła napędowa deglobalizacji. Bardziej niepokojącym zarzutem
dla zachodnich decydentów jest to, że użycie tej broni może im zaszkodzić. Czy reszta świata
nie zacznie w pośpiechu szukać sposobów na transakcje i przechowywanie wartości, które
omijałyby waluty i rynki finansowe USA i ich sojuszników? 

W zasadzie można sobie wyobrazić cztery rozwiązania zastępcze dla dzisiejszych
zglobalizowanych walut narodowych: waluty prywatne (takie jak bitcoin); pieniądz
towarowy (taki jak złoto); globalną walutę fiducjarną (taką jak specjalne prawa ciągnienia
Międzynarodowego Funduszu Walutowego); lub inną walutę narodową. Pierwsze rozwiązanie
jest niewyobrażalne: wartość rynkowa wszystkich kryptowalut wynosi obecnie 2 biliony
dolarów, co stanowi zaledwie 16% światowych rezerw walutowych, a bezpośrednie zawieranie
transakcji w kryptowalutach jest niewyobrażalnie uciążliwe. Złoto może być aktywem
rezerwowym, ale jest niedobre przy zawieraniu transakcji. Nie ma też szans na uzgodnienie
globalnej waluty o wadze wystarczającej nawet do zastąpienia rezerw, nie mówiąc już o byciu
globalnym nośnikiem transakcji.

Dedolaryzacja handlu dwustronnego już trwa, choć powoli, wśród
państw grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa)
i kilku rynków wschodzących. Dedolaryzacja zyskałaby duży impuls,
gdyby Arabia Saudyjska zdecydowała się wycenić część swojej
sprzedaży ropy do Chin w juanach zamiast w dolarach. Jeśli tak się
stanie, Indie, Indonezja, Turcja i wiele innych gospodarek
wschodzących będą kolejnymi, które zapukają do drzwi Arabii
Saudyjskiej i będą dążyć do podobnych ustaleń w swoich własnych
walutach. 

Takie posunięcia otworzyłyby również nowe możliwości prowadzenia dwustronnego handlu i
inwestycji w lokalnych walutach. Poprzez niekontrolowane wykorzystywanie dolara do
realizacji celów polityki zagranicznej Waszyngton zmusza rynki wschodzące i gospodarki
rozwijające się do zdwojenia wysiłków na rzecz dewaloryzacji handlu, podpisywania
dwustronnych umów o wymianie walut i dywersyfikacji inwestycji na waluty alternatywne.
Odejście od światowego systemu finansowego skoncentrowanego na dolarze będzie
wprawdzie procesem długotrwałym, ale jest to proces rozważny. Pomijając względy
geopolityczne, zmniejszenie ekspozycji na dolara ma również sens ekonomiczny dla rynków
wschodzących, ponieważ zmniejsza ich podatność finansową na kaprysy amerykańskiej
polityki monetarnej. Oczywiście przejście na wielobiegunowy system walutowy będzie
nieuporządkowane i raczej nie nastąpi z dnia na dzień.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/duffie-economy_digitalcurrencies_web_revised.pdf

Jak dotąd, jednak tak się nie stało. Wynika to z faktu, że chiński system finansowy jest
stosunkowo słabo rozwinięty, waluta nie jest w pełni wymienialna, a w kraju nie ma
prawdziwych rządów prawa. Chiny są bardzo dalekie od zapewnienia tego, co w czasach swojej
świetności zapewniały funt szterling i dolar. Posiadacze dolara i innych wiodących walut
zachodnich mogą obawiać się sankcji, ale z pewnością muszą być świadomi tego, co rząd
chiński może im zrobić, jeśli się mu nie spodobają. Co równie ważne, państwo chińskie wie, że
umiędzynarodowiona waluta wymaga otwartych rynków finansowych, ale to radykalnie
osłabiłoby jego kontrolę nad gospodarką i społeczeństwem Chin.

Brak prawdziwie wiarygodnej alternatywy sugeruje, że dolar pozostanie dominującą walutą na
świecie. Istnieje jednak argument przeciwko takiemu samozadowoleniu, przedstawiony w
publikacji Digital Currencies (Cyfrowe waluty) wydanej przez Hoover Institution . Zasadniczo
chodzi o to, że chiński system transgranicznych płatności międzybankowych (CIPS -
alternatywa dla systemu SWIFT) oraz waluta cyfrowa (e-CNY) mogą stać się odpowiednio
dominującym systemem płatności i walutą nośną w handlu między Chinami a ich licznymi
partnerami handlowymi. W dłuższej perspektywie e-CNY może stać się również znaczącą
walutą rezerwową. Ponadto, jak stwierdzono w  publikacji, dałoby to państwu chińskiemu
szczegółową wiedzę na temat transakcji każdego podmiotu w ramach systemu. Stanowiłoby to
dodatkowe źródło władzy.

Obecnie, przytłaczająca dominacja USA i ich sojuszników w światowych finansach, będąca
wynikiem ich łącznej wielkości gospodarczej i otwartych rynków finansowych, daje ich
walutom dominującą pozycję. Aktualnie, nie ma wiarygodnej alternatywy dla większości
globalnych funkcji monetarnych. Występująca teraz wysoka inflacja może być większym
zagrożeniem dla zaufania do dolara niż jego „uzbrojenie” przeciwko państwom zbójeckim (ang.
rogue states – określenie używane przez administrację amerykańską w stosunku do państw,
których autorytarne rządy oskarżane są o nieprzestrzeganie praw człowieka, wspieranie
terroryzmu, lub rozbudowę arsenału broni masowej zagłady). W dłuższej perspektywie Chiny
mogą jednak być w stanie stworzyć alternatywną system rozliczeniowy, który zapewni
inwestorom i przedsiębiorstwom, możliwości wyboru waluty rozliczeniowej. Mimo to ci, którzy
będą chcieli zawierać transakcje z krajami zachodnimi, nadal będą potrzebowali zachodnich
walut. Może się więc okazać, że powstaną dwa systemy walutowe - zachodni i chiński -
działające na różne sposoby i niekomfortowo na siebie nachodzące.*

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

Podobnie jak pod innymi względami, przyszłość zapowiada nie tyle nowy porządek globalny
zbudowany wokół Chin, co raczej większy chaos. Przyszli historycy mogą postrzegać dzisiejsze
sankcje jako kolejny krok na tej drodze.
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Opracowała:
Jowita Olechno
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Naspers to międzynarodowy koncern mediowy mający swoją siedzibę w Republice
Południowej Afryki. Jest to największa grupa mediowa, powstała poza Stanami
Zjednoczonymi. Działalność spółki od wielu lat koncentruje się w obszarze płatnej telewizji,
Internetu, a ostatnio również e-commerce. Twórcą sukcesu Naspers jest Koos Bekker, który
w latach 1997 – 2014 pełnił funkcję jej CEO. W 2001 roku dokonał on transakcji, która
uznawana jest za najbardziej spektakularną inwestycję venture capital w historii – zakupu
akcji spółki Tencent. Przedstawiamy historię Koosa Bekkera – utalentowanego managera i
inwestora, który przekształcił południowoafrykańskiego wydawcę prasy w globalny
wehikuł inwestycyjny.

Jacobus Petrus Koos Bekker urodził się 14 grudnia
1952 r. w Potchefstroom w RPA. Dorastał na farmie
w mieście Heidelberg, w prowincji Gauteng, SA 
 (South Africa). W szkole średniej uczęszczał do
Hoer Volkskool Heidelberg w RPA. Uzyskał tytuły
licencjata w dziedzinie literatury i w dziedzinie
prawa na Uniwersytecie Stellenbosch,
odpowiednio w 1972 i 1975 roku. W 1978 r. uzyskał
tytuł LLB na University of Witwatersrand.
Następnie w 1984 r. uzyskał tytuł MBA studiując w
Columbia Business School w Nowym Jorku.

Podczas studiów w Columbia Business School zainteresował się rosnącym rynkiem telewizji
kablowej, a po powrocie w 1986 roku do RPA dołączył do spółki Naspers i doprowadził do
założenia M-Net, pierwszego dostawcy płatnej telewizji założonego poza Stanami Zjednoczonymi. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Dotychczasowa działalność Naspers (wtedy jeszcze pod nazwą Nasionale Pers) polegała na
wydawaniu prasy i książek. Spółka powstała w 1915 roku, a od lat 50-tych była w znacznym
stopniu narzędziem partii rządzącej, popierając politykę segregacji rasowej w swoich
publikacjach. Utworzenie wraz z innymi podmiotami z RPA spółki M-Net było krokiem milowym
w rozwoju Naspersa. W 1990 roku M-Net zadebiutowała na giełdzie w Johannesburgu. W 1993
roku M-Net została podzielona na dwie spółki: sama sieć M-Net stała się wyłącznie płatną stacją
telewizyjną, natomiast działalność w zakresie zarządzania abonentami, dystrybucji sygnału i
telefonii komórkowej została połączona w nowej spółce o nazwie MultiChoice Limited (później
przemianowaną na MIH Holdings Limited). Obecnie M-Net jest dostępny w 48 krajach,
obsługując ponad 7 milionów abonentów. Dzięki zyskom uzyskiwanym z działalności
telewizyjnej nastąpił dynamiczny rozwój spółki Naspers, która zadebiutowała na giełdzie w
Johannesburgu w dniu 12 września 1994 roku. Zaczęto tworzyć kolejne spółki, dokonywano
akwizycji i poszerzano zakres działalności. W 1994 r., Koos Bekker był jednym z założycieli
dostawcy telefonii komórkowej MTN. Obecnie MTN jest dziewiątym co do wielkości
operatorem telefonii komórkowej na świecie i największym w Afryce.

Od 1997 do 2014 roku Koos Bekker pełnił funkcję CEO koncernu Naspers. Ciekawostkę stanowi
fakt, iż nie pobierał on wynagrodzenia, lecz posiadał opcje na akcje, do których prawa nabywał
w miarę upływu czasu. Dzięki takiemu rozwiązaniu jego majątek rósł wraz ze wzrostem spółki.
„Nie polecam tego każdemu, ponieważ wiąże się to z wysokim ryzykiem” – powiedział. 

W 2014 roku zrezygnował z pełnienia funkcji CEO, a na jego miejsce dołączył Bob Van Dijk. Od
2015 roku Koos Bekker pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

W 1998 r. Bekker, za pośrednictwem spółki Naspers, zainwestował w branżę internetową,
podczas gdy technologia ta nie była jeszcze popularna w RPA. Stworzył serwisy News24 i Fin24,
które są obecnie jednymi z najważniejszych serwisów informacyjnych w kraju. W czasie jego
kadencji jako dyrektora generalnego, kapitalizacja rynkowa koncernu Naspers wzrosła z około
1,2 miliarda dolarów do 45 miliardów dolarów.

Obecnie Naspers jest globalną grupą internetową i jednym z największych inwestorów
technologicznych na świecie. Spółka działa w 130 krajach i jest notowana na giełdach w
Londynie i Johannesburgu. Grupa prowadzi działalność w Europie, Afryce, Ameryce Łacińskiej,
Chinach, Indiach, Rosji i kilku innych krajach. Główne obszary jej działalności to komunikacja
internetowa, rozrywka, gry i handel elektroniczny.

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

Za pośrednictwem Naspers Koos Bekker dokonał kilku udanych inwestycji. Jedna z nich
szczególnie rzuca się w oczy. W 2001 roku doprowadził do zainwestowania przez Naspers w
chińską spółkę Tencent, działającą w branży internetowej i medialnej. Dokonano wówczas
zakupu 46,5% udziału w spółce za 32 mln dolarów. W 2018 r. Naspers posiadał około 31%
udziałów w spółce Tencent i nadal jest jej największym udziałowcem. Inwestycja ta z czasem
doprowadziła do wzrostu ceny akcji spółki Naspers i stała się jedną z najbardziej udanych
inwestycji venture capital w historii. Naspers przez wiele lat nie sprzedał ani jednej akcji
Tencenta. Dopiero niedawno zmniejszono udział w tej spółce  do niecałych 29%. Wartość
rynkowa tego pakietu akcji wynosi obecnie około 132 mld dolarów.
Poniżej przedstawiamy opis spółek zależnych od koncernu Naspers.

Prosus

Prosus jest globalną grupą działającą w sektorze m.in. e-commerce i jednym z największych
podmiotów inwestujących w spółki technologiczne na świecie. Prosus jest inwestorem
strategicznym i operatorem koncentrującym się na długoterminowym tworzeniu wartości
poprzez budowanie firm technologicznych. W portfelu spółki znajdują się reprezentanci
sektorów:
• płatności elektronicznych (fintech): Creditas, Emag, LazyPay, Luno, PaySense, PayU, Remitly;
• ogłoszeń w Internecie: AutoTrader, Autovit.ro, Avito, Domofond.ru, OLX, OLX Autos, LetGo,
Otomoto, Property24;
• dostawców jedzenia: Delivery Hero, Facily, SWIGGY, Wolt;
• mediów społecznościowych: SimilarWeb, Tencent (wyżej wymieniony pakiet);
• ventures – m.in. Honor, Borneo, BUX;
• edtech – m.in.: Brainly, Udemy, Edu.Me;
• etail: Emag
• travel: Trip.com

W poniższej tabeli przedstawiono portfel aktywów notowanych spółki Prosus:

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


Spółka Wartość (mld USD)

Tencent 162,3

Delivery Hero 7,6

Trip.com 0,8

Remitly 0,8

VK 0,7

Skillsoft 0,5

Skillsoft Warrants 0,03

Udemy 0,3

SimilarWeb 0,2

Sinch 0,2

Bakkt 0,01

Suma 173,44

Nazwa sektora Wartość (mld. USD)

Classifieds 15,1

Food delivery (ex. listed assets) 9,2

Payments & Fintech (ex. listed assets) 4,7

Edtech (ex. listed assets) 4,2

Etail 3,9

Ventures (ex. listed assets) 1,2

Other 0,8

Suma 39,1
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Tabela 1 Wartość aktywów spółki Prosus – zgodnie z danymi na dzień 31 grudnia 2021 r (mld USD).

Źródło: 1 https://www.prosus.com/news/net-asset-value/, dostęp w dniu 13.04.2022 r.

W poniższej tabeli przedstawiono portfel aktywów nienotowanych spółki Prosus.

Źródło: 2 https://www.prosus.com/news/net-asset-value/, dostęp w dniu 13.04.2022 r.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Media24

Media24 to wiodąca afrykańska grupa medialna, obecna na rynku wydawnictw cyfrowych i
tradycyjnych, dystrybucji i danych finansowych. Opierając się na swoim dziedzictwie Media24
koncentruje się na przyszłości, tworząc szybko rozwijające się portfolio mediów cyfrowych i
firm zajmujących się handlem elektronicznym.

Takealot

Takealot to największy w RPA detalista e-commerce, z misją bycia najbardziej
skoncentrowanym na kliencie miejscem zakupów online w Afryce. Takealot rozwijał się szybko
od momentu uruchomienia w 2011 roku. Takealot dołączył do grupy Naspers w 2015 roku.

Koncern Naspers posiada spółki zależne prowadzące działalność również w Polsce. W 2008
roku dokonał zakupu (za pośrednictwem spółki Tradus) Grupy Allegro za 950 mln funtów.
Allegro znajdowało się w posiadaniu Naspersa do 2016 roku, kiedy to zostało sprzedane
funduszom Cinven, Permira i Mid Europa za 3,25 mld dolarów. Była to największa jak dotąd
transakcja polskiego rynku internetowego. Grupa Allegro zatrudniała wówczas 1 275
pracowników, a na Allegro.pl zawierano ponad 14 mln transakcji miesięcznie.

Naspers posiada również serwis ogłoszeniowy OLX, który działa m.in. w Polsce, Brazylii,
Indiach, Portugalii Rumunii i RPA. Jest to platforma służąca do kupna i sprzedaży usług i
towarów. Istotnym segmentem działalności jest spółka OLX Autos. Jak powiedział Guatam
Thakkar, CEO OLX Autos: „Rynek używanych samochodów obejmuje około 125 milionów
transakcji na świecie o wartości dwóch bilionów dolarów. Duża część tego handlu odbywa się
na rynkach wschodzących, gdzie Grupa OLX posiada już znaczące aktywa. Rynek samochodów
używanych gotowy jest na zmiany. Jest on głęboko rozdrobniony, z wieloma dealerami, którzy
nie zapewniają przejrzystości w zakresie jakości i cen. Na wielu rynkach proces zakupu jest
czasochłonny, a do sfinalizowania transakcji potrzebna jest analogowa dokumentacja. A z
perspektywy konsumentów jest to jedna z niewielu kategorii, w której zarówno kupujący, jak i
sprzedający czują się oszukani na końcu transakcji, ponieważ nie wiedzą, czy otrzymali dobrą
cenę i samochód zgodny z opisem” .*

*OLX Autos Deep Dive Call, 22 November 2021 r.

Inwestycje w Polsce
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Kontrowersje

*OLX Autos Deep Dive Call, 22 November 2021 r.
*Conference call transcript 22 November 2021 r.
*https://intellinews.com/index.php/naspers-olx-no-longer-involved-in-operations-of-russian-subsidiary-avito-240558/?
source=russia, dostęp w niu 13.04.2022 r.

Działalność w Polsce prowadzi z powodzeniem PayU – kolejny podmiot zależny spółki Naspers.
W listopadzie 2006 roku założono spółkę PayU SA, a polska firma Platnosci.pl została włączona
do grupy. Oprócz Polski PayU działa w 19 krajach w Azji, Europie Śrrodkowo Wschodniej, na
Bliskim Wschodzie i w Afryce. Całkowita wartość płatności dokonanych za pośrednictwem
PayU wzrosła 48%r/r, a średnioroczny wzrost w latach 2016 – 2021 wynosi 35%. Zarząd spółki
zamierza wprowadzić PayU (po połączeniu z BillDesk) do grona 10 największych dostawców
płatności elektronicznych na świecie. Transakcja nie uzyskała jeszcze akceptacji indyjskiego
urzędu antymonopolowego .*

Działalności Koosa Bekkera i jego spółek towarzyszyły też kontrowersje. Były Minister
Komunikacji RPA Yunus Carrim zeznał przed Komisją ds. Przejęć Państwowych, że Bekker
odegrał znaczącą rolę w wywieraniu nacisków na urzędników państwowych w celu ochrony
faktycznego monopolu MultiChoice na sektor płatnej telewizji w RPA. Nie udowodniono jednak
jakichkolwiek oszustw czy korupcji ze strony MultiChoice.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie podmioty zależne Naspers działające w Rosji
zdecydowały się wycofać z tego kraju. Jak poinformował w dniu 6 kwietnia 2022 roku East-
West Digital News (EWDN), Avito, wiodąca rosyjska platforma ogłoszeniowa (spółka zależna
OLX Group, należąca do powiązanej z Naspers firmy Prosus), będzie działać jako niezależny
rosyjski podmiot. Zgodnie z oświadczeniem spółki Prosus: „Możemy potwierdzić, że OLX Group
podjęła decyzję o zaprzestaniu wszelkich działań w Rosji. Trwa proces separacji, który
doprowadzi do rozdzielenia firm na dwa niezależne podmioty. Avito będzie działać jako
niezależny rosyjski podmiot zarządzany przez lokalny zespół menedżerów i kierowany przez
własną radę dyrektorów. Prosus nie będzie na co dzień zaangażowany w działalność spółki, nie
będzie dalej inwestował ani starał się czerpać korzyści ekonomicznych z udziałów w Avito w
tych okolicznościach” .*
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Podsumowanie

*Koos Bekker – Biography Of A Self Made Billionaire And The South Africa Tech King, https://www.entrepreneurs.ng/koos-
bekker/, dostęp w dniu 13.04.2022 r.

Obecnie Koos Bekker jest miliarderem z majątkiem szacowanym na 2,3 mld dolarów. Uważa
on, że wczesne doświadczenia wychowywania się na farmie przygotowały go na dalszy
przebieg kariery: „W rolnictwie mamy element ingerencji, sadzimy nasiona, potem mamy
element natury, pada deszcz, otrzymujemy plon. Podobnie jest w biznesie - robisz pewne rzeczy, a
środowisko rzuca na Ciebie pewne problemy i wtedy próbujesz je rozwiązać. Każde
doświadczenie, przez które przechodzimy, jest poligonem, na którym uczymy się, jak osiągnąć
nasze marzenia. Żadna lekcja życia nie jest zmarnowana.”*  Wspomniał, że nigdy nie miał
żadnego własnego oryginalnego pomysłu, ale wykorzystuje to, co już jest dostępne i ulepsza
lub dostosowuje do otoczenia. Uważa, że wraz z wiekiem należy uczyć się szybciej
wykorzystywać pojawiające się okazje. Koos Bekker to bez wątpienia człowiek, który potrafi to
robić. 

Opracował:
Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Etyka i ekonomia to odrębne dziedziny nauki, jednak są ze sobą powiązane. Rola etyki w
kontekście inwestowania i biznesu nie ograniczyła się tylko do stwierdzenia czego nie
robić, ale pozwoliła ukształtować ekonomię w czasach nowożytnych, gdy silnie rozwinął
się i zdominował świat kapitalizm. 

Najważniejsze pytania ekonomii odnoszą się do kwestii kształtowania się cen dochodów. Na
bazie tych pytań tworzone są teorie ekonomiczne (teoria płac, zatrudnienia, cen). Celem
ekonomii jest wyjaśnienie konkretnych problemów, również tych, które nie towarzyszą
ludzkości od zawsze. Zaczęły się w erze kapitalizmu, a przed nią nie miały większego znaczenia.
Do czasów nowożytnych nie było potrzeby ekonomii dzisiejszego kształtu, natomiast
potrzebne były pewne założenia, pewne sposoby uzasadniania kategorii ekonomicznych – ile
to jest sprawiedliwa zapłata za coś, dlaczego jedna osoba ma pracować na drugą
(niewolnictwo). Próbowano uzasadnić, dlaczego powinno istnieć niewolnictwo, dlaczego
lichwiarstwo było zakazane. Ekonomia powstała na gruncie nauk etycznych. Obie dziedziny
odpowiadają na te same pytania w zupełnie różny sposób. Kiedyś na tego typu pytania
odpowiadała głównie etyka, teraz odwołujemy się do zasad rynków, czasami mówiąc o etyce.

Pytania bez odpowiedzi

Filozofowie – mniej znane poglądy

W starożytnej Grecji próbowano uzasadnić, dlaczego
powinno istnieć niewolnictwo, czy dlaczego
lichwiarstwo było zakazane. Jeden z najsławniejszych
filozofów – Arystoteles – z definicji odrzucał rynki
finansowe, ponieważ zarobek był generowany przez
kapitał, a nie z pracy. „Z najzupełniejszą słusznością
znienawidzone jest rzemiosło lichwiarza, ponieważ
osiąga (on) zysk z samego pieniądza, który mija się
tutaj ze swoim przeznaczeniem. Stworzony został
bowiem dla wymiany, a tymczasem przez pobieranie
procentów sam się pomnaża ”. O cenie sprawiedliwej
rozważał św. Tomasz z Akwinu. Kupowanie tanio i
sprzedawanie drożej, jak twierdził, to grzech.
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Biskup Nicolas Oresmius również wykazywał niechęć do spekulacji i strefy finansowej: „Poza
naturalnym wykorzystaniem pieniądza istnieją moim zdaniem trzy sposoby osiągania zysków
za jego pomocą. Pierwszym jest sztuka osiągania zysków z wymiany, drugim jest lichwa, a
trzecim – fałszowanie pieniędzy. Pierwszy jest nikczemny, drugi zły, a trzeci jeszcze gorszy ”.

• Awersja 
 • Arystoteles, św. Tomasz -
niechęć wobec kreowania
majątku poprzez  kapitał

• Rozwój
Pieniądz umożliwiał wymianę

dóbr (środek płatniczy), nie
był tylko traktowany jako

grzech ale dostrzeżono jego
korzyści

• Rozkwit
• Raptowna intensyfikacja

szybkiego przepływu
pieniądza

• Przesilenie
• Nadużycia finansowe,

fałszerstwa pokazują
ciemne strony związane z

pieniądzem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004

• Faza Minewry
• Ludzkość zdaje sobie

sprawę z korzyści
ekonomicznych oraz

zagrożeń związanych z
pieniądzem

Od awersji do apetytu na pieniądz

W miarę odkrywania korzyści ekonomicznych płynących z pieniądza, ludzie zmniejszali swoją
awersję do niego. Stopniowo ulegali fascynacji. Już Krzysztof Kolumb pisał, że „złoto to rzecz
najdoskonalsza, […] kto je posiada, może wszystko zdziałać na świecie, a nawet potrafi dusze do
Raju wprowadzać ”. Z czasem pieniądz stał się powszechniejszy, tak jak i ilość przekrętów
finansowych. Ludzie poznali jego wartość, jak i zagrożenia z niego wynikające. W czasach
nowożytnych, rozwój biznesów wymusił pogodzenie wartości etyki i praw rynku. To
zapotrzebowanie wymogło powstanie etyki biznesu.

*Arystoteles (2004) Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
*The De Moneta of Nicholas Oresme and English Mint Documents, Thomas Nelson and Sons Ltd, London Edinburgh Paris
Melbourne Toronto and New York, 1956
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Etyka biznesu – tylko przykrywka?

Górnolotnie i patetycznie brzmiąca nazwa nowej dziedziny nauki, była często uznawana za
kontrowersyjną – że to tylko zasłonka, bo biznes był i będzie nieetyczny lub też, że działania
proetyczne dużych korporacji są wzbudzane tylko przez chęć zarobienia na tym. Niektórzy
mówią, że to oksymoron – sprzeczność sama w sobie, etyka nie może być interesowna a biznes
z definicji jest interesowny. Te zarzuty nie są oczywiście pozbawione prawdy, ponieważ z zasady
przedsiębiorstwa nie są organizacjami non -profit. Z drugiej strony – czy byłoby moralne, gdyby
przedsiębiorca mając na utrzymaniu rodzinę, chore dziecko, odmówiłby im podstawowych do
życia produktów poprzez narażenie się na straty? Etyka jest trudną dyscypliną i często nie ma
jednoznacznych odpowiedzi. 

Demaskatorem etyki biznesu jest Alain Etchegoyen,  pisarz i filozof, w jednej ze swoich prac
kwituje, że etyka biznesu to przejaw głębokiego kryzysu moralności. Na wstępie wprowadza
tezę, że „jesteśmy zdemoralizowani”. Szukamy „środków zastępczych”, mających wypełnić
pustkę po „prawdziwej moralności ”. Warto zaznaczyć, że postępując etycznie z chęci uzyskania
korzyści ekonomicznych i tak czyni się dobrze – mimo, że cel nie zawsze uświęca środki. Organy
kontroli, na rynku finansowym pod postacią KNF, nie sprawdzają wewnętrznych pobudek,
ponieważ są one nie do zweryfikowania. Sprawdzają faktyczne postępowanie jednostek. To
może budzić wątpliwość pełnej efektywności organów nadzoru, jednak to dzięki nim jest
utrzymywany rygor, poprzez obligowanie ludzi do postępowania przynajmniej na poziomie
konwencjonalnym. 

Dlaczego przestępstwa i nadużycia wciąż są popełniane?

Teoria trójkąta oszustw wskazuje, iż każdy może zostać przestępcą przy spełnieniu poniższych
czynników:

• Okazja 
• Presja
• Racjonalizacja – szukanie wymówek/tłumaczenie sobie by zagłuszyć sumienie
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Społeczna odpowiedzialność biznesu – socjalizm?

Występują one często w dzisiejszym świecie, a są spotęgowane m.in. słabością odpowiedniego
aparatu kontroli, brakiem drastycznych kar, postępem technicznym i technologicznym, czy
zawiłością prawa, które w efekcie utrudnia jego stosowanie. Co więcej wykrywanie
wyrafinowych, finansowych przestępstw jest bardzo trudne, nie ma tu widocznych gołym
okiem obrażeń, przedmiotów zbrodni, a ludzie popełniający takie przestępstwa są zazwyczaj
bardzo inteligentni – oszustwo jest zaplanowane precyzyjnie.

Zapobieganie przestępczości na rynku finansowym zostało ukierunkowane na budowie postaw
sygnalizatorskich – zgłaszanie nieprawidłowości, istnieniu biegłych rewidentów, KNF, ABW,
CBA, policji, ZBP (Związek Banków Polskich) oraz edukacji, która ma na celu wzmocnić
kręgosłup moralny przyszłych maklerów, doradców inwestycyjnych,   a także wszystkich innych
uczestników rynku finansowego. 

Milton Friedman ostrzega przed przedsiębiorcami, mówiącymi o odpowiedzialności biznesu,
wspieraniu pożądanych celów „społecznych". „W istocie rzeczy o ludziach wyrażających takie
poglądy można powiedzieć - a raczej można byłoby powiedzieć, gdyby ktokolwiek łącznie z nimi
samymi traktował ich poważnie -że głoszą socjalizm w najczystszej postaci. Biznesmeni mówiący
w ten sposób to nieświadome marionetki animowane przez siły intelektualne, które w minionych
dziesięcioleciach podważały podstawę wolnego społeczeństwa”. Friedman wskazuje na brak
wyraźnych zasad, posiłkując się przykładem zobowiązań biznesu. Korporacja, jako osoba prawna,
może nabywać zobowiązania w swoim imieniu, ale „biznes” sam w sobie? Ekonomiczną
argumentację braku jasności społecznej odpowiedzialności można zobaczyć również na
przykładzie: Realizując taką politykę firmy, czy nadmiarowe (w stosunku do zysków firmy i
interesów korporacji) wydatkowanie celów ekologicznych jest zasadne? Dyrektor/Prezes
korporacji wydawałby cudze pieniądze dla celów dobra ogółu. Czy nie przypomina to
mechanizmu politycznego, aniżeli rynkowego? Trudność z egzekwowaniem „społecznej
odpowiedzialności" ilustruje oczywiście ogromną zaletę prywatnego konkurencyjnego
przedsiębiorstwa - zmusza ono ludzi do odpowiedzialności za własne działania oraz utrudnia im
„wyzyskiwanie" innych ludzi w celach czy to egoistycznych, czy nieegoistycznych. Mogą oni
czynić dobro, ale tylko na własny koszt .*

M. Friedman, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, „The New York Times” z 13 września 1970 r.

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


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

Temat jest skomplikowany i bardzo trudny. Za Friedmanem można powtórzyć, że biznes
posiada tylko jedno zobowiązanie społeczne – „może wykorzystywać swoje zasoby i angażować
się w działania w celu zwiększania swoich zysków dopóty, dopóki przestrzega reguł gry; to
oznacza, że uczestniczy w otwartej i wolnej konkurencji bez podstępów czy oszustwa ”.

Inwestowanie etyczne

Tym pojęciem został określony trend w finansach, uwzględniający czynniki środowiskowe,
społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym – tzw. spółki ESG (Environment, Social,
Governance). Uwzględnienie w raportach spółek czynników pozafinansowych może generować
dodatkowe koszty z tym związane, jednak wskazuje na prowadzenie biznesu w sposób
profesjonalny i świadomy. Co więcej, wśród rosnącego zainteresowania polityki
proekologicznej, odpowiedzialnej społecznie, jest to czynnik pozwalający skupić uwagę i
kapitał inwestorów. Badaniem empirycznym często objęta jest kwestia prowadzenia
działalności w sposób zgodny z praktykami ESG i wpływem tej polityki na wyniki finansowe
spółki. Jak dotąd badania nie przyniosły odpowiedzi, które pozwalałyby jednoznacznie
opowiedzieć się, czy polityka ESG pozwala na generowanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.
Oprócz faktu, że pozwala to spółce na promowanie swoich wartości, z którymi klienci będą się
utożsamiać, może to zadziałać jak samospełniająca się prognoza. Kreowanie oczekiwań, jak w
polityce monetarnej, będzie wzmagało dane zachowania inwestorów. Należy jednak uważać,
ponieważ nie sama polityka ESG zrobi ze spółki zyskowną inwestycję.

Historie z życia wzięte

Nieprzestrzeganie zasad etycznych i moralnych na rynkach finansowych, głównie odnosić się
będzie do uczestników rynku, posiadających przewagę informacyjną, zasobową, intelektualną
itd. Z tego powodu to właśnie drobni inwestorzy detaliczni są najbardziej narażeni na ich
działania. Przepisy aktów prawnych mają na celu ochronę mniejszych inwestorów. Nullum
crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy), stąd działania nieetyczne nie koniecznie
muszą być uregulowane w prawie. Jednak dojrzałość rynków finansowych w wielu krajach
pozwoliła na wypracowanie przepisów, które określone, w tym i nieetyczne działania, poddają
penalizacji (karze). 
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Można wymieniać historie, gdzie uczestnicy rynku bez wymaganych zezwoleń prowadzili
działalność związaną z lokowaniem środków pieniężnych, obrotem instrumentami
finansowymi, czy też opowieści o obietnicach niebotycznych zysków, które okazały się
piramidami finansowymi. Ku przestrodze można wspomnieć o mężczyźnie, który gromadził
wpłacone mu środki, które miały zostać przeznaczone na inwestycje na rynku forex (forex w
szerokim znaczeniu, zarówno waluty, jak i kruszce, instrumenty finansowe). Śledczy ustalili, że
od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. – działając w porozumieniu z innymi osobami - doprowadził
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę 326 osób i łączną kwotę ponad 15 mln zł .
Inny przypadek to przykład piramidy AmberGold, która miała lokować pieniądze w wybrane
metale szlachetne, a potem przynosić klientom, inwestorom pokaźne zyski. Według
prokuratury, Marcin P. i jego żona Katarzyna P. w latach 2009-12 w ramach tzw. piramidy
finansowej oszukali w sumie ponad 18 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. Oskarżenie dotyczy
także prowadzenia działalności parabankowej i prania brudnych pieniędzy . *

Rynek finansowy jest pełen takich historii. Należy pamiętać, że firmy inwestycyjne muszą
posiadać odpowiednie zezwolenie by prowadzić swoją działalność. Świadczenia pieniężne, do
spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte
państwowymi gwarancjami, w szczególności: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG),
systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)
czy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). 

Działania nieetyczne, związane z insider tradingiem, czyli posiadaniem informacji poufnych,
manipulacjami na rynku finansowym, są ujęte w rozporządzeniu MAR , który definiuje i zakazuje
wykorzystywaniu takich informacji w celach osiągnięcia osobistych informacji majątkowych.
Jednak inwestując na rynkach finansowych należy mieć na uwadze, że występuje asymetria
informacji między poszczególnymi uczestnikami rynku, co z góry stawia drobnego inwestora w
gorszej pozycji. Co więcej, algotrading, czyli tradowanie algorytmów, mogących przetwarzać
wiele danych również utrudnia osiągnięcie zysków drobnemu inwestorowi. Im krótszy interwał
czasowy tym większe oddziaływanie przypadkowych, bieżących informacji. W przypadku
występowania asymetrii informacyjnej, insiderzy, posiadający te informacje jako pierwsi,
osiągną zyski, pozostali mogą zająć odpowiednią pozycję zbyt późno. Przy dłuższym horyzoncie
czasowym większe znaczenie ma strategia, analiza fundamentalna. Wtedy szum informacyjny
jest wygładzony, a co więcej, oszczędzamy na prowizjach. 

*https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-02-15/prowadzil-dzialalnosc-maklerska-bez-zezwolenia-z-kolegami-mial-oszukac-
326-osob-na-ponad-15-mln-zl/
*https://www.money.pl/gospodarka/afera-amber-gold-wspoltworczyni-slynnej-piramidy-finansowej-moze-wyjsc-z-aresztu-
6686244737375200a.html
 *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku
(„rozporządzenie MAR”)
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Na zakończenie należy podkreślić, iż powyższy artykuł ma na celu zwiększenie świadomości
drobnych inwestorów na przestępstwa występujące na rynku finansowym. Ochrona prawna
drobnych inwestorów jest silnie akcentowana w przepisach prawnych, jednak nie pozwalają
one ustrzec się  w pełni negatywnym konsekwencjom. 

Opracowała:
Karolina Lenda
Analityk Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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 500 lat mitu i kitu - kredytu i depozytu

Artykuł ten przedstawia podstawowe umowy funkcjonujące w relacji klient – bank. 
 Opisano w nim różnice pomiędzy depozytem, depozytem nieprawidłowym, pożyczką i
kredytem.
Ukazuje on jak powszechnie błędnie jest pojmowane pojęcie depozytu, jak jego cel i
zadanie zmieniono na przestrzeni wieków i jakie to może mieć konsekwencje dla
nieświadomego konsumenta.

…Pewien profesor w mediach powiedział, że akcja kredytowa jest
związana z depozytami, ale czy wiedział w jakim stopniu, że tylko w 1-
2% (obecnie w Polsce 3,5%) a Kowalski, że założył lokatę czy też wpłacił
na depozyt albo, że oszczędza na koncie, ale czy wiedział co tak
naprawdę zrobił, bo wszystko co zrobił diametralnie się różni.  

Jak kobieta (chyba, że mężczyzna kobiecie) kupuje wymarzone futro, to
przeważnie nie w celu, aby je  pożyczała, aby ktoś inny w nim chodził i
je niszczył.

Jeżeli ta para idzie na koncert do filharmonii powiedzmy na operę … ale w tym artykule to nie
istotne na jaką, ładnie się ubiera, wychodzi i wchodząc do filharmonii rozgląda się i… jest -
szatnia, to tu zdeponuje (odda do depozytu) swoje drogie futro, mając zaufanie do szatniarza,
że rzecz odpowiednio przechowa, zadba, przypilnuje – z a g w a r a n t u j e, że po spektaklu
odbierze swoją własność w idealnym stanie. Za usługę zapłaci i zadowolona para oddali się do
domu. Każdy powie no tak, przecież to normalne co w tym dziwnego? Otóż właśnie nic!!! Tak
naprawdę została zawarta umowa depozytu prawidłowego – (łac. depositum)– A skoro
łacina to starożytny Rzym,  bo właśnie tam stworzono prawo – które w największym stopniu
wywodziło się ze zwyczajów, praktyki, doświadczenia, ustanawiane było z należytą
starannością, rozwagą i ostrożnością przede wszystkim mając na uwadze – podstawowe normy
– uniwersalne, niezmienne, etyczne, nierozerwalne z logiką relacji międzyludzkich i do tego
będziemy dalej nawiązywać.

Rzymianie ustalili, że: umowa depozytu jest zawarta w dobrej wierze, na rzecz ruchomą, a rzecz
ta jest konkretna – to futro i  cały czas pozostaje naszą własnością i jest w pełni dostępna, a za
swoją usługę szatniarzowi należy się opłata – bo to jego praca i jest odpowiedzialny za
bezpieczne przechowywanie i jak ojciec rodziny - strzeże naszego futra z największą
starannością.
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Następnie mamy umowę depozytu nieprawidłowego. Wyobraźmy sobie, choć to karkołomny
pomysł, że na ten sam koncert przyszło dziesięć kobiet w takim samym futrze i szatniarz
pomyślał tak: potraktuję to jako jedno zadanie i zawiesił wszystkie na jednym miejscu.
Podobnie jak powyżej z największą starannością dbał o czyjeś dobro ( łac. tantundem) ale w
istocie każdej z pań było obojętne które futro otrzyma z powrotem skoro są identyczne, a dzięki
temu szatniarz nie musiał marnować numerków. Podobnie jak wyżej po koncercie odebrały
swoje futra i oddaliły się do domu.

Tą identyczną zawartość określono właśnie jako tantundem – to dobra określone co do
gatunku – w przeciwieństwie do dóbr określonych co do tożsamości. Tantundem – to treść np.
magazyn zboża, zbiornik ropy naftowej, skład tarcicy czy wreszcie sejf bankiera – dobra
identyczne co do gatunku zostają zmieszane, nie da się odróżnić poszczególnych jednostek.
Kiedy deponent przyjdzie odebrać dobro  nie otrzyma tych samych jednostek ale otrzyma
ekwiwalent jakości. Pani dostanie identyczne futro, a deponujący pieniądze nie otrzyma
banknotów tych samych, które zdeponował ale takie same wartościowo. Ale co najważniejsze
właścicielem futra, pieniędzy – był i jest nadal deponent!

Bezsensowne i bardzo kosztowne byłoby przechowywanie ropy, pieniędzy, futra w osobnych
ponumerowanych sejfach, kontenerach, szatniach. Dlatego depozyt nieprawidłowy odgrywa
bardzo ważną społeczną rolę. Ale najważniejsza różnica pomiędzy depozytem zwykłym, a
nieprawidłowym jest taka, że w przypadku pierwszego gdy deponujemy rzecz to w przypadku
działań siły wyższej depozytariusz nie jest odpowiedzialny za rzecz – np. deponujemy w skrytce
w skrzyni obraz „Dama z łasiczką” – jest pożar i  obraz spłonie – depozytariusz jeżeli dochował
należytej staranności – nie odpowiada. Podczas gdy w przypadku depozytu nieprawidłowego
depozytariusz jest odpowiedzialny nawet w przypadku działania siły wyższej – ponieważ
depozyt nieprawidłowy posiada funkcję u b e z p i e c z e n i a od nieprzewidzianych zdarzeń i za
to depozytariuszowi należy się wynagrodzenie! Bo go strzeże jak ojciec rodziny i udostępnia
tantudem na żądanie deponenta.

A w finansach bank po prostu ma dbać o nasze zdeponowane środki, bez względu na to, jakie
ma inne obowiązki wynikające z umów gospodarczo-prawnych. Ale czy Kowalski mówiąc,  że
założył lokatę czy też wpłacił na depozyt albo, że oszczędza na koncie,  czy wiedział co tak
naprawdę zrobił, bo wszystko co zrobił diametralnie się różni.

Kolejną umową jest umowa użyczenia (łac. commodatum) – użyczający przekazuje w dobrej
wierze komodatariuszowi rzecz – za darmo! Która musi być zwrócona właścicielowi  ( ta sama
rzecz) w oznaczonym czasie. Przykładem może być udostepnienie przez panią futra –
przyjaciółce, która chce wyjść z partnerem na koncert do filharmonii. Jasne jest, że pani
pozostaje właścicielem futra, a przyjaciółka uprawniona jest do używania go zgodnie z jego
przeznaczeniem – i dbania o nie jak o swoje własne do chwili oddania. Widzimy, że w
przypadku pieniędzy umowa ta nie ma większego sensu.
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Dla porządku wspomnę jeszcze o umowie komisu bo jest tam pewien ciekawy szczegół. Gdyby
pani oddała do komisu przyjaciółce futro aby ta go sprzedała za np. 10 tyś. ( bo pani tyle
chciała), a ta sprzedała go za 20 tyś. to i tak wszystko należy się pani ( minus prowizja)
ponieważ nadal jest właścicielem futra – natomiast taniej przyjaciółka sprzedać nie może, a w
trakcie trwania umowy – powinna należycie dbać o futro jak by to było jej.

Na koniec mamy najważniejszą umowę z naszej palety. 

Umowa pożyczki* ( łac. mutuum) – Z definicji wynika, że jak pani pożycza przyjaciółce futro
na określony czas, to po upływie tego czasu przyjaciółka ( i tu bomba!) powinna jej oddać nie to
samo ( oczywiście może) ale takie samo futro ( rzecz oznaczoną co do gatunku – łac.
tantundem – identyczną treść jakościową), ten istotny szczegół zdeterminuje dalsze nasze
rozważania. Co to znaczy, że pani nawet jak przy zwrocie zobaczy, że to nie jej futro ale spełnia
„poziom identyczności” musi je przyjąć i umowa wygasa. Ponieważ umowa pożyczki jest
odpłatna, pani bierze za pożyczone futro od przyjaciółki wynagrodzenie i ponosi całkowite
ryzyko, że przyjaciółka nie zapłaci za pożyczkę i nie odda futra. (umowa może być bezpłatna,
ale to bez sensu, bo wówczas lepiej zrobić umowę użyczenia). Ale najważniejsze zdanie z
całego artykułu będzie teraz :  w umowie pożyczki rzecz pożyczona przechodzi n a  w ł a s n o ś ć
pożyczającego. Co to znaczy – a no to, że w istocie nie ma możliwości fizycznych i prawnych,
aby pożyczający nie zrobił z pożyczoną rzeczą co mu się rzewnie podoba, jeżeli będzie miał taki
kaprys! I popadając w skrajność nawet jak przyjaciółka spali pożyczone futro i odkupi
identyczne to umowa jest i tak ok! 

Ale bądźmy choć trochę poważni i wróćmy do finansów – w
kontrakcie takim następuje przekazanie przez jedną stronę (klienta)
określonej liczby jednostek pieniężnych drugiej stronie (bankowi) –
pierwsza strona w całości przekazuje drugiej stronie własność i
dostępność tych pieniędzy!

Może się wydawać trochę dziwne, że to bank jest właścicielem naszych
pieniędzy na lokacie terminowej, czy depozycie, ale w istocie tak jest.
Przestaniemy się dziwować jak odwrócimy sytuację, bo jak to my
pożyczymy pieniądze od banku i zbankrutujemy to bank je straci bo
stały się one naszą własnością i zrobiliśmy z nimi co chcieliśmy. Więc o
co chodzi? Chodzi o to, że każda umowa lokaty terminowej czy jak ją
błędnie powszechnie nazywamy depozytu – zgodnie z prawem jest
umową pożyczki! Ale już trzymanie pieniędzy na rachunku (bez
znaczenia czy oprocentowanym czy nie) zgodnie z prawem już nie - bo
jest depozytem nieprawidłowym. 

*Umowa pożyczki jest w swojej istocie równoważna kredytowi – obecnie różnica polega na tym, że kredyt powinien być przeznaczony na konkretny cel, a pożyczka
może być rozdysponowana dowolnie, nie zmienia to istoty, że własność rzeczy (pieniędzy) przechodzi na własność pożyczkobiorcy (kredytobiorcy).
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Tak, słyszę protesty, ale jak to? A tak to - bo wszystko się zgadza, za depozyt to my mamy
płacić, bo druga strona jak ojciec rodziny, dba o nasze dobro i za to należy się jej
wynagrodzenie, a my możemy spać spokojnie, ale jak pożyczymy komuś nasze pieniądze to my
bierzemy kasę (odsetki) i zawsze powinniśmy mieś świadomość, że może już jest po nich… 

Kluczowe jest zrozumienie faktu, że coś nazywamy potocznie czymś co w istocie może tym nie
być. No ale jak mogło do tego dojść, że zakładając „lokatę lub depozyt” (teraz już wiemy, że
cudzysłów być musi) to już nie są nasze pieniądze – no nieee coś tu musi być nie tak – TAK! Coś
jest tu nie tak i to bardzo, bardzo. Dlatego przenieśmy się znów na chwilę do antiqua Roma i po
kolei prześledźmy kto i kiedy i dlaczego wypatrzył tak sprawę, że nieświadoma pani nie
wiadomo kiedy przestała być właścicielem futra.

Hmmm ale przed tym -  jest jeszcze jedna nowoczesna „chyba umowa” jak ją tu nazwać –
może: „Umowa kupna za pieniądze – nie pieniędzy, myśląc, że to pieniądze.” Tak to zakup
kryptowalut – ale o tym kiedy indziej.

Teraz skoro już mamy wiedzę o co chodzi w powyższych umowach* , to możemy zobaczyć jak
wypatrzono ich istotę i zafałszowano przeznaczenie.

Otóż jak już wspomniano w starożytnym Rzymie odkryto – uniwersalne zasady prawa i tu
jeszcze raz warto je przypomnieć „Prawo rozumiane jest jako zespół norm i instytucji, do
których w sposób stały, powtarzalny i uporządkowany w drodze ewolucji przystosowują się
zachowania ludzi. Ta procedura odkrywania uruchamia zdecentralizowany proces prób i
błędów, trwający całe pokolenia. W jego wyniku upowszechniają się wzorce działania, które
pozwalają najskuteczniej eliminować z życia społecznego zjawiska niepożądane. Jest to
świadomy, społeczny proces uczenia się przez naśladowanie, który wyjaśnia, w jaki sposób
wzorce zachowań odkryte przez jednostki najbardziej twórcze i odnoszące największe sukcesy
upowszechniały się w całym społeczeństwie. Ponadto te społeczności, które w wyniku owego
procesu szybciej przyjmują udane zasady i instytucje, rozwijają się i zyskują przewagę nad
innymi wspólnotami”. To, że starożytni Rzymianie to rozumieli, pokazuje historia rozkwitu ich
imperium i upadku kiedy o tych zasadach zapomnieli. 

*Szczegółowa analiza i cechy poszczególnych umów są dokładnie omówione i wyjaśnione w (wspaniałej – wydania współfinansowanego przez
NBP! – dlaczego nie jest obowiązkowa na wszelkich studiach ekonomicznych?) książce: Pieniądz kredyt bankowy i cykle koniunkturalne
autorstwa Jesus Huerta De Sato  gdzie w niedogmatyczny sposób autor wyjaśnia i uświadamia nas (udowadnia) w jak obecnie błędnie
pojmujemy sens omawianych umów. Jako autor tego tekstu rekomenduję tę książkę każdemu kto czyta to opracowanie.
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 „nakrywszy głowę, płakał i mówił, że trudności finansowe zmusiły go do wyparcia się mojego
depozytu, lecz wkrótce spróbuje  zwrócić mi pieniądze, prosił mnie, abym miał nad nim litość i
pomógł mu utrzymać jego trudne położenie w tajemnicy, aby nie stało się jawnym, że przyjąwszy
depozyt popełnił oszustwo.” *

Powtórzmy, pieniądze są moje i cały czas dostępne. Jaka była jeszcze jedna ważna cecha tej
transakcji ? Była nią – tajemnica - do utrzymania której jedna i druga strona się zobowiązała –
co to powodowało? Powodowało to, że nasze rzymskie ideały zostały wystawione na nie lada
próbę. Bo skoro starożytni bankierzy (tu Grecja grała też dużą rolę), mogli dysponować
mnóstwem depozytów za które dostawali co najwyżej kilka procent. Bankierzy mieli również
swoje pieniądze (kapitały własne), które pożyczali na kilka-kilkanaście procent. Mieli też
władzę i wpływy społeczne (pożyczali władcom  i mogli ich narazić na utratę dobrego imienia),
które skrzętnie wykorzystywali. A ponieważ transakcje depozytu były zwykle zawierane bez
świadków to bankierzy rozumowali tak : 

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 26

Depozyt u nich oznaczał to, co oddano komuś do przechowywania
(u nas pieniądze bankowi), stad też nazwa, że coś zostaje
umieszczone – zpozycjonowane (łac. positus), przedrostek „de”
wzmacnia to znaczenie, wskazując, że wszystkie obowiązki
związane z ochroną rzeczy, spoczywają na tej osobie (bank) , która
ją przyjmuje do przechowywania. My już wiemy, że mogą być dwa
rodzaje depozytu prawidłowy ( rzecz oznaczona np. konkretny
obraz) lub nieprawidłowy ( rzecz określona co do gatunku
tantundem: ropa, skóry zwierząt, ale w naszych rozważaniach
chodzi o pieniądze). W chwili złożenia depozytu otrzymujemy „kwit
depozytowy” wiemy to ponieważ Rzymianie pisali:

„w tym liście spisanym moja ręką (bank), podaję do twojej wiadomości (klient),
abyś wiedział, że sto monet, które powierzyłeś mi dzisiaj przez niewolnika”(hmmm
pełnomocnika?) Stychona, zarządcę, pozostaje w moim posiadaniu (ale nie jest
moje), natychmiast ci je wypłacę kiedy i gdzie zechcesz” 
– czy może być jaśniejsze wyjaśnienie o co chodzi w depozycie pieniędzy? 

W Grecji logograf Isokrates ( pracował w banku w „okienku”) znajomy Sokratesa, wyjaśniał, że
klient złożył w depozycie w banku Pasiona wielką kwotę pieniędzy i kiedy postanowił wycofać
swoje pieniądze, wtedy bankier stwierdził, że : „ akurat teraz nie ma funduszy i nie może ich
zwrócić” i publicznie zaprzeczył, aby przyjmował depozyt od klienta Isokratesa. Klient
relacjonuje –

*Cudowny wyraz podkreślający, że co prawda spróbuję ale tak naprawdę niech nie robi sobie wielkich nadziei.
*Isokrates, Trapezuticus 18.
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To jeden przykład, których już w tamtym czasie można było znaleźć wiele, ale wielką różnicą
między starożytnymi, a współczesnymi było to, że publicznie zaprzeczali ale mieli całkowitą
świadomość swojej winy. Bo wiedzieli, że nie byli dobrymi ojcami rodziny, bo zamiast dbać o
tantundem, pożyczali nie zgodnie z umową cudzą własność na procent oddając ją innym
(obciążając ryzykiem) i w razie co niczym nie ryzykowali, ale całe zyski* brali dla siebie ( dziś to
levar – dźwignia, ROE – przejaw „dobrego zarządzania i przedsiębiorczości”). To pierwsza,
główna i ostatnia geneza przyczyny bankructw wszystkich banków do dziś.

Wyobraźnia pozwala nam  przenieść się do późnego
średniowiecza – zobaczyć jak wyglądała bankowość
depozytowa w śródziemnomorskiej Europie (a więc
spadkobierczyni antiqua Roma)  bo tu zadziało się to, co
do dziś istnieje w pełnej formie.

W odradzającej się XIII w. Europie, łamiąc reguły, banki zaczęły wykorzystywać pieniądze
deponentów co było genezą powstania bankowości (trwającej do dziś) opartej na rezerwie
cząstkowej. Obecnie historycy uważają, że było to najważniejsze wydarzenie w historii
bankowości. Królowie i rządy ówczesnej Europy byli pierwsi do korzystania z tej – powiedzmy to
wprost – oszukańczej bankowości.

Po prostu bankom za milczącą akceptacją przyznano przywilej wykorzystywania pieniędzy
deponentów dla państwowych celów – dla pozoru powoływano banki rządowe np. w tym tylko
celu został utworzony Bank Depozytowy Barcelony – Taula de Canvi, banki Medyceuszów i
szereg banków we Florencji w XIV w. Dodatkowo, wypatrzeniu istoty depozytu walnie   przyczynił
się ówczesny Kościół. Średniowieczny zakaz pobierania odsetek skutecznie wszystko
skomplikował, bo co mieli robić biedni bankierzy wnoszący istotny wkład w rozwój gospodarki,
kiedy od pożyczanych pieniędzy (nie swoich - depozytów) nie mogli pobierać odsetek. Tu warto
nadmienić, że ówczesny judaizm, chrześcijaństwo i islam zgodnie zakazywały lichwy (czyt.
pobierania odsetek w o ogóle – nie tylko „zbyt” wysokich), z jednym małym szczegółem, który na
zawsze zmienił bieg historii. Otóż Żydzi nie mieli zakazu pożyczania innowiercom pieniędzy na
procent, co już teraz nam wyjaśnia dlaczego ówcześnie i teraz – właśnie oni stanowią, większość
bankierów i finansistów w świecie chrześcijańskim. No ale kościół i bankierzy nieżydowscy tego
tak nie mogli zostawić. Więc pożyczali nie swoje – depozyty, a w celu obejścia kanonicznego
zakazu pobierania odsetek, a proceder zamaskowano tak: 

*Później w średniowieczu również prawo islamskie stanowiło: „kto wykorzystuje depozyt pieniężny do prowadzenia interesów, popełnia czyn
karygodny, jeśli jednak wykorzystuje własne pieniądze, może zatrzymać zysk” (źródło dostępne).

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


 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 28

Formalnie zawierano umowę zwykłego depozytu – właścicielem pieniędzy pozostaje klient i ma
dostęp do tantundem, ale w istocie (nieformalnie*) zawierano umowę pożyczki (klient nie jest
już  właścicielem kasy i może wszystko stracić). Deklaracja ta stanowiła element zatajania,
trafnie nazwanej – depositum confessatum. Był to udawany depozyt, który wbrew
deklaracjom obu stron był pożyczką, ponieważ w umowie uzgodniono, że na końcu okresu
(zapadalności) „depozytariusz” wypłaci „deponentowi” taką samą kwotę – czyli bez odsetek i
wszystko jest git! Ale kiedy rzekomy deponent przychodził do rzekomego depozytariusza, ten
mu mówił, że nie ma jego pieniędzy ale za to będzie miał jutro. No to ten deponent żądał kary
(np. 8% za rok), którą depozytariusz wraz z kapitałem mu wypłacał unikając jakże surowych
kościelnych kar. Prawo nie było złamane, a obie strony rozchodziły się zadowolone – czyżby?

Tylko, że ówcześni niedeponenci nie zorientowali się, że właśnie depositum confessetum
pogrzebało blisko 1500 lat, klarowności i czystości depozytu nieprawidłowego,  jaki
wykształciła kultura rzymska. Niestety wprowadzony zamęt trwa do dziś – po prostu przestano
rozróżniać depozyt pieniężny (tantundem) od pożyczki (mutuum) , ale my już wiemy, że różnią
się diametralnie. 

Od tego czasu, zaczął, się rodzić system bankowy oparty na rezerwie cząstkowej –
obowiązujący do dziś.

Banki z czasem uznały, że zachowując tylko część złożonych depozytów jako „bezpieczną
rezerwę”, będą mogły zrealizować żądanie wycofania środków wyrażone przez deponentów,
ponieważ założono, że w normalnych warunkach prawdopodobieństwo, że klienci będą chcieli
wycofać kwotę przekraczającą margines bezpieczeństwa, czyli obecnie stopę rezerw
obowiązkowych (obecnie w Polsce to 3,5%*  - najwyższa od kliku lat). Ale zagłębmy się w to
bardziej – deponuję 100.000, bank zostawia rezerwę 3.500, pożycza 96.500 na 10% czyli ja
„mam” (w rzeczywistości już nie) 100.000 a ktoś dostał 96.500 czyli razem jest 196.500. Ale to
dalej jest mało. Więc bank robi to tak, że pożycza moje 96.500 innemu bankowi, ten zostawia
3,5% i pożycza następnemu itd. W efekcie zostaje wytworzony z 100.000 – kredyt o wartości
100.000/0.035 = 2.857.142 od którego banki mogą pobierać odsetki np. 10% czyli 285.714 od
100.000 czyli… nieskończony zwrot z kapitału. Tak to wszystkim znany, bądź nie, mnożnik
kreacji pieniądza – jak nasz NBP chce zmniejszyć podaż pieniądza to jednym z instrumentów
jest stopa rezerw obowiązkowych* - podwyższa, to obniża podaż pieniądza i vice versa.
Wróćmy na chwilkę do „Rzymu”, ale do lat 90-tych XX w. Wtedy we Włoszech stopa rezerw
obowiązkowych wyniosła 0,000001%. Tak, tak mnożnik kreacji pieniądza był „nieskończony”,
banki mogły udzielać dowolnej ilości pożyczek sobie nawzajem na zakup obligacji od państwa
zadłużając kraj, ale sprytnie pozabilansowo zmniejszając deficyt*  i finansując potrzeby „króli”,
jak kiedyś Rzymianie i Medyceusze, czego skutki Włoch odczuwają do dziś. 

*Marzec 2022
*Stopa rezerwy obowiązkowej (minimalna stopa rezerwy) – miernik kwoty rezerwy obowiązkowej, jaką banki komercyjne są zobowiązane
wpłacić do banku centralnego (w Polsce jest nim NBP) w celu zabezpieczenia ich wypłacalności (banków komercyjnych).
*Więcej - Nikolas Dunbar „Alchemia pieniądza” – rozdział pt. Włoska transakcja. Wyd. Liber 2000.
*A wiemy, że w prawie liczy się intencja umowy, a nie jej tytuł – umowa może być nie nazwana ale jej faktyczna treść definiuje ją np. umowa
leasingu jest umową leasingu bez względu jak ją nazwiemy jeżeli są spełnione odpowiednie warunki.
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Wszystko funkcjonuje dobrze dopóki bank podsyca wiarę, że przez dłuższy okres zapewnia
pieniądzom „nieskazitelną” ochronę i „bezpieczne” przechowywanie oraz nie dopuszcza do
jakiegokolwiek sprzeniewierzenia.

Warto tu jeszcze przytoczyć przykład, „nienormalnego” jak na nasze czasy banku
Amsterdamskiego, który działał 1609-1820 w taki sposób, że depozyty przechowywał w całości
w sejfach, a lokaty terminowe nazywał pożyczkami dla banku i klient doskonale wiedział na co
się pisze, że depozyt jest jego i cały czas dostępny, a jak pożyczy = założy lokatę terminową to
już nie jego pieniądze i jest ryzyko, że wszystko straci i na to się godził - ale też zarabiał. Przez
ten okres, kiedy bank stosował powyższe zasady klasyfikacji umów nie miał żadnych kłopotów
ze zwrotem depozytów. Cieszył się wielkim prestiżem i wielu opiewało jego działalność, a Adam
Smith w książce „Badania nad naturą i bogactwem narodów” pisał:

„Bank Amsterdamski wyznaje zasadę, by nie wypożyczać nawet drobnej części złożonych tam
depozytów i by dla każdego guldena, na który otwiera kredyt w księgach, mieć w tym skarbcu
pokrycie w pieniądzach albo w kruszcu. Nie ulega wątpliwości, że bank trzyma w skarbcu kruszec
i wszystkie pieniądze, na które istnieją kwity o nie wygasłej mocy, o które w każdej chwili może się
upomnieć i które faktycznie opuszczają bank nieustannie, aby znów doń wrócić (…) A jednak w
Amsterdamie żaden artykuł wiary nie jest tak mocno ugruntowany, jak to że każdy gulden, jaki
obiega w postaci pieniądza bankowego, pokryty jest złotym lub srebrnym guldenem, który
znajduje się w skarbcu bankowym.”  

I komu to przeszkadzało, a no przeszkadzało – przede wszystkim ludzkiej chciwości, bo w
tatach 80-tych, ten jakże szanowany bank rozpoczął łamać „rzymskie” zasady. Naruszył
podstawowe zasady bezpieczeństwa i początkowo ma się rozumieć na „szlachetne” ( czyt.
rządowe) cele przeznaczył około 75% nie swoich depozytów, czyli ówczesna stopa
obowiązkowej rezerwy wyniosła 25% ( a dziś pisząc te słowa sic! w Polsce wynosi 3,5% i jest
uważana za baaardzo wysoką). Naruszył zasady depozytu i kredytu i w konsekwencji po 1820
roku skurczył się do nieistotnych rozmiarów i przestał działać. (dzisiejsze resolution). 

Od tej pory w bankowości następował choć karkołomny, to udany proces „prawnego”
uzasadnienia nazywania rzeczy nie po imieniu i tak np. w 1848 roku Sędzia Lorda Cottenhama 
 doszedł do „nierzymskiego” wniosku i w wyroku uzasadniał:
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„pieniądze powierzone pieczy bankiera są pod każdym względem pieniędzmi bankiera, który
może robić z nimi to co zechce. Wykorzystując je, wcale nie jest winien naruszenia zaufania. Nie
jest odpowiedzialny wobec swojego mocodawcy, gdy naraża je na ryzyko, angażując się w
przygodne spekulacje; nie ma obowiązku przechowywać ich lub zajmować się nimi tak, jak
własnością mocodawcy, lecz jest oczywiście odpowiedzialny za kwotę, ponieważ zgodził się w
umowie, że po przyjęciu pieniędzy spłaci mocodawcy na życzenie sumę równoważną tej, jaka
została mu wręczona”.

Skoro takie było podejście to już teraz wiemy jak szatniarz stał się właścicielem futra pani –
która nadal myśli, że futro jest jej własnością – straszne, ale to dziś zupełnie „normalne”. 

Teraz też możemy dokładniej zrozumieć jeszcze jeden aspekt, że jeżeli bank traktowałby
depozyty jako własność klienta, to nigdy nie mógłby zbankrutować!  Bo mógłby stracić tylko
swoje pieniądze pożyczone innym (kapitały własne), lub pożyczone innym środki klientów
którzy zawarli z bankiem umowę pożyczki i pobierali od tego wynagrodzenie, a jak by
deponent przyszedł po swoje pieniądze to by je zawsze otrzymał.

Podsumowując: Nieusuwalne różnice pomiędzy depozytem, a pożyczką wynikają z
odmiennych celów obu umów. Z jednej strony umowa pożyczki (kredytu) zawsze zakłada
wymianę dóbr dzisiejszych, do których pożyczkodawca traci dostęp, na dobra przyszłe, które
pożyczkodawca musi zwrócić wraz z dodatkowa kwotą – odsetek tytułem opłaty za uniknioną
utratę dostępności dóbr dzisiejszych z chwilą przeniesienia ich z pożyczkodawcy na
pożyczkobiorcę. Z drugiej strony w przypadku nieprawidłowego depozytu pieniężnego
przyczyna i cel są inne. Nie dochodzi tu do wymiany dóbr dzisiejszych na dobra przyszłe, a
deponent nie ma najmniejszego zamiaru utracić bezpośredniej dostępności do
zdeponowanych dóbr. A więc zasadniczym elementem umowy depozytu nieprawidłowego nie
jest, jak w przypadku pożyczki, przeniesienie dostępności, lecz ochrona i bezpieczne
przechowywanie tantundem, które stanowią prawdziwą przyczynę i główny cel skłaniający
Kowalskiego do zawarcia umowy. 

Czy gdyby Kowalski zdawał sobie sprawę, że umowa jaką zamierza podpisać jest umową
pożyczki nazwaną lokatą lub depozytem, za pomocą której udzieli pożyczki i przekaże bankowi
na własność swoje środki, a zatem nie będzie miał już dostępu do pieniędzy, czy wówczas
również zawarł by tą umowę tak, jakby chodziło o depozyt, czy może zdecydował by się
zatrzymać swoje pieniądze (dygresja - czy widzimy tu analogię?, że jakby milion polskich rodzin
wiedziało, że podpisują umowę – jasno opisaną w literaturze fachowej jako amortyzowany
SWAP walutowy, to czy wówczas też podpisały by umowy tak zwanego „kredytu” wypłaconego
w PLN, a spłacanego w CHF).
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I już na koniec:

1. Futro z norek – deponuje prawidłowo = mam gwarancję, że będzie bezpiecznie
przechowywane, że oddadzą mi to same nie naruszone futro, że mogę go odebrać w
każdym momencie, za tą gwarancję bezpiecznego przechowywania deponent pokrywa
koszty - to ja płacę za depozyt. Ale uwaga w przypadku działania siły wyższej (np. pożar)
depozytariusz (szatniarz) nie jest odpowiedzialny za powierzoną rzecz. 

Analogia do pieniędzy to tak jakbyśmy wynajęli skrytkę w banku i umieścili w niej nasze
pieniądze, zawsze na nasze żądanie mamy dostęp do jej zawartości, a bank gwarantuje nam
należytą ochronę skrzynki.

2. Deponuje nieprawidłowo (łac. tantundem)  – gwarantują mi, że oddadzą mi futro inne
ale w takim samym stanie jak moje, za tą usługę ja płacę.

3. Pożyczam- nic mi nie gwarantują mogą go zniszczyć i nic nie oddać, ale za pożyczenie
futra mam kasę - odsetki.

4. Lokuje = pożyczam !!! - nic mi  nie gwarantują mogą go zniszczyć i nie oddać, ale za
pożyczenie futra mam kasę- odsetki.

5. Użyczam – nie gwarantują mi nic ale mają mi oddać to samo futro albo
odszkodowanie, użyczam za darmo!

6. Oddaje do komisu – sprzedają za tyle co chcę nie mogą za 2x więcej,

7. Wpłacam na rachunek – futro wisi u mnie w szafie, nic nie płacę i nic mi nie płacą – to
depozyt nieprawidłowy …

8. Kupuję kryptowalutę – futro wisi na obrazku na stronie www. mogę go wymienić na
płaszcz lub garsonkę -  jak znajdę chętnego, a potem znów na nasze futro i tak w kółko
dopóty dopóki jest wiara w tą wymianę. Ale de facto futro nie istnieje😊jest tylko wiara
w to, że istnieje.
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Jeżeli na koniec po przeczytaniu tego artykułu drogi czytelniku nadal jesteś sceptyczny co
do omawianych kwestii – to ja już nie wiem…albo wiem, jest jeszcze jedno – ostateczne
rozwiązanie – zapoznać się z bilansem dowolnego banku, ale lojalnie ostrzegam futra tam
nie znajdziesz jedynie może tylko trochę sierści.

Opracował:
Ryszard Żabiński
Doradca Inwestycyjny CIIA
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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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
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; Oak Asset Managrment sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, Migdałowa 4 lok.26/4
02-796 Warszawa;biuro@oam.net.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
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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.

NOTA PRAWNA
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