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Katowice, dnia 16 marca 2020 roku 
 
 
 
 

BREWE LEASING SP. Z O.O. - ANALIZA RYZYK OTOCZENIA 
 
 
 

Obecnie główne ryzyka otoczenia wiązać należy z powiązanymi ze sobą zjawiskami: 
1. Epidemią koronawirusa. 
2. Ogólną sytuacją gospodarczą Polski. 
3. Wzrostem niepewności na rynkach finansowych. 

 
Epidemia koronawirusa 
Na świecie nasila się epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.  
W związku z tym można się spodziewać, na światowych rynkach, co najmniej trzech negatywnych 
zjawisk. Te zjawiska dotrą również do Polski, a tym samym mogą pośrednio dotyczyć BREWE Leasing. 
Można hipotetycznie oczekiwać: 

1. Osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w związku z samą chorobą: absencjami  
w pracy, pracą zdalną, przeznaczaniem środków budżetowych na leczenie, a nie na inwestycje.  

2. Perturbacji gospodarczych związanych z działaniami około tej choroby, takimi jak zamykanie 
granic państw lub regionów, zakłócenia w łańcuchach dostaw, odwoływaniu imprez, zamykania 
placówek handlowych itp.  

3. Paniki konsumentów i pośrednio przedsiębiorców, zakłócających dotychczasowe 
przewidywania, zwyczaje czy praktyki gospodarcze, co może wywoływać okres niepewności, 
negatywnie wpływając np. na planowane inwestycje czy popyt.  

 
W ocenie BREWE Leasing, pierwszy czynnik (bezpośrednie skutki epidemii) będzie miał ograniczony 
lub wręcz niewielki wpływ na gospodarkę. Nie powinien w związku z tym również wpływać 
bezpośrednio na Spółkę. Istnieje co najwyżej hipotetyczne ryzyko choroby części kluczowego personelu 
Spółki. BREWE Leasing jest jednak przygotowany do pracy zdalnej i wyłączenie części pracowników 
z pracy stacjonarnej na pewno nie spowoduje długofalowych kłopotów BREWE Leasing. Pracownicy 
Spółki na co dzień wyposażeni są w: 

• laptopy, 
• łącza VPN do serwera, 
• konta skype, 

co w 100% gwarantuje efektywną realizację zadań.  
 
Drugi czynnik (pośrednie skutki epidemii), dotyczy dziś raczej obrotu międzynarodowego, a co ważne, 
prócz branż związanych z turystyką czy logistyką, głównie działalności produkcyjnej lub handlowej. 
Spółka działa jednak w branży finansowej, a całość osiąganych przez Emitenta przychodów jest 
związana z działalnością na rynku krajowym. Z tego też względu nie dotyczą jej bezpośrednio 
wspomniane wyżej zakłócenia. Spółka jest natomiast uzależniona pośrednio od czynników 
wpływających na ogólną sytuację makroekonomiczną Polski. W związku z czym skutki perturbacji 
gospodarczych związanych z działaniami około pandemii, mogą wpływać na Spółkę jedynie w sposób 
bardzo pośredni – poprzez ogólną sytuację gospodarczą Polski.  
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Trzeci czynnik (jeszcze bardziej pośrednie skutki epidemii) dotyczy zmiany zwyczajów i nastawienia 
konsumentów, co mogłoby mieć w szczególności skutki w postaci zmniejszenia skłonności do brania 
leasingów - w skali ogólnopolskiej. Na przykład zakłócenia w transporcie, łańcuchach dostaw czy 
turystyce mogą wpływać na skłonność przedsiębiorców do brania leasingów. Jest to jednak 
oddziaływanie bardzo wtórne, gdyż decyzje leasingowe są podejmowane z perspektywą wieloletnią. 
Inne ryzyka gospodarcze – np. w zakresie zwyczajów zakupowych konsumentów, mają wpływ 
o dalszym stopniu wtórności, ale w skali całej gospodarki mogą być dla BREWE Leasing wręcz korzystne 
– np. mógłby zaistnieć spadek popytu na towary niepakowane, ale byłby kompensowany wzrostem 
popytu na towary pakowane. W związku z czym wytwórca towarów pakowanych mógłby być skłonny 
wziąć w leasing jakieś środki produkcji. Trzeba też zwrócić uwagę, iż nawet gdyby wystąpił 
ogólnopolski spadek zapotrzebowania na środki leasingowane (czego nie można wykluczyć) dla 
BREWE Leasing będzie to kompensowane spadkiem sprzedaży leasingów przez banki (otworzą się 
nowe rynki) oraz wzrostem zainteresowania faktoringiem: temat rozwijany też w części – wzrost 
niepewności na rynkach finansowych. 
 
Ogólna sytuacja gospodarcza Polski 
Wydaje się, że znaczące obniżenie tempa wzrostu PKB jest już raczej pewne, a epidemia koronawirusa 
tylko może sytuację pogłębić. Może nam nawet grozić recesja – tj. okres ujemnego wzrostu 
gospodarczego. Z kolei gorsza koniunktura gospodarcza w sposób naturalny ogranicza zainteresowanie 
leasingiem, a zwiększa zainteresowanie faktoringiem. Z drugiej strony niekorzystna sytuacja 
makroekonomiczna może prowadzić do problemów finansowych podmiotów gospodarczych, utraty 
przez nich płynności i problemów z uzyskaniem kredytu lub innej formy finansowania. Otwiera to pole 
do działania Emitenta, który z tej perspektywy trudną sytuację gospodarczą jest w stanie wykorzystać 
jako dogodną okazję do zwiększenia obrotów i zysków. Jednym słowem przewidywana sytuacja 
kształtuje się następująco:  

• wyraźne obniżenie się tempa wzrostu PKB – być może nawet do wartości ujemnych, 
• inflacja rosnąca wolniej niż do tej pory lub stabilizująca się, 
• dalszy wzrost niepewności na rynkach finansowych i gospodarczych, 
• tym samym dalsze ograniczenie inwestycji w gospodarkę i konsumpcji, 
• spadek zainteresowania leasingiem, a wzrost faktoringiem. 

 
Czyli BREWE Leasing hipotetycznie może ucierpieć na skutek zmniejszenia zainteresowania leasingiem, 
chociaż niekoniecznie – bo może skorzystać na bankowej awersji do udzielania leasingów. Może też 
mieć korzystne skutki, poprzez wzrost zainteresowania faktoringiem – gdzie są wyższe marże. 
Najprawdopodobniej jednak ilość klientów BREWE Leasing zwiększy się w związku  
z restrykcjami jakie wprowadzą zachowawczo działające firmy sektora bankowego. 
 
Wzrost niepewności na rynkach finansowych 
Epidemia koronawirusa i powiązane z tym ryzyko gospodarcze powoduje z kolei wzrost niepewności 
na rynkach finansowych. Efektami tego są lub będą: 

• przecenienie aktywów właścicielskich (już obserwowane gwałtowne przeceny cen akcji na 
giełdach), 

• większa presja na obniżanie stóp procentowych w nadziei pobudzenia inwestycji  
i gospodarki, 

• większe zainteresowanie tzw. bezpiecznymi aktywami (które zresztą nie zawsze są bezpieczne): 
złoto, dobre waluty, wybrane nieruchomości, obligacje skarbowe, 

• obniżenie akcji kredytowej przez banki, spadek oprocentowania depozytów (w wypadku 
możliwej obniżki stóp procentowych), 
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• ograniczenie przez banki finasowania gospodarki w każdej formie, w tym leasing  
i faktoring, 

• wycofywanie się przez inwestorów z inwestycji – np. w akcje czy w fundusze inwestycyjne, 
powodujące napędzanie spirali paniki i spadków na giełdach, 

• wycofywanie środków z lokat bankowych: efekt realnego ujemnego oprocentowania oraz 
paniki, 

• możliwy wzrost zainteresowania instrumentami dłużnymi. 
 
Z tych elementów, dla BREWE Leasing, potencjalne skutki mogą być dwa: 

1. Możliwy spadek zainteresowania emitowanymi papierami dłużnymi (niekoniecznie –może 
nastąpić zjawisko odwrotne – na skutek wycofywania się z innych form lokacyjnych). 

2. Skutki w zakresie udzielanych leasingów i faktoringu. 
Spadek zainteresowania, na skutek paniki inwestorów, nabywaniem emitowanymi przez BREWE 
Leasing instrumentami dłużnymi, byłby dla BREWE na pewno niekorzystnym zjawiskiem. Mógłby 
wpłynąć na osłabienie tempa wzrostu i na odwleczenie się w czasie niektórych planów – np. wejścia na 
giełdę. Nie jest to jednak jeszcze zjawisko przesądzone. 
Skutki w zakresie udzielanych leasingów i faktoringów były już wspomniane wcześniej – można się 
spodziewać wzrostu zainteresowania faktoringiem i być może (ale niekoniecznie) spadku 
zainteresowania leasingiem. Mogą to być więc zmiany wręcz korzystne - jako dogodną okazję do 
zwiększenia obrotów i zysków. 
 
 
 
Zarząd BREWE Leasing sp. z o.o. 
 


