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Nasza cywilizacja rozwijała się nie bacząc na skutki dla środowiska

Śmieci plastikowe na Pacyfiku – wyspa 6 razy 
większa od Polski

Wulkany wydzielają około 0,3 mld ton CO2 na rok. To mniej niż 1% emisji 
ze spalania paliw kopalnych, które wynoszą ponad 36 mld ton na rok.
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Dewastacja środowiska stała się zauważalna 
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Skutki dewastacji środowiska zaburzą warunki naszego bytowania 
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… ale może również zagrozić naszemu bytowaniu – kiedy Golfstrom przestanie nas 
grzać a zacznie chłodzić 

Od setek lat prąd Golfsztrom nie był tak słaby, jak w 
ostatnich dekadach – twierdzą naukowcy z Irlandii, 
Niemiec i Wielkiej Brytanii. Rekonstrukcja cyrkulacji wód w 
Atlantyku, oparta o analizy osadów oceanicznych czy 
rdzeni lodowych, wskazuje, że zmiany, które zaszły w XX 
wieku były bezprecedensowe w minionym tysiącleciu i są 
prawdopodobnie związane ze zmianami klimatu 
spowodowanymi przez człowieka. System cyrkulacji wód w 
Atlantyku odgrywa kluczową rolę w regulacji globalnego 
klimatu i znacząco wpływa na pogodę w Europie oraz w 
Polsce.
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Zmieniający się świat tworzy wielkie wyzwania    

Przyrodnicze/ 
Klimatyczne

Gospodarcze i 
Polityczne 

Nowe 
technologie

Przeludnienie

Kryzys 
finansowy

Epidemia

Niepodjęcie wyzwań 
tworzy zagrożenia

Właściwe 
dostosowanie daje 
szansę przyspieszonego 
rozwoju
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Zmieniający się świat tworzy wielkie wyzwania    

 zanieczyszczenie atmosfery,
 zanieczyszczenie wód, oceanów,
 brak wody w wielu regionach świata,
 częstsze i większe powierzchniowo 

pożary,
 gwałtowne zjawiska pogodowe,
 niedobór energii, konieczność zmian 

technologicznych.

 Chiny - zmiana roli w gospodarce 
światowej

 USA – obrona pozycji gospodarczej, 
handlowej i politycznej,

 Integracja europejska,
 Brexit,
 przyszłość Afryki, 
 zmiany w łańcuchu  dostaw,

Przyrodnicze/klimatyczne

Gospodarcze ,społeczne i 
polityczne

SZANSE

Porozumienie klimatyczne
Zielony Ład – szansa budowy 
nowoczesnej energetyki i ciepłownictwa, 
modernizacja energetyczna całej 
gospodarki,

Możliwość rozwoju produkcji urządzeń 
dla potrzeb OZE, oszczędzania i 
magazynowania energii.

Możliwości pozyskiwania środków w 
ramach projektów europejskich,

Możliwość rozwoju kooperacji w wielu 
gałęziach przemysłu i usług,

Osiąganie efektów skali poprzez 
specjalizację. 

ZAGROŻENIA

Pozostanie z przestarzałymi 
technologiami,
Zatrucie środowiska,
Wykluczenie gospodarcze.

Ograniczenie korzyści płynących ze 
współpracy i wymiany handlowej,
Zwiększenie autarkii.
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Zmieniający się świat tworzy wielkie wyzwania    

- G5  - szybki transfer informacji , 
gromadzenie i przetwarzanie wielkich 
zasobów danych,

- gospodarka i przedsiębiorczość 4.0,
- AI i ML,
- IoT, inteligentne produkty.

- cyberbezpieczeństwo,
- manipulowanie informacją,
- fake news,

- nowe postawy społeczne.

Nowe technologie

Ryzyka środowiska cyfrowego

SZANSE

Umiejętne wykorzystanie nowych 
technologii – wzrost konkurencyjności i 
wydajności pracy,

Automatyzacja i robotyzacja.

Konsekwentna budowa siły polskiego 
systemu finansowego,

Solidna infrastruktura 
cyberbezpieczeństwa i edukacja,

Stworzenie bezpiecznych i stabilnych 
warunków makroekonomicznych i 
prawnych dla dalszego rozwoju  
gospodarki i przedsiębiorstw, 

ZAGROŻENIA

Niedostosowanie do nowej 
rzeczywistości lub niewłaściwe 
wdrożenie rozwiązań – brak 
konkurencyjności i niska wydajność 
pracy.

Zagrożenia finansowe i społeczne –
brak stabilności.
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Obecny rozwój społeczno gospodarczy świata prowadzi do nierównowagi pomiędzy tym co daje Ziemia a 

konsumpcją jej mieszkańców 

Raport IPCC pokazuje, że reakcja na dewastację środowiska została podjęta zbyt 
późno           
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Zbudowaliśmy świadomość ochrony środowiska ale nie został zahamowany proces 
wzrostu emisji

Globalna emisja CO2
Ponad połowa emisji została dokonana w okresie ostatnich 30 

lat

Emisja ciągle wzrasta
Hamują ją jedynie kryzysy 
gospodarcze

2019

1990
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Świat żyje na kredyt – przejadając zasoby Ziemi 
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Obecny rozwój społeczno-gospodarczy świata prowadzi do nierównowagi pomiędzy tym co daje Ziemia a 

konsumpcją jej mieszkańców 

OGRANICZENIA ZIEMI

Ziemia rozpatrywana jako jeden organizm jest kompleksowym systemem licznych współzależności.

Nasze otoczenie choć może zachować względną stabilność - jest jednak podatne na nagłe i gwałtowne zmiany.

Pozornie błahe zmiany mogą mieć niezwykle silne oddziaływanie nawet na luźno związane z nimi zjawiska.
Zanik populacji pszczół (w niektórych krajach Europy i Ameryki Północnej w ostatnich latach populacje pszczół zmniejszyły
się o około 40%), który jest wiązany ze stosowaniem nawozów sztucznych w przemysłowym rolnictwie i GMO, które może
poprzez brak zapylania doprowadzić do upadku rolnictwa. Einstein powiedział, że po śmierci ostatniej pszczoły ludziom
zostanie 6 lat życia.

Pojedynczy parametr może przekroczyć masę krytyczną, będący zarazem punktem bez drogi powrotu do stanu pierwotnego.

Globalne ocieplenie jest przykładem tego typu zmiany, powodując, iż dwutlenek węgla przechowywany w polarnych
glebach zostaje uwolniony do atmosfery, powodując dalsze ocieplenie i jeszcze większe emisje CO2.
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Zagrożenie 1 – utrata bioróżnorodności

12

UTRATA BIORÓŻNORODNOŚCI

Na Ziemi istnieje ok. 9 mln. gatunków roślin, zwierząt, grzybów i porostów. Na pierwszym Szczycie Ziemi w Rio ustalono, że
działania człowieka były przyczyną demontażu ziemskich ekosystemów, wyeliminowania genów, gatunków i cech
biologicznych w zastraszającym tempie.

Z badań National Science Foundation wynika, że:
• utrata gatunków może zmniejszyć populację roślin w podobnym stopniu jak globalne ocieplenie czy zanik ozonu w

stratosferze;
• im większa bioróżnorodność tym większa produktywność gleb (przy utracie 21-40% gatunków, rośliny zmniejszyły swój

rozmiar o 5-10%);
• utrata bioróżnorodności wiązana jest z deforestacją i intensywnym rolnictwem chemicznym;
• bezpowrotne odejście gatunków ma dodatkowo wpływ na żywność, wodę i klimat, a nawet zmniejsza naszą odporność

na tsunami czy powodzie;
• rośliny „oddychając” parą wodną ochładzają klimat ziemi, chroniąc nas przed efektem cieplarnianym.
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Zagrożenie 2 – zmiany klimatu 
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ZMIANY KLIMATU
Zmiany klimatu to największe wyzwanie polityczne świata w najbliższej dekadzie. Powodowane przez gospodarkę, transport i
nasze codzienne działania emisje CO2, metanu i innych gazów doprowadzają do rosnącej liczby kataklizmów.

Czynniki antropogeniczne emisji - w Wlk.Brytanii: spalanie paliw kopalnych 65%, transportu 21%, rolnictwo 7% - 40% to
codzienne zachowania obywateli - samochody i samoloty, źródło energii i ciepła.

Karczowanie lasów, odpowiada za 20% światowych emisji CO2. Co roku z powierzchni Ziemi znika obszar leśny większy niż
Polska. Za znikaniem drzew stoi agrobiznes i wielkie sieci przemysłowego jedzenia fast food.

Powodzie - 61% populacji mieszka na obszarach wokół mórz i rzek. Urbanizacja przebiega wyjątkowo szybko na nisko położonych
obszarach nadbrzeżnych - 13% światowej populacji miejskiej dotyczy ryzyko powodziowe.

Uzależnienie gospodarki i rolnictwa od ropy. Wyprodukowanie 9 ton kukurydzy wymaga tysiąca litrów ropy i hektara ziemi.

Urbanizacja – wzrost liczby miast powyżej 1 mln mieszkańców: 1800 r - tylko Pekin, 1900 r. - 16, 2000 r. - 378, 2025 r. - 600 -
populacja miast to 3,5 mld osób. W 2008 r. połowa ludzi żyła w miastach, 50 lat temu 1/3, sto lat temu zaledwie 10%. Miasta
tworzą 70% emisji CO2 Rozwój miejskiej infrastruktury sprzyjający niskoemisyjnemu stylowi życia pozostaje głównym
wyzwaniem przyszłości i obejmuje:
- rozwój sprawnego transportu zbiorowego,
- rozwój strategicznego planowania urbanistycznego - tak, aby zapewnić wysoką jakość życia i obecność terenów zielonych,
- zwiększenie efektywności energetycznej budynków i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii (OZE),
- rozwój produkcji rolnej w mieście i wokół miasta - tak, aby ograniczyć emisje transportu.



Każdy kraj musi wypracować swój własny model – najbogatsze kraje nie są w 
stanie dać gotowego rozwiązania
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Ile planet potrzebuje obecny model 
gospodarczy

Okres „przejadania” zasobów Ziemi w roku

Liczba planet dla 
Świata



Źródło: Footprint Network

Nasz ekstensywny model rozwoju nie może być dalej kontynuowany
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Wzrost wymaga coraz większych zasobów – Niemcy zmniejszają swą zależność od zasobów

Niemcy - liczba planet potrzebnych do 
utrzymania bieżącej konsumpcji

Polska -liczba planet potrzebnych do 
utrzymania bieżącej konsumpcji
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Polska jest nieefektywna energetycznie oraz emitujemy dużo CO2
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PKB vs efektywność energetyczna Emisja CO2 w przeliczeniu na mieszkańca UE
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Musimy radykalnie zmienić nasz model gospodarczy, bo jesteśmy 4 emitentem 
CO2 w Europie a nasza efektywność energetyczna jest bardzo niska

17

Najwięksi emitenci CO2 w Europie
Emisja CO2 w odniesieniu do PKB (w kg) w 

wybranych krajach
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Konieczny staje się zrównoważony rozwój cywilizacyjny 
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Rozwój nie powinien degradować 
zasobów                 

Potrzebny nowy ład energetyczny –
wykorzystywać źródła odnawialne i 
oszczędnie zużywać energię

Produkcja oparta na segmentach 
energooszczędnych

Produkcja oparta na sprzedaży 
wartości intelektualnych a nie 
surowcochłonnych 

Efektywne rolnictwo nie degradujące 
środowiska

Wymagany jest ogromny 
potencjał intelektualny oraz 
środki na finansowanie 
zmiany

Rola uczelni – dostarczyć 
rozwiązań intelektualnych

Rola banków – finansować 
projekty





Polska na tle Unii Europejskiej



Choć polska gospodarka skurczyła się w obliczu kryzysu, spadek PKB był jednym z 
najniższych w Europie 

21Źródło: Eurostat.

• W obliczu kryzysu gospodarczego europejska 
gospodarka (UE-27) skurczyła się w 2020 roku o 
6,2 % PKB

• Jeszcze silniejszy spadek PKB odnotowano na 
poziomie strefy euro (-6,6% PKB r/r)

• Polska odnotowała szósty najlepszy wynik w 
Europie.

• Był to jednocześnie drugi najlepszy wynik 
spośród dużych europejskich gospodarek (za 
Norwegią).

• Rzeczywisty spadek PKB w polskiej gospodarce 
okazał się być niższy niż sądzono w pierwotnych 
prognozach (-5,4 ; -3,8).

• Polska gospodarka okazała się być względnie 
odporna na skutki kryzysu spowodowanego 
pandemią COVID-19.

Tempo wzrostu PKB (r/r) [%] – 2020 rok
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Polska pod względem PKB na mieszkańca zajmuje odległe miejsce w Europie 
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Celem jest skracanie dystansu zamożności do państw Europy 

PKB per capita w Europie w EUR
PKB per capita w Europie – odniesienie do 

średniej w parytecie siły nabywczej
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Wydajność pracy – odniesienie do średniej UE

Wyzwaniem pozostaje podniesienie wydajności pracy

Obecny poziom to ok. 70% poziomu dla UE.

Wartość dla PKB 1 godziny pracy
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Kluczowym wymaganiem jest podniesienie poziomu innowacji w Polsce – obecnie 
daleko odstajemy od średniej europejskiej oraz od państw regionu

Zgodnie z dorocznym Europejskim 
Rankingiem Innowacyjności (EIS), 
choć Polska dołączyła do grona 
„umiarkowanych innowatorów 
Europy”, nadal pozostaje 4. krajem 
o najniższym poziomie innowacji 
w Europie. 
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W globalnym rankingu innowacyjności zajmujemy dalekie 38 miejsce

2
5

25
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Pod względem nakładów na B&R w relacji do PKB pozostajemy na odległej pozycji 
w Europie

Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w relacji do PKB (2018 r.)

Dzieli nas duży dystans od poziomu określanego 
jako cel stawiany przed państwami UE.

Pozostaje również duży dystans do poziomu jaki 
UE już osiągnęła w 2003 r.

Coraz bardziej istotne staje się umiejętne 
wykorzystanie ogromnego potencjału 
naukowego i badawczego polskich uczelni



Kluczowym zadaniem jest wsparcie procesu odbudowy gospodarki po pandemii

27

• Oddłużenie

• Zamknięcie nierentownej działalności

• Zmiana profilu działalności

Restrukturyzacja zagrożonych 
przedsiębiorstw

• Zapewnienie warunków wzrostuWsparcie przedsiębiorstw

• Stymulowanie wzrostu w obszarach istotnych dla 
gospodarki

• Oddziaływanie na rynek pracy i konsumpcję 

Stworzenie impulsu rozwoju dla całej 
gospodarki

• Podniesienie konkurencyjności

• Powiększenie wartości dodanejBudowanie wzrostu ukierunkowane na 
nowe technologie

Źródło: opracowanie własne

Proces odbudowy post-COVID obejmie m.in. następujące etapy:





Demografia i warunki mieszkaniowe
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Demografia
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Kluczem dla poprawy demografii powinny być działania ukierunkowane na poprawę sytuacji kobiet , klarowna i 

długookresowa polityka imigracyjna oraz wzrost dostępności mieszkań 

Utrzymanie aktywności zawodowej kobiet

Infrastruktura opieki nad dziećmi – żłobki, przedszkola

Nowa jakość mieszkalnictwa

Klarowna, długookresowa, polityka imigracyjna



…..a kluczem do poprawy demografii jest sytuacja warunków mieszkaniowych Polaków

Źródło: Eurostat

Musimy rozwiązać poważne problemy demograficzne
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Wskaźnik przeludnienia mieszkań 2018 rWspółczynnik dzietności

39,2% 15,5%

PL UE





Istotnie muszą zostać zwiększone zasoby mieszkaniowe

Pod tym względem zasobów mieszkaniowych pozycja Polski pozostaje niezadowalająca – równocześnie Polska 

posiada niewielki portfel kredytów mieszkaniowych w porównaniu do państw UE.
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kredyty mieszkaniowe/PKB
Portfel kredytów 

mieszkaniowych do PKB

Skandynawia, 
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Francja, Niemcy

Europa Środkowo -
Wschodnia

33Źródło: Opracowanie własne, Deloitte

Zasoby mieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe do PKB
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… dotyczy to szczególnie osób młodych 
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Ponad 40% nie posiada własnego mieszkania i mieszka z rodzicami. 

Wskaźnik gniazdownictwa



… niestety, zdolność kredytowa polskich rodzin ulegała obniżeniu

Dzieje się tak pomimo wzrostu wynagrodzeń – stąd zakup mieszkania przez kredyt pozostaje poza zasięgiem 

wielu rodzin

35Źródło: Program Analityczno - Badawczy

Średnia zdolność kredytowa 3-osobowej rodziny z 
dochodem 5000 zł netto

Wskaźnik zdolności kredytowej gospodarstw 
domowych w 2018 r. - mediana



Mieszkańców polskich miast w większości stać jedynie na zakup małych mieszkań

… a równocześnie nie istnieje u nas rynek komercyjnego najmu. Rynek taki trzeba dopiero zbudować.

36

Wskaźnik zdolności kredytowej gospodarstw 
domowych – rodziny 4 osobowe w dużych miastach



Budowanie innowacyjności i konkurencyjności

37
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Atutem Polski jest wysokie miejsce pod względem kształcenia ludzi młodych
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Odsetek osób w wieku 30-34 lata z wyższym wykształceniem

Silnym atutem Polski jest wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem.



Segment MSP posiada istotną rolę gospodarczą w Polsce i powinien być silnie 
wspierany

40Źródło: European Comission

Niemniej pod względem liczby MSP na 1000 mieszkańców Polska zajmuje odległe miejsce w UE



Segment MSP w Polsce wymaga doinwestowania

41Źródło: European Comission

Pod względem tworzenia wartości dodanej polskie MSP zajmują jedną z końcowych pozycji w Europie

MSP – udział w tworzeniu wartości dodanej 



Wymagana poprawa innowacyjności - dotyczy zarówno przedsiębiorstw 
przemysłowych, jak i usługowych

42

• Nieliczne innowacyjne produkty 
wprowadzane są na polski rynek głównie 
przez duże przedsiębiorstwa.

• MŚP pozostają najmniej innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami w Europie.

Udział przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty na rynek wg wielkości przedsiębiorstw

Udział przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty na rynek wg rodzaju działalności

Źródło: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. DELAB, UW, PRB

• Innowacyjne produkty są w Polsce częściej 
wprowadzane przez przedsiębiorstwa 
przemysłowe

• Zarówno polskie przedsiębiorstwa 
przemysłowe, jak i usługowe pozostają 
najmniej innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami w Europie. 
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Polska musi istotnie podnieść produktywność w wielu obszarach gospodarki

• Wzrost nakładów na innowacyjność 
jest w stanie znacząco zwiększyć 
efektywność.

• Największy potencjał w zakresie 
kreowania wartości dodanej przez 
innowacyjność tkwi w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych. 



Robotyzacja i automatyzacja może być szerzej stosowana w wielu obszarach

Pozwala to zastąpić wiele etatów pracy – szczególnie usunąć niedobory etatów

44

Nawet 49 proc. czasu pracy w Polsce (odpowiednik 7,3 

mln miejsc pracy) zajmują czynności, które mogą 

zostać zautomatyzowane do 2030 r. dzięki 

zastosowaniu istniejących dziś technologii. Jednak 

odsetek czynności, które w rzeczywistości zostaną 

zautomatyzowane,

zapewne będzie niższy ze względu na bariery 

technologiczne, gospodarcze, legislacyjne i społeczne.

Źródło: Forbes / Mc Kinsey



Rozpoczęła się nowa rewolucja przemysłowa – musimy w niej zaistnieć

Polski nie stać, aby nie uczestniczyć w tej rewolucji

45

Świat wkracza w kolejna rewolucję przemysłową.

1 Rewolucja - napędzana była przez maszyny parowe;

2 Rewolucja - przez elektryczność;

3 Rewolucja - przez elektronikę i rozwój informatyki; 

4 Rewolucja może fundamentalnie zmienić aspekty obecnego życia – od 

gospodarczego po codzienne. Jest stymulowana rozwojem technologii 

cyfrowych i sztucznej inteligencji - efektem jest  coraz większe 

przenikanie się świata cyfrowego i fizycznego.

Źródło: Forbes / Mc Kinsey

1-sza rewolucja 

przemysłowa

2-ga rewolucja 
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3-cia rewolucja 

przemysłowa



Wymagane jest zwiększenie kadr badawczych pracujących na rzecz R&D 

46

Nie jest to tylko sprawa wydatków ale również zwiększenia liczby osób pracujących na rzecz rozwoju gospodarki 

kraju

Źródło: Forbes / Mc Kinsey

Ważne jest zaangażowanie kadr polskich 
uczelni i instytutów badawczych w proces 
tworzenia praktycznych rozwiązań dla 
gospodarki kraju

Wymaga go nowych rozwiązań, 
zorientowania na modele komercyjne oraz 
mniej biurokracji



Źródło: NDI

…. Oraz zwiększonego i sprawniejszego finansowania rozwoju przedsiębiorstw 
– powinien być wyeliminowany niedostatek kredytów 

47

W 2018 r. w blisko 60% procentach sektor prywatny finansował inwestycje z własnych środków.
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Źródło: SpotData

Wymagana będzie poprawa efektywności polskiego eksportu 

48

Nasz eksport jest nieznacznie wyższy od eksportu Czech, ale pod względem salda obrotów jesteśmy znacznie 
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49Źródło: IFR

Powinniśmy dużo poprawić pod względem wykorzystania robotów i instalacji 
nowych 

Polska - 30





Restrukturyzacja energetyczna



Musimy zastąpić starą energetyką ze względu na jej wiek i szkodliwość

Istnieje zagrożenie spadku mocy w krajowym systemie energetycznym - spadek mocy dotyczy 3 z 4
koncernów energetycznych

52

• Moce wytwórcze osiągalne w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wzrosły od 37,7 GW w 2012 r. do 45,7 GW  w 
2018 r. (o 21%);

• Produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła z 159,9 TWh do 165,2 TWh (o 3%);

• Zużycie energii elektrycznej zwiększyło się ze 157 TWh do 170,9 TWh (ponad 9%);

• Zaawansowany wiek bloków energetycznych oraz wysoki poziom emisji zanieczyszczeń wymaga wycofania części bloków z 
eksploatacji lub ich modernizacji.

• Do 2035 r. wystąpi ryzyko poważnego niedoboru wymaganej nadwyżki mocy, a następnie także niedoboru mocy, 
dostępnej w ramach krajowych zasobów wytwórczych.



Potrzebna jest strategia w zakresie energii odnawialnej

53

… powinniśmy nadążyć za trendami UE i świata



Energetykę modernizują wszystkie kraje – w tym rozwijające się

54

Dystrybucja i 

przesył

Inwestycje w energetykę odnawialną prowadzą wszystkie kraje – niezależnie od poziomu rozwoju

Inwestycje w energetykę w 2018 r.

Wytwarzanie en.elektrycznej Sieci i magazynowanie

Inwestycje w energetykę w porównaniu z wymogami 
dla lat2025-30 (SDS)



Nowe rodzaje energetyki pozwalają zmniejszyć czas trwania inwestycji

55

Energetyka odnawialna pozwala skracać okres inwestycji.



Bez rozbudowy OZE dotkną nas problemy wysokich emisji i wysokich cen prądu 
CO2

Poniesiemy wtedy bardzo wysokie koszty wynikające z regulacji UE

56Źródło: Program Analityczno Badawczy
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Ważnym wyzwaniem będzie budowa inteligentnego ciepłownictwa systemowego

57Źródło: Program Analityczno Badawczy



Polska powinna wykorzystać środki UE przeznaczone na modernizację energetyki

58Źródło: Program Analityczno Badawczy

Propozycja rozdzielenia funduszy z FST
dla poszczególnych krajów członkowskich

Propozycja rozdzielenia funduszy z FST
dla poszczególnych krajów członkowskich



Perspektywa roku 2050 w Europie wymaga wzrostu produkcji energii elektrycznej             
o 100-150%

59
źródło: KE



W Polsce ze względu na wiek naszych elektrowni będzie potrzeba zbudowania 
energetyki 2,5 razy większej od obecnie posiadanej

60
źródło: Mc Kinsey



Musi nastąpić jednoczesne zwiększenie zużycia prądu, zwiększenie wytwarzania 
energii z OZE i zmniejszenie zużycia energii na mieszkańca

61

Dokonanie tak wielkich zmian  wymaga 
modernizacji praktycznie całej 
gospodarki – znaczących inwestycji  i 
finansowania wielu projektów

źródło: KE
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Stan polskiej bankowości na tle krajowej gospodarki 



• Po kryzysie lat 2008/09 aktywa sektora finansowego rosły w tempie 
podobnym jak przed kryzysem. 

• Aktywa instytucji finans. w strefie euro stanowią blisko 7-krotność PKB. 

Pomimo, że polski sektor w relacji do PKB jest jednym z najsłabiej 
rozwiniętych w UE, to  przez najbliższe lata pozostanie głównym 
dostarczycielem finansowania gospodarki realnej.

Źródło: Opracowanie własne, dane EBC, NBP

Banki – 44,7%

W Polsce banki pozostają dominującym dostawcą finansowania dla sektora 
niefinansowego

64

Aktywa instytucji finansowych w relacji do PKB

Wzrost aktywów sektora finansowego w SE

Fundusze emerytalne, 
ubezpieczyciele – 12,8%



Źródło: opracowanie własne, dane BIS

Zapewnienie dalszego rozwoju kraju wymaga istotnego zwiększenia możliwości 
finansowania gospodarki przez banki

65
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Źródło: BIS

Systematycznie wzrasta finansowanie przedsiębiorstw niefinansowych w 
gospodarkach rozwiniętych

66

Utrzymywany jest stały trend wzrostu od początku wieku

Na przestrzeni tych lat finansowanie przedsiębiorstw w relacji do PKB 
zwiększyło się o ponad 20 p.p.

Kredyty przedsiębiorstw 
niefinansowych/PKB 

(%)



Źródło: EBC

.. tymczasem w ostatnich latach w Polsce następował systematyczny spadek 
wolumenu kredytów do PKB dla sektora niefinansowego
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Spadek rentowności postępował już 
w okresie przed 2020 r. – w okresie 
dobrej koniunktury

Ograniczenia we wzroście kredytowania są 
skutkiem spadającej rentowności banków



Bez ograniczenia obciążeń, banki nie wypracują kapitału dla zapewnienia 
dostatecznego wzrostu kredytów

68
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Banki Przetwórstwo
przemysłowe

Handel Energetyka Przemysł paliwowy

Wysokość podatków banków na tle innych branż
2019 r. [mld zł]

CIT Podatek bankowy Opłaty na BFG

12,3

• Sektor bankowy jest największym 

płatnikiem podatku CIT (5,5 mld 

zł).

• Podatek CIT płacony przez banki 

jest ponad 2-krotnie wyższy niż w 

przetwórstwie przemysłowym i 

ponad 4-krotnie wyższy niż w 

sektorze paliwowym.

• Uwzględniając dodatkowe 

obciążenia z tytułu podatku 

bankowego i opłat na BFG, sektor 

bankowy z tytułu obciążeń 

fiskalnych ponosi koszty na 

poziomie 12,3 mld zł (4,5-krotnie 

wyższe niż w przemyśle 

spożywczym i ponad 9-krotnie 

wyższe niż w przypadku sektora 

paliwowego).

Źródło: Obliczenia własne

Dodatkowe daniny wniesione przez 
sektor bankowy w latach 2015-2020
41,4 mld zł



Źródło: NBP

Banki nie pozyskają kapitału od inwestorów – koszty kapitału są wyższe od ROE 
banków 

• Szanse na poprawę sytuacji kapitałowej banków w drodze pozyskania nowego inwestora są 
wątpliwe. Przeciętna zyskowność banków w Polsce jest istotnie niższa od kosztu kapitału własnego.

• Niska rentowność banków w ostatnich latach, wraz z niepewnością co do skali kosztów związanych z 
pandemią i kredytami walutowymi, ograniczy skłonność do inwestowania w banki.

Od kilku  lat 
rentowność banków 
pozostaje na poziomie 
poniżej kosztów 
kapitału



Źródło: opracowanie własne

Zwiększenie inwestycji wymagać będzie istotnego wzrostu finansowania

70

Polską gospodarkę cechuje zbyt niski poziom inwestycji:
- Oczekiwany i planowany przez polski rząd poziom inwestycji: 22-25% PKB;
- Średni poziom inwestycji w Unii Europejskiej: 22,4% PKB;
- Rzeczywisty poziom inwestycji w Polsce: 17% PKB.

Luka w wydatkach inwestycyjnych to:
- 6,5 p.p. PKB;
- Stanowi to kwotę ok. 150 mld zł w najbliższym roku i dalej będzie wzrastać;
- W okresie 3 lat daje to kwotę 0,5 bln zł.

Jeżeli 1/3 finansowania dla zwiększenia inwestycji będzie pochodzić od banków to:
- Banki muszą udzielić rocznie dodatkowo 50-60 mld zł kredytów;
- W okresie 3 lat potrzebne są kredyty na kwotę ok. 170 mld zł;
- Dla banków jest to dodatkowy wzrost kredytowania, ponad przyrosty wolumenu 

kredytów osiągane w latach przed pandemią.
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Źródło: opracowanie własne

Tylko z tytułu wspierania inwestycji wymagane będzie podwojenie przyrostu 
kredytów

71

Wymagane jest zapewnienie wzrostu kredytów 
corocznie na poziomie 115 mld zł:
- 60 mld dla istniejących portfeli;
- 55 mld zł dodatkowych kredytów dla 

finansowania inwestycji. 



W obecnych warunkach gospodarczo-regulacyjnych banki nie będą w stanie w 
pełni zaspokoić gospodarki przez kredyt 

72

Wzrost kredytów o 115 mld zł 
rocznie

tworzy zapotrzebowanie na 
dodatkowy kapitał

Dodatkowy kapitał w roku stanowi 
kwotę ok. 20 mld zł

Jest to 1,5 razy więcej od zysku z 
2019 r.

Dla wsparcia inwestycji wymagane jest zapewnienie wzrostu kredytów w 
okresie roku na poziomie 115 mld zł:
- 60 mld dla istniejących portfeli;
- 55 mld zł dodatkowych kredytów dla finansowania inwestycji. 



Wymaga to średniorocznego finansowania na poziomie 45-50 mld zł

73Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Programy finansowane ze 
środków UE (Wieloletnie Ramy 
Finansowe /w tym Polityka 
spójności, WPR, Europejski Zielony 
Ład/ oraz  Instrument na rzecz 
Odbudowy i zwiększenia 
Odporności) tworzą dodatkowe 
zapotrzebowanie na finansowanie 
ze środków zewnętrznych.

Według szacunków IBnGR i ZBP 
zapotrzebowanie na zewnętrzne 
finansowanie w związku z 
realizacją programów UE może 
wynieść ponad 300  mld złotych w 
przeciągu 7 najbliższych lat.

Realizacja programów unijnych w ciągu 6-7 lat wymaga finansowania 
zewnętrznego w kwocie 300 mld zł



Strategie i programy krajowe zakładają dodatkowe 
zapotrzebowanie na finansowanie ze środków 
prywatnych, w tym zewnętrznych, głównie kredytowych.

W ramach najważniejszego krajowego pakietu 
programowego Polski Ład zaplanowano nakłady do 2030 
r. w wysokości 651,6 mld zł. 

Według szacunków ZBP zapotrzebowanie na zewnętrzne 
finansowanie w związku 
z realizacją ww. programów może wynieść ponad 220 
mld złotych w przeciągu najbliższych 10 lat.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: KPRM, MFFEiPR, MRPT 

Realizacja krajowych programów publicznych w okresie 10 lat wymaga 
finansowania zewnętrznego w kwocie 220 mld zł

Wymaga to średniorocznego finansowania na poziomie 22 mld zł



Osiągany wzrost kredytów do 60 mld zł rocznie

Jeżeli banki nie wypracują dodatkowych środków na zabezpieczenie kredytów 
pozostaniemy przy ograniczonym wzroście kredytów (do 60 mld zł rocznie)

Źródło: opracowanie własne
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Postulaty – przepisy dotyczące obciążeń fiskalnych i nadzorczych 

 Zwolnienie z podatku od niektórych instytucji finansowych nowo udzielonych kredytów inwestycyjnych;

 Zaliczenie do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty, które zostały udzielone po
15 marca 2020 r. oraz strat poniesionych na sprzedaży kredytów udzielonych po 15 marca 2020 r.;

 Obniżenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych do 50%, w
tym dla kredytów finansujących inwestycje zgodne z programem Europejski Zielony Ład;

 Zwolnienie ww. kredytów z podatku od niektórych instytucji kredytowych.

 Zamrożenie wysokości składki na BFG na okres kolejnych dwóch lat na poziomie z 2021 r.;

 Przeznaczenie 50% pobranego podatku od niektórych instytucji kredytowych na zasilenie funduszu przymusowej
restrukturyzacji banków w BFG.

 Wprowadzenie dotacji do stabilnie wyliczanego i należnego kredytodawcy poziomu dopłaty do oprocentowania
kredytów bankowych dla banków uczestniczących w systemie pomocy krajowej. Jest to szczególnie istotne dla
bankowości spółdzielczej;

 Uregulowanie, że wyłączenia spod egzekucji nie mają zastosowania w przypadku dochodzenia należności przez
wierzycieli rzeczowych, których wierzytelności zostały zabezpieczone rzeczowo w drodze umownej.



Intensywny rozwój gospodarczy wymaga współdziałania

Wykorzystania szans

Sprostania wyzwaniom

Uniknięcia zagrożeń

Dobra strategia rozwoju Polski i współpraca uczelni-nauki  oraz przedsiębiorstw to możliwość:

Potrzebne dobre analizy i ekspertyzy / 
uczelnie

Dobre zdefiniowanie kierunków działań / 
przedsiębiorstwa, uczelnie, finanse

Skuteczne wdrożenia/ przedsiębiorstwa, 
uczelnie, finanse





kp.zbp.pl

1 października 2021 r.


