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Spis treści
Telewizja w nowym standardzie  
– zaleta czy kłopot? 
Już w marcu przyszłego roku rozpocznie się zmiana sposo-
bu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Stanie się to 
poprzez zamianę dotychczasowego standardu DVB-T na 
bardziej efektywny DVB-T2/HEVC. Niestety, wiedza na ten 
temat wśród odbiorców telewizji jest ciągle niewielka. 

s.04

Inflacja. Co możemy  
z nią począć? 
W czasie pandemii, oprócz śmierci i podatków, możemy 
być pewni jeszcze jednego zjawiska – wzmożonej inflacji. 
Jest wiele sposobów – mniej lub bardziej ryzykownych 
– na to, jak uchronić przed nią nasze ciężko zarobione 
pieniądze. 

s.05

Jeśli nie lokata, to co? 
Pomimo szybko rosnących płac i wzrostu ogólnej zamoż-
ności społeczeństwa, Polacy nie wyrobili sobie jeszcze na-
wyku oszczędzania długoterminowego, mającego na celu 
zabezpieczenie emerytalne. A jest to bardzo ważne, jeśli 
uwzględni się spodziewany spadek stopy zastąpienia, czyli 
relacji emerytury do ostatnio wypłaconego wynagrodzenia. 

s.06

Czas na robotyzację polskiego  
przemysłu 
Pod względem poziomu robotyzacji przemysłu Polska jeszcze 
znacznie odbiega od najbardziej innowacyjnych gospodarek 
świata. Proces robotyzacji polskich firm może jednak w naj-
bliższych latach znacząco przyspieszyć m.in. dzięki zachętom 
i ulgom wprowadzanych w ramach programu Polski Ład.

s.08

Expo w Dubaju szansą  
na promocję polskiej gospodarki 
Udział Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju 
jest doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału na-
szej gospodarki, a także do nawiązania przez rodzimych 
przedsiębiorców współpracy z partnerami gospodarczy-
mi z rynku arabskiego i afrykańskiego. 

s.10

Gazprom  
pod unijny sąd 
Jeśli Gazprom korzysta z praw unijnych jako dostawca, 
a nie realizuje przy tym zapotrzebowania Europy na 
gaz w takim wolumenie, jaki jest aktualnie potrzebny, 
to jest to już podstawa do tego, żeby wszcząć postępo-
wanie antymonopolowe. 
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Bańka mieszkaniowa  
nam nie grozi 
Rynek mieszkaniowy czeka stabilizacja – tak uważa więk-
szość ekspertów. Nie oznacza to, że ceny nieruchomości 
przestaną rosnąć. Popyt na mieszkania w Polsce wciąż jest 
bowiem bardzo duży. Jednak wzrost cen w przyszłym roku 
nie powinien już przekraczać 5 proc.  

s.12

Wstęp

Przygotowane na 2022 r. prognozy globalnej gospodarki 
solidarnie zakładają znaczne ożywienie, spokojne zejście 
inflacji w okolice odczytów średnich i odejście od kryzy-
sowego wsparcia polityki pieniężnej przez poszczególne 
kraje. Z kolei Omicron i następne warianty koronawirusa, 
kolejne lockdowny, spowolnienie w Chinach, pobrexitowe 
zamieszanie, stagflacja, polityka FED i drożejąca żywność, 
która może wywołać zamieszki społeczne – to w nadcho-
dzącym roku czynniki ryzyka, najczęściej wymieniane 
przez instytuty i ośrodki badające procesy ekonomiczne 
i pokrewne.
Zastanawiam się, dlaczego prawie nikt nie dostrzega 
zagrożenia i ryzyk płynących z coraz bardziej realnej 
eskalacji wojny, jaką od 2014 r. Rosja prowadzi przeciw 
Ukrainie.
Możliwość takiego zdarzenia jest coraz bardziej realna. 
Według znawców tematu nie można wykluczyć nawet 
zmasowanej inwazji i okupacji wojskowej na całej niemal 
Ukrainie, różne elementy wojny hybrydowej to zaś pew-
nik – są przecież przez Kreml wykorzystywane już dziś. 
Tymczasem ewentualny atak Moskwy pozbawia części 
potencjału gospodarczego nie tylko Ukrainę, ale również 
wszystkich jej partnerów handlowych, szczególnie w naj-
bliższym otoczeniu.
W przypadku agresji Zachód zapowiada bardzo poważne, 
wręcz „niewyobrażalne konsekwencje gospodarcze”. Na 
ograniczeniu współpracy gospodarczej (moim zdaniem 
to jedna z wielu, ale konieczna forma nacisku) najbardziej 
straciłaby Rosja, ale trzeba też się liczyć z tym, że w tej 
wojnie handlowej w pewnym, niewielkim stopniu stracił-
by również cały świat Zachodu. Chociaż nie byłby to dla 
niego bardzo poważny uszczerbek na rozwoju, to jednak 
powinien być choćby zauważony jako ryzyko.
Tymczasem nawet wojna, czy choćby te poważne, „wręcz 
niewyobrażalne sankcje” wymierzone w Kreml, nie są 
wymieniane w żadnych analizach jako potencjalne za-
grożenie dla globalnego rozwoju gospodarczego.
Dlaczego nikt nie wspomina o tym, że Putin jest zagro-
żeniem nie tylko dla życia i wolności w swoim bezpośred-
nim sąsiedztwie, ale również dla rozwoju gospodarczego 
krajów w niemal całej Europie?
A może wszyscy wiedzą, że Putin to polityczny gangster, 
tylko nikt już nie wierzy, że przy obecnej władzy w Unii 
Europejskiej, USA i Niemczech ktoś będzie śmiał ukarać 
władcę Kremla poważnymi sankcjami.
Zapraszam do lektury PG

Paweł Woźniak
redaktor naczelny

www.facebook.com/GPCodziennie

www.twitter.com/GPCodziennie

www.gpcodziennie.pl
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Warto podkreślić, że zmiana, o której mowa, 
dotyczy tych, którzy do odbioru telewizji 
cyfrowej używają zwykłych anten telewizji 
naziemnej. Dla pozostałych odbiorców, czy-
li abonentów telewizji satelitarnych, kablowych 
czy internetowych, nic się nie zmieni.

Cztery etapy zmian

Przejście z obecnego standardu nadawania 
sygnału telewizji naziemnej, czyli DVB-T, na 
nowy standard – DVB-T2/HEVC – odbędzie 
się w Polsce w czterech etapach. Pierwszy, 
planowany na 28 marca 2022 r., obejmie 
województwa lubuskie i dolnośląskie. Drugi, 
rozpoczynający się 25 kwietnia 2022 r., obej-
mie województwa zachodniopomorskie, 
pomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomor-
skie. Trzeci, zaplanowany na 23 maja 2022 
r., województwa łódzkie, świętokrzyskie, 
śląskie, małopolskie, opolskie i podkarpackie. 
Natomiast czwarty, ostatni, który rozpocznie 
się dopiero 27 czerwca 2022 r., obejmie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, 
mazowieckie i lubelskie. Warto podkreślić, 
że kanały nadawane w standardzie DVB-T2/
HEVC zostaną udostępnione znacznie wcze-
śniej, równolegle z tymi nadawanymi według 
dotychczasowego standardu DVB-T. Warto 
więc spróbować przestroić swój odbiornik 
i poszukać nowego standardu przed wymie-
nionymi wyżej datami. Już dziś w wielu miej-
scach trwają emisje testowe, więc można się 
w praktyce przekonać o licznych zaletach 
DVB-T2/HEVC.

Wiele telewizorów spełnia 
wymagania techniczne

Według raportu Związku Cyfrowa Polska 
tylko przez 5 lat (2014–2018) sprzedano aż 
7 mln odbiorników telewizyjnych DVB-T/T2. 
W samym roku 2018 aż 86 proc. miało de-
koder DVB-T/T2. Ta tendencja jeszcze bardziej 
się wzmocniła w czasie pandemii – wzrosła 
bowiem sprzedaż telewizorów i zaintereso-
wanie nowymi odbiornikami.
Telewizja DVB-T2 ma liczne zalety. Charakte-
ryzuje się lepszym wykorzystaniem pasma 
dzięki znacznie efektywniejszemu standar-
dowi kompresji danych sygnału telewizyjne-
go HEVC (skrót z angielskiego High Efficien-
cy Video Codec). W standardzie DVB-T 
możliwe jest przesyłanie ok. 24,88 Mbit na 
sekundę danych w jednym kanale o szero-
kości 8 MHz, natomiast w DVB-T2, o tej samej 
szerokości pasma, możliwe jest przesłanie 
do 40 Mbit na sekundę danych. Wykorzysta-
nie nowego standardu DVB-T2 HEVC, pozwo-
li więc na przesyłanie większej liczby kanałów 
telewizyjnych o dużej rozdzielczości HD (to 
też skrót z angielskiego High Definition TV) 
(720p) i Full HD (1080p) – nawet do 7 w jed-
nym multipleksie. Wymagania techniczne 
dla odbiorników DVB-T2 zakładają również 
możliwość przesyłania drogą naziemną ka-
nałów nadających obraz w rozdzielczości 4K 
Ultra HD. W związku z rozwojem sieci tele-
komunikacyjnej 5G Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej nakazał polskim nadawcom zwol-
nienie wykorzystywanego dotychczas 
zakresu częstotliwości 700 MHz. Proces ten 
nazywany jest „refarmingiem pasma 700 
MHz”. Obecnie w Polsce do nadawania tele-
wizji DVB-T wykorzystuje się dwa pasma: VHF 
(174 MHz–230 MHz) – kanały od 6 do 12 (MUX 
8) i UHF (470 MHz–790 MHz) – kanały od 21 
do 60 (MUX 1, MUX 2, MUX 3). Po przepro-
wadzeniu „refarmingu” sygnał telewizyjny 

DVB-T2 będzie nadawany w paśmie VHF 
(kanały 6–12) i zawężonym paśmie UHF 
(kanały 21–48). Według zaleceń Unii Euro-
pejskiej, kanały od 49 do 60 (pasmo 700 
MHz) zostały przeznaczone dla sieci teleko-
munikacyjnej 5G. Proces ten już rozpoczęto 
i odbywa się wieloetapowo. Już w 2020 r. 
zmieniono w wielu miastach kanały nadawa-
nia multipleksów.

Ponad połowa polskich 
widzów nieświadoma zmian

Pod koniec listopada br. w biurze KRRiT od-
była się debata pt. „Czy jesteśmy gotowi na 

DVB-T2/HEVC?”  w sprawie konieczności 
wzmocnienia kampanii dotyczącej zmiany 
nadawania sygnału naziemnej telewizji cy-
frowej. Z danych przedstawionych w czasie 
konferencji przez Krajowy Instytut Mediów 
wynika, że ponad połowa polskich widzów 
nie jest świadoma, że w przyszłym roku doj-
dzie do zmiany standardu sygnału naziemnej 
telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC. Uczest-
nicy debaty zwracali uwagę, że największy 
problem występuje z dotarciem z odpowied-
nią informacją do osób powyżej 60 roku życia, 
a regulacje nie zapewniają bezpieczeństwa 
konsumentów na rynku sprzętu RTV. Od lip-
ca br. sytuację w tym zakresie bada właśnie 
Krajowy Instytut Mediów. – Definiujemy naj-
bardziej zagrożone grupy społeczne i ich 

potrzeby w kontekście odbioru telewizji. 
Najgorszą sytuację w październiku tego roku 
obserwowaliśmy w gospodarstwach domo-
wych odbierających wyłącznie sygnał z NTC, 
w których wiek osób w nich zamieszkujących 
przekracza 60 lat, czyli wśród osób często 
wykluczonych cyfrowo. Zaledwie 36 proc. 
z nich wie o wyłączeniu starego sygnału na 
rzecz DVB-T2/HEVC – mówił podczas spotka-
nia Mirosław Kalinowski, dyrektor KIM. Dodał 
również, iż niewiele widzów wie, jakie korzy-
ści płyną z nadchodzącej zmiany. – Głównym 
źródłem wiedzy na ten temat wciąż jest te-
lewizja. Konieczne jest wzmocnienie za jej 
pomocą – i nie tylko – działań informacyjnych 
dedykowanych dla grupy widzów najbardziej 
narażonej na brak dostępu do sygnału nada-
wanego w nowej technologii – zaznaczał 
Kalinowski.

Odbiorcy muszą się 
przygotować na inny 
standard nadawania

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, przypominał 
z kolei, że jednym z praw konsumenta jest 
dostęp do informacji. – Dotarcie z wiedzą 
o zmianach w nadawaniu naziemnej telewi-
zji cyfrowej to wspólne wyzwanie. Potrzebu-
jemy skoordynowanych działań informacyjnych, 
m.in ze strony nadawców, by przekaz trafił 
do odbiorców. Konieczne są także powszech-
ne starania, aby decyzje zakupowe konsu-
mentów uwzględniały nowy standard nada-
wania, pozwalający korzystać z urządzeń 
przez wiele lat – apelował prezes Chróstny.
Uczestnicy debaty wskazywali na problem, 
jakim jest dostępność na rynku sprzętu, 
który nie spełnia odpowiednich wymagań. 
Nieuczciwe praktyki sprzedażowe i brak 
nadzoru nad sytuacją na rynku sprzętu te-
lewizyjnego mogą, zdaniem ekspertów, 
narażać konsumentów na zakup urządzenia, 
które w lipcu stanie się niezdatne do odbio-
ru naziemnej telewizji cyfrowej. – Jasno 
trzeba określić, jaki organ odpowiada za 
kontrolę urządzeń wprowadzanych do obie-
gu pod kątem zgodności z nowymi wymo-
gami technicznymi oraz jakie sankcje grożą 
za wprowadzanie sprzętu niespełniającego 
ich. Tylko tak uchronimy konsumentów, 
szczególnie tych najbardziej narażonych 
i wykluczonych cyfrowo – mówił Michał Ka-
nownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. 
Jego zdaniem do kampanii informacyjnej 
muszą włączyć się sprzedawcy, którzy – jako 
autorytet dla konsumentów – powinni jasno 
tłumaczyć, który sprzęt nadaje się do od-
bioru cyfrowej telewizji naziemnej w przy-
szłym roku oraz czy danego konsumenta 
w ogóle zmiana ta dotyczy.
Przypomnijmy: wielu odbiorców już ma w do-
mach sprzęt, który umożliwia odbiór telewi-
zji w standardzie DVB-T2/HEVC. Informacje 
na ten temat znajdziemy w instrukcji obsłu-
gi telewizora lub podłączonego doń dekode-
ra naziemnej telewizji cyfrowej. Można to też 
sprawdzić na stronie producenta. Jeśli okaże 
się, że nasz telewizor umożliwia odbiór 
w standardzie DVB-T2/HEVC, wystarczy po 
wprowadzeniu zmian przestroić odbiornik, 
wyszukując na nowo kanały. W niektórych 
przypadkach trzeba będzie też nieco prze-
stawić antenę z uwagi na inne rozlokowanie 
nadajników. Jeśli nasz odbiornik nie obsługu-
je standardu DVB-T2/HEVC, to nie trzeba się 
go pozbywać, lecz zakupić przystawkę – tzw. 
set-top box – umożliwiającą odbiór sygnału 
w standardzie DVB-T2/HEVC. Ceny zaczyna-
ją się od ok. 80 zł.   PG

Telewizja w nowym 
standardzie – zaleta 

czy kłopot?
Już w marcu przyszłego roku rozpocznie się 

zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji 
cyfrowej. Stanie się to poprzez zamianę 

dotychczasowego standardu DVB-T na bardziej 
efektywny DVB-T2/HEVC. Niestety, wiedza na 

ten temat wśród odbiorców telewizji jest ciągle 
niewielka. Dlatego też nadal ponad 2 mln 

gospodarstw domowych jest zagrożonych utratą 
sygnału telewizyjnego w związku ze zmianami 
sposobu nadania naziemnej telewizji cyfrowej. 

Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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Postępowi gospodarczemu prawie zawsze 
towarzyszy presja inflacyjna. Oprócz krótkich 
okresów deflacji w Stanach Zjednoczonych 
i Japonii, współcześnie deflacja występuje 
bardzo rzadko. Występowanie tego zjawiska 
wiąże się w dzisiejszych czasach zazwyczaj 
ze stagnacją gospodarczą przy jednoczesnym 
wysokim zadłużeniu wewnętrznym. W poli-
tyce ekonomicznej większości państw domi-
nuje presja na utrzymywanie stałej, niewiel-
kiej inflacji, uważanej obecnie przez większość 
ekonomistów za korzystną dla gospodarki. 
Jednak gdy w systemie pojawia się zbyt dużo 
pieniędzy, może wystąpić podwyższona in-
flacja, która prowadzi do eskalacji cen towa-
rów i usług. Oczywiście, jeśli dwa główne 
źródła tworzenia bogactwa gospodarstwa 
domowego – aprecjacja dochodów i aktywów 
– rosną w tempie równym lub wyższym od 
inflacji, negatywne skutki inflacji zostają 
neutralizowane. Z taką sytuacją mamy do 
czynienia w Polsce, gdzie wynagrodzenia 
ciągle rosną znacznie szybciej niż inflacja, 
nawet ta na podwyższonym poziomie. A wca-
le nie jest to regułą na świecie, a nawet 
w Europie.

Niechciany podatek

Przyczyny inflacji są złożone, jednak podsta-
wowym źródłem obecnie obserwowanych 
wzrostów cen jest kryzys wywołany rozwojem 
pandemii choroby Covid-19, która istotnie 
zaburzyła procesy ekonomiczne zachodzące 
po stronie zarówno popytowej, jak i podażo-
wej.
Na skutek koniecznego zamknięcia części 
zakładów produkcyjnych oraz długotrwałego 
ograniczenia produkcji przemysłowej istotnie 
wyhamowała produkcja dóbr konsumpcyjnych 
oraz niezbędnych materiałów i półproduktów.
Zamknięcie gospodarek spowodowało w po-
czątkowym okresie także drastyczne ogra-
niczenie wydatków firm i gospodarstw do-
mowych. Po zniesieniu większości obostrzeń 
nastąpił gwałtowny skok konsumpcji i inwe-
stycji – wiele osób postanowiło wykorzystać 
nagromadzone oszczędności, szczególnie że 
dzięki hojnej interwencji rządów w większo-
ści rozwiniętych krajów uratowanych zosta-
ło tysiące firm i miejsc pracy.
Strona podażowa (produkcyjna) nie była 
jednak w stanie tak szybko się zregenerować 
i nadążyć za rosnącym popytem: poprzery-
wane przez pandemię łańcuchy dostaw wciąż 
nie zostały w pełni odbudowane. W efekcie 
silna rywalizacja o ograniczone dobra kon-
sumpcyjne i inwestycyjne powoduje zwięk-
szenie ich cen. Dodatkowo na wzrosty cen 
wpływają napięcia geopolityczne i polityka 
klimatyczna adoptowana przez kolejne, zna-
czące obszary gospodarcze.
Inflację często określa się mianem „najgor-
szego z podatków”, ponieważ większość 
ludzi nie zauważa jej skutków. Hipotetycznie 
zarabianie 2 proc. na koncie oszczędnościo-
wym, podczas gdy inflacja rośnie na poziomie 
6 proc., sprawia, że wielu czuje się o 2 proc. 
bogatszych. W rzeczywistości są ubożsi o 4 
proc.

Rynek kapitałowy na 
rekordowych obrotach

Dlatego tak ważne jest, aby zarówno gospo-
darstwa domowe, jak i inwestorzy rozumie-
li przyczyny i skutki inflacji oraz wiedzieli, jak 
planować, aby mieć pewność, że ich pienią-
dze utrzymają siłę nabywczą.

Wytrawni inwestorzy giełdowi wiedzą, że 
chociaż inflacja może być mniej dramatycz-
na i spektakularna niż krach na giełdzie, to 
może być jednak bardziej niszczycielska dla 
niejednego portfela. Dlatego mówią: „Inwe-
stuj w akcje”. Z uwagi na ponadstandardowy 
napływ kapitału w ostatnim czasie zarówno 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 
jak i większość giełd na świecie biją kolejne 
rekordy.
Pomimo braku zaufania większości ludzi do 
akcji posiadanie niektórych papierów może 
być bardzo dobrym sposobem na walkę 
z inflacją. Podstawową przesłanką sukcesu 
biznesowego jest to, że korporacje będą 
sprzedawać swoje towary po rosnących ce-
nach, co doprowadzi do wyższych przychodów, 
zarobków i nieuchronnie cen akcji.
Jedne z najlepszych akcji, jakie można posia-
dać w czasie inflacji, to spółki, które mogą 
w naturalny sposób podnieść swoje ceny w okre-
sach inflacji. Jednym z przykładów są spółki 
surowcowe. Produkty takie jak ropa, zboża 
i metale cieszą się mocą cenową w okresach 
inflacji. Ceny tych artykułów zwykle rosną 
w przeciwieństwie do np. ceny komputera, 
która podlega korektom cen producenta i dys-
trybutora. W okresie pandemii przed inflacją 
najbardziej chroniły też inwestycje w firmy 
biotechnologiczne i zajmujące się m.in. sprze-
dażą środków ochrony indywidualnej, najmniej 

natomiast – w branże: reklamową, gastrono-
miczną i turystyczną.
Warto pamiętać, że inwestycje w akcje dają 
również możliwość zwiększenia dochodów 
poprzez dywidendy, czyli aktywa wypłacane 
właścicielom jako wynagrodzenie za udzie-
lenie kapitału. – Dywidendy zwiększają cał-
kowity zwrot portfela. Nigdy nie należy lek-
ceważyć ich wartości w okresach inflacji 
– podkreślają eksperci. 

Zainwestuj w (swój) dom

Nieruchomość jest zawsze dobrą inwestycją, 
szczególnie kiedy robi się ją w celu zamiesz-
kania. Problemy pojawiają się, gdy celem 
kupującego jest odsprzedaż z zyskiem nie-
ruchomości, którą właśnie kupił. Chociaż 
doświadczeni inwestorzy w nieruchomości 
są w stanie znaleźć ukryte wartości w nieru-
chomościach, przeciętny człowiek powinien 
skupić się na zakupie domu z zamiarem jego 
posiadania co najmniej przez kilka lat. Inwe-
stycje w nieruchomości zazwyczaj nie przy-
noszą bowiem zwrotu w ciągu tygodni czy 
nawet miesięcy, a wymagają długiego okre-
su oczekiwania na wzrost wartości.
Podobnie jak ziemia, ceny domów mają ten-
dencję do wzrostu wartości w ujęciu rocznym. 

W ostatnich latach w Polsce, oprócz specy-
ficznych, lokalnych przypadków, nie wystę-
pują trendy spadkowe cen nieruchomości. 
W wielu krajach jednak po bańkach na rynku 
nieruchomości zwykle następowały okresy 
korekcyjne, powodując niekiedy, że domy 
traciły nawet ponad połowę swojej wartości, 
jak miało to miejsce podczas kryzysu finan-
sowego w Stanach Zjednoczonych. 
Jednak przeciętnie ceny mieszkań z czasem 
rosną, przeciwdziałając skutkom inflacji.

Zainwestuj w siebie

Zdecydowanie najlepszą inwestycją, jaką 
możesz zrobić, aby przygotować się na nie-
pewną finansową przyszłość, jest inwestycja 
w siebie. Dobrze nakierunkowana inwestycja 
w siebie z całą pewnością zwiększy przyszłą 
siłę zarobkową inwestora.
Inwestycja ta zaczyna się od wysokiej jakości 
edukacji i jest kontynuowana poprzez aktu-
alizowanie wiedzy i zdobywanie nowych 
umiejętności, które będą odpowiadać tym 
najbardziej potrzebnym na rynku w niezbyt 
odległej przyszłości . Umiejętność kontrolo-
wania zmieniających się potrzeb może nie 
tylko pomóc w zabezpieczeniu pensji, ale 
także w uodpornieniu kariery na recesję.  PG

Inflacja.  
Co możemy z nią począć?

W czasie pandemii, oprócz śmierci i podatków, możemy być 
pewni jeszcze jednego zjawiska – wzmożonej inflacji. Jest wiele 

sposobów – mniej lub bardziej ryzykownych – na to, jak uchronić 
przed nią nasze ciężko zarobione pieniądze. Tymczasem 
istnieje inwestycja pozbawiona zagrożeń, a jednocześnie 
maksymalizująca zyski. W sam raz na kryzysowe czasy.

Tekst Paweł Woźniak
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Oszczędzanie jest dobrym nawykiem. 
Warto oszczędzać chociażby dlatego, żeby 
stale nie zastanawiać się, skąd wziąć pie-
niądze na sfinansowanie mniejszego czy 
większego wydatku. A jeśli posiłkujemy 
się kredytami bankowymi czy pożyczkami, 
nie mieć problemów z ich spłacaniem. 
Warto też zawsze mieć poduszkę finanso-
wą na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń 
losowych. Nie można też zapominać o po-
trzebie zabezpieczenia przyszłości finan-
sowej swojej i rodziny. Dlatego dobrym 
rozwiązaniem jest nie tylko oszczędzanie, 
ale i racjonalne inwestowanie zarabianych 
pieniędzy. 

Niska skłonność 
do oszczędzania 
i inwestycji

W ostatnich latach sytuacja finansowa 
polskich rodzin uległa widocznej popra-

wie. Nie oznacza to jednak, że znacząco 
wzrosła też skłonność do oszczędzania 
i inwestowania. Według publikowanych 
cyklicznie przez Polski Fundusz Rozwo-
ju comiesięcznych informacji o oszczęd-
nościach Polaków wartość aktywów fi-
nansowych ogółem gospodarstw 
domowych wyniosła na koniec drugiego 
kwartału 2021 r. 2,63 biliony złotych, co 
było kwotą o 10,8 proc. wyższą niż 
w analogicznym kwartale roku ubiegłe-
go. Po raz kolejny rekordowo wysoki 
okazał się poziom gotówki. Na koniec II 
kwartału gospodarstwa domowe zgro-
madziły prawie 322,5 miliarda zł, tj. 
o 16,1 proc. więcej niż w analogicznym 
kwartale ub.r. Gotówka ustępuje jedynie 
depozytom na kontach w bankach. 
W stosunku do PKB dysponujemy naj-
większą ilością gotówki spośród wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej. Z kolei 
stopa oszczędności gospodarstw domo-
wych w Polsce wyniosła na koniec 2020 r. 
8,8 proc., tj. była na najwyższym pozio-
mie od co najmniej 2009 r. Mimo dyna-

micznego wzrostu (z 2,9 proc. w 2019 r.) 
na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej 
pozostajemy trzecim najmniej oszczę-
dzającym narodem, za nami są jedynie 
Grecja i Cypr. Dla porównania najbardziej 
oszczędni są mieszkańcy Irlandii, gdzie 
stopa oszczędności brutto wyniosła 
25,2 proc. 

Inflacja zjada oszczędności 

Polacy większość swoich oszczędności 
trzymają w domu w gotówce lub w ban-
ku na bieżących rachunkach i lokatach. 
Jedynie niewielką ich część  inwestują 
w obligacje Skarbu Państwa, akcje i ob-
ligacje firm, fundusze inwestycyjne czy 
na rynku nieruchomości. Bardzo modne 
i intensywnie promowane jest obecnie 
inwestowanie w kryptowaluty i na rynku 
Forex, ale takie inwestycje związane są 
z dużym ryzykiem, na które nie wszyscy 
mogą sobie pozwolić. 

FINANSE INWESTYCJE

Jeśli nie lokata, 
to co?

Lata doświadczeń 
i statystyka 

pokazują, że kluczem 
do inwestycyjnego 

sukcesu są: 
dywersyfikacja, 

systematyczność 
i odpowiedni horyzont 

czasu.
#

Pomimo szybko rosnących płac i wzrostu ogólnej zamożności społeczeństwa, 
Polacy nie wyrobili sobie jeszcze nawyku oszczędzania długoterminowego, 
mającego na celu zabezpieczenie emerytalne. A jest to bardzo ważne, jeśli 

uwzględni się spodziewany spadek stopy zastąpienia, czyli relacji emerytury 
do ostatnio wypłaconego wynagrodzenia. Warto zawczasu zainteresować się 

produktami finansowymi, które pomogą nam odłożyć pieniądze na przyszłość. 
A przy okazji ochronią nasze oszczędności przed inflacją.
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Pieniądze lokowane na kontach lub lo-
katach bankowych są bezpieczne – nie 
są podatne na zawirowania rynkowe. 
Jednak biorąc pod uwagę ich niskie 
(w przypadku rachunków bieżących ze-
rowe) oprocentowanie oraz wysoki poziom 
inflacji, ich realna wartość stale spada. 
Ostatni odczyt oficjalnej inflacji konsu-
menckiej (CPI) to 7,7 proc. rok do roku, 
a Narodowy Bank Polski prognozował 
w listopadzie, że w roku 2022 wyniesie 
ona 5,8 proc. – Gdyby ta prognoza się 
sprawdziła, to każde 100 zł, które bę-
dziemy mieli na koniec roku 2021, na 
koniec przyszłego roku będzie warte już 
tylko 94,2 zł. Oczywiście jeśli zdeponu-
jemy w banku 100 zł, to nominalnie 
„do ręki” po roku otrzymamy też 100 zł, 
ale musimy mieć świadomość, że będzie 
za nie można kupić o 5,8 proc. mniej niż 
w momencie zakładania lokaty o zerowym 
oprocentowaniu – wskazuje Michał Ziętal, 
dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej 
PKO TFI. – Dlatego nie warto siedzieć 
z założonymi rękami, tylko rozejrzeć się 

za alternatywą. Spektrum możliwości 
jest naprawdę szerokie i wbrew obawom 
niektórych wcale nie potrzeba wielkich 
kwot ani równie wielkiej wiedzy, aby 
ochronić oszczędności przed utratą ich 
wartości powodowaną inflacją. Minimal-
na kwota inwestycji w fundusze inwe-
stycyjne to zwykle 100 zł – podkreśla 
Ziętal.
Co istotne, obowiązujące regulacje spra-
wiają, że klient nie otrzyma propozycji 
ulokowania swoich środków w zbyt ryzy-
kowny sposób – tzn. nieodpowiedni do jego 
wiedzy, doświadczenia, sytuacji życiowej 
czy możliwości finansowych.

Złote zasady inwestowania

Stawiając pierwsze kroki w świecie in-
westycji, warto pamiętać o kilku ważnych 
zasadach, które zminimalizują ryzyko 
potknięć. Zdaniem ekspertów PKO TFI 
lata doświadczeń i statystyka pokazują, 

że kluczem do inwestycyjnego sukcesu 
są: dywersyfikacja, systematyczność 
i odpowiedni horyzont czasu. Dywersy-
fikacja polega na różnicowaniu inwesty-
cji (zasada niestawiania wszystkiego na 
jednego konia). Tak jak nieoptymalne 
jest trzymanie wszystkich oszczędności 
na bankowym depozycie, tak samo nie-
rozsądne będzie wpłacenie ich w całości 
do funduszu akcyjnego, który w danym 
momencie ma najlepsze historyczne 
stopy zwrotu np. za ostatnie 12 miesię-
cy. Z kolei systematyczność to rozkłada-
nie inwestycji w czasie (i w razie potrze-
by wychodzenie z niej w taki sam sposób), 
zamiast prób odgadywania najlepszego 
momentu na jej rozpoczęcie lub zakoń-
czenie. Natomiast uwzględnianie odpo-
wiedniego horyzontu czasowego jest 
szczególnie ważne, jeśli w naszym port-
felu pojawią się fundusze akcyjne lub 
fundusze mieszane z udziałem akcji. 
Zdaniem eksperta PKO TFI wspomniane 
wyżej zasady i rozwiązania sprawiają, że 
świat inwestycji staje się naprawdę prosty 
i przyjazny. Nawet prawdopodobne kolej-
ne podwyżki stóp procentowych i niższa 
inflacja nie zmienią raczej istotnie sytuacji 
osób trzymających oszczędności wyłącznie 
na lokatach terminowych. Przykładowo – 
gdyby oprocentowanie depozytów wyno-
siło 2 proc. w skali roku, a inflacja 5 proc. 
w skali roku, to ciągle realnie będziemy 
tracić 3 proc. Zatem im szybciej oswoimy 
się z funduszami oraz inwestowaniem, 
tym większą szansę damy swoim oszczęd-
nościom, aby pracowały bardziej efektyw-
nie. Jeśli pozostaniemy wyłącznie przy 
depozytach, musimy pogodzić się z utra-
tą siły nabywczej naszych oszczędności.

Jak zabezpieczyć swoją 
przyszłość finansową?

Zapowiedzi dotyczące wysokości przyszłych 
emerytur, sięgających według szacunków 
około 40 proc. obecnych dochodów (stopa 
zastąpienia), powinny skłaniać do samo-
dzielnego zabezpieczenia własnej przyszło-
ści. Według ekspertów PKO TFI dobre za-
bezpieczenie emerytalne powinno składać 
się z tego, co otrzymamy z ZUS oraz z ka-
pitału gromadzonego na własną rękę, np. 
w ramach kont emerytalnych (Indywidual-
nego Konta Emerytalnego – IKE i Indywi-
dualnego Konta Zabezpieczenia Emerytal-
nego – IKZE). Dzięki takiemu podejściu po 
zakończeniu kariery zawodowej nasz stan-
dard życia może być utrzymany. Pieniądze 
na indywidualnych kontach emerytalnych 
podlegają dziedziczeniu i w przypadku 
śmierci oszczędzającego zostaną przeka-
zane wskazanej w umowie osobie lub 
spadkobiercom. 
Warto pamiętać, że pieniądze zgromadzo-
ne na koncie można wypłacić w dowolnym 
momencie. Jednak od tego, kiedy to zro-
bimy, zależeć będzie opodatkowanie, 
a więc również korzyści, które odniesiemy 
z oszczędzania, np. w IKZE. Najkorzyst-
niejszym rozwiązaniem jest wypłata po 
ukończeniu 65. roku życia, po przynajmniej 
5 latach oszczędzania, zgodnie z założe-
niami tego programu. Jeżeli bowiem zde-
cydujemy się na wypłacenie środków 
zebranych w IKZE wcześniej, będziemy 
musieli zapłacić podatek dochodowy 
zgodnie z przyjętym sposobem opodat-
kowania. Warto również mieć świadomość, 
że w przypadku chęci wcześniejszej wy-
płaty naszych pieniędzy z IKZE musimy 

zrobić to w całości i jednocześnie zlikwi-
dować konto – założenia programu nie 
przewidują częściowej wypłaty. Zachowu-
jemy jednak możliwość transferu środków 
pomiędzy różnymi instytucjami prowa-
dzącymi rachunki IKZE.

Natychmiastowe korzyści 
podatkowe 

Inwestowanie w IKE i IKZE, oprócz samej 
możliwości odkładania na emeryturę, daje 
wymierne korzyści podatkowe, które 
uzyskujemy niemal od razu. Przede wszyst-
kim, jeśli pieniądze z IKE wypłacimy do-
piero po osiągnięciu 60. roku życia (lub 
ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień 
emerytalnych oraz spełnieniu warunku 
dokonywania wpłat na IKE co najmniej 
w 5 dowolnych latach kalendarzowych), 
to nie musimy płacić podatku od zysków 
(czyli tak zwanego podatku Belki), który 
wynosi 19 proc. W przypadku IKZE inwe-
stor zapłaci tylko 10 proc. podatku od 
zgromadzonych środków, jeżeli wypłaci 
je po 65. roku życia (pod warunkiem do-
konywania wpłat na IKZE co najmniej 
w 5 latach kalendarzowych). Dodatkowo 
przelew na IKZE można odliczyć od pod-
stawy opodatkowania za dany rok. Czyli 
podatek dochodowy za rok 2021 może 
być nawet o 2019,45 zł mniejszy (dla 
stawki podatku 32 proc. i przy wpłacie 
6310,80 zł). 
Należy pamiętać, że oszczędzanie w ra-
mach indywidualnych kont wiąże się z pew-
nymi zasadami. Jedną z nich jest roczny 
limit wpłat, uzależniony od wysokości 
przeciętnego prognozowanego wynagro-
dzenia w gospodarce na dany rok. W 2021 r. 
wynosi ono 5259 zł, wobec czego limit 
IKZE to 6310,80 zł. A w przypadku osób 
prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą (w rozumieniu art. 8 ust. 
6 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych) jest 
zwiększony do 9466,20 zł. Tyle możemy 
maksymalnie wpłacić na IKZE w danym 
roku kalendarzowym. Nie musimy doko-
nywać wpłaty jednorazowo: możemy 
rozłożyć kwotę na mniejsze części i na 
przykład zasilać konto co miesiąc.

Nie trzeba wybierać 
między IKZE a IKE

Warto podkreślić, że na polskim rynku 
dostępne są produkty oferujące połącze-
nie mechanizmów IKZE oraz IKE. W takim 
przypadku oszczędności są automatycz-
nie alokowane pomiędzy obydwoma 
kontami. Początkowe wpłaty trafiają na 
IKZE, a po osiągnięciu limitu przekiero-
wywane są na IKE. – Skoro prawo pozwa-
la nam mieć tylko jedno IKZE i jedno IKE, 
rozsądnie byłoby wykorzystać tę możliwość 
w pełni. Dzięki połączeniu mechanizmów 
oszczędnościowych oferowanych w ra-
mach III filaru systemu emerytalnego 
(IKZE oraz IKE) i profesjonalnej strategii 
inwestycyjnej można cieszyć się ulgą 
podatkową w każdym roku oraz korzy-
ściami podatkowymi po zakończeniu 
oszczędzania w chwili przejścia na eme-
ryturę – zapewnia Konrad Grzebień, dy-
rektor regionalny PKO TFI.  PG

 /ar/
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Według danych opublikowanych w raporcie 
„World Robotics 2021” Międzynarodowej 
Federacji Robotyki, w 2020 r. przedsiębiorstwa 
przemysłowe na świecie zainstalowały 383,5 
tys. robotów przemysłowych, tj. mniej więcej 
tyle samo co w 2019 r. (wzrost o 0,5 proc.). 
Dzięki nowym wdrożeniom globalna liczba 
urządzeń wyniosła 3,015 mln, czyli o 10 proc. 
więcej niż w poprzednim roku. Co ciekawe, 
blisko 70 proc. maszyn przemysłowych za-
kupionych w 2020 r. pracuje w regionie Azji 
i Pacyfiku. Jedynie niecałe 18 proc. w Europie, 
a 10 proc. – w Ameryce Północnej i Południo-
wej. Jeśli chodzi o poszczególne kraje, to 
najwięcej robotów zainstalowano w fabrykach 
Chin (168,4 tys. urządzeń). Drugie miejsce 
w tej klasyfikacji zajęła Japonia (38,7 tys.), 
a trzecie Stany Zjednoczone (30,8 tys. ma-
szyn). W Europie najwięcej wdrożeń przepro-
wadziły firmy działające w Niemczech, we 
Włoszech i Francji. Na 10 tys. pracowników 
zatrudnionych w przemyśle na całym świecie, 
przypada średnio 126 maszyn (w 2019 r. było 
to 113, rok wcześniej – 99). 
W Polsce w ub.r. zainstalowano w sumie 2147 
robotów przemysłowych, tj. o 19 proc. mniej 
niż rok wcześniej. Obecnie na 10 tys. zatrud-
nionych w polskich zakładach przemysłowych 
przypadają 52 roboty. Najwięcej urządzeń 

pracuje w sektorze motoryzacyjnym, gdzie 
wskaźnik wynosi 206, zaś gęstość robotyzacji 
w pozostałych branżach to 37. Spośród nowo 
zakupionych maszyn blisko 1/3 trafiła do fabryk 
związanych z przemysłem samochodowym, 
a 16 proc. zainstalowano w zakładach che-
micznych i specjalizujących się w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych. Jeśli chodzi o najczęstsze 
procesy obsługiwane przez roboty, są to: 
przenoszenie elementów i obsługa maszyn 
(59 proc.) oraz spawanie (14 proc.).

Pandemia przyspieszyła 
robotyzację w miejscach 
pracy 

 Znacznie bardziej dynamicznie niż w przy-
padku robotów przemysłowych rozwija się 
rynek robotów serwisowych. Zgodnie z kla-
syfikacją Międzynarodowej Federacji Robo-
tyki roboty serwisowe odróżniają się od ro-
botów przemysłowych m.in. celem 
zastosowania. W przypadku robotów prze-
mysłowych jest to automatyzacja produkcji 
przemysłowej, w przypadku robotów serwi-
sowych pomoc człowiekowi we wszystkich 

innych sytuacjach (poza produkcją przemy-
słową). Elementem technicznie odróżniającym 
roboty przemysłowe od serwisowych jest też 
liczba osi, z których się składają (minimum 
dwie osie dla robotów serwisowych, minimum 
trzy osie dla robotów przemysłowych). W prak-
tyce roboty przemysłowe charakteryzują się 
zazwyczaj dużą wielkością i montażem na 
stałe przy linii produkcyjnej, natomiast robo-
ty serwisowe to zazwyczaj małe urządzenia 
jeżdżące i wykonujące czynności (np. sprzą-
tanie, koszenie trawy, przenoszenie przed-
miotów). 
Według analizy Polskiego Instytutu Ekono-
micznego z 2020 r. sprzedaż robotów serwi-
sowych do zastosowań profesjonalnych w ub.r. 
wzrosła o 42 proc. w stosunku do 2019 r. 
Pandemia skłania więc firmy nie tylko do 
inwestowania w linie produkcyjne, lecz także 
do zakupu mniejszych automatycznych urzą-
dzeń, pozwalających na odciążenie lub za-
stąpienie pracowników. W 2020 r. firmy na 
całym świecie kupiły prawie dwukrotnie 
więcej niż w 2019 r. robotów sprzątających 
(odkurzaczy, urządzeń myjących okna, de-
zynfekujących), prawie trzykrotnie więcej 
robotów medycznych (w szczególności re-
habilitacyjnych) i ponad czterokrotnie więcej 
robotów ratowniczych. 

 Optymistyczne prognozy 

Wszystko wskazuje na to, że proces roboty-
zacji w najbliższych latach będzie postępował. 
Międzynarodowa Federacja Robotyki przewi-
duje, że sprzedaż robotów przemysłowych 
w tym roku wzrośnie o 13 proc., a w latach 
2022–2024 można oczekiwać średniego wzro-
stu na poziomie 6 proc. Zmiany w krótkim 
terminie będą uwarunkowane m.in. wysokim 
popytem na produkty i komponenty elektro-
niczne, silnym napływem zamówień przenie-
sionym na 2022 r., nowymi inwestycjami w in-
frastrukturę (np. sieć 5G). Nowe instalacje 
umożliwią również rozwój chmury obliczenio-
wej, systemów wizyjnych i sztucznej inteli-
gencji, a także upowszechnienie zrównowa-
żonego rozwoju, ponieważ maszyny są 
potrzebne do efektywnego pod względem 
finansowym wytwarzania paneli słonecznych 
czy części siłowni wiatrowych, a robotyzacja 
produkcji ułatwia zmniejszenie śladu węglo-
wego firm.

Polski Ład wprowadza 
ulgę na robotyzację

Przyspieszenie procesu robotyzacji dotyczyć 
będzie też Polski, która w tej dziedzinie ma 
jeszcze wiele do nadrobienia, nie tylko w sto-
sunku do globalnych liderów, ale i niektórych 
krajów regionu (Czechy, Węgry). W polskim 
przemyśle pracuje obecnie ok. 18 tys. robotów. 
Zdaniem Dawida Solaka, p.o. prezesa Platfor-
my Przemysłu Przyszłości, niski poziom robo-
tyzacji w polskich firmach wynika z braku 
pieniędzy, świadomości korzyści (np. wzrostu 
produktywności) i braku ekspertów zajmujących 
się przeprowadzeniem transformacji cyfrowej 
w przedsiębiorstwach. Sytuację, przynajmniej 
w kwestii braku wystarczających środków na 
robotyzację, powinny poprawić rozwiązania 
przyjęte w programie Polski Ład. W ramach 
programu dostępna jest ulga na robotyzację, 
która umożliwia odliczenie od podstawy opo-
datkowania kosztów związanych z zakupem 
robota przemysłowego, jego zainstalowaniem, 
a także integracją czy szkoleniem. 
Według Ministerstwa Finansów na uldze na 
robotyzację przemysłową skorzystają polskie 
firmy, dla których decyzja o inwestowaniu 
w roboty przemysłowe jest wciąż trudna ze 
względu na konieczność poniesienia dużych 
nakładów inwestycyjnych. Dzięki uldze staną 
się one łatwiej dostępne i relatywnie tańsze. 
Podatkowe wsparcie robotyzacji przemysło-
wej będzie ważnym argumentem za prze-
niesieniem przez zagranicznych inwestorów 
produkcji do Polski. Ulga jest nowym rozwią-
zaniem w polskim porządku prawnym, choć 
funkcjonować będzie w podobnym kształcie 
do już obowiązującej ulgi B+R. Według To-
masza Haiduka, założyciela i prezesa Forum 
Automatyki i Robotyki Polskiej, z pomocą ulgi 
na robotyzację przedsiębiorcy częściej będą 
inwestowali w roboty przemysłowe. To jednak 
przełoży się na czas oczekiwania na realiza-
cję inwestycji, ponieważ liczba firm zajmu-
jących się wdrożeniami jest zdecydowanie 
za mała w stosunku do potrzeb.
Ulga na robotyzację przemysłową to jedna 
z propozycji rozwiązania problemu, który 
przedsiębiorcy odczuwają coraz bardziej – 
zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników. 
Roboty przemysłowe pozwolą uzupełnić 
braki kadrowe przy pracach ciężkich, mono-
tonnych i wykonywanych w szkodliwych 
warunkach. PG

INWESTYCJE ULGA NA ROBOTYZACJĘ
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Czas na robotyzację 
polskiego przemysłu

Pod względem poziomu robotyzacji przemysłu Polska jeszcze znacznie odbiega 
od najbardziej innowacyjnych gospodarek świata. Proces robotyzacji polskich firm 
może jednak w najbliższych latach znacząco przyspieszyć m.in. dzięki zachętom 

i ulgom wprowadzanych w ramach programu Polski Ład.
Tekst Andrzej Ratajczyk
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Wystawy Expo należą do największych i naj-
bardziej prestiżowych imprez promocyjnych 
o globalnym zasięgu, które przyciągają mi-
liony zwiedzających. I co ważne, tematyka 
tych wystaw w coraz większym stopniu 
związana jest ze wspólnym poszukiwaniem 
rozwiązań problemów globalnych naszej 
cywilizacji. Bieżąca edycja wystawy, która 
ze względu na pandemię została przesunię-
ta o rok, po raz pierwszy odbywa się na Bliskim 
Wschodzie i po raz pierwszy organizowana 
jest przez kraj arabski. W największym mię-
dzynarodowym wydarzeniu ostatnich lat 
bierze udział 200 państw i organizacji. 
Organizatorzy wystawy Expo 2020 w Dubaju, 
która potrwa do 31 marca 2022 r., spodzie-
wają się, że odwiedzi ją 18 mln gości z całego 
świata. I wiele wskazuje na to, że mimo sytu-
acji pandemicznej utrudniającej podróże za-
graniczne ta prognoza może się sprawdzić. 
Od 1 października do połowy grudnia zanoto-
wano prawie 6,5 mln wizyt na wystawie. 

Bogaty program 
gospodarczy 

W trakcie wystawy w Dubaju przewidziano 
zorganizowanie w sumie blisko 1000 wyda-
rzeń promujących Polskę, a z oferty progra-
mu gospodarczego skorzysta niemal 2,5 tys. 
polskich firm. – Chcemy zaprezentować 
Polskę podczas Expo 2020 jako kraj nowo-
czesny, budujący innowacyjną oraz opartą 
na wiedzy gospodarkę. Jednocześnie umie-
jętnie odwołujący się do swoich historycznych 
tradycji i czerpiący wartościowe inspiracje 
ze swojego wielowymiarowego potencjału 
kulturalnego – podkreślił Waldemar Buda, 
wiceminister funduszy i polityki regionalnej, 
który uczestniczył w dwóch kluczowych mo-
mentach udziału Polski w Expo 2020: Polsko-
-Arabskim Forum Gospodarczym i Narodowym 
Dniu Polskim, odbywających się na początku 
grudnia. Oba wydarzenia były doskonałą 
okazją do promocji Polski, pokazania jej róż-
norodności i potencjału gospodarczego. 
Podczas forum gospodarczego uczestniczący 
w nim polscy przedsiębiorcy mieli możliwość 
nawiązania kontaktów biznesowych z partne-
rami z Bliskiego Wschodu. Z polskimi przed-
siębiorcami oraz partnerami z państw regionu 
Zatoki Perskiej, którzy brali udział w Polsko-
-Arabskim Forum Gospodarczym w Dubaju, 
spotkał się Grzegorz Piechowiak, wiceminister 
rozwoju i technologii i pełnomocnik rządu ds. 

inwestycji zagranicznych. – Polscy przedsię-
biorcy mają wiele do zaoferowania zagranicz-
nym partnerom, jeśli chodzi o nowoczesne 
technologie, np. w takich sektorach jak zielo-
na energia, gospodarka cyfrowa czy bezpie-
czeństwo żywnościowe Jesteśmy także goto-
wi efektywnie współpracować z emirackimi 
partnerami w obszarze inwestycji. Dostrze-
gamy tu duży potencjał rozwojowy – podkre-
śli wiceminister Grzegorz Piechowiak.

Ważne rozmowy i umowy 
dwustronne 

W rozwijaniu współpracy z partnerami z kra-
jów arabskich z pewnością pomogą podpisa-
ne w Dubaju umowy dwustronne z partnera-
mi z ZEA. W trakcie forum gospodarczego 
doszło do podpisania umów między Polską 
Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) a Dubai 
Multi Commodieties Centre i Dubai Global 

Connect. A Korporacja Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych (KUKE) zawarła umowę z Etihad 
Credit Insurance. Natomiast Krajowa Izba 
Gospodarcza (KIG) odnowiła porozumienie 
z 2009 r. z Federacją Izb Przemysłowo-Han-
dlowych ZEA. Obie organizacje powołały 
również Emiracko-Polską Radę Biznesu, która 
będzie zrzeszać firmy, organizacje i instytucje 
z obu krajów zainteresowane realizacją wspól-
nych projektów w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich oraz w Polsce. 
Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze to część 
kompleksowego programu gospodarczego, 
które PAIiH w porozumieniu z partnerami i in-
stytucjami przygotowała na Expo 2020.  
– Naszym celem jest wypromowanie rodzi-
mych produktów i usług na nowych rynkach 
Bliskiego Wschodu. Jesteśmy przekonani 
o tym, że współpraca z potencjalnymi inwe-
storami z krajów Zatoki Perskiej jest nie tyle 
możliwa, co konieczna w dynamicznie zmie-
niającej się rzeczywistości. W osiągnięciu 
sukcesów pomogą prezentacje ofert ekspor-
towych z zakresu gospodarki cyfrowej, pol-

skiego designu i bezpieczeństwa żywnościo-
wego oraz ofert przedstawiających nasz kraj 
jako atrakcyjne miejsce do inwestowania – 
stwierdził Krzysztof Drynda, prezes Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu. Duże oczekiwa-
nia związane są z zaplanowanym na luty 
Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym, 
które będzie okazją do nawiązania kontaktów 
z firmami z krajów afrykańskich.

Pawilon Polski wyróżniony 

Areną prezentacji naszego kraju na Expo 
jest Pawilon Polski, z drewnianą fasadą oraz 
rzeźbą kinetyczną symbolizującą stado pta-
ków w locie. Pawilon Polski został uznany 
przez wydawany w ZEA dziennik „The Natio-
nal” za jeden z najpiękniejszych na wystawie. 
Do połowy grudnia pawilon odwiedziło ok. 
400 tys. zwiedzających. – Goście z całego 
świata zwiedzający nasz pawilon dowiadują 
się nowych rzeczy o Polsce, doceniają przed-
siębiorczość, kreatywność i gościnność Po-
laków – podkreśla Adrian Malinowski, komisarz 
generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai. 
Pawilon wykonany z ekologicznych materiałów 
odzwierciedla hasło przewodnie Polski w tej 
edycji wystawy: „Kreatywność inspirowana 
naturą”. Polski Pawilon ma inspirować i dzielić 
się ze światem wieloma rozwiązaniami dla 
świadomej, zrównoważonej przyszłości. Jego 
sercem jest wyjątkowy stół – nowoczesna 
instalacja i dzieło sztuki w jednym. Sensorycz-
ny i interaktywny, stworzony jest z materiałów, 
które są charakterystyczne dla Polski. Jest 
zatem polska miedź, jesion, szkło, fragmenty 
ceramiki z Bolesławca i stal używana przy 
konstrukcji cenionych na całym świecie pol-
skich jachtów. Poszczególne elementy stołu 
przedstawiają krainy geograficzne Polski.
Stół – miejsce spotkań i przedmiot, który uosa-
bia w polskiej kulturze gościnność – zaprasza 
gości pawilonu do spotkania z tym, co polskie. 
„Polski stół” zaprasza i inspiruje, ale też anga-
żuje zwiedzających. Moduł specjalny „Polskie-
go stołu” został wykonany w technice druku 
3D przez firmę PIAP Space, według projektu 
pracowni RAZ, z aluminium w technice lattice, 
powszechnie stosowanego w przemyśle ko-
smicznym. Integralną częścią pawilonu, wbu-
dowaną w jego fasadę, jest instalacja firmy 
Saule Technologies, wykonana z włókien pe-
rowskitowych. Każdy odwiedzający pawilon 
przy jej pomocy może naładować swój telefon. 
Ogniwa perowskitowe zostały opracowane 
przez polską fizyk – Olgę Malinkiewicz.   PG

Expo w Dubaju szansą  
na promocję polskiej 

gospodarki
Udział Polski w Światowej Wystawie Expo 
2020 w Dubaju jest doskonałą okazją do 

zaprezentowania potencjału naszej gospodarki, 
a także do nawiązania przez rodzimych 

przedsiębiorców współpracy z partnerami 
gospodarczymi z rynku arabskiego i afrykańskiego. 
Odwiedzający Polski Pawilon mają też możliwość 

poznania polskiej historii i kultury. 

Tekst Andrzej Ratajczyk
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Josep Borrell, szef polityki zagranicznej Unii 
Europejskiej ocenił ostatnio, że Rosja używa 
surowców energetycznych jako narzędzia po-
litycznego wpływu, chociaż w dużej mierze 
wypełnia swoje zobowiązanie do dostarczania 
błękitnego paliwa do Europy. – Ściśle mówiąc, 
Rosja spełnia swoje zobowiązania w zakresie 
dostaw gazu, ale wielu postrzega odmowę 
zwiększenia eksportu do Europy lub wypełnie-
nia magazynów Gazpromu jako sposób wywie-
rania presji na UE – stwierdził Borrell. Według 
niego Gazprom ściśle monitoruje „wielkość 
dostaw gazu do Europy, aby ceny gazu nie 
spadały”. 

Jak działa Gazprom? 

Rzeczywiście Gazprom ogranicza przesył gazu 
do Europy. Robi to w momencie, w którym na 
kontynencie zaczynają się mrozy, a podziemne 
magazyny gazu stają się coraz bardziej wydre-
nowane. Jednocześnie Putin, Pieskow, Ławrow 
i Miller tłumaczą, że nie ma zainteresowania 
zwiększeniem dostaw gazu ze strony klientów. 
– I tu jest szkopuł – mówi w rozmowie z „Patrio-
tyzmem Gospodarczym” Mariusz Marszałkow-
ski, dziennikarz branżowego portalu BiznesAlert.
pl. Jak tłumaczy, Gazprom sprzedaje gaz do 
Europy w dwojaki sposób.  Po pierwsze, w ra-
mach umów terminowych, zazwyczaj długo-
terminowych, chociaż ostatnio trend się zmie-
nił, na krótsze, maksymalnie 5–10-letnie. Te 
umowy cechują się różnymi klauzulami, również 
tymi niekorzystnymi z perspektywy klienta, 
jednak mają zasadniczą zaletę – w miarę prze-
widywalną formułę cenową indeksowaną albo 
wobec giełdy, albo hybrydowo, albo wobec 
surowców (ropy, oleju napędowego, oleju opa-
łowego etc.). Ceny w nich nigdy nie są tak 
atrakcyjne, jak potrafią być na giełdzie, ale też 
wolniej dochodzą do rekordowych cen notowa-
nych na giełdach w czasach kryzysów (np. 
teraz). Warunki konkretnych umów zależą od 
możliwości negocjacyjnych klienta (np. od 
zdolność dywersyfikacji).
– Drugim sposobem zakupu gazu od Gazpromu 
jest – a może raczej była – giełda elektroniczna 
w ramach Petersburskiej Międzynarodowej 
Giełdy SPIMEX, na której była wystawiana część 
gazu Gazpromu, a zainteresowani klienci mo-
gli kupić go w ramach np. kontraktów futures 
w różnych kombinacjach czasowych – mówi 
Marszałkowski. Jego zdaniem przewagą tej 
formuły jest brak zobowiązań. 
– Gaz jest potrzebny – kupujesz, nie jest po-
trzebny – nie kupujesz. Pełny wolny rynek, 
gdzie cena kształtowana jest przez... rynek. 
Jak cena jest globalnie wysoka, kupujesz drogo, 
jak jest globalnie niska, kupujesz tanio – wyja-
śnia ekspert.

Gdzie jest gazowa pułapka?

Według niego tu tkwi problem z obecnym kry-
zysem. – Gazprom od kilku miesięcy nie ofe-
ruje gazu na rynku spot przez giełdę SPIMEX. 
Koncern sprzedał na niej w 2019 r. 11 mld m3 
gazu, w 2020 r. – 12,1 mld m3, podczas gdy 
w 2021 r. tylko 3,6 mld m3 – zauważa Marszał-
kowski.
Oficjalnie Gazprom przestał sprzedawać gaz 
przez SPIMEX w sierpniu, po wypadku w zakła-
dzie obróbki gazu Nowyj Urengoj. W paździer-
niku powodem było zatłaczanie rosyjskich 
magazynów gazu. 
Według naszego rozmówcy powód może być 
jeszcze inny. – Możliwe, że Gazprom, poza 
chęcią rychłego uruchomienia NordStream2, 
chce osiągnąć coś jeszcze – więcej kontraktów 

terminowych. – Jeżeli klient na gwałt będzie 
potrzebował gazu, będzie musiał skorzystać 
z oferowanego przez rosyjski koncern termi-
nowego kontraktu – wskazuje ekspert.
Jak zaznacza, w takim przypadku Gazprom 
zyskuje klienta na dłuższy czas aniżeli w przy-
padku obowiązywania kontraktu futures. Do-
datkowo Rosja zabezpiecza się na wypadek 
gwałtownych wahań cen surowców jak w 2020 
r. Po trzecie, kremlowska spółka maksymalizu-
je sprzedaż surowca i gruntuje pozycję w Eu-
ropie. 
– To ostatnie jest szczególnie ważne w kontek-
ście rywalizacji z USA, ale i Katarem, który 
w najbliższych latach podwoi swoje zdolności 
eksportowe LNG – zaznacza Marszałkowski. 
Jak tłumaczy, im więcej kontraktów termino-
wych, tym mniej miejsca na dostawy spotowe 
i mniej miejsca na wejście innych graczy. – Win-
-win dla Gazpromu – ocenia nasz rozmówca.

Polska podsuwa pomysł 
i zbiera koalicję

Czy zatem Europa jest bezbronna wobec dzia-
łań Gazpromu? Niekoniecznie. Polski rząd od 
pewnego czasu wzywa do natychmiastowego 
wszczęcia postępowania w stosunku do Gaz-
promu na poziomie europejskim i przekonuje, 
że argumenty prawne i sytuacja z cenami gazu 
są wystarczające, aby podjąć działania wobec 
rosyjskiego monopolisty.
– Na pewno Gazprom swoim działaniem łamie 
rozporządzenie REMIT w sprawie integralności 
i przejrzystości hurtowego rynku energii – wska-
zuje ekspert. Chodzi o pełną dostępność czy 
gotowość do pokrywania zapotrzebowania na 
gaz dla klientów. – To nie działa na zasadzie, 
że można nie sprzedać gazu. Gazprom może 
tego nie robić, tylko że jeżeli on korzysta z pew-
nych praw unijnych jako dostawca, a nie reali-
zuje zapotrzebowania Europy na gaz w takim 
wolumenie, jaki jest aktualnie wymagany, to 
już jest podstawa do tego, żeby wszcząć po-
stępowanie antymonopolowe – ocenia Mar-
szałkowski. Jego zdaniem szanse na powodze-
nie polskich postulatów są coraz większe. – Mamy 
coraz większy posłuch. Wcześniej, kilka mie-
sięcy temu, jeszcze nikt nie wyobrażał sobie 
takiego postępowania przeciw Gazpromowi, 
a teraz już zaczynają o tym mówić nawet ci, 
którzy wcześniej byli w pewnym stopniu scep-
tyczni – podsumowuje Marszałkowski.  PG
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Gazprom  
pod unijny 

sąd
Jeśli Gazprom korzysta z praw unijnych 
jako dostawca, a nie realizuje przy tym 

zapotrzebowania Europy na gaz w takim 
wolumenie, jaki jest aktualnie potrzebny, to 
jest to już podstawa do tego, żeby wszcząć 

postępowanie antymonopolowe. Tymczasem 
Bruksela, choć półgębkiem przyznaje, że 

Kreml używa surowców energetycznych jako 
narzędzia politycznego wpływu, to w oficjalnej 

narracji zapewnia, że Rosja w dużej mierze 
wypełnia swoje zobowiązanie do dostarczania 

gazu do Europy.
Tekst Paweł Woźniak
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Rzeczywiście  
Gazprom ogranicza 

przesył gazu do 
Europy. Robi to 
w momencie, 
w którym na 
kontynencie 
zaczynają się 

mrozy, a podziemne 
magazyny 

gazu stają się 
coraz bardziej 
wydrenowane

#
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Według Centrum Analiz PKO BP w nadcho-
dzących kwartałach ceny mieszkań pozosta-
ną w słabnącym trendzie wzrostowym. Zda-
niem analityków PKO BP dotychczasowy silny 
popyt na mieszkania będzie osłabiany kolej-
nymi podwyżkami stóp procentowych NBP. 
Ale jest i czarniejsza wizja dla rynku. „Scena-
riusz pesymistyczny wiąże się z szokową 
reakcją na kolejne podwyżki stóp procentowych. 
Zahamowanie popytu na mieszkania zbie-
głoby się z rosnącą podażą mieszkań (pro-
jekty rozpoczynane w 2021 r. podczas boomu 
mieszkaniowego) i skutkowałoby znacznym 
spadkiem cen mieszkań. Elementem pesy-
mistycznego scenariusza jest też niepewność 
co do dalszego przebiegu pandemii, a także 
niekorzystne zmiany w makroekonomicznym 
otoczeniu zewnętrznym” – czytamy w rapor-
cie Centrum Analiz PKO BP.

Poziom stóp 
procentowych 
a koniunktura na rynku 
mieszkaniowym

Na znaczenie podwyżek stóp procentowych 
dla rynku nieruchomości zwraca też uwagę 
Michał Cebula, prezes HRE Think Tank.  
– Doszło do nich szybciej i były one moc-
niejsze niż wynikało z oczekiwań rynkowych 
jeszcze kilka miesięcy temu – zaznacza.  
– Można ten fenomen odczytywać co naj-
mniej na dwa sposoby. Albo Rada Polityki 
Pieniężnej została zaskoczona dynamiką 
inflacji i postanowiła szybko działać, aby 
nie utrwalać oczekiwań inflacyjnych, albo 
większość tego gremium doszła do wniosku, 
że rodzima gospodarka wróciła już na tory, 
którymi powinna podążać – dodaje. Zdaniem 
prezesa HRE Think Tank niezależnie od tego, 
który powód przeważał, jedno jest pewne 
– poziom stóp procentowych ma duże zna-
czenie dla koniunktury na rynku mieszka-
niowym. – To przecież od poziomu stóp 

procentowych zależy oprocentowanie kre-
dytów, a więc też zdolność kredytowa po-
tencjalnych kupujących. Od kosztu pienią-
dza zależy ponadto oprocentowanie 
depozytów i obligacji, dla których szczegól-
nie atrakcyjną alternatywą jest w ostatnich 
latach rynek mieszkaniowy. Ostatecznie to 
decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą sty-
mulować lub dusić dynamikę wzrostu go-
spodarczego, a więc też wpływać na za-
trudnienie i na to, jak szybko zmienia się 
poziom wynagrodzeń – wyjaśnia ekspert. 
– Większość ekonomistów spodziewa się, 
że podstawowa stopa procentowa docelowo 
dotrze w okolice 2,5–3 proc. Z naszych 
szacunków wynika, że taki scenariusz po-
winien unormować panującą w mieszka-
niówce sytuację i sprowadzić wzrosty cen 
z obecnych dwucyfrowych wyników do 
jednocyfrowych – prognozuje.

Popyt na mieszkania 
wciąż stabilny

Mimo podwyżek stóp popyt na kredyty 
mieszkaniowe nie maleje. Według Związku 
Banków Polskich wartość nowo udzielonych 
kredytów mieszkaniowych wyniosła w trze-
cim kwartale br. 23,1 mld zł i była wyższa 
o 64,3 proc. licząc rok do roku. Według 
Biura Informacji Kredytowej w październiku 
br. miesięczna akcja kredytowa wyniosła 
8,5 mld zł. Pod względem wolumenu akcja 
kredytowa przekroczyła poziom sprzed 
pandemii o prawie 12 proc. Nadal wzrasta 
liczba dużych kredytów – ponad połowa 
wartości (56,1 proc.) kredytów udzielonych 
do października to kredyty powyżej 350 tys. 
zł, w tym 27,5 proc. to kredyty powyżej 500 
tys. zł. To pokazuje stabilny popyt na miesz-
kania. Według monitoringu JLL, firmy dorad-
czej świadczącej usługi na rynku nierucho-
mości, w trzecim kwartale br. w największych 
aglomeracjach deweloperzy sprzedali 15 
tys. mieszkań, o 23 proc. mniej w porówna-

niu z poprzednim kwartałem. Liczba miesz-
kań wprowadzonych do sprzedaży w aglo-
meracjach monitorowanych przez JLL 
wyniosła 13,8 tys., a w ofercie było 36,6 tys. 
mieszkań, czyli o 25,7 proc. mniej licząc r/r. 
Jest to najniższy poziom od trzeciego kwar-
tału 2010 r. „Przytoczone statystyki sygna-
lizują ograniczenia w podaży mieszkań, co 
przy wysokim popycie tłumaczy wysokie 
ceny mieszkań” – piszą eksperci PKO BP. 
W minionych dwóch latach mieszkania dro-
żały nawet o 15 proc. rocznie. Niestety 
doświadczamy szybszego wzrostu cen 
mieszkań niż wzrost wynagrodzeń w dużych 
miastach. Według Centrum Analiz PKO BP 
w br. ceny transakcyjne mieszkań na rynku 
pierwotnym silnie rosły – w Warszawie i 6 
największych aglomeracjach o ok. 14 proc. 
r/r. W 9 mniejszych stolicach wojewódzkich 
wzrost cen zwolnił do ok. 11 proc. r/r. Na 
rynku wtórnym ceny mieszkań w analizo-
wanych grupach miast wojewódzkich utrzy-
mywały się w trendzie wzrostowym w gra-
nicach 10–12 proc. r/r.
Na rynku wynajmu, po kilku kwartałach 
spadkowych tendencji stawek wynajmu 
związanych z dużą podażą mieszkań i ogra-
niczonym popytem podczas pandemii, w ostat-
nich miesiącach nastąpiła zmiana trendu 
na rosnący. „Niemniej stawki wynajmu nie 
osiągnęły jeszcze poziomu sprzed wybuchu 
epidemii” – czytamy w raporcie Centrum 
Analiz PKO BP.

Polityka rządu sprzyja 
rozwojowi branży

Perspektywy dla rynku deweloperskiego są 
dobre. Zapisy księgowe dużych firm dewelo-
perskich (pow. 49 osób) na koniec trzeciego 
kwartału br. pokazują wysoki wolumen pro-
jektów w toku, choć mniejszy 7 proc. r/r. To-
warzyszy mu spadek banku ziemi o 35 proc. 
r/r, który ilustruje rozpoczynanie nowych 
projektów, ale i istotne ograniczenia podażo-

we – problem z dostępnością działek budow-
lanych. „W tej sytuacji znaczący wzrost (o 18 
proc. r/r) przedpłat klientów pozwala na 
utrzymanie wysokich stóp zwrotu z projektów 
deweloperskich” – podsumowują eksperci 
PKO BP. „Wskaźnik koniunktury budownictwa 
mieszkaniowego ogółem (różnica liczby 
mieszkań rozpoczętych i oddanych do użytku 
w ostatnich 4 kwartałach, czyli projekty miesz-
kaniowe w toku) w trzecim kwartale br. nadal 
rósł, co sugeruje nadal optymistyczną ocenę 
średniej perspektywy przez inwestorów. Na 
podobną ocenę sytuacji wskazuje wzrost 
liczby pozwoleń na budowę”.
Niestety rosną koszty budowy. Koszty wy-
branych obiektów według bieżących stawek 
kosztorysowych SEKOCENBUD w trzecim 
kwartale br. silnie wzrosły – w granicach 
6,6–12,7 proc. r/r, zależnie od obiektu. „Fir-
my budowlane spodziewają się dalszego 
silnego wzrostu kosztów budowy, choć 
perspektywa globalnego spowolnienia go-
spodarczego może wpłynąć pozytywnie na 
stronę kosztową w ciągu kilku najbliższych 
kwartałów” – uważają eksperci PKO BP.
Natomiast rozwojowi rynku sprzyjać będzie 
polityka rządu. „Dwa projekty mieszkanio-
we zapowiedziane w Polskim Ładzie (okre-
ślane jako gwarantowany kredyt mieszka-
niowy – GKM oraz dom do 70 m kw.) 
wchodzą w życie – GKM w maju 2022 r., 
a dom do 70 m kw. w grudniu 2021 r.”  
– zauważają eksperci PKO BP. Dlatego też 
w scenariuszu bazowym zakładają osłabie-
nie wzrostu cen mieszkań w kolejnych 
kwartałach 2022 r. Oceniają więc, że w cią-
gu roku ceny mieszkań wzrosną o ok. 5 
proc. Zdaniem analityków PKO BP czynni-
kami, które będą hamować wzrostowy trend 
cen są: kolejne podwyżki stóp procentowych 
przekładające się na wzrost ceny kredytu; 
prawdopodobne zaostrzanie polityki kredy-
towej banków; pogorszenie dostępności 
mieszkań przy szybszym wzroście cen 
mieszkań niż dochodów ludności i duży 
portfel mieszkań w budowie z terminem 
oddania do użytku w 2022 r. i później. PG
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Bańka  
mieszkaniowa  
nam nie grozi

Rynek mieszkaniowy czeka stabilizacja – tak 
uważa większość ekspertów. Nie oznacza to, że 
ceny nieruchomości przestaną rosnąć. Popyt na 

mieszkania w Polsce wciąż jest bowiem bardzo duży. 
Jednak wzrost cen w przyszłym roku nie powinien 

już przekraczać 5 proc.  

Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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