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-2

0

2

4

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inflacja (%)

Polska Strefa euro USA Chiny

-15

-5

5

15

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Handel zagraniczny
(dynamika eksportu, %)

Polska Strefa euro USA Chiny

Źródło: MFW.



Problemy szczególnie ważne 

dla zrównoważonego rozwoju

 Konieczny wzrost produkcji i poprawa 

dystrybucji energii elektrycznej,

 Poprawa jakości powietrza:

▪ modyfikacja systemu 

ciepłownictwa,

▪ rozwój energetyki odnawialnej,

▪ ograniczanie eksploatacji 

samochodów o wysokiej emisji 

spalin,

 Zwiększanie zasobów słodkiej wody 

w Polsce,



Pozytywne oznaki stabilności 

 Stosunkowo wysoki poziom PKB, 

choć struktura nie jest optymalna,

 Inflacja w granicach akceptowanych 

przez RPP,

 Kurs polskiej waluty sprzyjający 

stabilnemu rozwojowi,

 Rosnący eksport ale import zaczyna 

przeważać,

 Deficyt budżetowy pod kontrolą,

 Niski poziom bezrobocia,

 Wzrost poziomu inwestycji 

publicznych,



Niepokojące sygnały i tendencje  

 Spadająca dynamika 

oszczędności 

w bankach,

 Niski poziom inwestycji 

prywatnych,

 Zmniejszanie poziomu FDI,

 Spowolnienie tempa budowy 

funduszy własnych banków,

 Rosnące obciążenia banków i 

nadmierne wymagania,



Czynniki negatywnie rzutujące na 

utrzymanie stabilnego rozwoju kraju,

 Niski poziom zaufania, obniżanie kapitału społecznego,

 Wysoka niepewność w obrocie prawnym,

 Niska jakość stanowionego prawa inicjowanego w 

niektórych ministerstwach,

▪ obrót ziemią,

▪ zabezpieczenia kredytów w rolnictwie,

 Rosnące obciążenia systemu bankowego;

▪ dodatkowy podatek bankowy,

▪ koszty restrukturyzacji SKOK przerzucone na banki,



OBCIĄŻENIA FINANSOWE BANKÓW WYNIKAJĄCE 

Z OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI W 2017 r. 

I ZOBOWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH PRZEZ BANKI

Obciążenia Wartość

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 4,7 mld zł

PODATEK OD INSTYTUCJI FINANSOWYCH 3,6 mld zł

OPŁATY PONOSZONE NA BFG 2,1 mld zł

Utracone przychody Wartość

COROCZNY KOSZT WSPARCIA 

KREDYTOBIORCÓW W RAMACH STOSOWANIA 

TZW. „SZEŚCIOPAKU”

1 mld zł



OBCIĄŻENIA KAPITAŁOWE NAŁOŻONE NA BANKI 

W OSTATNICH LATACH (DO 2018 WŁĄCZNIE)

WYMOGI Wartość

DODATKOWY WYMÓG KAPITAŁOWY W RAMACH FILARA  II DLA 

10 BANKÓW Z TYTUŁU WALUTOWYCH KREDYTÓW 

HIPOTECZNYCH

10 mld zł

PODWYŻSZENIE WAGI RYZYKA DLA KREDYTÓW 

HIPOTECZNYCH W WALUCIE OBCEJ Z 100% DO 150%
10 mld zł

STOPNIOWE WPROWADZANIE BUFORA ZABEZPIECZAJĄCEGO

(OD 0% DO 1,875% w 2018R)
18 mld zł

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI SYSTEMOWO WAŻNYCH

(DECYZJĄ KNF DLA 12 BANKÓW)
3,5 mld zł

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO (3% OD 2018 R) 10 mld zł

DODATKOWY BUFOR KNF DLA CELÓW WYPŁATY DYWIDENDY 

(1,5%)
5 mld zł



OBCIĄŻENIA KAPITAŁOWE BANKÓW 

ZAPOWIEDZIANE W NAJBLIŻSZYCH LATACH

NOWE WYMOGI Wartość

PODWYŻSZENIE BUFORA ZABEZPIECZAJĄCEGO (Z 1,875% DO 

2,5% w 2019R)
7,8 mld zł

NOWE WYMOGI W RAMACH RYZYKA OPERACYJNEGO (2019-

2020)
3 mld zł

NOWE WYMOGI W ZAKRESIE RYZYKA RYNKOWEGO (FRTB) (OD

2019)
14 mld zł

BUFOR ANTYCYKLICZNY (DECYZJA PODEJMOWANA JEST CO

KWARTAŁ)
?

WYMÓG MREL DLA POTRZEB STOSOWANIA  RESOLUTION PRZEZ 

BFG (DO 2023 R)
50 mld zł

MOŻLIWE INNE WYMOGI, W TYM PODWYŻSZENIE WYMOGU 

RYZYKA SYSTEMOWEGO DO 5%
?



Niepokojący kierunek regulacji 

i niektórych działań administracji 

Osłabianie pozycji wierzycieli, 

wzmacnianie pozycji dłużników,

Skrócenie okresu przedawnienia,

Finansowanie energetyki - OZE,

Obrót ziemią i zabezpieczenia,

Program cyfryzacji – brak gospodarza,

Chroniczny brak systemu finansowanie 

mieszkalnictwa oraz pełnej możliwości 

emisji listów zastawnych, 

Nieproporcjonalne działania UOKiK i 

RF.



Programy w których aktywnie 

uczestniczymy lub będziemy 

uczestniczyć

 Budowa systemu skłonności do oszczędzania,
 System poręczeń i gwarancji kredytowych,
 System finansowania mieszkalnictwa,
 System wspierania i finansowania eksportu,
 Udział w absorpcji i dystrybucji środków unijnych,
 Innowacje i kredyt technologiczny,
 Polska cyfrowa i bezgotówkowa,
 Modyfikacja systemu sprawozdawczości 

obowiązkowej,
 Uszczelnianie systemu podatkowego.



Obszary wymagające interwencji.

Wybrane przykłady [1/3]

Źródło: Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Delimitacja obszarów 

strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych. PAN, 2017Wymagane interwencje: P – przyrodnicze, 

S – społeczne, E – ekonomiczne.

Zagrożenia powodzią Zagrożenia suszą

Przedsiębiorczość Bezrobocie



Obszary wymagające interwencji.

Wybrane przykłady [2/3]

Źródło: Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Delimitacja obszarów 

strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych. PAN, 2017Wymagane interwencje: P – przyrodnicze, 

S – społeczne, E – ekonomiczne.

Starość demograficzna Saldo migracji

Zamożność gmin Aktywność społeczna



IZOCHRONY (CZAS DOJAZDU) 

DO MIAST WOJEWÓDZKICH 

Obszary wymagające interwencji.

Wybrane przykłady [3/3]

Depopulacja (prognoza demograficzna 

2050 dla miast średnich i dużych)

Źródło: P. Śleszyński 2015 i 2017



Finansowanie zielonej gospodarki.

Przykładowe inicjatywy 

EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU: 
 Green Economy Transition - 1 374 projekty od 2006 r., 24 mld EUR zainwestowane od 

2006 r., spodziewane roczne zmniejszenie emisji CO2 o 87 milionów ton;
 Green Economy Financing Facilities - sieć ponad 130 lokalnych instytucji finansowych w 

24 krajach, ok. 4 mld finansowania EBOR. Umożliwiło to ponad 120 000 klientów 
wspólnego unikania prawie 7 milionów ton emisji CO2 rocznie.

BANK ŚWIATOWY:
 Finansowanie energetyczne grupy Banku Światowego osiągnęło od 2010 r. 49 mld. USD 

(ponad 21 mld USD projekty dotyczące efektywności energetycznej i energii 
odnawialnej. 

UNIA EUROPEJSKA:
 Program działań na rzecz środowiska i klimatu "LIFE" (2014-2020) - jedyny instrument 

poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. 
Budżet programu w perspektywie 2014-2020 wynosi ponad 3,4 mld euro

Źródło: EBOR, BŚ, UE.



Wybrane inwestycje energetyczne w 2015 r. 

oraz trendy na 2016 r. 

Źródło energii 

lub technologia 

Inwestycja 

w 2015 r. 

(USD)

Najnowsze trendy w inwestowaniu i finansowaniu

Przemysł 

naftowo-gazowy 

583 miliardy Inwestycje spadły o 26 proc. w 2016 r. Najprawdopodobniej odbiją się nieznacznie w

2017 r. Choć główne koncerny naftowe i niekonwencjonalny sektor w USA znajdują

się w zdrowszej sytuacji pod względem płynności, wiele z tych firm likwiduje miejsca

pracy i znacznie zwiększa zadłużenie, ale daleko im do rezygnacji z inwestycji w

ropę i gaz.

Wiatr 107 miliardy Finansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem wiatru lądowego było niższe

w 2016 r. niż w roku poprzednim, głównie ze względu na wpływ zmian polityki. W

przypadku wiatru morskiego finansowanie osiągnęło najwyższy poziom w całym

2016 r., ale ze względu na długi czas realizacji, wpływ na inwestycje może być

rozłożony na kilka lat.

Energia 

słoneczna 

98 miliardy Zwiększenie mocy baterii słonecznych mogło wzrosnąć nawet o 50 proc. w 2016 r.

w porównaniu z 2015 r., ale finansowanie aktywów dla nich było znacznie niższe,

głównie ze względu na spadki kosztów, zmiany polityki i problemy związane z

integracją na określonych rynkach, takich jak Chiny i Japonia.

Energia wodna 59 miliardy Projekt rurociągów dla nowych elektrowni wodnych słabnie od 2013 r. Oczekuje się,

że inwestycje w 2016 r. spadły w porównaniu z 2015 r., ponieważ koszty pozostały

względnie stabilne a rynek oczekuje ulepszeń technologicznych dla istniejących

zakładów.



Wybrane inwestycje energetyczne w 2015 r. 

oraz trendy na 2016 r. 

Źródło energii 

lub technologia 

Inwestycja 

w 2015 r. 

(USD)

Najnowsze trendy w inwestowaniu i finansowaniu

Energia 

atomowa 

21 miliardy Ilość nowych mocy jądrowych podłączonych do sieci w 2016 r. była prawie taka

sama jak 10 gigawatów zarejestrowanych w 2015 r., ale inwestycje prawdopodobnie

wzrosły nieznacznie, zgodnie z metodologią MAE. Rozpoczęcia budowy w 2016 r.

było jednak wyraźnie niższe niż w 2015 r.

Przechowywanie 

energii 

elektrycznej w 

sieci 

10 miliardów Podczas gdy elektrownie szczytowo-pompowe stanowiły 90 proc. inwestycji

magazynowych w 2015 r., to akumulatory litowo-jonowe (1 proc. w 2015 r.) rosną

najszybciej pod względem udziałów w rynku. Około 1/5 akumulatorów podłączonych

do sieci więcej zostało dodanych w 2016 r. niż w 2015 r.

Biopaliwa 3 miliardy Szacuje się, że inwestycje nieznacznie odbiły się w 2016 r., ale pozostają znacznie

niższe niż poziomy osiągnięte przed 2010 r. , gdy rozpoczęły się inwestycje w Azji.

Projekcja dla Europy jest ograniczona, ponieważ średnioterminowe perspektywy

wsparcia polityki osłabły.

Sekwestracja 

dwutlenku węgla

0.7 miliarda Rok 2016 był spokojny dla tego typu inwestycji, ale wkrótce pojawi się pięć dużych

działań w tym zakresie i więcej zdolności wychwytywania CO2 zostało dodanej na

całym świecie w 2017 roku niż w ciągu piętnastu poprzednich lat! Nowe decyzje

inwestycyjne, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych, pozostają znacznie

poniżej potrzeb dekarbonizacji.



90 banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS i SGB

Projekt BAKCYL realizowany jest 
w ramach Programu sektorowego „Bankowcy dla 

Edukacji”



Projekt BAKCYL realizowany jest 
w ramach Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”

Blisko 350 000 uczniów, studentów i seniorów na ponad 9000
bezpośrednich lekcji i wykładów

Ponad 30 000 uczestników kilkunastu konkursów tematycznych
Ponad 3000 aktywnych szkół i ponad 2500 zaangażowanych nauczycieli

700 przeszkolonych wolontariuszy sektora finansowego
Ponad 1000 publikacji w mediach różnego rodzaju, zasięgu i grupy docelowej
Blisko 450 stref edukacyjnych na uczelniach i konferencjach ogólnopolskich
Ponad 700 współpracujących instytucji (w tym 400 samorządów, 120 uczelni, 

100 banków i instytucje publiczne, stowarzyszenia i organizacje)
To zaledwie zarys realizacji programu edukacyjnego realizowanego z inicjatywy Związku Banków 

Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości – to dziś jeden z największych programów edukacji 
finansowej w Europie, w ramach którego obok tematyki finansów osobistych, cyberbezpieczeństwa i 

rozwoju gospodarki elektronicznej budowany jest aktualnie ogólnopolski projekt w zakresie 
przedsiębiorczości.



O czym chcemy debatować:

1. Aktualne i planowane wyzwania regulacyjne prowadzenia biznesu bankowego: 
 pożądane zmiany regulacji i zmiany w bilansach banków w świetle możliwości 

generowania dochodów i zwiększania funduszy własnych
 próba identyfikacji nierównowag powstających w gospodarce oraz przygotowania władz 

oraz instytucji finansowych do wyzwań wynikających z możliwych zmian w koniunkturze
2. Rewolucja technologiczna jako katalizator zmian modelu biznesowego banku i 
kształtowania relacji banków z klientami.
3. Bezpieczeństwo obrotu elektronicznego – jak sprostać wymogom bezpieczeństwa 
świadczenia usług finansowych w warunkach rosnącej digitalizacji gospodarki, 
wymaganego zwiększenia otwartości banków w dostępie do baz danych oraz przy 
zachowaniu prawa do prywatności:

Czy bezpieczeństwo nadąża za: 
a. zmianami wynikającymi z rozwoju biznesu?
b. zmianami regulacyjnymi?
c. zmianami wynikającymi z oczekiwań klientów?
d. przestępcami?
e. zmianami społecznymi?



Pytania o regulacje

 Jaki wpływ na stabilność i 
zdolność do finansowania 
rozwoju polskiej gospodarki mają 
regulacje (nie tylko dotyczące 
rynku bankowego) wdrożone po 
2008 roku?

Czy i jeśli tak, które regulacje 
mają negatywny wpływ na 
zrównoważony rozwój sektora 
bankowego w Polsce?



Pytania do dyskusji

 Jakie działania powinniśmy podjąć 
aby zwiększyć zdolność sektora 
bankowego do finansowania 
rozwoju polskiej gospodarki w 
kolejnych latach?

 Jakie działania powinny podjąć 
banki a jakie ZBP, WIB i firmy 
infrastruktury bankowej w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa obrotu 
elektronicznego?



Dziękuję za uwagę 

kp@zbp.pl


