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Umiarkowany optymizm na czas przesilenia 
 
Wyzwaniem 2012 roku dla Polaków będzie eskalacja skutków 
spowolnienia gospodarczego. Głównymi przyczynami zmniejszenia się 
moŜliwości rozwoju gospodarczego w Polsce będą czynniki zewnętrzne. 
Ale w drugiej połowie roku moŜe być juŜ po europejskim kryzysie 
zadłuŜenia, o ile zostaną podjęte właściwe decyzje polityczne co do 
przyszłości strefy euro.  

Przyspieszająca gospodarka amerykańska moŜe juŜ być lokomotywą światowego wzrostu, co 
przełoŜyłoby się na poprawę koniunktury na rynkach giełdowych. Zmniejszająca się awersja 
do ryzyka na świecie powinna równieŜ wpłynąć na umocnienie złotego, szczególnie jeśli 
okaŜe się, Ŝe polskie scenariusze naprawy finansów publicznych i reform zaczną działać. To 
dobra informacja dla kredytobiorców spłacających kredyty denominowane w walutach 
obcych.  

Kluczem do dobrej pozycji Polski w 2012 roku będzie zaangaŜowanie się w proces naprawy 
Unii Europejskiej i być moŜe jednoczesne wejście na ścieŜkę przyjęcia odnowionego euro. 
Taki scenariusz uwiarygodniałby Polskę, co byłoby impulsem dla dalszej stabilizacji sytuacji 
gospodarczej. W 2012 roku rozstrzygnie się polska droga na najbliŜsze lata. Dobrze byłoby 
tej szansy nie zmarnować. 

dr Bogusław Półtorak 
główny ekonomista Bankier.pl 
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GOSPODARKA 

 
Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 

 
„silne hamowanie polskiej gospodarki z PKB blisko 2%” 
 
Negatywna presja otoczenia zewnętrznego unaoczni słabości polskiej 
gospodarki, których na razie nie widać. Inflacja będąca pochodną zbyt niskich 
stóp procentowych, słabości złotego i przekredytowania gospodarstw 

domowych oraz sektora publicznego pozostanie problemem. Rosnącym kosztom Ŝycia nie 
będzie towarzyszył odpowiednio silny wzrost płac, przez co realne dochody konsumentów 
będą się kurczyć. Ten czynnik, wzmocniony polityką rządu, który zamierza istotnie 
podwyŜszyć podatki, negatywnie zawaŜy na dynamice konsumpcji, która w ostatnich 
kwartałach decydowała o wzroście polskiego PKB. 
 
Prognozy ekonomistów zakładają wzrost PKB w granicach 2-3%. Moim zdaniem będzie to 
przedział 2,0-2,5% i raczej bliŜej 2%. Oznacza to silne hamowanie polskiej gospodarki.  
 
Choć wsparciem dla eksporterów będzie słaby złoty, to nie oczekiwałbym przyspieszenia 
dynamiki eksportu. Sam fakt jego utrzymania byłby dla mnie pozytywną niespodzianką. 
Zapaść złotego moŜe jednak ograniczyć import, czyli powtórzy się sytuacja, dzięki której 
Polska odnotowała wzrost PKB w roku 2009. Teraz jednak nie będzie takich bodźców 
fiskalnych jak trzy lata temu, gdy niemal wszystkie europejskie kraje zadłuŜały się po uszy, 
byle tylko złagodzić recesję. Największym przegranym moŜe być branŜa motoryzacyjna, 
która juŜ teraz dostrzega pierwsze symptomy spadku sprzedaŜy. 
 
Piotr Lonczak, analityk Bankier.pl 

 
„sytuacja polskich finansów jest stosunkowo dobra” 

 
Nadchodzący rok dostarczy polskiej gospodarce wielu wyzwań. Najpilniejszym 
będzie przezwycięŜenie niemal 5-proc. inflacji, która powaŜnie zagraŜa 
stabilności gospodarki. DuŜą sztuką będzie utrzymanie stopy bezrobocia na 
obecnym poziomie. Trudno oczekiwać znaczącego wzrostu zatrudnienia w nowym roku, 
który bez wątpienia będzie słabszy od poprzedniego. Sytuacji zatrudnieniowej nie poprawią 
ani wzrost płacy minimalnej, ani podniesienie składni rentowej. 

 
Mimo wcześniejszych obaw sytuacja polskich finansów publicznych jest stosunkowo dobra. 
Pod koniec roku rząd rozwiązał problem przyrostu wartości zagranicznego zadłuŜenia przez 
wykupienie części bonów skarbowych. Dlatego NBP nie będzie musiał bronić kursu złotego 
i moŜe z czystym sumieniem podzielić się zyskiem z rządem. PowaŜnym zagroŜeniem będzie 
europejski kryzys. ChociaŜ politycy zdołali ustabilizować sektor bankowy, to problemy 
gospodarcze nie zostały rozwiązane. Dla Polski jest to niepokojąca wiadomość, gdyŜ Unia 
Europejska jest najwaŜniejszym partnerem naszego kraju.  
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EUROPA 

 
Mateusz Szymański, redaktor Bankier.pl 
 

„wybory we Francji będą mieć wpływ na przyszłość Unii” 
 
Unii Europejskiej w najbliŜszym czasie rozpad nie grozi. Co więcej, trwają 
przygotowania do przyjęcia 28. państwa członkowskiego – Chorwacji. Polityka 
unijna w 2012 r. będzie się obracać wokół trzech problemów: deficytu, długu 

i euro. JeŜeli kryzys się pogłębi, instytucje wspólnotowe zejdą jeszcze bardziej w cień 
Niemiec i Francji, a wiosenne wybory prezydenckie w tym drugim kraju mogą mieć znaczny 
wpływ na to, w jakim kierunku rozwijać się będzie Unia. 
 
Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 

 
„kryzysowe przesilenie w Eurolandzie” 

 
Pierwsza połowa 2012 roku przyniesie eskalację kryzysu w strefie euro. Mleko 
juŜ się rozlało – zaraza erozji zaufania dotarła do Włoch i Ŝadne traktaty czy 
deklaracje polityków tego nie zmienią. Czeka nas kryzysowe przesilenie w Eurolandzie, 
któremu towarzyszyć będzie recesja połączona z wysoką inflacją i być moŜe takŜe kryzysem 
bankowym. 

 
Łukasz Piechowiak, analityk Bankier.pl 

 
„nawet 60 mld euro dla Polski będzie sukcesem” 
 
Rok 2012 jest waŜny z punktu widzenia funduszy europejskich, poniewaŜ to 
właśnie w przyszłym roku wyklaruje się budŜet UE na kolejne 7 lat. Polska 

walczy o 80 mld euro, ale o sukcesie będziemy mogli mówić nawet wtedy, gdy uda się nam 
wynegocjować 60 mld euro. 
 
 
 

INWESTYCJE 
 
Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 
 

„będzie czas na kupowanie akcji” 
 
Wiosną czeka nas przesilenie i zmiana średnioterminowych trendów, bo kaŜdy 
kryzys musi się kiedyś skończyć. Dramatyczna sytuacja Włoch skłoni EBC do 
zmasowanego dodruku euro. Zmiana w składzie FOMC umoŜliwi wznowienie programu QE. 
Bessa na rynkach akcji powinna się więc skończyć w pierwszym półroczu, a świeŜy pieniądz 
pozwoli giełdowym indeksom odrobić większość strat z początku roku. To będzie czas na 
kupowanie akcji. 
 
 



 

Kontakt dla mediów:  
Tomasz Jaroszek, t.jaroszek@bankier.pl, tel.: 791 575 073;  
Karolina Dziwulska, k.dziwulska@bankier.pl, tel.: 601 951 656 
Kontakty do analityków Bankier.pl: 
http://spolka.bankier.pl/o_spolce/analitycy.html  

5 

 
Jarosław Ryba, analityk Bankier.pl 

 
„dobrze wygląda telekomunikacja, która się konsoliduje” 
 
Patrząc sektorowo, w nadchodzącym roku największe obawy budzą banki. 
Wzrost nieufności będzie skutkował wyŜszymi kosztami finansowania, co 
moŜe przełoŜyć się na słabsze wyniki branŜy finansowej. Podobnie niepewnie 

rysuje się przyszłość deweloperów i branŜy budowlanej, która od półtora roku pozostaje w 
trendzie spadkowym. Łagodna zima przełoŜy się na niŜsze zyski branŜy energetycznej i 
surowcowej, ale pozytywnie wpłynie na sektor transportowy, spoŜywczy i produkcję rolną. 
Chemia moŜe ucierpieć ze względu na spodziewane podwyŜki cen gazu. Z powodu 
dekoniunktury w gospodarce spadać będą wpływy od reklamodawców w branŜy mediowej. 
Na tym tle dobrze wygląda telekomunikacja, które skutecznie modernizuje się, wdraŜając 
najnowsze technologie, a przy okazji przeprowadzając konsolidację na poziomie 
przedsiębiorstw oraz oferty produktowej. 
 
 
Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 
 

„bezpieczne złoto, platyna czarnym koniem, znów atrakcyjne srebro” 
 
Rok 2012 będzie miał dwa oblicza. Pierwsza połowa będzie stać pod znakiem 
recesji w Europie i zapaści strefy euro. Realne ryzyko upadku Włoch, panika w 
sektorze bankowym oraz rosnące bezrobocie i spadająca produkcja będą skłaniały do 
poszukiwania bezpiecznych lokat kapitału. To będzie czas na dalszą akumulację złota 
i zbieranie gotówki – byle nie w postaci euro! – pod przyszłe zakupy akcji. Oprócz 
wspomnianego wcześniej złota moim czarnym koniem A.D. 2012 jest względnie tania 
platyna. Obdarzeni Ŝelaznymi nerwami i długoterminowym horyzontem inwestorzy mogą 
zwrócić uwagę na srebro, które znów wygląda atrakcyjnie.   
 

 
Piotr Lonczak, analityk Bankier.pl 

 
„umocnienie dolara kosztem euro i złotego” 

 
Po kiepskiej końcówce 2011 pierwsze miesiące nowego roku powinny 
przynieść wytchnienie złotemu. Początek roku będzie okresem przejściowej 
stabilizacji na rynkach finansowych dzięki uspokojeniu atmosfery wokół 

kryzysu finansów publicznych. Poluzowanie polityki pienięŜnej przez Europejski Bank 
Centralny doprowadziło do spadku rentowności obligacji krajów zagroŜonych 
niewypłacalnością oraz do poprawy połoŜenia sektora bankowego. 

 
Następne kwartały nie będą jednak równie korzystne dla polskiej i europejskiej waluty. 
Europejski kryzys obok wymiaru fiskalnego ma takŜe wymiar gospodarczy. Kolejne miesiące 
będą przynosić pogłębienie trudności gospodarczych unijnych krajów. Jednocześnie coraz 
więcej przemawia na korzyść gospodarki amerykańskiej. Tym samym moŜna oczekiwać 
umocnienia dolara kosztem euro i złotego. Ta tendencja będzie wzmacniana przez cięcia stóp 
procentowych EBC. 
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Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 
 

„metale przemysłowe nie będą dobrą inwestycją” 
 
Recesja w Europie, stagnacja w Stanach Zjednoczonych i spowolnienie wzrostu 
w Azji sprawią, Ŝe 2012 w roku będzie moŜna zapomnieć o zarabianiu na 
surowcach przemysłowych. Choć wznowienie dodruku pustego pieniądza powinno 
ograniczyć spadki cen, to metale przemysłowe raczej nie będą dobrą inwestycją. Lepiej 
powinna się spisywać ropa naftowa oraz sektor metali szlachetnych. 

 
 
 

 
Krzysztof Gołdy, analityk Bankier.pl 

 
„za rok znów królować będą fundusze akcyjne” 
 
W pierwszym półroczu 2012 roku aktywa funduszy inwestycyjnych skurczą się 
jeszcze mocniej. Inwestorzy, którzy sparzyli się sierpniowo-wrześniową 

dekoniunkturą na rynkach, udali się na wymuszony odpoczynek. Po kilkumiesięcznej 
stagnacji TFI odnotują stopniowy wzrost zainteresowania funduszami, a pod koniec roku 
kapitał popłynie w stronę funduszy inwestujących w akcje. Do kwietnia, póki jeszcze będą 
istnieć, w centrum uwagi będą lokaty "antybelkowe”, przez kolejne 4 miesiące królować 
powinny fundusze obligacji, a pod koniec roku pieniądze przez TFI znów zaczną spływać na 
rynek akcji. 

 
 

 
Marcin Świerkot, redaktor Bankier.pl 
 

„problemem NewConnect jest brak płynności” 
 
W 2011 roku liczba spółek na alternatywnym parkiecie zwiększyła się 
dwukrotnie. Taki trend najprawdopodobniej utrzyma się równieŜ w 2012 roku. 
Znacząco zwiększy się kapitalizacja rynku. Pojawia się coraz więcej spółek 
naprawdę innowacyjnych, co prawdopodobnie zostanie utrzymane w 2012 r. Największym 
problem tego rynku była i będzie płynność. Zainteresowanie inwestorów w 2012 roku będzie 
koncentrowała się wokół kilkunastu najpopularniejszych spółek, pozostałe nadal będą 
w cieniu. 
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BANKOWO ŚĆ 

 
 

Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 
 
„niewiadomą jest polityka zagranicznych spółek matek” 
 
Niewiadomą jest polityka zagranicznych spółek matek polskich banków. 
Podczas ostatniego uderzenia kryzysu nie wydrenowały one swoich córek. 
Teoretycznie nie mają w tym Ŝadnego interesu – kaŜde euro ulokowane 

w Polsce zarabia więcej niŜ w Europie Zachodniej.  Poza tym z punktu widzenia 
europejskiego giganta bankowego lepiej jest sprzedać po dobrej cenie generujący zyski polski 
bank niŜ pozbawiać go jego względnie niewielkich zasobów gotówki. Niemniej ryzyko utraty 
płynności przez polski system bankowy w obliczu jakiegoś groźnego wydarzenia w strefie 
euro naleŜy brać uwagę.  
 
 
Dr Michał Kisiel, analityk Bankier.pl 
 

„trudny rynek kredytowy” 
 

W najbliŜszym roku naleŜy liczyć się ze spowolnieniem rozwoju rynku 
kredytów hipotecznych. Popyt na kredyty ogranicza kilka czynników. 
Spadająca zdolność kredytowa klientów to wynik zarówno regulacji nadzoru finansowego, 
jak i większych obciąŜeń dochodów, które będą zapewne pochodną reform związanych 
z zaciskaniem pasa w obszarze finansów publicznych. Konsekwencją ograniczeń narzucanych 
w Rekomendacji S będzie takŜe dalsza marginalizacja kredytów walutowych, juŜ dziś 
dostępnych raczej dla zamoŜniejszych klientów. Jeśli dodamy do tego wycofywanie z rynku 
programu Rodzina na woim, to moŜna oczekiwać, Ŝe grupa potencjalnych kredytobiorców 
znacząco się skurczy. 

 
 

Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl, redaktor naczelny PRNews.pl 
 
„kolejna odsłona wojny na lokaty” 
 
Czarny scenariusz zakłada, Ŝe po likwidacji „antybelek” banki będą musiały 
liczyć się z odpływem depozytów. W mojej opinii jest to wątpliwe. Polacy 

prędzej pogodzą się z obniŜką zysku z lokat o jedną piątą niŜ zaczną przenosić pieniądze do 
bardziej ryzykownych instrumentów. Nie będzie temu sprzyjała takŜe niepewna sytuacja 
gospodarcza. W trudnej sytuacji znajdą się natomiast banki, które akcję kredytową napędzały 
głównie lokatami jednodniowymi. Niewykluczone, Ŝe będą musiały podciągnąć do góry 
stawki z lokat, by zapewnić sobie środki na finansowanie kredytów. Najprawdopodobniej 
nadal najwyŜej oprocentowane lokaty będą oferować mniejsze instytucje. MoŜe czekać nas 
kolejna odsłona wojny na lokaty. 
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Dr Michał Kisiel, analityk Bankier.pl 
 

„przełomowy rok dla płatności” 
 

W 2012 roku będziemy świadkami  przyspieszenia obiegu pieniądza 
bezgotówkowego. Światło dzienne ujrzy nowy system płatności 
natychmiastowych Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz, być moŜe, projekt przygotowywany 
przez sopockie Blue Media. Na progu rewolucji znajduje się takŜe rynek płatności mobilnych, 
gdzie o uwagę klientów walczy kilka konkurencyjnych rozwiązań. Dla dalszych losów rynku 
kart płatniczych najwaŜniejsza będzie debata o wysokości opłat interchange. W spór włączył 
się NBP. MoŜna oczekiwać, Ŝe jeśli dojdzie do konsensusu, to koszty akceptacji kart będą 
spadać. Powinno to przyspieszyć rozwój sieci akceptacji kart płatniczych i nieco ograniczyć 
dominującą rolę gotówki w obrocie gospodarczym. 

 
 
 

Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl, redaktor naczelny PRNews.pl 
 
„coraz droŜsze ROR-y” 
 
Od kilku miesięcy obserwujemy postępujące podwyŜki opłat za rachunki 
bankowe. Ten trend będzie trwał przez cały 2012 rok. Banki będą motywować 

do tego, na czym zarabiają: transakcji kartowych i aktywnego korzystania z rachunków. 
Klienci będą zachęcani groźbą opłat karnych. W obszarze kont osobistych nie naleŜy 
oczekiwać kolejnej agresywnej wojny na konta. Banki, które będą dopłacać do lokat więcej 
niŜ konkurencja, w ROR-ach będą szukać sposobów na powetowanie sobie strat.  
 
 

DOMOWY BUDśET 
 
 
Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 
 

„za wszystko ‘podziękujmy’ rządowi” 
 
W 2012 roku czekają nas kolejne podwyŜki cen energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, oleju napędowego oraz węgla. Za to wszystko moŜemy 
„podziękować” rządowi, który sukcesywnie podnosi akcyzę i który kontroluje największe 
firmy energetyczne, a poprzez URE zatwierdza podwyŜki taryf. Z kolei minister rolnictwa 
prognozuje 5-procentową podwyŜkę cen Ŝywności. Wysoka inflacja – czyli szybki spadek 
siły nabywczej pieniądza –  będzie nam towarzyszyć takŜe w przyszłym roku. 
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Jarosław Ryba, analityk Bankier.pl 

 
„podwyŜki cen paliw na razie zahamowane” 
 
Pierwszą podwyŜkę kierowcy diesli odczują juŜ na początku roku, poniewaŜ 
wzrośnie akcyza na olej napędowy. PrzełoŜy się to na ok. 18-groszową 
podwyŜkę litra paliwa na stacjach. Dalsze trendy cen paliw będą jak zawsze 

uzaleŜnione od notowań ropy i dolara amerykańskiego. Ropa znajduje się w wyraźnym 
trendzie spadkowym. Od szczytu w kwietniu 2010 r. spada ze 127 dol. do ok. 100 dol. za 
baryłkę na przełomie roku. Pod koniec przyszłego roku moŜna oczekiwać wzmocnienia 
złotego, co przełoŜyłoby się na spadek ceny dolara. Tańsza ropa i dolar to słabe argumenty 
dla koncernów paliwowych za kontynuacją podwyŜek. Jednak nie naleŜy się spodziewać, Ŝe 
będziemy tankować taniej. Dla kierowców dobrą informacją będzie juŜ sam fakt okresowego 
zahamowania wzrostu cen paliw. 
 
 
 

BUDOWNICTWO 
 
Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl 
 

„bankructwa, zwolnienia, budowlanka musi się odchudzić” 
 
Przykręcenie kurka ze względnie tanią i łatwo dostępną gotówką utrudni Ŝycie 
deweloperom, prowadząc do dalszego spadku cen mieszkań. Inaczej niŜ w roku 
2009 nie uratują ich kontrakty infrastrukturalne. Unijne pieniądze na drogi zostały juŜ wydane 
i GDDiK praktycznie zamrozi nowe inwestycje. To samo uczyni większość samorządów. 
Przerośnięta budowlanka będzie musiała się nieco odchudzić, by dostosować się do 
zmniejszonego popytu. Oznacza to bankructwa słabszych firm oraz zwolnienia wśród 
budowlańców i ich kooperantów.  

 
 

Jarosław Ryba, analityk Bankier.pl 
 
„trzeci rok spadku cen mieszkań” 
 
2012 będzie trzecim z rzędu rokiem spadku cen mieszkań. To oznacza, Ŝe 
coraz łatwiej będzie trafić na mieszkanie w duŜym mieście w rozsądnej cenie. 
Prawdziwe okazje mogą pojawić się na rynku dopiero pod koniec 

nadchodzącego lub w nawet w 2013 roku. WyŜsze wymogi zdolności kredytowej, 
ograniczenie programu Rodzina na swoim, wysoka podaŜ mieszkań oraz wyraźny trend 
sprawiają, Ŝe ceny nadal będą spadać. Potencjalnych kupujących do transakcji nie zachęca 
dekoniunktura w gospodarce oraz ograniczenie dostępności bardzo popularnych kredytów 
w walutach obcych. 
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Piotr Lonczak, analityk Bankier.pl 

 
„polscy kredytobiorcy muszą liczyć na gorszy rok Szwajcarów” 

 
Dla wielu Polaków istotne znaczenie ma postawa franka szwajcarskiego. Ze 
względu na usztywnienie kursu franka wobec euro sytuacja na rynku 
walutowym ma stosunkowo nikły wpływ na notowania helweckiej waluty. 
Natomiast największe znaczenie mają posunięcia Szwajcarskiego Banku Narodowego. JeŜeli 
alpejska gospodarka będzie hamować i wzrośnie deflacja, moŜna oczekiwać podniesienia 
minimalnego kursu wymiany do 1,30 franka za euro. Będzie to oznaczać osłabienie franka 
wobec złotego i korzyści dla polskich kredytobiorców. 

 
 

 
Sławomir Stroński, redaktor Bankier.pl 

 
„895 km dróg ekspresowych i autostrad” 
 
W 2012 roku zostanie oddanych do uŜytku 895 kilometrów autostrad i dróg 
ekspresowych. Przewiduje się, Ŝe do końca roku prace zakończą się na 
wszystkich obecnie budowanych odcinkach autostrad A1, A2 i A4. W efekcie 

będzie moŜna przejechać autostradą od Gdańska do Łodzi (A1), od granicy z Niemcami do 
Warszawy (A2) i od Zgorzelca do granicy z Ukrainą (A4). Prace zakończą się teŜ na 
niektórych odcinkach dróg ekspresowych – głównie S5, S7 i S8. Nieco ułatwi to dojazd 
z Wrocławia, Gdańska i Krakowa do stolicy. W przyszłym roku zostaną równieŜ 
rozstrzygnięte przetargi na budowę kolejnych odcinków tras S7 i S8. Kierowcy mogą 
spodziewać się utrudnień na drogach w pobliŜu budowy. W związku z wprowadzeniem opłat 
na niektórych odcinkach autostrad A1, A2 i A4 część ruchu moŜe przenieść się na 
alternatywne trasy, co stwarza jednak ryzyko korków i kolizji. 
 
 
 
Łukasz Piechowiak, analityk Bankier.pl 
 

„mamy problemy z gospodarnością”  
 
Cięcia w funduszach unijnych dla Polski sprawią, Ŝe najprawdopodobniej 
w najbliŜszych latach zabraknie pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne. 
Jednak biorąc pod uwagę polską relację wydanych środków do zbudowanych kilometrów 
dróg i autostrad moŜna stwierdzić, Ŝe mamy problemy z gospodarnością i wystarczy poszukać 
odpowiednio tańszych ofert wykonawców zamówień publicznych. Wtedy być moŜe mniejsza 
pula środków nie wpłynie znacznie na efekty. 
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BIZNES I PRAWO 

 
Barbara Sielicka, analityk Bankier.pl 
 

„zapowiedzi premiera mogą być dotkliwe dla podatników” 
 
Dla przedsiębiorców najwaŜniejsza będzie zmiana sposobu ustalania zaliczki na 
podatek dochodowy za ostatni miesiąc lub kwartał roku. Od przyszłego roku 
zaliczka za grudzień lub IV kwartał będzie ustalana na podstawie faktycznego dochodu 
uzyskanego w tym okresie oraz płatna do 20 stycznia roku następnego. Dodatkowo od 2012 
roku przy obliczaniu róŜnic kursowych uwzględniane będą kursy faktycznie zastosowane 
w przypadku sprzedaŜy lub kupna walut obcych oraz otrzymania naleŜności lub zapłaty 
zobowiązań. Inne zmiany, które zapowiedział premier, w najbliŜszym czasie mogą być 
dotkliwe dla podatników. Chodzi o kwestię ulgi na dzieci i na internet, podatek od lokat 
bankowych czy teŜ 50-proc. koszty uzyskania przychodu dla twórców. 
 
 

 
Piotr Szulczewski, analityk Bankier.pl 

 
„ro śnie VAT na ubrania i obuwie dziecięce” 

 
Zmianą, która wpłynie na wysokość cen artykułów sklepowych, jest 

niewątpliwie podwyŜszenie podatku na ubrania i obuwie dziecięce. Stawka 
podatku idzie w górę o 15 pp. – z 8 na 23% – i będzie odczuwalna w portfelach konsumentów 
juŜ od 1 stycznia 2012 r. Pozostałe stawki VAT na towary i produkty nie ulegną zmianie, co 
jednak nie oznacza, Ŝe nie nastąpią one w trakcie roku. Podatek VAT nie podlega bowiem 
zasadzie rocznej modyfikacji, tym samym ustawodawca moŜe zmieniać jego wysokość, 
nowelizując go w kaŜdym czasie. 

 
 

 
 

Katarzyna Sudaj, redaktor prowadzący PIT.pl, VAT.pl 
 

„duŜo udogodnień dla płatników, ale wyŜsze składki” 
 

Rok 2012 przyniesie sporo udogodnień dla płatników składek ZUS. Warto 
wspomnieć niŜsze koszty z tytułu rzadszych zaświadczeń ZUS RMUA dla 
pracowników, krótszy okres przechowywania dokumentów rozliczeniowych 
oraz wcześniejsze przedawnienie zaległych składek ZUS. Trzeba jednak pamiętać o zmianach 
niekorzystnych – będą wyŜsze składki ZUS oraz spodziewamy się wzrostu składki rentowej 
po stronie pracodawcy o 2 pp. 
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Iwona Karkus, redaktor PIT.pl 

 
„zmiany w kodeksie pracy” 

W 2012 roku zmienią się niektóre przepisy Kodeksu Pracy. Do waŜniejszych 
zmian zaliczają się wydłuŜenie do 30 września terminu, w jakim pracownik 
moŜe wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, a takŜe zmiana podstawy 

wymiaru składek ZUS dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, którą stanowić 
będzie kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. MoŜemy się równieŜ 
spodziewać zmniejszenia wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  

 
 
Piotr Szulczewski, analityk Bankier.pl 

 
„zmiany w CIT i zasadach rachunkowości” 

 
W podatku od osób prawnych naleŜy się spodziewać pewnych modyfikacji. 
Zmianie od 2012 r. ulega sposób poboru zaliczek na podatek dochodowy za 
grudzień. Przestaje obowiązywać zasada poboru podwójnej zaliczki w wysokości zaliczki za 
listopad, a tym samym udzielania nieoprocentowanego kredytu za kolejne miesiące – aŜ do 
rozliczenia podatku w danym roku. Modyfikacji ulega zasada wypłaty dywidend na rzecz 
nierezydentów za pośrednictwem tzw. rachunków zbiorczych, prowadzonych dla danego 
płatnika. Do katalogu podmiotów zwolnionych z podatku trafia nowy podatnik – Fundusz 
Rezerwy Demograficznej. Ograniczeniu ulegają równieŜ obowiązki sprawozdawcze 
gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych. 
 
 

 
Łukasz Piechowiak, analityk Bankier.pl 

 
„ środków unijnych wydajemy najwięcej, ale nieroztropnie” 
 
W przypadku firm za duŜe zagroŜenie dla płynności wydatkowania środków UE 
uwaŜa się wymóg minimum wkładu własnego dla projektów realizowanych 

w ramach PO Kapitał Ludzki. Jednak zmiana ta zracjonalizuje wydatki na szkolenia, a co 
najwaŜniejsze zapobiegnie bezsensownemu rozdawnictwu. W przyszłym roku jest jeszcze 
wiele programów do zrealizowania – szczególnie ciekawie zapowiadają się te realizowane 
w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Polska jest liderem w wydatkowaniu środków 
unijnych. Jednak sukcesem nie jest suma poniesionych wydatków, tylko korzyści, jakie 
osiągniemy z poniesionych inwestycji. W tym wypadku trudno określić nasz kraj mianem 
lidera i podobnie będzie w przyszłym roku. 
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e-GOSPODARKA 

 
Grzegorz Marynowicz, analityk Bankier.pl, redaktor naczelny 
mambiznes.pl 
 

„nadchodzi kolejny dobry rok dla e-biznesu” 
 
Rok 2012 będzie rokiem młodych firm internetowych. Technologiczne startupy 
nigdy wcześniej nie miały takich warunków do rozwoju. Na pomysłodawców ponownie 
czekają dotacje na e-biznes z działania 8.1, inkubatory technologiczne, anioły biznesu, 
fundusze zaląŜkowe i Venture Capital. Jak grzyby po deszczu pojawiają się inicjatywy dla e-
biznesu, takie jak Democamp. Startupfest, PitchRally, StartupChallenge, Spodek20, Krakspot, 
Netcamp. Nic nie zapowiada równieŜ spowolnienia na rynku akwizycji. Rekordowe przejęcie 
Skype’a, udany debiut Groupona, plany wejścia na giełdę Facebooka, ale i mniejsze 
transakcje na rynku świadczą o optymizmie wśród podmiotów inwestujących w projekty 
internetowe.  

 
 

Paweł Lipiec, analityk Bankier.pl, redaktor naczelny ecommerce.edu.pl 
 

„wejście Amazonu i zakończenie przejęcia Merlina” 
 
Rok 2012 w e-commerce będzie stał  pod znakiem duŜych graczy. 
Wydarzeniem roku, a na pewnego pierwszego półrocza będzie oczywiście 

pojawienie się Amazona w Polsce. Temu wydarzeniu szczególnie uwaŜnie będzie się 
przyglądał lider polskiego e-handlu, czyli Allegro. Drugim istotnym wydarzeniem, które 
moŜe znacząco wpłynąć na rynek e-commerce, moŜe być zakończenie długiej i bolesnej 
operacji pod tytułem przejęcie Merlin.pl przez właściciela marki EMPIK.  
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Komentarz głównego ekonomisty Bankier.pl do prognoz na 2012 r. 
 
 
Wyzwaniem 2012 roku dla Polaków będzie eskalacja skutków 
spowolnienia gospodarczego. Głównymi przyczynami zmniejszenia się 
moŜliwości rozwoju gospodarczego w Polsce będą czynniki zewnętrzne. 
Zamieszanie w strefie euro związane z problemami finansowymi Grecji, 
ale przede wszystkim moŜliwa recesja gospodarcza w południowej części 

Unii Europejskiej będą się negatywnie odbijały na moŜliwościach eksportowych polskich 
przedsiębiorstw. W takich warunkach, pomimo słabego złotego, moŜe przejściowo spadać 
popyt na towary produkowane w Polsce. Słaby złoty ma teŜ drugie oblicze: skutki rosnących 
cen odczuwają konsumenci i przedsiębiorcy korzystający z importu zaopatrzeniowego. 

Pierwsze półrocze najbliŜszego roku moŜe być więc powtórką z roku 2009, gdy polska 
gospodarka mocno zahamowała, chociaŜ – podobnie tak wtedy – w 2012 roku do recesji 
raczej nie dojdzie. Spowolnienie tym razem będzie wynikiem wygaszania impulsów 
wzrostowych związanych z inwestycjami sektora publicznego w infrastrukturę na Euro 2012. 
Mniejsze wydatki państwa i samorządów i konsolidacja sektora publicznego ograniczą popyt 
wewnętrzny i inwestycje publiczne. Spadnie teŜ dostępność kredytów ze względu na większe 
wymogi kapitałowe w bankach, co ograniczy popyt konsumencki. 

Przeciętny Kowalski będzie musiał dokładniej przyjrzeć się zawartości portfela i racjonalniej 
wydawać pieniądze. Wzrośnie znaczenie róŜnych form tanich zakupów i niekoniecznie będzie 
to oznaczało poszukiwanie towarów gorszej jakości. Klienci będą intensywniej korzystali 
z internetu jako sposobu wyszukiwania okazji zakupowych. Rozwój e-handlu doprowadzi do 
większej symbiozy handlu sieciowego i tradycyjnego, a sprzyjać temu będzie konsolidacja 
sklepów obecnych na platformach sprzedaŜowych i w porównywarkach. UŜytkownicy 
otrzymają wybrane produkty taniej, szybciej i z wysokiej jakości obsługą posprzedaŜową. 
Podobnie będzie z wyborem oferty inwestycyjnej czy mieszkań lub domów. 

Zakupy inwestycyjne i inwestycje finansowe będą odkładane, ale w 2012 roku pojawią się juŜ 
znaczne okazje cenowe. Tańsza oferta na przykład mieszkań od deweloperów, nawet przy 
mniejszej dostępności kredytów hipotecznych, powinna być okazją do zakupu własnego 
mieszkania. Dla odwaŜniejszych moŜe to być czas powrotu do inwestycji giełdowych. Dla 
przedsiębiorców spowolnienie stanie się okazją do efektywniejszego działania i inwestowania 
w innowacje. Firmy w 2011 roku zakumulowały rekordowe zyski, a rosnące inwestycje 
prywatne potwierdzają ich dobrą kondycję. Perspektywy są dobre, bo na plus będzie 
oddziaływała poprawa koniunktury globalnej dzięki przyspieszeniu gospodarczemu 
w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i krajach BRIC.  
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W drugiej połowie roku moŜe być juŜ po europejskim kryzysie zadłuŜenia, o ile zostaną 
podjęte właściwe decyzje polityczne co do przyszłości strefy euro. Przyspieszająca 
gospodarka amerykańska moŜe juŜ być lokomotywą światowego wzrostu, co przełoŜyłoby się 
na poprawę koniunktury na rynkach giełdowych. Zmniejszająca się awersja do ryzyka na 
świecie powinna równieŜ wpłynąć na umocnienie złotego, szczególnie jeśli okaŜe się, Ŝe 
polskie scenariusze naprawy finansów publicznych i reform zaczną działać. To dobra 
informacja dla kredytobiorców spłacających kredyty denominowane w walutach obcych.  

Kluczem do dobrej pozycji Polski w 2012 roku będzie zaangaŜowanie się w proces naprawy 
Unii Europejskiej i być moŜe jednoczesne wejście na ścieŜkę przyjęcia odnowionego euro. 
Taki scenariusz uwiarygodniałby Polskę, co byłoby impulsem dla dalszej stabilizacji sytuacji 
gospodarczej. W 2012 roku rozstrzygnie się polska droga na najbliŜsze lata. Dobrze byłoby 
tej szansy nie zmarnować. 

dr Bogusław Półtorak 
główny ekonomista Bankier.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cytowanie Prognoz Bankier.pl 2012 jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. 
W razie pytań lub chęci uzyskania dodatkowych komentarzy zapraszamy do kontaktu. 
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