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Polska staje się coraz bardziej zintegrowana z go-
spodarką światową. Wartość dóbr i usług sprzeda-
nych za granicę w 2018 r. wyniosła 1,2 bln zł, a im-
portu 1,1 bln zł. Rośnie liczba firm zatrudniających 
co najmniej 10 pracowników, które zgłaszają przy-
chody ze sprzedaży zagranicznej. Według GUS 
jeszcze w 2013 r. wynosiła ona 16,7 tys., a na ko-
niec 2018 r. już 18 tys. Głównym kierunkiem, z któ-
rego przedsiębiorstwa dokonują zakupów towarów, 
wciąż pozostaje Unia Europejska; jej udział w im-
porcie w 2018 r. wyniósł blisko 60%. Systematycznie 
powiększa się także udział Unii jako odbiorcy eks-
portu krajowych towarów; w 2018 r. dotarło do niej 
80% całości eksportu.

Skala transakcji w euro jest olbrzymia, zdecydowana większość 
jest rozliczna w systemie SEPA (ang. Single Euro Payments 
Area). Według danych Związku Banków Polskich, dostępnych na 
stroniehttps://www.zbp.pl/dla-bankow/bankowosc-elektronicz-
na/SEPA-Polska,  w 2. kwartale 2019 r. miesięcznie wysyłanych 
było ponad 1,1 mln przelewów w systemie SEPA, a odebranych 
ponad 2,5 mln. Wartość transakcji to odpowiednio około 12,5 
mld euro dla przelewów wychodzących i ponad 16 mld dla 
przelewów przychodzących na rachunki przedsiębiorców. 

SEPA jest popularnym systemem nie tylko w rozliczeniach mię-
dzynarodowych. Część polskich firm korzysta z takich przele-
wów także w operacjach z krajowymi podmiotami, z którymi 
rozlicza się w walucie euro. Jest to korzystne szczególnie dla 
ekspor terów, którzy od zagranicznych kontrahentów otrzymu-
ją zapłatę w walucie euro, rezygnując z rozliczeń z krajowymi 
par tnerami w złotych eliminują ryzyko kursowe.

2019/518 - znaczonemu tą sygnaturą rozporządzeniu unijne-
mu powinni przyjrzeć się wszyscy ci, którzy regularnie wyko-
nują przelewy w euro. Wdrażane w naszym kraju przepisy roz-
porządzenia wprowadziły od 15 grudnia 2019 r. limity opłat za 
rozliczenia w tej walucie do krajów EOG (Europejski Obszar 
Gospodarczy). Cel? Zrównanie kosztów przelewów w euro 
z przelewami krajowymi. Obiecujące finansowo perspektywy 
otworzyły się zwłaszcza przed przedsiębiorcami.

Zrównując koszt przelewów zagranicznych w walucie euro 
z kosztami przelewów krajowych, Unia Europejska wymusiła 

powrót do idei przyświecającej powstaniu przelewów SEPA -  
aby przesyłanie pieniędzy za granicę było tak samo łatwe, szyb-
kie i tanie, jak w kraju.

Bank Millennium poszedł o krok dalej i już od 1 listopada 2019 r.  
wprowadził promocję, w ramach której wszystkie przelewy 
SEPA w euro z kont firmowych są bezpłatne do końca 2020 roku. 
Oznacza to, że duże przedsiębiorstwa i mniejsze firmy mogą 
teraz bezpłatnie dokonywać w Banku Millennium elektronicz-
nych płatności w euro nie tylko do krajów EOG (czego wy-
maga wspomniane rozporządzenie), ale również do wszystkich 
krajów tworzących jednolity obszar płatności w euro (SEPA). 
Mowa tu nie tylko o 28 państwach członkowskich Unii Europej-
skiej, ale także kilku spoza UE, takich jak Szwajcaria, Norwegia, 
Watykan. Klienci firmowi Banku Millennium, niezależnie od skali 
prowadzonej działalności, mogą więc teraz obniżyć koszty swo-
ich rozliczeń w euro.
 
To jednak nie koniec dobrych wieści dla firm posiadających 
rachunki w Banku Millennium. Wychodząc poza wymogi roz-
porządzenia, które dotyczy tylko przelewów zagranicznych, 
bank rozszerzył promocję na przelewy w euro na terenie kra-
ju, obejmując nią tym samym firmy rozliczające się ze swoimi 
krajowymi odbiorcami w tej właśnie walucie.

Aby jeszcze bardziej zminimalizować koszty związane z ope-
racjami walutowymi, Klienci Bankowości Przedsiębiorstw 
mogą samodzielnie wymieniać waluty korzystając za pomocą 
komputera lub smar tfona z platformy walutowej Millennium 
Forex Trader. Umożliwia ona bieżącą kontrolę kursów wa-
lut, przebiegu transakcji walutowych oraz pozycji walutowej 
firmy. 

Przygotowana z myślą o firmach promocja „Przelew SEPA za  
0 PLN” w Banku Millennium obowiązuje od 01 listopada 2019 
r. do 31 grudnia 2020 r. Z regulaminem promocji „Przelew 
SEPA za 0 PLN” oraz ze wszystkimi informacjami na temat 
wprowadzanych zmian w rozliczeniach w euro można zapo-
znać się na www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa

Mar ta Postek
Dyrektor Depar tamentu Bankowości Transakcyjnej
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PRZELEWY EUR Z KONT FIRMOWYCH W BANKU MILLENNIUM 
BEZ OPŁAT DO KOŃCA 2020 ROKU

Zwiększ skalę biznesu z zagranicą

Obniż koszty  
rozliczeń  

w euro

Promocja „Przelew SEPA za 0 zł” dotyczy Klientów, którzy posiadają lub otworzą w Banku Millennium rachunek na podstawie „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków 
bankowych dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.” lub „Ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw 
i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.”, i trwa do 31 grudnia 2020 r. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie „Przelew SEPA za 0 zł” uczestnik ma prawo do nagrody 
w postaci braku opłat za wychodzące przelewy SEPA zlecone w systemie bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej oraz za przychodzące przelewy SEPA. Powyższe dokumenty 
są dostępne w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl
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W konkursie Gazety Giełdy „Parkiet” 
zespół Banku Millennium znalazł się 
w czołówce najlepszych zespołów pro-
gnozujących sytuację w gospodarce i na 
rynkach finansowych w 2019 roku.

W prognozach wskaźników makro-
ekonomicznych za 2019 rok zespół 
naszych ekonomistów kierowany przez 
głównego ekonomistę Banku Grzego-
rza Maliszewskiego, w skład którego 
wchodzą również Andrzej Kamiński 
i Mateusz Sutowicz, zajął 3. miejsce. 
Natomiast w łącznym zestawieniu pro-
gnoz obejmującym obok wskaźników 
makroekonomicznych także wskaź-
niki r ynku finansowego nasi eksperci 
uplasowali się tuż za podium, zajmując  
4. pozycję. Zespół Banku Millennium 
znalazł się także w pierwszej piątce naj-
bardziej wszechstronnych prognostów  
w 2019 roku.

W konkursie prognostycznym „Parkie-
tu” w 2019 r. ekonomiści Banku Millen-
nium rywalizowali z 23, a w niektórych 
miesiącach z 25 zespołami oraz indywi-
dualnymi analitykami banków, domów 
maklerskich i Towarzystw Funduszy In-
westycyjnych.

Konkurs krótkoterminowych prognoz 
makroekonomicznych jest organizowa-
ny przez Gazetę Giełdy „Parkiet” od 
2005 roku. Pod uwagę brane są szacun-
ki dotyczące odczytów kilkunastu (od 
14 do 17) najważniejszych, publikowa-
nych w kolejnym miesiącu, wskaźników 
makroekonomicznych przesyłanych 
przez biorące w konkursie zespoły pod 
koniec każdego miesiąca. W koszyku 
ocenianych wskaźników znajdują się 
m.in. PKB, inflacja bazowa, zatrudnienie, 
średnia płaca, sprzedaż detaliczna czy 
stopa bezrobocia.

Dodatkowo ocenie podlegają prognozy 
dotyczące kształtowania się w kolejnym 
miesiącu pięciu wskaźników rynkowych: 
kursów walut, rentowności dwu- i dzie-
sięcioletnich obligacji skarbowych oraz 
głównej stopy procentowej NBP. Zwy-
cięzca konkursu otrzymuje tytuł najlep-
szego ekonomisty roku Gazety Giełdy 
„Parkiet”. 

Ekonomiści Banku Millennium od 
lat zajmują wysokie miejsca w ran-
kingu Parkietu. W 2014 roku zaję-
li 1. miejsce, w 2018 2., a przed ro-
kiem 4. Udowadniają tym samym, 
że war to śledzić uważnie prognozy 
i analizy makroekonomiczne Banku 
Millennium. Serdecznie zapraszamy 
do regularnego odwiedzenia serwi-
su ekonomicznego Banku na stronie  
h t tps : / /www.bankmi l l enn ium.p l /o -
-banku/serwis-ekonomiczny

W Objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2019 r. roz-
strzygnięto wreszcie wątpliwości dotyczące rachunków gospodarki własnej i tzw. 
rachunków cesyjnych banków.

Zgodnie z wytycznymi MF tego rodzaju rachunki nie będą zamieszczane w Wyka-
zie podatników VAT. Numery takich rachunków mogą być co prawda wskazywane 
jako rachunek do zapłaty, niemniej jednak w stosunku do podatników dokonują-
cych płatności na takie niezamieszczone w Wykazie rachunki nie będą stosowane 
sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna 
w VAT. Jak wyjaśnia MF, nie ma również obowiązku wysyłania zawiadomień przez 
podatników płacących na takie rachunki.

Podatnicy dokonujący płatności na rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki ce-
syjne banków powinni zostać stosownie poinformowani przez banki lub podmioty 
będące wystawcami faktur, za które zapłata będzie dokonana na tzw. rachunki ce-
syjne o szczególnym rodzaju rachunków, na który dokonują płatności. Jeżeli podat-
nicy otrzymają taką informację o danym rachunku, wówczas będą mogli zapłacić 
na ten rachunek bez negatywnych konsekwencji podatkowych i bez konieczności 
złożenia zawiadomienia.

23 grudnia 2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiły się długo wyczekiwane 
objaśnienia podatkowe w sprawie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP).

Wyjaśniono w nich między innymi, że w sytuacji wielu faktur nieprzekraczających 15 000 zł  
wystawianych dla jednej transakcji przekraczającej ten limit nie wystąpi obowiązek zasto-
sowania MPP.

W zakresie sankcji za brak na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności” ws-
kazano, że będzie naliczana wyłącznie od wartości kwoty podatku należnego z tytułu 
danej pozycji na fakturze, która jest objęta MPP. Błąd ten sprzedawca będzie musiał sko-
rygować poprzez wystawienie faktury korygującej. Fakturę może też poprawić nabywca 
notą korygującą.

Minister wyjaśnił również, że mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy płatności 
zaliczkowych dokonywanych przez faktora na rzecz dostawcy towarów lub usługodawcy 
w ramach umowy faktoringu, nawet jeżeli dostawca dokonuje w ramach swojej działal-
ności sprzedaży, do której zastosowanie ma obligatoryjny MPP.

Faktor nie musi zatem analizować, czy wypłacane przez niego środki na rzecz dost-
awcy towarów lub usługodawcy, służące finansowaniu działalności tego podmiotu, są 
w jakiś sposób związane z dostawą towarów lub świadczeniem usług objętych obow-
iązkowym MPP.

27 grudnia 2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. 
Ustawa procedowana była w bardzo szybkim tempie, bez jakichkolwiek konsultacji 
społecznych. Mimo wniosku o odrzucenie ustawy przedłożonego przez Senat, Sejm 
zdecydował, że podwyżka akcyzy na alkohol i produkty tytoniowe nastąpi 1 stycznia 
2020 roku.

Nowelizacja przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby będą-
ce używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, 
wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie o 10 proc. Wprowadzono 
również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 
0,55 zł za każdy mililitr.

BIAŁA LISTA A RACHUNKI CESYJNE  
– OBJAŚNIENIA MF

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI  
– OBJAŚNIENIA MF

WZROST AKCYZY NA ALKOHOL  
I WYROBY TYTONIOWE

EKONOMIŚCI BANKU  
W CZOŁÓWCE RANKINGU



P R O G N O Z Y  M A K R O E KO N O M I C Z N E

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. Prognozy makroekonomiczne nie stanowią badania inwestycyjnego i nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami 
prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych oraz nie podlegają jakimkolwiek zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
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W SCENARIUSZU SPOWOLNIENIA POLSKA 
WCIĄŻ W CZOŁÓWCE WZROSTÓW

Wzrost gospodarczy w Polsce  
i Unii Europejskiej

Źródło: Macrobond

-6

-2

0

-4

2

6

8

4

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
19

sz

 PKB – Polska
 PKB – UE

Inflacja towarów i usług (% r/r)

Źródło: Macrobond

0,0

4,0

6,0

2,0

01
.0

1.
20

18

01
.0

5.
20

18

01
.0

9.
20

18

01
.0

1.
20

19

01
.0

5.
20

19

01
.0

9.
20

19

01
.1

1.
20

19

 Towary
 Usługi

Stopa bezrobocia rejestrowanego (%)

Źródło: Macrobond

0,0

8,0

12,0

16,0

4,0

01
.2

01
2

05
.2

01
3

09
.2

01
4

01
.2

01
6

05
.2

01
7

09
.2

01
8

09
.2

01
9

 Stopa bezrobocia rejestrowanego

Rok 2019 w polskiej gospodarce zamknął się znacznie lepszym wynikiem niż oczekiwano na 
początku roku. Impuls fiskalny i wzrost dochodów napędzały konsumpcję prywatną, a nakłady 
sektora publicznego zwiększały inwestycje w środki trwałe. W drugiej połowie ubiegłego roku 
te motory wzrostu zaczęły stopniowo słabnąć. Dynamika PKB wyhamowała do 3,9% r/r w trze-
cim kwartale, a jego struktura wskazuje na wytracanie mocy przez główne silniki napędzające 
gospodarkę w poprzednich kwartałach. Na wynikach gospodarki polskiej w 2020 roku ciążyć 
będzie cykliczne spowolnienie inwestycji, wzmocnione wygasającą absorpcją środków unijnych. 
Widać to było w trzecim kwartale ubiegłego roku w spadku inwestycji samorządów o 8,9% r/r  
i wydatków majątkowych sektora centralnego o 21,2% r/r.  Wciąż ostrożne w zakresie inwe-
stycji są krajowe firmy prywatne, pomimo problemów z pozyskaniem pracowników. Apetyt 
inwestycyjny może być słabszy ze względu na wyhamowanie wzrostu gospodarczego i widocz-
ny w ostatnich kwartałach nieznaczny spadek wykorzystania mocy wytwórczych. W połączeniu 
z wygasaniem inwestycji samorządowych (mniejsza absorpcja środków unijnych, ograniczona 
przestrzeń fiskalna i ubytek dochodów SFP), sektora centralnego (presja na wzrost wydatków 
bieżących), a także mniejszymi możliwościami firm publicznych (presja na generowanie dywi-
dend) perspektywy inwestycji w środki trwałe pogorszyły się w ostatnich miesiącach. 

Głównym filarem gospodarki powinna nadal pozostać konsumpcja prywatna, choć rosnąca 
inflacja, która w pierwszym kwartale br. może przekroczyć nawet 4% r/r, będzie ograniczała 
wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych. Wsparciem dla konsumpcji w połowie 
roku może być wypłata 13. emerytury, gdyż trafi ona do osób o większej skłonności do 
wydatków. W 2020 r. wkład eksportu netto pozostanie dodatni, choć mniejszy niż w trzecim 
kwartale ub. roku. W pierwszej fazie spowolnienia silniej hamował import niż eksport, nato-
miast w najbliższych kwartałach eksport może wyhamowywać na fali niskiego wzrostu go-
spodarczego u naszych partnerów handlowych. Już teraz widać spadek dynamiki zamówień 
eksportowych i pesymistyczne oczekiwania popytu zagranicznego. W kontekście wymiany 
handlowej pojawiają się jednak pozytywne sygnały z gospodarki europejskiej, gdzie koniunk-
tura już nie pogarsza się. Biorąc powyższe pod uwagę, spodziewam się wyhamowania dyna-
miki PKB w tym roku do 3,2% ze spodziewanych 4,2% w roku 2019. Oznacza to, że nawet 
w scenariuszu spowolnienia wzrost gospodarczy w Polsce będzie zbliżony do tempa wzrostu 
produktu potencjalnego, a jednocześnie będzie wyraźnie przewyższał wynik Unii Europejskiej.

W 2020 r. wkład eksportu netto powinien pozostać dodatni, choć mniejszy niż w trzecim 
kwartale ub. roku. Co prawda spowalniający wzrost gospodarczy będzie ograniczał zapotrze-
bowanie na dodatkowych pracowników, zwłaszcza w warunkach mocnego podniesienia płacy 
minimalnej (o 15,6%), to jednak doświadczenia przedsiębiorstw związane z trudnościami w po-
zyskaniu nowych zatrudnionych będą przeciwdziałały wzrostowi liczby bezrobotnych. W celu 
zmniejszenia kosztów pracy, podnoszonych dodatkowo przez Pracownicze Plany Kapitałowe, 
krajowe firmy będą podejmowały działania mające poprawić produktywność pracy lub zmniej-
szyć nieregularne składniki wynagrodzeń. W rezultacie stopa bezrobocia powinna utrzymywać 
się wokół poziomów zbliżonych do wieloletnich minimów. 

Rok 2020 powinien być rokiem wyraźnego przyspieszenia inflacji. Dynamiczny wzrost inflacji 
może nastąpić już w pierwszym kwartale br., gdy wskaźnik CPI może przekroczyć 4% r/r, prze-
bijając górne ograniczenie odchyleń inflacji od celu. Wpływ na to mogą mieć przede wszystkim 
wzrosty cen administrowanych, w tym głównie energii elektrycznej, alkoholu, wyrobów tyto-
niowych czy wywozu śmieci. Przyspieszyć może też inflacja bazowa; szczególnie, że podwyżka 
płacy minimalnej i rosnące pozapłacowe koszty pracy (m.in. PPK) mogą podtrzymać chęć firm 
do ochrony wyników finansowych. Wzrost presji inflacyjnej może być szczególnie widoczny 
w cenach usług, które już w grudniu były o 6,1% wyższe niż przed rokiem. W rezultacie, przez 
część roku inflacja może przekraczać górne ograniczenie inflacji od celu. Pomimo wysokiej 
inflacji Rada Polityki Pieniężnej będzie, w mojej ocenie, dążyła do stabilizacji stóp procentowych. 
W chwili obecnej jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, choć rynki finansowe mogą 
zacząć wyceniać zacieśnienie polityki pieniężnej. 

Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista 

Bank Millennium


