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Duża część przedsiębiorstw odracza decyzje 
o inwestycjach w obliczu rosyjskiej agresji na 
Ukrainę oraz w  oczekiwaniu na nowe fundu-
sze europejskie. Jednak mimo niestabilnego 
otoczenia, prace nad planem udostępnienia 
programów realizowanych w  ramach polityki 
spójności trwają. Warto poznać kilka nowych 
propozycji, które znajdziemy w  ramach pro-
gramu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodar-
ki (FENG), wspierającego konkurencyjność 
i  innowacyjność, z  którego środki w  dużej 
części przeznaczone będą na wsparcie firm. 

Koncepcja FENG, dysponującego kwotą  
7,9 mld euro, korzysta z dobrych doświadczeń 
poprzedników, równocześnie rozwiązując do-
tychczasowy problem zatomizowanego pro-
cesu wnioskowania o środki na kolejne etapy 
projektu. Program będzie miał konstrukcję 
modułową, zatem w ramach jednego wniosku 
możliwe będzie objęcie finansowaniem całego 
procesu opracowania innowacji – od pomysłu, 
do rynku, z uwzględnieniem etapu wdrożenia. 
Obowiązkowo w  każdym wniosku konieczne 
będzie uwzględnienie prac B+R lub wdrożenie 
wyników badań. Wniosek można będzie uzu-
pełnić o moduły dodatkowe z obszarów takich 
jak zazielenianie przedsiębiorstw i  cyfryzacja, 
ale przewidziano również moduł internacjona-
lizacji i rozwój kompetencji. 

Potrzeby zielonej transformacji firm zaadre-
sować mają m.in. kredyt ekologiczny oraz  
gwarancja dla kredytów z  wkomponowaną 

dotacją. Kredyt ekologiczny wywodzi się z do-
brze znanego poprzednika – kredytu na inno-
wacje technologiczne. Ma on funkcjonować 
w podwójnej odsłonie: dla projektów techno-
logicznych oraz dla inwestycji zwiększających 
efektywność energetyczną. W obu wariantach 
beneficjent otrzyma dotację, która spłaci za-
ciągnięty kredyt. Mówi się o wstępnej alokacji 
środków przeznaczonych na ten priorytet na 
poziomie prawie 0,5 mld euro. Oferta ta do-
stępna będzie jedynie w  bankach komercyj-
nych, w tym w Banku Millennium.

Nowością będzie rozszerzenie grup benefi-
cjentów o przedsiębiorstwa większe niż MŚP. 
Pojawi się kategoria tak zwanych mid-caps, 
zatrudniających między 250 a  3000 pracow-
ników. Z  kolei duże przedsiębiorstwa będą 
mogły otrzymać dotację nie tylko na badania 
jak dotychczas, ale również na wdrożenie ich 
wyników. Tu należy przygotować się na zasto-
sowanie mechanizmu warunkowania dotacji, 
której część może podlegać zwrotowi w okre-
ślonych sytuacjach. 

Ważna zmiana to podział kompetencji pomię-
dzy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości, która skupi się na obsłudze projektów 
realizowanych przez firmy MŚP, a  Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, które wspierać bę-
dzie duże przedsiębiorstwa. 

Założenia FENG wychodzą naprzeciw ocze-
kiwaniom przedsiębiorców – optymalizacja 

procesu wnioskowania oraz rozszerzenie gru-
py adresatów programu to ruch w dobrą stro-
nę. Pozostaje liczyć na szybkie uruchomienie 
tych środków, co obecnie jest krytycznie waż-
ne dla wzmocnienia inwestycji prywatnych.

Agnieszka Kucharska 
Kierująca Zespołem Produktów i Procesu 
Kredytowego Bankowości Przedsiębiorstw
Bank Millennium

Artykuł ukazał się w kwietniowym numerze 
magazynu Forbes.



F L A S H

„Na wnuczka”, „na prezesa”, „na fakturę”. To 
nazwy typów oszustw, z którymi możesz się 
spotkać w życiu codziennym.
Schemat „na wnuczka” jest nam znany, a czy 
„na prezesa...”? To praktycznie to samo, ale 
metoda „na prezesa” jest skierowana do pra-
cowników firm, a nie osób starszych. Jak to 
działa?
Dzwoni telefon, sprawdzasz numer… wyglą-
da znajomo. W słuchawce jakiś dziwny głos 
i odgłosy lotniska…
– Cześć Jola, tu „Imię Twojego prezesa”. 
Przepraszam, że tak nagle, ale jest ważna 
sprawa. Właśnie wsiadam do samolotu i  pil-
nie potrzebuję, żebyś przelała 300 tys. EUR na 
rachunek, który Ci prześlę mailem. To konto 
naszej spółki córki i  przez nią wykupujemy 
udziały naszych konkurentów. Zachowaj to 
proszę w tajemnicy. Jak ktoś się o tym dowie, 
cena akcji skoczy na giełdzie. Zaraz podeślę 
Ci szczegóły na maila. Odpisz mi proszę jak 
przelew wykonasz, bo telefon w  samolocie 
muszę wyłączyć. Odbiorę go po wylądowaniu. 
Dziękuję, muszę się on-boardować.
Jola, by utwierdzić się w  przekonaniu, że to 
dzwonił prezes, sprawdza numer telefonu 
jaki jej się wyświetlił. Numer się zgadza.
Zaraz przychodzi mail wysłany przez prezesa 
z numerem rachunku. Jola jest już pewna, że 
to ściśle tajne zadanie, które zlecił jej sam 
prezes i że szef na nią liczy. Wykonuje prze-
lew i odpisuje na maila zgodnie z instrukcją. 
Jak to się dzieje w  rzeczywistości? W  jaki 
sposób działają cyberprzestępcy?
Spoofują numer telefonu – czyli podszywają 

się pod czyjś numer, bo przecież na wyświe-
tlaczu widzisz inny numer niż ten, z  którego 
dzwonią. Spoofują nadawcę wiadomości ma-
ilowej, by wyglądała wiarygodnie. Twój mail 
wygląda jakby przysłał go prezes – identyczna 
struktura adresu [imię.nazwisko@firma.com]  
i poprawne nazwy.
Tak właśnie działają oszuści. Jednym z  bar-
dziej znanych jest Gilbert Chikli, który w  ten 
sposób ukradł ponad 60 mln EUR. Wątek ten 
poruszony został w filmie z 2015 roku pt. „Je 
compte sur vous” / „Thank You for Calling”.
Przestępstwo „na fakturę” to przesłanie in-
formacji o  zmianie numeru rachunku kon-
trahenta lub spreparowanej faktury z  innym 
niż dotychczas numerem konta. Księgowość 
dostaje krótką informację mailem, faxem lub 
telefonicznie, że firma X zmienia nr konta 
i  wszystkie należności za dostawy towarów 
należy od dziś kierować na nowy rachunek. 
Księgowość / finanse powinny weryfikować 
takie zmiany po kontakcie z  dostawcą, ale 
niestety rzadko to robią.
FBI w corocznym raporcie donosi, że zgłoszo-
ne przestępstwa BEC – Business Email Com-
promise, czyli takie za pośrednictwem maila 
metodą „na fakturę” i  „na prezesa” w  2021 
roku przyniosły roku w kwocie 2,4 mld USD.
Więc pytanie nie brzmi czy twoja firma bę-
dzie w ten sposób zaatakowana tylko, kiedy…

Łukasz Gracki
Wydział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
Departament Bezpieczeństwa
Bank Millennium
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Od wielu już lat podczas festiwalu Millennium 
Docs Against Gravity można obejrzeć filmy 
ukraińskich twórców oraz produkcje opowia-
dające o Ukrainie. W tym roku na festiwalu za-
gości również po raz pierwszy program Młoda 
Europa, wspierający ukraińskich i białoruskich 
filmowców. 
W obliczu wojny w Ukrainie obecność tych pro-
dukcji nabiera nowego, szczególnego znacze-

nia – według twórców festiwalu pokazywanie 
i oglądanie ukraińskich filmów oraz poznawa-
nie ukraińskiej kultury i  historii jest ważnym 
wyrazem solidarności z Ukrainą i sposobem na 
zbliżenie z jej obywatelami. 

Goszczący po raz pierwszy na Millennium 
Docs Against Gravity program Młoda Europa, 
wspierający młodych filmowców z  Białorusi 
i Ukrainy w realizacji autorskich filmów doku-
mentalnych, ma na celu pomóc twórcom na 
etapie rozwoju projektu, pisania scenariusza 
i  realizacji zwiastuna. Rozwój projektów pro-
wadzą Mirosław Dembiński i  Jacek Bławut, 
uznani polscy filmowcy od lat zaangażowani 
we współpracę z twórcami ze Wschodu Euro-
py. Uczestnicy programu pracują pod okiem 
wybitnych polskich dokumentalistów i  do-
świadczonych tutorów, a  po ukończeniu pro-
jektu mogą również liczyć na pomoc w pozy-

skiwaniu środków na produkcję oraz wsparcie 
gotowych filmów na festiwalach i  w  dystry-
bucji. Podczas 19. Millennium Docs Against 
Gravity odbędą się pitchingi projektów doku-
mentalnych realizowanych przez białoruskich 
i  ukraińskich twórców oraz prezentacja już 
ukończonych filmów. W  wydarzeniu wezmą 
udział agenci sprzedaży i  programerzy wio-
dących festiwali filmowych z  całego świata. 
Patronem pitchingów na festiwalu jest TVP 
Dokument.

Festiwal Millennium Docs Against Gravity od-
będzie się w dniach 12-22 maja w ośmiu mia-
stach – Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Pozna-
niu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po 
raz pierwszy w Łodzi! Od 24 maja do 5 czerwca 
odbędzie się część online na stronie mdag.pl. 
Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank 
Millennium (www.bankmillennium.pl).
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Inflacja towarów i usług (% r/r)

Zmiana cen paliw (% m/m)

W marcu 2022 roku inflacja mierzona wskaźni-
kiem CPI wzrosła do 10,9% po raz pierwszy od 
2001 roku, przyjmując wartości dwucyfrowe. 
Warto przy tym odnotować, że ceny importu 
oraz ceny produkcji sprzedanej przemysłu rosną 
w dwucyfrowym tempie już od odpowiednio lip-
ca i września ub. r. Marcowy wyskok inflacji to 
w dużej mierze efekt wybuchu wojny w Ukrainie 
i związanej z nią dynamicznej zwyżki cen paliw 
i  energii, ale także cen żywności. Znalazło to 
odzwierciedlenie w  silnym wzroście inflacji nie 
tylko w Polsce, ale także innych krajach, gdzie in-
flacja konsumencka osiągała wieloletnie szczy-
ty. Presja inflacyjna w Polsce ma jednak szeroki 
zakres i coraz silniej napędzana jest czynnikami 
popytowymi. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. 
w przyspieszających zwyżkach cen usług (+9,1% 
r/r w  lutym) oraz rosnących odczytach inflacji 
bazowej. Wybuch wojny w Ukrainie dodatkowo 
pogorszył perspektywy inflacji, której ścieżka 
przebiegać będzie wyraźnie wyżej niż prognozy 
formułowane przed wybuchem wojny, pomimo 
spodziewanego wyhamowania wzrostu gospo-
darczego. To efekt rosnących cen surowców 
energetycznych, przede wszystkim ropy nafto-
wej, wzrostu cen żywności (efekt ograniczeń 
importu z  Rosji i  Ukrainy, a  także rosnących 
cen nawozów), jak również osłabienia złotego, 
który potęguje efekty zwyżki cen surowców na 
rynkach międzynarodowych. Dodatkowo presję 
na wzrost kosztów produkcji wywiera nasilenie 
zaburzeń w łańcuchach dostaw.
Perspektywy inflacji pozostają niekorzystne. Wy-
hamowanie wzrostu gospodarczego, w  szcze-
gólności konsumpcji prywatnej motywowanej 
znacznym zmniejszeniem realnej dynamiki 
płac może co prawda zmniejszyć możliwości 
przerzucania rosnących kosztów produkcji na 
ceny detaliczne, łagodząc w  średnim okresie 
presję inflacyjną ze strony popytu. Niemniej 
jednak w najbliższych miesiącach konsumpcja 
wspierana będzie przez napływ uchodźców 
z  Ukrainy oraz jednoczesne nasilenie zabu-
rzeń w  łańcuchach dostaw, co podtrzymywać 
będzie presję na ceny w  najbliższych miesią-
cach. Podobnie działać będzie ekspansywna 
polityka fiskalna stymulująca popyt (obniżka 

podatków, wzrost wydatków na usługi publicz-
ne w  związku z  napływem uchodźców, zwięk-
szone wydatki na obronność). To dodatkowy 
czynnik mogący utrzymać inflację na podwyż-
szonym poziomie przez dłuższy czas. Spowal-
niać to będzie tempo spadku inflacji w 2023 r.  
Szczególnie że zapewne dopiero wówczas bę-
dzie wygasała tarcza antyinflacyjna, powodu-
jąc skokowy wzrost inflacji CPI. Sprowadzenie 
inflacji do celu w  perspektywie najbliższych 
trzech lat wymaga zatem schłodzenia popytu 
konsumpcyjnego w  gospodarce oraz ostudze-
nia temperatury na rynku pracy.
Pogorszenie w  wyniku wybuchu wojny w  Ukra-
inie perspektyw inflacji zmusiło Radę Polityki 
Pieniężnej do przyspieszenia tempa zacieśniania 
polityki pieniężnej i podwyżki stóp proc. w marcu 
o 75 pkt. baz. i w kwietniu o kolejne 100 pkt. baz. 
Po tym ruchu stopa referencyjna wynosi 4,50%. 
Pomimo tak radykalnego zaostrzenia polityki pie-
niężnej realne stopy procentowe w Polsce pozo-
stają silnie ujemne. W  najbliższych miesiącach 
oczekuję dalszych podwyżek stóp procentowych 
pomimo spodziewanego osłabienia wzrostu go-
spodarczego. Za dalszym zacieśnieniem polityki 
pieniężnej przemawia nie tylko wzrost bieżącej 
inflacji, ale także zapowiedziane przez rząd roz-
luźnienie polityki fiskalnej. Z  tego też powodu 
rośnie ryzyko utrzymania wysokich stóp proc. 
przez dłuższy czas niż wydawało się dotych-
czas. W mojej ocenie RPP podniesie stopy w tym 
cyklu do co najmniej 5,50%. Jest jednak wysokie 
ryzyko silniejszych podwyżek, a  ich zakres uza-
leżniony będzie m.in. od skali luzowania polityki 
fiskalnej. Im silniej rząd będzie zwiększał deficyt 
budżetowy, tym RPP może silniej podnosić stopy 
procentowe. Skłonność Rady Polityki Pienięż-
nej do bardziej agresywnych podwyżek będzie 
ograniczać jednak perspektywa wyhamowania 
wzrostu gospodarczego w Polsce, choć ekspan-
sywna polityka fiskalna zakres spowolnienia dy-
namiki PKB będzie ograniczać.
 
Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista 
Biuro Analiz Makroekonomicznych
Bank Millennium
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Stopy procentowe w krajach CEE-3 (%)

 Usługi
 Towary

 Węgry
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  Polska
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