




Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB 
Polski
"Oczekuje się, że wzrost gospodarczy zmniejszy się 
do 4% w 2022 r. i do 1,6% w 2023 r. ze względu na 
wysoką inflację, zacieśnienie polityki pieniężnej, 
negatywny wpływ zaufania związanego z wojną na 
Ukrainie oraz spowolnienie popytu u kluczowych 
partnerów handlowych. 
Zakłócenia po stronie podaży, wysokie koszty 
produkcji oraz niepewność związana z wojną na 
Ukrainie będą miały wpływ na inwestycje prywatne. 
Oczekuje się, że Krajowy Plan Odbudowy będzie 
wspierał inwestycje publiczne, ale wszelkie 
opóźnienia w wypłatach stanowią ryzyko" 



Warszawa, 01.09.2022 (ISBnews) - Indeks 
Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora 
przemysłowego spadł do 40,9 pkt w sierpniu br. z 
42,1 pkt zanotowanych przed miesiącem, 







Harmonized index 
of consumer prices 
(HICP) inflation rate 
of the European 
Union in August 
2022, by country

Oczekiwania inflacyjne 
maleją w UE, ale nie na 
Węgrzech i nie w 
Polsce

Biuro Inwestycji i Cykli 
Ekonomicznych.



Inflacja popytowa – zjawisko wzrostu przeciętnego 
poziomu cen w gospodarce spowodowane wzrostem 
popytu. Przyczynami inflacji popytowej może być 
ekspansywna polityka monetarna banku centralnego, 
utrzymujący się deficyt budżetowy państwa i jego 
finansowanie drukiem „pustego pieniądza”.

Walka ze skutkami pandemii 
Kupowanie aktywów, głównie obligacji skarbowych, 
przez banki centralne jest obecnie powszechnie 
stosowanym narzędziem polityki pieniężnej.

Programy socjalne rządu



Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz 

równomierny rozwój całego kraju, który odczują wszyscy Polacy. Więcej 
inwestycji i wyższe nakłady na innowacje. Wyraźnie lepsza współpraca 
nauki i biznesu. Wzrost PKB charakteryzujący się wysoką jakością. 
Ułatwienia dla przedsiębiorstw i promowanie oszczędności. To główne 
założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z kilku instytucji, 
których zadania w pewnym stopniu się powielały, powstanie spójnie 
działający Polski Fundusz Rozwoju.
Plan jest zestawem narzędzi dynamizujących rozwój Polski. Zawiera 
diagnozę sytuacji, kierunkuje działania rządu na najbliższych kilkanaście lat 
i wskazuje konkretne zadania.
Rozwinięciem i operacjonalizacją Planu jest Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 
r.) przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.



Inwestycje w Polsce jako procent PKB (nakłady 
brutto na środki trwałe) spadły z poziomu 
20,1% w 2015 r. do 16,6% w 2021 r., osiągając 
jednocześnie najniższą wartość od 2005 r. W 
tym samym okresie inwestycje w Unii 
Europejskiej (średnia dla 27 krajów) wzrosły z 
poziomu 20,2% do 22% PKB.



Rerum cognoscere causas et valorem...
Poznawać przyczyny i wartości rzeczy...
Dać uniwersalne wykształcenie, łączyć wiedzę zawodową z 
wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i 
teoretycznym przyświeca realizowanej misji uczelni.























„Obyś żył w ciekawych czasach”.

„Przecież takich rozgrywek jak globalna 
rywalizacja mocarstw, nawet przy dzisiejszej 
technice, nie da się precyzyjnie opisać w modelu 
matematycznym. Zbyt wiele jest niewiadomych i 
zbyt wiele czynników trzeba by uwzględnić. Ale 
znając teorię, rozumiejąc zasady, można 
wspomagać intuicję i spontaniczne myślenie.“ 
Robert Aumann izraelski matematyk, noblista 
1930









Przeprowadzono badanie w trzech grupach: 
• reprezentatywna próba Polaków w 

styczniu 2020 roku tuż przed 
ogłoszeniem pandemii (N=1085),

• drugie badanie zostało zrealizowane w 
maju 2020 wśród grupy indywidualnych 
inwestorów (N=53), 

• reprezentatywna próba Polaków w marcu 
2022 roku po przejściu piątej fali 
pandemii i po ataku Rosji na Ukrainę 
(N=1070). 



Nie interesują nas kryptowaluty, pożyczki społecznościowe, największym zainteresowaniem 
cieszą się aplikacje do zarządzania majątkiem

Nie wiemy co to jest avatar, fintech, technologia blockchain. Wszystko oceniamy tak samo. 
Podobnie oceniamy wpływ technologii blockchain na rynek kryptowalut i na działanie giełdy.

Przejdziemy do banku wirtualnego nie ze względu na jakość usług, koszty operacyjne, ale 
jeśli bank zaoferuje nam zachętę finansową.

To, czego najbardziej obawiamy się w cyfrowych finansach, to zwiększone ryzyko oszustw 
finansowych (w świecie, którego nie rozumiemy). Największym ryzykiem są błędy w 
algorytmach i przechwytywanie danych osobowych.

Różnice między marzec 2022 a luty 2020: Wolimy porady inwestycyjne udzielane przez 
człowieka niż przez technologię sztucznej inteligencji.


