KWADRANS
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Szanowni
Państwo,
oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnego newslettera „Kwadrans dla Mazowsza”, który
w przyszłości mamy nadzieję będziemy tworzyć wspólnie z Forum
Izb Gospodarczych Województwa
Mazowieckiego.

Pomysł tej publikacji powstał w wyniku licznych rozmów, wymiany doświadczeń podczas spotkań
biznesowych, które pokazały konieczność przybliżenia misji Banku Gospodarstwa Krajowego,
jego roli w rozwoju społeczno–gospodarczym Polski i wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości.
Chcielibyśmy, aby newsletter stał się nie tylko cennym źródłem wiedzy na temat oferty BGK
dla lokalnego biznesu, ale był również, a może przede wszystkim, platformą wymiany wiedzy
i doświadczeń podmiotów działających na terenie województwa. Ten projekt to także okazja do
wzmocnienia współpracy z lokalnym samorządem oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Działamy na terenie najsilniejszego gospodarczo regionu w Polsce, o najwyższym PKB wśród
województw, ale też najbardziej spolaryzowanego pod kątem gospodarki, a co za tym idzie
poziomu życia ludności. Chcielibyśmy, by zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego
w rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza odpowiadało na potrzeby i oczekiwania regionu,
oraz uwzględniało jego specyfikę.
Formuła newslettera, z czego bardzo się cieszymy, daje możliwość interakcji z czytelnikami,
tj. przedsiębiorcami oraz instytucjami samorządu terytorialnego, a także pozwala bliżej
współpracować z Izbami gospodarczymi Mazowsza, organizacjami, których celem jest pobudzanie
i promocja lokalnej przedsiębiorczości, wspieranie w rozwoju, zwiększanie konkurencyjności
i umacnianie pozycji przedsiębiorców na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Pierwszy numer naszego kwartalnika zawiera między innymi informacje dotyczące form wsparcia,
jakie przygotował BGK dla przedsiębiorców w dobie pandemii, oraz wywiad z Mateuszem
Walewskim - głównym ekonomistą BGK, który porusza zarówno temat kondycji polskiej
gospodarki w obecnym, trudnym dla wszystkich czasie, jak i prezentuje wybrane aspekty
z badania przeprowadzonego wśród jednostek samorządu terytorialnego na temat kondycji
samorządów i spółek komunalnych.
Życzę zajmującej lektury. Pragnę jednocześnie zapewnić, że kolejne wydania naszego newslettera
będą równie interesujące dla Państwa i będą odpowiedzią na najbardziej nurtujące nasz Region
tematy.

Piotr Pokropek,
Dyrektor Regionu Mazowieckiego BGK
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Dbamy o zrównoważony rozwój Polski
- krótko o BGK
Misją BGK jest wspieranie rozwoju spo-

Podstawą działalności BGK jest odpowie-

łeczno-gospodarczego Polski oraz sek-

dzialny, etyczny i zrównoważony biznes,

tora publicznego w realizacji jego za-

dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw

dań.

promujących przedsiębiorczość, innowa-

Realizując

strategiczne

rozwojowe,

finansuje

m.in.

inwestycje

infrastrukturalne,

projekty

największe

cje, ekologię.

zwiększa

dostęp Polaków do mieszkań oraz po-

BGK jest partnerem finansowym aktywnie

budza

firm

wspierającym przedsiębiorczość, inicjato-

w kraju i za granicą. Jest inwestorem

rem i uczestnikiem współpracy między

w funduszach, których aktywami zarzą-

biznesem, sektorem publicznym, a insty-

dza Polski Fundusz Rozwoju.

tucjami finansowymi.

BGK ma unikalne doświadczenie w finan-

Bank Gospodarstwa Krajowego jest wi-

sowaniu, inwestowaniu, udzielaniu porę-

doczny w każdym z 16 województw Pol-

czeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy

ski. Działania naszych Regionów wynikają

unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w reali-

z misji i strategii BGK, są także ściśle do-

zacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego

pasowane do specyfiki i indywidualnych

Rozwoju.

potencjałów rozwojowych danego woje-

przedsiębiorczość

polskich

wództwa.
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Charakterystyka województwa
mazowieckiego w pigułce
Województwo mazowieckie odpowiada za

W województwie znajduje się co czwarta

ponad 22% PKB Polski, z czego sam obszar

najbiedniejsza gmina w Polsce, a jedno-

stołeczny generuje ponad 17%. Oznacza, to

cześnie wartość PKB na 1 mieszkańca

że pozostała część województwa generuje

generowana w Warszawie jest trzykrotnie

niewiele ponad 5% , co plasuje je pośrodku

wyższa niż średnia krajowa. Dostrzega-

województw w udziale PKB Polski. OECD

jąc te dysproporcje rozwojowe, nasze

(Organizacja

Gospodarczej

działania skupiamy szczególnie na wspar-

i Rozwoju) uznała Mazowsze za drugi, za-

ciu i dotarciu do pozametropolitalnych

raz po Londynie, najbardziej zróżnicowany

obszarów Mazowsza, zwiększaniu pote-

wewnętrznie region w Europie.

ncjału innowacyjnego i utrzymaniu sta-

Współpracy

łego wzrostu gospodarczego regionu.
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Region Mazowiecki BGK - kilka słów o nas
Strategia Regionu Mazowieckiego BGK

 	
Rozwoju przedsiębiorczości

wynika z misji i strategii banku oraz chara-

Współpracujemy z przedsiębiorcami, ze

kterystyki regionu. Przez wspólne działanie

szczególnym

z lokalnymi samorządami i środowiskiem

cych poza obszarem metropolitalnym Ma-

biznesowym, przy wykorzystaniu środków

zowsza, wspieramy ich rozwój oraz poma-

własnych oraz unijnych wspieramy lokalną

gamy podnosić ich konkurencyjność.

uwzględnieniem

działają-

przedsiębiorczość. Chcemy zwiększać konInnowacyjności

kurencyjność Mazowsza, aktywnie wspie-



rając lokalne projekty.

Wspieramy inwestorów w realizacji projektów innowacyjnych, które zwiększają kon-

Naszą działalność opieramy głównie na

kurencyjność Mazowsza w skali krajowej

3 filarach:

i europejskiej.

 Spójności społecznej i terytorialnej
Osiągamy ją dzięki finansowaniu inwestycji: JST, spółek komunalnych, szpitali, inwestorów prywatnych działających na terenach poza obszarem metropolitalnym.
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O nas w liczbach
W ostatnich latach, corocznie wolumen nowego finansowania udzielanego przez
Region Mazowiecki BGK wahał się między 1 200 mln PLN a 1 500 mln PLN.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Region Mazowiecki BGK przeznaczył

377
69
17

mln PLN na wsparcie:

jednostek samorządu terytorialnego

spółek komunalnych na Mazowszu.

Agata Sobolewska:
509 001 543,
agata.sobolewska@bgk.pl

Region Mazowiecki BGK
Adres do korespondencji
i tymczasowa siedziba:
VARSO 2
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
tel: 22 475 93 33

Piotr Pawlak:
519 018 355,
piotr.pawlak@bgk.pl
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Pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorców
Produkty gwarancyjne
Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Czym jest gwarancja de minimis?

Czym jest Gwarancja Biznesmax?

Jest to jedna z form pomocy de
minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej
na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP).

Jest to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu, które dodatkowo pozwala przedsiębiorcy
na otrzymanie zwrotu znacznej części zapłaconych odsetek
od kredytu objętego gwarancją.
Dotacja na spłatę odsetek może
objąć maksymalnie okres 3 lat
od daty uruchomienia kredytu.
Jest wyliczana jako określony
procent wypłaconej kwoty kapitału kredytu za każdy rok okresu
kredytowania objętego dopłatą.

Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie
wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych
przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych
skutków podatkowych.

Gwarancja z Funduszu
Gwarancji Płynnościowych
Czym jest gwarancja z FGP?
Jest to gwarancja spłaty kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, udzielanego średnim i dużym przesiębiorstwom. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.
Kwota kredytu lub suma kredytów dla jednego przedsiębiorcy z zabezpieczeniem w formie
gwarancji z FGP jest uzależniona
od kwoty wypłaconych wynagrodzeń lub łącznego obrotu, lub
od uzasadnionego oświadczenia
przedsiębiorcy w zakresie potrzeb płynnościowych i nie może
przekroczyć łącznie 250 mln zł.
Kredyt z gwarancją z FGP nie
może być przeznaczony na spłatę innego kredytu.

Kto może skorzystać?

Kto może skorzystać?

Kto może skorzystać?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność
do spłaty kredytu.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z potencjałem innowacyjnym, które potrzebują zabezpieczyć spłatę kredytu przeznaczonego na realizację projektu inwestycyjnego w tym
na realizację inwestycyjnego,
z efektem ekologicznym.

Średnie i duże przedsiębiorstwa,
które w wyniku sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19
znalazły się w trudnej sytuacji
i mają kłopoty z utrzymaniem
płynności finansowej.

Przedsiębiorstwa muszą spełniać
warunki określone w przepisach
dotyczących udzielania pomocy
de minimis – szczegółowe warunki
znajdziesz tutaj
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Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r.
nie znajdowały się w trudnej
sytuacji, nie mają zobowiązań
przeterminowanych wobec ZUS/
KRUS, US, lub nie miały takich
zobowiązań na 1 lutego 2020 r.

Gwarancje de minimis

Gwarancje Biznesmax

Korzyści:

Korzyści:



dostępność do kredytu dla
klientów banku z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku
na zabezpieczenie kredytu

zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym
majątkiem



w części objętej gwarancją
de minimis, przedsiębiorca nie
musi go zastawiać ani na rzecz
banku udzielającego kredytu,
ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego



oszczędność czasu – wszystkie
formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym



obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia



oszczędność środków – gwarancja jest bezpłatna, umożliwia otrzymanie dopłaty do
oprocentowania kredytu (obniża koszt kredytu oraz pozwala na otrzymanie atrakcyjniejszych od standardowych
warunków kredytowania)

Gwarancja z Funduszu
Gwarancji Płynnościowych
Korzyści:


w
 ygoda

niska opłata prowizyjna
- wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu realizowane
są w banku kredytującym



poręczenie w postaci weksla
in blanco



w ygoda - wszystkie formalności związane z zabezpieczeniem kredytu realizowane są
w banku kredytującym


m
 ożliwość

okres gwarancji do 27 miesięcy
skorzystania z produktów dla odnawialnych i nowych kredytów



elastyczność w dysponowaniu
własnym majątkiem – gwarancja BGK jest głównym zabezpieczeniem kredytu, nie wymaga zabezpieczeń materialnych



gwarancja obejmuje kredyt
na
zapewnienie
płynności
finansowej.



komplementarność - rozwiązanie umożliwia finansowanie kosztów, które nie mogą być dofinansowane w formie dotacji.



brak opłaty za rozpatrzenie
wniosku o udzielenie gwarancji



obniżenie całkowitego kosztu
kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji.
Warunki udzielenia finansowania:



 preferencyjne warunki udzielenia finansowania dla kredytów
obrotowych:
-z
 większenie zakresu gwarancji
do 80% kwoty kredytu
-b
 rak prowizji
gwarancji

za

udzielenie

-w
 ydłużenie
maksymalnego
okresu gwarancji z 27 do 39
miesięcy dla kredytu obrotowego



 gwarancji mogą skorzystać firz
my, które na 1 lutego 2020 roku
nie miały zaległości w ZUS, US



kwota gwarancji nie obejmuje
odsetek oraz innych kosztów
związanych z kredytem



gwarancja de minimis jest zabezpieczona wekslem własnym
in blanco przedsiębiorcy



stawka prowizji za udzieloną
gwarancję wynosi 0,5% kwoty
gwarancji w stosunku rocznym
(0% kwoty kredytu za roczny
okres gwarancji do 31 grudnia
2020 r.).

Warunki udzielenia finansowania:



 prowizja za udzielenie gwarancji – 0 zł



 maksymalna kwota gwarancji:
2,5 mln euro, zakres: do 80%
wartości kredytu



 okres do 20 lat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z pomocy publicznej



 zabezpieczenie: weksel in blanco przedsiębiorcy



 możliwość objęcia gwarancją
tylko nowych kredytów



 stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielonych od 01.01.2022
– 3,33% kwoty kapitału kredytu za okres 3 lat (stawka może
ulec zmianie w zależności od
dostępnych środków)



 stawka roczna dopłaty dla gwarancji udzielanych do 31.12.2021 r.
– 5% kwoty kapitału kredytu za
okres 3 lat.

Warunki udzielenia finansowania:


kwota gwarancji – do 200 mln zł
o
kres gwarancji – do 27 miesię-

 zakres gwarancji – do 80%



cy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące



 maksymalna
– 250 mln zł

kwota

kredytu



 zabezpieczenie gwarancji – weksel własny in blanco



 termin udzielenia gwarancji – od
1 marca do 30 czerwca 2021 r.



 kwota prowizji za udzielenie
gwarancji:
-d
la średnich firm przy kredycie do 12 miesięcy wynosi
0,25% kwoty gwarancji, a przy
kredycie powyżej 12 miesięcy
i do 24 miesięcy 0,55% kwoty
gwarancji
-d

la dużych firm prowizja
przy
udzieleniu
gwarancji
dla kredytu do 12 miesięcy
wynosi: 0,5% kwoty gwarancji, a przy kredycie powyżej
12 miesięcy i do 24 miesięcy
wynosi: 1,15% kwoty gwarancji.
Prowizja jest liczona od kwoty
udzielonej gwarancji i pobierana jest jednorazowo z góry za
cały okres gwarancji.

9

Spis treści

Jak uzyskać gwarancję - krok po kroku
Produkty gwarancyjne
dostępne są w bankach
kredytujących
współpracujących z BGK.
Lista banków udzielających

Kliknij
Tutaj

gwarancji de minimis
Lista banków udzielających

Kliknij
Tutaj

gwarancji biznesmax
Lista banków udzielających
gwarancji z Funduszu Gwarancji
Płynnościowych
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Kliknij
Tutaj

Produkty na utrzymanie płynności
finansowej przedsiębiorstwa
Pożyczki płynnościowe

Fundusz Dopłat do Oprocentowania

Czym są pożyczki płynnościowe? Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności
finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie
udzielane podmiotom sektora MŚP.

Czym jest Fundusz Dopłat do Oprocentowania
(FDO)? FDO to pomoc publiczna w formie dopłaty do
oprocentowania. BGK wypłaca dopłatę, która pokrywa
część odsetek należnych bankowi kredytującemu.
Dzięki wsparciu z FDO przedsiębiorca spłaca tylko
część odsetek należnych bankowi kredytującemu,
stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków Funduszu.

Kto może skorzystać?

Kto może skorzystać?

Ze wsparcia mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w związku z sytuacją
wywołaną
epidemią
COVDID-19
znalazły
się
w trudnej sytuacji ekonomicznej i mają problemy
z utrzymaniem płynności finansowej.

Ze wsparcia w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, w której prowadzą
działalność oraz podmioty prowadzące działalność
w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
przy czym jeden przedsiębiorca może skorzystać
z dopłaty FDO wyłącznie dla jednego kredytu.

Aby skorzystać z Pożyczki Płynnościowej POIR, firma
nie mogła znajdować się w trudnej sytuacji przed
31.12.2019 r. (m.in. brak zaległości w ZUS, US) i obecnie
nadal znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku
wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona. Ponadto,
na przedsiębiorstwie nie może ciążyć obowiązek
zwrotu pomocy i nie może podlegać ono wykluczeniu
z możliwości dostępu do środków publicznych.
Korzyści:

Wsparcie dedykowane jest firmom, które w związku
z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią
COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym
zagrożone.

Korzyści:

długi okres spłaty wynoszący do 6 lat

undusz dopłaca do oprocentowania kredytów
F
obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność
firmy) – nowych i już zaciągniętych



zerowe oprocentowanie



 GK pokrywa część odsetek kredytu maksymalnie
B
przez 12 miesięcy



opłaty do odsetek można łączyć z innymi
d
programami pomocowymi BGK – kredyt z dopłatą
można zabezpieczyć gwarancjami de minimis
(w przypadku sektora MŚP) oraz gwarancjami
z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (w przypadku
średnich i dużych firm)

6 -miesieczna karencja w spłacie pożyczki
(6 miesięcy od uruchomienia pożyczki)
wakacje kredytowe polegające na wydłużeniu okresu
spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym
i drugim roku okresu spłaty pożyczki)



brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę



 ysokość dopłat dla mikro-, małych i średnich przew
dsiębiorstw:

możliwość uzyskania więcej niż jednej pożyczki
płynnościowej, pod warunkiem, że ich łączna kwota
nie przekroczy 15 mln zł.

- dopłata do odsetek
2 punktów procentowych

kredytu

w

wysokości

- wysokość dopłat dla dużych firm: dopłata do odsetek kredytu w wysokości 1 punktu procentowego.
Pożyczki
Płynnościowe
POIR
są
dostępne
u pośredników współpracujących z BGK. W trzecim
naborze, pożyczek w województwie mazowieckim
udziela Bank Pekao S.A. Aktualna lista wszystkich
pośredników znajduje się tutaj

Kredytu z dopłatą udzielają banki komercyjne
i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Ich lista dostępna jest tutaj
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Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa
dla MŚP w czasie pandemii
Pandemia COVID-19 dotknęła większość
segmentów gospodarki. Niestandardowa
i dynamicznie zmieniająca się sytuacja na
rynku zmusiła przedsiębiorców do ograniczenia lub nawet zawieszania działalności. Jak pomóc przedsiębiorcom, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji lub są nią
zagrożeni? Jak utrzymać się na rynku? Jak
zdobyć środki na bieżące zobowiązania?
MAZOWIECKA POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA
to rozwiązanie przygotowane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego we współpracy
z Zarządem Województwa Mazowieckiego oraz instytucjami finansującymi, które
wspierają sektor MŚP środkami z projektu
Jeremie 2.
Dla kogo?
O pożyczki ubiegać się mogą mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa.
Cel finansowania:
 wynagrodzenia pracowników (w tym
także składowe należne ZUS, US)
 opłaty za czynsz lub najem lokal
 zakup potrzebnego towaru
 spłata zobowiązań handlowych
 
wydatki niezbędne do zapewnienia
ciągłości firmy i nieopłacone na dzień
1 lutego 2020 roku
 
spłata bieżących rat pożyczkowych,
kredytowych, leasingowych (które nie
pochodzą ze środków EFS, z innych

funduszy, programów, środków i instrumentów UE lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej).
Najważniejsze korzyści
 finansowanie do 500 tys. zł
 brak obowiązku wkładu własnego
 brak dodatkowych prowizji
 okres spłaty do 5 lat.
Gdzie uzyskasz pożyczkę?
Pożyczek udzielają instytucje finansujące
współpracujące z BGK, tj.:
 Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. - www.tise.pl
 Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego
Rolnictwa - www.fdpa.org.pl
 Polska Fundacja Przedsiębiorczości
- www.pfp.com.pl
Każda z ww. instytucji udostępnia na swojej
stronie internetowej dokumenty niezbędne
do złożenia wniosku o pożyczkę oraz
publikuje szczegółowe warunki uzyskania
wsparcia (dodatkowe informacje także na
stronie: pozyczkiunijne.bgk.pl).
Przyznanie pożyczki zależy od pozytywnej
oceny zdolności kredytowej.
Grzegorz Kowalski
Ekspert ds. projektów unijnych,
Departament Instrumentów Finansowych BGK

Niniejsze materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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Polska gospodarka w dobie pandemii
- wywiad z Mateuszem Walewskim, głównym ekonomistą BGK
Co może Pan powiedzieć o sytuacji gospodarczej Polski 9 miesięcy od rozpoczęcia
pandemii i ogłoszenia lockdownu?
Polska znalazła się w gronie krajów, których gospodarcze skutki pierwszej fali pandemii dotknęły w relatywnie niewielkim
stopniu. Odnotowaliśmy jeden z najmniejszych w Europie spadków PKB w II kwartale
2020 roku oraz bardzo niską redukcję liczby pracujących. Wskaźniki eksportu towarów, produkcji przemysłowej, czy sprzedaży
detalicznej w III kwartale powróciły już do
poziomów sprzed pandemii. Teraz mamy
do czynienia z drugą falą pandemii, praktycznie w całej Europie, i jest oczywiste, że
doprowadzi ona do ponownego ograniczenia skali działalności gospodarczej. To jak
duże będzie to ograniczenie, zależy przede
wszystkim od sytuacji epidemicznej.
Czy struktura polskiej gospodarki może
pomóc Polsce przetrwać kryzys wywołany
pandemią COVID-19?
Struktura polskiej gospodarki, z relatywnie
dużą rolą popytu wewnętrznego, znaczącym udziałem towarów konsumpcyjnych
np. mebli i żywności w eksporcie oraz niskim
udziałem turystyki, rzeczywiście ogranicza
siłę negatywnych skutków gospodarczych
pandemii w naszym kraju. Dodatkowo, popyt wewnętrzny oraz finanse firm zostały
w znaczący sposób wsparte poprzez różne
narzędzia tarczy antykryzysowej. Wszystkie te czynniki powinny także wspomóc
relatywnie szybkie wychodzenie naszego
kraju z kryzysu w okresie, gdy pandemia
się już skończy.
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Z raportu BGK dotyczącego sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w okresie pandemii COVID 19 wynika, że
samorządy oczekiwały istotnych spadków
dochodów podatkowych, z czego najbardziej pesymistyczne były gminy miejskie.
Z czego wynika ten pesymizm? Czy pandemia może doprowadzić w długoterminowej
perspektywie do dezurbanizacji w Polsce?
Jak wygląda obecnie sytuacja gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego
na Mazowszu?
Tak, rzeczywiście samorządy przewidywały
jeszcze w czerwcu, że ich dochody podatkowe w tym roku będą o 10%-15% niższe niż
rok wcześniej i oczekiwania samorządów
z województwa mazowieckiego nie odbiegały tu znacząco od średniej. Wiemy już,
że na razie rzeczywiste dane dotyczące
dochodów podatkowych samorządów są
znacznie bardziej optymistyczne. W sumie, dochody podatkowe w pierwszej połowie 2020 były o około 4% niższe niż rok
wcześniej i trudno spodziewać się znaczącego pogorszenia sytuacji w tym względzie
w drugiej połowie roku. To, że szczególnie
pesymistyczne były gminy miejskie, wynika ze struktury ich dochodów, jak i struktury gospodarczej. Po pierwsze, gminy
miejskie charakteryzują się większym niż
wiejskie udziałem dochodów własnych,
w tym podatkowych w całkowitych dochodach (mniejsza jest rola subwencji). Po drugie, ograniczenia działalności gospodarczej
w większym stopniu dotknęły i dotykają
działalności prowadzonej na terenach miejskich. Trudno jest oczywiście na tej podstawie powiedzieć cokolwiek o urbanizacji lub
dezurbanizacji kraju, bo są to zjawiska długookresowe i determinowane przez wiele
różnych czynników.
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Kondycja samorządów i spółek komunalnych
- badanie zrealizowane przez BGK, wrzesień
2020 r.
Komentarz do badania na podstawie analizy zespołu analityków
Biura Badań i Analiz BGK.
Inwestycje samorządów w dobie COVID-19

Raport Banku Gospodarstwa Krajowego,

– sektor ochrony zdrowia.

dotyczący

sytuacji

finansowej

jedno-

stek samorządu terytorialnego w Polsce
Większość samorządów w związku z sytu-

w świetle COVID-19, to wynik analizy, jaką

acją epidemiologiczną planuje zwiększyć

BGK przeprowadził na podstawie ankiety

nakłady na służbę zdrowia, jednocześnie

skierowanej do jednostek samorządu te-

zmniejszając inwestycje w tym sektorze

rytorialnego. Na poniższych wykresach

w perspektywie długoterminowej.

przedstawiono wyniki badania dotyczące
sektora ochrony zdrowia.
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W kolejnych latach

W 2020 roku

Deklaracje gmin dotyczące poziomu inwestycji samorządów w poszczególnych sektorach w 2020 roku i kolejnych latach

Na powyższym wykresie, w ujęciu procentowym, przedstawiono deklaracje gmin dotyczące planów
inwestycyjnych w poszczególnych sektorach w bieżącym roku (2020) oraz w latach kolejnych. Ograniczenia
inwestycji planowane są w sektorach wodno-kanalizacyjnym (27% gmin planuje ograniczenia inwestycji
w bieżącym roku, zaś 30% gmin planuje ograniczenia w latach kolejnych), w sektorze zarządzania odpadami
(odpowiednio 17% oraz 20%) oraz w transporcie zbiorowym (odpowiednio 16% oraz 17%). Jednocześnie warto
zauważyć, że 7% gmin deklaruje zwiększenie inwestycji w sektorze ochrony zdrowia (w latach kolejnych
deklaruje to 5% gmin) oraz zarządzania odpadami (odpowiednio 6% oraz 5%).
Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia wynika zapewne z chęci poprawy jakości opieki zdrowotnej, która
znajduje się na pierwszej linii frontu walki z pandemią. W związku z zadaniami gmin w zakresie ochrony
zdrowia, a więc podstawowych świadczeń opieki medycznej, wydatki te mają związek z profilaktyką.
O ile sytuacja w gminach, w przypadku służby zdrowia jest stosunkowo stabilna, o tyle w przypadku powiatów
i województw mamy do czynienia z planowanym ograniczeniem inwestycji w sektorze ochrony zdrowia
w perspektywie długoterminowej, nawet pomimo deklaracji o ich zwiększeniu w roku bieżącym (decyduje się
na to co trzecie województwo). Poniższy wykres pokazuje zmiany inwestycyjne w sektorze ochrony zdrowia
w samorządach wszystkich szczebli, a także wsparcie dla spółek komunalnych oraz ich sytuację w świetle
COVID-19.
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Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że w momencie badania (lato 2020 r.) w gminach sytuacja
dotycząca ochrony zdrowia była stabilna – w porównaniu do powiatów i województwa, różnice między
ograniczaniem a zwiększaniem inwestycji w sektorze ochrony zdrowia nie są bardzo znaczące. Co istotne,
prawie wszystkie województwa nadają priorytet inwestycjom w sektorze ochrony zdrowia. Natomiast
w przypadku powiatów jest to już tylko 37,4%, a w gminach 12,9%. Można zauważyć, że 20% powiatów planuje
ograniczyć inwestycje w omawianym sektorze w roku bieżącym oraz 25% w kolejnych latach – w przypadku
zwiększenia inwestycji w roku bieżącym, wskazuje to 19% powiatów i 7,4% w latach kolejnych. Priorytetowe
traktowanie służby zdrowia przez województwa odzwierciedlają następujące wartości: 9% województw
planuje ograniczyć inwestycje w roku bieżącym i 26% w latach kolejnych, z kolei zwiększenie nakładów
deklaruje: 32% województw w roku bieżącym oraz 20,5% województw w latach kolejnych. Warty odnotowania
jest także udział procentowy spółek komunalnych w sektorze ochrony zdrowia. Na powyższym wykresie
widać, że im wyższy szczebel samorządu, tym więcej spółek komunalnych w tym sektorze (wśród gmin 12,1%,
powiatów 77,3%, a w przypadku województw jest to 83,7%).
Pełny raport Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczący sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle COVID-19 dostępny jest tutaj
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Najpiękniejszych Świąt
wypełnionych radością i miłością
oraz spokojnego 2021 roku
życzy
Region Mazowiecki BGK
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