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 „Wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce 
spadła o 3% w okresie pandemii Covid-19 – przełamując  
globalny trend...” 
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Wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce spadła o 3% 

w okresie pandemii Covid-19 - przełamując globalny trend wzrostu wartości 

kredytów dla przedsiębiorstw. 

 Wartość niespłaconych kredytów dla przedsiębiorstw w Polsce spadła o 2,6 mld 

USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 

 Wartość kredytów wzrosła o 3,3 bln USD w 24 głównych gospodarkach 
światowych. 

 Istnieje odczuwalna potrzeba dalszego wsparcia dla biznesu, ponieważ kraje 
nadal podtrzymują ograniczenia. 

Wartość udzielanych kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce spadła o 3% 

od początku pandemii Covid-19 - przełamując globalny trend wzrostu wartości 

kredytów na wsparcie przedsiębiorstw- wskazuje najnowsze badanie przeprowadzone 

przez UHY, międzynarodową sieć księgowo-doradczą. 

Podczas gdy wartość udzielanych kredytów bankowych w Polsce spadła, inne kraje 

europejskie zwiększyły tą wartość średnio o 5,3% w porównaniu z 10% wzrostem na 

świecie - co sugeruje, że Polska może potrzebować więcej środków, aby wesprzeć 

przedsiębiorstwa w czasie pandemii. 

Badanie UHY dotyczące 24 głównych gospodarek pokazuje, że wartość niespłaconych 

kredytów udzielonych firmom w Polsce spadła o 2,6 mld USD w porównaniu 

z poprzednimi dwunastoma miesiącami, co wpływa istotnie na zdolność 

przedsiębiorstw do radzenia sobie z pandemią. 

Badanie UHY wykazało, że banki w Polsce udzieliły o wiele mniej nowych pożyczek dla 

przedsiębiorstw podczas pandemii niż inne gospodarki UE, takie jak Francja (10%) 

i Włochy (5%). 

Polski rząd uruchomił program pożyczek o wartości 870 mln USD, aby wspierać MŚP - 

stanowiący zaledwie 1% wartości niespłaconych kredytów dla przedsiębiorstw. 

Zdaniem ekspertów UHY ECA to nie wystarczy, aby nadrobić skutki wielomiesięcznych 

restrykcji w polskiej gospodarce. Jeśli banki mają ograniczone możliwości udzielania 

nowych pożyczek, będą ostrożniej ich udzielać, co oznacza że wiele firm nie uzyska 

potrzebnego im taniego finansowania. 

Piotr Woźniak, Partner Zarządzający w UHY ECA, mówi: „Polskie firmy oczekują od 

rządu pomocy w zapewnieniu jak największego finansowania, aby umożliwić im 

przetrwanie”. 
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„Możliwość uzyskania pożyczek gwarantowanych przez państwo jest świetnym 

rozwiązaniem, ale jeśli przedsiębiorcy nie będą mieli dostępu do wystarczającej ilości 

taniego finansowania, ożywienie będzie wolniejsze niż to powinno”. 

„Wiadomość o szczepionce to światełko w tunelu. Jednak z uwagi na to, że wiele firm 

nadal nie jest w stanie powrócić do „normalnego” poziomu operacyjnego, Polska 

może być zmuszona przedłużyć swój program pożyczek awaryjnych również na 

późniejszą część roku. ” 

Niespłacone kredyty udzielone przedsiębiorstwom z dziesięciu największych 

gospodarek świata osiągnęły w zeszłym roku łącznie poziom 32,7 mld USD, co stanowi 

wzrost o 3,1 mld USD (10,5%) w porównaniu z 29,6 mld USD niespłaconych kredytów 

rok wcześniej. 

Badanie UHY wykazało, że kraje BRIC doświadczyły szczególnie dużego wzrostu 

wartości kredytów bankowych w ciągu ostatniego roku, notując wzrost o 1,93 mld 

USD - średnio o 12%. 

Kraje BRIC wyprzedziły G7 (średnio wzrost o 9% w odniesieniu do wartości kredytów), 

ze wzrostem o 1,2 mld dolarów w obszarze niespłaconych kredytów, osiągając 

w zeszłym roku łącznie 15 mld dolarów. 

 

Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w Polsce spadły o 3%, 

przy średnim wzroście o 5,3% w krajach europejskich 
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  * Bieżące dane niespłaconych pożyczek dla firm w ostatnim dostępnym terminie 

 

Rank Country 
Lending to all businesses - 

most recent date (USDm)

Lending to all businesses - 

six months earlier (USDm)

Lending to all businesses - 

one year earlier (USDm)

1 year % 

change

Lending at 

most recent 

date - year 

end

1 Brazil 298,850,084,350.00$                   275,375,944,175.00$                   252,549,516,650.00$                   18% Sep-20

2 China 16,037,300,000,000.00$             15,496,600,000,000.00$             14,272,800,000,000.00$             12% Oct-20

3 Uruguay 14,222,000,000.00$                     13,997,800,000.00$                     12,670,400,000.00$                     12% Sep-20

4 Japan 5,523,096,544,421.98$               5,339,278,663,629.46$               4,966,202,081,051.48$               11% Nov-20

5 Vietnam 375,731,449,069.00$                   354,410,142,577.00$                   340,729,495,098.00$                   10% Sep-20

6 Bangladesh 101,489,000,000.00$                   96,861,400,000.00$                     92,454,100,000.00$                     10% Mar-20

7 France 1,144,420,000,000.00$               1,048,670,000,000.00$               1,043,080,000,000.00$               10% Sep-20

8 Russia 486,683,000,000.00$                   468,752,000,000.00$                   447,087,000,000.00$                   9% Nov-20

9 US 5,065,600,000,000.00$               5,418,000,000,000.00$               4,667,200,000,000.00$               9% Nov-20

10 UK 528,461,000,000.00$                   536,100,000,000.00$                   488,041,000,000.00$                   8% Oct-20

11 Australia 696,628,000,000.00$                   628,066,000,000.00$                   649,058,000,000.00$                   7% Nov-20

12 Germany 1,175,700,000,000.00$               1,130,150,000,000.00$               1,100,210,000,000.00$               7% Oct-20

13 India 1,400,152,800,000.00$               1,364,221,450,000.00$               1,316,451,470,000.00$               6% Jun-20

14 Italy 793,049,000,000.00$                   768,150,000,000.00$                   753,252,000,000.00$                   5% Oct-20

15 Belgium 246,058,520,760.00$                   240,347,553,680.00$                   237,210,560,080.00$                   4% Nov-20

16 Israel 133,959,638,135.00$                   131,350,034,795.00$                   129,610,299,235.00$                   3% Jun-20

17 Spain 1,096,133,478,300.00$               1,063,245,489,100.00$               1,064,824,103,150.00$               3% Sep-20

18 Mexico 281,569,000,000.00$                   312,348,000,000.00$                   274,086,000,000.00$                   3% Dec-20

19 Pakistan 31,186,660,000.00$                     31,676,600,000.00$                     30,777,200,000.00$                     1% Oct-20

20 Philippines 172,951,000,000.00$                   181,690,000,000.00$                   170,920,000,000.00$                   1% Oct-20

21 Netherlands 298,143,000,000.00$                   304,336,000,000.00$                   296,879,000,000.00$                   0% Sep-20

22 Canada 782,945,000,000.00$                   824,837,000,000.00$                   785,257,000,000.00$                   -0.3% Sep-20

23 Poland 87,632,500,000.00$                     94,765,200,000.00$                     90,234,200,000.00$                     -3% Sep-20

24 Ireland 87,759,000,000.00$                     86,903,000,000.00$                     94,524,000,000.00$                     -7% Jun-20

BRIC $18.2 trillion $17.6 trillion $16.3 trillion 11.9%

G7  $15. trillion $15.1 trillion $13.8 trillion 8.8%

EU $4.9 trillion $4.7 trillion $4.7 trillion 5.3%

Top 10 global 

economies $32.7 trillion $32.2 trillion $29.6 trillion
10.5%

Overall $36.9 trillion $36.2 trillion $33.6 trillion 9.8%


