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Szanowni Państwo
Oddajemy do Państwa rąk raport dotyczący przyczyn inflacji w Polsce wraz z propozycjami
opanowania wszechobecnej drożyzny. W debacie publicznej wiele jest przekłamań, skutki
mylone są przyczynami, a winni inflacji szukają odpowiedzialnych wszędzie tylko nie
u siebie. Rządzący próbują Polaków przekonać do tzw. „putinflacji”, podczas gdy prawda
jest taka, że w znacznej mierze mamy do czynienia z pislflacją, wywołaną błędami NBP
i rozrzutną polityką fiskalną rządu. Gdyby nie te działania, jak również antyeuropejski kurs
skutkujący słabszym złotym, inflacja w Polsce mogłaby się kształtować na poziomie inflacji
francuskiej, czyli ok 6%.
Polska wchodzi powoli w okres wyborczy, który będzie podgrzewał napięcia inflacyjne.
To bardzo groźne dla gospodarki, szczególnie, że w Polsce procesy inflacyjne wymknęły
się spod kontroli, a brak reakcji rządu na rosnące ceny należy traktować jako zapowiedź
realizacji polityki proinflacyjnej, a nie antyinflacyjnej.
Jako niezależny think tank jesteśmy zobowiązani rzetelnie informować o zależnościach
gospodarczych. Mamy też obowiązek zwracać uwagę na zagrożenia. Świat rozwinięty
obawia się recesji, inwazja rosyjska na Ukrainie tworzy niepewność polityczno –
gospodarczą. W warunkach tak wielkiej niepewności i zagrożeń należałoby oczekiwać
polityki ostrożnej zarówno ze strony rządu jak i opozycji.
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Za inflację odpowiedzialny jest rząd i Narodowy Bank Polski
Po okresie niskich wzrostów cen, trwającym przeszło dekadę, świat wszedł w okres podwyższonej
inflacji. W Stanach Zjednoczonych wyniosła ona w maju 2022 roku 8,6%, w Wielkiej Brytanii 9,1%, a w
czerwcu w strefie euro 8,6 %, w Polsce 15,6%. To pokazuje, że inflacja stała się problemem
światowym, choć są kraje, gdzie wciąż jest niska. W Szwajcarii wynosi 2,7% (maj) , w Japonii 2,1%
(maj), we Francji 5,8% (maj).
Teoria ekonomii o inflacji
Według profesora Miltona Friedmana, noblisty i współautora monumentalnej pracy „Monetarna
historia Stanów Zjednoczonych 1867-1960” inflacja jest zawsze zjawiskiem pieniężnym. To znaczy, że
wzrost cen jest konsekwencją nadmiernej podaży pieniądza. Zależność ta jest ujęta w równaniu,
sformułowanym przez amerykańskiego ekonomistę Irvinga Fishera (1867-1947):
Iloczyn ilości pieniądza w gospodarce i prędkości obrotu pieniądza równa się iloczynowi poziomu cen
i wielkości produkcji.
Jeśli zwiększa się podaż pieniądza, to przy nie zmieniającej się prędkości jego obrotu i wielkości
produkcji, wzrośnie poziom cen i w gospodarce pojawi się inflacja.
Bank centralny ma instrumenty, by sterować podażą pieniądza oraz szybkością obiegu. Jeśli
gospodarka rośnie, potrzebuje więcej pieniądza. Jeśli rośnie szybkość obrotu pieniądza - bo
konsumenci i producenci nie wierzą w jego stabilność, wycofują depozyty bankowe i wydają go jak
najszybciej - rośnie inflacja.
Inflacja wynika też z nierównowagi gospodarczej. Rośnie wówczas, gdy wzrost gospodarczy jest
szybszy od wzrostu potencjalnego, to znaczy „naturalnego” wzrostu, który gospodarka jest w stanie
utrzymać w średnim okresie dzięki posiadanym maszynom, urządzeniom, infrastrukturze, a przede
wszystkim pracownikom.
Zgodnie z teorią ekonomii jeżeli rosną oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów, rośnie
też inflacja. To samosprawdzająca się prognoza. Jeśli pracownicy spodziewają się wyższej inflacji,
żądają podwyżek płac, a sprzedawcy podnoszą ceny, żeby wyprzedzić inflację. Istnieje wówczas
groźba rozkręcenia spirali inflacyjnej: ceny rosną, więc ludzie oczekują, że będą rosły, tworzą presję
na wzrost własnych dochodów i tym samym podnoszą ceny. Subiektywne odczucie inflacji zwykle
rozmija się ze wskaźnikami urzędów statystycznych.
Uważamy, że ceny rosną szybciej niż podają oficjalne statystyki, co wynika zarówno z psychologii, jak i
z tego, że każdy ma własny koszyk zakupów i akurat jego towary mogą drożeć ponadprzeciętnie.
Dlatego pracownicy oczekują podwyżek wynagrodzeń ponad wzrost inflacji. Zadaniem banku
centralnego jest niedopuszczenie do utrwalenia się oczekiwań inflacyjnych. Aby tak się stało polityka
banku i jej zarząd muszą być wiarygodni.

Tabela 1. 12-miesięczna inflacja CPI w Polsce
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65,1% przedsiębiorstw badanych przez NBP marcu 2022 roku uważało, że inflacja w najbliższych 12
miesiącach przyspieszy, a 11,6% że utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Jedynie 6,1%
spodziewało się spadku inflacji. Wyraźnie wzrósł też wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów,
badany przez GUS. To znaczy, że spirala oczekiwań cenowo płacowych już się rozkręciła, a
konsumenci i producenci nie wierzą, że Narodowy Bank Polski będzie w stanie ją powstrzymać.
Szoki zewnętrzne
Obecna inflacja jest tłumaczona wzrostem cen surowców, głównie energetycznych, ale też rolnych, a
także zakłóceniami w globalnych łańcuchach dostaw, które wywołały niedobory niektórych
komponentów i towarów.
Pod koniec 2019 roku, a więc przed wybuchem pandemii, w wirtualnym punkcie handlu gazem w
Dutch Title Transfer Facility (TTF), gdzie kształtują się ceny bieżące tego surowca na rynku
europejskim, 1MWh gazu ziemnego kosztowała około 15 euro. Wraz z recesją, wywołaną pandemią
Covid-19 cena spadła, osiągając w połowie 2020 roku minimum - poniżej 5 euro za 1 MWh.
Ożywienie globalnej gospodarki, które było mocniejsze niż się spodziewano, mimo utrzymywania się
pandemii, doprowadziło do eksplozji cen gazu na TTF. W grudniu 2021 roku przekraczały 150 euro za
1MWh i były 7-krotnie wyższe niż rok wcześniej. Pod koniec czerwca 2022 cena na TTF wynosiła 127
euro za 1 MWh.
Ceny za gaz i energię, które płacą użytkownicy w całej Europie nie są tożsame z cenami na TTF, ale za
nimi podążają. W Unii Europejskiej gaz ziemny dostarcza około jednej piątej energii elektrycznej, ale
wyższe ceny gazu wywierają nieproporcjonalnie większą presję na wzrost cen energii elektrycznej,
ponieważ w odróżnieniu od elektrowni wiatrowych lub solarnych dostarczają stabilnej energii.
Dlatego wzrost cen gazu spowodował podobny efekt energii elektrycznej. W maju 2022 ceny energii
w strefie euro były o 39,1% wyższe niż w maju 2021 roku. Wzrost cen energii podniósł 12-miesięczną
inflację o 3,87 pkt proc. Innymi słowy, gdyby wzrost cen energii w strefie euro w 2021 wyniósł 0%,
inflacja w maju 2022 roku w stosunku do maja 2021 roku wynosiłaby w strefie euro 4,2%.
W Polsce towarem szczególnie wpływającym na ceny innych towarów i usług są paliwa
samochodowe, które w maju 2022 roku były o 35,4% droższe niż rok wcześniej. Ten wzrost cen
tłumaczy się sytuacją na światowym rynku ropy naftowej.

Ropa naftowa Brent na światowych rynkach staniała od grudnia 2019 roku do czerwca 2020 roku z 30
do 20 USD za baryłkę. Spowodowane to było światową recesją, wywołaną pandemią Covid-19. Od
czerwca 2020 roku do października 2021 roku zdrożała do 69 USD za baryłkę, a po krótkotrwałej
obniżce, cena baryłki zaczęła rosnąć i przy dużej zmienności ustabilizowała się na poziomie nieco
ponad 100 USD za baryłkę. W końcu czerwca 2022 roku kosztowała 111 USD.
Tabela 2. Cena baryłki ropy Brent w latach 2008 - 2022 (USD/baryłka)
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Ale historyczny rekord cen baryłki Brent padł na początku czerwca 2008 roku, gdy kosztowała 140
USD, a średnia cena od 2 stycznia 2008 roku do 31 lipca 2008 roku wynosiła 113,5 USD za baryłkę.
Tymczasem w czerwcu 2008 roku według GUS benzyna silnikowa, „Euro-Super” kosztowała w Polsce
przeciętnie 4,65 zł za litr. Dziś przy niższej cenie ropy naftowej kosztuje blisko 8 zł. Ta różnica
spowodowana jest tym, że na wzrost cen paliw wpłynęło także obniżenie kursu złotego. O ile w I
połowie 2008 roku dolar kosztował średnio 2,25 PLN, to obecnie kurs wynosi 4,47 zł. W przeliczeniu
na walutę polską baryłka ropy w pierwszej połowie 2008 roku kosztowała 255 zł, a obecnie blisko 500
zł.
Od początku roku do końca czerwca złoty stracił do dolara amerykańskiego blisko 10%, a do euro
2,5%. Od początku I kadencji Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP (10 czerwca 2016 rok)
do końca czerwca 2022 wartość polskiej waluty w relacji do dolara amerykańskiego spadła o 14%, a
do euro o 7,5%. Gdyby NBP dbał o stabilność złotego, ceny importowanej ropy, a zapewne też
benzyny byłyby o 10% (ok. 70-80 gr za litr) niższe.

Tabela 3. Zmiany kursów walut w latach 2012 - 2022
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Inflację, wywołaną szokami można opanować
Skokowy wzrost inflacji, spowodowany cenami energii przypomina sytuację z lat 70. XX wieku. W
latach 1973-74 i 1979-80 szoki naftowe doprowadziły do gwałtownego wzrostu inflacji w wielu
krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Japonii. Wzrost cen
spowodowany był embargiem na sprzedaż ropy do USA i krajów popierających Izrael wprowadzonym
przez kraje OPEC (głownie arabskie) po wybuchu wojny arabsko-izraelskiej w październiku 1973 roku.
Drugi szok naftowy wynikał z ograniczenia sprzedaży ropy irańskiej po rewolucji islamskiej, która
doprowadziła do obalenia w styczniu 1979 roku zaprzyjaźnionego ze Stanami Zjednoczonymi szacha
Mohammada Rezy Pahlawiego.
Ale szoki naftowe nie wyjaśniają całego problemu inflacji. Wynikała ona także z polityki fiskalnej i
monetarnej Stanów Zjednoczonych oraz z faktu, że wiele walut było powiązanych z dolarem, a zatem
USA eksportowały swoją inflację.
W Stanach Zjednoczonych i kilku krajach europejskich starano się wówczas hamować inflację
poprzez kontrolę cen i płac, a także racjonowanie paliw silnikowych. Przynosiło to skutki odwrotne od
zamierzonych, gdyż administracyjne ingerencje w rynek hamowały podaż paliw. Były jednak wyjątki,
do których należała Republika Federalna Niemiec i Szwajcaria.
Bundesbank uznał walkę z inflacją, która w połowie 1973 roku (jeszcze przed wybuchem wojny
arabsko-izraelskiej) osiągnęła w Niemczech prawie 8%, za główny cel. Szok naftowy skomplikował
zadanie Bundesbanku, ale w 1974 roku inflacja w RFN nie przekroczyła 7% , gdy tymczasem w USA
wyniosła 11%, w Wielkiej Brytanii 16%, we Francji 14%, w Japonii 23%. W kolejnych latach inflacja w
RFN spadała. W 1978 roku wyniosła 2,7%, a w 1980 roku, po drugim szoku naftowym 5,4%, gdy w
Stanach Zjednoczonych 13,6%, w Wielkiej Brytanii, 18,0%, w Japonii 7,8%, we Francji 13,6%. Polityka
pieniężna realizowana przez Bundesbank była zatem w stanie przeciwdziałać wzrostom cen paliw i
energii, gdy inne banki centralne nie radziły sobie z nimi.
Także obecna inflacja, wywołana szokiem zewnętrznym może zostać szybko opanowana, o ile
polityka rządów i banków centralnych (policy mix) będzie spójna i doprowadzi do schłodzenia
gospodarki, czyli obniżenia popytu. Polityka antyinflacyjna zapewne spowoduje obniżenie tempa
wzrostu PKB, a nawet recesję i wzrost bezrobocia. Jeżeli jednak manewr ten będzie odkładany,
konieczna może być terapia znacznie ostrzejsza, taka jaką zastosowała Rezerwa Federalna USA,
kierowana w końcu lat 70. XX wieku przez Paula Volckera. Stopa funduszy federalnych w grudniu

1980 r. osiągnęła poziom 18,9%, a pięć miesięcy później aż 19,1% (historyczny rekord po II wojnie
światowej). Efektem była głęboka recesja, ale też szybkie stłumienie inflacji.
Inflacja zaskoczyła ekonomistów
Wysoka inflacja pojawiła się większości krajów wysoko rozwiniętych w 2022 roku po długim okresie
niskiej inflacji, trwającym od światowego kryzysu finansowego. W latach 2008-2020 średni wzrost
cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych wynosił 1,5 proc. , w Unii Europejskiej 1,3 proc., w
Japonii 0,3 proc., a Polsce 1,9 proc. (Obliczenia własne na podstawie danych Banku Światowego i
GUS). W tym okresie zdarzały się lata ujemnej inflacji, czyli deflacji: W USA w roku 2009, w UE w
2015, w Polsce w 2015 i 2016, w Japonii było w tym okresie aż sześć takich lat.
Trwająca tak długi czas niska inflacja utrwaliła oczekiwania inflacyjne na niskim poziomie i zmieniła
nastawienie banków centralnych i wielu wpływowych ekonomistów. Za główne zagrożenie zaczęto
uważać deflację, czyli spadek cen lub nawet zbyt niską inflację. Groźbie deflacji poświęconych było
wiele opracowań Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Popularne stały się twierdzenia, że
gospodarka światowa po kryzysie finansowym 2008-2009 weszła w okres niskiego wzrostu
gospodarczego (były sekretarz Skarbu USA Larry Summers zjawisko to nazywa sekularną stagnacją),
której towarzyszy niski wzrost cen i niskie stopy procentowe.
Niską inflację tłumaczono także zjawiskiem globalizacji, w wyniku której wiele towarów jest
wytwarzane w krajach o niskich kosztach siły roboczej – w Chinach, Wietnamie, Indiach, Brazylii.
Innym czynnikiem wpływającym w długim okresie na spadek inflacji są innowacje, obniżające koszty
oraz podnoszące produktywność.
Europejski Bank Centralny w dokumencie, który okazał się we wrześniu 2021 roku „Powody ustalenia
celu inflacyjnego na poziomie 2%” stwierdzał: „Stopa inflacji na poziomie 2% jest wystarczająco
niska, aby gospodarka mogła w pełni czerpać korzyści ze stabilności cen, EBC mógł wypełnić swoje
zobowiązania dotyczące zapewnienie marginesu bezpieczeństwa przed ryzykiem deflacji i
zapewnienie skuteczności polityki pieniężnej, gdy musi reagować na zbyt niską inflację”.
Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego w cyklicznym opracowaniu World Economic
Outlook z kwietnia 2021 roku przewidywali, że w roku 2022 inflacja CPI (wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych) wyniesie w krajach rozwiniętych średnio 1,7%., z czego w Stanach Zjednoczonych
2,4%, a strefie euro 1,2%, w Niemczech 1,2%, we Francji 1,0%, w Polsce 2,6%.
Tabela 4. Inflacja HICP w Europie r/r (%)
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W tym samym czasie, wiosną 2021 roku ekonomiści Komisji Europejskiej w kwartalnej prognozie
przewidywali, że w roku 2022 średnia inflacja w UE wyniesie 1,5%., w strefie euro 1,3%, w Niemczech
1,4%, we Francji 1,1%, w Polsce 2,9%. Co ciekawe – kilka miesięcy wcześniej, jesienią 2020 roku
przewidywali, że inflacja w 2022 roku w Polsce wyniesie 3,1%. A zatem po kilku miesiącach
skorygowali swe prognozy w dół.
W obawie przed deflacją lub zbyt niską inflacją i stagnacją gospodarczą największe banki centralne
świata w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy 2008 roku prowadziły operacje skupu aktywów,
głównie rządowego długu. Efektem było obniżenie długookresowych stóp procentowych, co miało
skłaniać przedsiębiorców do zaciągania kredytów inwestycyjnych. Rentowność obligacji spadła
poniżej 1 proc., co było ogromną ulgą dla zadłużonych krajów, a bilanse banków centralnych wzrosły
wielokrotnie. Mimo to nie pojawiła się inflacja, co utwierdzało bankierów centralnych w przekonaniu,
że jej ryzyko jest niewielkie.
NBP poszedł w ślady innych banków centralnych w maju 2020 roku i zaczął skupywać od banków
komercyjnych obligacje rządowe o łącznej wartości 143,7 mld zł. Był to jeden z powodów
przyspieszenia inflacji.
Polska inflacja
W czerwcu 2022 r. Polska ze wskaźnikiem HICP 16,5% zajmowała w Unii Europejskiej jedno z
najwyższych miejsc pod względem wysokości 12-miesięcznej inflacji (maj 2022 do maja 2021).
Wskaźnik HICP (Zharmonizowany Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych) stosowany przez Eurostat
nieznacznie różni się od wskaźnika CPI (Consumer Price Index) stosowanego przez GUS.
Najwyższa inflacja w czerwcu była w Estonii (22%), następnie na Litwie 20,5%, Łotwie (19%)
Tabela 5. CPI vs. CPI bez cen administrowanych
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Jeżeli jednak uwzględnimy wzrost cen bez cen energii, żywności, alkoholu i papierosów, Polska była
na trzecim miejscu w Unii, po Czechach i Litwie.
Polska jest stosunkowo małą, otwartą gospodarką, mającą własną walutę, której kurs jest płynny i
podatny na zawirowania na globalnych rynkach. Inflację w Polsce powodować mogą zarówno zmiany
cen na rynkach światowych, jak i osłabienie kursu złotego. Według ocen analityków banku Pekao SA

osłabiający się polski złoty będzie do końca roku czynnikiem proinflacyjnym. W drugiej połowie 2022
roku będzie dodawał 0,8-1,0 pkt. proc. do inflacji CPI.
Tabela 6. CPI vs. CPI bez cen najbardziej zmiennych
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Wprawdzie obecnie najwyższa inflacja w Unii Europejskiej występuje w Estonii, która jest w strefie
euro, ale na rok 2023 Komisja Europejska prognozuje w Estonii, podobnie jak w innych krajach,
posługujących się walutą europejską, spadek inflacji do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego EBC,
który wynosi 2%. Polska, według prognoz KE będzie w roku 2023 krajem o najwyższej inflacji w Unii.
Skądinąd prognozy dla Polski – wzrost cen ma wynieść średnio 7,3% - wydaje się mocno zaniżone.
Komisja uzasadnia prognozę stabilizacją cen na światowych rynkach surowcowych, złagodzeniem
napięć w globalnych łańcuchach dostaw oraz osłabieniem presji płacowej. O ile dwa pierwsze
czynniki mogą się urzeczywistnić, to złagodzenie presji płacowej w roku wyborczym nie wydaje się
możliwe.
Tabela 7. CPI vs. CPI bez cen żywności i energii
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Tabela 8. CPI vs. CPI z 15% średniej obciętej
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Polsce stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej, co wynika zarówno z dobrej
koniunktury w ostatnich latach, jak też z sytuacji demograficznej – odchodzenia na emeryturę
roczników wyżu demograficznego. Wchodzące na rynek pracy roczniki są zdecydowanie mniej liczne
niż roczniki opuszczające rynek. Wojna w Ukrainie spowodowała zarówno napływ do Polski
pracowników z Ukrainy (głównie kobiet), jak i odpływ – (głównie mężczyzn), pracujących dotychczas
w budownictwie i transporcie. W sytuacji braku rąk do pracy można się spodziewać dalszej presji na
wzrost wynagrodzeń i utrzymania inflacji.
Na polską inflację duży wpływ ma trwający w Polsce ostry konflikt polityczny. Sprawujący od siedmiu
lat władzę obóz tzw. Zjednoczonej Prawicy kontroluje wszystkie ważne państwowe instytucje (z
wyjątkiem Rzecznika Praw Obywatelskich), w tym Narodowy Bank Polski, który przez długi czas
realizował zadania wyznaczone mu przez rządzących polityków. To w oczywisty sposób obniża jego
wiarygodność.
Celem rządzących jest utrzymanie się u władzy, którą wcześniej zdobyli między innymi dzięki
obietnicom socjalnym, wykraczającym poza możliwości gospodarki. Nie ma możliwości osiągnięcia
porozumienia w sprawie programu antyinflacyjnego między obozem rządowym i opozycją. Może to
być jedną z głównych przyczyn utrwalenia się w Polsce wysokiej – ponad 10-procentowej inflacji na
wiele lat.
Proinflacyjna polityka socjalna rządu PiS
Celem polityki rządu PiS było utrzymanie wysokiego poparcia społecznego dla rządzącej partii, co się
w dużej mierze udało, ale odłożonym skutkiem jest podwyższona inflacja. Rząd wpływał na podwyżki
wynagrodzeń, podnosząc wynagrodzenie minimalne. Od 2015 roku do 2022 roku wzrosło ono o 72%,
a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o 45% (przeciętne wynagrodzenie w
2021 roku w stosunku do 2015 roku). W tym czasie wydajność pracy realnie wzrosła o ok. 10%. Jeżeli
zarobki rosną znacznie szybciej niż wydajność, powstałą w ten sposób lukę wypełnia inflacja. Gdy
rośnie płaca minimalna podwyżek żądają wszyscy pracownicy, zwłaszcza ci, których wynagrodzenia są
niewiele wyższe od minimalnej. Ten sam skutek mają wypłaty zasiłków.
Jeszcze przed pandemią rząd stymulował wzrost gospodarczy wydatkami z budżetu, w tym
wydatkami socjalnymi. Sztandarowym programem socjalnym PiS był program Rodzina 500+,
wprowadzony w kwietniu 2016 roku. Od momentu uruchomienia programu do końca stycznia 2022
roku wypłacono rodzinom 177,9 mld zł. Początkowo świadczenia były wypłacane na drugie i kolejne

dziecko, a na pierwsze tylko w rodzinach o niskich dochodach. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie
przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez
rodzinę. W latach 2017 i 2018 wydatki na ten cel wynosiły ok. 22 mld zł, w 2019 30,5 mld zł, w 2020
40 mld zł i podobną sumę w 2021 roku.
Według raportu „Rodzina 500+ – ocena programu i propozycje zmian", sporządzonego w 2019 r.
przez zespół ekonomistów specjalizujących się w demografii, rynku pracy i polityce socjalnej 5,5 mld
zł z programu wsparcia dla rodzin trafia do 10% najbardziej zamożnych, a jedynie 37% wydatków do
rodzin relatywnie ubogich. Rząd tłumaczył, że państwo stać na to z uwagi na dobry stan finansów.
Prawda jest inna.
Od kilku lat rząd wypłaca też jednorazowe zasiłki dla emerytów, tzw. trzynaste i czternaste
emerytury. Ich łączny koszt to około 22 mld zł, czyli ok. 0,8% PKB. Kupuje też grupy wyborców
różnymi zasiłkami, które mają często słabe uzasadnienie merytoryczne, a służą jedynie poprawie
notowań rządzącej partii.
W latach 2015-2021 wydatki socjalne w ujęciu realnym wzrosły w Polsce o 43%, przy średnim wyniku
Unii Europejskiej 22,3%. Wydatki socjalne rosły szybciej niż gospodarka, a ich relacja do PKB wzrosła
o 1,7 pkt proc.
Miało to wpływ na inflację.
* wydatki socjalne, podobnie jak rosnąca płaca minimalna, podnosiły oczekiwania płacowe
pracowników. W efekcie wynagrodzenia rosły szybciej niż wydajność pracy.
* wydatki socjalne stymulowały konsumpcję, której nadmierny wzrost stwarzał presję inflacyjną.
*o ile udział wydatków socjalnych w budżecie państwa i ich relacja do PKB rosły, to relacja inwestycji
publicznych do PKB malała – w sumie o 0,4 pkt proc. Relacja wszystkich nakładów brutto na środki
trwałe do PKB (popularnie – inwestycji) spadła z 20,1% w roku 2015 do 16,5% w roku 2021.
Jednym z powodów niskich inwestycji w Polsce – poza chaotyczną polityką rządu, zwiększającą ryzyko
inwestorów – są niskie oszczędności, wynikające z szybko rosnącej konsumpcji.
Niski poziom inwestycji sprawia, że zbyt wolno rośnie potencjał gospodarczy, a tym samym wzrost
PKB przekracza wzrost potencjalny, co jest jedną z przesłanek występowania inflacji. Zbyt szybki w
stosunku do potencjału wzrost gospodarczy oznacza, że gospodarka jest „przegrzana” i trzeba ją
„schłodzić”, by uniknąć narastania nierównowag, w tym inflacji. Konieczne są w takim wypadku
podwyżki stóp procentowych oraz ograniczeniem deficytu finansów państwa. NBP rozpoczął
podwyżki zbyt późno, a rząd w niewystarczającym stopniu ogranicza deficyt szeroko rozumianych
finansów publicznych.
W latach 2016-2021 średni deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosił -2,3% PKB.
Według dokumentu rządowego - „Wieloletniego Planu Finansowego Polski na lata 2022-2025” - w
roku bieżącym deficyt finansów publicznych, liczony według metodologii Eurostatu, wyniesie -4,3%,
w przyszłym -3,7%, a poniżej 3% ma spaść dopiero w roku 2025. W dokumencie tym nie uwzględnia
się jednak wypłaty „czternastej emerytury”, gwałtownie rosnących kosztów obsługi długu, obniżki PIT
w połowie 2022 roku, a także zapowiedzianego wzrostu wydatków zbrojeniowych i wynagrodzeń w
sferze budżetowej, których nie da się uniknąć w roku wyborczym. Łącznie można przypuszczać, że w
przyszłym roku deficyt osiągnie około -5% a nawet -6% PKB.
Polska jako członek Unii Europejskiej musi określać tzw średniookresowy cel budżetowy. Celem tym
jest osiągnięcie deficytu strukturalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (czyli deficytu

skorygowanego o wpływ cyklu koniunkturalnego oraz jednorazowe, doraźne operacje) na poziomie
1% PKB. Z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025” wynika, że w roku
bieżącym rząd planuje deficyt strukturalny -4,2% PKB, w kolejnych latach deficyt przekraczający -3%.
Wydatki na program 500+ powiększały deficyt średnio o 1,3 pkt proc. w latach 2016-2021, a w roku
2021 już o 1,5 pkt proc. Rozrzutna polityka budżetowa sprawia, że NBP musi silniej zacieśniać politykę
pieniężną, podnosząc stopy procentowe. Polityka fiskalna łącznie z polityką pieniężną tworzą tzw
policy mix. Polska policy mix jest daleka od optymalnej. W ostatnich latach doprowadziła do
przegrzania koniunktury, a obecnie NBP koniunkturę (i inflację) chłodzi, a rząd podgrzewa.
Średni wzrost gospodarczy w latach 2016-2021, z wyłączeniem roku 2020, gdy trwał lockdown
wyniósł 4,7%, czyli powyżej wzrostu potencjalnego. W 2021 roku wzrost wyniósł 5,9%, a w I kwartale
2022 roku ponad 8%. Ministerstwo Finansów szacuje wzrost potencjalny w roku 2021 na 4,1%. Rząd
uznawał szybszy wzrost za sukces, tymczasem powinien był w roku ubiegłym ograniczyć deficyt, który
wyniósł -1,8% do zera. NBP spóźnił się z podnoszeniem stóp procentowych, którą to operację
powinien był zacząć na początku 2021 roku, a przynajmniej na początku II kwartału 2021 roku, gdy
gospodarka odbiła po lockdownie. Powinien też zasygnalizować, że celem jest podniesienie stóp do
końca roku 2021 do 2-3%. To pozwoliłoby ograniczyć boom na rynku nieruchomości, a także
zrównoważyć gospodarkę.
Zacieśnienie polityki fiskalnej i wcześniejsze podwyżki stóp procentowych spowodowałoby obniżenie
dynamiki PKB do poziomu poniżej 4%, ale zapobiegłoby to gwałtownemu osłabieniu dynamiki PKB w
drugiej połowie 2022 i pozwoliłoby wejść w okres podwyższonej inflacji na świecie z gospodarką
bardziej stabilną.
Zwalczanie Covidu inflacją
Polityka większości rządów, w tym rządu polskiego, w czasie pandemii Covid-19 była proinflacyjna.
Aby nie dopuścić do załamania się gospodarki i wysokiego bezrobocia rządy wprowadziły różne formy
dopłat, które umożliwiały utrzymanie płynności firm i gospodarstw domowych. Reguły fiskalne
zostały zawieszone, co zresztą było zalecane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Decyzje o
wielkości i formach wsparcia nie były poprzedzone analizami kosztów i efektów.
Gospodarka została zablokowana, produkcja spadła, a część zakładów usługowych na kilka miesięcy
zamknięto. Jednocześnie rządy udostępniły firmom i gospodarstwom domowym ogromne transfery
pieniężne.
Rząd Polski w reakcji na pierwszą falę pandemii przyjął program wsparcia dla przedsiębiorstw i
samozatrudnionych szacowany na 116 mld zł (5,2 proc. PKB). Zatwierdzono również gwarancje
kredytowe i mikropożyczki dla przedsiębiorców szacowane na 74 mld zł (3,3% PKB). Dodatkowo
Polski Fundusz Rozwoju sfinansował program płynnościowy dla przedsiębiorstw o wartości 100 mld zł
(4,5% PKB).
W odpowiedzi na drugą falę pandemii 4 listopada 2020 roku ogłoszono „tarczę antykryzysową” 6.0,
której koszt wyniósł ok. 1,7% PKB.
Duża część środków, przeznaczanych na wsparcie gospodarki pozostała w bankach. Od maja 2020
roku (początek wsparcia dla firm w Polsce) do marca 2022 depozyty sektora niefinansowego
zwiększyły się o ponad 160 mld zł, a samych przedsiębiorstw o ponad 90 mld zł. W tym czasie wartość
kredytów, udzielonych przez banki dużym przedsiębiorstwom wzrosła o 25 mld zł, a małym i średnim
spadła o 10 mld zł. Firmy nie brały kredytów, gdyż w dużej mierze finansowały się pomocą publiczną.

Rosły także bankowe wkłady gospodarstw domowych. Od marca 2020 do marca 2022 o 80 mld zł, a
podaż szerokiego pieniądza wzrosła w roku 2020 o 257 mld zł (16,4%), a w roku 2021 o 162 mld zł
(8,9%).
Tabela 9. Podaż pieniądza M1 i M3 w Polsce w latach 2007 – 2022 (w mln PLN)
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W efekcie wzrosła nadpłynność sektora bankowego, który utrzymywał oprocentowanie depozytów
bliskie zera, mimo rosnącej inflacji. Pieniądze gromadzone na depozytach wcześniej czy później
musiały pojawić się na rynku, wywołując inflację.
Podobne programy wprowadzane były w wielu innych krajach. Z powodu nadzwyczajnego trybu
przyjmowania ustaw nie uniknięto nadużyć. W Stanach Zjednoczonych Generalny Inspektor
Departamentu Pracy (DOL-OIG) wykrył bezprecedensową ilość oszustw przy realizacji programu
pomocy dla bezrobotnych. DOL-OIG szacuje, że co najmniej 63 mld USD z wypłaconych na pomoc 630
mld USD zostały przejęte przez oszustów.
Brytyjski program wsparcia gospodarki w czasie pandemii (tzw. Bounce Back Loan Scheme czyli BBLS)
udostępniał małym firmom pożyczki do 50 tys. funtów bez konieczności spłaty kapitału i odsetek
przez pierwszy rok. Analiza programu BBLS przeprowadzona w maju 2020 roku przez firmę doradczą
PwC określiła ryzyko oszustw jako „bardzo wysokie”.
Nie ma dokładniejszych informacji o nadużyciach popełnianych przy aplikacji do polskich programów
pomocowych, ale ich skala zapewne była nie mniejsza niż w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych, tym bardziej, że ustawy wprowadzające tzw. „tarcze antycovidowe” z góry zwalniały
od odpowiedzialności karnej niektóre oszustwa, a procedury wsparcia finansowego z Polskiego
Funduszu Rozwoju były nieprecyzyjne. Zaznaczmy, że wydatki na wsparcie firm nie były zawarte w
ustawach budżetowych.
Antycovidowa pomoc publiczna spowodowała, że dług publiczny USA od końca 2019 roku do końca
2021 roku wzrósł w relacji do PKB o 18,6 pkt proc., krajów strefy euro o 11,9 pkt proc., najbardziej
zadłużonych krajów strefy euro: Grecji i Włoch odpowiednio o 16,5 pkt proc. i 17.2 pkt proc., Francji
o 15 pkt proc., Niemiec o 10,4 pkt proc., Polski o 8,2 pkt proc.
Dla rządu utrzymywanie wysokiej inflacji jest ryzykowne politycznie, gdyż może doprowadzić do
spadku popularności rządzącej partii. Ale wysoka inflacja pozwala uporać się rządowi z wysokim
długiem, gdyż oprocentowanie długu, choć znacznie wzrosło, jest niższe niż inflacja. Pozwala też
utrzymywać politykę rozdawnictwa, gdyż inflacja zwiększa nominalne (choć nie koniecznie realne)
dochody budżetu. Spadek inflacji prowadziłby do czasowego spadku realnych, a być może także

nominalnych dochodów budżetu, tak jak miało to miejsce w latach 1998 – 2002, gdy inflacja spadła o
11 pkt proc, a w tym czasie dochody budżetu, skorygowane o inflację spadły o ponad 10 proc.
Rozdawnictwo wywołuje inflację, a wysoka inflacja pozwala kontynuować rozdawnictwo. To jeden z
powodów, dla którego rząd nie podejmuje zdecydowanych działań antyinflacyjnych.
Tabela 10. Relacja długu publicznego do PKB w latach 2018 - 2021 (%)
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Inflacja to oczywisty efekt polityki NBP
Rząd miałby kłopot ze sfinansowaniem ogromnych wydatków w czasie lockdownu , gdyby nie
interwencja NBP. Bank centralny skupował od banków komercyjnych obligacje skarbowe, dając tym
ostatnim możliwość kupowania obligacji bezpośrednio od Ministerstwa Finansów. W dodatku obniżył
stopy procentowe niemal do zera, co przełożyło się zarówno na bardzo niską stopę WIBOR, która jest
punktem odniesienia dla wielu rodzajów kredytów, jak też na rentowność polskich obligacji, która w
maju 2020 roku spadła niemal do 1%. Polityka NBP nastawiona była na doraźną pomoc dla rządu, a
nie na stabilizację polskiej waluty. Tym samym NBP nie wypełnił zadań, do których został powołany, a
zarząd NBP przekroczył swoje uprawnienia.
W grudniu 2020 roku złoty znacząco osłabił się wobec euro i dolara. NBP nie zaprzeczał spekulacjom,
że podjął na rynku interwencje, mające na celu osłabienie złotego. A osłabienie złotego oznacza
wzrost inflacji. Prezes NBP nieoficjalnie tłumaczył, że chodzi mu o poprawę konkurencyjności
polskiego eksportu, ale rzeczywistym celem było sztuczne zwiększenie zysku NBP, którego 95% jest
przekazywane do budżetu państwa. Celem pośrednim było utrzymywanie inflacji w pobliżu, a nawet
powyżej górnej granicy celu inflacyjnego (2,5%+1%), by w ten sposób pomóc we wzroście
nominalnego PKB i dochodów budżetowych. Rada Polityki Pieniężnej nigdy się do tego nie przyznała,
ale świadomie prowadziła politykę proinflacyjną, przynajmniej do jesieni 2021 roku. Nie reagowała
też na podwyższoną inflację przed lockdownem. Od marca 2019 roku realna stopa referencyjna NBP
jest ujemna. Sytuacja taka trwa już 39 miesięcy. Poprzednio zdarzały się krótkie okresy, gdy realna
stopa NBP była ujemna, ale nie trwały one dłużej niż kilka miesięcy.
W grudniu 2019 roku inflacja wyniosła 3,4%, a w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku średnio
4,5%. NBP nie dostrzegał zagrożenia, a na niewielką obniżkę inflacji w kwietniu i maju 2020 roku,
spowodowaną zamknięciem gospodarki, zareagował nieadekwatnie dużą redukcją stóp
procentowych, które nie tylko utrzymywał na poziomie 0,1% przez 16 miesięcy, ale zapowiadał ich
utrzymanie co najmniej do końca kadencji RPP, czyli do wiosny 2022 roku.

NBP, podobnie jak rząd odpowiedzialność za inflację zrzucają na szok zewnętrzny, przede wszystkim
wzrost cen energii i surowców energetycznych. To tłumaczenie okazuje się w dużej mierze
nieprawdziwe, w świetle statystyk samego NBP.
Jedną z miar tzw. inflacji bazowej, podawanej przez NBP jest indeks cen bez uwzględniania energii i
żywności. O Ile NBP może nie mieć wpływu na ceny żywności, a zwłaszcza energii, to ma na inflację
bazową. Tymczasem już w listopadzie 2019 roku inflacja bazowa – z wyłączeniem cen energii i
żywności - przekroczyła cel inflacyjny i wyniosła 2,6%, a miesiąc później 3,1%. Nawet w okresie recesji
gospodarki, spowodowanej pandemią przekraczała cel inflacyjny.
W marcu 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła referencyjna stopę procentową do 1%, w
kwietniu do 0,5%, a w maju do 0,1%. W tym czasie inflacja bazowa wynosiła odpowiednio 3,6%, 3,6%
i 3,8%. W czerwcu 2020 roku przekroczyła 4%. Obniżka stóp procentowych praktycznie do zera nie
brała pod uwagę rosnącej inflacji bazowej i wskaźnika inflacji CPI. Wynikała z błędnego założenia, że
recesja, spowodowana lockdownem samoczynnie obniży inflację. O sytuacji takiej mówił prezes NBP
Adam Glapiński na konferencji 8 kwietnia 2020 roku, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej: „W
oczy zagląda nam groźba deflacji - inflacja jest teraz ostatnim problemem”.
Tabela 11. Nominalna vs. realna stopa procentowa w Polsce (%)
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W styczniu 2022 roku inflacja bazowa przekroczyła 6%, a w maju wyniosła 8,5%. Nie miało to
bezpośredniego związku z rosnącymi cenami paliw i energii oraz manipulacjami Rosjan na rynkach
surowcowych. Gdyby NBP utrzymał inflację bazową, na którą ma wpływ, na takim poziomie, na jakim
była za kadencji poprzedniego zarządu banku (w okresie od czerwca 2010 do maja 2016), czyli 1,2%,
w maju 2022 r. inflacja CPI wyniosłaby nie 13,9%, ale 6,6%! Polska byłaby w Unii Europejskiej w
grupie krajów o niższej niż przeciętnie inflacji, takich jak Francja, Włochy, czy Austria.

Populizmem nie pokonamy inflacji
W sytuacji ostrej walki politycznej, gdy nie ma poważnego dialogu między rządem, a opozycją, bardzo
trudno jest prowadzić politykę schładzania gospodarki, która jest niezbędna dla opanowania inflacji.
Zarówno strona rządowa, jak i opozycja obiecują różne formy rekompensat za skutki inflacji i
rosnących stóp procentowych, które w efekcie będą prowadziły do rozluźnienia polityki fiskalnej,
będą działać proinflacyjnie, a policy mix będzie coraz bardziej zniekształcone, czego skutkiem będzie
zarówno osłabienie wzrostu gospodarczego, jak i utrzymująca się wysoka inflacja.

Nawet jeżeli w przyszłym roku ceny energii i surowców energetycznych na rynkach światowych
ustabilizują się lub spadną, inflacja w Polsce wywołana wysokimi oczekiwaniami utrzyma się na
poziomie ok. 10% lub powyżej. Prawdopodobnie już przekroczyliśmy moment, gdy można łagodzić
inflację stopniowo, bez wywoływania negatywnych konsekwencji dla zatrudnienia i realnych
dochodów ludności.
Należy więc zaapelować do odpowiedzialnej opozycji o powstrzymanie się od zapowiedzi
kontynuowania polityki proinflacyjnej po ewentualnym dojściu do władzy.
Wysoka inflacja, choć nie tak dramatyczna jak na przełomie lat 80. i 90. XX wieku może być okazją do
przeprowadzenia kolejnej fali fiskalnych i strukturalnych reform polskiej gospodarki, co pozwoli na
kontynuowanie zrównoważonego wzrostu. Opozycja powinna wyjaśniać wyborcom, że inflacja jest
skutkiem polityki rozdawnictwa, która osiągnęła swój kres i jej kontynuacja jest niemożliwa.
Mamy do wybory – kontynuowanie dotychczasowej chaotycznej polityki socjalnej (rozdawnictwa) i
utrzymywania się inflacji lub też przeprowadzenie reform, po których inflacja spadnie i powróci
zrównoważony wzrost. Nie będzie to manewr tak dramatyczny i dotkliwy dla dużej części
społeczeństwa jak w 1990 roku, ale bez niego inflacja może wymknąć się spod kontroli i wcześniej czy
później konieczne będzie jej opanowanie. Im później to nastąpi, tym większe będą koszty społeczne.
Ważnym argumentem, którym można się posłużyć dla zyskania społecznego poparcia dla reform jest
też rosyjska agresja, która dowodzi, że Polska, mimo międzynarodowych sojuszy nie jest całkowicie
bezpieczna. Musi przebudować swoje siły zbrojne, co wymagać będzie silnej gospodarki.
W roku 2020 PKB Polski, wyrażone w dolarach USA z 2015 roku. wynosił (dane Banku Światowego)
blisko 600 mld USD, a Rosji niespełna 1500 mld USD, czyli 2,5 razy więcej. W 2010 roku stosunek PKB
Rosji do Polski wynosił 3,2. Doganiamy więc Rosję pod względem potencjału gospodarczego i mamy
szansę w ciągu 10 lat zmniejszyć relację rosyjskiego i polskiego PKB do 1,5-1,7. Warunkiem jest
szybkie opanowanie inflacji i powrót na ścieżkę stabilnego wzrostu. Według niedawnej wypowiedzi
szefa Sberbanku, Germana Grefa (bliskiego współpracownika Putina) powrót rosyjskiej gospodarki do
poziomu z 2021 roku może zająć dziesięć lat.
Opozycja powinna uznać zmniejszenie dystansu do Rosji za cel niezbędny dla utrzymania naszego
bezpieczeństwa i tym uzasadnić niezbędne reformy, które pozwolą opanować szybko inflację,
przywrócić w gospodarce równowagę i utrzymać stabilny wzrost.
Pilnym zadaniem jest konsolidacja finansów publicznych, w tym obniżenie do 2024 roku do zera
deficytu finansów państwa, co oznaczać będzie cięcia niektórych wydatków, a być może także wzrost
obciążeń podatkowych przeprowadzony w taki sposób, by nie obciążać kosztów pracy.
Poza tym konieczna będzie:
- Likwidacja wielu funduszów i rządowych agencji, powstałych w ostatnich latach, przez które
wydawane są pieniądze poza kontrolą, często w celach politycznych.
- Wzmocnienie Stabilizujące Reguły Wydatkowej.
- Wprowadzenie zakazu finansowania wydatków publicznych poza budżetem, przyjmowanym w
postaci ustawy przez Sejm.
- Przyjęcie dla oceny stanu finansów publicznych, reguł ostrożnościowych i konstytucyjnego limitu
zadłużenia definicji deficytu i długu, stosowanych przez Eurostat.
- Zwiększenie udziału samorządów w dochodach podatkowych.

- Zatrzymanie tych państwowych inwestycji, które realizowane są tylko w celach propagandowych.
Należałoby również zmienić ustawę o NBP, uznając działalność sprzeczną ze statutowymi zadaniami
banku za możliwy powód odwołania zarządu.
Jednocześnie opozycja powinna przedstawić szereg propozycji reform strukturalnych, które
zdynamizują gospodarkę.

