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Przedsięwzięcie analityczno-badawcze, w ramach którego odbywają się dogłębne diagnozy oraz
rekomendacje rozwiązań z zakresu najistotniejszych oraz bieżących problemów dotyczących
kraju, Wielkopolski oraz Poznania. W analizach poruszany jest szeroki wachlarz zagadnień m.in.:

• gospodarki regionalnej oraz krajowej,

• społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i Wielkopolski,

• samorządu oraz oczekiwań mieszkańców w kontekście rozwoju miasta Poznania,

• bezpieczeństwa,

• przedsiębiorczości.

Badania i analizy są prowadzone przez zespół ekspertów, składający się m.in. z naukowców,
polityków, samorządowców, ale także osób specjalizujących się w danych dziedzinach. Działania
skierowane są m.in. do samorządowców, przedsiębiorców, instytucji publicznych, które nie
posiadają odpowiednich zasobów czy doświadczenia do tworzenia tego typu analiz i raportów,
ale także do każdej osoby, która interesuje danym zagadnieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami, które powstały w ramach Centrum Analiz
Instytutu Poznańskiego, które można znaleźć na stronie www.poznanski.org

Instytut Poznański to młody lokalny think tank. Interesują nas sprawy miejskie, samorządowe,
społeczne, a także międzynarodowe. Podstawową przestrzenią naszych działań jest Poznań, ale
w projektach często wykraczamy poza jego granice. Wszystkie tematy, które służą budowie
społeczeństwa obywatelskiego w mieście i poza jego granicami, są w naszym spektrum
zainteresowania. W zgodzie z poznańskim etosem pracy i działania.
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INFLACJA – UWAGI WSTĘPNE

Rysunek 1.
Wagi w koszyku służącemu do obliczania inflacji konsumenckiej w Polsce w 2022 roku.

Paweł Piotr Śliwiński (ur. 1969) jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu, kierownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych w Instytucie
Gospodarki Międzynarodowej. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych.
Paweł Śliwiński łączy karierę naukową z biznesem. Jest prezesem zarządu grupy
kapitałowej INC, która notowana jest od 2006 roku na rynku głównym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa INC obejmuje m.in. INC (najbardziej
aktywny Autoryzowany Doradca rynku NewConnect, który wprowadził na giełdę
ok. 80 spółek), Dom Maklerski INC (prowadzący platformę inwestycyjną
CrowdConnect.pl), INC Private Equity oraz Carpathia Capital (Fundusz VC notowany
na giełdach w Bukareszcie i w Warszawie). Pełni również funkcje nadzorcze
w Radzie Nadzorczej Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń.

Pomiar inflacji najczęściej dokuje się poprzez obliczanie zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
(CPI – Consumer Price Index). Zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskaźnik CPI
obliczany jest dla koszyka dóbr i usług w oparciu o wyniki badań cen towarów i usług konsumpcyjnych na
rynku detalicznym. System wag opracowywany jest na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych,
które to badania dostarczają danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne.

Aktualne wagi w koszyku służącemu do obliczania inflacji CPI przedstawia rysunek [1].
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1. Żywność i napoje bezalkoholowe 27%
2. Inne towary i usługi 5%
3. Restauracje i hotele 5%
4. Edukacja 1%
5. Rekreacja i kultura 6%
6. Łączność 5%
7. Transport 10%
8. Zdrowie 6%
9. Wyposażenie mieszkania i

prowadzenie gospodarstwa
domowego

10. Użytkowanie mieszkania i nośniki
energii 19%

11. Odzież i obuwie 4%
12. Napoje alkoholowe i wyroby

tytoniowe 6%
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Poza najczęściej przytaczanym w mediach wskaźnikiem inflacji CPI, bardzo ważnym dla analizy zjawiska inflacji
jest wskaźnik inflacji cen dóbr produkcyjnych (PPI – Producer Price Index). PPI mierzy zmiany cen produktów
w przemyśle na kolejnych etapach produkcji, a więc zanim nastąpi sprzedaż gotowych produktów. Wzrost cen
w produkcji często wyprzedza wzrost cen detalicznych z uwagi na zwiększone koszty produkcji, które w sytuacji
wysokiego popytu mogą zostać przerzucone na konsumenta.

Inflacja może być rezultatem czynników podażowych lub popytowych. Wzrost cen surowców czy wzrost
kosztów pracy (czynniki podażowe) musi przełożyć się na wzrost cen, jeżeli producenci i handlowcy mają
utrzymać swoją zyskowność.

Czynnikiem popytowym, który wspiera z reguły wzrost cen jest wzmożony popyt na produkowane towary.
Może on być rezultatem nadmiernej ilości pieniądza w gospodarce, co powoduje zbyt duży wzrost popytu
w stosunku do ilości dóbr dostępnych na rynku. Nadmierny popyt może się pojawić nie tylko ze strony podmiotów
krajowych, ale również ze strony podmiotów zagranicznych, które mogą zwiększać chęć nabywania towarów
w naszym kraju wobec wysokich cen i braków na swoim rynku. W krótkim czasie producenci nie są w stanie
odpowiedzieć zwiększoną produkcją na zgłoszony dodatkowy popyt. Trzeba pamiętać, że z czasem jednak
ceny przestają rosnąć, a gdy podaż produktów przewyższy zgłaszany na nie popyt, to ceny mogą nawet znacznie
spaść.

Mała inflacja jest odznaką zdrowej, rosnącej gospodarki. Jeden z najbardziej znanych ekonomistów w świecie,
były główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego Olivier Blanchard twierdzi, że nawet
4% inflacja jest do zaakceptowania. Jednak zbyt duża inflacja niesie ze sobą szereg niebezpieczeństw,
np. (i) zmniejsza wartość posiadanego przez nas pieniądza – coraz mniej możemy kupić za tę samą jego ilość,
(ii) rosną stopy procentowe i zwiększa się niepewność w planowaniu przyszłych wydatków, co zwiększa koszt
kredytu obniżając konsumpcję i inwestycje, (iii) firmy zmuszane są dostosowywać ceny do zmieniających się
warunków, co zniekształca wzajemne relacje cenowe na rynku obniżając efektywność funkcjonowania
przedsiębiorstw. Z kolei, gdy inflacja przeradza się w hiperinflację, może doprowadzić do załamania się całej
gospodarki.

INFLACJA W POLSCE

Od początku 2004 r. Narodowy Bank Polski (NBP) w swojej polityce pieniężnej realizuje cel inflacyjny na poziomie
2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. Uznaje zatem za pożądaną dla
prawidłowego rozwoju gospodarczego kraju wielkość inflacji mieszczącą się pomiędzy 1,5% a 3,5%. Głównym
instrumentem, który NBP może użyć chcąc wpłynąć na kształtowanie się cen są ustalane przez NBP krajowe
stopy procentowe rynku pieniężnego. Mają one wpływ na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach,
rzutując przez to na rozmiary kredytu i popyt w gospodarce.

W XXI wieku w Polsce mieliśmy do czynienia z pięcioma charakterystycznymi okresami dotyczącymi inflacji:

• 01.2001-08.2001 – okres obniżania się inflacji z poziomów dwucyfrowych do poziomu
poniżej 5% (średnia 6,28%),

• 09.2001-06.2014 – okres, w którym inflacja CPI poruszała się w przedziale od 0%
do 5% (średnia 2,53%),

• 07.2014-10.2016 – okres, w którymmieliśmy do czynienia z epizodem dezinflacyjnym
(minimalny poziom inflacji r/r wyniósł w 02.2015 -0,78%),

• 11.2016 – 07.2021 – okres powrotu inflacji do przedziału od 0% do 5% (średnia 2,49%),

• od 08.2021 do teraz – okres inflacji, której wysokość odbiega od dotychczas
obserwowanych wartości (11,47%).
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Inflacja CPI Dolne ograniczenie celu inflacyjnego

Górne ograniczenie celu inflacyjnego Górny punkt krytyczny

Dolny punkt krytyczny

03.2021 – 4,3%

08.2021 – 5,5%

INFLACJA W UNII MONETARNEJ

Rysunek 2.
Kształtowanie się inflacji CPI w Polsce w XXI wieku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.stooq.pl.

Szukanie przyczyn znacznego wzrostu inflacji w Polsce warto zacząć od spojrzenia na kształtowanie
się inflacji w Unii Europejskiej, a w szczególności w strefie euro. Unia Europejska, a w szczególności
kraje należące do Unii Monetarnej, to główni partnerzy gospodarczy Polski. Pokazują to nasze
relacje handlowe. Według danych GUS w 2020 roku połączony eksport do krajów UE wyniósł
202,0 mld USD, co stanowiło 74,1% polskiego eksportu (w 2019 roku 213,6 mld USD – 80% eksportu),
a import 144,5 mld USD, co stanowiło 55,4% całości polskiego importu (w 2019 roku było
to 154,3 mld USD – 58,1% importu). Na kraje strefy euro w 2020 roku przypadało 78,2% polskiego
eksportu do UE i 82,9 % polskiego importu z UE.

Od 2003 roku celem inflacyjnym Europejskiego Banku Centralnego była „inflacja poniżej, ale blisko
2 procent”. Od 2021 roku EBC skorygowało cel inflacyjny, który wynosi 2 % rocznie w średnim
okresie, przy czym tolerowane są odchylenia zarówno w górę, jak i w dół. Zmiana celu inflacyjnego
zbiegła się w lipcu 2021 roku z trwałym przekroczeniem poziomu dwuprocentowej inflacji w strefie
euro (rysunek [3]). Po wprowadzeniu euro w państwach strefy euro osiągano historycznie niskie
poziomy inflacji. Roczna dynamika cen kształtowała się począwszy od 1999 roku w okolicach 2%
przy stosunkowo niedużej zmienności. Warto nadmienić, że w XXI wieku miało miejsce „Wielkie
uspokojenie” i stabilność cenowa była w zasadzie zjawiskiem globalnym w krajach rozwiniętych.
Sprzyjała temu polityka pieniężna, opierająca się na strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
w wielu krajach. Epizody inflacyjne pojawiały się głównie w okresach szybszego wzrostu
gospodarczego, któremu towarzyszyły wzrosty cen surowców.

https://www.stooq.pl.
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HICP EUR punkt odniesienia dla celu inflacyjnego

Rysunek 3.
Kształtowanie HICP¹ w strefie euro 01.05.2010-30.10.2022.

Tabela 1.
Inflacja w krajach strefy euro oraz wybranych krajach środkowo-europejskich.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.stooq.pl.

Podobnie, jak w przypadku Polski inflacja w strefie euro w drugiej połowie 2021 znacznie odbiega
od dotychczas obserwowanej. Podczas gdy w poprzednich latach (05.2010-06.2021) średnia zmiana
cen wyniosła 1,3%, to po tym okresie przekraczała znacznie 2% próg i równała się średnio 6,8%.1

Strefa euro nie jest homogenicznym obszarem w zakresie kształtowania się inflacji.
W poszczególnych krajach dynamika cen znacznie się różni, co zaprezentowano w tabeli [1].

¹ HICP (Harmonised Index of Consumer Goods) to wskaźnik inflacji konsumenckiej umożliwiający porównywanie cen w krajach
Unii Europejskiej. Jest on obliczany przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). HICP różni się od CPI składem koszyka dóbr,
dla którego obliczane są zmiany cen. Metodologia obliczania HICP jest taka sama dla każdego kraju UE.

Inflacja 10.22 Inflacja oczekiwana 11.22

Belgia 13,1 e10,5
Niemcy 11,6 e11,3
Estonia 22,5 e21,4
Irlandia 9,4 e9,0
Grecja 9,5 e9,0
Hiszpania 7,3 e6,6
Francja 7,1 e7,1
Włochy 12,6 e12,5
Cypr 8,6 e8,3
Łotwa 21,7 e21,7
Litwa 22,1 e21,4

Luksemburg 8,8 e7,3
Malta 7,4 e7,2

Niderlandy 16,8 e11,2
Austria 11,5 e11,1
Portugalia 10,6 e10,3
Słowenia 10,3 e10,8
Słowacja 14,5 e15,1
Finlandia 8,4 e9,0

https://www.stooq.pl.
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Rysunek 4
Dynamika współczynnika korelacji pomiędzy inflacją CPI w Polsce oraz inflacją HICP w strefie euro 01.01.2019-30.10.2022.

* Wstępny odczyt inflacji za listopad 2022

Strefa euro 10,6 e10,0
max 22,5 e21,7
min 7,1 e6,6
średnia 12,3 e11,6
Polska 17,9 (CPI), 16,4 (HICP) 17,4*(CPI), bd(HICP)
Czechy 15,5 bd
Węgry 21,9 bd
Rumunia 13,5 bd
UE 11,5 bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ INFLACJI W POLSCE I STREFIE EURO

Obserwując dynamikę zmian cen nasuwa się pytanie o źródła inflacji w Polsce i w pozostałych
krajach należących do Unii Europejskiej, w szczególności w krajach strefy euro. Czy należy szukać
determinantów inflacji w krajowych przyczynach, czy też występują jakieś czynniki mające wpływ
na kształtowanie się cen we wszystkich krajach?

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący dynamikę współczynnika korelacji, który określa poziom
współzależności pomiędzy kształtowaniem się inflacji w Polsce oraz w strefie euro w okresach
12 miesięcznych. Jak widać na wykresie od połowy 2011 roku zwiększa się współzależność dynamiki
cen w Polsce i strefie euro, przy czym od 4 kwartału 2011 roku współczynniki korelacji zmian cen
wynoszą prawie 1, co świadczy o prawie dokładnej dodatniej współzależności liniowej między
inflacją w Polsce i strefą euro. Taka współzależność z reguły świadczy o występowaniu
wspólnych czynników, które wpływają na dynamikę cen w obydwu obszarach.
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przez inflację

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.stooq.pl.

https://www.stooq.pl.


Przyczyny Wysokiej Inflacji

8

Tabela 2.
Zmiany giełdowych cen surowców (USD).

Rysunek 4.
Dynamika zmian cen wybranych surowców.

SUROWCE I INFLACJA PRODUCENCKA

Istotnym źródłem inflacji w Polsce, jak i w innych krajach, były wysokie ceny surowców. Surowce,
które w pierwszym kwartale 2020 roku wraz z globalnym załamaniem gospodarczym w związku
z wybuchem pandemii COVID-19 znacznie obniżyły swoje ceny, już od połowy 2020 roku drożały,
a wraz z odbudowywaniem się koniunktury gospodarczej przy zaburzeniach w globalnych
łańcuchach dostaw pod koniec 2020 roku miały już wyższe ceny (za wyjątkiem ropy naftowej)
niż w okresie poprzedzającym pandemię (tabela [2] oraz rysunek [4]).

Źródło: www.stooq.pl.

Ropa naftowa
WTI - NYMEX

Zmiana ceny
względem
31.08.2019

Gaz
ziemny -
NYMEX

Zmiana ceny
względem
31.08.2019

Stal - LME
Zmiana ceny
względem
31.08.2019

31.08.2019 57,85 nd 2,238 nd 296,5 nd

min (COVID) 6,5 -89% 1,517 -32% 251,5 -15%

31.12.2000 48,52 -16% 2,539 13% 464 56%

31.01.2022 88,15 52% 4,874 118% 494,5 67%

max 2022 123,68 114% 10,028 348% 750 153%

30.11.2022 80,55 39% 6,93 210% 378 27%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.stooq.pl.

Ropa naftowa WTI - NYMEX Gaz ziemny - NYMEX

Miedź EUR Stal - LME

https://www.stooq.pl.
https://www.stooq.pl.
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Rysunek 5.
Dynamika i korelacie zmian cen konsumenckich i producenckich

Wysokie ceny surowców i związane z tym zwyżki cen energii, spowodowane (i) zaburzeniami
w globalnych łańcuchach dostaw związane szczególnie w 2020-2021 z epidemią COVID-19 i blokadami
gospodarek („lockdowny”) polegającymi na zamknięciu lub znacznemu ograniczeniu działalności
gospodarczej w wybranych sektorach, (ii) eskalacją wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku oraz
(iii) spekulacją na rynkach finansowych będącą skutkiem ubocznym antykryzysowej polityki
monetarnej w głównym gospodarkach światowych wraz ze zwiększonymi kosztami pracy przyczyniły
się do zwiększenia inflacji cen dóbr produkcyjnych (PPI). Inflacja producencka przekłada się na
ceny produktów finalnych oferowanych konsumentom w sytuacji, gdy istnieje możliwość
przerzucenia części zwiększonych kosztów na konsumentów.

Poniżej przedstawiono wykres kształtowania się dynamiki cen dóbr produkcyjnych w Polsce
i w strefie euro (PPI) i porównano je z dynamiką cen konsumpcyjnych (CPI) wraz
z współczynnikiem korelacji mierzącym współzależność PPI i CPI w Polsce i w strefie euro.

Analizując rysunek [5] warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

a. W okresie, w którym inflacja konsumencka przełamała swoje wartości krytyczne, zwiększa
się korelacja pomiędzy inflacją producencką PPI a inflacją konsumencką HICP/CPI zarówno
w Polsce, jak i w strefie euro. Dodatnie korelacje zbliżone do 1 w okresie wysokiej inflacji
świadczą o bardzo silnym związku pomiędzy PPI i CPI/HICP zarówno w Polsce,
jak i w strefie euro. Wcześniej – co do zasady nie występowały jednocześnie w obydwu
krajach współzależności na tak wysokich poziomach.

b. Inflacja producencka PPI w Polsce i w strefie euro od marca 2021 kształtuje
się na wyższych poziomach niż inflacja konsumencka CPI/HICP w obydwu obszarach,
co nie miało – co do zasady – miejsca we wcześniejszym okresie. Świadczyć to może
o kierunku zależności pomiędzy PPI a CPI/HICP, czyli o wysokim wpływie zmian cen
u producentów na zmiany cen u konsumentów.

c. c) Zmiany cen producenckich były dużo wyższe niż zmiany cen konsumenckich w strefie
euro w porównaniu z Polską. Świadczyć to może o większej możliwości przerzucania zwyżek
cen przez producentów w Polsce w porównaniu do strefy euro. Wyjaśnieniem takiej sytuacji
może być większy popyt na towary zgłaszany przez konsumentów w Polsce w porównaniu
do podaży towarów na rynku polskim w porównaniu do strefy euro.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.stooq.pl.
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² Indeks TGeBASE-WAvg odpowiada średniej miesięcznej cenie na RDN (Rynek Dnia Następnego jest rynkiem spot dla
energii elektrycznej w Polsce) ważonej wolumenem obrotu i stanowi wyznacznik przeciętnej ceny energii elektrycznej
zakontraktowanej na tym rynku w danym miesiącu.

CENY NOŚNIKÓW ENERGII I ETSY.

Zmiany cen energii (energia elektryczna, gaz, ropa naftowa) mają istotny wpływ na kształtowanie się inflacji
producenckiej i inflacji konsumenckiej. Chociaż udział kosztów energii w strukturze kosztów przedsiębiorstw
jest zróżnicowany w zależności od różnych sektorów przedsiębiorstw, to jest jednym z kluczowych czynników
umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w wielu branżach (tabela [3])2.

Ceny energii wpływają na inflację konsumencką pośrednio – poprzez inflację cen produktów – oraz bezpośrednio,
ponieważ ceny energii wraz z kosztami użytkowania mieszkań stanowią 19% koszyka służącego do obliczania
inflacji konsumenckie w Polsce, a duży wpływ na dynamikę cen w kategorii transport (10% udział w koszyku)
mają ceny paliw do środków transportu.

Zmiany cen energii elektrycznej (indeks TGeBASE-WAvg2) na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) prowadzonej
przez GPW w Warszawie przedstawione są na rysunku [6].

Tabela 3.
Udział energii w kosztach produkcji w różnych sektorach.

Udział energii w
kosztach produkcji

Przeciętne przedsiębiorstwo w UE 0-3%

Handel, komputery, pojazdy silnikowe, sprzęt elektryczny, produkty lecznicze, budownictwo 0,4-1%

Gospodarowanie odpadami, tworzywa sztuczne, wyroby włókiennicze, zboża 2-4%

Zakwaterowanie, gastronomia 3-5%

Energochłonne sektory produkcyjne - cement, szkło, żelazo i stal,
podstawowe chemikalia, produkty rafineryjne, masa włóknista i papier 3-20%

Ośrodki przetwarzania danych 10-15%

Sektor wydobywczy, energia elektryczna i gaz 10-20%

Transport lotniczy, transport lądowy 20-30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Trinomics (2002) i Eurostat za Sprawozdanie komisji dla
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
Ceny i koszty energii w Europie, Komisja Europejska, 14.10.2020, s. 12,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0951&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0951&from=EN
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Rysunek 6.
Dynamika zmian indeksu TGeBASE-WAvg na TGE w okresie 01.2021 – 11.2022.

Rysunek 7.
Dynamika zmian indeksu cen gazu w strefie euro oraz energii elektrycznej w Niemczech w okresie 01.2021 – 08.2022.

Ceny energii elektrycznej w strefie euro również wyraźnie się zwiększyły, a także podlegały dużym
wahaniom w dużej mierze skorelowanymi ze zmianami cen gazu (rysunek [7]). Przykładowo,
rekordowe ceny energii elektrycznej w Niemczech w sierpniu 2022 roku oznaczały ok. 10-krotny
ich wzrost w okresie 2 lat.

Analizując ceny energii w Polsce trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wysokie koszty surowców, ale
również koszty zakupów praw do emisji CO2 w systemie ETS (EU ETS) (rysunek [8]). Ocenia się,
że w Polsce koszt uprawnień do CO2 w systemie ETS to nawet blisko 60% ceny energii elektrycznej
(styczeń 2022 za www.money.pl). Wpływ na ceny energii elektrycznej trzykrotnego wzrostu cen
uprawnień CO2, który miał miejsce w 2021 roku, był znacznie większy w Polsce niż w strefie euro
z uwagi na aż 70% udział paliw kopalnych w polskim mixie energetycznym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TGE (https://tge.pl/dane-statystyczne).

Źródło: Bloomberg za www.stooq.pl.
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Rysunek 8.
Zmiany cen uprawnień do emisji CO2 (ICE CO2 EUA Futures).

Rysunek 9.
Zmiany wybranych cen żywności w sklepach w okresie 11.2021 – 10.2022.

Żywność i napoje bezalkoholowe stanowią aż 27% koszyka, na bazie którego obliczana jest inflacja
konsumencka CPI w Polsce. Wysokie ceny żywności w dużej mierze uzależnione są od kształtowania
się cen surowców i zmniejszenia podaży niektórych z nich z uwagi na zerwanie łańcuchów dostaw
najpierw w czasie pandemii (2020-2021), a następnie z uwagi na wojnę na Ukrainie. Rosnące ceny
żywności napędzały inflację zarówno w Polsce, jak i w strefie euro. Zmiany wybranych cen
artykułów żywnościowych w sklepach w Polsce w okresie 11.2021 – 10.2022 pokazano na rysunku
[9].

Źródło: www.stooq.pl.

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

CENY SUROWCÓW ROLNYCH I ICH WPŁYW NA DYNAMIKĘ
CEN KONSUMENCKICH

https://www.stooq.pl
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Tabela 4.
Zmiany giełdowych cen surowców.

Rysunek 10
Dynamika zmian cen wybranych surowców rolnych.

Jak już była mowa wcześniej, na ceny żywności duży wpływ miały ceny surowców rolnych. Zmiany
cen wybranych surowców rolnych na chicagowskich giełdach towarowych CBOT i CME
przedstawione są w tabeli [4] i na rysunku [10].

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych www.stooq.pl.

Źródło: www.stooq.pl.

Pszenica
– CBOT

zmiana
względem
31.08.2019

Kukurydza
– CBOT

zmiana
względem
31.08.2019

Soja
- CBOT

zmiana
względem
31.08.2019

31.08.2019 486,75 nd 401,75 nd 880,75 nd

min (COVID) 468,25 -4% 301 -25% 808,25 -8%

31.12.2000 640,5 32% 484 20% 1311 49%

31.01.2022 761,25 56% 626 56% 1490,50 69%

max 2022 1363,5 180% 813,75 103% 1759,25 100%

30.11.2022 795,5 63% 667 66% 1469,50 67%

Pszenica - CBOT Kukurydza - CBOT

Mleko w proszku - CME Olej palmowy - CME

https://www.stooq.pl
https://www.stooq.pl
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Pojawienie się wysokiej inflacji w wielu krajach nie miałoby miejsca w takiej skali, gdyby nie
utrzymujący się na odpowiednim poziomie popyt ze strony konsumentów wspierany podczas
pandemii przez stymulowanie gospodarek ekspansywną politykę fiskalną i monetarną.

W Polsce polityka fiskalna była bardzo aktywna już w odpowiedzi na pierwszą falę pandemii
i szacowana była przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na 5,2 % PKB nie licząc gwarancji
i mikropożyczek dla przedsiębiorców (3,3 % PKB) oraz programu płynnościowego dla
przedsiębiorców realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju (4,5% PKB). W odpowiedzi na drugą
falę pandemii ogłoszono kolejną tarczę antykryzysową z szacowanym kosztem 1,7 % PKB.
Programy te obowiązywały w latach 2000-2001 i pomogły wielu firmom utrzymać się na rynku,
ograniczyły bezrobocie, ale również wzmocniły popyt. Również polityka monetarna prowadzona
przez Narodowy Bank Polski (NBP) była bardzo ekspansywna. Rada Polityki Pieniężne obniżyła
podstawowe stopy procentowe NBP w 2020 roku o 200 punktów procentowych do poziomu 1,5%
(stopa kredytu refinansowego) i 0,5% (stopa kredytu lombardowego). Stopa depozytowa obniżona
została do 0,00%. NBP skupował również na rynku wtórnym skarbowe oraz gwarantowane przez
skarb państwa papiery wartościowe (do połowy 2021 roku za kwotę odpowiadającą 5,8% PKB
z 2020 r.). Inne działania obejmowały m.in. zapewnienie bankom płynności, czy obniżenie stopy
rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, ale również interwencje na rynku walutowym w celu
osłabienia złotego i polepszenia konkurencyjności polskiego handlu zagranicznego.

Ekspansywną politykę fiskalną i monetarna prowadziło wiele krajów dotkniętych recesją w czasie
pandemii. Dotyczyło to również krajów strefy euro. Przykładowo, Niemcy w celu wsparcia odbudowy
zdecydowały się na trzy pakiety stymulujące, w marcu 2020 (4,7% PKB), w czerwcu 2020 (3,9%
PKB) oraz w marcu 2021 (1,7% PKB), a kraje Unii Europejskie uzgodniły w 2020 projekt odbudowy
gospodarek unijnych Next Generation, który jest pakietem wsparcia finansowego gospodarek
najbardziej dotkniętych w wyniku epidemii w wysokości 750 mld euro. Również Europejski Bank
Centralny (EBC) wspierał gospodarkę poprzez m.in. zakupy różnych aktywów finansowych, w tym
niskooprocentowanych obligacji rządowych krajów strefy euro. Ogłoszone w 2020 roku projekty
zakupów awaryjnych w związku z pandemią opiewały na kwotę 1 350 mld euro. Łagodna polityka
pieniężna widoczna była również w polityce stóp procentowych. Podstawowe stopy procentowe:
stopa podstawowych operacji refinansujących, stopa kredytu w banku centralnym i stopa depozytu
w banku centralnym pozostawały na poziomach najniższych w historii równych lub zbliżonych do
zera (odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%). Dopiero w lipcu 2022 Rada Prezesów EBC podniosła
stopy procentowe po raz pierwszy od 11 lat.

Pobudzanie gospodarki przez zsynchronizowaną ekspansywną politykę fiskalną i monetarną
pomogło odbudować popyt w gospodarce i zapobiec kryzysowi związanemu z upadkiem wielu
przedsiębiorstw. Niskie stopy procentowe sprzyjały również zwiększonemu popytowi na dobra
i usługi ze strony gospodarstw domowych poprzez niższe koszty obsługi zaciągniętych długów
oraz poprzez nowe zadłużenie. Odbudowanie się wzrostu gospodarczego po recesji związanej
z pandemią COVID-19 widoczne jest na rysunku [11], który pokazuje kształtowanie się dynamiki
gospodarek Polski i strefy euro począwszy od ostatniego kwartału 2019 roku do trzeciego kwartału
bieżącego roku. Warto zwrócić uwagę, że wzięcie na siebie ciężaru wychodzenia z kryzysu przez
sektor publiczny przyczyniło się z jednej strony do wzrostu popytu w poszczególnych krajach
i przywróciło dodatnią ścieżkę wzrostu gospodarczego w 2021 roku, ale również sprzyjało
wzrostowi cen.

WPŁYW CZYNNIKA POPYTOWEGO NA INFLACJĘ
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Rysunek 11.
Zmiany PKB (r/r) wraz z poziomami inflacji CPI/HICP w Polsce i w strefie euro (4 kwartał 2019 – 3 kwartał 2022)

W październiku 2022 roku inflacja konsumencka CPI w Polsce wyniosła 17,9%. W listopadzie według
szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%, ale z uwagi na wysoką
bazę, listopadowy odczyt inflacji pokazał jej spadek liczony roku do roku do 17,4%. Co ciekawe,
była to pierwsza redukcja inflacji rocznej od lutego 2022 roku, gdy po raz ostatni pojawiły się
jednocyfrowe odczyty inflacji CPI za poprzedni rok (8,5% wobec 9,4% w styczniu 2022 roku).

W porównaniu do listopada 2021 roku najbardziej kluczowymi stymulantami inflacji CPI były:

• ceny żywności i napojów bezalkoholowych:
wzrost rok do roku o 22,3% (w stosunku do października 2022 toku wzrost o 1,6%),

• ceny nośników energii:
wzrost rok do roku o 36,8% (w stosunku do października 2022 toku spadek o 0,1%),

• ceny paliw:
wzrost rok do roku o 15,5% (w stosunku do października 2022 toku spadek o 1,2%).

Tabela [5] pokazuje bardziej szczegółowo zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres
październik 2022 w relacji do października 2021 roku oraz wpływ tych zmian na roczny odczyt
inflacji CPI w Polsce. Kluczowymi dla poziomu inflacji są ceny: (i) żywności i napojów
bezalkoholowych (32,4% udział w inflacji CPI), (ii) u użytkowania mieszkania lub domu i nośniki
energii (30,7% udział w inflacji CPI) oraz (iii) transportu (9,5%). Wszystkie inne składowe koszyka
dóbr branych do obliczania CPI odpowiadają łącznie za 27,4% jej poziomu. Mimo, że istnieje silny
związek pomiędzy cenami żywności i energii (prąd, gaz, paliwa) a poziomem inflacji CPI, to inflacja
bazowa liczona za ostatnie 12 miesięcy po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje wciąż na
dwucyfrowym poziomie (11% w październiku, szacunkowo ok. 11,3% w listopadzie). Analizując inflację
bazową po wyłączeniu cen żywności i energii trzeba mieć jednak na uwadze, że z uwagi na szereg
sprzężeń i efektów wtórnych, nie jest ona pozbawiona wpływu zmian cen nośników energii i paliw
na inne jej składniki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tradingeconomics.com (zmiany PKB) oraz
www.stooq.pl. (inflacja)
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Tabela 5.
Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wpływ tych zmian na inflację CPI w Polsce w 10.2022.

Zwiększająca się inflacja wymusza na rządach poszczególnych krajów działania, których celem
jest złagodzenie konsekwencji rosnących cen. Również Polska wprowadziła takie działania
w ramach rządowych tarcz antyinflacyjnych wobec tych składników, które mają duży udział
w koszyku wydatków konsumentów (koszyk inflacyjny):

• Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 1.0, która miała obowiązywać od stycznia 2022 do marca
(maja) 2022 roku, obejmowała: o obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc. –
do marca 2022 r.,

• obniżka VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 do 8 proc.
– do marca 2022 r.,

• obniżenie stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa
silnikowe, zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej
przez gospodarstwa domowe, czasowe wyłączenie z podatku handlowego sprzedaży
deta-licznej paliw – do końca maja 2022 r.,

• wdrożenie dodatku osłonowe-go.

• Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0, która miała pierwotnie obowiązywać od lutego 2022
do lipca 2022 roku (została przedłużona najpierw do 31 października, a następnie do 31 grudnia
2022), obejmowała: o obniżkę VAT na paliwo z 23% do 8%,

• obniżkę VAT na gaz z 8% do 0%,

• obniżkę VAT na podstawowe produkty spożywcze do 0%,

• przedłużenie obniżki VAT na prąd do 5%,

• obniżkę VAT na ciepło do 5%,

• obniżkę VAT na nawozy z 8% do 0%,

• o przedłużenie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla
gospodarstw domowych oraz zwolnienia sprzedaży paliw z podatku dochodowego,

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

System wag stosowany
w obliczeniach wskaźników

cen towarów i usług
konsumpcyjnych w 2022 r.

(w %)

Zmiany cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie

10.2021-10.2022 r.
(w %)

Wpływ zmian cen wybranych
grup towarów i usług
konsumpcyjnych

w październiku 2022 r.
(w % w stosunku do 10.2021)

Żywność i napoje bezalkoholowe

Użytkowanie mieszkania lub
domu i nośniki energii

Transport

Rekreacja i kultura

Restauracje i hotele

Wyposażenie mieszkania i
prowadzenie gospodarstwa

domowego

Inne towary i usługi

Napoje alkoholowe i wyroby
tytoniowe

Zdrowie

Odzież i obuwie

Łączność

Edukacja
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Jednym z kluczowych elementów rządowej tarczy antyinflacyjnej jest dodatek osłonowy. Zgodnie
z zapowiedziami, wsparcie w kwocie ponad 4 mld zł miało trafić do blisko 7 mln gospodarstw domowych
a wszystkie antyinflacyjne programy rządowe przynieść oszczędności ich adresatom na blisko 25 mld PLN.
Według szacunków Credit Agricole ze stycznia b.r. (a więc nieuwzględniającego późniejszego zwiększenia
skali programu) wpływ tarcz antyinflacyjnych miał obniżyć inflację przeciętnie o 2,5 punktu procentowego
w okresie styczeń-lipiec 2022 roku i średnio o 1,3 punktu procentowego w całym 2022 roku. NBP w „Raporcie
o inflacji” z listopada 2022 (https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokum enty/raport_o_inflacji/
raport_listopad_2022.p df) ocenia, że tempo wzrostu cen w skutek działania tarcz antyinflacyjnych w ujęciu
średniorocznym zmniejszy inflację konsumencką o 3,9 punktu procentowego. Poza pozytywnym aspektem
obniżania wpływu rosnących cen żywności, energii i paliw na inflację, tarcze antyinflacyjne mają też charakter
propopytowy, a wsparty oszczędnościami wzmożony popyt umożliwia w większym stopniu przerzucanie
rosnących kosztów produkcji na konsumentów. Jak zawsze trzeba mieć na uwadze fakt, że prowadzenie polityki
gospodarczej wiąże się prawie zawsze z występowaniem efektów przeciwstawnych. Celem działań rządzących
pozostawać muszą działania zmierzające do obniżenia inflacji, ale również troska o sytuację ekonomiczną
obywateli, szczególnie tych, których zwyżki cen najbardziej negatywnie dotykają.

Warto zaznaczyć, że Komisja Europejska wyraziła swój sprzeciw przeciwko stosowaniem zerowej stawki VAT
na gaz ziemny, paliwa i nawozy. Według KE Polska może korzystać wyłącznie z zerowej stawki VAT na żywność.
Wobec groźby nałożenia na Polskę kar w przypadku niewycofania się z przyjętych rozwiązań, w 2023 roku rząd
zapowiada modyfikację zastosowanych rozwiązań poprzez zamrożenie cen energii elektrycznej (ustawa już
obowiązuje) oraz gazu. Przywrócenie wyższych stawek VAT na energię elektryczną i cieplną (do 23% z 5%),
paliwa (do 23% z 8%) i nawozy (do 8% z 0%) bez rekompensujących działań osłonowych może zwiększyć inflację
w styczniu 2023 roku o 2-2,5% według analityków bankowych.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim)
podstawowym celem jego działalności jest „utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu
polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. NBP prowadzi politykę
średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 punkt
procentowy. Wobec inflacji przekraczającej założony cel inflacyjny NBP wykorzystuje swój podstawowy
instrument polityki pieniężnej jakim są stopy procentowe NBP. Kształtowanie się podstawowych stóp
procentowych NBP względem odczytów inflacji CPI pokazano w tabeli [6], gdzie widać rozpoczęcie cyklu ich
podwyżek w październiku 2021 r. Analizując działania NBP w celu zmniejszenia wysokiej inflacji, warto przytoczyć
fragment dokumentu NBP pt. „Założenia polityki pieniężnej na rok 2023”,w którym napisano „Średniookresowy
charakter celu inflacyjnego oznacza, że – ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe – inflacja może
okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń
od celu (...). W przypadku odchylenia inflacji od celu Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo
powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami
dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej”.

Warto wspomnieć, że w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w strefie euro cykl podwyżek stóp
procentowych został zapoczątkowany wcześniej, jednak nie przeszkodziło to we wzroście inflacji (tabela [6]).
Co ciekawe, kraje które jako pierwsze rozpoczęły cykl podwyżek stóp procentowych (Czechy i Węgry) miały
najwyższy wzrost inflacji w okresie między pierwszą podwyżką a bieżącymi odczytami inflacji. W sierpniu 2022
roku Czechy jako pierwszy kraj zakończyły cykl podwyżek stóp procentowych w regionie, mimo że inflacja
w tym kraju wzrosła z 16% (maj) do 18% (wrzesień). Mimo braku podwyżek stóp procentowych, w październiku
2022 r. w Czechach miał miejsce silny jej spadek do 15,1%.
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Tabela 5.
Podstawowe stopy procentowe NBP oraz inflacja CPI w okresie 2015-11.2022.

Tabela 6.
Zmiany stóp procentowych oraz inflacji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w strefie euro
w okresie między pierwszą podwyżką stóp procentowych a 10.2022.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.nbp.pl.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.countryeconomy.com/keu-rates.

Stopa
referencyjna

Stopa
lombardowa

Stopa
depozytowa

Stopa
redyskontowa

weksli

Stopa
dyskontowa

weksli

inflacja CPI

05.03.2015 1,50% 2,50% 0,50% 1,75% * -1,50%
18.03.2020 1,00% 1,50% 0,50% 1,05% 1,10% 4,60%
09.04.2020 0,50% 1,00% 0,00% 0,55% 0,60% 3,40%
29.05.2020 0,10% 0,50% 0,00% 0,11% 0,12% 2,90%
07.10.2021 0,50% 1,00% 0,00% 0,51% 0,52% 6,80%
04.11.2021 1,25% 1,75% 0,75% 1,30% 1,35% 7,80%
09.12.2021 1,75% 2,25% 1,25% 1,80% 1,85% 8,60%
05.01.2022 2,25% 2,75% 1,75% 2,30% 2,35% 9,20%
09.02.2022 2,75% 3,25% 2,25% 2,80% 2,85% 8,50%
09.03.2022 3,50% 4,00% 3,00% 3,55% 3,60% 11,00%
07.04.2022 4,50% 5,00% 4,00% 4,55% 4,60% 12,40%
06.05.2022 5,25% 5,75% 4,75% 5,30% 5,35% 13,90%
09.06.2022 6,00% 6,50% 5,50% 6,05% 6,10% 15,50%
08.07.2022 6,50% 7,00% 6,00% 6,55% 6,60% 15,60%
08.09.2022 6,75% 7,25% 6,25% 6,80% 6,85% 17,20%

Czechy Rumunia Węgry Strefa
euro

Stopa procentowa przed podwyżką 0,10% 0,25% 1,25% 0,60% 0,00%
Pierwszapodwyżka 07.10.2021 24.06.2021 06.10.2021 23.06.2021 27.07.2021

Inflacja CPIw miesiącu pierwszej podwyżki 6,80% 2,80% 7,90% 5,30% 2,20%
Ostatnia podwyżka 08.09.2022 23.06.2022 09.11.2022 28.09.2022 02.11.2022

Inflacja CPIw miesiącu ostatniej podwyżki 17,20% 17,20% 15,40% 20,10% 10,00%
Obecnieobowiązująca stopa procentowa 6,75% 7,00% 6,75% 13,00% 2,00%

Inflacja CPIw 10.2022 17,90% 15,10% 15,30% 21,10% 10,60%

8,40%

Liczba podwyżek stóp procentowych do
10.2022

11 9 10 17 3

Skala podwyżek stóp procentowych 6,65% 6,75% 5,50% 12,40% 2,00%
Wzrost inflacji między pierwszą podwyżką

a 10.2022
11,10% 12,30% 7,40% 15,80%

https://www.nbp.pl
https://www.countryeconomy.com/keu-rates
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Jak pokazano w materiale na dynamikę inflacji w Polsce wpływ miały (i mają) w szczególności:

i. ceny surowców, w szczególności surowców energetycznych,

ii. ceny uprawnień do emisji CO2,

iii. ceny surowców rolnych,

iv. kształtowanie się popytu (tempo wzrostu PKB),

v. działania antyinflacyjne rządu.

Zmiany cen surowców i żywności w obecnej sytuacji geoekonomicznej zależą m.in. od:

i. sytuacji geopolitycznej (np. wojna na Ukrainie i jej wpływ na kształtowanie się podaży
surowców na rynku poprzez zakłócenia w dostawach, w tym ograniczenia w dostawach
gazu do Europy przez Rosję),

ii. rozwoju sytuacji pandemicznej (np. ograniczenie lub wprowadzenie lockdown’ów w Chinach),

iii. wielkości popytu będącego pochodną kształtowania się koniunktury ekonomicznej w głównych
gospodarkach świata, ale również powiązanego z decyzjami dotyczącymi dalszego ewentual-
nego zacieśniania polityki monetarnej w tych krajach.

Chociaż z wieloma powyższymi czynnikami związana jest bardzo duża skala niepewności (szczególnie dotycząca
rozwoju wojny na Ukrainie), to jednak trzeba mieć na uwadze, że wobec spowolnienia gospodarki światowej
i wysokich cen, które znacznie przekraczają średnie ceny z ostatnich lat, istnieje duże prawdopodobieństwo
zmniejszenia tempa wzrostu cen surowców, a nawet obniżek ich notowań (co można było już zauważyć
w ostatnich miesiącach, rysunek [4]). Analiza historycznych korelacji pomiędzy cenami surowców a dynamiką
wzrostu gospodarczego w głównych gospodarkach świata pokazuje, że zacieśnienie polityki monetarnej
na świecie, przejawiające się m.in. w podwyżkach stóp procentowych w wielu gospodarkach, wpływa
na zmniejszenie się presji popytowej i oczekiwań dotyczących kształtowania się inflacji w przyszłości.
Sytuacja geopolityczna sprzyja z kolei zwiększeniu się niepewności konsumenckiej, co także wpływa
na ograniczenie popytu.

Spowolnienie tempa i oczekiwań wzrostu gospodarczego w 2023 roku wpływać powinno na obniżenie
się dynamiki zmian cen surowców. Spadek popytu na pracę i potencjalne zwiększenie stopy bezrobocia powinno
dodatkowo rzutować na zmniejszenie presji kosztowej dla przedsiębiorstw. Na obniżenie inflacji producenckiej,
mającej bardzo duży wpływ na inflację konsumencką, wpłynąć powinny również osłabienia w napięciach
w globalnych sieciach dostaw. Oczekiwania spadku inflacji oparte są na założeniach braku szoków podażowych
(eskalacja wojny na Ukrainie, kolejna fala pandemii i ograniczanie funkcjonowania gospodarek).

W Polsce ma aktualnie miejsce obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego, któremu w przyszłości sprzyjać
będzie obniżanie się aktywności gospodarczej w gospodarkach będących naszymi głównymi partnerami
handlowymi (rysunek [12]). Powinno to również wspierać prawdopodobny spadek inflacji w 2023 roku.

CO DALEJ Z INFLACJĄ?



Przyczyny Wysokiej Inflacji

20

Rysunek 12.
Prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie oraz inflacji w Polsce.

Tabela 7.
Centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Projekcja inflacji. Listopad 2022”, NBP.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Projekcja inflacji. Listopad 2022”, NBP.

Prognozy dotyczące kształtowania się inflacji w przyszłości w Polsce muszą brać pod uwagę wiele czynników
zewnętrznych, na które nas kraj ma bardzo ograniczony wpływ. Poza czynnikami zewnętrznymi, prognozy
muszą uwzględniać także krajowe czynniki, do których należą m.in. działania antyinflacyjne rządu oraz NBP.

Narodowy Bank Polski przedstawił w listopadzie 2022 roku cykliczny „Raport o inflacji”. Tabela [7] przedstawia
prognozy NBP oparte m.in. o następujące założenia:

a. oczekiwane obniżenie się tempa wzrostu aktywności gospodarczej w największych rozwiniętych

b. i wschodzących gospodarkach świata,

c. obniżenie się presji na wzrost światowych cen surowców,

d. utrzymywanie się ryzyka geopolitycznego związanego z agresją Rosji na Ukrainę,

e. wygaśnięcie większości rozwiązań antyinflacyjnych wraz z końcem 2022 roku i obowiązywanie w dalszym
horyzoncie tarczy inflacyjnej w ograniczonym zakresie (NBP ocenia, że częściowe wycofanie tarczy
antyinflacyjnej podniesie dynamikę cen o 1,9 punktu procentowego),

f. ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, z najniższym odczytem wzrostu PKB w wysokości
minus 0,8% w pierwszym kwartale 2023 roku (w dużej mierze spowodowanym efektem wysokiej bazy
związanej z bardzo dużym przyrostem zapasów w I kwartale 2022 roku).
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22q1 22q2 22q3 22q4 23q1 23q2 23q3 23q4 24q1 24q2 24q3 24q4 25q1 25q2 25q3 25q4

PKB za granicą (%, r/r)

PKB - Polska (%, r/r)

Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r)

Inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii, %, r/r)

Q4
2022

Q1
2023

Q2
2023

Q3
2023

Q4
2023

Q1
2024

Q2
2024

Q3
2024

Q4
2024

inflacja CPI
(r/r) 17,9% 19,6% 14,2% 11,1% 8,0% 6,8% 6,2% 5,6% 4,9%

PKB (r/r) 1,5% -0,8% 0,6% 1,0% 1,9% 1,8% 1,9% 1,8% 2,4%

stopa
bezrobocia 2,8% 3,1% 3,4% 3,7% 4,0% 4,3% 4,5% 4,7% 4,8%

PKB za
granicą (r/r) 0,9% 0,0% -0,4% 0,0% 0,6% 1,3% 1,8% 1,9% 2,0%

WIBOR 3M 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,95%
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Tabela 10.
Miesięczne zmiany CPI oraz indeksu CPI w Polsce w ostatnich 12 miesiącach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony www.tradingseconomics.com.

W zamieszczonej w tabeli [7] projekcji NBP warto zwrócić uwagę na to, że prognozowany szczyt inflacji
przypadać ma na pierwszy kwartał 2023, w którym zakłada się wzrost cen nośników energii z uwagi na
zwiększone ich zapotrzebowanie w okresie zimowym, a także ograniczenie oddziaływania tarcz antyinflacyjnych.
Według projekcji inflacja konsumencka powinna w Polsce spadać od drugiego kwartału 2023 roku.

Poza oczekiwanym obniżeniem się tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie i idącego za tym
obniżeniem się popytu, zatrzymaniem się zwyżek cen energii i zakładanym obniżeniem się cen surowców
rolnych, duże znaczenie będzie miał tzw. efekt bazy. W drugim kwartale 2022 inflacja konsumencka wyniosła
bowiem aż 7,2%, a kwartał ten zostanie zastąpiony oczekiwanymi znacznie niższymi odczytami.

Długość okresu dochodzenia do poziomu inflacji, określonej w celu inflacyjnym NBP, uzależniony jest od szeregu
czynników. Źródłami niepewności zaprezentowanej projekcji są m.in.:

a. przebieg agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę,

b. potencjalne rosyjskie działania retorsyjne,

c. konsekwencje planowanych i wprowadzonych przeciwko Rosji sankcji gospodarczych,

d. sytuacja pogodowa w okresie zimowym wpływająca na zapotrzebowanie energii i zapewnienie
jej dostaw,

e. dalszy przebieg pandemii COVID-19 na świecie i reakcje władz z nią związane,

f. tempo zacieśnienia polityki pieniężnej przez banki centralne (przede wszystkim USA i strefy euro),

g. koniunktura gospodarcza na świecie,

h. działania antyinflacyjne rządu,

i. opóźnienia w transferach unijnych,

j. kształtowanie się aktywności gospodarczej w kraju oraz

stopień zakorzenienia się oczekiwań inflacyjnych, czyli przeświadczenia u producentów i konsumentów, że
ceny będą dalej rosły. Zwiększające się ceny powodować będą przekonanie, że ceny będą dalej rosły w
przyszłości. To powodować może żądania większych wynagrodzeń, a zwiększające się koszty pracy mogą być
przerzucone na konsumentów, co może dalej napędzać inflację. Obecne i oczekiwane spowolnienie gospodarcze
zgodnie z projekcjami NBP wpłynie na pogorszenie się rynku pracy, widoczne m.in. w zwyżce stopy bezrobocia
oraz spadku płac realnych. Pozostawienie przez NBP stóp procentowych na wysokim (w porównaniu do
oczekiwanych stóp procentowych w Polsce) poziomie, spadek aktywności gospodarczej, pogorszenie warunków
na rynku pracy, czy brak dalszego skokowego wzrostu cen surowców i odblokowanie łańcuchów dostaw,
powinno wpłynąć na łagodzenie oczekiwań inflacyjnych. Od tempa wyraźnego zmniejszenia tych oczekiwań
będzie zależało również to, kiedy pojawi się inflacja, która mieścić się będzie w granicach założonego przez
polską politykę monetarną celu inflacyjnego.

Gru.21 Sty.22 Lut.22 Mar.22 Kwi.22 Maj.22 Cze.22 Lip.22 Sie.22 Wrz.22 Paź.22 Lis.22

CPI
zmiana 0,90% 0,90% 1,88% -0,29% 3,32% 1,98% 1,71% 1,50% 0,49% 0,80% 1,60% 1,79%

CPI
indeks 199,8 201,6 205,4 204,8 211,6 215,8 219,5 222,8 223,9 225,7 229,3 233,4

https://www.tradingseconomics.com
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