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Miesięcznik ekonomiczny Pracodawców RP: same dobre wiadomości pod choinkę 

W nadchodzącym okresie świątecznym warto skupić się choć na chwilę na „jasnej stronie życia.” 

Zwykle chcąc poprawić sytuację krytykujemy wady i błędy. Dziś spróbujmy dostrzec pozytywne strony 

rzeczywistości, zastanowić się jak wzmocnić nasze atuty a nie załatać deficyty czy braki. 

Grudniowy miesięcznik ekonomiczny Pracodawców RP zawiera listę pozytywnych haseł, informacji  

i oczekiwań gospodarczych i z zakresu polityki gospodarczej. W roku wyborczym te hasła będą szeroko 

dyskutowane. Dla równowagi prawie każda „dobra wiadomość” obejrzana została „okiem sceptyka.” 

1. Ukraina się broni 

Potencjał militarny Rosji z perspektywy czasu okazał się znacznie słabszy niż powszechnie uważano. 

Armia Ukrainy wsparta przez społeczność międzynarodową wykazała się walecznością i skutecznością. 

Stanowcze stanowisko Zachodu wobec agresora obejmuje m.in. sankcje gospodarcze. Zdolność Rosji 

do agresji jest wyczerpywana na froncie ukraińskim. 

Okiem sceptyka: wojna za naszą wschodnią granicą może trwać latami, prowadząc do serii ludzkich 

tragedii i trwałej degradacji społeczno-gospodarczego potencjału Ukrainy. Wielkoskalowa odbudowa 

Ukrainy, a nie tylko uzupełnianie infrastruktury krytycznej, jest bardziej prawdopodobna po 

wyczerpaniu się możliwości lub chęci ponownej agresji. Agresor nie został odcięty od możliwości 

eksportowych i gromadzi horrendalne nadwyżki z eksportu surowców (i niskiego importu), co pokazuje 

czarna linia na poniższym wykresie. Kolorowe pola pokazują źródła tej nadwyżki. To głównie ropa. 

Źródło: IIF, Robin Brooks 

Polityka UE ukierunkowana na krótkoterminowe złagodzenie szoku gospodarczego jest 

długoterminowo mało skuteczna: „karmi niedźwiedzia” i zmniejsza szanse na zmianę reżimu  

w Rosji. Rosja z czasem może zwiększyć eksport w kierunku wschodnim. Brakuje solidarności Chin, Indii 

a nawet Japonii w odcinaniu się od dostaw z Rosji. Wzrost biedy i niezadowolenia społecznego w Rosji, 

w reżimie totalitarnym, nie daje jasnej perspektywy zmiany władzy czy rezygnacji z imperialnych 

ambicji, może skutkować tylko wzrostem opresyjności państwa względem własnych obywateli. 
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2. Sojusz z USA 

Nastąpiło zacieśnienie więzi politycznych Polski i Europy z USA. USA dostarczają Ukrainie regularnej 

pomocy wojskowej w wielkiej skali, wspierają rozbudowę arsenału militarnego Polski. 

Okiem sceptyka: aktualny kierunek polityki USA podporządkowany jest bieżącym celom gospodarczym 

(m.in. kontrakty zbrojeniowe i jądrowe) i nie przesądza o trwałości wsparcia USA dla NATO. Bilans 

poparcia dla Republikanów i Demokratów, reprezentowanych przez parę Trump – Biden, jest chwiejny: 

 

Źródło: https://www.realclearpolitics.com/epolls/2024/president/us/general-election-trump-vs-biden-7383.html 

Donald Trump, niedawno zwolennik rezygnacji USA z udziału w NATO, dominuje wśród kandydatów 

republikańskich. Źródło: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/14/before-midterms-trumps-image-

among-republicans-had-become-less-positive/  

 

 

3. Chiny zrezygnują z polityki zero-COVID 

Niemal permanentne wykluczenie istotnej części chińskiej gospodarki z normalnego funkcjonowania 

w znaczącym stopniu przyczyniło się w 2021 roku do utrudnienia dostaw szeregu komponentów  

i produktów. Wraz z rezygnacją z kolejnych lokalnych zamknięć (lockdown) w Chinach uwolni się 

potencjał gospodarczy, który przywróci dostępność dostaw, przyczyni się do normalizacji cen dostaw  

i poprawi kondycję światowej gospodarki. 

Okiem sceptyka: ustępuje szok, ale pozostają napięcia geopolityczne i handlowe między Chinami  

a światem zachodnim, trwa brutalna walka o dominację w strefach wpływów, m.in. o surowce z Rosji 

czy Afryki, a globalny wzrost w oparciu o wolny handel należy do historii: łańcuchy dostaw będą 

skracane, nearshoring czy friendshoring obniży globalny potencjał gospodarczy. 

Negatywne tendencje globalne mogą stanowić szansę dla strategicznie położonych i konkurencyjnych 

krajów. W szczególności dla Polski są szansą na zwiększenie udziału w globalnym torcie gospodarczym 

pod warunkiem właściwej polityki gospodarczej. To oznacza potrzebę prowadzenia probiznesowej, 

prorozwojowej polityki rządu i zapewnienia przewidywalności np.: nowego prawa czy polityki 

pieniężnej. Celem powinno być co najmniej zapewnienie polskim firmom podobnej przewidywalności 

polityki gospodarczej, podobnej jakości dialogu społecznego i wrażliwości autorów polityki 

gospodarczej, fiskalnej czy monetarnej na argumenty, jaką cieszą się firmy w innych krajach regionu. 

  

https://www.realclearpolitics.com/epolls/2024/president/us/general-election-trump-vs-biden-7383.html
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/14/before-midterms-trumps-image-among-republicans-had-become-less-positive/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/14/before-midterms-trumps-image-among-republicans-had-become-less-positive/
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4. Inflacja spadnie 

Według wstępnych danych GUS inflacja spadła z 17,9% w październiku do 17,4% w listopadzie. Akord 

wzrostu inflacji zobaczymy jeszcze w styczniu-lutym 2023 roku w związku z podwyżką VAT na gaz  

i paliwa (zniesienie części tarcz antyinflacyjnej) ale potem w Polsce, jak na świecie, czeka nas 

dezinflacja, czyli spadek tempa wzrostu cen. 

Ceny wielu surowców oraz stawki frachtu już są znacznie poniżej najwyższych poziomów z 2022 roku. 

Dalej rosną ceny usług, ale coraz wolniej. Jest szansa na mocny spadek wskaźnika inflacji w Polsce 

nawet w terytoria jednocyfrowe. 

Okiem sceptyka: Ceny nadal będą rosły w tempie znacznie szybszym niż cel NBP (2,5%). Inflację w dół 

sprowadzą efekty bazy i wygasanie części szoków związanych z wojną i pandemią, które nie zmieniają 

podażowych wyzwań stojących przed gospodarką. Spadek wskaźnika inflacji z 20% to tylko jeden etap 

walki z inflacją, która pozostanie zbyt wysoka z powodów strukturalnych, prowokując indeksację  

i zmianę zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ponowne zakotwiczenie oczekiwań 

inflacyjnych na poziomach rzędu 3% będzie trudne, bo ludzie raz doświadczeni problemem 

galopujących cen nie będą zachowywać się tak samo, jak przed tym doświadczeniem. Skuteczne 

zwalczenie inflacji w warunkach permanentnie za niskich inwestycji i kurczącego się zasobu pracy 

będzie możliwe przy znacznych kosztach społecznych. 

https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2022/07/miesieczny-przeglad-ekonomiczny-pracodawcow-rp-

lipiec.pdf  

Globalnie szoki podażowe mogą pojawiać się ze zwiększoną częstotliwością, na bazie narosłych napięć 

gospodarczych i społecznych w krajach biednych i rozwijających się, które są eksporterami surowców  

i ogniwami w łańcuchów dostaw. Ograniczone zapasy strategiczne surowców już dziś powodują 

wysoką wrażliwość cen światowych na ewentualne kolejne szoki podażowe. 

 

https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2022/07/miesieczny-przeglad-ekonomiczny-pracodawcow-rp-lipiec.pdf
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2022/07/miesieczny-przeglad-ekonomiczny-pracodawcow-rp-lipiec.pdf
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5. Złoty się umacnia a obniżki stóp są możliwe już w 2023 roku 

Euro kosztuje już niecałe 4,7 zł, zaś dolar niecałe 4,5 zł. Obie waluty kosztowały już nawet 5 zł. Świadczy 

to o stabilizacji notowań złotego na rynku walutowym i przywróceniu równowagi kursowej mimo 

poważnych zawirowań geopolitycznych. 

Prezes NBP i niektórzy członkowie RPP sugerują możliwość pierwszych obniżek stóp procentowych  

w drugiej połowie 2023 roku. 

Okiem sceptyka: RPP może podjąć taką decyzję, ale byłby to poważny błąd. Oczekiwania inflacyjne są 

na poziomach dwucyfrowych, a obecny poziom stóp procentowych raczej dalej napędza, a nie 

stabilizuje inflację. Ewentualne obniżki stóp w środowisku globalnie rosnących stóp procentowych 

mogłyby być odebrane jako upolitycznienie RPP i prowadzić do zakłócenia równowagi gospodarczej. 

Ogromnie niepokojące są sygnały z RPP dotyczące zawłaszczenia przez NBP decyzji w zakresie skupu 

obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa. Prof. Litwiniuk, członek RPP, deklaruje, 

że nie ma wglądu w dokumenty, na podstawie których poprzednia RPP delegowała to zadanie na 

Zarząd lub Prezesa NBP. 

Przywrócenie równowagi kursowej odbyło się przy wzroście kosztu złotówek w transakcjach 

międzybankowych (na bardzo płynnym rynku FX swap) do poziomu ponad 10% rocznie. Na rynku 

funkcjonuje oficjalna stopa NBP wynosząca 6,75%, po której środki w NBP lokuje głównie Bank 

Gospodarstwa Krajowego, oraz stopa rynkowa sięgająca nawet ponad 10%, odpowiadająca kosztowi 

złotówek pod zastaw walut obcych. Retoryka NBP o zatrzymaniu podwyżek stóp opiera się o ten 

dualizm stóp. Brak arbitrażu między tymi stopami oznacza wielomiliardowe utracone korzyści BGK. 

Takie zarządzanie kursem walutowym przypomina praktykę turecką sprzed całkowitego 

upolitycznienia banku centralnego i przyciąga do Polski raczej kapitał spekulacyjny niż stabilnych, 

długoterminowych inwestorów portfelowych. 

6. Spada dług publiczny w relacji do PKB 

Dług publiczny według szerokiej metodologii unijnej wyniósł na koniec III kwartału 2022 r. 50,3%, 

wobec 53,8% na koniec roku 2021 (szara linia na poniższym wykresie). 

 

Okiem sceptyka: to efekt inflacji, niespodziewanej, wysokiej i rosnącej. Dochody publiczne reagują na 

inflację znacznie szybciej niż wydatki, przez co bieżące salda finansów publicznych są statystycznie 

zaniżone, a w przyszłości będą zawyżone. Obraz poprawy stanu finansów publicznych w oparciu o ten 

wskaźnik jest zbyt optymistyczny, ale w relacji długu do PKB trudno dostrzec poważne ryzyka dla Polski. 
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7. Obligacje detaliczne szansą na finansowanie długu publicznego 

W czerwcu i lipcu 2022 roku Polacy kupowali miesięcznie obligacje skarbowe za ponad 10 mld zł, wobec 

średnio 3-4 mld zł miesięcznie w poprzednich kwartałach. W tym roku do końca listopada było to 

łącznie 55 mld zł. W tym tempie pieniądze gospodarstw domowych mogłyby w znacznym stopniu 

zaspokoić potrzeby finansowe rządu po tym, jak banki, dotychczasowe główne źródło popytu na 

obligacje, stały się netto sprzedawcami obligacji skarbowych. 

Okiem sceptyka: Zryw gospodarstw domowych okazał się krótkotrwały, w listopadzie popyt zmalał do 

2 mld zł, czyli poziomów z 2020 roku. Polskie gospodarstwa domowe są mało zamożne, by stanowić 

filar finansowania potrzeb pożyczkowych. 

Głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych w najbliższych 

latach będą inwestorzy zagraniczni. W efekcie możliwości finansowe Polski w najbliższych latach będą 

zależne od chwiejnej koniunktury na światowych rynkach obligacji. 

Z tej perspektywy nominalny poziom zadłużenia ma znaczenie: inwestorzy zagraniczni zainwestowali 

do tej pory na rynku obligacji złotowych 140 miliardów złotych, ten poziom musi się teraz podwoić  

w ciągu dwóch lat, przy jednoczesnym zwiększeniu emisji obligacji polskich na rynkach zagranicznych. 

 
Źródło: IIF 
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8. Spada realna wartość zadłużenia 

Rok 2022 upłynął pod znakiem wzrostu stóp WIBOR i rat kredytów opartych o zmienną stopę w PLN. 

Jaka w tym dobra wiadomość? 

Stopy NBP rzędu niecałych 7% przy inflacji cen i płac rzędu 14-18% to w długim terminie dobra 

wiadomość dla kredytobiorców. Wprawdzie długiego terminu trzeba najpierw dożyć, przechodząc te 

najbliższe kwartały. Zadłużonym gospodarstwom domowym pomagają w tym wakacje kredytowe, 

firmy czy samorządy muszą samodzielnie udźwignąć dwukrotny wzrost obciążenia ratą. 

 

Dla kredytów opartych o stałą stopę, inflacja i wyższe stopy procentowe nie powodują wzrostu raty. 

To korzystny efekt dla kredytobiorcy, który albo mało płaci za kapitał w czasach wysokich stóp 

procentowych, albo, w przypadku podmiotów zadłużonych w formie obligacji, może „wykupić” swoje 

długi po cenie niższej niż w chwili ich zaciągania. Dla przykładu, ministerstwo finansów na przełomie 

lat 2020 i 2021 zaciągało m.in. 10-letnie zobowiązania w formie obligacji DS1030 ze stałym 

oprocentowaniem 1,25%. Ówczesna cena sprzedaży przekraczała 100%. Według danych z 14 grudnia 

2022, tj. po 2 latach, po spłaceniu łącznie 2,5% odsetek, ministerstwo finansów może wykupić te 

obligacje za niecałe 70% wartości. To 28% zysku i ilustracja, dlaczego sprzedawanie obligacji po 

dzisiejszych cenach warto powściągnąć kosztem nieco mniejszych deficytów budżetowych. 

W krajach, w których dominują kredyty oparte o stałą stopę procentową, w szczególności  

w największej światowej gospodarce, skokowy wzrost inflacji i stóp procentowych oznacza skokowe 

„oddłużenie” także przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, otwierając przed nimi ponowną 

możliwość wykorzystania kredytu do zwiększania wydatków. W analizach przyszłej konsumpcji 

opartych o dochody i wyczerpywanie buforów oszczędności zbudowanych po pandemii, wątek 

zwiększonych możliwości „życia na kredyt” jest często zaniedbywany. 

Z perspektywy światowej koniunktury gospodarczej to istotny czynnik wspierający scenariusz dobrej 

koniunktury na świecie w 2023 roku, choć oczywiście to tylko jeden czynnik. 

 

 

  

Jak to wygląda na przykładzie kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem na 25 lat? 

Za każde 100 tys. zł zadłużenia, rata przed podwyżkami stóp wynosiła około 440 zł. Po podwyżkach 

wzrosła do około 880 zł, ale dzięki wakacjom kredytowym co trzecia rata jest odroczona, dzięki czemu 

średniomiesięczna rata to w praktyce „tylko” 590 zł. 

Dla osób, których wynagrodzenia wzrosną, ta sama kwota złotych stanie się mniej istotna w większym 

budżecie. Zakładając wzrost cen i płac o 30% (teoretyczny przykład, indywidualna sytuacja 

poszczególnych osób jest inna), rata po zakończeniu wakacji kredytowych z końcem 2023 roku będzie 

ekwiwalentem (według siły nabywczej): 

- początkowych 630 zł, jeśli oprocentowanie kredytów utrzyma się na obecnym poziomie, 

- początkowych 330 zł, jeśli oprocentowanie miałoby spaść do poziomu z pierwszej połowy 2021 roku. 
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9. Będzie KPO 

Według niektórych doniesień medialnych Polsce pozostał już do spełnienia tylko jeden kamień milowy 

(energetyka wiatrowa). Z kuluarów Sejmu docierają sygnały o kompromisie w sprawie praworządności. 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8602517,kpo-wniosek-platnosc-kamien-

milowy-ustawa-wiatrakowa-10h.html?utm_source=dlvr.it&utm  

Partia rządząca ma motywację, by przed wyborami przywrócić napływ środków unijnych,  

w przeciwnym razie wysoce prawdopodobna jest zmiana władzy prowadząca do pozyskania środków 

unijnych najpóźniej na przełomie 2023 i 2024 roku. 

 

Źródło: https://www.rp.pl/polityka/art37554291-sondaz-pieniadze-z-kpo-wazniejsze-niz-koalicja-rzadzaca  

Okiem sceptyka: Do końca 2023 roku środki z KPO powinna być już zakontraktowane, a do połowy 

2026 roku projekty zakończone. To krótkie terminy a ich przeciąganie może skończyć się utratą prawa 

do unijnych środków. 

Niezależnie, czy skorzystamy ze środków z KPO, będziemy musieli je spłacać, m.in. w formie nowych 

unijnych podatków. Konieczność poniesienia tych kosztów pozostaje dzisiaj bez wątpliwości, 

niezależnie od losu paneuropejskich rozwiązań podatkowych znajdą się sposoby na zwiększenie 

polskiej kontrybucji do unijnego budżetu lub zmniejszenia polskich wpływów z tego budżetu. 

Wpływ mamy na jak najbardziej skuteczne wykorzystanie dostępnego finansowania. Warto oprzeć 

przyszłe spłaty o dziś stworzony  potencjał gospodarczy. Pośpiech nie sprzyja efektywności 

wydatkowania środków z KPO, od której zależy realna korzyść ekonomiczna Polski z pozyskania tych 

środków. Polityczne przepychanki mogą nas w tym przypadku kosztować utracone korzyści w wielkiej 

skali. 

  

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8602517,kpo-wniosek-platnosc-kamien-milowy-ustawa-wiatrakowa-10h.html?utm_source=dlvr.it&utm
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8602517,kpo-wniosek-platnosc-kamien-milowy-ustawa-wiatrakowa-10h.html?utm_source=dlvr.it&utm
https://www.rp.pl/polityka/art37554291-sondaz-pieniadze-z-kpo-wazniejsze-niz-koalicja-rzadzaca
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10. Postępuje integracja europejska 

Od 2023 roku powiększy się strefa euro i strefa Schengen. Bohaterem obu wydarzeń jest Chorwacja, 

kraj, który do UE przystąpił 9 lat po Polsce, od połowy 2013 roku. 

https://www.dw.com/pl/koniec-z-kontrolami-chorwacja-wchodzi-do-strefy-schengen/a-64032949 

Polacy oceniają członkostwo w UE bardzo pozytywnie. Szanse na anty-unijny zwrot w Polsce są niskie. 

Wejście do strefy euro to projekt długofalowy, w krótkim okresie nie ma większego znaczenia. 

 

Okiem sceptyka: projekt integracji UE wchodzi w bardzo trudną fazę. Koalicja członków UE z udziałem 

Niemiec zdaje sobie sprawę, że dalsza integracja jest konieczna dla podtrzymania silnej pozycji 

międzynarodowej Europy, a jednocześnie wymaga przynajmniej częściowego uwspólnienia  

i skoordynowania polityki fiskalnej, międzynarodowej, gospodarczej. Dla części Europejczyków  

w każdym kraju to abstrakcyjny, niesłuszny krok oznaczający utratę suwerenności, polaryzujący ludzi  

i polityków. Wobec wojny na Ukrainie ściślejsza integracja wokół wspólnych celów to zadanie zarówno 

bardziej ważne i pilne, jak i po wielokroć trudniejsze, co pokazują różnice w postrzeganiu wspólnych 

celów, np.: w traktowaniu Rosji, widoczne między Polską a Węgrami, Francją czy Niemcami. 

Członkostwo w strefie euro już stało się biletem wstępu do unii bankowej, kolejne kraje dołączające do 

strefy euro, w tym Rumunia i Bułgaria, mogą marginalizować znaczenie Polski w UE dokładnie w tym 

czasie, kiedy konflikt na Ukrainie dał nam możliwość wejścia do wąskiego grona krajów mających 

dominujący wpływ na zarządzanie wspólnotą. 

https://www.dw.com/pl/koniec-z-kontrolami-chorwacja-wchodzi-do-strefy-schengen/a-64032949
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11. Rośnie płaca minimalna 

Od stycznia 2023 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie do 3450 zł z 3010 zł obecnie. Od lipca 2023 

nastąpi wzrost do 3600 zł. Od 2016 do 2022 roku płaca minimalna wzrosła o ponad 60%. Sytuację 

gospodarstw domowych o niskich dochodach poprawiają zmiany w PIT oraz transfery społeczne. 

Okiem sceptyka: wzrost płacy minimalnej postępuje znacznie wolniej niż płacy średniej. Następuje 

spłaszczenie dochodów w zakresie dochodowym obejmującym większość pracujących Polaków. 

Wzrost płacy minimalnej to dla nich mniejsze podwyżki, bo np.: średnie tempo wzrostu płac w sferze 

budżetowej ustalono na 7,8%: w efekcie lwią część podwyżek dostaną osoby zarabiające płacę 

minimalną, a dla innych osób środków na podwyżki nie wystarczy. Spłaszczenie dochodów najbardziej 

uderza w kierowników, ekspertów, koordynatorów, tj. osoby, które podnosiły kwalifikacje, wzięły 

odpowiedzialność za zespół, budżet czy terminy. Ich wynagrodzenie zbliża się do pensji początkujących 

lub mniej zaangażowanych pracowników. Oznacza to spadek motywacji do kształcenia i rozwoju 

zawodowego, a kończy się spadkiem zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach w regionach o niskiej 

średniej płacy, zwiększeniem barier dla osób mniej zdolnych lub rozpoczynających pracę. Takie ryzyko 

podkreślała strona rządowa we własnej ocenie skutków regulacji o wzroście płacy minimalnej o 14,6% 

w 2022 roku. Mimo to bez odniesienia się do tego ryzyka i bez podniesienia tempa wzrostu płac w 

sferze budżetowej zdecydowano o wzroście płacy minimalnej o 19,6%. 

Np.: w Hiszpanii, zbyt wysoki poziom wynagrodzeń oznaczał w ostatnich 15 latach straconą szansę 

rozwojową i ponad 30% bezrobocie młodych. Osłabiona konkurencyjność oraz spadek transferów 

netto z UE przyczyniły się m.in. do kryzysu bankowego i wzrostu relacji długu do PKB z 40% do 100%. 

Nadmierny wzrost płacy minimalnej to cieplarniany klimat dla zatrudnionych ale pułapka dla 

poszukujących zatrudnienia. Pod tym względem Polsce daleko do USA i Kanady, nie mówiąc o Danii czy 

Szwecji, gdzie płacy minimalnej nie ma. Za nami w 2021 roku były Meksyk, UK, Francja czy Turcja. 
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12. Mieszkania stanieją 

Po okresie dynamicznych wzrostów ceny mieszkań ustabilizują się, a być może nawet lekko spadną.  

W kategoriach realnych, tj. z uwzględnieniem inflacji, nastąpi wyraźny spadek cen mieszkań. 

 

Okiem sceptyka: spadek cen mieszkań następuje wolniej niż wzrost kosztów kredytu, dostępność 

mieszkań dla nabywców kredytujących zakup spadła. Efektem spadku popytu jest nie tylko spadek cen, 

ale też wstrzymanie nowych projektów, co w średnim terminie obniży dostępność nowych mieszkań. 

Zatrzymanie budów przez wysokie koszty kredytu i budowy to zła wiadomość dla młodych ludzi, która 

może napędzać dalszy wzrost stawek czynszów. 

Spadek cen mieszkań i liczby transakcji rynkowych może być fatalną wiadomością dla tych dłużników, 

którzy nie udźwigną ciężaru rat i będą zmuszeni ratować się sprzedażą mieszkania. Szczególnie dotyczy 

to kredytobiorców frankowych, których dług częstokroć nadal przekracza wartość mieszkania, a którzy 

dopiero w najbliższych miesiącach boleśnie odczują podwyżki stóp dokonywane przez centralny bank 

Szwajcarii SNB. 

W listopadzie banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 2 miliardów złotych, podczas gdy  

w latach 2019-2020 było to średnio 5 miliardów, a przez 6 miesięcy 2021 roku wartość udzielanych 

miesięcznie kredytów przekraczała 7 miliardów złotych. Załamanie jest potężne, z liczby nowo 

składanych wniosków o kredyt trudno wnioskować o możliwym odwróceniu się tej tendencji. 
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Na popularności zyskują jedynie kredyty ze stałą stopą, która dziś sięga ponad 9%. Ich udział w nowej 

akcji kredytowej to 60%. Podobne kredyty ze stopą 4% pod koniec 2001 roku przyciągały tylko 20% 

nowych klientów. 
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13. Poprawiają się wskaźniki nastrojów 

Wskaźniki nastrojów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw notują lekkie wzrosty z minimów 

notowanych w trakcie roku. Złe nastroje pozostają złe, ale nie najgorsze. Ilustracje wg GUS. 

 

Nastroje ludności gorsze niż w pandemii. Niewielka poprawa opiera się o nadzieje na przyszłość.  

 

Poprawa nastrojów przedsiębiorców jest niewielka i krótkotrwała, ale nastroje lepsze niż w pandemii. 
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Okiem sceptyka: stopniowe pogarszanie się sytuacji zmniejsza ilość osób, które oczekują dalszego 

pogorszenia sytuacji rodziny czy firmy. To efekt konstrukcji wskaźników, że pesymizm ustępuje wraz  

z materializacją negatywnych oczekiwań. Kiedy konsumpcja gospodarstw domowych rośnie w Polsce 

o 0,9% (dane GUS za trzeci kwartał 2022 roku), podczas gdy przybyło 3,5% ludności, to oznacza 

faktyczny spadek realnej konsumpcji przeciętnego gospodarstwa domowego.  

14. Słusznie stawiamy na dzietność i inwestycje 

Diagnoza wyzwań stojących przed gospodarką i strategicznych priorytetów polityki gospodarczej jest 

w tym aspekcie poprawna: metodą na podtrzymanie lub wzrost dobrobytu Polaków jest wzrost 

produkcji, oparty o kapitał ludzki (w tym liczebność młodych pokoleń) i inwestycje. 

Powstała strategia demograficzna dla Polski 2040 stawiająca na pierwszym miejscu problem dzietności 

(liczby dzieci przypadających średnio na jedną potencjalną mamę), z celem podniesienia jej do 2,1 z 

obecnych 1,4. 

https://www.money.pl/gospodarka/strategia-demograficzna-juz-obserwujemy-negatywne-zmiany-

na-rynku-6839979145558560a.html 

Rząd przyjął uchwałę o konieczności zwiększenia inwestycji. Przekonuje też o tym lider PIS. Ta sama 

teza była jednym z filarów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w 2017 roku. Strategicznym celem 

pozostaje wzrost inwestycji do 25%. 

https://www.money.pl/gospodarka/program-moneypl-1212-dlaczego-poziom-inwestycji-w-polsce-

jest-tak-niski-

6843794922858113v.html?%3Futm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ttmoney

&utm_term=post&utm_content=money  

Okiem sceptyka: słuszne cele w zakresie inwestycji i dzietności formułowane są od lat ale pozostają na 

papierze. Trzeba sięgnąć po realne działania projektowane i realizowane przez fachowców. 

Zapaść demograficzna będzie gigantycznym wyzwaniem dla Polski. Bez pobudzenia dzietności Polaków 

ubędzie w tempie, które niemal gwarantuje na przyszłość poważne problemy z emeryturami, opieką 

zdrowotną i nadmiernym fiskalizmem państwa, skutkujące eskalacją problemu - emigracją młodych. 

Inwestycje nie poprawią się, dopóki nie ustanie antybiznesowa retoryka elit i polityków, dopóki co 

miesiąc pojawiać się będą chaotyczne i słabo konsultowane zmiany prawa gospodarczego  

i podatkowego. 

Antyrozwojową słabością kraju jest polityka gospodarcza realizowana w oparciu o prymat 

krótkoterminowych interesów „społecznych” a nie długoterminową efektywność i konkurencyjność 

gospodarki. Wdzięczność mas politycy kupują rybą, ale problemy mogą rozwiązać wędką. 

  

https://www.money.pl/gospodarka/strategia-demograficzna-juz-obserwujemy-negatywne-zmiany-na-rynku-6839979145558560a.html
https://www.money.pl/gospodarka/strategia-demograficzna-juz-obserwujemy-negatywne-zmiany-na-rynku-6839979145558560a.html
https://www.money.pl/gospodarka/program-moneypl-1212-dlaczego-poziom-inwestycji-w-polsce-jest-tak-niski-6843794922858113v.html?%3Futm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ttmoney&utm_term=post&utm_content=money
https://www.money.pl/gospodarka/program-moneypl-1212-dlaczego-poziom-inwestycji-w-polsce-jest-tak-niski-6843794922858113v.html?%3Futm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ttmoney&utm_term=post&utm_content=money
https://www.money.pl/gospodarka/program-moneypl-1212-dlaczego-poziom-inwestycji-w-polsce-jest-tak-niski-6843794922858113v.html?%3Futm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ttmoney&utm_term=post&utm_content=money
https://www.money.pl/gospodarka/program-moneypl-1212-dlaczego-poziom-inwestycji-w-polsce-jest-tak-niski-6843794922858113v.html?%3Futm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ttmoney&utm_term=post&utm_content=money
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15. Wpływ demografii na dostępność rąk do pracy nie całkiem straszny 

Roczniki obecnie wchodzące na rynek pracy są wprawdzie znacznie mniej liczne niż roczniki 

wychodzące z rynku pracy, jednak wyróżniają się in plus poziomem wykształcenia: obecnie studia 

kończy rocznie ponad 290 tys. osób, podczas gdy w pokoleniu odchodzącym na emeryturę 

absolwentów studiów wyższych było niecałe 150 tys. osób w roczniku.  Jeszcze przez co najmniej 

dekadę w zawodach o wysokiej wartości dodanej demografia będzie pomagać wzrostowi produkcji. 

Problem z dostępnością rąk do pracy dotknie głównie prac prostych, uciążliwych lub wymagających 

niskich kwalifikacji, rynek pracy w tych segmentach już uzupełnia automatyzacja i imigranci z Dalekiego 

Wschodu. 

Okiem sceptyka: Zapaść demograficzna skutkuje stałym odpływem rąk do pracy, osób aktywnych 

zawodowo ubywa w średnim tempie 170 tys. osób na rok. W 1955 roku urodziło się niemal 800 tys. 

osób, w latach 2000-2005 rodziło się niecałe 400 tys. osób rocznie. Rosnąca dostępność osób 

wykształconych to wielka szansa na specjalizację gospodarki i eksport usług, np.: realizowanych przez 

informatyków czy centra usług wspólnych, czym moglibyśmy zapewnić sobie środki na import 

pracochłonnych produktów. Niestety, część prostych usług trudno zaimportować, a nie wszystkie prace 

wykonają imigranci z krajów trzeciego świata. Tsunami kadrowe czeka m.in. branżę medyczną, inflacja 

medyczna już jest i prawdopodobnie pozostanie jednym z największych wyzwań dla konsumentów. 

 

 

 

16. Młodzi Ukraińcy w Polsce stanowią szansę rozwojową dla Polski 

Tym razem bez nuty sceptycyzmu. Ukraińcy w Polsce stanowią 3-4% mieszkańców, ale 60% spośród 

ankietowanych dorosłych, szczególnie osoby wykształcone, chce wyjechać z Polski w ciągu 12 miesięcy 

(badanie GUS). Największy udział Ukraińców jest w pokoleniu dzieci w wieku szkolnym. W tej grupie 

wiekowej udział Ukraińców wśród rówieśników w Polsce wynosi 7-8%. Te dzieci to ogromny potencjał 

dla gospodarki Polski, częściowo równoważący problemy demograficzne. Te dzieci zostaną w Polsce  

z większym prawdopodobieństwem, niż ich rodzice czy dziadkowie, łatwo zaadaptują się kulturowo 

 i językowo. Nawet ewentualny ich wyjazd na Ukrainę będzie pozytywny dla gospodarki polskiej, bo 

oznacza zwiększone szanse na współpracę gospodarczą.  
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17. Rozwija się produkcja energii odnawialnej w Polsce 

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych stanowi ok. 16% finalnego zużycia energii (dane GUS na 

2021 rok). To wzrost z 10% w 2011 roku i 11% w roku 2016. Zmianę realizują w istotnej części 

prosumenci, korzystający w zakresie fotowoltaiki z efektywnego wsparcia państwa. Cel na 2020 rok 

został spełniony dwa lata przed czasem. 

 

Okiem sceptyka: wskaźnik obejmuje np.: współspalanie pelletu w elektrowniach. Dla UE jest średnio 

ponad dwukrotnie (!) większy. Produkcja energii elektrycznej w Polsce odbywa się kosztem największej  

emisji CO2 w UE. Zmiana następuje w dobrym kierunku ale nie zachwyca tempem. Modernizacja sieci 

elektroenergetycznych to zadanie inwestycyjne warte ok. 150 mld zł, od którego zależy możliwość 

adekwatnego do potrzeb zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii w przyszłości. 

Niskiej emisyjności CO2 będzie sprzyjać uruchamianie mocy jądrowych, oby w jak największej skali, 

które nastąpi najwcześniej w latach 30-tych XXI wieku. Wykres za @MaciejBukowski 
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18. Firmy mają zyski 

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej rentowność firm w pierwszym półroczu była wręcz lepsza niż 

długoterminowa średnia, zaś od trzeciego kwartału pozostaje na „normalnych” poziomach. 

Część obserwatorów wyciąga z tych liczb wniosek o dobrej sytuacji przedsiębiorstw mimo inflacji  

i kryzysu energetycznego. 

 

Źródło: Point Info, Analizy Pekao 

Okiem sceptyka: wpływ inflacji na sytuację przedsiębiorstw jest powszechnie postrzegany przez 

pryzmat wzrostu kosztów z jednej, a wzrostu cen produktów z drugiej strony. Różnica między kosztem 

a ceną określana jest jako „marża”, a dodatnie marże to rzekomy dowód stabilnej dobrej sytuacji firm. 

Debata publiczna o przedsiębiorstwach często dotyczy możliwości „przerzucania” kosztów na ceny 

sprzedaży, czyli na konsumentów. 

Powyższe podejście jest fragmentaryczne. Per analogia, w gospodarstwie domowym można byłoby 

uwzględnić tylko koszty żywności, energii i paliwa. Jeśli doszłoby wtedy do skokowego wzrostu cen 

mieszkań, sprzętu AGD i innych dóbr trwałych, np.: samochodów, rowerów, to zdolność „przeżycia” 

czy pokrycia elementarnych bieżących wydatków, z czasem coraz mniej koresponduje z potrzebami 

kapitałowymi, z koniecznością nabycia majątku koniecznego do normalnego funkcjonowania. 

W przedsiębiorstwach rolę kapitału pełnią nie tylko nieruchomości, maszyny i urządzenia, ale również 

zapasy: zapasy surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Zapasy są warunkiem 

prowadzenia działalności przez firmy. Inflacja spowodowała, że firmy stanęły przed wyborem: 

- albo ograniczają skalę fizycznej działalności, traktując dostępne środki finansowe jako wyznacznik 

skali zapasów i produkcji czy sprzedaży, co przy 20-procentowej inflacji oznacza średnio 20-procentowy 

spadek zapasów i sprzedaży wyrażonej liczbą produktów (stałą sprzedaż w pieniądzu), 

- albo potrzebują więcej środków, większego kapitału obrotowego, by robić to samo, co robiły. 
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W okresie wysokiej inflacji zwiększenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy przewyższa zyski netto 

przedsiębiorstw. W poszukiwaniu innych źródeł finansowania tego kapitału firmy mają następujące 

opcje, wszystkie z nich obserwujemy w praktyce: 

- ograniczyć zapasy, a tym samym działalność produkcyjną czy handlową, mniej niż o 20%, 

- ograniczyć inwestycje, nakłady na środki trwałe (inne niż zapasy), 

- zaciągnąć większe zobowiązania. 

Niebieska linia na poniższym wykresie przedstawia zobowiązania firm w relacji do aktywów. Mimo 

wyjątkowo niepewnej sytuacji gospodarczej i rekordowo wysokich kosztów kapitału znajdują się one 

na maksymalnych poziomach w dostępnej historii (na wykresie okres od 2019 roku): 

 

 

Źródło: Point Info, Analizy Pekao 

Wnioski: zapotrzebowanie firm na kapitał obrotowy wzrosło tak bardzo, że stanowi barierę dla 

podtrzymania dotychczasowej skali fizycznej działalności oraz podejmowania nowych inwestycji. Ma 

to odzwierciedlenie w spadku pożytków dla właścicieli i rekordowych spadkach wycen przedsiębiorstw 

na GPW, a z perspektywy gospodarki rodzi obawy o przyszłą zdolność sektora przedsiębiorstw do 

wytworzenia towarów i usług odpowiadających zapotrzebowaniu społecznemu na konsumpcję.  
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19. Polska przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

Inwestycja Mercedesa w Jaworze to kolejny dowód na międzynarodową konkurencyjność Polski jako 

miejsca do inwestowania. Tego typu inwestycje są potrzebne do rozbudowy potencjału wytwórczego  

i tworzenia miejsc pracy, a także stanowią źródło finansowania deficytu w obrotach bieżących, które 

na tle inwestycji portfelowych charakteryzuje się małym ryzykiem skokowego odpływu kapitału. 

Okiem sceptyka: zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce to ćwierć realizowanych inwestycji  

w gospodarce i 20% inwestycji potrzebnych do osiągnięcia udziału inwestycji w PKB rzędu 25%. Dla 

wielu z nich zaletą jest transfer do Polski nowoczesnej technologii i rozwój kapitału ludzkiego. 

Istotna część tych inwestycji to w istocie zatrzymanie w kraju zysków, a nie transfer nowych środków. 

Jak wykazano w poprzednim punkcie, te zyski to dziś warunek podtrzymania skali działalności wobec 

inflacji i wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a nie dowód ekspansji firmy. 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie okupione są wyższą stopą zwrotu dla zagranicznych inwestorów 

niż inwestycje w polskie obligacje skarbowe. Wyższy koszt tego zagranicznego kapitału wpływa na 

wysokość szarych słupków na poniższym wykresie. Polska notuje stabilną nadwyżkę w handlu usługami 

z zagranicą, na co wpływ mają w dużej mierze lokowane w Polsce centra usług wspólnych oraz 

świadczone przez polskie firmy transportowe usługi przewozowe. Wojna spowodowała znaczne 

deficyty w handlu towarami. Saldo dochodów uwzględnia znaczące koszty inwestycji bezpośrednich. 

Jeżeli towarzyszy im transfer technologii i rozwój kapitału ludzkiego, warto je ponieść. W przeciwnym 

razie sprawa jest dyskusyjna. 

 

Miesięcznik ekonomiczny Pracodawców RP, autorski wybór treści z zakresu gospodarki i polityki 
gospodarczej dla członków i ekspertów Pracodawców RP, ukazuje się w połowie miesiąca, po kilku 
dniach trafia do szerokiej publiczności. Informacja, nie stanowi rekomendacji, może zawierać 
uproszczenia lub pomyłki. Autor: Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, e-mail: 
k.sobolewski@pracodawcyrp.pl, twitter: @KamSobolewski  
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