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Inflacja i drożyzna sięgają coraz głębiej do naszych portfeli. Odczuwamy to na stacji benzynowej 
i w spożywczaku. Po sprawdzeniu zdolności kredytowej wiele rodzin musiało pożegnać się z marze-
niem o własnym M. A przez skaczące ceny prądu i gazu przedsiębiorcy mają coraz większe proble-
my z planowaniem prac. Co gorsza, eksperci ostrzegają, że to nie koniec trudności. Tym bardziej, że 
na horyzoncie nie widać szans na przerwanie wojny za naszą wschodnią granicą, która odcisnęła 
się na globalnej gospodarce.

Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków. 
Próbuje na nie odpowiedzieć także Przemysław Antas z Instytutu Wolności w artykule otwiera-
jącym ten numer magazynu. Konflikt interesów NBP i rządu, ryzyko stagnacji i recesji, problemy 
z transformacją energetyczną – to część poruszonych w tej prognozie zagadnień.

W drugim materiale Dominik Brodacki z Polityki Insight analizuje, jak bardzo Polska może się czuć 
bezpieczna pod kątem energetycznym. To niezwykle ważki temat w obliczu energetycznego pokło-
sia inwazji Rosji na Ukrainę. Zwłaszcza że zima nadchodzi.

Sytuację na rynku nieruchomości ocenia z kolei Tomasz Narkun, inwestor i analityk tego rynku, 
w rozmowie z Agatą Kołodziej z Bizblog.pl. Czy obecny kryzys sprawi, że zamiast na własność, 
wielu młodych Polaków będzie musiało postawić na długotrwały wynajem? I to rozwiązanie wcale 
nie jest takie proste.

W przedostatnim materiale tego numeru Paweł Bednarz z Business Insider szuka recepty na infla-
cję. Ocenia polskie sposoby walki z drożyzną i pyta ekspertów o skuteczność tarcz antyinflacyjnych, 
inwestycji w obligacje oraz inwestycji publicznych.

Drożyzna zmienia nie tylko nasze konsumpcyjne plany i nawyki, ale i całe społeczeństwo. Dr Paweł 
Bukowski z University College London wyjaśnia, jak inflacja nierówno uderz w biednych i bogatych 
oraz jakie mogą być tego konsekwencje gospodarcze i polityczne.

Wciąż czeka nas czas trudnych gospodarczych zmagań i decyzji. Przede wszystkim będzie to jed-
nak czas niepewności.

Zapraszam do lektury najnowszego numer, jednocześnie żegnając się z Państwem jako prowadząca ma-
gazyn. Zachęcam jednak do śledzenia kolejnych wydań „PwP” już pod nową redakcją!

Małgorzata Gorol
Redaktorka naczelna
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CZAS
NIEPEWNOŚCI

Czy poradzimy sobie 
z rosnącymi cenami?

Autor: PRZEMYSŁAW ANTAS
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Wojna w Ukrainie i inflacja przedstawiane są jako dwie strony tego samego medalu. Mówi 
się nawet o „putinflacji”, co sugeruje, że ma ona swoje źródła głównie w geopolityce. W du-
żej mierze tak jest, ale jej bazowy odczyt na poziomie ok. 10 proc. wskazuje, że nie jest 
to cały obraz sytuacji. Inflacja bazowa pokazuje poziom wzrostu cen bez uwzględniania 
cen energii oraz żywności, czyli dóbr, które zareagowały najmocniej na wojnę. Wysoka 
inflacja bazowa oznacza, że nawet „bez Putina” wszystko drożeje. Wzrost cen wydaje się 
wypadkową wielu czynników. Wojna kosztuje i prawie zawsze winduje ceny, tym bardziej, 
kiedy dostęp do energii jest wykorzystywany w konflikcie. Ale pamiętajmy też, że w okre-
sie pandemii do gospodarek na całym świecie wpompowano ogromne ilości pieniędzy. 
Zrobiono to w momencie, gdy moce produkcyjne i łańcuchy dostaw bardzo ucierpiały na 
efektywności z powodu kolejnych restrykcji. Innymi słowy wzrosła podaż pieniądza w sy-
tuacji, w której podaż dóbr i wydajność pracy spadły. Covid został utopiony w pieniądzach, 
które nie miały pełnego pokrycia w tym, co gospodarka wytworzyła. Dzięki temu mieliśmy 
tylko pandemię, a nie pandemię połączoną z kryzysem, masowymi zwolnieniami i bez-
robociem. Kryzys odroczyliśmy na okres, kiedy sytuacja epidemiologiczna się uspokoi. 
Być może rachunek za walkę z koronawirusem nie byłby taki wysoki, gdyby faktycznie nie 
doliczono do niego jeszcze wojny w Ukrainie i wszystkiego, co się z tym konfliktem wiąże 
dla światowej gospodarki.

„Konflikt interesów” NBP i rządu
Mamy na rynku dużą ilość pieniądza, który należy z tego rynku ściągnąć, aby zahamować 
wzrost cen, względnie gospodarka musi „nadrobić” braki. Problem jest taki, że gospodarka 
zwalnia. Drugi kwartał bieżącego roku wypadł całkiem dobrze – zanotowaliśmy wzrost 
5,5 proc. Jeżeli jednak porównamy drugi kwartał z pierwszym kwartałem to mamy spadek 
o 2,1 proc. Ostatni taki spadek polska gospodarka zanotowała, kiedy wybuchła pandemia. 
Konsumenci i przedsiębiorcy mają problemy z pozyskaniem finansowania. Chodzi nie tyl-
ko kredyty - problemy widać także na rynku obligacji korporacyjnych. Notujemy też zaha-
mowanie wzrostu wynagrodzeń, które w ostatnich latach odczuwalnie rosły. Wskaźnik 
PMI w strefie euro oraz w Polsce spada i znajduje się poniżej 50 pkt, co oznacza spadek 
aktywności ekonomicznej. PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu wyniósł 40,9 pkt wo-
bec 42,1 pkt w lipcu. To wyjątkowo niski poziom. Wskaźnik poniżej 50 pkt utrzymuje się już 
od 4 miesięcy. Produkcja spada najszybciej od lockdownu w 2020 roku. 

Inflacja to niewątpliwie jeden z najgorętszych tematów tego roku. Sierpniowy 
odczyt był zatrważający – 16,1 proc., i to w okresie, w którym tradycyjnie 
notowany był jej spadek spowodowany zwiększeniem podaży żywności 
w miesiącach letnich. Jeszcze w lipcu pocieszaliśmy się, że teraz już będzie 
„z górki”.  I choć paliwo staniało, inflacja nadal rośnie. Badania nastrojów 
konsumentów wskazują, że Polacy obawiają się drożyzny nawet bardziej niż 
wojny. Tymczasem ekonomiczne prognozy wcale nie napawają dużą nadzieją.
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Polski bank centralny ma więc przed sobą trudne zadanie walki z inflacją. Rząd z kolei 
obawia się kosztów społecznych tych działań. O nich też nie możemy zapominać. Wiele 
osób pamięta jeszcze lata 90. ub. w. i społeczny rachunek za duszenie inflacji. Skutkiem 
ubocznym może być wzrost bezrobocia. NBP jest zobowiązany do prowadzenia polityki 
antyinflacyjnej, a politykę rządu może wspierać jedynie, gdy nie przeszkadza to temu celo-
wi. Rząd z kolei jest odpowiedzialny za wiele więcej obszarów życia społecznego. Pojawia 
się więc pewien „konflikt interesów” między rządem a bankiem centralnym. Podwyżkom 
stóp procentowych towarzyszą działania rządu, które nie sprzyjają prowadzeniu polityki 
antyinflacyjnej, jak wakacje kredytowe czy dopłaty do energii. W planach jest także ra-
dykalna podwyżka płacy minimalnej. Można to różnie oceniać, ale też nie można robić 
zarzutu z samego faktu, że rząd chce w jakiś sposób złagodzić koszty społeczne inflacji 
oraz procesu jej ograniczania. 

Bardzo trudno jest wygrać z inflacją bez wzrostu bezrobocia i bankructw przedsiębiorstw. 
Strukturalne bezrobocie (i wszystko co się z nim wiąże), które pamiętamy z czasów sprzed 
wejścia Polski do Unii Europejskiej, to wciąż niezaleczona trauma. Nie zapomniało o nim 
społeczeństwo, ale też elity polityczne. Tym bardziej, że od tego czasu przyzwyczailiśmy 
się do wzrostu standardu życia. Nie jest to zresztą problem tylko Polski. W strefie euro tak-
że panuje rekordowa inflacja (9,1 proc. – 2 proc. powyżej celu EBC). Jakby tego było mało, 
to cena euro do dolara jest najniższa od 20 lat. Inflacja wydaje się hamować w USA, ale to 
wynik tego, że tamtejszy bank centralny podwyższał stopy w tempie, którego nie widziano 
od lat 70. XX wieku, kiedy to Ameryka zmagała się ze stagflacją. Mimo wszystko w sierp-
niu również była nadspodziewanie wysoka, co wzmaga presję na Rezerwę Federalną, aby 
dalej podnosić stopy procentowe.

Stagnacja, choć jeszcze nie recesja?
Trudno powiedzieć, co przyniesie najbliższa przyszłość. Jedyny uczciwy komentarz wy-
daje się taki, że inflacja stała się nieprzewidywalna. Nawet NBP ciężko jest ją prognozo-
wać, choć dysponuje najlepszym zapleczem analitycznym. Polityka informacyjna polskie-
go banku centralnego to robienie dobrej miny do złej gry. Fed i EBC wyraźnie przyznają 
w swoich komunikatach, że bardzo ciężko o twarde prognozy. EBC wieszczy, że druga 
połowa bieżącego roku i pierwszy kwartał przyszłego upłyną w strefie euro pod znakiem 
stagnacji, ale jeszcze nie recesji (wzrost PKB strefy euro ma wynieść w 2022 r. 0,9 proc.). 
Inflację napędzają z jednej strony wysokie ceny energii, z drugiej strony efekty luźnej po-
lityki monetarnej, dość powszechnej na świecie. Na to wszystko nakładają się kiepskie 
nastroje, które zniechęcają do inwestowania. 

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość transformacji energetycznej. Unia Europejska 
chce „walczyć na dwa fronty” – z agresją Rosji i ze zmianami klimatycznymi. Gaz miał 
odgrywać istotną rolę w transformacji energetycznej jako paliwo przejściowe w procesie 
odchodzenia od węgla i atomu. Niemiecki model gospodarczy opiera się o tani gaz z Rosji. 
Kierownictwo Unii czekać więc będą trudne decyzje, bo nie można jednocześnie walczyć 
z Putinem i prowadzić transformacji energetycznej. W każdym razie nie w takim modelu, 
jaki był dla niej pomyślany. 

Jest duże ryzyko dalszego wzrostu cen w Polsce. Nic nie wskazuje na to, aby wojna 
w Ukrainie miała się rozstrzygnąć w najbliższym czasie. Zima upłynie w warunkach defi-
cytu energii. Ceny prądu i gazu już dramatycznie wzrosły, a zapotrzebowanie na energię 
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nie spadnie. W kilka miesięcy nie nadgonimy deficytu zwiększeniem efektywności energe-
tycznej. Wydajność przedsiębiorstw też nie zwiększy się radykalnie w ciągu najbliższych 
miesięcy. Obawa przed kosztami społecznymi walki z inflacją nie pozwoli na szybkie ścią-
gnięcie „nawisu” pieniądza z rynku. 

Wszystko więc wskazuje, że inflacja pozostanie z nami na dłużej. Nie wiemy do końca, jak 
będzie wyglądała polityka monetarna oraz polityka rządowa w najbliższych miesiącach. 
Kluczowa będzie determinacja polskiego banku centralnego w kontrolowaniu podaży pie-
niądza. Na pewno pomoże też budowanie zaufania do polskiej waluty. Dobrze, że rząd 
stara się osłonić społeczeństwo przed skutkami wzrostu, ale musi to być robione roztrop-
nie. Dobrym posunięciem było obniżenie stawek podatków konsumpcyjnych. Warto roz-
ważyć, czy nie obniżyć opodatkowania pracy oraz tzw. podatku Belki od oprocentowania 
wkładów pieniężnych, przynajmniej czasowo. 

Pomoc bezpośrednia powinna być kierowana do najbiedniejszych osób. Organizacja alter-
natywnych źródeł zaopatrzenia w nośniki energii to również zadanie dla rządu na najbliż-
sze miesiące. Żadne dopłaty nie pomogą, jeżeli nie będzie podaży energii na rynku. Być 
może konieczne stanie się poddanie rewizji niektórych instrumentów polityki klimatycznej, 
szczególnie tych najbardziej cenotwórczych. 

Szkopuł w tym, że inflacja jest problemem ogólnoświatowym, a nie jedynie polskim. Na-
sza polityka monetarna czy fiskalna ma oczywiście wpływ na poziom cen, ale tylko do 
pewnego stopnia. Nie wiadomo, jak długo będą rosły ceny. Czeka nas okres trudnych de-
cyzji, zaczynając od zakupów w sklepie, kończąc na polityce w wymiarze globalnym.

PRZEMYSŁAW ANTAS 
Radca prawny i doradca podatkowy. Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, podatków i organizacji wy-
miaru sprawiedliwości. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów podatkowych oraz obsługi 
prawnej podmiotów gospodarczych. Wspomagał też wiele organizacji pozarządowych w procesie konsultacji 
społecznych nowych rozwiązań prawnych. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną, w przeszłości był 
menadżerem w międzynarodowej firmie konsultingowej, współprowadził także specjalistyczny portal o pra-
wach własności intelektualnej. Interesuje się ekonomiczną analizą prawa, finansami publicznych, a także no-
wymi technikami zarządzania. Absolwent drugiej edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Współpracu-
je z Instytutem Wolności od 2016 r.
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ZIMA 
NADCHODZI 

Starczy nam energii, węgla,
gazu i ropy?

Autor: DOMINIK BRODACKI



P O L S K A  W  P R A K T Y C E  /  W R Z E S I E Ń  2 0 2 2

S .  9

Wybuch wojny w Ukrainie spotęgował trwający 
w Europie od 2021 r. kryzys energetyczny. Jego 
bezpośrednim powodem było ograniczanie przez 
Rosję od połowy zeszłego roku dostaw gazu, co już 
w grudniu 2021 r. wywindowało ceny tego surowca 
do nienotowanego wcześniej poziomu – na holen-
derskiej giełdzie TTF zdrożał on wówczas do ponad 
180 euro/MWh. W ślad za tym znacząco wzrosły 
hurtowe ceny energii elektrycznej, głównie za spra-
wą tzw. merit order. To sposób szeregowania źródeł 
energii, zgodnie z którym cenę za prąd wyznacza 
najdroższe źródło w systemie, czyli w większości 
krajów gaz. W 2022 r. dodatkowy impuls do wzro-
stów cen dało rosnące zapotrzebowania na gaz 
wynikające m.in. z konieczności napełnienia przez 
kraje magazynów tego surowca przed sezonem 
grzewczym 2022/2023, jak i problemów z dostęp-
nością węgla. W połączeniu z falami upałów latem 
czynniki te zaburzyły stabilność systemów energe-
tycznych w Europie.

Czy starczy nam energii?
Sytuacja wokół polskiego systemu elektroenerge-
tycznego jest napięta. Przykładowo, między czerw-
cem a lipcem średnie dzienne zapotrzebowanie na 
moc wynosiło 18,9 GW, a średnia dzienna generacja 
elektrowni będących w dyspozycji operatora sie-
ci blisko 13 GW – to odpowiednio o 2,5 i 13 proc. 
mniej niż w tym samym okresie 2021 r. Jednocze-
śnie średnia dzienna suma zdolności wytwórczych 
elektrowni zmniejszyła się o niemal 10 proc., do 22,3 
GW. Wynika to przede wszystkim z szybko rosną-
cej liczby postojów i awarii bloków energetycznych 
- w ostatnich miesiącach codziennie ubytek mocy 
w systemie wynosi 15-20 GW, to nawet o 40 proc. 
więcej niż przed rokiem. Po części spowodowane 

jest to planowanymi remontami, które każdego dnia 
zmuszają do pauzy w przesyle ok. 6-9 GW, a czę-
ściowo awariami źródeł wytwórczych, przez które 
z sieci wypada średnio 10-12 GW. W dużej mierze 
ich bezpośrednimi powodami są wiek krajowych 
elektrowni (średnio 47 lat), jak i decyzje operatorów, 
którzy wobec niedoborów węgla kamiennego na 
rynku ograniczają jego zużycie, by zgromadzić więk-
sze zapasy na zimę.

Ryzyko blackoutu w Polsce pozostaje jednak sto-
sunkowo niskie. Wynika to głównie ze wzrostu wy-
twarzania prądu z OZE - między czerwcem a lipcem 
jego produkcja w farmach wiatrowych wzrosła o po-
nad 130 proc., a w elektrowniach fotowoltaicznych 
- o 95 proc. Dodatkowo, Polskie Sieci Elektroener-
getyczne dysponują szeregiem narzędzi służących 
bilansowaniu systemu, wykorzystywanych przed 
ograniczaniem dostaw prądu do odbiorców. Chodzi 
np. o międzyoperatorską wymianę systemową, czyli 
stosowny w nagłych sytuacjach import mający na 
celu szybkie odbudowanie krajowych rezerw mocy. 
Oprócz tego, PSE mogą wykorzystać tzw. mecha-
nizm DSR (ograniczenie za wynagrodzeniem przez 
odbiorców poboru energii na polecenie operatora) 
czy ogłoszenie stanu zagrożenia na rynku mocy.

Węgla może zabraknąć
Podczas sezonu grzewczego Polsce grożą za to 
duże niedobory węgla. Skala jego deficytu na rynku 
jest jednak trudna do określenia - w kwietniu Izba Go-
spodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla ostrzega-
ła, że po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel 
w kraju może zabraknąć w sumie 4-6 mln ton surow-
ca, przy założeniu, że jego import do końca 2022 r. 
wyniesie ok. 11 mln ton, a krajowe wydobycie utrzy-
ma się na stabilnym poziomie. Z tego 2,5 mln ton 

Rekordowe ceny gazu i prądu, kolejki po węgiel i obawy o to, co 
zastaniemy na stacjach benzynowych. Ostatnie miesiące to pasmo 
niepewności na rynku energetycznym, a trwający kryzys budzi niepokój 
i przedsiębiorców, i zwykłych „Kowalskich”. Jaka zima czeka Polaków?
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to brakujący węgiel dla gospodarstw domowych, 
a kolejne 1,5-3,5 mln ton to surowiec dla energetyki 
i ciepłownictwa. Ostatnie szacunki IGSPW wskazują 
natomiast, że nieuzupełnialny deficyt w sektorze ko-
munalno-bytowym wyniesie ok. 2,5 mln ton. 

W Polsce węgla używa ok. 3,8 mln gospodarstw do-
mowych, które w zależności od temperatury zimą 
potrzebują rocznie od 8 do 11 mln ton węgla energe-
tycznego. W przeważającej mierze musi być to suro-
wiec grubego lub średniego sortu, którego krajowe 
kopalnie nie produkują w wystarczającej ilości. Z do-
stępnych danych wynika tymczasem, że spośród 
węgla importowanego przez spółki węglowe ten ro-
dzaj stanowi jedynie 10-15 proc. (wobec 30-40 proc. 
w przypadku węgla z Rosji). W ślad za tym, według 
IGSPW, realizowany przez PGE Paliwa i Węglokoks 
skup węgla (zgodnie z decyzją premiera Morawiec-
kiego ma wynieść 4,5 mln ton) pozwoli zwiększyć 
podaż węgla grubego tylko o 0,9 mln ton. Dodatko-
wym wyzwaniem jest szybko malejąca krajowa po-
daż surowca. Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu 
wynika, że w lipcu jego wydobycie wyniosło ok. 3,99 
mln ton, czyli o 0,47 mln ton mniej niż w czerwcu 
i o 0,37 mln ton mniej niż w lipcu 2021 r. To zarazem 
najmniej od czerwca 2020 r. i aż o 27 proc. mniej niż 
w marcu br. (5,4 mln ton). Dodatkowym wyzwaniem 
są niemal wyczerpane zapasy surowca – w końcu 
lipca na przykopalnianych zwałach leżało go jedynie 
1,17 mln ton (ponad 18 proc. mniej niż w czerwcu), 
wobec przeszło 4,9 mln ton rok temu.

Tym samym, nawet jeśli państwowym spółkom uda 
się uzyskać brakujące wolumeny węgla, to w dużej 
mierze może on nie nadawać się do użycia w gospo-
darstwach domowych. W efekcie ryzyko niedoborów 
surowca w sezonie grzewczym jest bardzo wysokie 
- szczególnie wobec coraz bardziej ograniczonych 
mocy przerobowych krajowych portów, właściwo-
ści chemicznych węgla (np. węgiel z Kolumbii jest 
miękki i szybko się kruszy) oraz warunków dostawy. 
Tymczasem, po wprowadzeniu w kwietniu br. przez 
rząd embarga na rosyjski węgiel polskie porty od-
bierają zdecydowaną większość sprowadzanego 
do kraju surowca. Z danych wynika, że w I półroczu 
było to ponad 7 mln ton węgla energetycznego i kok-
sowego, czyli o 45 proc. więcej niż w tym samym 
okresie 2021 r. Z tego przynajmniej część stanowił 

jednak surowiec przewożony tranzytem, który do-
celowo trafi do innych krajów. Kolejnym czynnikiem 
ryzyka jest kolej, która ze względu na niewystarcza-
jącą liczbę węglarek oraz przepustowość połączeń 
kolejowych może nie być w stanie odebrać węgla 
z portów na czas i rozwieźć go po kraju.

Gaz raczej będzie, ale drogi
Mniejsze ryzyko deficytu – choć wciąż istotne – 
występuje w przypadku gazu. W 2020 r. w Polsce 
zużyto 21,2 mld m3 surowca, z czego 45 proc. (9,6 
mld m3) pochodziło z Rosji. Pod koniec kwietnia br. 
Gazprom zdecydował jednak o wstrzymaniu jego 
dostaw, tłumacząc to odrzuceniem przez PGNiG ro-
syjskiego wymogu płacenia za gaz w rublach. Ów-
czesne szacunki zakładały, że do końca roku luka 
w podaży gazu w Polsce wyniesie do 5,6 mld m3. 
Od wybuchu wojny w Ukrainie polski rząd przyspie-
szył jednak wtłaczanie surowca do magazynów, któ-
re obecnie są wypełnione w 100 proc. (średnia dla 
całej UE to 82,7 proc.). Oznacza to zapas ok. 3,2 mld 
m3, co pozwala na pokrycie popytu na gaz przez mi-
nimum dwa miesiące, a w sytuacji wysokich tempe-
ratur jesienią i zimą nawet na dłużej.

Lukę po gazie z Rosji rząd próbuje też wypełnić 
większym importem z Niemiec (2,7 mld m3 rocznie 
poprzez rewers na gazociągu jamalskim), przez roz-
budowany terminal LNG w Świnoujściu (6,2 mld m3), 
a także przez nowy interkonektor gazowy z Litwą 
z litewskiego terminalu LNG w Kłajpedzie (1,9 mld 
m3). 27 września br. ruszyć ma też gazociąg Baltic 
Pipe - do końca roku działać ma jednak na jedynie 
1/3 swojej mocy (od 2023 r. ma wynosić docelowe 
10 mld m3 rocznie), co odpowiada możliwości prze-
słania do Polski ok. 800 mln m3 surowca. Nie wiado-
mo dokładnie, jaką część tego wolumenu zakontrak-
towało PGNiG, ale wszystko wskazuje, że kluczowe 
porozumienia będą dopiero finalizowane.

Dostawy w tym roku gazu do Świnoujścia będą 
realizowane przede wszystkim w ramach obowią-
zujących kontraktów PGNiG z firmami Qatargas, 
Cheniere Marketing International LLP oraz Centrica. 
Opiewają one w sumie na ok. 3,2 mld m3 rocznie, 
przy czym harmonogram ich dostaw nie jest jawny 
i nie wiadomo, ile surowca dotrze do nas w najbliż-
szych miesiącach. Z kolei od 2023 r. import będzie 
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odbywał się na podstawie umów z Qatargas, Ven-
ture Global Calcasieu Pass oraz Cheniere Marketing 
International LLP (łącznie ok. 6,6 mld m3). Dodatko-
wo PGNiG ma podpisany kontrakt z duńską firmą Ør-
sted na dostawę w latach 2023- 2028 gazociągiem 
Baltic Pipe 6,4 mld m3 gazu rocznie. Wiadomo jed-
nak, że z uwagi na opóźnienie w uruchomieniu złoża, 
z którego ma pochodzić surowiec, jego import nie 
będzie realizowany co najmniej do połowy 2023 r. 

Powyższe oznacza, że już zakontraktowane dosta-
wy gazu będą musiały być uzupełniane jego zaku-
pami przez PGNiG na rynku hurtowym lub nowymi 
umowami z innymi dostawcami. Dotąd koncern nie 
ogłosił jednak zawarcia tych ostatnich – zarówno 
na potrzeby dostaw przez Baltic Pipe, jak i przez 
uruchomiony pod koniec września gazociąg ze Sło-
wacją. W kierunku Polski ma on przesyłać do 4,7 
mld m3 gazu, a na Słowację 5,7 mld m3. Podobnie 
PGNiG nie ma wykupionej na jesień przepustowo-
ści terminalu LNG w litewskiej Kłajpedzie (obecny 
przydział wygaśnie z końcem września). Z kolei ku-
powanie na giełdzie jest dla PGNiG bardzo kosztow-
ne z uwagi na ekstremalnie wysokie ceny surowca 
i konieczność pozyskania w ten sposób nawet kilku 
mld m3 oraz. Z tego powodu w ostatnich tygodniach 
koncern zmuszony został do zaciągnięcia dwóch 
24-miesięcznych kredytów w wys. po 4,8 mld zł każ-
dy – pierwszego 28 lipca udzielił mu bank Pekao, 
a drugiego 16 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowe-
go.

Import gazu jest uzupełniany jego własnym wydoby-
ciem przez PGNiG. W 2022 r. ma ono wynieść ok. 3,8 
mld m3, wobec 3,65 mld m3 w 2021 r. Wolumen ten 
będzie uzupełniany produkcją na norweskim szelfie, 
której wielkość w całym 2022 r. jest szacowana na 
ok. 3 mld m3. Wiele wskazuje na to, że cel ten uda 
się osiągnąć, biorąc pod uwagę, że w I półroczu br. 
PGNiG wydobył tam 1,54 mld m3 surowca. Oprócz 
tego, około 500 mln m3 gazu rocznie wydobywa 
też Lotos. W sumie więc powinno się to przełożyć 
na możliwość pozyskania dla krajowych odbiorców 
średnio ok. 610 mln m3 gazu miesięcznie.

Czynnikiem łagodzącym ryzyko niedoborów gazu 
jest spadek jego krajowego zużycia. Jego powodem 
są rekordowo wysokie ceny, które skłaniają odbior-
ców do intencjonalnego redukowania poboru. Z da-

nych Gaz-Systemu wynika, że między styczniem, 
a końcem lipca krajowymi gazociągami przesłano 
11,7 mld m3 surowca, podczas gdy rok wcześniej 
było to ok. 13 mld m3. Spółka szacuje, że w całym 
2022 r. przesył wyniesie 18,4 mld m3, wobec 21,3 
mld m3 w 2021 r. Pokrywa się to z danymi PGNiG, 
który w I półroczu sprzedał w Polsce 14,14 mld m3 
surowca, czyli o 7 proc. mniej rok do roku. Jednocze-
śnie aż o 19 proc. (do 3,33 mld m3) spadła sprzedaż 
przemysłowi.

Reasumując, dzięki krajowym zapasom i innym 
możliwościom importu, jesienią i zimą gazu w Pol-
sce nie powinno zabraknąć, choć w skrajnie nieko-
rzystnym scenariuszu nie można całkowicie wy-
kluczyć konieczności jego reglamentowania. Koszt 
pozyskania surowca PGNiG z pewnością będzie 
zmuszony przerzucić na odbiorców, których czekają 
drastyczne podwyżki rachunków. Pogłębi to kryzys 
energetyczny i zwiększy presję inflacyjną. Z ostat-
nich deklaracji rządu wynika, że z tego powodu na 
2023 r. planowane jest zamrożenie cen gazu, ale 
szczegóły propozycji w tej sprawie nie są jeszcze 
znane.

Paliwa zdrożeją, ale ich nie zabraknie
Pod koniec maja Rada Europejska zdecydowała 
o wprowadzeniu embarga na import z Rosji drogą 
morską ropy i produktów naftowych. Wejdą one 
w życie odpowiednio 5 grudnia 2022 r. i 5 lutego 
2023 r. Wyłączony spod niego będzie import ruro-
ciągami – w praktyce tylko południowym odcinkiem 
„Przyjaźni”, którym ropa płynie do Czech, Słowacji 
i na Węgry. Polska i Niemcy już zapowiedziały bo-
wiem wygaszanie z końcem roku dostaw północ-
nym odcinkiem tej magistrali.

Polska nie jest istotnie zagrożona niedoborem ropy 
– obecnie ma ona rezerwy pokrywające 90-dniowy 
popyt na ten surowiec i paliwa. Dodatkowo, gdański 
Naftoport umożliwia odbiór 36 mln ton ropy rocz-
nie, co przewyższa krajowe zapotrzebowanie. Mimo 
to, jej zakup na innych rynkach będzie droższy niż 
w Rosji, a to podbije ceny na stacjach paliw. Z dru-
giej strony powinno to podnieść zyski rafinerii. To zła 
informacja dla konkurentów, którzy nie mają ani tyle 
wolnej gotówki, ani własnych zakładów produkcyj-
nych.
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Każdy może sam sobie pomóc 
Obecnie nic nie wskazuje, aby jesienią ceny energii 
elektrycznej mogły zanotować istotne spadki. Wy-
nika to głównie z braku perspektyw na utrzymanie 
choćby stabilnej podaży tego surowca, którego ceny 
w najlepszym razie pozostaną bardzo niestabilne. 
Impuls do ich wzrostu może dać polityka samej 
Rosji. Na początku września Gazprom poinformo-
wał o całkowitym wstrzymaniu przesyłu gazu przez 
Nord Stream 1. Uzasadnił to wyciekiem ropy w tur-
binie magistrali, wykrytym w trakcie jej trzydniowe-
go serwisu. Pierwotnie po jego zakończeniu miała 
ona wznowić pracę 2 września. W kolejnych dniach 
rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził jednak, 
że decyzja o wyłączeniu magistrali wynika z sankcji 
nałożonych na Rosję i przywrócenie jej pełnej mocy 
nie nastąpi, dopóki Zachód nie zniesie restrykcji.

Widmo eskalacji kryzysu energetycznego skłoniło 
UE do przyspieszenia prac nad pakietem rozwiązań 

mającym ograniczyć jego skutki. Wśród propozycji 
znajduje się m.in. obowiązkowa redukcja zużycia 
energii, wdrożenie ceny maksymalnej na rosyjski 
gaz oraz limitów cenowych dla elektrowni. Te ostat-
nie zakładają, że przychody elektrowni ze sprzedaży 
prądu przekraczające ustalony poziom musiałyby 
trafiać do budżetów państw członkowskich. W ten 
sposób miałyby one pozyskać fundusze na wspar-
cie samych odbiorców, którym grożą drastyczne 
podwyżki opłat za energię elektryczną oraz gaz.

W długim terminie najskuteczniejszym instrumen-
tem łagodzącym skutki kryzysu energetycznego 
jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, gazu 
i węgla. To zaś wymaga wdrożenia na poziomie cen-
tralnym i lokalnym zachęt dla odbiorców, jak i za-
pewnienia im atrakcyjnej cenowo alternatywy – np. 
w postaci prądu z OZE czy wsparcia dla termomo-
dernizacji budynków.

DOMINIK BRODACKI
Analityk ds. energetycznych Polityki Insight. Jest absolwentem prawa i europeistyki na Uniwersytecie War-
szawskim, gdzie teraz jest doktorantem. Przez kilka lat zajmował się doradztwem prawnym na rzecz polskich 
i zagranicznych przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Autor 
publikacji naukowych i analiz rynku z zakresu polityki energetycznej, prawa energetycznego i elektromobil-
ności.
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MIESZKANIA NIE DA 
SIĘ JUŻ ANI KUPIĆ, 
ANI WYNAJĄĆ
Rozmowa z Tomaszem Narkunem, 
analitykiem rynku nieruchomości
Autor: AGATA KOŁODZIEJ
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Mamy zapaść na rynku kredytowym, zapaść na rynku sprzedaży 
mieszkań i boom na rynku najmu. Co dalej? Ceny mieszkań spadną, ale 
dopiero wiosną 2023 r. Na rynku pierwotnym o ok. 10 proc., ale na rynku 
wtórnym - szczególnie starsze mieszkania z lat 70. ub. w., niedocieplone, 
z niewymienionymi oknami i w mniejszych miastach - mogą naprawdę 
solidnie oberwać, nawet o 30-40 proc. Ta zima będzie game changerem 
- mówi Tomasz Narkun, analityk rynku nieruchomości. Czy czas 
interweniować? Pomóc deweloperom, bo fala upadłości ich nie ominie? 
A może Polakom, którzy nie mogą już ani kupić ani wynająć mieszkania?

Co się dzieje na rynku nieruchomości? Mamy zapaść? 
Kryzys? Ledwo korektę? Czy może właściwie nie ma 
o czym mówić?

Na razie jeszcze nie ma korekty, mamy raczej wyha-
mowanie cen w większości miast. Za to mamy za-
paść na rynku kredytowym, zapaść na rynku sprze-
daży mieszkań i boom na rynku najmu. W zasadzie 
nie można już nic wynająć, za to z miesiąca na mie-
siąc będzie rosła podaż mieszkań wystawionych na 
sprzedaż. Zdecydowanie jest o czym mówić.

To po kolei. Biuro Informacji Kredytowej pokazało, że 
w lipcu tego roku zarówno liczba, jak i wartość udzielo-
nych kredytów spadły rok do roku o ponad 62 proc. - to 
jest ta zapaść. Rynek kredytowy runął, bo runęła zdol-
ność kredytowa Polaków. Przeciętna polska rodzina 
jeszcze we wrześniu 2021 r. mogła pożyczyć w banku 
na zakup mieszkania 700 tys. zł. Dziś - po podwyżkach 
stóp procentowych z 0,1 proc. do ponad 6 proc. - o 40 
proc. mniej. A jak ktoś nie dostał w tym czasie podwyż-
ki pensji przynajmniej w wysokości średniego wzrostu 
wynagrodzeń, to nawet o połowę. Jak ten wzrost stóp 
procentowych spowodowany inflacją wpłynął na pla-
ny mieszkaniowe Polaków? Ilu z nich musiało się poże-
gnać z marzeniem o własnym mieszkaniu?

Spojrzałbym nie tyle na to, jak duża to grupa, ale któ-
ra to grupa. Przez ostatni rok w biurach sprzedaży 
nieruchomości widać bowiem drastyczny spadek 
osób do 30. roku życia, które chcą kupić mieszkania. 

To ta grupa, i ze względu na kurczącą się zdolność 
kredytową, i ze względu na wzrost cen, została naj-
bardziej poszkodowana. Zresztą nie tylko w Polsce.

Druga strona medalu jest taka, że ta sytuacja wy-
pchnęła młodych na rynek najmu, który dokład-
nie w tym samym czasie doświadczył ogromnego 
popytu ze strony uchodźców z Ukrainy. Efekt jest 
taki, że ten rynek się wyczerpał i w zasadzie nie ma 
mieszkań na wynajem w większych miastach. A ten 
problem może się pogłębiać, bo prawdopodobnie 
wojna w Ukrainie nie skończy się szybko, a do tego 
zaraz zjadą się studenci szukający mieszkań.

I co dalej?

Być może to jest moment, w którym w Polsce waj-
cha przywiązania do własności zaczyna przechylać 
się w stronę długoterminowego najmu.

Ci, którzy wsiedli do tego pociągu (właścicieli nie-
ruchomości – red.) w roku 2015, 2016 czy nawet 
jeszcze w 2017 i kupili mieszkanie, są szczęścia-
rzami, bo taka sytuacja na rynku może się już nie 
powtórzyć. Stopy procentowe mogą długo nie wró-
cić do tak niskich poziomów jak wówczas. Ludzi nie 
będzie więc stać na odpowiednie dla nich mieszka-
nia, ale najwyżej na zbyt małe jak na ich potrzeby, 
więc będą szukali ratunku na rynku najmu, zamiast 
kupować. A jak to potrwa dłużej, Polacy zaczną się 
do tego przyzwyczajać i postawią na najem zamiast 
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na własność. To może być moment, kiedy zaczy-
namy rewolucję społeczną w Polsce, bo kupować 
mieszkania będą mogły już tylko osoby z grubszym 
portfelem, czyli albo z gotówką albo z bardzo dużą 
zdolnością kredytową.

Gdyby spojrzeć na zagranicę - USA, Kanadę, Francję, 
Niemcy - tam dokładnie tak samo się to zaczynało. 
Najpierw następował duży odpływ na rynek najmu, 
niby na chwilę, ale ta chwila trwała bardzo długo, aż 
ludzie przyzwyczajali się do sytuacji i tak już zosta-
wali na lata.

A z jakiego poziomu zaczynamy tę rewolucję? Ilu Pola-
ków mieszka na własnym, a ilu wynajmuje mieszkanie?

Polska jest w czołówce europejskiej, a nawet świa-
towej, jeśli chodzi o własność mieszkań. Jedy-
nie 4 proc. osób mieszka w wynajętych mieszka-
niach, a dla porównania średnia unijna to 21 proc., 
a w Niemczech to aż 41 proc. I u nas właśnie zaczy-
na się to również zmieniać, ale to będzie długi pro-
ces. Zacznie go pokolenie do 30. może do 35. roku 
życia, w którym już więcej ludzi będzie się decydo-
wało na najem niż na zakup.

Co zatem z cenami mieszkań? Długoterminowo, bio-
rąc pod uwagę, że przestaniemy być tak przywiązani 
do własności, i krótkoterminowo - uwzględniając, że 
stopy procentowe zaczną spadać prawdopodobnie 
pod konnic 2023 r. i zdolność kredytowa zacznie powoli 
wracać?

To, co w tej chwili jeszcze tak naprawdę utrzymu-
je ceny mieszkań, to nadal stosunkowo niewielka 
podaż. Ona się pojawi dopiero gdzieś w połowie 
przyszłego roku - zarówno na rynku pierwotnym, 
jak i wtórnym. Jeśli nadal popyt będzie słaby, to pro-
gnozuję, że w krótkim okresie ceny mogą spaść na 
rynku pierwotnym do 10 proc.

A na rynku wtórnym?

Nawet więcej. W przypadku lokali starszych, z lat 
70., niedocieplonych, szczególnie narożnych, z nie-
wymienionymi oknami i w mniejszych miastach - 
może nawet o 30-40 proc. One mogą naprawdę 
oberwać. Game changerem będzie nadchodząca 
zima, bo ona pokaże, że te stare mieszkania, nieefek-
tywne energetycznie są po prostu drogie w utrzyma-

niu, a czynsze w nich będą przekraczać 1-1,2 tys. zł, 
a to już bardzo dużo. W Polakach wzrośnie tej zimy 
z pewnością skokowo świadomość energetyczna.
Ale bardzo wiele zależy po prostu od kondycji gospo-
darki. W otoczeniu recesyjnym ceny nieruchomości 
praktycznie nigdy nigdzie na świecie się nie utrzy-
mywały. Jeżeli więc wejdziemy w ogólnoeuropej-
ską recesję wywołaną kryzysem energetyczny, jeśli 
wzrośnie bezrobocie, a płace przestaną rosnąć, a to 
przede wszystkim z płacami powiązane są ceny nie-
ruchomości, wtedy może przyjść głębsza korekta.

To ta korekta jeszcze się nie zaczęła? Z ostatnich da-
nych firmy Expander i rentier.io wynika, że jeszcze 
w czerwcu w 11 z 17 największych polskich miast ceny 
zaczęły już lekko spadać.

Według mnie jesteśmy teraz jeszcze w końcówce cy-
klu nieruchomościowego. Taki cykl trwa średnio 16 
lat, czasem do 18. Ostatni szczyt mieliśmy w 2007 
r., wcześniej w 1990 r., jeszcze wcześniej w 1974 r. 
Ostatni cykl idealnie wpisuje się w dane historycz-
ne. Od 2013 r. do 2017 r. mieliśmy fazę odbudowy, 
potem fazę ożywienia, ostatnio fazę eksplozywną 
i dziś mamy typowe objawy dla szczytu cyklu - wyż-
sze stopy procentowe, wyhamowanie budów i zmia-
na sentymentu na rynku. Obstawiam, że marazm na 
rynku potrwa rok, może półtora, a więc minimum do 
końca przyszłego roku. Ale pierwsze spadki cen zo-
baczymy dopiero na wiosnę przyszło roku. Na razie 
mamy jedynie hamowanie cen, a dopiero po zimie 
rynek wyraźnie obierze kierunek.

Co stanie się w czasie tego roku-półtora z dewelope-
rami?

Już teraz widać, że mali deweloperzy albo tacy, któ-
rzy byli wysoko zlewarowani, budowali bliźniaki czy 
domy jednorodzinne, na 99 proc. nie wytrzymają 
tego okresu roku. Nie ma takiej możliwości, żeby wy-
wiązali się ze swoich zobowiązań kredytowych bez 
sprzedaży. Ten kryzys przetrwają prawdopodobnie 
tylko silni gracze, którzy i tak pewnie będą musieli 
podeprzeć się jakimiś kredytami, bo widać, że oni 
też teraz przestają budować.

W czerwcu w siedmiu największych miastach w Pol-
sce sprzedaż nowych mieszkań spadła o 57 proc. r/r., 
zaś w lipcu liczba pozwoleń na budowę mieszkań spa-
dła o 24 proc. r/r.
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Właśnie. Te spadki są ogromne, a zmniejszenie licz-
by nowych budów wcale nie następuje dlatego, że 
deweloperzy chcą zmniejszyć podaż, żeby utrzy-
mać wysokie ceny, jak się często powtarza. Dewe-
loperzy, żeby żyć, muszą budować cały czas i cały 
czas obracać pieniędzmi. Jeżeli nie budują, mają 
przewagę kosztów nad przychodami i biznes im się 
psuje, więc to stwierdzenie, że budują mniej celowo, 
to bajki. Oni teraz muszą pilnować, żeby nie gene-
rować nadmiernych kosztów w czasie krachu popy-
towego. Bo dziś ryzyko, jakie się przed nimi maluje, 
jest takie, że koszt budowy z powodu drogich grun-
tów i materiałów wyniesie 9 tys. zł, a z powodu braku 
popytu rynek ten metr będzie wyceniał jedynie na 7 
tys. zł. To trzeba po prostu przeczekać.

A na ten klasyczny kryzys wynikający z cykliczno-
ści nakłada się przecież kryzys energetyczny, który 
może sprawić, że budowa wcale nie będzie opłacal-
na. Produkcja stali, cementu czy cegły oparte są na 
gazie. Może się okazać, że te ceny będą tak kosmicz-
ne, że budowlanka absolutnie stanie. A to rozleje się 
na całą gospodarkę, bo budowlanka w dużym stop-
niu ją napędza.

Rysuje Pan bardzo groźny scenariusz.

W takich momentach często wkraczają z interwen-
cją rządy. Politycy mogą wkroczyć ostro i, powiedz-
my, zlikwidować WIBOR, dać wszystkim kredyty na 
2 procent… Jeśli jednak nie zaczną pobudzać rynku 
budowlanego i dostępności kredytowej Polaków, 
wiosną ceny zaczną spadać.

Skoro o politykach mowa, co pańskim zdaniem powin-
ni zrobić? Może to idealny czas, żeby zacząć w końcu 
tworzyć jakieś efektywne programy wsparcia miesz-
kaniowego w Polsce zamiast, jak dotąd, jedynie nijako 
prywatyzować politykę mieszkaniową, opierając ją na 
bankach i wpychaniu Polaków w kredyty hipoteczne?

Z punktu widzenia wolnego rynku, a ta perspektywa 
jest mi bliska, najlepiej nie robić nic. Niech rynek sam 
się oczyści, przetrwają najsilniejsi i nastąpi powrót 
do zdrowych wzrostów. Ingerencja państwa nato-
miast zwykle kończy się niezdrowym pompowa-
niem cen. Ale gdybym był politykiem, utrudniłbym 
spekulację na rynku nieruchomości, a ostatnie trzy-
-cztery lata to była właśnie jedna wielka spekulacja, 
co sprawiło, że mieszkania stały się niedostępne dla 

młodych. Malał wyraźnie udział osób, które kupują 
swoje pierwsze mieszkanie na rzecz tych, którzy ro-
bili na tym biznes.

Po pierwsze powszechny stał się handel cesjami 
umów deweloperskich. Przychodzi zamożny klient 
do dewelopera zaraz na początku sprzedaży danej 
inwestycji. Podpisuje 30 umów zakupu, wpłacając 
po 10 proc. wartości każdej. W ten sposób blokuje 
30 mieszkań, a kiedy inwestycja jest już wyprzeda-
na, a klienci nadal chcą kupować w niej mieszkania, 
zaczyna się odsprzedawanie cesji umów deweloper-
skich za odstępne i to zwykle pod stołem. To działo 
się w zasadzie u każdego dewelopera i to była jedna 
wielka patologia, która zdecydowanie wymaga regu-
lacji.

Jakiej? 

To proste: wysoko opodatkować takie transakcje ce-
sjami.

Co jeszcze?

Flipping. Należy ukrócić takie krótkoterminowe 
transakcje nastawione wyłącznie na zysk przez po-
datek antyspekulacyjny, czyli od szybkiej sprzedaży 
poniżej jednego roku na przykład stawką 40 proc.

Kolejną grupą, która skorzystała na ultra niskich 
stopach procentowych, byli zamożni Polacy kupu-
jący po kilka, nawet kilkanaście mieszkań i do dziś 
stoją one puste. Na rynku pierwotnym, czyli u de-
weloperów, nawet połowa sprzedaży to były takie 
transakcje, które nakręcały spiralę - zbieranie po-
daży powodowało jeszcze więcej inwestycji, a to 
z kolei napędziło zbyt szybki wzrost cen materiałów 
budowlanych, a te wzrost cen mieszkań. A skoro 
ceny rosły, to pojawiali się kolejni, którzy chcieli na 
tym wzroście zarobić. Rynek był rozgrzany, więc 
i deweloperzy podnosi swoje marże. To odpowiada 
co najmniej za 10-20 proc. wzrostu cen. Jeśli takie 
transakcje jakoś regulować, to również podatkiem 
od szybkiej sprzedaży.

Ale szybko problemu mieszkaniowego nie da się 
rozwiązać. W przyszłym roku przed wyborami par-
lamentarnymi sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. 
Nadal nie będzie się jeszcze dało kupić własnego 
mieszkania i nie będzie się dało go wynająć. Młodzi 
będą albo zdani na łaskę rodziców albo na zamiesz-
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kanie w komunie, w jednym mieszkaniu w dwie lub 
trzy pary. Zrobi się naprawdę gorąco na froncie 
mieszkaniowym, więc spodziewam się czegoś na-
prawdę mocnego ze strony rządu, jakichś naprawdę 
radykalnych kroków, które mogą być szokiem dla 
rynku. I tego się jednocześnie boję, bo tylko sobie 
zaszkodzimy.

To co robić?

Na rynku prywatnym - nic, jedynie zwiększać kon-
sekwentnie podaż mieszkań. A z drugiej strony two-
rzyć alternatywę dla rynku prywatnego w postaci 
budowania mieszkań państwowych na wynajem i to 
masowo. W ramach tego rynku państwowego prze-
kształcać również pustostany w mieszkania na wy-
najem. I to tani wynajem. Nie tylko dla najuboższych, 
ale dla młodych, powiedzmy do 30. roku życia, żeby 
zarabiając 3,5 tys. zł też mieli szansę na rozwinięcie 
skrzydeł, założenie rodziny, inaczej nigdy nie wyj-
dziemy z kryzysu demograficznego.

A jak państwo samo nie buduje, to niech uwolni 
grunty należące do Skarbu Państwa, sprzedając je 

deweloperom. I to nawet nie za gotówkę, ale w za-
mian za gotowe mieszkania, które przejdą na wła-
sność gminy jako mieszkania czynszowe. I niech de-
weloperzy w przetargu licytują się, ile mieszkań za 
grunt gotowi są oddać do państwowego zasobu - 20 
proc., może 30 proc.?

I jeszcze jedno! Zmieńmy prawo lokatorskie w Pol-
sce. Dziś jest ono jednym z najbardziej restrykcyj-
nych w krajach OECD. To powoduje, że ci bogaci, 
którzy nakupowali w ostatnich latach mieszkań in-
westycyjnie, trzymają je puste, bo boją się, że loka-
tor będzie je niszczył, nie będzie płacił, a nie można 
będzie go z mieszkania usunąć. Ta pozorna ochrona 
lokatorów powoduje, że ludzie nie mogą wynająć 
mieszkań, bo ofert brakuje, a jednocześnie tysiące 
mieszkań stoją puste. To szkodzenie, nie pomaga-
nie lokatorom. I to chyba rozwiązanie, które zadziała 
najszybciej.

ROZMAWIAŁA AGATA KOŁODZIEJ.

AGATA KOŁODZIEJ
Publicystka ekonomiczna Bizblog.pl, w mediach od kilkunastu lat, wcześniej związana z money.pl, Onetem 
i „Gazetą Giełdy Parkiet”, współpracowała także z „DGP”, „Rzeczpospolitą” i „Gazetą Wyborczą”. Zainteresowana 
głównie finansami i bankowością oraz rynkiem nieruchomości.

TOMASZ NARKUN
Obserwator i analityk rynku mieszkaniowego w Polsce i na świecie. Absolwent Akademii Ekonomicznej oraz 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W branży nieruchomości od 2003 r. Zaczynał w młodym wie-
ku od pracy w firmie budowlanej w Rzymie. Potem przyszedł czas na staże w Londynie i Mediolanie w firmach 
związanych z rynkiem nieruchomości. W spółkach deweloperskich w Polsce przechodził poszczególne szcze-
ble rozwoju, począwszy od sprzedaży, doradztwa, udziału w konsultacjach projektowych, marketingowych, 
aż po cały proces budowlany. Na koncie ma sprzedane ponad 2500 lokali mieszkalnych i apartamentów nad 
morzem. Obecnie jest pełnomocnikiem i doradcą w spółkach deweloperskich oraz udziałowcem w grupach 
inwestycyjnych obracających nieruchomościami w zachodniej Polsce. Prywatnie inwestor na rynku nierucho-
mości.
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Jak zbić gorączkę 

rosnących cen?
Autor: PAWEŁ BEDNARZ
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Inflacja w sierpniu 2022 roku sięgnęła poziomu 16,1 proc. w ujęciu rocznym. 
Jest to najwyższy odczyt od marca 1997 roku, kiedy to była na poziomie 16,6 
proc. Rada Polityki Pieniężnej wielokrotnie podnosiła stopy procentowe, 
a rząd uchwalał tarcze antyinflacyjne i kolejne programy mające 
zatrzymać wzrost cen. Mimo tych działań, ceny wciąż rosną. Ekonomiści 
podkreślają, że recepta na walkę z drożyzną nie jest taka prosta. 

Dwucyfrowa inflacja zawitała nad Wisłą w marcu 
tego roku, kiedy to przekroczyła poziom 11 procent. 
Dane sierpniowe są z kolei najwyższym odczytem 
od 25 lat. Jak podał Główny Urząd Statystyczny – 
jest to 16,1 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrost 
był na poziomie 0,8 proc. Najszybciej rosły nośniki 
energii (aż o 40,3 proc. rdr), paliwa (23,3 proc. rdr) 
oraz żywność (17,4 proc. rdr). I nie tylko Polska zma-
ga się z tym problemem. Ceny rosną gwałtownie 
w całej Europie.

W strefie euro inflacja sięgnęła poziomu 9,1 proc., 
wobec 8,6 proc. w lipcu. Warto przypomnieć, że na 
początku 2022 roku ceny w Eurozonie rosły w tem-
pie 5 proc. rdr, co już wówczas było postrzegane 
jako rekord. Podobnie jak w Polsce, drożyznę gene-
ruje drożejąca energia, która wg Eurostatu wzrosła 
w ujęciu rocznym o 38,2 proc. Wysokie rachunki, ja-
kie muszą ponosić przedsiębiorcy, odbijają się z ko-
lei na wzroście cen żywności (10,6 proc. rdr). 

 W strefie euro najwyższy poziom inflacji odnotowa-
no w sierpniu w Estonii (25,2 proc.), na Litwie (21,1 
proc.) oraz na Łotwie (20,8 proc.). W Belgii ceny rosły 
w tempie 9,94 proc., co było najwyższym wynikiem 
od marca 1976 roku.

Energetyczna niepewność

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej, odpowiedzialna 
za walkę z inflacją i utrzymywanie jej w tzw. celu 
NBP, już w październiku 2021 roku rozpoczęła serię 
podwyżek stóp procentowych. Były one podwyż-

szane co miesiąc i po wrześniowej podwyżce za-
trzymały się na poziomie 6,75 proc. 

Prof. Marian Noga z Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu, który zasiadał w Radzie Polityki Pienięż-
nej w latach 2004-2010, zauważa, że Rada dziesię-
ciokrotnie podnosiła stopy procentowe, ale podwyż-
ki będą działać z pełnym skutkiem dopiero w okresie 
od 16-24 miesięcy po zmianie stóp.

- Natychmiastowy efekt w postaci wzmocnienia kur-
su występuje już nawet w minutę po ogłoszeniu de-
cyzji przez RPP. Jeśli zaś chodzi o widoczne efekty 
spadku poziomu inflacji, to jeżeli zaczniemy mierzyć 
ją w maju 2023 roku, to będziemy się wówczas od-
nosili do bardzo wysokiego wyniku cen z maja roku 
bieżącego, a to zaś oznacza, że zacznie działać 
efekt bazy. Spowolnienie inflacji zobaczymy zatem 
już w kwietniu 2023 roku. Zmian nie zauważyliby-
śmy w momencie, w którym ceny energii wzrosłyby 
do jeszcze bardziej, niż dziś rekordowych poziomów. 
Niższy odczyt będziemy widzieć w II kwartale 2023 
roku - mówi. 

Prof. Noga podkreśla, że z inflacją najlepiej walczą 
te kraje, które są bogate i w których społeczeństwa 
mają wysokie dochody. 

- Dla porównania w Szwajcarii inflacja jest na pozio-
mie 3,5 proc. w ujęciu rocznym. Ten kraj nie ma ropy 
ani węgla. Mimo wzrostu cen towarów, Szwajcarzy 
nie pobiegli do sklepu, by robić zakupy na zapas. Ich 
dochody są na takim poziomie, że społeczeństwo 
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wie, że i tak będzie je stać na zakupy. Nie nakręcają 
w ten sposób spirali inflacyjnej. Żeby walczyć z infla-
cją, po prostu trzeba osiągnąć wysoki poziom życia 
jako społeczeństwo - ocenia. 

Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xelion za-
znacza z kolei, że sierpniowy odczyt inflacji w Polsce 
na poziomie 16,1 proc. jest „lekko zadziwiający”. 

- Wielu ekonomistów jest zdziwionych, bo teoretycz-
nie na jej wysokość wpływała żywność i nośniki 
energii. Pełną wiedzę będziemy jednak mieli, kiedy 
Główny Urząd Statystyczny pokaże dokładne dane. 
Pewne jest, że inflacja w okolicach 15-16 procent bę-
dzie się utrzymywała z nami przez najbliższy czas. 
To, co będzie potem, nie zależy ani od polskiego rzą-
du, ani obywateli. Komisja Europejska planuje wkrót-
ce przedstawić rewolucyjne rozwiązania, które mają 
obniżyć ceny energii i być może będą one skutecz-
ne- mówi główny ekonomista Domu Inwestycyjnego 
Xelion. Jak dodaje: - Warto zwrócić uwagę na to, co 
działo się na kontraktach na energię w Niemczech 
- najpierw zdrożały one do poziomu 1000 euro za 
MWh, po czym spadły o 50 procent. Na rynku gra-
sują fundusze inwestycyjne, które powodują dziwne 
wahania, co odbija się z kolei na naszych kiesze-
niach. Podobnie sytuacja wyglądała z rynkowymi 
cenami gazu. Najprostszą drogą do uspokojenia 
sytuacji jest wykluczenie funduszy inwestycyjnych 
z gry na rynku energii.

Piotr Kuczyński podkreśla, że od 2018 roku, kiedy 
uwolniono rynek uprawnień do emisji CO2, ich cena 
wzrosła 15-krotnie. Jego zdaniem było to oczywi-
stym błędem albo działaniem celowym, które miało 
doprowadzić do wymuszenia na krajach członkow-
skich dekarbonizacji gospodarki. 

- Zupełnie inna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli 
Kreml zakręci kurki z dostawami gazu i ropy. Wów-
czas będzie to kolejny czynnik, który sprawi, że bę-
dziemy żyli w jeszcze innym świecie – dodaje.

Warto podkreślić, że już latem Gazprom wstrzymał 
dwukrotnie dostawy gazy gazociągiem Nord Stream 
I. Wywołało to sporą panikę w Niemczech, a bank 
Credit Agricole wyliczył, że polskie PKB mogłoby to 
kosztować spadek o 0,4 pkt. proc. w 2022 roku. Eks-
perci coraz bardziej obawiają się tego, że zimą Rosja 

przykręci kurki, by wywołać jeszcze większy kryzys 
energetyczny w Europie i wpłynąć na opinię publicz-
ną, która dziś popiera dostarczanie broni na Ukrainę. 

Obligacje, tarcze i inwestycje

- Jest tak wiele czynników wpływających i mogą-
cych wpłynąć na wysokość inflacji, że trudno jej dziś 
skutecznie przeciwdziałać. Wszelkiego typu rządo-
we dopłaty to w istocie nie są tarcze antyinflacyjne, 
tylko tarcze pomocowe. Są one jednak proinflacyjne. 
Im więcej pieniędzy popłynie na rynek, tym więcej 
środków zostanie przeznaczonych na konsumpcję. 
Oczywiście, trzeba pomagać tym najbardziej potrze-
bującym, ale nie wszystkim po równo – mówi Piotr 
Kuczyński. 

Ekonomista dodaje też, że rządowy pomysł emisji 
obligacji inflacyjnych teoretycznie jest dobrym roz-
wiązaniem, ale nie przyniesie wiele korzyści. - Kupią 
je osoby mające oszczędności, których nie używają 
- po prostu przełożą pieniądze z jednej kieszeni do 
drugiej, a po określonym czasie NBP będzie musiało 
wypłacić oprocentowanie. Choć krótkoterminowo 
jest to z pewnością ściągnięcie jakiejś puli pieniędzy 
z rynku, to długofalowo nie jest to lekarstwo na infla-
cję - ocenia. 

Prawidłowym kierunkiem jest także podwyższenie 
oprocentowania depozytów przez banki. Kolejne 
podwyżki stóp procentowych niewiele już dadzą. 
Nie powstrzymają one wzrostu cen prądu, ropy czy 
innych nośników energii. Zbyt wysokie stopy pro-
centowe wprowadzą gospodarkę w recesję. Ja od 
dawna uważałem, że stopy procentowe powinny 
wyhamować na poziomie 5-6 procent i należało po-
czekać na to, co wydarzy się na świecie - mówi Piotr 
Kuczyński. 

Ekonomista sceptycznie ocenia także głosy polity-
ków wskazujące na to, że środki z Krajowego Planu 
Odbudowy mogłyby pomóc w zahamowaniu tempa 
wzrostu cen. W jego ocenie mogłyby one w pierw-
szej fazie lekko podnieść inflację. 

- W dłuższym terminie, ponieważ  są to środki inwe-
stycyjne, spowodowałyby, że wzrost gospodarczy 
byłby bardziej zrównoważony, bo inwestycje dają 
napęd gospodarce na lata, ale nie widzę sposobu, 
by teraz mogłyby one osłabić inflację. Czytam i sły-



P O L S K A  W  P R A K T Y C E  /  W R Z E S I E Ń  2 0 2 2

S .  2 1

szę, co politycy mówią o umocnieniu złotego.  Przyj-
mując, że otrzymamy nawet 70-80 mld zł rocznie 
(Polski Krajowy Plan Odbudowy, zatwierdzony przez 
Komisję Europejską, opiewa na 35,4 mld euro - 23,9 
mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie 
pożyczek – red.), a obrót na rynku walutowym to 
10 mld zł dziennie. To jak to miałoby podziałać na 
wzmocnienie złotego? Psychologicznie trochę by 
umocniło polską walutę, ale NBP pisze, że 1 proc. 
zmiany kursu złotego to 0,1 pkt proc. inflacji. To 
oznacza, że złoty musiałby się bardzo umocnić, że-
byśmy odczuli realnie wpływ jego umocnienia na in-
flację - podsumowuje. 

Polski sposób na drożyznę

Pierwsza tarcza antyinflacyjna została wprowadzo-
na przez rząd Mateusza Morawieckiego 20 grudnia 
2021 roku. Obniżona wówczas została cena paliwa 
na okres pięciu miesięcy poprzez obniżenie akcyzy 
do minimalnego poziomu dopuszczonego przez UE. 
W dół poszła także wysokość podatku VAT na gaz 
do poziomu 8 procent. 

Działania te nie zatrzymały jednak rosnących cen, 
w tym także paliw. Już w styczniu rząd ogłosił dru-
gą tarczę antyinflacyjną, której rozwiązania sięgały 
znacznie głębiej. Obniżono podatek VAT na paliwa 

z 23 proc. do 8 proc., co miało przełożyć się na spa-
dek cen rzędu 60-70 groszy na litrze. W czerwcu jed-
nak cena popularnej benzyny Pb95 przebiła psycho-
logiczną barierę 8 zł za litr. 

Do 0 proc. zmniejszono także stawki podatku VAT 
na podstawowe produkty spożywcze, a VAT na gaz 
od 1 lutego sięgnął poziomu 0 proc. Pięcioprocen-
towa stawka podatku VAT na prąd została przedłu-
żona do 31 lipca 2022 r. Tarcza Antyinflacyjna 2.0 
zniosła także ten podatek w przypadku nawozów dla 
rolników. 

Na początku września rząd zdecydował o przedłuże-
niu działania tarczy inflacyjnej do końca 2022 roku. 
Tego typu działanie to koszt dla budżetu państwa 
rzędu ok. 5,3 mld zł z tytułu ubytków we wpływach 
podatkowych. Wiceminister finansów Artur Soboń 
powiedział, że średnio każdy miesiąc funkcjonowa-
nia tarczy antyinflacyjnej to jest ubytek dochodów 
rzędu 2,4 mld zł. 

W styczniu 2022 roku sejm uchwalił także ustawę 
o ochronie odbiorców gazu. Ustawa objęła ochroną 
także przedszkola, żłobki, domy dziecka oraz szpita-
le i szkoły. Tego typu placówki w całym 2022 roku 
płacą rachunki wg taryfy, po której rozliczają się go-
spodarstwa domowe. Z drugiej strony sprzedawcy 
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gazu, którzy kupują surowiec po coraz wyższych 
cenach, zostali objęci programem rekompensat. 
Wartość programu opiewa na 10 mld zł. Państwo 
wypłaca firmom różnicę pomiędzy ceną zakupu 
gazu na rynku a ceną jego sprzedaży wg taryfy dla 
gospodarstw domowych, przy czym jest to różnica 
pomiędzy cenami cennikowymi ustalonymi na dzień 
1 stycznia 2022 roku a taryfą sprzedawcy. 

A ceny będą rosnąć dalej

Ekonomiści banku ING w swoim komentarzu po 
sierpniowym odczycie inflacji CPI, nie są optymi-
stami, jeśli chodzi o dalszy rozwój wydarzeń. Pod-
kreślają, że sierpień dobitnie pokazał, że nie widać 
sygnałów wygaśnięcia presji na wzrost cen. 

„Co więcej, spodziewamy się, że kolejne miesiące 
przyniosą dalszy wzrost inflacji. Gospodarka, pro-
ducenci i ceny detaliczne muszą zaabsorbować 
kolejny szok energetyczny, tj. cen nośników energii 
elektrycznej, gazu, węgla i innego opału oraz ogrze-
wania. Ważnym czynnikiem dla perspektyw inflacji 
w 2023 roku jest skala wzrostu cen regulowanych 
po aktualizacji taryf na początku 2023. Jeżeli rząd 
będzie gotowy do wypłat znaczących rekompen-

sat dla dystrybutorów gazu i energii elektrycznej, 
to skala wzrostu ich cen może być wyraźnie niższa 
niż kosztów ich dostarczania. Wsparcie fiskalne dla 
branż energochłonnych także może nieco zredu-
kować presję na wzrost kosztów firm i przełożenie 
tych czynników na ceny końcowe. Ale całkowite za-
mrożenie i niedopuszczenie do wzrostów cen jest 
mało realne ze względu na koszty” - piszą analitycy. 

Podkreślają, że ich scenariusz bazowy zakłada dal-
szy wzrost inflacji po wakacjach i kolejny szczyt na 
początku 2023 tj. po wejściu w życie nowych taryf 
na gaz i energię elektryczną, na poziomie nieco po-
niżej 20 proc. rdr (około 18-19 proc. rdr). Zdaniem 
ekonomistów ING, RPP dalej będzie podnosiła stopy 
procentowe, które zatrzymają się na poziomie 7,0-
7,5 proc. - to z kolei nie jest dobrą informacją dla firm 
i kredytobiorców. 

Nie ma prostej recepty na rosnącą inflację. Obecna 
sytuacja geopolityczna wprowadza wiele niewiado-
mych, które mogą wywrócić do góry nogami nawet 
najbardziej wyrafinowaną politykę monetarną. Jed-
no jednak jest pewne - najłatwiej mają bogaci i ci, 
których gospodarka oparta jest na zaawansowa-
nych, wysokomarżowych produktach. 
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Biednemu inflacja 
w oczy
Rozmowa z dr. Pawłem Bukowskim, 
ekonomistą i badaczem 
nierówności społecznych. 
AUTOR: MAŁGORZATA GOROL
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Rośnie inflacja, ceny gazu i prądu biją rekordy – będą 
rosły też nierówności w Polsce?

Prawdopodobnie tak. Inflacja jest rodzajem podatku 
zarówno od dochodu, jak i majątku. Jest to podatek 
regresywny, który w znacznie większym stopniu 
uderza w osoby biedniejsze. Dzieje się tak przez trzy 
mechanizmy. Po pierwsze, gdy rośnie inflacja i rosną 
ceny, siła nabywcza naszej płacy – to, co jesteśmy 
w stanie za nią kupić – spada, więc w modelowym 
ujęciu pracownicy będą żądać podwyżek. Pytanie, 
kto jest w stanie sobie taką podwyżkę zapewnić? 
Z badań wiemy, że to osoby po studiach, z dobrze 
płatną pracą oraz na wyższych stanowiskach mają 
lepszą pozycję negocjacyjną. Pracownicy z niskimi 
kwalifikacjami, ale też osoby zatrudnione w budże-
tówce, będą z kolei bardziej dotknięte inflacją. We-
dług mnie przyczyną takiej sytuacji jest słaba po-
zycja związków zawodowych, która zmniejsza siłę 
przetargową pracowników.

Drugi mechanizm dotyczy konsumpcji. Nie wszyst-
kie produkty drożeją w ten sam sposób w reakcji na 
presję inflacyjną. Niektóre ceny rosną bardziej, inne 
mniej. W języku angielskim ceny mniej skłonne do 
zmian nazywa się „lepkimi”. W przypadku Wielkiej 
Brytanii takim przykładem są koszty czesnego na 
studia. Także ceny towarów luksusowych są „lep-
kie”. Z kolei bardziej na inflację reagują dobra pod-
stawowe i energia. Problem polega na tym, że dobra 
podstawowe pochłaniają większą część dochodów 
osób najbiedniejszych. Każdy z nas kupuje chleb, ale 
osoba biedna przeznacza relatywnie większą część 
swojego dochodu na produkty żywnościowe czy 
energię niż osoba bogata, która z kolei może konsu-
mować dobra luksusowe. Inflacja w różny sposób 
uderza więc w różne grupy społeczne, obniżając 
nierówno ich dochód realny. 

A po trzecie, inflacja dotyka również majątek. Gdy 
mamy pieniądze na koncie i rośnie inflacja, to realna 

wartość naszych oszczędności spada. 

Osoby bogatsze mogłyby powiedzieć, że w takim razie 
tracą więcej, bo ich oszczędności były większe.

Nie do końca tak jest, ponieważ najbogatsi mają 
większość swoich oszczędności w postaci nieru-
chomości albo np. akcji giełdowych. A wartość tego 
typu aktywów rośnie wraz z inflacją. Osoby bied-
niejsze mają z kolei prostsze formy oszczędności. 
Jeśli jesteś osobą młodą, nie masz domu, a jedynie 
uciułane na koncie 10 tys. zł, to ich realna wartość 
spadnie bardziej. Osoba, która ma majątek w postaci 
domu, raczej nie doświadczy spadku jego wartości. 

Czy to właśnie inflacja najbardziej wpływa obecnie na 
nierówności w Polsce?

Tak, w tym momencie to inflacja jest najbardziej 
znaczącym czynnikiem. Ale jest to czynnik oddzia-
łujący w krótkim okresie. Myśląc o nierównościach 
powinniśmy przede wszystkim patrzeć na czynniki 
długookresowe, strukturalne cechy gospodarek. To 
dostęp do edukacji, siła przetargowa pracowników, 
globalizacja, automatyzacja, dominacja kapitału 
w gospodarce.

Jak dużym problemem są nierówności w Polsce? Jak 
wypadamy na tle innych państw Europy?

Są stosunkowo dużym problemem. Jesteśmy kra-
jem o jednym z najwyższych poziomów nierów-
ności w Europie. Podam konkretne przykłady – 1 
procent najbogatszych (dorosłych) osób w Polsce, 
czyli ok. 300 tys. ludzi, odpowiada za 13,4 proc. do-
chodu w kraju. W Niemczech czy Wielkiej Brytanii 
ten wskaźnik to ok. 13 proc., we Francji – 9,7 proc., 
w USA – 19 proc., a w Rosji - ok. 21 proc. Nie jest 
też tak, że to kraje Europy Środkowo-Wschodniej są 
ogólnie bardziej nierówne. Na Węgrzech do procen-
ta najbogatszych trafia 12 proc. dochodu, a w Cze-
chach – 10 proc. To dane z 2018 roku. Nie wiemy, jak 
to wygląda obecnie i jak COVID i inflacja je zmieniły. 

Wszechobecna drożyzna coraz mocniej odbija się na naszych kieszeniach, ale nie na wszystkich 
tak samo. Jak mówi dr Paweł Bukowski, ekonomista z University College London i badacz 
nierówności społecznych, inflacja jest rodzajem podatku, który najbardziej uderza w biedniejszą 
część Polaków oraz klasę średnią i powoduje coraz większe rozwarstwienie społeczeństwa. 
Tymczasem wysoki poziom nierówności może zahamować innowacyjność i rozwój gospodarki, 
a nawet zachwiać demokracją.
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To, co jednak najbardziej uderza, to porównanie po-
ziomu nierówności teraz do tego sprzed 20-30 lat. 
W 1989 roku nierówności w Polsce były jednymi 
z najniższych w Europie. To znaczy, że w przeciągu 
jednego pokolenia Polska stała się z jednego z naj-
bardziej równych krajów w Europie jednym z najbar-
dziej nierównych.

Uważa Pan, że procent najbiedniejszych osób w Polsce 
powinien w takim razie chcieć powrotu do czasów po-
przedniego ustroju?

To, że nierówności rosną, nie oznacza, że ktoś musiał 
realnie zbiednieć. Nie ma wątpliwości, że transfor-
macja była czymś dobrym, a demokracja jest znacz-
nie lepszym systemem niż komunizm. Sęk w tym, że 
najbogatsi zyskali na transformacji dużo więcej niż 
najbiedniejsi. Między 1989 a 2015 rokiem średni do-
chód po uwzględnieniu inflacji w Polsce wzrósł o 73 
proc. To bardzo wysoka liczba i jeden z najwyższych 
realnych wzrostów notowanych w tym okresie na 
świecie. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę poło-
wę biedniejszych Polaków, czyli od najbiedniejszych 

do mediany, to ich dochód wzrósł o 30 proc. Jeśli 
spojrzymy na kolejne 40 proc, czyli od mediany do 
90 percentyla, to dochód tej grupy wzrósł o 47 proc. 
Natomiast u 10 proc. najbogatszych Polaków, czyli 
ok. 3 mln ludzi, dochód wzrósł o prawie 200 proc., 
u procenta najbogatszych – 458 proc., u promila – 
1019 proc. To pokazuje, jak radyklanie odmienne po-
czucie wzrostu w Polsce mają różne grupy społecz-
ne i co jest faktycznie ukryte za wzrostem dochodu 
na poziome 73 proc. Wszyscy zyskaliśmy, nikt nie 
chce powrotu do komuny, ale nie wszyscy mają aż 
tak lepiej, jak sugerują to uśrednione liczby.

Jaka mogła być alternatywa dla tej polskiej histo-
rii? Z jednej strony transformacja była sukcesem, 
dochód wszystkich wzrósł, uniknęliśmy też kata-
strofy jak np. w Rosji, gdzie duża część społeczeń-
stwa znacznie realnie zbiedniała, podczas gdy górny 
procent przeobraził się w miliarderów, oligarchów 
z czołówki bogaczy na świecie. Z drugiej strony 
w Czechach czy na Węgrzech te nierówności są 
niższe, a najbiedniejsi w większym stopniu doświad-
czyli wzrostu gospodarczego. Czy można było prze-

Wykres 1. 
Zróżnicowanie dochodów mierzone współczynnikiem Giniego dla Polski według miejsca zamieszkania 
w latach 2004–2021.

„Notowany w latach 2014-2017 wyraźny spadek zróżnicowania dochodów na osobę w gospodarstwach domo-
wych, mierzony współczynnikiem Giniego, w 2018 r. został zahamowany, a od 2019 r. zróżnicowanie dochodów 
wzrasta”
źródło: GUS, „Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”



P O L S K A  W  P R A K T Y C E  /  W R Z E S I E Ń  2 0 2 2

S .  2 6

prowadzić polską transformację lepiej, by większa 
część społeczeństwa doświadczyła jej owoców, 
a nie tylko warstewka populacji? Czy moglibyśmy 
mieć tak silny wzrost, ale być bardziej egalitarnym 
społeczeństwem? To są pytania otwarte do dysku-
sji. 

Jakie mogą być konsekwencje takich nierówności?

Względem czego?

Gospodarki i społeczeństwa.

Relacja między nierównościami a wzrostem gospo-
darczym jest dość złożona. Jest on możliwy, gdy 
inwestujemy w kapitał fizyczny, kapitał ludzki oraz 
innowacyjność. Uogólniając, wysokie nierówności 
mają pozytywny wpływ na akumulację kapitału 
fizycznego. Ponieważ bogaci nie przejadają całe-
go swojego dochodu, to im są bogatsi, tym więcej 
oszczędzają, co z kolei tworzy inwestycje w kapitał 
fizyczny. Z drugiej strony, nierówności mogą być szko-
dliwe dla kapitału ludzkiego i innowacyjności. Większe 
nierówności oznaczają, że trudniej osobom biednym 
lub średnio zamożnym zdobyć wykształcenie, tracimy 
też talenty, Einsteinów i Skłodowskie-Curie z biednych 

rodzin. Tak więc, nierówności mogą mieć pozytyw-
ny i negatywny wpływ na wzrost, a ostateczny efekt 
będzie zależeć od tego, czy to kapitał fizyczny jest 
jego głównym motorem, czy kapitał ludzki i innowa-
cje. 

Historia pokazuje, że kapitał fizyczny jest ważny na 
wczesnych etapach rozwoju gospodarki, kiedy bu-
duje się fabryki, kupuje maszyny. Wówczas te nie-
równości mogą być dobre. Ale na pewnym etapie 
kluczowy staje się kapitał ludzki – Polska weszła na 
ten etap 20-30 lat temu, USA są na nim już od znacz-
nie dłuższego czasu. Najbardziej wartościowe firmy 
na świecie, takie jak Microsoft, Google, Facebook, 
operują dzięki kapitałowi ludzkiemu i innowacyjno-
ści. To jest główny motor wzrostu. Czy nierówności 
będą więc szkodliwe dla rozwoju w Polsce? Tak, bo 
negatywnie wpływają na nasze umysły, na to, ile 
mamy wykształconych ludzi w kraju oraz jak jeste-
śmy innowacyjni. 

Nierówności mają też wpływ na kwestie społecz-
ne i polityczne. Ekstremalnym przykładem są USA, 
gdzie od lat 70 ub. w. do dzisiaj realne płace media-
nowego pracownika w ogóle się nie zmieniły. Skoro 

Wykres 2. 
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych oraz 
udział przeciętnych miesięcznych wydatków w dochodzie rozporządzalnym według grup kwintylowych w 
2021 r.

„Podobnie jak w latach poprzednich, gospodarstwa najbiedniejsze nadal były zmuszone korzystać ze swoich 
oszczędności lub pożyczek, czy kredytów, i to w większym stopniu niż w 2020 r., w którym ich przeciętne 
wydatki stanowiły 126,5% ich średnich dochodów.”
źródło: GUS, „Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”
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ta grupa nie ma nic ze wzrostu gospodarczego, to 
po co ma go wspierać i dbać o rozwój i bogactwo 
kraju? To otwiera przestrzeń dla populistycznych 
ruchów, które wykorzystują tę sytuację i mówią, że 
np. trzeba wyrzucić imigrantów z kraju, a nie inwe-
stować w kapitał ludzki. To truizm, ale z siłą ekono-
miczną przychodzi też siła polityczna. Im bogaci są 
bogatsi, tym mają większą możliwość ingerowania 
w politykę. Ponownie USA i tamtejsi lobbyści, którzy 
są w stanie przeforsowywać istotne dla nich ustawy, 
są przykładem. Im więcej nierówności tym również 
więcej przestępczości i konfliktów między grupami 
społecznymi, co wpływa na jakoś życia.

USA są przykładem kraju wysokich nierówności, ale 
jednocześnie to kraj dużych innowacji. Google i Face-
book, o których Pan wspomina, to amerykańskie firmy. 
Amerykanie za chwilę po raz kolejny polecą na Księżyc. 
Dlaczego tam duże nierówności nie uśmierciły inno-
wacyjności?

Na innowacje ma wpływ więcej czynników niż tylko 
nierówności, a USA mają wiele cech, które pomagają 
temu krajowi być najbardziej innowacyjnym na świe-
cie. Czy jednak byłby on bardziej innowacyjny, gdyby 
miał mniejsze nierówności? Wspomniała Pani o po-
dróży na Księżyc – Amerykanie już tam byli w latach 
60. ub. w. To był czas niskich nierówności w USA 
i bardzo wysokich podatków, sięgających 90 proc. 
Wielu ekonomistów uważa, że gospodarka amery-
kańska była znacznie bardziej innowacyjna w latach 
50., 60. i 70. niż jest obecnie. I wówczas tych lotów 
na Księżyc też było wiele. 

Ekonomiści ogólnie mówią w kontekście Zacho-
du o stagnacji produktywności. W Wielkiej Brytanii 
produktywność nie rośnie od 15 lat, to gigantyczny 
problem dla tego kraju. W USA rośnie, ale znacznie 
wolniej niż kiedyś. Gospodarka USA jest wciąż in-
nowacyjna, ale nie tak, jak 50 lat temu i nie tak, jak 
mogłaby być. Trzeba uważać przed zbyt szybkim 
wyciąganiem wniosków między jednym elementem, 
jakim jest innowacyjność, a drugim, jakim są nierów-
ności. To bardziej złożony system. 

Poza różnicą w poziomie nierówności te kilkadziesiąt 
lat temu a teraz, USA brały też wówczas udział w wy-
ścigu zbrojeń. Więc zdecydowanie nie ma tutaj pro-
stych zależności.

Trzeba pamiętać, że NASA działało dzięki inwesty-
cjom publicznym, które były możliwie, bo państwo 
zbierało sukcesywnie podatki. To też kwestia umy-
słów, niezwykłych ludzi. Jeżeli kraj traci talenty tyl-
ko dlatego, że takie osoby urodziły się w biednych 
rodzinach i nie mają dostępu do edukacji, dobrych 
studiów, to traci na tym cała innowacyjność gospo-
darki. Są konkretne badania, które pokazują, że oso-
ba urodzona w biednej rodzinie, mimo tych samych 
wyników w szkole, ma mniejsze szanse na zostanie 
innowatorem niż ktoś, kto się urodził w bogatej ro-
dzinie. 

Kolejny raz podczas naszej rozmowy pojawia się kwestia 
dobrej, bezpłatnej i dostępnej dla każdego edukacji. Tym-
czasem w Polsce przybywa prywatnych szkół kuszących 
szeroką ofertą, a - co już niepokojące - z drugiej strony 
nauczyciele w szkołach publicznych narzekają na słabe 
zarobki i grożą odejściami. Jak zatrzymać ten trend?

Dbamy o równy dostęp do edukacji, ponieważ 
determinuje on równość szans. Według danych 
OECD z 2015 roku, dzieci rodziców nieposiadają-
cych wykształcenia średniego (urodzone w latach 
1971-1990) miały aż 2,5 razy mniejsze szanse na 
ukończenie studiów niż statystyczny Polak. Dla po-
równania średnia dla OECD to 1,8. Ta sytuacja może 
się pogarszać, ponieważ rosną nierówności i rozwija 
się prywatny sektor edukacji – rośnie liczba dzieci 
uczęszczających do prywatnych podstawówek oraz 
zwiększają się wydatki na prywatne korepetycje. In-
nymi słowy, zasobność rodziców może mieć coraz 
większe znaczenie dla kariery dziecka. 

Żeby zatrzymać ten trend, kluczowe jest zwiększe-
nie inwestycji w edukację publiczną, zwłaszcza na 
terenach wiejskich. Warto tutaj podkreślić, że mó-
wiąc o wydatkach na edukację, powinniśmy mówić 
właśnie o inwestycjach, bo one się w przyszłości 
zwrócą z nawiązką. Kluczowi są zwłaszcza nauczy-
ciele. Istnieje wiele dowodów na to, że zwiększenie 
pensji nauczycieli oraz inwestowanie w ich umie-
jętności to jeden z najlepszych sposobów na pod-
niesienie (i wyrównanie) poziomu edukacji. Są to 
znacznie lepiej wydane pieniądze niż np. kupowanie 
interaktywnych tablic czy dawanie laptopów. 

Co jeszcze, poza edukacją, przyczynia się do niwelo-
wania nierówności?
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DR PAWEŁ BUKOWSKI
Wykładowca ekonomii na University College London oraz w Polskiej Akademii Nauk. Związany również z London 
School of Economics. W swojej pracy zajmuje się nierównościami społecznymi oraz ekonomią rynku pracy. 
Jest współtwórcą grupy eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia oraz członkiem Concilium Civitas.  

Polityka walki z nierównościami dzieli się na dwie 
grupy. Jedno to zapobieganie im u źródła. Eduka-
cja jest tu świetnym przykładem. Dając dostęp do 
edukacji, dajemy równe szanse, dzięki czemu nie-
równości stają się mniejsze. Inny przykład to płaca 
minimalna oraz, wspomniane wcześniej, związki 
zawodowe, które wspierają siłę przetargową pra-
cownika u pracodawcy. Druga grupa polityk zakła-
da, że nierówności już istnieją i staramy się je ni-
welować poprzez przenoszenie pieniędzy z jednej 
kieszeni do drugiej – progresywny podatek, który 
obciążałby w większym stopniu najbogatszych przy 
jednoczesnym systemie transferów do najbiedniej-
szych. W Polsce to element, który prawdopodobnie 
wymaga największej naprawy. Cały system podat-
kowo-składkowy, przynajmniej do 2020 roku, był 
degresywny, czyli bardziej obciążał biednych niż 
bogatych. To powodowało, że paradoksalnie nie-
równości przed opodatkowaniem były niższe niż po 
opodatkowaniu. To ewenement! Polski Ład starał się 
to naprawić, ale czy to się udało, to się okaże. 

Zapewne istnieje obawa, że podniesienie podatków dla 
najbogatszych spowoduje, że uciekną ze swoimi rozli-
czeniami do rajów podatkowych?

Z badań, które przeprowadził mój kolega z fundacji 
Dobrobyt Na Pokolenia, Paweł Doligalski, wynika, 
że tak się nie stanie i w Polsce jest miejsce na pod-
niesienie podatków. Ilustruje to krzywa Laffera. Być 
może część biznesów się wyniesie, ale to nie będzie 
exodus, który spowoduje spadek wpływów do bu-
dżetu. Taki przykładowy pan Marian z mazowieckiej 
wsi, który prowadzi tam swoją działalność, raczej 
nagle nie stwierdzi, że przenosi się do Luksemburga, 
bo podatek wzrósł o pięć procent.

Pan Marian z mazowieckiej wsi może nawet chcieć 
wspierać walkę z nierównościami, ale może mieć też 
obawy, czy jego podatki zostaną tak rozdystrybuowa-

ne, że będą faktycznie zmniejszać nierówności, a jego 
danina stanie się de facto inwestycją w gospodarkę, 
a tym samym jego firmę.

Oczywiście, zgadzam się. Trzeba myśleć o tym ho-
listycznie. Z jednej strony jest to kwestii naprawie-
nia systemu podatkowo-składkowego, a z drugiej 
stworzenia zaufania do państwa. To szeroki temat, 
jak te pieniądze najlepiej wydawać. Każde narzędzie 
jest skomplikowane i może różnie działać w różnych 
krajach, a badania na ten temat w Polsce raczkują. 
Mamy jednak kilka przykładów polityk, które działają 
- to płaca minimalna czy również 500+, które wycią-
gnęło część ludności z ubóstwa. Być może dało się 
to zrobić lepiej, ale te 500+ i tak jest lepsze niż nie ro-
bienie niczego w sprawie zmniejszania nierówności. 
To nie jest też decyzja na tu i teraz, bo ja tak mówię. 
Zróbmy plan, listę a-b-c, pilotaż, zbadajmy to i za 4 
lata będę mógł powiedzieć, co działa najlepiej.

Przywołał Pan płace minimalna i 500+, które teraz zjada 
inflacja. Jak za rok, dwa będzie wyglądało nasze społe-
czeństwo, biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy o nierów-
nościach?

Każdemu społeczeństwu potrzebna jest pewna 
doza solidarności. Nie możemy udawać, że inflacja 
w równy sposób dotyczy wszystkich, by uniknąć ta-
kich tragedii jak ludzie zamarzający w domach czy 
też tego, że jakaś grupa będzie się czuć opuszczo-
na i zacznie głosować jeszcze bardziej radykalnie. 
Spada realna wartość 500+, spada realna wartość 
pensji nauczycieli, pracowników służby zdrowia i bu-
dżetówki. Są to osoby, które ratowały nas i naszą go-
spodarkę w czasach pandemii. Jeśli Ci ludzie będą 
się czuć opuszczeni, to będzie miało dramatyczne 
skutki dla wszystkich i naszej przyszłości.

Rozmawiała Małgorzata Gorol.
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REKOMENDACJE
KSIĄŻKA

„Urobieni. Reportaże o pracy.”
Marek Szymaniak.

Wyd. Czarne, 2018

„Ignacy Łukasiewicz. 
Prometeusz na ludzką miarę”
Praca zbiorowa

Wyd. Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 2021

Jeśli ktoś ma dość nerwów związanych z obecną 
niestabilnością cen surowców energetycznych, to 
polecamy przenieść się do czasów Ignacego Łuka-
siewicza i początków rozwoju przemysłu naftowego 
w Europie. Ten polski farmaceuta z Galicji jest po-
wszechnie znany jako wynalazca lampy naftowej, 
ale jego biografia to dużo więcej niż badania nad 
destylacją ropy. Wystarczy dodać, że sam nazywał 
ją „przyszłym bogactwem kraju” i „nowym źródłem 
zarobków dla biednego ludu i nową gałęzią przemy-
słu”. I robił wszystko, by tak właśnie było. Książkę 
poleca Dominik Brodacki.

To zbiór opowieści o pracy na umowach śmiecio-
wych, niskich zarobkach, wykorzystywaniu syste-
mu, pracowników i konsumentów. Zwolennicy neo-
liberalnej ekonomii mogą krytykować tę pozycję, a 
ich przeciwnicy z kolei powiedzą, że bohaterowie 
reportaży Szymaniaka od niewidzialnej ręki rynku 
co najwyżej dostali w twarz. Jeśli odłożyć ideologię 
na bok, można jednak spojrzeć na tę książkę jak na 
otwarcie okna na rynek nisko płatnej pracy. Pierw-
sze wydanie „Urobionych” miało miejsce w 2018 
roku, a jej bohaterowie przywołują historie z lat jesz-
cze wcześniejszych. Nawet jeśli więc cześć opisa-
nych gospodarczych patologii została wyeliminowa-
na, to warto tę książkę przeczytać, by ich więcej nie 
powtórzyć.
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FILM

„The Pruitt-Igoe Myth”
film dokumentalny; 2011

Reż. Chad Freidrichs

Dokument przedstawia historię Pruitt-Igeo - potęż-
nego socjalnego osiedla z wielkiej płyty w St. Louis 
w USA, które zbudowano w latach 50. ub. w. Miejsce 
to tylko na krótko było upragnioną oazą nowocze-
sności dla biedniejszej części mieszkańców miasta, 
a ostatecznie stało się synonimem wandalizmu oraz 
przestępczości. Ledwie 20 lat po powstaniu zostało 
wysiedlone i zrównane z ziemią. „To jednocześnie 
symboliczny koniec modernizmu w architekturze, 
choć film wcale nie dotyczy architektury, ale sze-
rzej kwestii rozrastania się miast, wielkoskalowego 
budownictwa mieszkaniowego, problemów miesz-
kaniowych, które generują napięcia społeczne, a 
finalnie patologię i przemoc” – pisze o filmie Agata 
Kołodziej
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Wesprzyj „Polskę w praktyce”

Naszym celem jest podejmowanie ważnych dla Polski tematów, 
które analizujemy razem z ekspertami, opiniotwórcami 

i doświadczonymi dziennikarzami. 
Chcemy, by nasi czytelnicy mogli poznawać praktyczną stronę 

społecznej, politycznej, gospodarczej i naukowej
rzeczywistości naszego kraju. 

Jeżeli jest Ci bliskie to, co robimy, możesz nas wesprzeć.

Zachęcamy do wpłacania dowolnej kwotę na rzecz Instytutu Wolności.

Numer konta: 13 1090 2851 0000 0001 1924 2365

Tytułem: „Polska w Praktyce”.
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www.polskawpraktyce.pl

https://polskawpraktyce.pl/

