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POLICY MIX W EUROPIE BĘDZIE EKSPANSYWNY W 2022 R.

 → Polski Instytut Ekonomiczny uczestniczył w forum europejskich think tanków AIECE organizowanym przez Instytut 
Gospodarki Światowej w Kilonii. Konferencja poświęcona była perspektywom gospodarczym państw Unii Europejskiej. 
W bieżącym wydaniu „Miesięcznika Makroekonomicznego PIE” prezentujemy najważniejsze wnioski z prezentowanych 
analiz. 

 → Europejscy ekonomiści rekomendują utrzymanie ekspansywnej polityki fiskalnej w bieżącym roku, aby stabilizować 
wzrost gospodarczy. Wśród potencjalnych instrumentów przeciwdziałających spowolnieniu wymienia się m.in. trans-
fery do gospodarstw domowych, finansowane przez sektorowe podatki dla przedsiębiorstw osiągających nadmiarowe 
zyski. Duża niepewność towarzyszy perspektywom polityki w przyszłym roku – bieżące prognozy zakładają krótkotrwa-
łe spowolnienie, jednak sytuacja jest dynamiczna. Główne rekomendacje raportu AIECE dotyczące polityki fiskalnej 
przedstawiamy w sekcji Ekspansywna polityka fiskalna w 2022 r.

 → Głównym wyzwaniem dla europejskich gospodarek jest zastąpienie importu surowców energetycznych z Rosji, czego 
konsekwencją będzie spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz podwyższona inflacja. Jednak ośrodki badawcze 
różnie oceniają skalę skutków gospodarczych. Duże rozbieżności widoczne są między analizami Komisji Europejskiej 
oraz niemieckich think tanków. Dylematy przedstawiamy w sekcji Koszty odcięcia od rosyjskich surowców.

 → Konieczność przestrzegania sankcji nałożonych na Rosję oraz zamrożenie aktywności gospodarczej w Chinach wy-
wołały konieczność monitorowania handlu zagranicznego w czasie rzeczywistym. Instytut Gospodarki Światowej  
w Kilonii przygotował narzędzia Kiel Trade Indicator do analizowania frachtu morskiego. Najświeższe trendy przedsta-
wimy w sekcji Wstrzymanie handlu morskiego w Chinach.
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Europejskie think tanki dopuszczają utrzyma-
nie luźnej polityki fiskalnej w bieżącym roku, ale 
wciąż postulują jej konsolidację w dalszym termi-
nie. Konsensus stworzony na podstawie ankiet wy-
pełnianych przez ekonomistów z różnych krajów 
sugeruje, że działania będą podejmowane raczej 
indywidualnie przez kraje członkowskie. Większość 
ekonomistów wskazuje, że skoordynowane dzia-
łania na szczeblu europejskim mogą mieć znacze-
nie tylko w przypadku niektórych instrumentów  
(wykres 1). Ich wypracowanie będzie jednak trudne 
z uwagi na rozbieżne interesy państw członkow-
skich. Wśród polityk uznawanych za najskutecz-
niejsze przy obecnym spowolnieniu są transfery do 
mniej zamożnych gospodarstw domowych finanso-
wane podatkami sektorowymi. 

Większość think tanków prognozuje, że w 2022 r. 
polityka fiskalna będzie ekspansywna. 70 proc. 
ekonomistów spodziewa się utrzymania łagodnych 
działań w polityce wydatkowej, a dalsze 5 proc. an-
kietowanych oczekuje nawet znacznego rozszerze-
nia wydatków bądź obniżenia podatków. Jedynie 
10 proc. ankietowanych prognozuje, że rządy roz-
poczną konsolidację fiskalną i utrzymają ją nawet 
w obliczu obniżonych perspektyw gospodarczych. 

Duża grupa instytutów aprobuje wzrost defi-
cytów budżetowych. Utrzymanie luźnej polity-
ki fiskalnej popiera prawie 45 proc. ekonomistów, 
dalsze 5 proc. opowiada się za zwiększeniem de-
ficytów. Kolejne 25 proc. instytutów spodziewa się 
ekspansywnej polityki, ale rekomenduje jej lekkie 
zacieśnienie. Odsetek osób prognozujących konso-
lidację finansów publicznych pokrywa się ze zwo-
lennikami takiego podejścia.

Ekonomiści wskazują, że działania rządów są 
znacznie bardziej skuteczne niż banków cen-
tralnych. 17 proc. ankietowanych raportuje, że bę-
dzie to główny czynnik odpowiadający za różnice 
w stopach wzrostu PKB w państwach strefy euro, 
55 proc. uważa to za element znaczący. Ekonomiści 
wskazują, że działania rządów będą jednym z trzech 
najważniejszych czynników kształtujących PKB za-
raz po wykorzystaniu nadmiarowych oszczędności 
oraz reformach rynku pracy. Niedostateczne luzo-
wanie wymieniane jest również jako główne zagro-
żenie dla słabszych wyników gospodarczych. 

Stosunkowo duża niepewność towarzyszy poli-
tyce fiskalnej w 2023 r. Ekonomiści AIECE niemal 
po równo rozdzielili swoje odpowiedzi między po-
lityką lekko ekspansywną, neutralną oraz lekko re-
strykcyjną (po 32 proc.). Analitycy odpowiadali na 
to pytanie w kontekście własnego kraju, jednak ich 
odpowiedzi powinny odzwierciedlać prognozowany 
trend dla strefy euro.

WYKRESY I PROGNOZY
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Odejście od importu rosyjskich paliw oznacza 
słabszy wzrost PKB i wyższą inflację. Komisja Eu-
ropejska wskazuje, że nagłe odcięcie dostaw gazu 
spowoduje spadek PKB w strefie euro sięgający  
1,2-2,6 pkt. proc. w 2022 r. oraz 0,5-1 pkt. proc. 
w 2023 r. Równolegle inflacja wzrośnie – wskaź-
nik zwiększy się o 1-3 pkt. proc. w 2022 r. oraz nie-
znacznie w 2023 r. Szacunki Komisji Europejskiej są 
podobne do wyników badań pozostałych instytu-
cji międzynarodowych, dotyczących ewentualnej 
eskalacji konfliktu – bieżący konsensus sugeru-
je koszty dla PKB i inflacji rzędu 1,7 pkt. proc. oraz 
2,4 pkt. proc. 

Skala spadku PKB w strefie euro będzie zależ-
na od tempa odchodzenia od rosyjskiego gazu. 
Pierwszy ze scenariuszy Komisji Europejskiej (nie-
korzystny) zakłada wzrost cen ropy naftowej i gazu 
ziemnego o 25 proc. na skutek ograniczania do-
staw z Rosji. Wzrost kosztów obniży aktywność 
o 0,4 pkt. proc., dalsze 0,5 pkt. będzie związane 
z globalnym pogorszeniem koniunktury. Reszta 
osłabienia związana jest ze wzrostem niepewno-
ści gospodarczej. Nagłe odcięcie rosyjskiego gazu 
(scenariusz poważny) to dodatkowy koszt prze-
kraczający 1,2 pkt. proc. w 2022 r. oraz wynoszący 
około 0,4 pkt. proc. w 2023 r.

Komisja Europejska prognozuje, że wzrost cen 
energii oraz przerwanie dostaw gazu znacząco 
podwyższą inflację. Analitycy KE szacują, że naj-
bardziej dotkliwe będzie natychmiastowe odcięcie 
importu gazu z Rosji. Powiększy ono inflację HICP 
w strefie euro o 2 pkt. proc. w 2022 r. oraz prawie 
0,5 pkt. proc. w 2023 r. Rosnące ceny surowców 
energetycznych na rynkach globalnych mają pod-
bijać inflację o 0,5-0,7 pkt. proc. w kolejnych dwóch 
latach. Równolegle wyższe ceny energii obniżą 
wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, 
co osłabi wzrost cen. Efekt ten będzie zauważalny 
w 2023 r. i częściowo zrównoważy to wzrost cen su-
rowców energetycznych. 

Niemieckie think tanki sugerują ryzyko znacznie 
silniejszego spowolnienia. Analiza niemieckiej 
rady ekspertów ekonomicznych (Berger i in., 2022) 
wskazuje, że metodologia przyjęta w modelach 
handlu zagranicznego nie różnicuje zmian cen su-
rowców między państwami UE oraz w niewielkim 
stopniu szacuje koszty tzw. efektów drugiej rundy. 

Najbardziej pesymistyczne analizy dla Niemiec 
wskazują, że spadek PKB tego kraju może się-
gnąć 6 pkt. proc. Niemieckie think tanki wskazują, 
że część przemysłu prowadzi produkcję przetwa-
rzając wyłącznie rosyjski gaz i konieczne będą zmia-
ny linii fabrycznych, co wywoła głębokie załamanie 
aktywności. Przy takiej recesji prawdopodobne jest 
rozlewanie się problemów na region Europy Środ-
kowo-Wschodniej oraz spowolnienie w przemyśle. 
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Dane wysokiej częstotliwości sugerują, że zamro-
żenie aktywności w Chinach wstrzyma światowy 
handel. Ruch floty morskiej wskazuje, że sankcje 
nałożone na Rosję znacząco obniżyły import do 
tego państwa. 

Do analizy wykorzystaliśmy Kiel Trade Indicator – 
narzędzie do szacowania obrotów handlu mię-
dzynarodowego w czasie rzeczywistym. Wskaźnik 
szacuje wolumen eksportu i importu na podstawie 
danych dotyczących transportu morskiego przy wy-
korzystaniu metod uczenia maszynowego. Analitycy 
IfW Kiel aktualizują dane dwa razy w miesiącu (link). 

Lockdown w Chinach osłabi handel międzynaro-
dowy. W szczytowym momencie obostrzenia doty-
czyły regionów odpowiadających za ponad 55 proc. 
chińskiego PKB. Wstrzymana została praca fabryk 
oraz portów. W konsekwencji chińskie porty zakor-
kowały się. Obecnie w Chinach zatrzymane jest 
4,4 proc. globalnej floty handlowej. Chiny zaczy-
nają jednak luzować obostrzenia, a opóźnienia prze-
stają rosnąć.

Porty w Chinach są znacznie mniej zakorkowane 
niż w poprzednich latach. Jesienią 2021 r. opóźnie-
nia były o 40 proc. większe niż obecnie, a na począt-
ku pandemii zatrzymanych było o 75 proc. więcej 
statków niż dzisiaj. Mimo mniejszej skali proble-
mów, zatory w chińskich portach są dzisiaj bardziej 
medialnym tematem niż w poprzednich latach.

Odblokowanie portów w Chinach nie rozwią-
że problemu handlu międzynarodowego. Statki, 
które zaczną wypływać z chińskich portów, w naj-
bliższych miesiącach zakorkują porty w Europie 
i USA. To samo wydarzyło się na początku pandemii 
– opóźnienia w chińskich portach w 2020 r. spowo-
dowały zatory w USA w kolejnych kwartałach.

Stabilizacja handlu międzynarodowego może za-
jąć lata. W latach 2018-2019 średnio 6,7 proc. towa-
rów transportowanych drogą morską znajdowało 
się na unieruchomionych statkach. Obecnie jest to 
11,8 proc. Nawet w okresie polepszania się sytuacji 
w transporcie, tj. między sierpniem 2021 r. a lutym 
2022 r., zmniejszenie utrudnień było niewielkie.

Wskaźnik IfW Kiel sugeruje, że sankcje gospo-
darcze UE skutecznie ograniczyły handel Ro-
sji. Analizy Instytutu wskazują, że import towarów 
do największych rosyjskich portów jest obecnie 
o około połowę mniejszy niż rok temu. Najmocniej 
ucierpiały porty w Sankt Petersburgu i Władywo-
stoku – przypływa do nich odpowiednio o 67 proc. 
i 58 proc. mniej towarów niż roku temu. Z kolei za-
łamanie aktywności w Noworosyjsku nad Morzem 
Czarnym było dużo słabsze – spadła ona o 36 proc. 
Jest to efekt sankcji oraz ograniczenia aktywności 
w Chinach. 
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https://www.ifw-kiel.de/topics/international-trade/kiel-trade-indicator/
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Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 
1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka 
i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia 
behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych 
obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji 
międzynarodowej.
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