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KRYZYS ENERGETYCZNY W UE OZNACZA  
SPOWOLNIENIE TEMPA WZROSTU

 → Kryzys energetyczny coraz mocniej uderza w gospodarki europejskie. Tempo wzrostu PKB w II kwartale 2022 r. za-
skoczyło negatywnie, podobnie jak miesięczne dane o aktywności w przemyśle czy handlu w lipcu. Niższej aktyw-
ności będzie towarzyszyć niewielki spadek inflacji, ale podwyżka rachunków za energię znacząco wpłynie na wzrost 
cen. W bieżącej edycji „Miesięcznika” rewidujemy nasze prognozy inflacji oraz wzrostu PKB. 

 → Bieżące dane sugerują, że szczyt inflacji w tym roku prawdopodobnie jest już za nami. Pod koniec IV kwartału wzrost 
cen spowolni do 14,5 proc. Na początku 2023 r. inflacja zwiększy się ze względu na podwyżki taryf za energię 
elektryczną i gaz ze strony URE. Najwyższy wzrost przypadnie na luty (15,6 proc.). Prognozy roczne przedstawia-
my na wykresie 1. Szacunki omawiamy w sekcji Inflacja zaczyna hamować.

 → Spadek inflacji to efekt słabszego wzrostu gospodarczego. Według wstępnego szacunku GUS, tempo wzrostu PKB 
obniżyło się w II kwartale z 8,5 proc. do 5,3 proc. Spodziewamy się dalszego spadku w III kwartale – do 2,7 proc. 
Dołek spowolnienia wystąpi w I kwartale 2023 r., wtedy oczekujemy mizernego wzrostu PKB rzędu 1,3 proc. 
Prognozy roczne przedstawiamy na wykresie 2. Szacunki omawiamy w sekcji Koniec szybkiego wzrostu PKB.

 → Wzrost gospodarczy w Polsce na tle UE będzie wysoki z uwagi na napływ imigrantów z Ukrainy. Bieżące wydatki 
konsumpcyjne pozwoliły ograniczyć skalę spowolnienia. Imigranci wypełniają również występujące niedobory pra-
cowników na krajowym rynku pracy. W efekcie Komisja Europejska szacuje, że Polska znajdzie się wśród pięciu 
najszybciej rozwijających się państw UE. Dane dotyczące migracji omawiamy w sekcji Migracja z Ukrainy ogranicza 
skalę spowolnienia.

 → Ceny energii elektrycznej biją nowe rekordy. W Niemczech koszt transakcji terminowych na przyszły rok wynosi 
obecnie 725 EUR za MWh, we Francji 870 EUR. Średnia z lat 2010-2020 to około 41 EUR. Powodem wzrostu cen w Eu-
ropie są manipulacje Rosji na rynku energetycznym, francuski kryzys jądrowy, niska produkcja wiatrowa i susza. 
Przyczyny problemów i perspektywy przedstawiamy w sekcji Ceny w energetyce biją rekordy.

 → Rosnący udział cen energii w inflacji w Europie przełoży się na zachowania banków centralnych. EBC kieruje się 
strategią bezpośredniego celu inflacyjnego. W sytuacji, gdy wzrost cen systematycznie ma źródła zewnętrzne bądź 
związane z polityką klimatyczną, utrzymanie niskiej inflacji będzie wymagać stałego ograniczania aktywności gospo-
darczej. Jakie są perspektywy? Przegląd literatury przedstawiamy w sekcji Podwyższenie celu inflacyjnego – dyskusja.
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Bieżące dane sugerują, że szczyt inflacji w tym 
roku prawdopodobnie jest już za nami. Pod koniec 
IV kwartału wzrost cen spowolni do 14,5 proc. W ca-
łym 2022 r. inflacja wyniesie średnio 13,5 proc. 
Podwyżki taryf za energię elektryczną oraz gaz 
spowodują wysoki wzrost cen w I kwartale 2023 r. 
– spodziewamy się, że w lutym inflacja sięgnie 
15,6 proc. Dwucyfrowe wyniki utrzymają się do 
czerwca. Łącznie w 2023 r. ceny wzrosną średnio 
o 9,5 proc. 

W IV kwartale 2022 r. inflacja będzie miała mniej 
powszechny charakter. Zdecydowanie słabszy 
będzie wzrost cen na stacjach paliw. Spodziewamy 
się także spadku inflacji bazowej – tempo wzrostu 
cen w tej grupie do końca roku obniży się z 9,3 proc. 
do około 8,5 proc. To bezpośredni efekt podwyżek 
stóp procentowych – po raz pierwszy od ponad 
roku będziemy obserwować spadający odsetek 
szybko rosnących cen. 

Jednocześnie znacząco wzrosną koszty ogrzewa-
nia spowodowane wysokimi podwyżkami taryf za 
energię cieplną. Doświadczenia z ubiegłego roku 
sugerują, że największe zmiany nastąpią w paź-
dzierniku – w 2021 r. weszły w życie nowe taryfy dla 
Warszawy oraz spółki PGE Ciepłownictwo, operują-
cej w głównych miastach kraju. Spodziewamy się, 
że obecne podwyżki będą zbliżone skalą do tych 
z 2021 r. Należy pamiętać, że większość miast wo-
jewódzkich aktualizowała wysokość taryfy w trakcie 
roku, co spowodowało zaskoczenie wysoką inflacją 
na wiosnę. W efekcie w IV kwartale oczekujemy po-
dobnych podwyżek jak rok temu, jednak tym razem 
łączny wzrost cen będzie znacznie większy. 

Na początku 2023 r. inflacja ponownie wzrośnie 
do około 15,6 proc. z powodu podwyżek rachun-
ków za energię elektryczną oraz gaz ziemny. Nasza 
prognoza zakłada 25-proc. wzrost rachunków za 
energię elektryczną oraz 10-proc. za gaz. Ostatecz-
na skala wzrostu jest jednak zależna od decyzji ad-
ministracyjnych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 
oraz ewentualnego wsparcia udzielanego spółkom 
energetycznym przez rząd. Decyzje poznamy w naj-
bliższych miesiącach.

Wzrost kosztów energii dla przedsiębiorstw 
oznacza wysoką inflację bazową także w 2023 r. 
Spodziewamy się jej niewielkiego spadku z 8,3 proc. 
do 7,2 proc., mimo wyraźnego spowolnienia gospo-
darczego. Równolegle mocno będzie drożeć żyw-
ność. Obydwa komponenty będą odpowiadać za 
prawie 70 proc. wzrostu cen. 

Wzrost cen pozostanie wysoki także w 2024 r. 
Działania ograniczające podwyżki w bieżącym 
i przyszłym roku skutkują niższą inflacją obecnie, 
kosztem dłuższego czasu jej trwania. W 2024 r. 
wzrost cen podwyższy ograniczanie tarczy antyin-
flacyjnej oraz decyzje taryfowe URE.

WYKRESY I PROGNOZY

IN
F

L
A

C
JA

 Z
A

C
Z

Y
N

A
 H

A
M

O
W

A
Ć

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

202320222021

CPIInf. bazowa Energia PaliwaŻywność

Prognozowana struktura inflacji w kolejnych kwartałach 
(w proc., r/r)

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych GUS.

0

1

2

3

4

GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpień

20222021

0,8

2,7

0,8
0,9

2,7
2,6

3,4

1,8

0,9
1,3

Prognozowany wzrost cen nośników energii  
w II połowie 2022 r. (w proc., zmiany m/m)

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych GUS. 

Inf. bazowa
43

Paliwa
3

Energia
29

Żywność
25

0,9

Co będzie kształtować inflację w 2023 r.? (w proc.)

Źródło: opracowanie własne PIE.



3 Miesięcznik 
Makroekonomiczny PIE
sierpień 2022 r.

Polska gospodarka hamuje. Według wstępnego 
szacunku GUS, tempo wzrostu PKB obniżyło się 
w II kwartale z 8,5 proc. do 5,3 proc. Spodziewamy 
się dalszego spadku w III kwartale – do 2,7 proc. Do-
łek spowolnienia wystąpi w I kwartale 2023 r., wtedy 
oczekujemy mizernego wyniku rzędu 1,3 proc. 

W II kwartale wzrost PKB bazował na konsump-
cji i akumulowaniu zapasów. Są to jednak mało 
stabilne źródła wzrostu. Spodziewamy się, że w ko-
lejnych kwartałach przedsiębiorstwa będą reduko-
wać zapasy. W efekcie tempo wzrostu PKB osłabnie. 
Zmniejszy się także deficyt w handlu zagranicznym. 
Pozytywnym zaskoczeniem w II kwartale są wyni-
ki inwestycyjne. Szacujemy, że nakłady dużych firm 
wzrosły o ok. 6 proc. – to efekt większej aktywności 
firm przemysłowych i handlowych. 

Wydatki uchodźców maskują słabnącą konsump-
cję. Łącznie sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu 
o 2 proc. z uwagi na zwiększone zakupy towarów 
pierwszej potrzeby – żywności, odzieży oraz farma-
ceutyków. Wydatki pojedynczego gospodarstwa 
domowego maleją z powodu rosnących kosztów 
obsługi kredytów oraz inflacji. Obywatele Ukrainy 
wypełniają także niedobory na polskim rynku pracy. 
Ministerstwo Rodziny wskazuje, że od lutego pracę 
w Polsce znalazło 420 tys. uchodźców.

W II połowie roku wzrost spadnie poniżej 3 proc. 
Oczekujemy, że wzrost spowolni do 2,7 proc. w III 
i 2,0 proc. w IV kwartale. Będzie to efekt zwalniają-
cej konsumpcji oraz produkcji przemysłowej. GUS 
wskazuje, że spada sprzedaż dóbr trwałych – naj-
większe spadki dotyczą samochodów (-15,1 proc.) 
oraz mebli i elektroniki (-5,3 proc.).

Spodziewamy się dobrych wyników inwesty-
cji. Rząd ogłosił prefinansowanie projektów z KPO 
przez grupę PFR. Jeszcze w tym roku ma zostać 
uruchomiona kwota 6 mld PLN (ok. 0,2 proc. PKB), 
a w przyszłym roku 15 mld PLN (ok. 0,4 proc. PKB). 
Zwiększone inwestycje publiczne będą jednym 
z motorów wzrostu. W przypadku przemysłu spo-
dziewamy się ograniczenia nakładów. Firmy prze-
mysłowe mogą się decydować na inwestycje 
w energooszczędność.

Głównym ryzykiem dla prognoz pozostaje skala 
kryzysu energetycznego w Europie. Mroźna zima 
oznacza słabszy wzrost – będzie wiązać się z nie-
doborami energii i ograniczaniem produkcji prze-
mysłu w Polsce i Unii Europejskiej. To także ryzy-
ko kolejnej fali uchodźców z Ukrainy. Duża część 
infrastruktury energetycznej Ukrainy została znisz-
czona – prezydent Zełenski zachęca rodaków do 
opuszczania rejonów bez ogrzewania. Wielu z nich 
może trafić do Polski. Taka sytuacja oznacza moc-
niejszy wzrost PKB – przede wszystkim konsumpcji 
dóbr pierwszej potrzeby.
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Wzrost gospodarczy w Polsce na tle UE będzie 
wysoki z uwagi na napływ imigrantów z Ukrainy. 
Bieżące wydatki konsumpcyjne pozwoliły ogra-
niczyć skalę spowolnienia. Imigranci wypełniają 
również występujące niedobory pracowników na 
krajowym rynku pracy. W efekcie Komisja Europej-
ska szacuje, że Polska znajdzie się wśród pięciu 
najszybciej rozwijających się państw wspólnoty.

Polska jest głównym kierunkiem wybieranym przez 
uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie. 
Od wybuchu wojny granice kraju przekroczyło po-
nad 5 mln osób, zaś do 22 sierpnia 1,308 mln oby-
wateli Ukrainy nadano numer PESEL. Grupę tę 
stanowią głównie kobiety i dzieci. Z danych wynika, 
że blisko połowę stanowią osoby w wieku produk-
cyjnym. Migracja oznacza wiele wyzwań oraz szans 
zarówno społecznych, jak i gospodarczych.

Napływ znacznej liczby migrantów ma dodatni 
wpływ na zakupy pierwszej potrzeby i przekłada się 
na zwiększenie krajowej konsumpcji. W II kwar-
tale sprzedaż detaliczna w Polsce – liczona według 
metodologii Eurostatu – wzrosła o 13 proc. przy 
średniej państw UE na poziomie 1 proc. Znaczny 
wzrost generowała zwiększona sprzedaż żywności, 
farmaceutyków, odzieży. GUS wskazuje, że sprzedaż 
w tych kategoriach w okresie styczeń-lipiec wzrosła 
odpowiednio o 6,1 proc., 15,1 proc. oraz 31,3 proc. 
Dane nie pozwalają na określenie dokładnej wiel-
kości zakupów przez obywateli Ukrainy, jednak od-
powiadają one za większość obserwowanego wzro-
stu. Szacujemy, że wydatki migrantów podniosły 
sprzedaż detaliczną o ok. 2,5-4 proc. Oznacza to 
wyższy wzrost gospodarczy o 0,4-0,6 pkt. proc. 
w 2022 r. Ostateczna skala wpływu jest zdecydowa-
nie większa – migranci napędzają też sektor usług, 
jednak dostępne dane nie pozwalają na szacunki. 

Migranci z Ukrainy zasilają także polski rynek pracy. 
Dotychczas zatrudnienie znalazło ponad 360 tys. 
osób, głównie kobiety z wykształceniem wyższym, 
pracujące wcześniej m.in. w administracji, handlu 
i edukacji. Z badania EWL wynika, że łącznie 63 proc. 
obywateli Ukrainy planuje podjęcie pracy w Polsce. 
Osoby te znajdują obecnie zatrudnienie przy pro-
stych pracach, jednak z czasem powinny podejmo-
wać bardziej skomplikowane. Likwidowanie barier 
w postaci braku znajomości języka polskiego czy 
lepsze rozumienie realiów krajowego rynku będą 
ułatwiały wzrost PKB.

Szacujemy, że łączny wpływ migracji w 2022 r. 
podwyższa polskie PKB o ok. 1 pkt. proc. Ta war-
tość zawiera wydatki migrantów oraz uzupełnienia 
niedoborów na polskim rynku. Pozytywne efekty 
adaptacji będziemy obserwować również w przy-
szłym roku. 
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Ceny energii elektrycznej biją nowe rekordy. 
W Niemczech koszt transakcji terminowych na przy-
szły rok wynosi obecnie 725 EUR za MWh, a we Francji 
870 EUR. Średnia z lat 2010-2020 to ok. 41 EUR. Powo-
dem wzrostu cen w Europie są manipulacje Rosji na 
rynku energetycznym, francuski kryzys jądrowy, niska 
produkcja wiatrowa i susza. W Polsce cena energii 
elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w kon- 
trakcie TGE Base przekroczyła 1700 PLN za MWh.

Fala upałów spowodowała największą od 500 lat 
suszę w Europie. 47 proc. powierzchni kontynen-
tu jest w stanie ostrzegawczym, 17 proc. w alarmo-
wym. Zmagazynowana energia wodna w Portugalii 
jest o 50 proc. mniejsza niż średnia z poprzednich 
pięciu lat. W Hiszpanii woda zgromadzona w zbior-
nikach znajduje się na poziomie ok. 40 proc. poniżej 
10-letniej średniej. Niski poziom rzek i wysoka tem-
peratura wody utrudniają dostawy węgla do elek-
trowni i chłodzenie bloków jądrowych.

Europejskie ceny gazu sięgają historycznych rekor-
dów. Firmy chemiczne, w tym Grupa Azoty, BASF, Yara, 
wstrzymały bądź ograniczyły produkcję. Kontrakty na 
gaz kosztują obecnie około 300 EUR za MWh. W prze-
liczeniu na ekwiwalent ropy cena przekracza 500 USD 
za baryłkę. Dla porównania baryłka ropy jeszcze nigdy 
nie kosztowała drożej niż 150 USD. Taki wzrost cen 
zmusza firmy produkcyjne do zmiany źródła energii 
na ropę naftową. W efekcie Międzynarodowa Agencja 
Energetyki (MAE) podniosła swoje prognozy konsump-
cji ropy naftowej. Obok wyższej konsumpcji na wzrost 
cen surowca będą wpływać ograniczone moce rafi-
neryjne – w USA i Europie od stycznia 2020 r. zmniej-
szono przetwórstwo o 1-2 mln baryłek dziennie, co 
stanowi około 7 proc. łącznej produkcji.

Wysokie ceny surowców zwiększają przychody firm 
energetycznych. Według Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego (MFW), kraje Rady Współpracy Zatoki 
Perskiej, w tym Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emi-
raty Arabskie (ZEA), mają uzyskać w ciągu czterech lat 
dodatkowo 1,3 bln USD ze sprzedaży ropy. Koncern 
Saudi Aramco zakłada wzrost popytu na ropę̨ do koń-
ca dekady, mimo prognozowanego spadku koniunk-
tury na świecie – przychody w I i II kwartale wzrosły 
kolejno o 24 proc. i 91 proc. Zysk netto w II kwartale 
2022 r. poprawił się dla Shell, ExxonMobil i BP (wzrost 
o 430 proc., 280 proc. i 200 proc.).

W Polsce firmy z sektora energii i ciepła odnoto-
wały najniższy wskaźnik rentowności w I półroczu 
od 2017 r. Wysokie ceny surowców wspierają dzia-
łalność wydobywczą, a ograniczają zyski z obrotu 
i magazynowania. Segment poszukiwanie i wydoby-
cie wypracował 89 proc. przychodów przed opodat-
kowaniem i amortyzacją (EBITDA) PGNiG w I półro-
czu 2022 r. Koszty operacyjne w II kwartale wzrosły 
względem ubiegłego roku z 8,6 mld do 25,5 mld PLN. 
EBIDTA dla grupy PGE, po wyłączeniu przychodów 
i kosztów jednorazowych, wyniosła 1,62 mld PLN 
i była o ponad 22 proc. niższa w stosunku do ub.r. 
Grupa straciła na energetyce konwencjonalnej 
(-44 mln PLN) i ciepłownictwie (-154 mln PLN).
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PODWYŻSZENIE CELU INFLACYJNEGO – DYSKUSJA

Rosnący udział cen energii w łącznej inflacji w Europie będzie miał znaczące przełożenie na zachowania banków central-
nych. Dotychczas główne instytucje kierowały się strategią bezpośredniego celu inflacyjnego. W sytuacji, gdy wzrost cen 
systematycznie ma źródła zewnętrzne bądź związane z polityką klimatyczną, utrzymanie niskiej inflacji będzie wymagać sta-
łego ograniczania aktywności gospodarczej. Dlatego w dyskusjach akademickich rozważa się podniesienie celu inflacyjnego

Podniesienie celu inflacyjnego to przyzwolenie na dłuższy okres podwyższonej inflacji. W celu inflacyjnym zakłada 
się, że banki centralne zobowiązują się do utrzymywania wzrostu cen w ogłoszonym przedziale wykorzystując dostępne 
narzędzia polityki pieniężnej, np. podwyżki stóp procentowych. W przypadku wysokiego celu Peterson Institute of Interna-
tional Economics (dalej PIIE) wskazuje, że taka strategia będzie dodatkowym narzędziem dla banków centralnych w walce 
z recesją (Gagnon, Collins, 2019).

Banki centralne na świecie mają obecnie problem z faktycznym zrealizowaniem swoich strategii. Międzynarodo-
wy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że główne gospodarki będą miały zdecydowanie wyższą inflację w latach 2021-2024 
niż jest ustalona w założeniach polityki monetarnej – np. Stany Zjednoczone 4,4 proc. wobec celu 2 proc., Wielka Brytania 
4,5 proc. przy podobnym celu, Niemcy 3,4 proc. oraz Polska 7,1 proc. wobec celu 2,5 proc. (IMF, 2022). 

Europejski Bank Centralny i Rezerwa Federalna USA rewidują swoje strategie – w USA strategia celu inflacyjne-
go uległa rozluźnieniu. Standardowa strategia celu inflacyjnego polega na bezwzględnym utrzymywaniu cen blisko celu 
inflacyjnego. Oznacza to, że gdyby inflacja była niższa niż 2 proc., bank centralny musiałby interweniować w celu jej pod-
wyższenia. Rezerwa Federalna wprowadziła mniej rygorystyczną strategię, tzw. Average Inflation Targeting, która pozwala na 
chwilowe odstępstwa od założonego celu. Analitycy Fed wskazują, że takie podejście pozwoli uniknąć epizodów niskiej 
inflacji, a jednocześnie może zmniejszyć wrażliwość gospodarki na decyzje o podwyżce stóp procentowych (Vasco, 2022). 
Takie rozwiązanie oznacza, że bank centralny przykłada większą uwagę do realizacji drugiego celu: utrzymywania stabilności 
zatrudnienia w gospodarce (Benigno i in., 2021). PIIE szacuje, że podwyższenie celu inflacyjnego o 1 pkt. proc. dałoby do-
datkową przestrzeń do cięcia krótkoterminowych stóp procentowych, co może być efektywnym narzędziem w zwalczaniu 
recesji (Gagnon, Collins, 2019).

Kosztem wyższego celu inflacyjnego może być erozja oszczędności w gospodarce. „The Economist” wskazuje m.in. 
na to, że wprowadzenie wyższego celu inflacyjnego pozwoliłoby uniknąć zerowej dolnej granicy nominalnych stóp procento-
wych, aczkolwiek spowoduje wyższe oczekiwania inflacyjne, przez co istnieje zagrożenie, iż realne stopy procentowe mogą 
być wciąż ujemne. 

Podnoszenie celu inflacyjnego w czasie wysokiej inflacji będzie trudne do uzasadnienia i wywoła niezadowolenie 
społeczne. Wyniki badań społecznych wskazują, że ludzie nie akceptują inflacji. Wzrost celu może być traktowany jako nie-
możność instytucji do wypełnienia swoich obowiązków. Zachwiane zaufanie może prowadzić do zmniejszenia skłonności 
do oszczędzania w bankach („The Economist”, 2022).
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