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Polska polityka pieniężna w latach 2012-2013 – więcej 
restrykcyjności niż akomodacji

Streszczenie

Inaczej niż wiodące banki centralne krajów rozwiniętych, które utrzymywały i utrzymują swe 
stopy procentowe poniżej stóp inflacji, kontynuując luźną politykę monetarną, polska Rada Polityki 
Pieniężnej prowadziła w ostatnich kwartałach politykę dodatnich realnych stóp procentowych i to 
rosnących aż do lipca 2013 r., pozostawiając rządowi troskę o utrzymywanie i utrwalanie wzrostu 
gospodarczego. Zasadniczą przesłanką prowadzonej w Polsce twardej polityki antyinflacyjnej jest 
nie wyolbrzymiane zagrożenie przyspieszeniem inflacji, ale kwestia prestiżu – próba zwiększenia 
wpływu na gospodarkę przez bank centralny. Lata 2012-2013 to okres dalszej, stopniowej popra-
wy sytuacji na rynku międzybankowym w warunkach narastania nadpłynności sektora bankowego 
jako całości. Dla polskich finansów, w tym systemu pieniężnego, w okresie po globalnym kryzysie 
finansowo-gospodarczym największe zagrożenie rysuje się ze strony pogarszającej się nierównowa-
gi zewnętrznej, mimo że dane dotyczące bilansu obrotów bieżących, w tym handlu zagranicznego, 
w I połowie 2013 r. przedstawiają się dość optymistycznie. Tak np. saldo obrotów handlowych z za-
granicą w II kwartale tego roku zamknęło się nienotowaną od początku lat 90. nadwyżką w wysokości  
1,2 mld euro. Powstaje jednak pytanie, czy nie jest to sytuacja wyjątkowa, związana przede wszyst-
kim z osłabieniem popytu wewnętrznego.

Słowa kluczowe: bank centralny, Rada Polityki Pieniężnej, stopa procentowa, polityka kursu waluty, 
inflacja, rynek międzybankowy, nadpłynność sektora bankowego, nierównowaga zewnętrzna.

Kody JEL: E5

1. W warunkach wyraźnie zwolnionego wzrostu popytu zagranicznego i załamania po-
pytu krajowego w wyniku zastosowania wymuszonej, procyklicznej konsolidacji fiskalnej 
i narastania restrykcyjności polityki monetarnej w latach 2011-2013 doszło w Polsce do 
wyraźnego obniżenia tempa wzrostu gospodarczego: z 4,5% w roku 2011 do 1,9% w roku 
2012, z tendencją do spadku poniżej 1% w roku 2013. Na tak duże ograniczenie tempa wzro-
stu polskiej gospodarki złożył się przede wszystkim regres popytu krajowego, wynikający 
nie tylko z wyhamowania dynamiki konsumpcji, ale przede wszystkim ze spadku zapasów 
oraz nakładów na środki trwałe. Skromny wzrost PKB był „ratowany” przez stosunkowo 
wysoki wkład eksportu netto (2,1 p.p. wobec 0,9 p.p. w roku 2011), który jednakże wynikał 
z silniejszego spadku dynamiki importu niż eksportu. 

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w 2011 r. 
4,3%, a w 2012 r. ukształtował się na poziomie 3,7%, czyli o wiele powyżej podstawowego 
celu polityki pieniężnej, ustalonego na 2,5%. Dopiero w ostatnim kwartale 2012 r. stopa 
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inflacji, mierzona CPI, znalazła się poniżej górnej granicy przedziału dopuszczalnych wa-
hań wokół tego celu (2,5+/-1%). Jeszcze gorzej sytuacja w dziedzinie cen konsumpcyjnych 
przedstawiała się w roku 2013. Wskutek szybko postępującej dezinflacji w drugim kwar-
tale tego roku stopa inflacji spadła mocno poniżej 2,5% i utrzymywała się poniżej dolnej 
granicy przedziału dopuszczalnych wahań, dowodząc zupełnego braku kontroli procesów 
inflacyjnych ze strony władz monetarnych i nadmiernej restrykcyjności prowadzonej przez 
nie polityki. 

Deficyt polskiego sektora finansów publicznych, liczony według metody ESA 951 i od-
niesiony do PKB jako jeden ze składowych kryterium fiskalnego z Maastricht, po swych 
rekordowych, a przez to niebezpiecznie wysokich poziomach 7,4% w 2009 r. i 7,9% w roku 
2010 osiągnął dzięki skutecznym posunięciom konsolidacyjnym rządu 3,9% w 2012 r. wo-
bec 5% w roku 2011. Z kolei dług publiczny, liczony tą samą metodą w relacji do PKB, po 
wzroście w ciągu lat 2009-2010 aż o 7,8 p.p. (odpowiednio z 47,1% do 54,9%) osiągnął na 
koniec roku 2012 poziom 55,6% PKB wobec 56,4% na koniec 2011 r. Godne odnotowa-
nia zmniejszenie relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. zostało okupione znaczącym 
zwiększeniem restrykcyjności polskiej polityki finansowej, które przełożyło się na istotne 
spowolnienie gospodarki. Powstaje przy tym zasadnicze pytanie, czy osiągnięte ogranicze-
nie skali deficytu i – co za tym idzie – przyrostu długu jest do utrzymania w przyszłości 
oraz czy możliwe będzie dalsze jego zmniejszanie. Pytanie to jest ważkie z co najmniej 
dwóch względów. Po pierwsze, rząd Polski planuje w perspektywie najbliższych lat przy-
jęcie jednolitej waluty europejskiej – przystąpienie na prawach pełnego członka do Unii 
Gospodarczej i Walutowej (strefy euro). Tymczasem w połowie 2013 r. nasz kraj spełniał 
jedynie trzy spośród pięciu kryteriów zbieżności nominalnej – stopy inflacji, stóp procento-
wych i udziału długu publicznego w PKB2. Po drugie, w związku z przekroczeniem w roku 
2008 przez polski sektor finansów publicznych dopuszczalnej granicy 3% udziału deficytu 
sektora finansów publicznych w PKB 7 lipca 2009 r. Rada Ecofin Unii Europejskiej, działa-
jąc w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu, uruchomiła po raz drugi wobec Polski procedurę 
nadmiernego deficytu przewidzianą w art. 104 Traktatu z Maastricht3. Jednocześnie pod 
rygorem sankcji finansowych zobowiązała nasz kraj do usunięcia nadmiernego deficytu do 
roku 2012. Wobec niewywiązania się przez Polskę z tego obowiązku i przede wszystkim 
w związku z istotnym pogorszeniem sytuacji gospodarczej, w tym równowagi budżetowej 
większości państw członkowskich Komisja Europejska 29 maja 2013 r. przedłużyła nasze-
mu krajowi – a także Francji, Hiszpanii i Słowenii – termin zejścia z deficytem sektora 
finansów publicznych poniżej 3% PKB do roku 2014. Jak się wydaje, osiągnięcie tego celu 

1  W niniejszym opracowaniu preferujemy wielkości dotyczące finansów publicznych obliczone zgodnie z metodyką 
Europejskiego Zintegrowanego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (European System of Integrated Economic 
Accounts), stosowaną powszechnie w Unii Europejskiej. Jak wiadomo, w Polsce z nie do końca akceptowalnych względów 
poza ESA 95 używa się także metody krajowej, opartej na ONZ-owskiej metodyce SNA 93. Ta pierwsza metoda od kilku lat 
daje wyższe wartości i deficytu, i długu publicznego.
2  Mimo to Polska nie spełniała łącznego kryterium fiskalnego ze względu na pozostawanie w procedurze nadmiernego deficytu.
3  Przeszło rok wcześniej, w czerwcu 2008 r., po czterech latach stosowania procedura ta została wobec Polski odwieszona.
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będzie niezmiernie utrudnione z powodu tendencji stagnacyjnych czy wręcz recesyjnych tak 
w Polsce, jak i u jej głównych unijnych partnerów. 

2. Władze gospodarcze Polski – tak rząd, jak bank centralny – od kilku lat przyjmują 
dla swej polityki dość ostrożne, być może nawet zbyt zachowawcze założenia makroekono-
miczne. Zakładają przy tym na ogół pomyślny układ zewnętrznych warunków finansowych, 
co się przejawia wiarą w spore możliwości zaciągania długu za granicą oraz nadzieją na 
łatwe sfinansowanie dużego deficytu na rachunku obrotów bieżących napływem kapitału 
długookresowego, w tym inwestycji bezpośrednich. Tymczasem wiele wskazuje na to, że 
o finansowanie zewnętrzne będzie w niedalekiej przyszłości coraz trudniej krajowi takiemu 
jak Polska – stosunkowo wolno rozwijającemu się, z obarczonej coraz większym ryzykiem 
inwestowania peryferii UE. W przypadku nasilenia się procesów inflacyjnych w skali świa-
ta i jego regionów dojdzie zapewne do zwiększenia kosztów zaciągania długu na rynkach 
finansowych. W skali globalnej, wobec konieczności finansowania pokaźnych deficytów 
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych ze strony krajów rozwiniętych wcześniej czy 
później wystąpi także silny efekt tzw. crowding out – wypychania z międzynarodowego 
rynku pożyczkowego słabszych państw.

Od lat polskiej polityce gospodarczej z trudnością przychodzi koordynacja obu jej skła-
dowych, przy czym wyraźnie zarysowuje się tendencja do wzrostu znaczenia polityki fi-
skalnej, mimo kłopotów rządu z utrzymaniem dyscypliny budżetowej kraju. Tendencja ta 
stanowi bezpośrednią konsekwencję globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, w trak-
cie którego doszło do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego, oraz pokryzysowych 
wysiłków mających na celu sanację finansów publicznych. Z kolei polityka pieniężna moc-
no traci na efektywności tak ze względu na ewidentne błędy jej autorów, jak i na fakt, że 
od lat nie potrafi sobie poradzić z sytuacją ogólnej nadpłynności systemu bankowego, która 
drastycznie obniża skuteczność używanego, zazwyczaj dość ograniczonego instrumenta-
rium monetarnego. Przewartościowanie ocen co do efektywności polityki pieniężnej i fi-
skalnej jako środków polityki antykryzysowej wypływa z co najmniej trzech powodów. Po 
pierwsze, polityka fiskalna może osiągnąć zakładane efekty szybciej niż polityka pieniężna, 
bowiem instrumenty budżetowe mogą być łatwo i precyzyjnie adresowane do różnych pod-
miotów i wywołują natychmiastowe skutki, ograniczając spadek zatrudnienia i produkcji. Po 
drugie, preferowanie w polityce antykryzysowej narzędzi polityki pieniężnej rychło dopro-
wadza do niskiego poziomu stóp procentowych, przy którym traci ona swoją skuteczność4, 
grożąc w przyszłości recydywą inflacji i deprecjacji waluty. Po trzecie, w warunkach, gdy 
skuteczność posunięć polityki pieniężnej w walce z kryzysem staje się mocno ograniczo-
na, trzeba wspomóc jej działanie również narzędziami fiskalnymi. Wywołuje to frustrację 
i swego rodzaju postawy obronne władz monetarnych, prowadząc do mało przemyślanych 

4  W warunkach kryzysu, wobec powszechnego braku zaufania szybko zwiększa się preferencja płynności u wszystkich 
podmiotów gospodarujących, co dla polityki monetarnej jest równoznaczne z pojawieniem się pułapki płynności przy bardzo 
niskim poziomie stóp procentowych.
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i szczęśliwych posunięć w zakresie polityki pieniężnej. W szczególności Narodowy Bank 
Polski (NBP) nie potrafi od kilkunastu lat przyjąć do wiadomości, iż w świetle coraz bardziej 
egzogenicznego charakteru zachodzących procesów inflacyjnych problemem nie jest infla-
cja z tytułu nadmiernego popytu (demand pull), lecz inflacja kosztów z racji drożejących 
surowców, zwłaszcza energii, często pochodzących z importu (cost push). Konsekwencją 
takiego stanu rzeczy jest utrzymująca się, trudna do racjonalnego uzasadnienia nadmierna 
restrykcyjność polskiej polityki pieniężnej.

3. Niełatwo znaleźć w miarę racjonalne wytłumaczenie dla restrykcyjnej polityki stóp 
procentowych NBP w latach 2011-2013. W przeciwieństwie do wiodących banków cen-
tralnych krajów rozwiniętych, które utrzymywały i utrzymują swe stopy na historycznie ni-
skich poziomach, niekiedy bliskich zera, preferując luźną politykę monetarną (quantitative 
easing), polska Rada Polityki Pieniężnej (RPP) z uporem godnym lepszej sprawy prowadzi-
ła politykę wyraźnie dodatnich realnych stóp procentowych, pozostawiając rządowi troskę 
o utrzymywanie i utrwalanie wzrostu gospodarczego. Przez cały rok 2010 nie zmieniała 
podstawowych stóp procentowych NBP, pozostawiając najważniejszą z nich – stopę refe-
rencyjną na poziomie 3,5%. W I połowie 2011 r. Rada zaostrzyła swą politykę i czterokrot-
nie podwyższała stopy procentowe każdorazowo o 25 p.b. do wysokich jak na pokryzysowy 
okres poziomów, argumentując to rzekomym zagrożeniem inflacyjnym. W ten sposób stopa 
referencyjna sięgnęła 4,5% i była utrzymywana wraz z innymi stopami na niezmienionym 
poziomie przez jedenaście miesięcy do początków maja 2012 r., kiedy nieoczekiwanie dla 
wszystkich została podwyższona o kolejne 25 p.b. W ten sposób NBP jako jedyny bank 
centralny krajów Unii Europejskiej i jeden z nielicznych na świecie zdecydował się na pod-
wyżkę swych stóp procentowych w sytuacji narastającej dekoniunktury i obniżających się 
stóp wzrostu gospodarczego. Do nieznacznej korekty tej zabójczej dla gospodarki polityki 
doszło dopiero pod koniec 2012 r. w postaci kosmetycznych obniżek stóp procentowych 
w listopadzie i grudniu (po 25 p.b.)5. Seria stopniowych obniżek była kontynuowana do 
lipca 2013 r. – po 25 p.b. w styczniu, lutym, maju, czerwcu i lipcu oraz o 50 p.b. w marcu, 
jednak nie nadążała za szybkim spadkiem inflacji, zwiększając tym samym i tak już wysoką 
restrykcyjność polityki pieniężnej. Ustalenie na początku lipca 2013 r. stopy referencyjnej 
NBP na poziomie 2,5%, najniższym w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, jest często przesadnie 
akcentowane jako osiągnięcie „historycznego minimum”. Co ciekawe, na swym lipcowym 
posiedzeniu RPP ogłosiła zakończenie cyklu obniżania stóp procentowych, argumentując to 
rzekomym wyczerpaniem przestrzeni do dalszych obniżek, co spotkało się z uzasadnioną 
krytyką ze strony rządu.

Można spekulować, iż być może ostrożna, rozłożona w czasie seria obniżek stóp procen-
towych miała przeciwdziałać zbyt dużej deprecjacji kursu złotego, która mogłaby zwrotnie 
wpływać na nasilenie procesów inflacji. Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że w wa-

5  Patrz: Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011, NBP/RPP, Warszawa, maj 2012, s. 17 i 26, oraz 
Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012, NBP/RPP, Warszawa, maj 2013, s. 14 i 22.
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runkach małej, otwartej gospodarki, poprawiającej sukcesywnie swój standing finansowy, 
zwiększanie restrykcyjności polityki pieniężnej w porównaniu z głównymi partnerami go-
spodarczymi sprzyja wzmocnieniu kursu waluty krajowej. Z kolei osłabianie się waluty na-
rodowej ma bezpośredni wpływ na wzrostową tendencję cen importowanych dóbr i usług 
na rynku krajowym, podnosząc ogólny wskaźnik inflacji, czemu władze monetarne starają 
się przeciwdziałać. Stąd ich niejako naturalne opowiadanie się za raczej wyższym (silniej-
szym) niż niższym (słabszym) kursem własnej waluty. Bierze się to stąd, iż władze mone-
tarne koncentrują swą uwagę głównie na walce z inflacją (co często przyjmuje postać swego 
rodzaju fobii inflacyjnej), zapominając o wspieraniu krajowej produkcji i eksportu, a tym 
samym miejsc pracy, polityką taniej waluty. Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać, 
iż poziom kursu walutowego decyduje nie tylko o strumieniach eksportu i importu oraz 
o innych pozycjach bilansu obrotów bieżących, ale również ma olbrzymi wpływ na obroty 
kapitałowe kraju z zagranicą w zakresie inwestycji zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich 
(portfelowych).

Poszukując jakiegokolwiek uzasadnienia dla na wskroś błędnej i szkodliwej dla inte-
resów polskiej gospodarki polityki RPP ostatnich lat, można doszukiwać się w niej swo-
iście pojmowanej troski o bezproblemowe lokowanie na rynku krajowym i zagranicznym 
kolejnych transz obligacji skarbowych przez podtrzymywanie ich wysokiej rentowności. 
Ta ostatnia na rynku krajowym kształtuje się pod silnym wpływem stóp banku centralne-
go. Dla inwestorów zagranicznych istotną zachętą do inwestowania w walory nominowane 
w złotych jest ponadto kształtowanie się kursu polskiej waluty, o czym w znacznym stopniu 
przesądza polityka pieniężna RPP. Stąd obawa, iż obniżanie stóp procentowych i związana 
z tym deprecjacja złotego mogłyby zachwiać popytem na krajowym rynku papierów dłuż-
nych, zwłaszcza ze strony inwestorów zagranicznych, stanowiących wcale pokaźny i wciąż 
rosnący odsetek nabywców obligacji złotowych, których interesuje nie tylko wysokość 
otrzymywanych odsetek, ale i poziom kursu, po jakim dokonują transferu zysków i kapitału 
za granicę (ściśle biorąc, w porównaniu z pierwotnym kursem wymiany zainwestowanych 
kwot). Na koniec marca 2013 r. zadłużenie Skarbu Państwa (SP) wyniosło 825 790,7 mln zł 
(tj. ok. 197,7 mld euro lub ok. 253,4 mld dolarów – w przeliczeniu po kursach z dnia 31 mar-
ca 2013 r.: 1 EUR = 4,1774 PLN, 1 USD = 3,2590 PLN). Według informacji Ministerstwa 
Finansów, na koniec marca 2013 r. udział długu zagranicznego (nominowanego w walutach 
obcych) w długu Skarbu Państwa wynosił 30,6%. Inwestorzy zagraniczni posiadali jednak 
aż 54,2% długu ogółem, wliczając w to 34% długu krajowego (nominowanego w złotych). 
Od końca 2012 r., czyli w ciągu jednego kwartału, zadłużenie SP wzrosło o 31 937,1 mln zł, 
tj. o 4,0%. Jednak udział długu zagranicznego w zadłużeniu ogółem Skarbu Państwa spadł 
o 1 p.p. (z 31,6% na koniec 2012 r. do 30,6% na koniec marca 2013 roku. Niepokojącą ten-
dencją ostatnich lat jest bardzo szybki wzrost udziału inwestorów zagranicznych (nierezy-
dentów) w długu krajowym. Warto podkreślić, że w okresie od końca 2008 r. do końca mar-
ca 2013 r. wzrósł aż o 23 p.p. – z 11% do 34%, co bezpośrednio wynikało z utrzymującego 
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się dysparytetu stóp procentowych między Polską a jej głównymi partnerami. W tym samym 
czasie udział inwestorów zagranicznych w długu SP wzrósł o prawie 20 p.p. – z 34,4% do 
54,2%.

O ile istnieje bezpośredni związek między wysokością stóp procentowych banku central-
nego a rentownością instrumentów dłużnych nominowanych w walucie krajowej (zwłaszcza 
krótkich), o tyle rentowność obligacji emitowanych za granicą zależy przede wszystkim od 
panujących na rynku opinii inwestorów międzynarodowych o stanie gospodarki zaciągają-
cej dług, na ogół bardzo subiektywnych i zmiennych w czasie6, oraz od czynników natury 
psychologiczno-politycznej, często określanych jako sentyment rynku. Na kształtowanie się 
tych czynników bank centralny ma znikomy, o ile w ogóle jakikolwiek wpływ. W miarę 
ustabilizowanych warunkach zachodzi oczywiście arbitraż między rentownościami papie-
rów dłużnych, emitowanych na rynku krajowym i międzynarodowym, tzn. ich upodabnianie 
się z uwzględnieniem zmian poziomu kursu waluty krajowej wobec waluty emisji.

W świetle powyższych uwag najbardziej prawdopodobna wydaje się jednak hipoteza, 
że zasadniczą przesłanką prowadzonej w Polsce przez ostatnie kwartały twardej polityki 
antyinflacyjnej było nie wyimaginowane zagrożenie przyspieszeniem inflacji, która miała 
par excellence egzogeniczny charakter i – co gorsza dla RPP – zaczęła szybko spadać, ale 
kwestia prestiżu – próba odzyskania pola i zwiększenia wpływu na gospodarkę przez bank 
centralny. Jak już podnosiliśmy wcześniej7, lata 2011-2013 trudno zaliczyć do udanych dla 
polskiej polityki pieniężnej tak ze względu na jej niską skuteczność, jak i zwłaszcza z racji 
nikłego pozytywnego wpływu na procesy gospodarcze kraju. Realizowane w tych latach 
przez polski bank centralny najpierw zbędne zacieśnianie polityki pieniężnej, a później jej 
mocno spóźnione, w dodatku symboliczne i rozciągnięte w czasie, stopniowe luzowanie 
stoją w ostrej sprzeczności z potrzebą ratowania wzrostu gospodarczego oraz konsolidacji 
finansów publicznych zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Co 
warte podkreślenia, ograniczanie wzrostu łącznego popytu na skutek zbyt restrykcyjnej poli-
tyki pieniężnej połączonej z wymogiem ograniczania deficytu budżetowego stanowi poważ-
ne zagrożenie dla perspektyw przyspieszenia czy nawet utrzymania dodatniej stopy wzrostu 
gospodarczego, tak niezbędnej dla uzdrowienia finansów państwa i utrzymania procesu cat-
ching-up – konwergencji realnej z państwami rozwiniętymi.

4. Dla polskich finansów w okresie po globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym 
największe zagrożenie rysuje się ze strony pogarszającej się nierównowagi zewnętrznej8. 
Z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego państwa jest rzeczą zastanawiającą, iż 

6  Poza własnymi ocenami, często stadnymi, inwestorzy zagraniczni kierują się w swych decyzjach zakupu albo sprzedaży 
danych papierów ratingami wiarogodności finansowej, ogłaszanymi przez wyspecjalizowane agencje ratingowe, które nie 
zawsze trafnie i bezstronnie oddają rzeczywisty standing ich emitentów.
7  R. Michalski, Polska polityka pieniężna w latach 2011-2012 – przyjazna kohabitacja czy obojętność w ramach policy mix?, 
(w:) Raport o stanie finansowym państwa 2011-2012, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2012, nr 31, s. 36-44.
8  R. Michalski, Polityka finansowa państwa wobec spowolnienia gospodarczego, (w:) Gospodarka i handel zagraniczny Polski 
w 2012 roku, Raporty, IBRKK, Warszawa 2013, s. 137-152.
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sprawa ta w dyskursie publicznym zajmuje stosunkowo mało miejsca. Tak np. oficjalne 
dokumenty strategiczne polskiego rządu Program konwergencji. Aktualizacja…; z lat 2011, 
2012 i 2013 wspominają o niej krótko przy okazji omawiania negatywnego wpływu tenden-
cji recesyjnych w Unii Europejskiej na polski eksport i wzrost gospodarczy. Jednocześnie 
pozostawiają bez komentarza tabele pokazujące salda sektorów instytucjonalnych. Wynika 
z nich, że względny sukces konsolidacji fiskalnej roku 2011 o 2,8 p.p. PKB odbył się przy 
wzroście o 50% udziału w PKB deficytu obrotów płatniczych z zagranicą i przede wszyst-
kim przy zmniejszeniu także o połowę udziału w PKB nadwyżki oszczędności sektora pry-
watnego w porównaniu z rokiem 2010. Z kolei zacieśnieniu fiskalnemu roku 2012 o 1,2 p.p. 
PKB w stosunku do roku 2011 towarzyszyło zmniejszenie deficytu obrotów płatniczych 
z zagranicą o 0,8 p.p. PKB oraz spadek udziału w PKB przyrostu oszczędności netto sektora 
prywatnego o 13,3%9.

Z racji swych funkcji i konstytucyjnych obowiązków najwięcej uwagi nierównowa-
dze bilansu płatniczego oraz kształtowaniu się zadłużenia brutto względem reszty świata 
i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski powinien poświęcać NBP. Jednak i w jego 
publikacjach przeważa ton uspokojenia10. Tak np. bank centralny podkreśla poprawę salda 
obrotów bieżących, które w 2011 r. wyniosło -18 mld euro, tj. -4,9% PKB, a w 2012 r.  
-13,5 mld euro, tj. -3,5% PKB. Dokonała się ona głównie za sprawą poprawy salda obro-
tów towarowych o blisko 5 mld euro. Również dane dotyczące bilansu obrotów bieżących, 
w tym handlu zagranicznego, w I połowie 2013 r. przedstawiają się dość optymistycznie. 
Tak np. saldo obrotów handlowych z zagranicą w II kwartale tego roku zamknęło się nieno-
towaną od początku lat 90. nadwyżką w wysokości 1,2 mld euro. Powstaje jednak pytanie, 
czy jest to sytuacja wyjątkowa, związana z osłabieniem popytu wewnętrznego, czy też po-
czątek nowego trendu w polskim handlu zagranicznym. Tymczasem według innych danych, 
od 2008 r. niepokojąco rośnie deficyt bilansu dochodów z zagranicą – jedna z miar konku-
rencyjności międzynarodowej każdej gospodarki. W 2012 r. wyniósł on ponad 17 mld euro, 
prawie dwa razy więcej niż w roku 2008. Co gorsza, w tym samym roku ponad pięciokrotnie 
w stosunku do roku 2011 spadł napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
osiągając alarmująco niski poziom 2,7 mld euro. Tendencja ta jest niestety kontynuowana 
w roku 2013. 

Według danych NBP, zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło na koniec 2012 r. 
276,1 mld euro, co oznacza przyrost o 58,9% w stosunku do końca 2008 r., przy czym 
korzystnie zmieniła się struktura terminowa polskiego długu. O ile na koniec roku 2008 
relacja zadłużenia długoterminowego do krótkoterminowego wynosiła jak 2,7:1, to na ko-
niec 2012 r. polepszyła się do 4,2:1 (223,2 mld euro wobec 52,9 mld euro). Z kolei różnica 

9  Program konwergencji. Aktualizacja 2011, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2011, s. 37; Program konwergencji. 
Aktualizacja 2012, Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2012, s. 50; Program konwergencji. Aktualizacja 2013, 
Rzeczpospolita Polska, Warszawa, kwiecień 2013, s. 46.
10  Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012, NBP/RPP, Warszawa, maj 2013, Załącznik 3. Bilans 
płatniczy, s. 37-40.
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między pasywami i aktywami międzynarodowymi naszego kraju wyniosła na koniec 2012 r. 
aż 256,3 mld euro, co oznaczało wzrost o 72,2% w stosunku do poziomu z końca 2008 r. 
Co gorsza, mimo wahań spowodowanych zmianami relacji kursowych utrzymuje się stale 
rosnący trend udziału krótkiej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski w jej 
PKB. Wprawdzie udział ten nieco spadł na koniec 2011 r. i wyniósł -59,3% PKB, ale rok 
wcześniej osiągnął 66%, a w 2012 r. odnotował swoje ekstremum na poziomie -69% PKB, 
ponownie przekraczając graniczną wielkość uznawaną już za niebezpieczną, tj. -65% PKB.

5. Charakterystycznym rysem rozwoju sytuacji na rynkach finansowych świata ostat-
nich kwartałów jest znacząco zwiększona zmienność kursów walut, z wyraźną tendencją 
do umacniania się czołowych walut odgrywających rolę pieniądza międzynarodowego – 
dolara, euro, funta szterlinga i franka szwajcarskiego, w których inwestycje są traktowane 
jako względnie bezpieczne. Z reguły aprecjonują się one względem walut peryferyjnych, 
do których zaliczany jest także polski złoty. Dlatego dziwić musi fakt, iż wiele instytu-
cji zarówno rządowych, jak i prywatnych, w tym zagranicznych, zakłada w swych projek-
cjach na najbliższe lata stopniowe umacnianie się kursu złotego w wyrażeniu nominalnym, 
mimo że średnioroczny nominalny efektywny kurs polskiej waluty osłabł w 2011 r. o 11,4%, 
a w 2012 r. o 1,6%11. 

W świetle wydarzeń na międzynarodowych rynkach finansowych lat 2010-2013 nie 
można w najbliższych kwartałach zakładać nieuchronności rynkowego wzmacniania się 
złotego w stosunku do wiodących walut światowych. W wyniku ścierania się dwóch prze-
ciwstawnych tendencji – długookresowej aprecjacji z tytułu catching-up oraz bieżących per-
turbacji na międzynarodowych rynkach finansowych, wynikających zwłaszcza z kryzysu 
strefy euro, należy raczej liczyć się z dużą niestabilnością kursu waluty krajowej. Będzie to 
niewątpliwie wpływało na procesy inflacyjne w kraju, relacje opłacalności eksportu i impor-
tu, wysokość wyceny zagranicznego komponentu długu publicznego i koszty jego obsługi 
w złotych. Stąd nieodzowne stają się częstsze i głębsze interwencje na rynku walutowym12. 

Dla małej i otwartej w sensie ekonomicznym gospodarki (a więc również takiej jak pol-
ska) pozostawanie poza większym i silniejszym obszarem walutowym staje się nie tylko ana-
chronizmem w zglobalizowanym świecie, ale też coraz bardziej kosztowne i niebezpiecz-
ne. Wymaga utrzymywania ogromnych rezerw dewizowych (na koniec kwietnia 2013 r. 
wynosiły one 73,4 mld euro, a oficjalne aktywa rezerwowe nawet ponad 83,5 mld euro) 
dla obrony i stabilizowania kursu waluty narodowej, których koszt w znacznym stopniu 
niweluje pożytki płynące z niezależnej polityki pieniężnej i możliwości dewaluacji własnej 
waluty. Praktyka wielu krajów pokazuje, że nawet znaczne rezerwy walutowe nie stanowią 

11  Odnosi się to także do rządu polskiego, który zakłada stopniową aprecjację kursu złotego wobec euro od roku 2013 po  
15 groszy średniorocznie do poziomu 3,7 zł/euro w roku 2016. Patrz: Program konwergencji. Aktualizacja 2012, op. cit., s. 50; 
Program konwergencji. Aktualizacja 2013, op. cit., s. 46.
12  Swoistym paradoksem jest to, iż w ostatnich latach o wiele większą niż NBP inicjatywę na tym polu przejawia Ministerstwo 
Finansów. W przeciwieństwie do roku 2011 bank centralny nie przeprowadził w 2012 r. żadnej interwencji na rynku walutowym 
złotego, ograniczając się do mało skutecznych interwencji słownych.
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wystarczającego zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem paniki walutowej i ataku spe-
kulacyjnego oraz destabilizacji krajowego systemu finansowego. Zapewne dlatego już na 
wiosnę 2009 r. Polska wystąpiła do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o dostęp do 
elastycznej linii kredytowej (FCL) w wysokości blisko 20,6 mld dolarów, a po uzyskaniu go 
na okres roku złożyła w 2010 r. wniosek o jego przedłużenie na okres dwóch lat i powięk-
szenie do około 30 mld dolarów. MFW wyraził na to zgodę, a po powtórnym wniosku Polski 
przedłużył linię do początku 2015 roku. Jest to wprawdzie kosztowne zabezpieczenie, ale 
zwiększające polskie rezerwy dewizowe o blisko jedną trzecią.

W najbliższych latach przed polskimi finansami, w tym polityką pieniężną, staje waż-
ne zadanie istotnego ograniczenia skali nierównowagi bilansu płatniczego i tym samym 
zmniejszenia stopnia uzależnienia naszego kraju od napływu oszczędności zagranicznych. 
W pierwszej kolejności musi się to odbyć przez poważne zwiększenie rozmiarów oszczęd-
ności krajowych. Między innymi chodzi o takie podniesienie komponentu krajowego w wy-
datkach rozwojowych ogółem, by pod koniec dekady możliwe było zastąpienie nieuchron-
nego zmniejszenia finansowania działań rozwojowych ze źródeł Unii Europejskiej środkami 
własnymi.

6. W Polsce od 1998 roku realizowana jest – jak dotąd z wątpliwą skutecznością i, co 
gorsza, przy olbrzymich kosztach społecznych – strategia bezpośredniego celu inflacyjnego 
(BCI). Wobec fiaska osiągania w latach 1999-2003 rocznych celów inflacyjnych, w ramach 
Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku wprowadzono tzw. ciągły cel inflacyjny, którego 
realizacja oznacza, że odnosi się on do inflacji mierzonej co miesiąc w odniesieniu do analo-
gicznego miesiąca poprzedniego roku. Tak rozumianym celem polityki pieniężnej stało się 
od początku 2004 r. stabilizowanie stopy inflacji na poziomie 2,5% z przedziałem dopusz-
czalnych jej wahań o +/-1 p.p. 

Strategia BCI jest wyraźnie niedostosowana do polskich warunków, a nawet szkodli-
wa dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Uporczywe, zbyt jednostronne trzymanie 
się średniookresowego celu inflacyjnego przynosi więcej szkody niż pożytku w dziedzinie 
stabilizacji wzrostu ekonomicznego, tworzenia miejsc pracy, budowy proeksportowej struk-
tury gospodarki czy uzdrowienia finansów publicznych. Osiąganie niskiej inflacji jest waż-
ne dla wszystkich podmiotów gospodarujących, ale w żadnym razie nie może przesłaniać 
innych celów polityki gospodarczej. Tak np. nie należy zapominać, iż kryteria zbieżności 
Traktatu z Maastricht nakładają na kandydatów do Unii Gospodarczej i Walutowej, poza ni-
ską inflacją i odpowiednią pozycją fiskalną, również inne obowiązki, w tym utrzymywania 
odpowiednio niskich długookresowych stóp procentowych oraz co najmniej dwuletniego 
stabilnego związania kursów ich walut z euro w ramach przedziału dopuszczalnych wahań 
kursowych +/-15%. 

7. Antyinflacyjna działalność Rady Polityki Pieniężnej od początku jej funkcjonowa-
nia do początku roku 2005 sprowadzała się przede wszystkim do manipulowania stopami 
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procentowymi bez oglądania się na konsekwencje tego dla stopy wzrostu, sytuacji w bilan-
sie płatniczym czy na rynku pracy. Tymczasem skuteczność stosowania stóp procentowych 
jako panaceum na gorączkę inflacyjną jest mocno ograniczona wszędzie tam, gdzie inflacja 
ma charakter kosztowy, a nie popytowy, tzn. wynika z szoków podażowych, a nie z nad-
miaru popytu w gospodarce. Przy określonym mechanizmie transmisji zmiany wysokości 
stóp procentowych do gospodarki13, zarówno zmiany częste, ale małe, jak też dłuższy brak 
jakichkolwiek zmian mogą mieć procykliczne znaczenie, nasilając odchylenia zmiennych 
ekonomicznych od ich trendów rozwojowych. Występuje tutaj ogólnie znana prawidłowość, 
iż podnosić stopy procentowe jest stosunkowo łatwo, natomiast obniżać je bez większych 
konsekwencji inflacyjnych niezmiernie trudno ze względu na dużą niestabilność oczekiwań 
co do przyszłej inflacji oraz negatywnych tego skutków dla skłonności do oszczędzania. Co 
więcej, reakcje podmiotów gospodarujących wywołane przez zmiany stóp procentowych 
niekoniecznie muszą być zgodne z zamierzeniami banku centralnego, tym bardziej, że coraz 
sprawniej poruszają się oni na rynku finansowym całej integrującej się Europy. 

8. Wybór członków RPP III kadencji, który odbył się z początkiem 2010 r., znacznie 
odbiegał od zarysowanych w Konstytucji merytorycznych kryteriów i odznaczał się du-
żym upolitycznieniem. W czerwcu 2010 r. nowym prezesem NBP został profesor Marek 
Belka, uznający sam siebie za zdecydowanego pragmatyka. Nowemu prezesowi przyszło 
współdziałać nie tylko z nowo wybraną RPP, ale także ze „starym” zarządem NBP, z od-
miennym spojrzeniem na sprawy polityki monetarnej, co niewątpliwie utrudnia kolegialne 
zarządzanie bankiem centralnym. Z kolei układ sił w ramach nowej Rady stał się bardziej 
niż dotychczas „prorządowy”. Jednakże zdaje się na powrót faworyzować skrzydło „jastrzę-
bi”, co grozi recydywą fobii inflacyjnej ze wszystkimi negatywnymi skutkami dla wzrostu 
gospodarczego. Stawia też pod znakiem zapytania szybkie przystąpienie Polski do strefy 
euro, jako że w ramach „pragmatycznego realizmu” spowolnieniu mogą ulec procesy kon-
wergencji tak nominalnej, jak realnej. 

Po zmianach personalnych w składzie Rady Polityki Pieniężnej w I połowie 2010 r. 
wydawało się, że dojdzie do ułożenia właściwego modus vivendi i należytej współpracy po-
między centralną administracją i władzami monetarnymi. Przemawiały za tym nie tylko pro-
rządowo brzmiące enuncjacje członków nowej Rady i propaństwowe wypowiedzi nowego 
prezesa NBP, ale przede wszystkim obfite wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego do 
budżetu państwa za rok 2010 (6,2 mld zł), 2011 (8,2 mld zł) i 2012 (5,3 mld zł), zmniejsza-
jące potrzeby pożyczkowe państwa, a tym samym spowalniające wzrost długu publicznego. 
W świetle wydarzeń ostatnich kwartałów można jednak co najwyżej mówić o neutralnej 
koegzystencji obu władz gospodarczych. Co więcej, ze wszech miar wydaje się uzasadniona 
teza, że główna odpowiedzialność za coraz mniej spójny policy mix i pogarszające się wy-

13  Polskie władze monetarne szacują okres od momentu podjęcia decyzji o zmianie wysokości stóp procentowych do 
wystąpienia najsilniejszego jej wpływu na inflację na około 5-7 kwartałów, co wydaje się stanowczo zbyt długim okresem 
reakcji w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki. 
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niki gospodarcze ostatnich lat spoczywa na RPP. Stawia to pod znakiem zapytania dalsze 
istnienie Rady w obecnym kształcie, co będzie wymagało odpowiednich zmian konstytu-
cyjnych.
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The Polish Monetary Policy in the Years 2012-2013 – More 
Restrictiveness than Accommodation

Summary 

Otherwise than the leading central banks in advanced economies, which kept and have been keep-
ing their interest rates below the prevailing low rates of inflation and followed quantitative easing, 
during the recent quarters, the Polish Monetary Policy Council conducted policy of positive real 
rates which were on the rise till July of 2013, leaving to the government all endeavours to keep and 
sustain economic growth. The basic premise of the restrictive anti-inflationary policy in Poland is 
not a strongly exaggerated danger of speeding up inflation but a question of prestige – an attempt to 
increase influence over economy by the central bank. The years 2012-2013 mean a further, gradual 
improvement of the situation on the interbank market; however, under raising over-liquidity condi-
tions of the whole banking sector. After the global financial and economic crisis, the greatest threat for 
the Polish finances, including the monetary system, comes from a worsening external disequilibrium 
although data on the current account, including trade balance, look in the first half of 2013 pretty 
optimistic. For example, in the second quarter of 2013, Polish foreign trade achieved a surplus of  
1.2 billion EUR, unprecedented since the beginning of the nineties. However, a question arises wheth-
er it is not an extraordinary situation connected with slowing down of domestic demand. 
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