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1. Wprowadzenie

Głównym motywem podjęcia badań wpływu zmian cen energii1 na polską 
gospodarkę jest obserwowany od wielu lat wzrost światowych cen surowców 
energetycznych i perspektywa utrzymania tej tendencji w przyszłości2. na 
przykład cena baryłki ropy naftowej, będącej dominującym źródłem energii 
pierwotnej na świecie, wzrosła w latach 1999–2008 z 17,9 do 96,9 USD (ceny 
średnie roczne wg Energy Information Administration). W lipcu 2008 cena 
przekroczyła 140 USD/baryłkę. Kryzys gospodarczy w znaczącym stopniu 
zredukował popyt na surowce energetyczne, a co za tym idzie, ich ceny. 
W najbliższym czasie trudno spodziewać się wzrostu cen ropy naftowej do 
poziomu 200 USD za baryłkę, co jeszcze dwa lata temu było uznawane za 

*Autorzy są pracownikami Katedry Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Uni-
wersytetu Łódzkiego.

1 Pojęcie energii jest tu rozumiane szeroko, obejmując zarówno energię pierwotną, 
w tym głównie węgiel, ropę naftową i gaz ziemny, jak i energię pochodną, występującą 
przede wszystkim w postaci energii elektrycznej, energii cieplnej, benzyn i olejów.

2 Przedstawione badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Analiza ekono-
micznych i społecznych skutków zmian cen energii w polskiej gospodarce”, realizowanego 
w latach 2007–2008 przez zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki 
Łódzkiej. 
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realistyczny scenariusz. Pomimo to, potrzeba oceny wpływu zmian cen na 
gospodarkę nie straciła na znaczeniu. 

Przyczyn wzrostu cen energii upatruje się w wyczerpywaniu złóż surow-
ców naturalnych, dynamicznym rozwoju gospodarek krajów azjatyckich, 
rosnącej presji środowisk ekologicznych na ochronę klimatu, wykorzysty-
waniu surowców naturalnych jako narzędzia nacisków w polityce między-
narodowej czy niestabilnej sytuacji politycznej w regionach występowania 
surowców naturalnych. Diagnoza ta rodzi obawy, że wzrost cen surowców 
może okazać się zjawiskiem trwałym (por. np. Krugman 2008), co stawia 
problematykę wpływu cen energii na gospodarkę w centrum zainteresowania 
ekonomistów i polityków. Znaczenie tej kwestii dostrzegł m.in. Parlament 
Europejski, podejmując w roku 2007 rezolucję w sprawie makroekonomicz-
nych skutków wzrostu cen energii (Parlament Europejski 2007).

W krajach, które wyszły z reżimu gospodarki centralnie planowanej, 
wzrost cen energii może być również skutkiem ich uwolnienia (tj. rezygnacji 
państwa z kontroli cen energii), co jest jednym z działań zmierzających do 
urynkowienia sektora energetycznego. w tym przypadku czynnikiem prze-
ciwdziałającym tendencjom wzrostowym jest demonopolizacja i liberalizacja 
rynku energii, mająca prowadzić do poprawy efektywności sektora energe-
tycznego, a tym samym do osłabienia wzrostu cen energii. Podobne skutki 
może przynosić postęp techniczny, zmiany energochłonności produkcji oraz 
rozwój alternatywnych źródeł energii. 

Skutki rosnących cen energii obserwuje się co najmniej w trzech ob-
szarach:

– Po pierwsze, można twierdzić, iż wzrost kosztów pozyskania energii 
powoduje ograniczenie potencjału rozwojowego w innych sferach gospo-
darki, zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego, a zatem stratę pewnej 
potencjalnej części dochodu narodowego. W związku z tym, możliwość 
określenia wielkości tej straty daje bezpośrednią podstawę dla ekonomicz-
nej wyceny różnorodnych przedsięwzięć z zakresu polityki energetycznej, 
polegających na przykład na rozwoju alternatywnych źródeł energii bądź 
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– Po drugie, wzrost cen energii może odmiennie oddziaływać na poziom 
życia różnych grup ludności – stąd interesujące jest badanie rozkładu kosztów 
ponoszonych przez gospodarstwa domowe.

– Po trzecie, zmiany cen energii prowadzą do zmian kosztów wytwa-
rzania towarów eksportowych, co wpływa na konkurencyjność krajowej 
gospodarki.
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w opracowaniu tym prezentujemy wyniki symulacji wzrostu cen energii 
w odniesieniu do wyżej wymienionych obszarów. Narzędziem symulacji 
jest wielosektorowy model polskiej gospodarki, przedstawiane wyniki zaś 
obejmują efekty krótkookresowe.

Struktura dalszej części opracowania jest następująca. W rozdziale 2 
dokonujemy przeglądu ujęć stosowanych w literaturze do analizy skutków 
zmian cen na rynkach energii, umiejscawiając w tym kontekście przepro-
wadzone badanie. W rozdziale 3 charakteryzujemy model wykorzystany do 
przeprowadzenia badania, przedstawiając ogólne zasady jego konstrukcji 
i zmienne użyte jako miary skutków zmian cen. Założenia rozwiązania 
bazowego oraz wyniki symulacji przedstawiono w rozdziale 4. 

2. Przegląd literatury

w literaturze do analizy skutków zmian cen na rynkach energii wykorzy-
stuje się zarówno modele makroekonomiczne3, jak i modele wielosektorowe. 
Z modeli makroekonomicznych korzystają szeroko różnego rodzaju instytu-
cje finansowe, w tym banki centralne oraz organizacje międzynarodowe. Na 
przykład w oparciu o model makroekonomiczny zbudowany w Narodowym 
Banku polskim przeprowadzono analizy symulacyjne skutków wzrostu cen 
ropy naftowej (zob. Kłos, Kokoszczyński, Łyziak, Przystupa i Wróbel, 2004). 
Zastosowanie znajdują także modele ekonometryczne typu VAR, w których 
reakcje na szoki podażowe, związane z cenami surowców, badane są przez 
pryzmat zagregowanych zmiennych, takich jak stopa inflacji, stopa wzrostu 
PKB, kurs walutowy etc. (zob. Jones, Leiby i Paik, 2004, Jimenez-Rodriguez 
i Sanchez, 2005). 

Inną grupę modeli wykorzystywanych do analiz zmian cen na rynkach 
energii stanowią modele wielosektorowe, przedstawiające gospodarkę 
w ujęciu zdezagregowanym – uwzględniających szczegółowy podział na 
gałęzie, rodzaje produktów i sektory instytucjonalne. Modele wielosekto-
rowe, w przeciwieństwie do typowych modeli makroekonomicznych, dają 
możliwość wniknięcia w strukturę procesów produkcji i konsumpcji. Za 
ich pomocą można więc uchwycić różnice w oddziaływaniu cen energii 
w poszczególnych branżach, wynikające między innymi ze specyfiki sto-
sowanych tam technologii oraz uwarunkowań rynków różnych produktów. 

3 Mianem tym są tutaj określane modele operujące jedynie zagregowanymi wskaźni-
kami gospodarczymi.
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Szczegółowość modeli uwarunkowana jest dostępnością danych na temat 
struktury systemu gospodarczego. 

Modele wielosektorowe bazują najczęściej na danych pochodzących 
z tablic przypływów międzygałęziowych (tablic input-output), ale mogą 
różnić się miedzy sobą zakresem ich wykorzystania, ogólnymi zasadami 
konstrukcji i technikami estymacji parametrów. Przykładem wykorzysta-
nia technik input-output do analizy konsekwencji wzrostu cen surowców 
energetycznych dla konsumpcji gospodarstw domowych jest praca Kpodara 
(2006).

Wśród modeli wielosektorowych największą popularność w ostatnich 
latach zyskały modele równowagi ogólnej (Computable/Applied General 
Equilibrium - CGE/AGE). Przegląd zastosowań tych modeli, związanych 
z problematyką energii, przedstawia Bhattacharyya (1996). Inne przykłady 
zastosowań pokazują Doorodian i Boyd (2003), analizując wpływ fluktu-
acji cen ropy naftowej na inflację i wzrost, a także De Miguel, Manzano 
i Martin-Moreno (2003), dowodząc m.in. znaczącego, negatywnego wpływu 
wzrostu cen ropy na poziom dobrobytu. Choć modele CGE są bardzo często 
wykorzystywane do różnego typu analiz, to pewnym ich mankamentem jest 
ograniczony zakres (bądź brak) statystycznej oceny wiarygodności wyni-
ków. Modele CGE zazwyczaj nie wykorzystują też informacji zawartych 
w szeregach czasowych, dostępnych dla części zmiennych sektorowych. 

Do oceny skutków wahań cen energii mogą być wykorzystane rów-
nież wielosektorowe modele zintegrowane, łączące podejście input-output 
z tradycyjnymi metodami ekonometrycznymi (Almon, 1991). Stanowią one 
alternatywę dla modeli równowagi ogólnej (zob. Grassini, 2005). Przykładem 
ich wykorzystania w kontekście analiz zmian cen energii jest praca Nyhusa 
(1991), w której zastosowano system połączonych narodowych modeli In-
forum (Almon 1991) do oceny skutków wzrostu cen ropy naftowej. Z kolei 
Werling (2005) analizował wpływ rosnących cen gazu ziemnego na gospo-
darkę USA przy pomocy modelu Lift. Lutz i Meyer (2009) wykorzystali 
model Inforge gospodarki niemieckiej w połączeniu z modelem Ginfors 
gospodarki światowej do oceny skutków wzrostu cen na gospodarkę Niemiec 
przez pryzmat zmian w handlu światowym. 

Warto zauważyć, że do analiz zmian cen energii wykorzystywane są 
również modele hybrydowe z punktu widzenia używanych technik mo-
delowania. Taką konstrukcję zastosowano na przykład w projekcie hOP!, 
w którym do analiz makroekonomicznych skutków wysokich cen energii 
w Europie (zob. hOP! 2008) użyto modelu POLES, generującego popyt 
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i podaż energii w skali świata (w ujęciu regionalnym) i modelu ASTRA, 
przedstawiającego system transportu w kontekście gospodarek narodowych 
(również w ujęciu regionalnym). 

3. Charakterystyka modelu Impec

3.1. Własności modeli typu Inforum

Do przeprowadzenia analiz przedstawionych w niniejszym opracowaniu 
wykorzystana została najnowsza wersja modelu Impec (Balcerak i in. 1997) − 
wielosektorowego modelu polskiej gospodarki typu Inforum (Almon 1991). 
Modele tego typu, bazując na podstawowych relacjach analizy input-output, 
opisują jednocześnie kształtowanie się wielu zmiennych ekonomicznych 
przy użyciu podejścia ekonometrycznego. Opierają się na dwóch zasadach 
– modelowania „oddolnego” (bottom-up modelling) i pełnej integracji (full 
integration). Pierwsza z zasad oznacza, że podstawowe zmienne opisywane 
są na poziomie gałęzi, których w modelu Impec wyróżniono 54. Zmienne 
makroekonomiczne, jak PKB, dochody do dyspozycji czy indeksy cen 
konsumentów wyznaczane są w wyniku agregacji zmiennych cząstkowych. 
Pełna integracja oznacza w tym kontekście modelowanie kompleksowe, 
przedstawiające jednocześnie powiązania międzygałęziowe, tworzenie, 
podział pierwotny i wtórny dochodów, jak i popyt na produkty i usługi. 

Z uwagi na połączenie w ramach modeli typu Inforum analizy ekonome-
trycznej z analizą input-output, modele te bywają określane (West 1995) jako 
modele „ekonometryczne modele input-output” (econometric input-output 
models). Jak zauważają Lutz i Meyer (2009), takie zakwalifikowanie może 
mylnie sugerować, że modele typu Inforum przejmują pewne powszechnie 
krytykowane własności modeli input-output, jak stałość współczynników 
input-output i popytowa orientacja. Dlatego warto te kwestię dokładniej 
wyjaśnić. 

Modelu typu Inforum nie należy utożsamiać z prostym, statycznym 
modelem Leontiefa, bazującym na założeniu o stałości współczynników 
nakładów materiałowych. Podejście input-output wykorzystywane jest tu 
jedynie w celu zdefiniowania relacji bilansowych w postaci układów równań 
produkcji i kosztów, ale współczynniki nakładów materiałowych wyko-
rzystywane w tych relacjach traktowane są jako zmienne zależne od wielu 
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czynników. Do ich objaśnienia wykorzystuje się głównie ceny relatywne 
i różne formy trendów wynikających ze zmian w technologiach4.

Innym istotnym wyróżnikiem prostych modeli input-output jest egzo-
geniczność popytu finalnego i założenie stałych cen. Modele typu Inforum 
uchylają te ograniczenia, bo popyt jest tu uzależniony między innymi od cen, 
które z kolei wyznaczane są w oparciu o jednostkowe koszty i zyski w formie 
narzutu (co jest charakterystyczne dla rynków oligopolistycznych). 

3.2. Konstrukcja modelu

W modelach serii Impec wyróżnia się trzy podstawowe współzależne 
bloki równań: 

1) blok produkcji: zbudowany jest wokół równania produkcji input-out-
put; za pomocą równań ekonometrycznych szacowany jest popyt finalny na 
poszczególne produkty, przekształcany następnie przy użyciu równań pro-
dukcji Leontiefa w popyt na produkty poszczególnych gałęzi; w bloku tym 
opisywana jest również wydajność pracy i zatrudnienie;

2) blok cen: zasadniczym elementem jest tu równanie cen input-output, 
w którym jednocześnie, na podstawie równań ekonometrycznych, generowane 
są dochody pierwotnych czynników produkcji;

3) rachunki sektorów instytucjonalnych (accountant), w których opisy-
wany jest podział dochodów – wyznaczane są m.in. dochody do dyspozycji 
według sektorów instytucjonalnych, wpływy podatkowe, a także saldo obro-
tów bieżących z zagranicą i deficyt sektora publicznego.

Punktem wyjścia do konstrukcji obecnej wersji modelu Impec jest 
macierz przepływów międzygałęziowych dla gospodarki Polski za rok 
20005 (Bilans… 2004). Uwzględnia ona 54 sektory gospodarki narodowej 
w klasyfikacji PKWiU na poziomie działów. Do budowy równań produkcji 
i cen wykorzystano macierz w cenach bazowych. W celu określenia kosz-
tów dóbr importowanych (w równaniach cen), a także niektórych relacji 
w bloku wymiany z zagranicą, wykorzystano dodatkowo wersję tej macierzy 

4 Próby uchwycenia zmian współczynników input-output nazywane są często badaniami 
zmian strukturalnych. Analiza struktur gospodarczych i zmian strukturalnych, które miały 
miejsce w przeszłości może stanowić punkt wyjścia do prognozowania współczynników. 
Istnieje bogata literatura poświęcona tym zagadnieniom (np. Almon i in. 1974, Klein 1989, 
Sawyer 1992, Ghose i in. 2010).

5 Nie jest to równoznaczne z przyjęciem założenia o stałości współczynników input-
output, o czym mowa w dalszej części tego punktu. Macierz za rok 2005, która została 
opublikowana w końcu roku 2009, czyli po zakończeniu prac nad aktualizacją modelu 
Impec, zostanie uwzględniona w jego kolejnej wersji.
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wyodrębniającą import. Sektorowe stawki podatków i marż wyznaczono 
z wykorzystaniem macierzy w cenach nabycia. Zmiany współczynników 
input-output uwzględnione zostały przez modelowanie odchyleń pomiędzy 
rozwiązaniem modelu i wartościami obserwowanymi w przeszłości dla 
produkcji i cen gałęziowych (por. Plich 2001, Klein 1989). 

W modelu uwzględniono następujące rodzaje nośników energii: węgiel 
kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową, gaz, energię elektryczną, ciepło 
i pozostałe nośniki (głównie źródła odnawialne). Światowe ceny nośników 
pierwotnych ustalane są egzogenicznie, natomiast ceny energii elektrycz-
nej i cieplnej wyliczane są na podstawie cen nośników pierwotnych, przy 
założeniu zmian ich struktury, trendów w zakresie pozostałych kosztów 
wytworzenia, a także wskaźników efektywności energetycznej (ODEX, zob. 
http://www.odyssee-indicators.org/). Ceny nośników pierwotnych i wtórnych 
służą z kolei do wyliczenia deflatorów polskiego importu dla wszystkich 
ujętych w modelu kategorii produktów. Deflatory te traktuje się w modelu 
jako indeksy cen światowych.

Model Impec umożliwia śledzenie mechanizmów i określenie siły, z jaką 
zmiany cen energii przenoszone są na ceny krajowych producentów i ceny 
płacone przez odbiorców finalnych. Dalej, umożliwia prześledzenie, w jaki 
sposób te zmiany modyfikują decyzje dotyczące spożycia indywidualnego 
oraz wpływają na konkurencyjność polskich produktów na rynkach zagra-
nicznych i krajowym, co z kolei przekłada się na wielkość produkcji, dochody 
czynnikowe w ramach gałęzi i dochody sektorów instytucjonalnych, w tym 
dochody budżetu państwa. Ocena zmian dochodów w ujęciu realnym jest 
przy tym uwarunkowana specyfiką ich wykorzystania – w odniesieniu do 
gospodarstw domowych decydujące są koszyki dóbr charakterystyczne dla 
konsumpcji poszczególnych grup gospodarstw. Należy podkreślić, że tego 
typu model odzwierciedla działanie sprzężeń zwrotnych w sferze kształ-
towania produkcji, dochodów i cen, co oznacza możliwość obserwowania 
zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich skutków analizowanych impulsów 
cenowych.

Koncepcja przystosowania modelu Impec dla potrzeb projektu omó-
wiona jest w pracy Boratyńskiego i in. (2007), bardziej szczegółowy opis 
zastosowanych rozwiązań w zakresie modelowania wpływu światowych 
cen nośników energii na polski handel zagraniczny przedstawił Przybyliński 
(2008).
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3.3. Miary ekonomicznych i społecznych skutków zmian cen energii

Przedstawiona poniżej analiza skutków zmian cen energii nie ogranicza 
się jedynie do wąsko pojętych wskaźników ekonomicznych, ale dotyka 
również efektów społecznych. Do pewnego stopnia wzorem takiego po-
stępowania jest praktyka badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, 
w dużej mierze opartych na ilościowych miernikach odnoszących się do 
sfery gospodarczej i społecznej, a także do sfery środowiska naturalnego 
i jego zasobów (zob. np. Śleszyński, 2006, Zysnarska, 2002). 

Bezpośrednim skutkiem zmian cen surowców energetycznych jest ich 
przeniesienie na ceny energii pochodnej, a dalej – na ceny innych produktów 
w gospodarce. Pierwszym zbiorem wskaźników ekonomicznych skutków 
zmian cen energii są ceny krajowych wyrobów i usług, dostępne w modelu 
w przekroju 54 kategorii PKWiU, a także w przekroju 43 grup towarów 
i usług konsumpcyjnych. Znajomość cen, według wymienionej klasyfikacji, 
pozwala z kolei wyznaczyć deflatory agregatów popytu finalnego, w tym 
m.in. indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiany cen energii 
oraz związane z nimi zmiany popytu w zróżnicowany sposób oddziałują 
na produkcję w poszczególnych branżach. Jako wskaźniki tych efektów za-
stosowano produkcję globalną w przekroju 54 sektorów. Syntetyczną miarą 
produkcji jest w modelu produkt krajowy brutto w ujęciu realnym. Zmiany 
produktu krajowego brutto traktowane są jako miernik kosztów/korzyści, 
wynikających ze zmian cen energii w skali gospodarki jako całości. Przed-
stawiane są również zmiany struktury PKB.

Zmiany cen energii mogą wpływać na konkurencyjność polskiej go-
spodarki, rozumianą jako zdolność do sprzedaży produktów i zwiększania 
własnego udziału na rynku. Szerokie pojęcie konkurencyjności (przegląd 
literatury zawiera np. Cho i in. 2008) jest tu oceniane przez pryzmat relacji 
pomiędzy cenami krajowymi a cenami zagranicy oraz skali, w jakiej zmiany 
tych relacji przekładają się na polski import i eksport.

Badania konkurencyjności gospodarek skoncentrowane są zwykle na 
aspektach długookresowych, takich jak zależność eksportu od wydajności 
pracy oraz TFP (np. Dollar i Wolff 1993). Powiązania pomiędzy teorią 
wzrostu i analizą konkurencyjności w interesujący sposób przedstawia 
Radło (2008).

Badania, których wyniki przedstawiono w następnych rozdziałach, 
zbliżone są bardziej do podejścia ekonomistów IMF, którzy koncentrują się 
na cenowym aspekcie konkurencyjności, analizując zmiany kursu waluto-
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wego (np. Marsh i Tokarick 1994, Neary 2006). Ich charakter jest jednak 
zdecydowanie krótkookresowy, a zmiany cen nie są traktowane jako odbicie 
realnych procesów o charakterze długookresowym6. 

Konstrukcja właściwych wskaźników, służących diagnozie efektów 
zmian cen energii w wymiarze społecznym jest wyzwaniem trudniejszym 
niż określenie wskaźników ekonomicznych. Dotyka ona bowiem proble-
matyki jakości życia (dobrobytu), która nie jest kategorią bezpośrednio 
kwantyfikowalną.
Na gruncie ekonomii pojęcie dobrobytu wiązane jest z użytecznością docho-
dów (zob. Kot, 2000, s. 12–14). Niezależnie jednak od tego, jak pojemne 
może być pojęcie użyteczności, nie jest ono wystarczające dla celów prak-
tycznych (np. w ocenie skutków społecznych różnego typu przedsięwzięć 
w sferze publicznej), które domagają się uszczegółowienia kryteriów oceny 
jakości życia. 

W 2001 roku Komisja Europejska uzgodniła zestaw wskaźników tzw. 
integracji społecznej (social inclusion), służących monitorowaniu rozwoju 
państw członkowskich w tej sferze, co jest istotne z punktu widzenia reali-
zacji celów polityki społecznej UE (Atkinson et al., 2004), z których część 
bezpośrednio wiąże się z dochodami (majątkiem), pozostałe natomiast 
dotyczą innych wymiarów jakości życia (np. Zysnarska, 2002, Twena 
i Aaheim, 2005). Zastosowanie równie szerokiego zestawu wskaźników 
sytuacji społecznej nie jest zwykle możliwe na gruncie modelu o charakte-
rze stricte ekonomicznym. Jeśli chodzi o ocenę oddziaływania zmian cen 
energii na nierówności dochodowe, ograniczeniem modelu Impec jest to, iż 
w obecnej wersji nie generuje on explicite rozkładu dochodów w sektorze 
gospodarstw domowych. 

Możliwe jest jednak wyznaczenie cen poszczególnych towarów 
i usług konsumpcyjnych (wskaźniki ekonomiczne), a następnie na ich 
podstawie obliczenie indeksów kosztów utrzymania dla poszczególnych 
grup gospodarstw domowych, odpowiadających strukturze ich koszyków 
konsumpcji. Grupy gospodarstw domowych wyodrębniono na podstawie 
poziomu dochodów (grupy kwintylowe) oraz przynależności do określonej 
grupy socjoekonomicznej. wykorzystano dane o strukturach konsumpcji 
pochodzące z publikowanych przez GUS rezultatów badania budżetów 
gospodarstw domowych w 2007 roku (dostępne dane obejmowały przekrój 
12 kategorii towarów i usług konsumpcyjnych). Indeksy cen w połączeniu 

6 Wzrost cen nośników energii może wynikać z krótkookresowego wzrostu koniunktury, 
spotęgowanego działaniami o charakterze spekulacyjnym
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z dochodami nominalnymi generowanymi przez model, pozwalają obliczyć 
zmiany realnych dochodów w wyróżnionych grupach gospodarstw domo-
wych. Założono, że względne zmiany nominalnych dochodów, powstające 
na skutek analizowanych w kolejnych wariantach symulacyjnych bodźców, 
są jednakowe dla wszystkich wyróżnionych grup gospodarstw domowych 
(oznacza to np. przyjęcie implicite założenia, iż nominalne dochody gospo-
darstw emerytów i rencistów indeksowane są w stopniu odpowiadającym 
zmianom nominalnych dochodów osiąganych z pracy itp.). Ostatecznie 
więc, zmiany poziomu produkcji przekładają się w jednakowym stopniu 
na nominalne dochody wszystkich rozważanych grup społecznych – zróż-
nicowanie efektów dochodowych wynika natomiast z odmienności struktur 
konsumpcji w tych grupach, czyli związane jest z oddziaływaniem poprzez 
ceny (relacje cen). 

Analiza zróżnicowania wpływu cen energii na realne dochody w grupach 
społecznych pozwala pośrednio odnieść się do kwestii ich oddziaływania 
na nierówności dochodowe. Oddzielną kategorię prezentowanych wskaź-
ników społecznych skutków zmian cen energii są wskaźniki odnoszące się 
do sytuacji na rynku pracy – stopa bezrobocia rejestrowanego oraz liczba 
pracujących w gospodarce narodowej.

4. Analizy mnożnikowe

4.1. Rozwiązanie bazowe

Przedstawiane, w dalszej części pracy, wyniki symulacji opierają się 
na porównaniu rozwiązania modelu przy założeniu wzrostu cen, z roz-
wiązaniem, w którym taki wzrost nie następuje. To drugie rozwiązanie, 
przedstawiające pewien hipotetyczny stan gospodarki w 2010 r., określane 
jest mianem rozwiązania (scenariusza) bazowego. Scenariusz bazowy 
zakłada zmniejszenie się tempa wzrostu inwestycji w czasie kryzysu (lata 
2009–2010). Niskie jest też tempo wydatków rządowych i spożycie instytucji 
niekomercyjnych. popyt zagranicy wyznaczono na podstawie aktualnych 
tendencji z uwzględnieniem eksperckich ocen skutków kryzysu. Kurs PLN/
Euro ustalono na poziomie 4,50, który z obecnego punktu widzenia wydaje 
się dość wysoki.

Punktem wyjścia do sporządzenia prognoz cen nośników energii były 
giełdowe ceny surowców z końca 2008 roku, wynoszące 80 euro/t SKE 
dla węgla kamiennego, 35 euro za baryłkę ropy naftowej i 11 euro/MWh 



 KRÓTKOOKRESOWE EFEKTy ZMIAN CEN ENERGII...  227

gazu. Takie wartości przyjęto dla 2009 roku, a prognozy na następne lata 
sporządzono wykorzystując tempo zmian wynikające z prognozy ekspertów 
z Politechniki Łódzkiej, zakładającym szybki wzrost cen energii (Analiza 
ekonomicznych… 2009, s. 40–417), obniżonym o 1 p.p8. Założono ponadto, 
że ceny pozostałych nośników (węgiel brunatny, energia jądrowa i energia 
ze źródeł odnawialnych) będą podążać za cenami trzech podstawowych 
nośników, wymienionych powyżej. 

Wartości prezentowane w poniższych tabelach wyrażone są w cenach 
stałych (oczywiście prócz wskaźników cen).

W większości przypadków scenariusz bazowy okazał się prowadzić do 
nieznacznego pogorszenia konkurencyjności cenowej Polski – ceny świa-
towe okazały się rosnąć nieco wolniej niż ceny krajowe. Wyjątek stanowią 
tu ceny samych nośników. Tabela 1 prezentuje tempa zmian PKB i jego 
składowych uzyskane w rozwiązaniu bazowym. 
TABELA 1. Tempo wybranych zmiennych ekonomicznych w scenariuszu bazowym (w %)

Składowe PKB 2010 Inne zmienne ekonomiczne 2010
Spożycie indywidualne 2,9 Produkcja globalna 2,9
Spożycie w inst. niekomercyjnych 2,6 Wydajność pracy 2,9
Spożycie rządowe* 2,6 Liczba pracujących 0,0
Inwestycje* 6,8 Stopa bezrobocia -0,9
Eksport 1,4 Przeciętne wynagrodzenie 5,6

Import 5,0 Wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych 1,9

PKB 2,7 Dochody gospodarstw domo-
wych 2,1

*) wartości przyjęte egzogenicznie za Welfe 2009

Przyjęte w scenariuszu bazowym założenia przekładają się na wzrost 
PKB w 2010 roku o 2,7%. 

4.2 Założenia zaburzonych analiz mnożnikowych

W oparciu o przedstawione powyżej rozwiązanie bazowe przeprowa-
dzono symulacje, mające na celu wyznaczenie mnożników względem cen 

7 Zespół Politechniki Łódzkiej dokonał również ekstrapolacji indeksów efektywności 
energetycznej ODEX (por. Analiza ekonomicznych… 2009, s. 29).

8 Szacunki zespołu PŁ przeprowadzane były w okresie gwałtownego wzrostu cen, stąd 
po załamaniu się trendu konieczna była ich korekta.
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ropy naftowej, gazu, węgla i energii elektrycznej. Zakładano w nich wyizo-
lowany, impulsowy wzrost cen poszczególnych nośników energii w 2010 r. 
na rynkach światowych, a także w obrocie krajowym.

Symulacje dotyczące zmian cen światowych zakładały wzrost cen kolej-
no: ropy naftowej, gazu i węgla o 50%. Wzrost cen gazu (i podobnie węgla) 
nie okazał się mieć zauważalnego wpływu na gospodarkę, gdyż wzrost cen 
dóbr importowanych i krajowych w tych dwóch wariantach nie przekroczył 
1%. Z tego powodu, szczegółowe omówienie wyników ograniczono do 
przypadku wzrostu cen ropy. 

Wykonano również dwie symulacje o podobnym charakterze, tym ra-
zem zakładając 30-procentowy wzrost krajowych cen energii elektrycznej 
i węgla, przy niezmienionych cenach światowych. Założono, że wzrost cen 
krajowych odbywa się za sprawą odpowiedniego zwiększenia podatków 
od producentów w sektorach energetycznych, co mogłoby mieć miejsce 
w przypadku nałożenia różnego typu „opłat ekologicznych”. Założono też, 
że dodatkowe wpływy podatkowe z tego tytułu nie zwiększają wydatków 
rządowych, lecz zmniejszają deficyt sektora finansów publicznych. 

Podsumowując, mnożniki zostały wyznaczone przez porównanie roz-
wiązania bazowego z wynikami następujących symulacji:

– Mele30ik, zakładającej wzrost cen energii elektrycznej w obrocie 
krajowym o 30% w roku 2010,

– Mweg30ik, zakładającej wzrost cen węgla w obrocie krajowym 
o 30% w roku 2010,

– Mrop50is, zakładającej wzrost cen ropy naftowej na rynkach świa-
towych o 50% w roku 2010.

4.3. Efekty makroekonomiczne i sektorowe

Analizy mnożnikowe wykazały, że efekty wprowadzonych zaburzeń 
koncentrują się w roku, w którym wprowadzony został impuls. Reakcje 
zmiennych opóźnione o 1 rok są co najmniej 3-krotnie słabsze, a w 2 lata 
od wprowadzenia zaburzenia, efekty impulsowego wzrostu cen zupełnie 
wygasają. Z uwagi na niewielkie znaczenie efektów opóźnionych, zrezyg-
nowano z ich prezentacji w tym opracowaniu. 

Tabela 2 przedstawia mnożniki dla sektorowych indeksów cen bazo-
wych. Ponieważ dwa pierwsze zestawy wyników obliczono wprowadzając 
egzogeniczny impuls do cen w sektorze 29 (energia elektryczna) i 4 (wę-
giel), w tabeli podano reakcje cen pomniejszone o wprowadzony impuls 
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(przypomnijmy, że w obu przypadkach wynosił on 30%). Innymi słowy, 
w przypadku sektorów 4 i 29 pokazują one wyłącznie pośrednie skutki 
wprowadzonych egzogenicznych zaburzeń. 

Porównując wartości w kolumnach tabeli 2, łatwo zauważyć, że w przy-
padku cen energii elektrycznej są one bardziej zrównoważone, w porównaniu 
z dwoma pozostałymi przypadkami. Jest to wynikiem mniejszego zróż-
nicowania sektorowych udziałów (roli) energii elektrycznej w produkcji, 
w porównaniu z udziałami węgla i ropy naftowej. Reakcje cen produktów 
pod wpływem wzrostu cen energii elektrycznej są też średnio silniejsze niż 
te wyznaczone dla węgla i ropy naftowej. Uwagę na tym tle zwraca sektor 
14 (koks i rafinacja ropy naftowej), w przypadku którego, mimo wysokiej 
energochłonności produkcji, wzrost cen energii elektrycznej w niewielkim 
stopniu przekłada się na wzrost kosztów produkcji i ceny produktów. Sektor 
ten swoje potrzeby energetyczne zaspokaja w znacznym stopniu za pomocą 
produktów ubocznych swojej działalności, jak np. gaz koksowniczy, po-
wstający przy produkcji koksu. Bardzo silnie reaguje natomiast na wzrost 
cen ropy.
TABELA 2. Wyniki symulacji – procentowe zmiany cen bazowych produktów krajowych

Lp. Rodzaj produktów Mele30ik Mweg30ik Mrop50is
1 Produkty rolnictwa i  łowiectwa 5,03 2,36 3,25
2 Produkty leśnictwa 3,78 1,78 2,54
3 Produkty rybołówstwa i rybactwa 6,52 2,73 5,75
4 Węgiel i torf 7,74 3,81 3,20
5 Ropa naftowa i gaz ziemny, rudy metali 6,93 3,21 3,69
6 Produkty spożywcze i napoje 4,81 2,14 2,74
7 Wyroby tytoniowe 2,82 1,06 1,69
8 Wyroby włókiennicze 5,91 2,12 2,48
9 Odzież i wyroby futrzarskie 4,19 1,56 2,14

10 Skóry i wyroby ze skór 4,51 1,65 2,17
11 Drewno i wyroby z drewna 4,93 1,87 2,58
12 Papier i wyroby z papieru 5,46 2,56 2,36
13 Druki i nośniki informacji 3,87 1,45 2,01
14 Koks i produkty ropy naftowej 1,43 1,91 15,22
15 Chemikalia i wyroby chemiczne 5,19 2,06 3,74
16 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 4,58 1,68 2,36

17 Wyroby z pozostałych surowców nie-
metalicznych 6,52 3,36 3,41

18 Metale 7,57 4,20 4,44
19 Wyroby metalowe gotowe 5,81 2,25 3,16
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Lp. Rodzaj produktów Mele30ik Mweg30ik Mrop50is
20 Maszyny i urządzenia 5,52 2,30 2,71
21 Maszyny biurowe i komputery 5,16 1,95 2,65
22 Maszyny i aparatura elektryczna 5,23 2,14 2,73
23 Sprzęt RTV i telekomunikacyjny 3,85 1,32 1,68
24 Instrumenty medyczne i precyzyjne 5,45 2,05 2,71
25 pojazdy mechaniczne 5,10 1,90 2,56
26 Sprzęt transportowy pozostały 6,71 2,55 3,31
27 Meble i produkty pozostałe 4,83 1,85 2,65

28 Usługi odzyskiwania materiałów 
z odpadów 4,87 2,16 2,87

29 Energia elektryczna, gaz, gorąca woda 6,40 8,64 5,64
30 woda zimna i jej rozprowadzanie 7,14 2,40 2,68
31 Roboty budowlane 4,01 1,58 2,38

32 Handel pojazdami i ich naprawa, sprze-
daż paliw 3,94 1,56 2,32

33 Handel hurtowy i komisowy 3,64 1,44 2,13
34 Handel detaliczny 5,35 2,30 2,98
35 Usługi hoteli i restauracji 5,55 2,17 2,83

36 Usługi transportu lądowego i rurocią-
gowego 4,36 1,70 3,78

37 Usługi transportu wodnego i lotniczego 3,81 1,47 3,37
38 Usługi turystyczne 5,02 1,95 3,77
39 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 4,57 1,72 2,35
40 Usługi pośrednictwa finansowego 4,25 1,77 2,58
41 Usługi ubezpieczeniowe 2,87 1,27 2,34
42 Usługi pomocnicze finansowe 7,34 5,34 3,40
43 Usługi związane z nieruchomościami 9,38 2,85 2,88
44 Wynajem maszyn i urządzeń 3,44 1,29 1,72
45 Usługi informatyczne 3,44 1,28 1,70
46 Usługi  naukowo-badawcze 4,49 1,60 1,96

47 Usługi pozostałe dla działalności go-
spodarczej 3,82 1,44 1,96

48 Usługi administracji publicznej 6,66 2,44 3,39
49 Usługi edukacji 8,66 3,11 4,16
50 Usługi ochrony zdrowia 6,09 2,19 2,89
51 Usługi komunalne 6,42 2,47 3,67
52 Usługi organizacji członkowskich 4,89 2,34 2,53

53 Usługi kulturalne, rekreacyjne i spor-
towe 4,45 1,66 2,30

54 Usługi pozostałe 4,50 1,78 2,45
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Zmiany cen produktów poszczególnych gałęzi pokazane w tabeli 2 prze-
noszą się na zmienne makroekonomiczne. Rysunek 1 przedstawia mnożniki 
bezpośrednie dla wybranych zmiennych makroekonomicznych.

Analiza mnożnikowa wskazuje, że wzrost krajowych cen energii elek-
trycznej, przy niezmienionych cenach światowych, zmniejsza cenową 
konkurencyjność polskiej gospodarki, liczoną jako relacja cen krajowych 
do cen importu o 8%9. W konsekwencji eksport spada o prawie 4%, a im-
port rośnie o 0,8%10. Tak nieznaczny wzrost importu spowodowany jest 
wystąpieniem efektu dochodowego (redukcja popytu). Spadek dochodów 
realnych powoduje ograniczenie konsumpcji, co w sumie prowadzi do re-
dukcji PKB o 1,7%. 

Wzrost cen węgla wywołuje prawie trzykrotnie mniejszy efekt niż po-
równywalny względny wzrost cen energii elektrycznej. Od tej zasady nie 
zanotowano większych odchyleń na poziomie poszczególnych kategorii 
produktów, gdyż impuls w postaci wzrostu cen węgla przenosi się na ceny 
produktów krajowych głównie za pośrednictwem cen właśnie energii elek-
trycznej. Potwierdzenie istnienia tego mechanizmu znajduje się w tab. 2: 
w przypadku wzrostu cen węgla najsilniejszą reakcją charakteryzują się 
ceny energii elektrycznej (ok. 9%). 

W przypadku trzeciej analizy mnożnikowej, punktem wyjścia są zmia-
ny cen na rynkach światowych. Na świecie na wzrost cen ropy najsilniej 
reagują ceny koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, które są wyższe, 
niż w rozwiązaniu bazowym, o 7,9%, a także energii elektrycznej (2,5%), 
co wynika z charakterystyki procesów technologicznych w tych sektorach. 
Ceny pozostałych produktów zmieniają się nieznacznie. Znajduje to jednak 
zauważalne przełożenie na ceny krajowe, co wynika przede wszystkim 
z większej energochłonności polskiej gospodarki w porównaniu z zagranicą. 
Na wzrost cen ropy naftowej najsilniej reagują oczywiście ceny koksu 
i produktów rafinacji ropy naftowej, rosnąc o ponad 15% (por. tab. 2). Pra-
wie sześcioprocentowe przyrosty uzyskano dla cen produktów rybołówstwa 
(duże zużycie paliw ropopochodnych) i energii elektrycznej. Pozostałe 

 9 Największe spadki odnotowano w przypadku wyrobów włókienniczych, papieru, 
wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, metali, pozostałego sprzętu transpor-
towego (por. Analiza ekonomicznych... 2009).

10 Najpoważniej rośnie import samej energii elektrycznej, a także wyrobów metalowych. 
Bliska zeru okazała się reakcja importu pozostałych wyrobów z surowców niemetalicznych, 
gumy i tworzyw sztucznych i produktów chemicznych. Spadek eksportu najdotkliwiej 
odczuwają branże: sprzętu transportowego i skórzana (por. Analiza ekonomicznych... 
2009).
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wzrosty cen krajowych w większości mieszczą się w granicach od 2% do 
4%. Powoduje to pogorszenie się konkurencyjności cenowej praktycznie we 
wszystkich branżach (na ogół od 2 do 3%11). Siłę tej reakcji można ocenić 
jako niezbyt dużą w stosunku do zadanego impulsu, jednak ostateczna ocena 
zależy od reakcji polskiego importu i eksportu na taką zmianę cen. Okazało 
się, że 50-procentowy wzrost cen ropy prowadzi do zmniejszenia polskiego 
eksportu o 1,9 % i jednoczesnego zwiększenia importu o 0,4%12. 

Rysunek 1.  Zmiany wielkości makroekonomicznych (w %)

W przypadku zmiany cen światowych, związek między spadkiem eks-
portu i PKB jest wyraźnie słabszy niż w przypadku, gdy zmieniają się ceny 
surowców w obrocie krajowym. 

Wzrost cen energii elektrycznej o 30% przenosi się na wskaźnik cen 
dóbr i usług konsumpcyjnych, wywołując jego wzrost o 5,6%. W przypadku 
podobnego wzrostu cen węgla, efekt jest słabszy i wynosi 2,1%. Z kolei 
efekt inflacyjny 50-procentowego wzrostu cen światowych ropy naftowej 
wynosi 3%. Skutkiem wzrostu cen jest ograniczenie realnych dochodów 
gospodarstw domowych i konsumpcji odpowiednio o 1 i 0,4% (Mele30ik), 
0,5 i 0,2% (Mweg30ik) oraz 0,7 i 0,4% (Mrop50is). Zwraca tu uwagę sto-
sunkowo niewielki spadek dochodów realnych w porównaniu z poziomem 
wzrostu cen. Świadczyć to może o występowaniu w gospodarce sprawnego 

11 Chodzi tu o wzrost cen krajowych w stosunku do cen światowych. Szczegółowe 
wyniki zawiera Analiza ekonomicznych…(2009).

12 Najistotniejsza reakcja, z punktu widzenia importu, następuje w przypadku wyrobów 
metalowych (4,1%). Najbardziej wrażliwy okazuje się eksport pojazdów i sprzętu trans-
portowego (spadek o 5,4 i 6,9%, por. Analiza ekonomicznych…2009).
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mechanizmu kompensacji dochodów gospodarstw domowych w przypadku 
nasilenia się procesów inflacyjnych (por. pkt 3.3). 

Interesująco wypada porównanie mnożników cen energii elektrycznej 
i ropy naftowej. Jak wspomniano, wzrost cen energii elektrycznej w obrocie 
krajowym o 30% stanowi silniejszy impuls inflacyjny, niż 50-procentowy 
wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych, jednakże w obu przypad-
kach spadek konsumpcji jest bardzo podobny (0,4%). Wynika to z odmien-
nej „struktury” inflacji, czyli zróżnicowania siły zmian cen w 54 sektorach 
gospodarki, które przenosi się na ceny 43 kategorii spożycia gospodarstw 
domowych. Spożycie to objaśniane jest między innymi za pomocą cen 
relatywnych, stanowiących iloraz indeksu cen danej kategorii i wskaźnika 
inflacji, a odpowiednie elastyczności cenowe są odmienne dla różnych 
kategorii spożycia. 

4.4. Wpływ wzrostu cen energii na sytuację gospodarstw domowych

W ramach analizy mnożnikowej szczegółowo zbadano oddziaływa-
nie cen energii na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych. W roli 
wskaźników występują tu zmiany cen poszczególnych kategorii wyrobów 
i usług konsumpcyjnych, zmiany realnych dochodów wyodrębnionych grup 
gospodarstw domowych, a także zmiany zatrudnienia i stopy bezrobocia. 
Wyniki symulacji przedstawiono w tab. 3.

Uzyskane rezultaty wskazują na odmienne oddziaływanie cen różnych 
nośników na ceny poszczególnych kategorii towarów i usług konsumpcyj-
nych. Wzrost cen energii elektrycznej (o 30%) najsilniej powiększa koszty 
użytkowania mieszkania (o 9,3%), a także ceny części usług (edukacja: 
6,6%, usługi restauracji i hoteli: 5,4% oraz „pozostałe”: 5,0%) i żywności 
(4,3%). Wzrost cen ropy naftowej (o 50%) w największym stopniu od-
działuje z kolei na ceny transportu (wzrost o 5,2%), a następnie na koszty 
użytkowania mieszkania oraz edukacji (wzrost o 3,3% dla obu wymienio-
nych kategorii). Rozkład efektów wzrostu cen węgla jest natomiast dość 
podobny do rozkładu efektów wzrostu cen energii elektrycznej (choć skala 
jest mniejsza), ze względu na fakt, iż ceny węgla oddziałują na inne ceny 
przede wszystkim poprzez koszty wytwarzania energii elektrycznej. we 
wzroście cen usług istotną rolę odgrywają podwyżki płac nominalnych, 
związane z funkcjonującym w modelu mechanizmem ich (częściowej) in-
deksacji względem inflacji.
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TABELA 3. Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %); zmiany realnych do-
chodów według grup gospodarstw domowych (w %); zmiany liczby pracujących i stopy 
bezrobocia

wyszczególnienie Mele30ik Mweg30ik Mrop50is

Ceny według kategorii produktów:    

żywność i napoje bezalkoholowe 4,3 1,9 2,5

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 3,6 1,5 2,1

odzież i obuwie 2,6 1,0 1,4

użytkowanie mieszkania i nośniki energii 9,3 3,1 3,3
wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa 
domowego 3,9 1,7 2,2

zdrowie 2,7 1,1 2,1

transport 3,4 1,6 5,2

łączność 4,1 1,5 2,1

rekreacja i kultura 3,8 1,5 2,1

edukacja 6,6 2,4 3,3

restauracje i hotele 5,4 2,1 2,7

pozostałe towary i usługi 5,0 2,0 2,5

Realne dochody gospodarstw domowych:
ogółem -1,00 -0,50 -0,70

pracowników na stanowiskach robotniczych -1,03 -0,52 -0,71

pracowników na stanowiskach nierobotniczych -0,89 -0,46 -0,74

rolników -0,82 -0,48 -0,72

pracujących na własny rachunek -0,80 -0,43 -0,77

emerytów i rencistów -1,19 -0,55 -0,62

I grupa kwintylowa -1,03 -0,53 -0,66

II grupa kwintylowa -1,09 -0,54 -0,67

III grupa kwintylowa -1,09 -0,53 -0,69

IV grupa kwintylowa -1,06 -0,51 -0,69

V grupa kwintylowa -0,88 -0,45 -0,73

Rynek pracy:

Pracujący (tys.) -111 -52 -63

Stopa bezrobocia (p.p.) 0,7 0,3 0,4

Jak wynika z tabeli 3, przy wzroście cen energii elektrycznej o 30% 
relatywnie najwięcej tracą gospodarstwa domowe emerytów i rencistów 
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(spadek realnych dochodów o 1,19%), a więc gospodarstwa osiągające 
stosunkowo niskie dochody. nieco mniejsza jest skala spadku realnych 
dochodów w gospodarstwach o wyższych dochodach – w V grupie kwinty-
lowej dochody obniżają się o 0,88%, zaś w grupie gospodarstw domowych 
pracujących na własny rachunek – o 0,80%. Efekty te mają podobny rozkład 
(choć mniejszą skalę) w przypadku wzrostu cen węgla. Rozkład ten jest 
natomiast odmienny, gdy rozważa się wzrost światowych cen ropy nafto-
wej (o 50%) – wówczas większy spadek realnych dochodów odnotowują 
gospodarstwa zamożniejsze – w V grupie kwintylowej spadek ten wynosi 
0,73%, podczas gdy w I grupie kwintylowej 0,66% (w największym stopniu 
– o 0,77% – obniżają się realne dochody w gospodarstw osób pracujących 
na własny rachunek, w najmniejszym zaś – o 0,62% – dochody emerytów 
i rencistów).

Podsumowując można zatem stwierdzić, że oddziaływanie cen energii 
na dochody gospodarstw domowych okazują się raczej niewielkie, w od-
niesieniu do skali zmian tych cen zakładanej w analizach mnożnikowych. 
Oznacza to, po pierwsze, że udział kosztów energetycznych w kosztach 
produkcji i konsumpcji w gospodarce jest – globalnie patrząc – dość mały. 
Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę, że w każdym z wariantów symula-
cyjnych PKB (zob. rys. 1) obniża się w większym stopniu niż realne dochody 
(konsumpcja) gospodarstw domowych (np. w wariancie wzrostu cen energii 
elektrycznej realne dochody gospodarstw domowych ogółem obniżają się 
o 1,0%, podczas gdy PKB – o 1,7% ). Można więc mówić, że wpływ wzrostu 
cen energii na sytuację konsumentów jest w pewnym sensie amortyzowany 
przez zjawiska zachodzące w innych sferach gospodarki – w analizowanych 
przypadkach (zwłaszcza w przypadkach wzrostu krajowych cen energii 
elektrycznej i węgla) mechanizm ten polega na spadku relatywnych cen 
towarów importowanych, który prowadzi w efekcie do pogorszenia salda 
handlu zagranicznego (innymi słowy amortyzowanie spadku konsumpcji 
gospodarstw domowych odbywa się kosztem wzrostu zobowiązań wobec 
zagranicy). W mechanizmie tym pewną rolę odgrywa sprzężenie płacowo 
cenowe, przyspieszające krajową inflację względem inflacji zagranicznej 
i pogłębiające efekt wzrostu deficytu handlowego (należy zaznaczyć, że 
w symulacjach zakładano stały nominalny kurs walutowy). Eksperymenty 
symulacyjne wykazały, że wraz z osłabianiem sprzężenia płacowo-cenowe-
go zmniejszała się też skala kompensacji spadku konsumpcji przez wzrost 
deficytu obrotów bieżących.
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Za stosunkowo niewielkie należy także uznać różnice w oddziaływaniu 
cen energii na dochody poszczególnych grup gospodarstw domowych. przy 
tym czynnikiem sprzyjającym, w pewnym stopniu, powiększaniu dyspropor-
cji dochodowych jest wzrost cen energii elektrycznej. Dużo istotniejszym 
problemem wydają się natomiast zjawiska, jakie potencjalny wzrost cen 
energii może wywołać na rynku pracy. Wzrost cen energii elektrycznej 
o 30% przekłada się na spadek liczby pracujących o 111 tys. i wzrost stopy 
bezrobocia o 0,7 p.p.; przy wzroście cen węgla o 30% spadek zatrudnienia 
wynosi 52 tys. osób i wzrost stopy bezrobocia o 0,3 p.p. Z kolei wzrost cen 
ropy naftowej o 50% prowadzi do zmniejszenia liczby pracujących o 63 tys. 
oraz do wzrostu stopy bezrobocia o 0,4 p.p.

5. Konkluzje

Analizy mnożnikowe prowadzą do wniosku, że wzrost cen energii 
przyczynia się do osłabienia wzrostu gospodarczego, a skala tego wpływu 
zależy od rozważanego źródła energii. Spadek PKB pod wpływem wzrostu 
cen energii elektrycznej w obrocie krajowym jest dwukrotnie silniejszy 
niż w przypadku wzrostu cen węgla i wynosi 1,7% przy 30-procentowym 
wzroście cen. Spadek realnych dochodów ludności jest przy tym wyraźnie 
słabszy (1,0%). Oprócz spadku PKB, dodatkowym kosztem wzrostu cen 
energii jest pogorszenie się salda handlu zagranicznego następujące pod 
wpływem zmian relacji cenowych. Efekt ten powoduje zarazem złagodzenie 
spadku realnej konsumpcji.

Zmiany cen energii w podobnym stopniu (w kategoriach względnych) 
wpływają na koszty utrzymania różnych grup społecznych. Pewnym wyjąt-
kiem jest tu oddziaływanie cen energii elektrycznej, których wzrost sprzyja, 
w niewielkim stopniu, powiększeniu dysproporcji dochodowych. Biorąc pod 
uwagę społeczny wymiar efektów zmian cen energii, uwagę należy skierować 
na zjawiska rynku pracy – szokowe podwyżki powodują znaczący wzrost 
bezrobocia. Ewentualne działania osłabiające negatywne skutki społeczne 
wzrostu cen energii powinny się zatem skupić właśnie na obszarze rynku 
pracy i zabezpieczenia społecznego.

Biorąc pod uwagę oddziaływanie cen światowych odczuwalne znaczenie 
mogą mieć jedynie wyraźne ruchy cen ropy naftowej, co oznacza, że ceny 
surowców pierwotnych bardziej przenoszą się na polską gospodarkę za 
pośrednictwem produktów rafinacji ropy niż energii elektrycznej. Wynika 
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to z faktu, że krajowi producenci energii elektrycznej w dużo mniejszym 
stopniu wykorzystują paliwa importowane. Większe konsekwencje dla go-
spodarki miałby wzrost krajowych cen energii elektrycznej, spowodowany 
wzrostem pozasurowcowych kosztów jej wytwarzania. Konkluzja ta nabierze 
z pewnością mocy wraz z rozwojem alternatywnych źródeł energii. Obecnie 
udział źródeł odnawialnych w produkcji energii jest zbyt mały, aby ich ceny 
istotnie wpływały na gospodarkę. 
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SHORT-TERM IMPACT OF CHANGES IN ENERGY PRICES 
ON THE POLISH ECONOMY

(Summary)

The study aims at estimating the short-run impact of rises in energy prices on the 
domestic commodity prices, level and composition of GDp, and the competitiveness of 
the Polish economy. It also analyzes how these changes influence real incomes of various 
types of households, as well as unemployment. 

Computations are based on Impec – a multisectoral model of the Polish economy. Its 
most important advantage, compared to typical aggregate macroeconomic models, is that 
it enables detailed investigations of the structures of production and consumption. Impec is 
an Inforum-type model operating at the level of 54 sectors and 43 categories of household 
consumption. It was used to simulate the response of the polish economy to energy price 
shocks: rise in domestic prices of electricity and coal as well as world price of oil, natural 
gas and coal.


