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Polska polityka pieniężna w roku 2013  
– niemoc wobec spowolnienia

Streszczenie

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. 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 prowa-
dziła w ostatnich kwartałach politykę dodatnich realnych stóp procentowych. Zasadniczą przesłanką 
prowadzonej w Polsce twardej polityki antyinflacyjnej jest nie tyle mocno przesadzone zagrożenie 
przyspieszeniem inflacji, ile ochrona interesów sektora bankowego oraz kwestia prestiżu – próba 
zwiększenia wpływu na gospodarkę przez bank centralny. 

Lata 2012-2013 to okres dalszej, stopniowej poprawy sytuacji na rynku międzybankowym w wa-
runkach narastania nadpłynności sektora bankowego jako całości. Dla polskich finansów, w tym sys-
temu pieniężnego, w okresie po globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym największe zagrożenie 
rysuje się ze strony pogarszającej się nierównowagi zewnętrznej, mimo że dane dotyczące bilansu 
obrotów bieżących, w tym zwłaszcza handlu zagranicznego, w ostatnich kilku kwartałach przedsta-
wiają się dość optymistycznie. Tak np. saldo obrotów towarowych i usługowych z zagranicą w 2013 r. 
zamknęło się nienotowaną od początku lat 90. nadwyżką w wysokości blisko 7,6 mld euro. Powstaje 
jednak pytanie, czy nie jest to sytuacja wyjątkowa, związana przede wszystkim z osłabieniem popytu 
wewnętrznego.

Słowa kluczowe: Bank Centralny, Rada Polityki Pieniężnej, stopa procentowa, polityka kursu walu-
ty, inflacja, nadpłynność sektora bankowego, nierównowaga zewnętrzna.

Kody JEL: E5

1. Wobec zwolnionego wzrostu popytu zagranicznego i równoczesnego załamania dynami-
ki popytu krajowego wskutek zastosowania wymuszonej i w dodatku procyklicznej kon-
solidacji fiskalnej oraz narastania restrykcyjności polityki monetarnej w latach 2011-2013 
doszło w Polsce do wyraźnego obniżenia tempa wzrostu gospodarczego: z 4,5% w 2011 r. 
do 2% w 2012 r. i 1,6% w 2013 r., a więc znacznie poniżej potencjalnego wzrostu szaco-
wanego na 3,2%. Na tak duże ograniczenie tempa wzrostu polskiej gospodarki złożył się 
przede wszystkim regres wzrostu popytu krajowego, wynikający nie tylko z wyhamowania 
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dynamiki konsumpcji, ale także spadku nakładów brutto na środki trwałe, oraz zmniejsze-
nie stanu zapasów. Skromny wzrost PKB był „ratowany” przez stosunkowo wysoki wkład 
eksportu netto (równy stopom wzrostu PKB w latach 2012-2013 wobec 0,9 p.p. w roku 
2011), który wynikał z dużo mniejszej dynamiki importu niż eksportu. Na lata 2014-2017 
rząd zakłada przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego: od 3,3% w 2014 r., przez 3,8% 
w 2015 r. aż do 4,3% w latach 2016-2017. Ma to nastąpić głównie dzięki zdynamizowaniu 
spożycia prywatnego i nakładów brutto na środki trwałe, co wydaje się być bardzo ambit-
nym zamierzeniem w świetle spowolnienia ostatnich lat (Wieloletni plan finansowy… 2014, 
Tab. 10, s. 70).

Po okresie nieco podwyższonej inflacji w latach 2011-2012, kiedy stopa inflacji mierzona 
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) kształtowała się powyżej podsta-
wowego celu polityki pieniężnej, ustalonego na 2,5% (w 2011 r. wyniosła 4,3%, a w 2012 r. 
– 3,7%), w roku 2013 doszło do szybko postępującej dezinflacji, w wyniku której średnio-
roczny CPI wyniósł 0,9%. Poczynając od lutego 2013 r. roczne tempo zmian cen towarów 
i usług konsumpcyjnych utrzymywało się poniżej dolnej granicy przedziału dopuszczalnych 
wahań, dowodząc zupełnego braku kontroli procesów inflacyjnych ze strony władz mone-
tarnych i nadmiernej restrykcyjności prowadzonej przez nie polityki. Podobnie przedsta-
wiała się sytuacja w dziedzinie cen konsumpcyjnych w pierwszej połowie 2014 r., grożąc 
nawet pojawieniem się deflacji. Na lata 2014-2017 rząd zakłada nieznaczne przyspieszenie 
procesów inflacyjnych: od 1.2% w 2014 r., poprzez 2,3% w 2015 r. i 2,5% w 2016 r. do 2,2% 
w 2017 r. (Wieloletni plan finansowy… 2014, Tab. 11, s. 70)

W Polsce ostatnich lat obserwujemy stosunkowo wysokie wielkości deficytu sektora fi-
nansów publicznych, w znacznej mierze niezależne od stanu koniunktury. Deficyt ten, liczony 
według metody ESA 951 i odniesiony do PKB jako jeden z dwóch składowych kryterium 
fiskalnego z Maastricht, po swych rekordowych, a przez to niebezpiecznie wysokich pozio-
mach 7,4% w 2009 r. i 7,9% w roku 2010 osiągnął dzięki w miarę skutecznym posunięciom 
konsolidacyjnym rządu poziom 3,9% w 2012 r. wobec 5,0% w roku 2011, by w roku 2013 
ponownie wzrosnąć do 4,3% PKB. 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., by na ko-
niec 2013 roku wzrosnąć aż do 57,1% PKB. W liczbach bezwzględnych dług polskiego sek-
tora instytucji rządowych i samorządowych, stanowiący drugi składnik kryterium fiskalnego 
z Maastricht, wyniósł na koniec 2013 r. 932,5 mld zł, co oznaczało wzrost o ponad 45,6 mld zł 
(o 5,1%) w stosunku do końca roku 2012. Wysoki poziom deficytu sektora finansów publicz-
nych rzędu kilku procent PKB jest nie do utrzymania, ponieważ wymaga ciągłego zwiększania 

1  W ramach Europejskiego Zintegrowanego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (European System of Integrated 
Economic Accounts), stosowanego powszechnie w Unii Europejskiej, metoda ta od września 2014 r. ma być zastąpiona ESA 
2010. Polska z nie do końca zrozumiałych względów, narażając się na krytykę władz UE, poza ESA 95 wciąż używa także 
metody krajowej, opartej na ONZ-owskiej metodyce SNA 93. Ta pierwsza metoda od kilku lat daje wyższe wartości i deficytu, 
i długu publicznego.
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dopływu środków pożyczanych na potrzeby finansowania zarówno samego deficytu, jak i re-
finansowania (rolowania) starego długu. Terminowa obsługa długu stanowi podstawę oceny 
wiarygodności wypłacalności każdego dłużnika, także państwa, będąc warunkiem sine qua 
non pozyskiwania dalszych pożyczek – zaciągania nowego długu. Równie ważne są osiągane 
wskaźniki bezpieczeństwa, pokazujące na ogół dynamikę deficytu i długu oraz relacjonują-
ce je względem PKB czy kwoty zbieranych podatków. Przekroczenie granicznych wielkości 
tych wskaźników skutkuje z reguły wzrostem – niekiedy drastycznym – kosztów finansowania 
tak krajowego, jak zagranicznego. W skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do cał-
kowitego jego wstrzymania. Pouczające pod tym względem są traumatyczne doświadczenia 
Argentyny z lat 2001-2002 czy trudności budżetowe Węgier z lat 2007-2008.

Dla polityki pieniężnej ostatnich lat duże znaczenie ma ewolucja struktury zadłużenia 
Skarbu Państwa, dominującej składowej długu publicznego ogółem, z punktu widzenia 
udziału w jego finansowaniu inwestorów zagranicznych, którzy kupują zarówno papiery 
skarbowe nominowane w walutach obcych, jak i w złotych. Widać tu wyraźną tendencję 
nie tylko do wzrostu roli emisji papierów skarbowych na rynkach zagranicznych w finanso-
waniu długu SP (ich udział w zadłużeniu Skarbu Państwa przekroczył 30% w 2011 r.), ale, 
co istotniejsze, do jeszcze szybszego zwiększania w nim udziału kapitału zagranicznego, 
który od paru lat finansuje ponad 50% długu SP. Nie jest to tendencja zdrowa z punktu wi-
dzenia stabilności finansów publicznych. Z jednej strony oznacza bowiem powiększone ry-
zyko nagłego wycofania się zagranicznych inwestorów portfelowych, a z drugiej świadczy 
o błędnej, nadmiernie restrykcyjnej polityce stóp procentowych władz monetarnych kraju, 
preferującej interesy inwestorów zagranicznych.

W świetle kształtowania się zadłużenia Skarbu Państwa w roku 2013 i skutków przepro-
wadzonej w roku 2014 reformy II filara systemu emerytalnego, opartego na OFE2, powstaje 
zasadnicze pytanie, czy ograniczenie 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 przede wszystkim dlatego, że rząd Polski planuje w perspektywie najbliższych 
lat przyjęcie jednolitej waluty europejskiej – przystąpienie na prawach pełnego członka 
do Unii Gospodarczej i Walutowej (strefy euro)3. Osiągnięcie tego celu będzie niezmier-
nie trudne, chociaż na kanwie wydarzeń ostatnich lat, zwłaszcza doświadczeń płynących 
z kryzysu strefy euro i sposobów jego przezwyciężania, nie tylko dla specjalistów staje się 
jasne, że pozostawanie poza większym i silniejszym obszarem walutowym jest nie tylko 

2  W ramach reformy kapitałowego filara systemu emerytalnego w lutym 2014 r. 51,5% aktywów netto otwartych funduszy 
emerytalnych (OFE) w łącznej kwocie 153,2 mld zł (ok. 9% PKB), obejmującej skarbowe papiery wartościowe, obligacje 
Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i inne obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, zostało przekazane do ZUS. 
Obligacje skarbowe zostały następnie odkupione od ZUS przez Skarb Państwa i umorzone. Ich umorzenie w połączeniu 
z konsolidacją papierów wartościowych KFD oznaczało jednorazową redukcję długu publicznego o 145,8 mld zł (ok. 8,5% PKB).
3  Na koniec marca 2014 r. Polska spełniała jedynie trzy spośród sześciu kryteriów zbieżności nominalnej – stopy inflacji, 
stóp procentowych i udziału długu publicznego w PKB. Mimo to nasz kraj nie przestrzegał łącznego kryterium fiskalnego ze 
względu na pozostawanie w procedurze nadmiernego deficytu. Co gorsza, w ciągu kilku najbliższych lat spełnienie warunku 
zgodności legislacji wydaje się niemożliwe ze względu na blokadę polityczną w Sejmie – brak konstytucyjnej większości do 
przeprowadzenia niezbędnych zmian w ustawie zasadniczej.
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anachroniczne w zglobalizowanym świecie, ale też coraz bardziej kosztowne i niebezpiecz-
ne. Wymaga utrzymywania ogromnych rezerw walutowych (na koniec kwietnia 2014 r. wy-
nosiły one w Polsce 66,1 mld euro, a oficjalne aktywa rezerwowe blisko 74,3 mld euro) dla 
obrony i stabilizowania kursu waluty narodowej, czego koszt w znacznym stopniu niweluje 
pożytki płynące z niezależnej polityki pieniężnej i możliwości dewaluacji własnej walu-
ty. Co ważne, od ponad roku utrzymuje się spadkowy trend polskich rezerw dewizowych, 
wynikający nie tylko z niższej wyceny aktywów, ale także ze znacznego odpływu kapitału 
z kraju. Praktyka wielu krajów pokazuje, że nawet znaczne rezerwy walutowe nie stanowią 
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 (ang. FCL) w wysokości blisko 20,6 mld dolarów, a po uzyska-
niu go na okres roku złożyła w 2010 r. wniosek o jego przedłużenie na okres dwóch lat i po-
większenie do około 30 mld dolarów. MFW wyraził na to zgodę, a po powtórnym wniosku 
Polski przedłużył linię do początku 2015 r. Jest to wprawdzie kosztowne zabezpieczenie, ale 
zwiększające polskie rezerwy dewizowe o ponad jedną trzecią.

2. Inaczej niż wiodące banki centralne krajów rozwiniętych, które utrzymywały i utrzymują 
swe stopy procentowe poniżej stóp inflacji, na historycznie niskich poziomach, niekiedy bli-
skich zera, preferując luźną politykę monetarną (quantitative easing), polska Rada Polityki 
Pieniężnej (RPP) prowadziła w ostatnich kwartałach politykę dodatnich realnych stóp pro-
centowych i to rosnących aż do lipca 2013 r. Naszym zdaniem, główną przesłanką twardej 
polityki antyinflacyjnej w Polsce jest nie tyle mocno wyolbrzymiane zagrożenie przyspie-
szeniem inflacji, ile kwestia prestiżu - próba zwiększenia wpływu na gospodarkę przez bank 
centralny oraz obrona partykularnych interesów sektora bankowego. 

W świetle prognozowanej na najbliższe lata niskiej inflacji, a nawet zagrożenia defla-
cyjnego trudno mieć pełne przekonanie o nieuchronności podwyżek stóp procentowych 
Narodowego Banku Polskiego (NBP)4. Ewentualne zacieśnienie polityki pieniężnej stoi 
zresztą w jawnej sprzeczności z potrzebą konsolidacji finansów publicznych zarówno z teo-
retycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Ograniczając wzrost łącznego popytu, 
połączenie restrykcyjnej polityki pieniężnej z polityką ograniczania deficytu budżetowe-
go stanowi poważne zagrożenie dla perspektyw przyspieszenia wzrostu gospodarczego, tak 
niezbędnego dla uzdrowienia finansów państwa.

Trudno też znaleźć jakiekolwiek w miarę racjonalne wytłumaczenie5 dla restrykcyjnej 
polityki stóp procentowych RPP w latach 2011-2014. Przez cały rok 2010 Rada nie zmie-
niała podstawowych stóp procentowych NBP, pozostawiając najważniejszą z nich - stopę 

4  Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że w warunkach małej, otwartej gospodarki, takiej jak polska, poprawiającej 
sukcesywnie swój standing finansowy, zwiększanie restrykcyjności polityki pieniężnej w porównaniu z głównymi partnerami 
gospodarczymi sprzyja wzmocnieniu kursu waluty krajowej.
5  Próbę taką podjąłem w opracowaniu: Polityka finansowa państwa wobec spowolnienia gospodarczego, (2013, s. 137-152). 
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referencyjną – na poziomie 3,5%. W I połowie 2011 r. 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.) (Sprawozdanie... 2012, s. 17, 26; Sprawozdanie… 2013, 
s. 14, 22). 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 polity-
ki pieniężnej. Ustalenie na początku lipca 2013 r. stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego na poziomie 2,5%, najniższym w ostatnim ćwierćwieczu, jest często przesadnie 
akcentowane jako osiągnięcie rekordu czy wręcz „historycznego minimum”, co musi mocno 
dziwić wobec postępującej dezinflacji, a nawet widma deflacji, oraz przede wszystkim na tle 
polityki czołowych banków centralnych świata. Na posiedzeniu w lipcu 2013 r. RPP ogłosiła 
zakończenie cyklu obniżania stóp procentowych, argumentując to rzekomym wyczerpaniem 
przestrzeni do dalszych obniżek.

3. Lata 2012-2013 to okres dalszej, stopniowej poprawy sytuacji na rynku międzybankowym 
w warunkach narastania nadpłynności sektora bankowego jako całości. Jej średni poziom 
mierzony saldem operacji otwartego rynku oraz umów depozytowo-kredytowych, przepro-
wadzonych w 2013 r. przez NBP, wyniósł 126,5 mld zł, czyli o 30,2 mld zł, tj. o 31,4% 
więcej niż w roku poprzednim. Na stan płynności polskiego sektora bankowego najmoc-
niej wpływał skup środków unijnych i walut obcych z rachunku dewizowego Ministerstwa 
Finansów w Banku Centralnym. Ponadto do jej wzrostu przyczyniły się także wpłata do 
budżetu centralnego części zysku NBP za rok 2012 (blisko 5,3 mld zł)6 oraz wypłaty z tytułu 
dyskonta bonów pieniężnych i odsetek od rezerwy obowiązkowej. O dużej nadpłynności 
systemu bankowego świadczyły też nikłe wykorzystanie kredytu lombardowego przez ban-
ki, zwiększone stany ich depozytów w banku centralnym i wyraźna tendencja do kształtowa-
nia się stawki POLONIA poniżej obowiązującej stopy referencyjnej NBP.

W roku 2013 Narodowy Bank Polski nie przeprowadził żadnej transakcji typu swap wa-
lutowy. Celem przeciwdziałania znaczącej deprecjacji złotego dokonał w czerwcu 2013 r. 
niewielkich interwencji na rynku walutowym, sprzedając pewne ilości walut obcych.

6  Patrz: Sprawozdanie… (2014, s. 19-22). Według informacji Banku Centralnego z wiosny 2014 r., nie nastąpi wpłata do 
budżetu państwa z zysku za rok 2013.
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 Charakterystyczną cechą rozwoju sytuacji na rynkach finansowych świata ostatnich 
kwartałów jest umacnianie się czołowych walut odgrywających rolę pieniądza międzyna-
rodowego – dolarów USA, euro, funta szterlinga i franka szwajcarskiego, w których in-
westycje są traktowane jako względnie bezpieczne. Jednocześnie znacząco zwiększyła się 
zmienność relacji najważniejszej pary walutowej, jaką stanowią dolar amerykański i euro, 
przy czym występuje wyraźna tendencja do aprecjacji waluty europejskiej – widomy znak 
przezwyciężania kryzysu strefy euro. Wszystko wskazuje na to, że o finansowanie zewnętrz-
ne będzie w przyszłości coraz trudniej takiemu krajowi jak Polska – wolno rozwijającemu 
się, obarczonego dużym ryzykiem inwestowania peryferii Unii Europejskiej (UE). Wobec 
konieczności finansowania pokaźnych deficytów tak wewnętrznych, jak zewnętrznych 
przez wiele krajów świata, w tym rozwiniętych, i związanej z tym nieuchronnej zwyżki stóp 
procentowych na rynkach finansowych prawdopodobnie wystąpi silny efekt tzw. crowding 
out – wypychania z rynku pożyczkowego słabszych państw. Będzie temu również sprzyja-
ło stopniowe zmniejszanie przez najważniejszy bank centralny świata – System Banków 
Rezerwy Federalnej (Fed) skali skupu aktywów w ramach programu Quantitative Easing 3 
(QE3). W przypadku nasilenia się procesów inflacyjnych w skali świata i jego regionów 
także nastąpi zwiększenie kosztów zaciągania długu na rynkach finansowych.

Polski złoty, mimo że staje się coraz silniej powiązany z euro, jest zaliczany do walut 
peryferyjnych. Dlatego w warunkach ścierania się dwóch przeciwstawnych tendencji – dłu-
gookresowej aprecjacji z tytułu catching-up i bieżących perturbacji na międzynarodowych 
rynkach finansowych nie można w najbliższych latach zakładać nieuchronności wzmac-
niania kursu złotego w wyrażeniu nominalnym, tak jak to czyni Wieloletni plan finansowy 
państwa na lata 2014-2017, nawet a fortiori w porównaniu do wcześniejszych aktualizacji 
programu konwergencji. Tymczasem średnioroczny nominalny efektywny kurs polskiej wa-
luty po silnym osłabieniu w 2011 r. o 11,4% deprecjonował w 2012 r. tylko o 1,6%, nato-
miast tylko nieznacznie się umocnił w 2013 r. Zamiast więc zakładać silne umacnianie się 
złotego w relacji do euro w latach 2015-2017 rzędu 20 groszy średniorocznie, należy raczej 
oczekiwać większej zmienności kursu waluty krajowej. 

Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że w warunkach małej, otwartej gospodarki, 
poprawiającej sukcesywnie swój standing finansowy, zwiększanie restrykcyjności polity-
ki pieniężnej w porównaniu z głównymi partnerami gospodarczymi sprzyja wzmocnieniu 
kursu waluty krajowej. Z kolei osłabianie się waluty narodowej ma bezpośredni wpływ na 
wzrostową tendencję cen importowanych dóbr i usług na rynku krajowym, podnosząc ogól-
ny wskaźnik inflacji, czemu władze monetarne starają się przeciwdziałać. Stąd ich niejako 
naturalne opowiadanie się za raczej wyższym (silniejszym) niż niższym (słabszym) kursem 
własnej waluty. Bierze się to stąd, iż władze monetarne z zasady koncentrują swą uwagę 
głównie na walce z inflacją (co często przyjmuje postać swego rodzaju fobii inflacyjnej), za-
pominając 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 
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wpływa na procesy inflacyjne w kraju, relacje opłacalności eksportu i importu, wysokość 
wyceny zagranicznego komponentu długu publicznego i koszty jego obsługi w złotych. 
Polityka kursu walutowego decyduje nie tylko o strumieniach eksportu i importu oraz o in-
nych pozycjach bilansu obrotów bieżących, ale ma również olbrzymi wpływ na obroty ka-
pitałowe kraju z zagranicą w zakresie inwestycji zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich 
(portfelowych). Stąd w przyszłości nieodzowne będą częstsze i głębsze interwencje na ryn-
ku walutowym7.

4. Dla polskich finansów w okresie po globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym 
największe zagrożenie rysuje się ze strony pogarszającej się nierównowagi zewnętrznej. 
Z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego państwa jest rzeczą zastanawiającą, iż spra-
wa ta w dyskursie publicznym zajmuje stosunkowo mało miejsca i nawet władze gospodar-
cze kraju poświęcają jej niewiele uwagi. Z racji swych funkcji i konstytucyjnych obowiąz-
ków najwięcej uwagi nierównowadze bilansu płatniczego oraz kształtowaniu się zadłużenia 
brutto względem reszty świata i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski powinien 
poświęcać Narodowy Bank Polski. Jednak władze monetarne kraju, przyjmując dla swej 
polityki dość ostrożne założenia makroekonomiczne, zakładają na ogół pomyślny układ ze-
wnętrznych warunków finansowych, co przejawia się wiarą w duże możliwości zaciągania 
długu za granicą i nadzieją na łatwe sfinansowanie deficytu na rachunku obrotów bieżą-
cych napływem kapitału długookresowego, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
W swych publikacjach (Sprawozdanie… 2014, Zał. 4, s. 39-42) Bank Centralny podkreśla 
przede wszystkim poprawę ujemnego salda obrotów bieżących, które ze szczytowego po-
ziomu 18,5 mld euro, tj. 5% PKB w 2011 r., spadło w 2012 r. do prawie 14,2 mld euro, tj. 
do 3,7% PKB, oraz niecałych 5 mld euro, tj. 1,3% PKB, w 2013 r. W ciągu tych trzech 
lat dokonała się ona głównie za sprawą polepszenia salda obrotów towarowych o blisko 
12,4 mld euro. Dane z ostatnich kilku kwartałów, dotyczące bilansu obrotów bieżących, 
w tym zwłaszcza handlu zagranicznego, przedstawiają się dość optymistycznie. Tak np. sal-
do obrotów towarowych i usługowych z zagranicą w 2013 r. zamknęło się nienotowaną od 
początku lat 90. nadwyżką w wysokości blisko 7,6 mld euro. Powstaje jednak pytanie, czy 
nie jest to sytuacja wyjątkowa, związana przede wszystkim z osłabieniem popytu wewnętrz-
nego. W tym samym czasie na niepokojąco wysokim poziomie, wyraźnie przekraczającym 
rocznie 16 mld euro, utrzymuje się deficyt bilansu dochodów z zagranicą – jedna z miar 
konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. W 2012 r. wyniósł on prawie 17,7 mld 
euro, ponad dwa razy więcej niż w roku 2008, a w roku 2013 blisko 16,4 mld euro. Co gor-
sza, w tym samym okresie dramatycznie spadł napływ do Polski bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. W roku 2011 osiągnął poziom 14,9 mld euro, by rok później spaść poniżej 

7  Swoistym paradoksem jest to, iż w ostatnich latach o wiele większą od 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. Z kolei w czerwcu 2013 r. NBP przeprowadził 
jedyną w roku interwencję niewielkich rozmiarów, mającą na celu wzmocnienie deprecjonującego się złotego.
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4,8 mld euro. W 2013 r. doszło nawet do odpływu tych inwestycji, który wyniósł prawie 
4,6 mld euro. 

Polska należy do krajów poważnie zadłużonych wobec zagranicy (30. miejsce w świe-
cie). Według danych NBP, zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło na koniec 2013 r. 
275,5 mld euro, czyli 70,7% PKB. Tym samym nastąpiło przełamanie niekorzystnego, utrzy-
mującego się od roku 2002 silnie wzrostowego trendu zadłużenia zagranicznego kraju, które 
osiągnęło w 2012 r. swój szczyt na poziomie 277,3 mld euro (72,6% PKB). W stosunku do 
końca 2008 r., a więc w ciągu pięciu lat, oznaczało to przyrost zadłużenia aż o 58,9%. Z dru-
giej strony, 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 koniec roku 2013 polepszyła się do relacji 4:1 (220,7 mld euro wobec 54,8 mld euro). 
Z kolei różnica 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 pozio-
mu 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 -59,8% 
PKB, ale rok wcześniej osiągnął -66%, by w roku 2012 wzrosnąć do 68% PKB, a rok póź-
niej odnotować swoje ekstremum na poziomie -69,4% PKB, drugi rok z rzędu przekraczając 
graniczną wielkość uznawaną w świecie finansów za niebezpieczną, tj. -65% PKB. Praktyka 
wielu krajów pokazuje, że nawet znaczne rezerwy dewizowe nie stanowią wystarczającego 
zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem paniki walutowej i ataku spekulacyjnego oraz 
destabilizacji krajowego systemu finansowego.

5. Układ sił w ramach Rady Polityki Pieniężnej trzeciej kadencji na początku jej urzędo-
wania wydawał się bardziej niż poprzednio „prorządowy”. Jednak stopniowo skrzydło „ja-
strzębi” zyskiwało na znaczeniu, czego przejawem stała się recydywa fobii inflacyjnej ze 
wszystkimi negatywnymi skutkami dla wzrostu gospodarczego. Osiąganie niskiej inflacji 
jest ważne dla wszystkich podmiotów gospodarujących, ale w żadnym razie nie może prze-
słaniać innych celów polityki gospodarczej. Tymczasem antyinflacyjna działalność Rady 
Polityki Pieniężnej sprowadza się przede wszystkim do zawyżania poziomu krajowych stóp 
procentowych bez oglądania się na konsekwencje tego dla stopy wzrostu, sytuacji w bilansie 
płatniczym czy na rynku pracy. Nie wolno jednak zapominać, że o skutecznym stosowaniu 
stóp procentowych jako remedium na gorączkę inflacyjną można mówić tylko wtedy, gdy 
inflacja ma charakter popytowy, a nie kosztowy, tzn. wynika z nadmiaru popytu w gospo-
darce (demand pull), a nie z zewnętrznych szoków podażowych, prowadzących do inflacji 
kosztów z racji drożejących surowców, zwłaszcza energii, często pochodzących z importu 
(cost push). 

Utrzymując wysokie stopy procentowe i kwestionując szybkie przystąpienie Polski do 
strefy euro, Bank Centralny jak nigdy wcześniej otwarcie opowiedział się po stronie party-
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kularnych interesów sektora bankowego nie zawsze zgodnych z interesem gospodarki na-
rodowej. W ramach restrykcyjnej polityki „pragmatycznego realizmu” spowolnieniu uległy 
procesy konwergencji tak nominalnej, jak realnej, wydłużając proces akcesji Polski do stre-
fy euro. Formalne wejście Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej jako pełnoprawnego 
członka będzie musiało być poprzedzone co najmniej dwuletnim okresem stabilizacji kursu 
złotego względem euro. Tu zapewne kryją się największe zagrożenia dla przebiegu procesu 
integracji Polski ze strefą euro. O wiele łatwiej bowiem stabilizować poziom inflacji kra-
jowej czy długoterminowych stóp procentowych, a nawet uzyskać zakończenie procedury 
nadmiernego deficytu sektora finansów publicznych, aniżeli skutecznie stabilizować kurs 
złotego względem wspólnej waluty europejskiej w paśmie dopuszczalnych wahań w ciągu 
minimum dwóch lat.

Przed polską polityką monetarną pojawia się istotne wyzwanie polegające na konieczno-
ści zredefiniowania celów polityki i instrumentów ich realizacji wobec wyraźnego osłabienia 
efektywności dotychczasowej polityki banku centralnego, opartej na strategii bezpośrednie-
go celu inflacyjnego. W najbliższych latach przed polskimi finansami staje ważne 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 oszczędności krajo-
wych. Między innymi chodzi o takie podniesienie komponentu krajowego w wydatkach 
rozwojowych ogółem, by pod koniec dekady możliwe było zastąpienie zmniejszającego 
się finansowania działań rozwojowych ze źródeł Unii Europejskiej środkami własnymi. 
W świetle doświadczeń ostatnich kryzysowych i pokryzysowych lat zachodzi pilna potrze-
ba ponownego przemyślenia podstawowego celu polityki pieniężnej wobec coraz bardziej 
egzogenicznego charakteru zachodzących obecnie procesów inflacyjnych. Z powodzeniem 
można bronić hipotezy, że główna odpowiedzialność za coraz mniej spójny policy mix i po-
garszające się wyniki gospodarcze ostatnich kwartałów spoczywa na RPP. Wszystko to sta-
wia na porządku dnia likwidację Rady jako bytu zbędnego, co jednak wymaga odpowied-
nich zmian konstytucyjnych.
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Polish Monetary Policy in 2013 – Impotence in the Face of Slowdown

Summary

The years 2011-2013 can hardly be considered as successful for the Polish monetary policy both for 
its low efficacy and, particularly, for barely perceptible impact on the country’s economic processes. The 
implemented in those years by the Polish Central Bank, first, needless tightening of the monetary policy, 
and, then, its seriously delayed and, additionally, a symbolic and spread over time gradual relief stand in 
stark contrast with the need to save economic growth and consolidation of public finance both from the 
theoretical and practical point of view. Unlike the leading central banks of developed countries, which 
were and have been keeping interest rates below the inflation rates, continuing liberal monetary policy, 
the Polish Monetary Policy Council was carrying out in the recent quarters the policy of positive real 
interest rates. The basic premise of the carried out in Poland tough anti-inflation policy is not so much 
badly exaggerated threat of inflation acceleration as protection of the bank sector’s interests and the mat-
ter of prestige – an attempt to increase the influence on the economy by the central bank. 

The years 2012-2013 are period of further gradual improvement of the situation in the interbank market 
under the conditions of escalating of over-liquidity of the bank sector as a whole. For Polish finance, in-
cluding the monetary system, in the period after the global financial and economic crisis, the greatest threat 
appears from aggravating external imbalance even though the data concerning the current account balance, 
including in particular foreign trade are in the recent few quarters quite optimistic. Thus, for instance, the 
balance of foreign trade in goods and services in 2013 amounted to an unrecorded from the beginning of 
the 1990s surplus in amount of almost 7.6 billion euros. However, there arises the question if it is not an 
exceptional situation, connected, first of all, with weakening of the domestic demand.

Key words: Central Bank, Monetary Policy Council, interest rate, exchange-rate policy, inflation, 
bank sector’s over-liquidity, external imbalance.
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