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Przedmowa 
 

Raport Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych powstał we współpracy 
Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji z Instytutem Ekonomii i Finansów UKSW oraz 
Centrum Gospodarki Światowej UKSW pod kierownictwem prof. dr. hab. Konrada 
Raczkowskiego. Celem raportu jest przedstawienie szerokiego spektrum czynników i 
uwarunkowań rynkowych determinujących funkcjonowanie sektora handlu, który stanowi filar 
polskiej gospodarki. Publikacja odsłania praktyczne meandry praw podaży i popytu oraz handlu 
międzynarodowego, a w czasach popandemicznych i trwającej wojny Rosji z Ukrainą jest 
nieocenionym kompasem dla naszej gospodarki. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w czasach 
trudnych, z jakimi mamy obecnie do czynienia, tylko współpraca z wybitnymi ekonomistami i 
ekspertami rynku przynosi realną wartość społeczną i gospodarczą, wspomagając zarówno 
branżę handlową w Polsce, jak i szczególnie rząd i administrację publiczną, podejmujące dziś 
decyzje ważniejsze niż kiedykolwiek w ostatnich trzydziestu latach.  

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzesza 18 największych międzynarodowych sieci 
handlowych działających w Polsce: Auchan, Carrefour, Castorama, Decathlon, E.Leclerc, 
IKEA, Biedronka, JYSK, Kaufland, KiK, Leroy Merlin, Lidl, MediaMarktSaturn, OBI, Pepco, 
Schiever, Transgourmet, Żabka. Misją POHiD jest wsparcie handlu w Polsce i zaangażowanie 
w prowadzenie etycznego biznesu z poszanowaniem zasad wolności ekonomicznej i 
swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych. POHiD uczestniczy w 
stałym dialogu z administracją publiczną, organizacjami branżowymi i innymi uczestnikami 
rynku. Przez 22 lata swojej działalności organizacja przyczyniła się do powstania w Polsce 
zintegrowanego systemu handlu i dystrybucji oraz do poprawy środowiska gospodarczego i 
legislacyjnego. 

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD są od ponad 30 lat istotnym elementem krajobrazu 
gospodarczego Polski, stanowiąc siłę napędową handlu i całej gospodarki. Dotychczas 
zainwestowały w naszym kraju ponad 60 mld euro i stworzyły blisko 250 tys. miejsc pracy. 
Firmy członkowskie POHiD są kluczowym partnerem dla krajowych producentów. Ok. 95% 
oferowanych w sieciach produktów spożywczych to produkty rodzime, pochodzące od polskich 
dostawców i wytwórców płodów rolnych. Współpraca z międzynarodowymi sieciami 
handlowymi dla wielu polskich firm stała się ważnym impulsem do rozwoju. Sieci handlowe 
podejmują od lat działania, które otwierają polskim producentom i dostawcom drogę na 
międzynarodowe rynki, promują polską żywność i polskie rolnictwo, podkreślając wysoką 
jakość produktów, które pochodzą z naszego kraju. Wartość eksportu polskich produktów za 
pośrednictwem sieci zrzeszonych w POHiD przekracza 20 mld zł rocznie. Firmy członkowskie 
POHiD są liderami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Są 
ponadto inicjatorami transformacji cyfrowej w obszarze handlu i dystrybucji oraz szeroko 
pojętej codzienności. 

Przez ostatnie lata zmieniły się warunki gospodarcze w naszym kraju. Kierunek tych zmian 
wytyczają czynniki ekonomiczne i geopolityczne. Na sytuacji sektora odcisnęły swoje piętno 
pandemia COVID-19 i postępująca w rekordowym tempie inflacja, a w ostatnich miesiącach 
także wojna w Ukrainie. Rosnące ceny paliw, energii elektrycznej, surowców, nawozów, 
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opakowań, wzrost kosztów pracy, transportu oraz zakłócenia w globalnych dostawach 
powodują presję kosztową w całym łańcuchu dostaw i w konsekwencji uderzają w portfel 
polskiego konsumenta. Toteż dominantą wszelkich poczynań branży – dziś nawet bardziej niż 
kiedykolwiek – pozostaje konsument i jego potrzeby.  

Sieci handlowe są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju, którego 
utrzymanie w dobie nasilających się kryzysów stanowi kluczowe wyzwanie dla sektora. W 
obliczu inflacji i spadku siły nabywczej konsumentów nadrzędnym priorytetem sieci 
handlowych jest ograniczanie wzrostu cen, tak by umożliwić wszystkim polskim rodzinom, 
nawet tym o najniższych dochodach, zaopatrzenie się w żywność i niezbędne produkty. Walka 
sieci o utrzymanie najniższych cen dla klientów odbywa się w warunkach wspomnianej już 
zwiększonej presji kosztowej w łańcuchu dostaw, która przekłada się na znaczące wzrosty cen 
zakupu towarów u producentów. Nadzwyczajna sytuacja wymaga podejmowania 
ekstraordynaryjnych działań. Sieci handlowe elastycznie dostosowały swoje strategie działania 
do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, oferując klientom produkty najwyższej jakości 
w konkurencyjnych cenach. Mimo niezwykle trudnych uwarunkowań rynkowych, sieci 
handlowe nie zaprzestają inwestycji w rozwój infrastruktury i „zieloną” transformację.  

W sposób szczególny należy podkreślić społeczne zaangażowanie sieci handlowych podczas 
pandemii COVID-19 i ich wkład w utrzymanie ciągłości dostaw żywności. Ponadto sieci 
zapewniły bezpieczeństwo sanitarne pracowników i klientów, co wiązało się z poniesieniem 
kosztów na poziomie 420 mln zł. Dołożyły wszelkich starań, aby ochronić miejsca pracy.  

Równie wysokim poziomem zaangażowania społecznego wykazały się sieci handlowe podczas 
wojny w Ukrainie. Firmy członkowskie POHiD w pełni solidaryzują się z narodem ukraińskim. 
Przekazały dotychczas na rzecz obywateli Ukrainy ponad 40 mln zł z lokalnych budżetów oraz 
70 mln euro z poziomu centrali zagranicznych. Zaangażowały także swój potencjał 
organizacyjny i zasoby ludzkie. Wielokierunkowa i wielopłaszczyznowa pomoc obejmuje 
zarówno obywateli Ukrainy, którzy pozostali w kraju, jak i napływających do Polski 
uchodźców. W obliczu skokowego wzrostu popytu wywołanego kryzysem migracyjnym, 
skutecznie zapewniają uchodźcom nieprzerwany dostęp do żywności i artykułów pierwszej 
potrzeby. Firmy opracowały też strategie długofalowego wsparcia uchodźców w aklimatyzacji 
w naszym kraju.  

W tym krótkim wstępie nie sposób przedstawić wszystkich aspektów funkcjonowania handlu i 
wyzwań, z jakimi sektor zmaga się na co dzień. Mam jednak nadzieję, iż niniejszy raport 
pomoże Państwu lepiej zrozumieć uwarunkowania mające wpływ na działalność naszej branży, 
a także docenić jej wkład w rozwój gospodarczy Polski. 

 
 

Renata Juszkiewicz 
Prezes Zarządu, POHiD 
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Wstęp 
  Handel jest najstarszym i najważniejszym węzłem gospodarczym 

między narodami. W istocie handel, podobnie jak wojna, odegrał 
kluczową rolę w ewolucji stosunków międzynarodowych 

Robert Gilpin 

Handel, podobnie jak cała gospodarka światowa, znalazł się w punkcie zwrotnym Lewisa, gdzie 
większość światowych zdolności produkcyjnych, które były niewykorzystane, została 
wyczerpana. Oznacza to, że świat będzie zmagał się z koniecznością wzrostu produktywności 
w obrębie danych sektorów, gdyż korzystanie z nadwyżki siły roboczej, która była dotychczas 
dostępna, będzie niemożliwe1. Z kolei przesunięcia międzysektorowe pracowników będą 
obarczone wysokim kosztem alternatywnym, co przy niedoborach siły roboczej zmieni 
konkurencyjność tych firm, które nie będą w stanie zapewnić czynników produkcji w postaci 
pracy, w ramach prowadzonego modelu biznesowego. Nowy model wzrostu, w jaki wchodzi 
gospodarka światowa, to wzrost ograniczający podaż, w którym bardzo trudno będzie 
wypracować efektywną produktywność, jaka była znana do tej pory. Będą to nieodwracalne 
zmiany strukturalne, które przekonfigurują globalne łańcuchy dostaw, zmienią handel i 
przebudują struktury poszczególnych gospodarek. Dobrze przyszłą perspektywę oddaje 
pierwsze z dwudziestu jeden rozwiązań gospodarki cyrkulacyjnej Światowego Forum 
Ekonomicznego: „aby rozwiązać problem niedoborów i braków żywności, należy najpierw 
ograniczyć nadmierną konsumpcję, a dopiero potem zwiększać produkcję. W gospodarce 
cyrkulacyjnej ważne są słowo »nie« i odmowa”2. Samo zrozumienie nowej aplikowanej formy 
gospodarki, produktywności czy potrzeba ustanawiania cen relatywnych w ramach różnych 
stosunków wymiany towarów czy usług będą obarczone dużą niepewnością, a nawet szokiem 
dla tych osób, które będą zmuszone do realizacji kluczowych wskaźników efektywności (KPI) 
w inny niż dotychczas sposób.  

Przedstawiany Państwu Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych jest 
zaprezentowaniem na bazie warstwy makroekonomicznej, mikroekonomicznych konsekwencji 
zjawisk, procesów i decyzji podmiotów gospodarczych. Składa się z przedmowy, wstępu, 
wniosków i rekomendacji oraz czterech części będących rozdziałami, dotyczących: badań 
wpływu sytuacji geopolitycznej i gospodarczej na polski handel (1), inflacji (2), 
bezpieczeństwa ekonomicznego (3) oraz kluczowych wyzwań dla branży handlowej (4).  

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże przybliżyć genezę, alternatywy, skutki i 
konsekwencje zmian globalnych w gospodarce, fundamentalnie wpływających na polski 
handel – przede wszystkim przedstawicielom samej branży handlowej w Polsce, organom 
władzy publicznej i konsumentom, dla których nabywanie towarów czy usług jest wpisane w 
DNA życia społeczno-gospodarczego.  

Konrad Raczkowski 

 
1 M. Spence, Regime change in the global economy, Project Syndicate, January 14, 2022.  
2 L.A. Haigh, 21 circular economy solutions: changing how we eat, live and travel for a more sustainable world, World 
Economic Forum, 9 March 2020, https://www.weforum.org/agenda/2022/03/21-circular-economy-solutions/ (dostęp: 
6.05.2022).  

 



9

Wstęp 
  Handel jest najstarszym i najważniejszym węzłem gospodarczym 

między narodami. W istocie handel, podobnie jak wojna, odegrał 
kluczową rolę w ewolucji stosunków międzynarodowych 

Robert Gilpin 

Handel, podobnie jak cała gospodarka światowa, znalazł się w punkcie zwrotnym Lewisa, gdzie 
większość światowych zdolności produkcyjnych, które były niewykorzystane, została 
wyczerpana. Oznacza to, że świat będzie zmagał się z koniecznością wzrostu produktywności 
w obrębie danych sektorów, gdyż korzystanie z nadwyżki siły roboczej, która była dotychczas 
dostępna, będzie niemożliwe1. Z kolei przesunięcia międzysektorowe pracowników będą 
obarczone wysokim kosztem alternatywnym, co przy niedoborach siły roboczej zmieni 
konkurencyjność tych firm, które nie będą w stanie zapewnić czynników produkcji w postaci 
pracy, w ramach prowadzonego modelu biznesowego. Nowy model wzrostu, w jaki wchodzi 
gospodarka światowa, to wzrost ograniczający podaż, w którym bardzo trudno będzie 
wypracować efektywną produktywność, jaka była znana do tej pory. Będą to nieodwracalne 
zmiany strukturalne, które przekonfigurują globalne łańcuchy dostaw, zmienią handel i 
przebudują struktury poszczególnych gospodarek. Dobrze przyszłą perspektywę oddaje 
pierwsze z dwudziestu jeden rozwiązań gospodarki cyrkulacyjnej Światowego Forum 
Ekonomicznego: „aby rozwiązać problem niedoborów i braków żywności, należy najpierw 
ograniczyć nadmierną konsumpcję, a dopiero potem zwiększać produkcję. W gospodarce 
cyrkulacyjnej ważne są słowo »nie« i odmowa”2. Samo zrozumienie nowej aplikowanej formy 
gospodarki, produktywności czy potrzeba ustanawiania cen relatywnych w ramach różnych 
stosunków wymiany towarów czy usług będą obarczone dużą niepewnością, a nawet szokiem 
dla tych osób, które będą zmuszone do realizacji kluczowych wskaźników efektywności (KPI) 
w inny niż dotychczas sposób.  

Przedstawiany Państwu Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych jest 
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Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże przybliżyć genezę, alternatywy, skutki i 
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władzy publicznej i konsumentom, dla których nabywanie towarów czy usług jest wpisane w 
DNA życia społeczno-gospodarczego.  

Konrad Raczkowski 

 
1 M. Spence, Regime change in the global economy, Project Syndicate, January 14, 2022.  
2 L.A. Haigh, 21 circular economy solutions: changing how we eat, live and travel for a more sustainable world, World 
Economic Forum, 9 March 2020, https://www.weforum.org/agenda/2022/03/21-circular-economy-solutions/ (dostęp: 
6.05.2022).  

 

Wnioski i rekomendacje 
 

Niniejsze wnioski i rekomendacje stanowią sumaryczne podsumowanie niniejszego 
opracowania, którego rozszerzenie zostało zaprezentowane poniżej: 

1. Polski handel wchodzi w nowy model wzrostu gospodarczego, gdzie wykorzystanie 
nadwyżki siły roboczej jako czynnika produkcji będzie coraz bardziej utrudnione i 
obarczone większym kosztem alternatywnym jedynie częściowo i nie zawsze 
bilansowanym technologią.  

2. Ograniczenie podaży do niezaspokojonego popytu i trudne poszukiwanie 
ekonomicznych rezerw produktywności, jako zjawisko światowe, stanie się istotną 
częścią polskiego sektora handlowego. 

3. Sektor handlowy w Polsce jest trzecim pod względem wielkości sektorem polskiej 
gospodarki. W roku 2020 wytworzono w nim ok. 17,4% wartości dodanej brutto, przy 
czym wielkości około sektorowe handlu przekraczają znacznie 20% PKB.  

4. W latach 2008–2014 względny wkład eksportu do generowania PKB wynosił w Polsce 
66%, dowodząc efektywnej konwergencji gospodarczej, jaką prowadziły 
przedsiębiorstwa. Z kolei dodatnie saldo bilansu handlowego w roku 2014 oraz 2019–
2021 świadczy o nadwyżce eksportowej i możliwości osiągania realnej wartości 
dodanej. 

5. Wojna Rosji z Ukrainą i wzrost kosztów produkcji rolnej doprowadziły do globalnego 
kryzysu żywności, gdzie 38 państw znajduje się na krawędzi głodu. Jednocześnie 
wprowadzona kontrola rządowa nad eksportem żywności w kilkudziesięciu państwach 
pogłębi kryzys żywnościowy, stając się katalizatorem inflacji, ubożenia społeczeństwa 
i próby stworzenia nowego układu sił w gospodarce globalnej. 

6. Wojna gospodarcza Chin z wieloma państwami świata i dążenie do przejęcia kontroli 
nad całym handlem oceanicznym, pogłębi niedobór chińskiego eksportu i może wynieść 
140 mld USD. Dotyczy tworzenia większej luki w niedopasowaniu globalnej podaży 
do popytu, poprzez zablokowanie publicznego dostępu do lokalizacji statków, co 
uniemożliwia obserwowanie i układanie łańcucha dostaw. 

7. Wysokie ceny nośników energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych będą w 2022 r. 
główną składową wzrostu kosztów produkcji, jako inflacja producencka (PPI), która w 
dużej mierze przełoży się na inflację konsumencką (CPI). Wpływ wojny Rosji z Ukrainą 
na inflację jest jeszcze znikomy. Dynamika inflacji będzie pozostawała pod silną presją 
wydatków pomocowych i socjalnych rządu, które bez korekty w dół, będą pozbawiały 
NBP i Radę Polityki Pieniężnej skutecznej możliwości zastosowania podstawowego 
instrumentu polityki pieniężnej, jakim są stopy procentowe. 

8. Dynamika inflacji wymknęła się spod kontroli, a w 60% państw nastąpiło pogorszenie 
profilu zadłużenia publicznego, sprowadzając ryzyko wystąpienia przemocy 
wewnętrznej w 50% z nich. Wskaźnik CPI nie mierzy już pełnych wydatków 
pozazakupowych i jest oderwany od inflacji postrzeganej, a szacowanie wzrostu 
gospodarczego skorygowanego o inflację może wypaczać raportowany statystycznie 
PKB.  
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1. Wpływ sytuacji geopolitycznej i gospodarczej na polski handel 
 

1.1. Ogólna charakterystyka sektora handlu w Polsce  

Handel jest podstawowym pojęciem ekonomicznym, które obejmuje kupno oraz 
sprzedaż towarów i usług lub wymianę towarów, a także usług między stronami. Może być 
realizowany w obrębie danej gospodarki, grupy państw, między producentami i konsumentami. 
Handel międzynarodowy pozwala państwom poszerzać rynki zbytu na towary i usługi, które w 
przeciwnym razie nie byłyby dostępne3. Trzeba też zauważyć, że handel międzynarodowy 
może, zwłaszcza przez eksport, zarówno stymulować wzrost gospodarczy, jak i przyczyniać się 
do hamowania tego wzrostu4. Wszystko zależy od wielu czynników, takich jak charakter 
popytu zagranicznego wraz z warunkami podaży, stabilność otoczenia makroekonomicznego, 
jasna i czytelna polityka handlowa czy struktura wymiany handlowej. W każdej bowiem 
sytuacji, kiedy dana gospodarka wykazuje ujemne saldo obrotów z zagranicą, dochodzi do 
podniesienia wolumenu PKB podzielonego nad PKB wytworzone, i jest to sygnał, że 
konkurencyjność gospodarki nie znajduje się na zadowalającym poziomie.  

Handel jest kluczowym działem polskiej gospodarki należącym do sfery usług. Handel 
zarówno hurtowy, jak i detaliczny zostały zakwalifikowane do sekcji G według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności PKD 2007.  

Sekcja ta obejmuje5: 

● sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) wszystkich 
rodzajów towarów, 

● świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów 
● naprawy pojazdów samochodowych i motocykli. 

 
Rysunek 1. Struktura wartości dodanej brutto w gospodarce w roku 2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021, 
Warszawa 2021, s. 706. 

 
3A. Hayes, Trade, https://www.investopedia.com/terms/t/trade.asp#toc-what-is-trade (dostęp: 1.04.2022).  
4 M.J. Farahane, A. Heshmati, Trade and Economic Growth: Theories and Evidence from the Southern African 
Development Community, IZA DP No. 13679.  
5 http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,1,1515,handel-hurtowy-i-detaliczny-naprawa-pojazdow-
samochodowych.html (dostęp: 1.04.2022).  
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Sektor handlowy jest trzecim pod względem wielkości sektorem polskiej gospodarki. W 
2020 roku wytworzono w nim ok. 17,4% wartości dodanej brutto.  

 

 
Rysunek 2. Dynamika wybranych wskaźników makroekonomicznych (dane miesięczne, niedosezonowane, r/r, %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 

 
Rysunek 3.Ogólna sytuacja gospodarcza – indeks koniunktury GUS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Stan polskiej gospodarki odzwierciedlony w indeksie koniunktury wskazuje, że następuje 
poprawa nastrojów gospodarczych w głównych sektorach gospodarki, a pandemia i wojna w 
Ukrainie nie są tak silnie skorelowane z negatywnymi następstwami zdarzeń przyszłych, które 
w kwietniowych badaniach GUS (2022)6 były reprezentowane przez 17,5 tys. podmiotów 
gospodarczych. Jednocześnie szczególnie mocno wymieniano powszechny wzrost kosztów, a 
także trwające zaburzenia w łańcuchu dostaw czy – w zależności od ankietowanej branży – 
spadek przychodów i sprzedaży.  

1.2. Transformacja gospodarcza a polski handel 
Położenie geopolityczne danego kraju, a także poziom rozwoju gospodarczego mają istotne 

znaczenie nie tylko w przypadku bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej, lecz także w 
przebiegu procesów ekonomicznych. Polska, ze względu na swoje położenie na mapie świata, 
znajduje się w strategicznie ważnym miejscu dla Europy Środkowo-Wschodniej, a także pełni 
wiele funkcji kluczowych lub wspierających handel międzynarodowy, nie tylko w Europie.   

W okresie przemian ustrojowych po roku 1989 nastąpiły znaczące zmiany geopolityczne 
wokół terytorium Polski, która dotychczas miała jedynie trzech sąsiadów – ZSRR, 
Czechosłowację i NRD. Po roku 1991 powstały nowe państwa sąsiedzkie, a Polska stała się 
jedynym krajem, który – nie zmieniając swoich granic – zyskał siedmiu nowych sąsiadów. Po 
rozpadzie bloku wschodniego głównym celem państwa polskiego stało się uniezależnienie od 
wschodnich wpływów militarnych, politycznych oraz gospodarczych i rozwój w ramach 
odejścia od gospodarki centralnie planowanej. Cel ten był realizowany w pierwszej kolejności 
przez włączenie się do struktur integracyjnych Zachodu, tj. NATO (1999 r.) oraz Unii 
Europejskiej (2004 r)., co zmieniło obraz polityki zagranicznej oraz otworzyło przed Polską 

 
 

Rysunek 4. Obroty handlu zagranicznego w PLN w latach 2004–2022 (2022 na styczeń) 

Źródło: GUS, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Obroty handlu zagranicznego w latach 2004–2022. 

 
6 GUS, Wpływ pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe 
oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji „koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 
2000–2022 (kwiecień 2022), Warszawa 2022.  
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nowe możliwości, szczególnie widoczne w kwestii handlu zagranicznego. Od roku 2004 
zarówno poziom eksportu, jak i importu sukcesywnie rośnie, jednak niezależnie od tego nadal 
występował deficyt handlowy w przeważającym okresie, co świadczyło o tym, że do 2014 r. 
włącznie oraz dodatkowo w roku 2018 Polska odnotowywała ujemne saldo w handlu 
zagranicznym. Był to tzw. okres przejściowy związany z inwestycjami i koniecznością 
importochłonności sprzętu i maszyn wysokich technologii, które w dużej mierze nie były 
dostępne w kraju. W rezultacie eksport netto i jego wkład w generowaniu PKB były ujemne 
przez cały ten okres. Analiza globalnych łańcuchów wartości uwzględniająca międzynarodowe 
tablice przepływów międzysektorowych skorygowanych o zmiany cen wskazuje 
jednoznacznie, że eksport i specjalizacja pionowa stosowana w Polsce w latach 1994–2014 
odpowiadały średnio za 47% wzrostu gospodarczego i rosły w czasie. W latach 2008–2014 
względny wkład eksportu do generowania PKB wynosił już 66%, dowodząc efektywnej 
konwergencji gospodarczej, jaką prowadziły przedsiębiorstwa w Polsce, korzystając również 
na przenoszonych do Polski procesach produkcyjnych7.  

Wydaje się, że jak każdy kraj transformacji systemowej, Polska musiała odrobić lekcje, 
które nie są za darmo, pomimo upustów, rabatów czy innych rzekomych okazji cenowych 
wykładanych w ramach teorii ekonomii klasycznej oraz ekonomii neoklasycznej, a fundowanej 
w praktyce w bilansie handlowym. Przyczynowo-skutkowe założenia liberalizacji handlu 
istotnie na etapie dużej ogólności wydają się ugruntowane, jednak często nieadekwatne do 
kształtowania konkretnej polityki gospodarczej8 (a w niej polityki handlowej). Mimo że 
ekonomiści mieli dużą świadomość w zakresie ryzyk właściwego zrozumienia procesów 
wnioskowania wynikającej z wpływu procesów politycznych i gospodarczych na polski handel, 
ryzyka te w warstwie kształtowania polityki zbyt często abstrahowały od realnych zagrożeń, 
nie stwarzając przy tym warunków do realnego konkurowania. Między innymi z tych powodów 
wiele gałęzi przemysłu nie tylko w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych zostało 
załamanych, a coraz szersze uznanie zyskuje Nowa Teoria Handlu i towarzyszący jej 
protekcjonizm9.  

Z pewnością wpływ na wzrost obrotów w handlu zagranicznym miała integracja Polski z 
Unią Europejską, związana zarówno ze zniesieniem taryf celnych oraz ograniczeń ilościowych 
i jakościowych, obowiązujących w okresie przedakcesyjnym, oraz uzyskaniem przez polskich 
eksporterów równorzędnego poziomu ochrony celnej i możliwości skorzystania z 
instrumentów wsparcia eksportu, a także z możliwymi do uzyskania środkami finansowymi z 
UE, umożliwiającymi przystosowanie przedsiębiorstw do nowych warunków konkurencji10. 
Nic tak bardzo nie świadczy o innowacyjności danej gospodarki oraz stabilności ekonomicznej, 
jak wysoki eksport, dlatego z uznaniem należy odnieść się do tego, że w okresie 
popandemicznym, tj. na początku 2022 r., nastąpił wyraźny wzrost w obrotach handlu 
zagranicznego, zarówno w przypadku importu (26,52% w odniesieniu do roku poprzedniego), 
jak i eksportu (18,78% w odniesieniu do roku poprzedniego). Dobrze jednak, gdyby struktura 

 
7 J. Hagemejer, J. Mućk, Unravelling the economic performance of the CEEC countries The role of exports and 
global value chains, NBP Working Paper No. 283, Warsaw 2018.  
8 L. Mireles-Flores, The Evidence for Free Trade and Its Background Assumptions: How Well-Established Causal 
Generalisations Can Be Useless for Policy, “Review of Political Economy” 2021, 29 April (DOI: 
10.1080/09538259.2021.1912484). 
9 I. Fletcher, Free Trade Doesn’t Work,: What Should Replace It and Why, Coalition for a Prosperous America, 
February 17, Washington 2011. 
10 P. Chechelski, Czynniki zewnętrzne (makroekonomiczne) wpływające na handel zagraniczny produktami rolno-
spożywczymi, (w:) Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami 
rolno-spożywczymi, red. R. Mroczek, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa 2009, s. 17.  
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tej wymiany handlowej w kolejnych miesiącach ulegała zmianie, przyczyniając się do 
zwiększenia eksportu, a co za tym idzie bilansu płatniczego, wzrostu produkcji czy wyższych 
wpływów budżetowych.  

Wyniki handlu zagranicznego wyrażone są w cenach bieżących, zatem inflacja odgrywa tu 
fundamentalną rolę. Poziom inflacji CPI w Polsce w przeddzień opublikowania danych 
odnośnie do wielkości obrotów handlu zagranicznego wyniósł 8,6%11. W przypadku importu 
w najwyższym stopniu wzrósł poziom zakupów paliw, m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej i 
węgla. Jest to grupa towarów, które na rynku europejskim odnotowały nawet sześciokrotny 
wzrost ceny w przypadku gazu oraz dwukrotny w przypadku kosztu ropy naftowej12. 
 

Tabela 1. Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym (eksport) według sekcji SITC – miesięcznie 
narastająco w latach 2015–2022 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ogółem 104,0 97,9 102,6 98,3 103,6 101,6 103,8 118,6 

Żywność i zwierzęta żywe 97,9 103,2 101,6 93,9 102,5 105,4 99,1 117,9 

Napoje i tytoń 107,0 97,3 96,4 96,1 103,5 108,6 107,7 102,8 

Surowce niejadalne z wyjątkiem 

paliw 

99,4 91,9 103,4 99,1 106,1 95,1 105,9 137,3 

Paliwa mineralne, smary i 

materiały pochodne 

72,6 96,1 130,9 111,1 107,3 88,4 91,2 203,4 

Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i 

roślinne 

83,5 114,1 119,2 91,9 98,3 125,2 95,4 163,9 

Chemikalia i produkty pokrewne 99,0 95,2 98,8 98,8 101,6 107,2 98,1 130,0 

Maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowy 

110,7 96,4 101,8 99,3 103,6 101,3 104,8 111,2 

Źródło: GUS, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym według sekcji 
SITC – miesięcznie narastająco 2015–2022. 

W bieżącym roku w głównej mierze wzrósł poziom eksportu koksu, energii elektrycznej, 
miedzi rafinowanej, komputerów oraz akumulatorów elektrycznych13. W nawiązaniu do cen 
transakcyjnych w handlu zagranicznym ich sumaryczny poziom w roku 2022 w odniesieniu do 
roku 2021 wzrósł o 18,6%. Największy przyrost cen zaobserwowano w przypadku paliw 
mineralnych, smarów i materiałów pochodnych z wzrostem na poziomie 103,4% w relacji do 
roku poprzedniego. Tak diametralny wzrost cen w każdej z sekcji Standardowej Klasyfikacji 
Handlu Międzynarodowego (SITC – Standard International Trade Classification) ma 

 
11 Główny Urząd Statystyczny, CPI (pot. inflacja), zmiana (%) do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, 
https://stat.gov.pl/wykres/1.html (dostęp: 27.04.2022). 
12 G. Siemionczyk, Solidny eksport nie wystarcza, deficyt w handlu puchnie: https://www.parkiet.com/gospodarka-
krajowa/art19284081-solidny-eksport-nie-wystarcza-deficyt-w-handlu-puchnie (dostęp: 13.01.2022). 
13 Ibidem.  
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11 Główny Urząd Statystyczny, CPI (pot. inflacja), zmiana (%) do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, 
https://stat.gov.pl/wykres/1.html (dostęp: 27.04.2022). 
12 G. Siemionczyk, Solidny eksport nie wystarcza, deficyt w handlu puchnie: https://www.parkiet.com/gospodarka-
krajowa/art19284081-solidny-eksport-nie-wystarcza-deficyt-w-handlu-puchnie (dostęp: 13.01.2022). 
13 Ibidem.  

odzwierciedlenie w sytuacji gospodarczej. W kontekście inflacji w Polsce znaczącą przyczyną 
był wzrost kosztów produkcji, wynikający głównie ze wzrostu cen nośników energii 
elektrycznej oraz produktów ropopochodnych. Cena baryłki ropy w trakcie roku 2021 wahała 
się między 60 a 80 USD. Na początku roku 2022, w związku z trwającą wojną w Ukrainie, 
najwyższa cena osiągnięta została na początku marca z wynikiem prawie 130 USD za baryłkę14. 
Ze względu na rosnący popyt ze strony Chin oraz Europy, a także  niedoinwestowanie produkcji 
drastycznie rosną również ceny gazu, w przypadku którego względem roku poprzedniego cena 
wzrosła o 151%15. Kluczową rolę we wzroście cen odegrała również pandemia, która skutkuje 
zakłóceniem procesów wytwarzania i przerwaniem łańcuchów dostaw. Następstwem stały się 
niedobory produktów na rynku, tłumaczące ich wyższą cenę16.  
 

1.3. Główni partnerzy handlowi i struktura handlu zagranicznego 
 W latach 1950–1990 głównym partnerem w handlu zagranicznym Polski był ZSRR. Po 

rozpoczęciu procesu przemian ustrojowych i wyrażenia chęci uniezależnienia się od wpływów 
ze Wschodu, głównymi partnerami handlowymi, zarówno w eksporcie, jak i imporcie, stały się 
państwa Europy Zachodniej i Środkowej. 

W latach 2004–2021 udział eksportu w relacji do polskiego PKB wzrósł o ponad 26 p.p. 

 

Rysunek 5. Udział eksportu w relacji do PKB w latach 2004–2021 (mln zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznych Wskaźników Makroekonomicznych Głównego Urzędu 
Statystycznego w latach 2004–2021. 

 

Według danych opublikowanych przez Polski Fundusz Rozwoju Polska w 2020 roku była 22 
największym eksporterem na świecie, co w porównaniu do roku 2001 wskazuje na awans o 
dziesięć miejsc17. Tak stabilna sytuacja eksportowa Polski jest dowodem przewagi 
konkurencyjnej, która przenosi się na wzrost znaczenia polskiej gospodarki na arenie 

 
14 Cena ropy naftowej w przeliczeniu na baryłkę (USD), 
https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ROPA. (dostęp: 3.05.2022).  
15 Cena gazu ziemnego w przeliczeniu na mln btu (USD), 
https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=GAZ-ZIEMNY. (dostęp: 3.05.2022) 
16 M. Cichocka, Przyczyny wysokiej inflacji w Polsce w 2021 roku, https://www.umcs.pl/pl/komentarze-
eksperckie,22097,przyczyny-wysokiej-inflacji-w-polsce-w-2021-roku,110567.chtm (dostęp: 14.12.2021). 
17 E. Wesołowska, PFR: w 2020 r. Polska była 22. największym eksporterem na świecie, 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/PFR-w-2020-r-Polska-byla-22-najwiekszym-eksporterem-na-swiecie-
8162571.html (dostęp: 30.07.2021). 
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międzynarodowej. Nieustannie od roku 1990 głównym partnerem handlowym Polski stały się 
Niemcy, zarówno w przypadku eksportu, jak i importu.  
 

Rysunek 6. Eksport według najważniejszych krajów w roku 2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Handlu Zagranicznego Głównego Urzędu 
Statystycznego 2021. 

 
Rysunek 7. Import według najważniejszych krajów w roku 2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Handlu Zagranicznego Głównego Urzędu 
Statystycznego 2021. 

 

Polska stała się czwartym18 (a krótkookresowo trzecim) największym na świecie 
eksporterem do Niemiec, a dynamika tych obrotów wykazuje dobrą pozycję rosnącą.  

Zmiany nastąpiły również w strukturze handlu zagranicznego pod względem towarów. 
Trzeba pamiętać, że Konstytucja PRL z 1952 r. wprowadzała monopol państwa w wymianie 
międzynarodowej19. Liberalizacja handlu w roku 1989 była swoistym eldorado gospodarczym, 
zwiększając w latach 1990–2006 wartość eksportu sześciokrotnie, a importu 
dziesięcioipółkrotnie.  
Obecnie podstawy silnego polskiego eksportu będą tak długo stabilne, jak długo możliwe 
będzie utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach relatywnie 

 
18 Ranking of Germany's trading partners in foreign trade, April 13, Berlin 2022. 
(https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/Tables/order-rank-germany-trading-
partners.html?__blob=publicationFile). (dostęp: 29.04.2022). 
19 Monopol państwa w handlu międzynarodowym regulowany w myśl art. 7 ust. 2 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 
1952 r. (Dz. U. 1952, nr 33, poz. 232).  
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adekwatnych (żeby nie powiedzieć niskich) nośników cen energii elektrycznej, gazu i paliw 
płynnych.  
 

Tabela 2. Import i eksport według sekcji SITC w roku 2020 

 Import Eksport 

Żywność i zwierzęta żywe 7,77% 11,33% 

Napoje i tytoń 0,93% 2,23% 

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 2,80% 2,17% 

Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne 5,17% 1,48% 

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne 0,46% 0,17% 

Chemikalia i produkty pokrewne 14,58% 9,63% 

Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca 16,49% 17,54% 

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 36,28% 37,48% 

Różne wyroby przemysłowe 14,58% 17,78% 

Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC 0,94% 0,19% 

Źródło: GUS, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Eksport/import według sekcji CN/SITC/PKWiU/BEC i grup krajów w 
roku 2020. (Warszawa, 2021). 

Tego rodzaju zmiany w strukturze handlu zagranicznego związane są z restrukturyzacją 
i modernizacją przemysłu, która miała miejsce po 1989 roku. Przedtem polski przemysł 
charakteryzował się zdecydowaną przewagą zarządzanych centralnie w modelu 
socjalistycznym – przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego i elektromaszynowego, co było 
przyczyną dostarczania produkcji niedostosowanej do potrzeb rynkowych. Po wstąpieniu 
Polski do UE i konieczności integracji z jej strukturami wprowadzono nową politykę 
przemysłową opartą na dostosowaniu przemysłu do zmian strukturalnych, lepszym 
wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk innowacyjnych, badań, a także rozwoju 
technologicznego20. 
 

1.4. Czynniki ryzyka w handlu międzynarodowym 
 Handel zagraniczny charakteryzuje się dokonywaniem transakcji między wieloma 
państwami o różnych walutach, zwyczajach, a także sposobach zabezpieczania wierzytelności, 
co skutkuje koniecznością zabezpieczania ryzyka handlowego w różnych formach gwarancji 
czy kredytów. Kluczowymi aspektami są również duża dynamika wymiany towarów oraz 
pogłębianie się struktury ich zróżnicowania wraz z pojawianiem się nowych grup produktów.  

 
20 K. Sala, Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990-2014 – uwarunkowania i tendencje, Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2016, s. 116–117. 
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Wśród podstawowych rodzajów ryzyka, pojawiających się przy dokonywaniu operacji 
zagranicznych wyróżnia się21: 

− Ryzyko towarowe, polegające na niebezpieczeństwie utraty bądź uszkodzenia towaru, 
związanego z jego składowaniem lub transportem.  

− Ryzyko handlowe, występujące przy zawieraniu kontraktów z rozliczeniem 
dewizowym. Powstawanie tego rodzaju ryzyka związane jest z nieodpowiednio 
przeprowadzonym badaniem rynkowym, jak również dużą niestabilnością prawa i 
systemu instytucji. 

− Ryzyko transportowe, związane z wszelkimi problemami mogącymi wyniknąć podczas 
transportu towaru do docelowej destynacji. Handel międzynarodowy opiera się na 
przemieszczaniu produktów na duże odległości (drogami: powietrzną, morską, 
drogową, kolejową), niejednokrotnie wymagając przeładunków towaru.  

− Ryzyko dystrybucyjne, polegające na niekorzystnej zmianie warunków rynkowych, 
powodujących trudności ze zbytem zakupionego towaru.  

− Ryzyko transferu, ściśle powiązane z ryzykiem politycznym i walutowym. Polega na 
wprowadzeniu przez rząd danego państwa zakazu dokonywania transferów funduszy 
lub wymiany waluty krajowej na obcą (ryzyko będące również synonimem sankcji). 

− Ryzyka specyficzne: 
• Ryzyko kontrolne, związane z zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi 

w przedsiębiorstwie, a także z osobowością pracowników. 
• Ryzyko cywilizacyjne, nawiązujące do istniejących różnic mentalnościowych i 

cywilizacyjnych, determinujących rozwój, ale wprowadzających również 
systemowe zagrożenia dla dalszego rozwoju, 

• Ryzyko społeczne, dotyczące zachowania obywateli danego kraju w panującej 
sytuacji rynkowej, a także związane z religią, kulturą i tradycją oraz nawiązujące 
do panującego ustroju politycznego. 

− Ryzyko cenowe, związane z niekorzystnymi zmianami w cenach materiałów i 
surowców niezbędnych do produkcji towarów, a także z ustanowieniem 
nieodpowiedniej ceny za dany towar, również w formie regulowanej, 

− Ryzyko kursowo-walutowe22, polegające na niebezpieczeństwie wahań kursu waluty 
zagranicznej w okresie między zawarciem kontraktu a jego wykonaniem.  

− Ryzyko polityczne, związane z wpływem rządu danego państwa na jego gospodarkę 
poprzez zmianę prawa podatkowego, zastosowanie ograniczeń dewizowych lub 
wprowadzenie aktów prawnych wpływających niekorzystnie na działalność podmiotów 
gospodarczych. Dotyczy ono również zawieszenia lub anulowania transakcji 
międzynarodowej z uwagi na trwające kryzysy, zmiany władzy lub wojnę. Ryzyko 
polityczne nabrało szczególnego znaczenia nie tylko w trakcie pandemii Covid-19 i 
wojny Rosji z Ukrainą. Okazuje się bowiem, że subiektywne nastawienie kierownictwa 
danej firmy do ryzyka politycznego jest ważniejsze, niż ryzyko związane z towarami, a 

 
21 N. Iwaszczuk, Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015, s. 41–
46. 
22 „W badaniu przeprowadzonym przez HSBC i FT Remark wśród 200 dyrektorów finansowych i prawie 300 
skarbników, 70% dyrektorów finansowych stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich firma odnotowała 
spadek zysków z powodu możliwego do uniknięcia, niezabezpieczonego ryzyka walutowego; 58% dyrektorów 
finansowych w większych firmach stwierdziło, że zarządzanie ryzykiem walutowym jest jednym z dwóch 
rodzajów ryzyka, które obecnie zajmuje im najwięcej czasu; a 51% stwierdziło, że ryzyko walutowe jest tym 
rodzajem ryzyka, do radzenia sobie z którym ich organizacja jest najmniej przygotowana”, 5 Steps to manage your 
currency risk, Nordea, Kopenhaga 2021, https://www.nordea.com/en/news/5-steps-to-manage-your-currency-risk 
(dostęp: 4.05.2022). 



21

Wśród podstawowych rodzajów ryzyka, pojawiających się przy dokonywaniu operacji 
zagranicznych wyróżnia się21: 

− Ryzyko towarowe, polegające na niebezpieczeństwie utraty bądź uszkodzenia towaru, 
związanego z jego składowaniem lub transportem.  

− Ryzyko handlowe, występujące przy zawieraniu kontraktów z rozliczeniem 
dewizowym. Powstawanie tego rodzaju ryzyka związane jest z nieodpowiednio 
przeprowadzonym badaniem rynkowym, jak również dużą niestabilnością prawa i 
systemu instytucji. 

− Ryzyko transportowe, związane z wszelkimi problemami mogącymi wyniknąć podczas 
transportu towaru do docelowej destynacji. Handel międzynarodowy opiera się na 
przemieszczaniu produktów na duże odległości (drogami: powietrzną, morską, 
drogową, kolejową), niejednokrotnie wymagając przeładunków towaru.  

− Ryzyko dystrybucyjne, polegające na niekorzystnej zmianie warunków rynkowych, 
powodujących trudności ze zbytem zakupionego towaru.  

− Ryzyko transferu, ściśle powiązane z ryzykiem politycznym i walutowym. Polega na 
wprowadzeniu przez rząd danego państwa zakazu dokonywania transferów funduszy 
lub wymiany waluty krajowej na obcą (ryzyko będące również synonimem sankcji). 

− Ryzyka specyficzne: 
• Ryzyko kontrolne, związane z zagadnieniami technicznymi i organizacyjnymi 

w przedsiębiorstwie, a także z osobowością pracowników. 
• Ryzyko cywilizacyjne, nawiązujące do istniejących różnic mentalnościowych i 

cywilizacyjnych, determinujących rozwój, ale wprowadzających również 
systemowe zagrożenia dla dalszego rozwoju, 

• Ryzyko społeczne, dotyczące zachowania obywateli danego kraju w panującej 
sytuacji rynkowej, a także związane z religią, kulturą i tradycją oraz nawiązujące 
do panującego ustroju politycznego. 

− Ryzyko cenowe, związane z niekorzystnymi zmianami w cenach materiałów i 
surowców niezbędnych do produkcji towarów, a także z ustanowieniem 
nieodpowiedniej ceny za dany towar, również w formie regulowanej, 

− Ryzyko kursowo-walutowe22, polegające na niebezpieczeństwie wahań kursu waluty 
zagranicznej w okresie między zawarciem kontraktu a jego wykonaniem.  

− Ryzyko polityczne, związane z wpływem rządu danego państwa na jego gospodarkę 
poprzez zmianę prawa podatkowego, zastosowanie ograniczeń dewizowych lub 
wprowadzenie aktów prawnych wpływających niekorzystnie na działalność podmiotów 
gospodarczych. Dotyczy ono również zawieszenia lub anulowania transakcji 
międzynarodowej z uwagi na trwające kryzysy, zmiany władzy lub wojnę. Ryzyko 
polityczne nabrało szczególnego znaczenia nie tylko w trakcie pandemii Covid-19 i 
wojny Rosji z Ukrainą. Okazuje się bowiem, że subiektywne nastawienie kierownictwa 
danej firmy do ryzyka politycznego jest ważniejsze, niż ryzyko związane z towarami, a 

 
21 N. Iwaszczuk, Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji, Wydawnictwo AGH, Kraków 2015, s. 41–
46. 
22 „W badaniu przeprowadzonym przez HSBC i FT Remark wśród 200 dyrektorów finansowych i prawie 300 
skarbników, 70% dyrektorów finansowych stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich firma odnotowała 
spadek zysków z powodu możliwego do uniknięcia, niezabezpieczonego ryzyka walutowego; 58% dyrektorów 
finansowych w większych firmach stwierdziło, że zarządzanie ryzykiem walutowym jest jednym z dwóch 
rodzajów ryzyka, które obecnie zajmuje im najwięcej czasu; a 51% stwierdziło, że ryzyko walutowe jest tym 
rodzajem ryzyka, do radzenia sobie z którym ich organizacja jest najmniej przygotowana”, 5 Steps to manage your 
currency risk, Nordea, Kopenhaga 2021, https://www.nordea.com/en/news/5-steps-to-manage-your-currency-risk 
(dostęp: 4.05.2022). 

50% firm całkowicie unika możliwych inwestycji w danym państwie, z powodu ryzyka 
politycznego23.  

 

1.5. Wojna w Ukrainie i jej wpływ na handel 
Inwazja Rosji na Ukrainę w ramach pełnego konfliktu zbrojnego i nałożenia na Rosję 

niespotykanych w historii sankcji „nie będzie kluczowym i najszybszym kanałem wpływu 
konfliktu na gospodarkę. Będzie nim przede wszystkim przez kanał rynkowy (ceny surowców, 
rynek FX). Średnioterminowo gospodarczym orężem w rękach UE/USA będzie dostęp do dóbr 
inwestycyjnych i technologii, w rękach Rosji – dostęp do surowców (w tym głównie gazu 
ziemnego, ropy, palladu)”24. 

Blisko 2,5 tysiąca firm polskich, które działały na Ukrainie albo już zawiesiła, czy 
zlikwidowała działalność, albo funkcjonuje w warunkach mniej, czy bardziej kryzysowych (w 
zależności od lokalizacji geograficznej i możliwości działania) i limitowanym dostępie do 
pracowników. W zasadzie polski handel już na koniec lutego 2022 r. był pozbawiony 
możliwości zawierania ubezpieczeń należności eksportowych i prowadzenia biznesu opartego 
o przelewy walutowe. Wynika to z moratorium banku centralnego Ukrainy z dnia 24 lutego 
2022 r. na realizowanie płatności zagranicznych, wprowadzającej zakaz przelewów 
walutowych na zewnętrz oraz natychmiastowego wówczas anulowania przez KUKE 
wszystkich limitów kredytowych przyznanych uprzednio na kontrahentów z Ukrainy. 
Jednocześnie w dniu 28 lutego 2022 r. Unia Europejska nałożyła sankcje gospodarcze na Rosję, 
a KUKE anulował wszystkie limity kredytowe na kontrahentów prowadzących działalność 
gospodarczą i handlową w Rosji.  

W dniu 8 marca 2022 r. Ukraina wprowadziła także kontrolę cen i monitoring artykułów 
pierwszej potrzeby, takich jak mąka, chleb, makaron, mleko, mięso, paliwo czy niektóre leki, a 
kontrolę powierzono wojsku, Policji, Państwowemu Urzędowi ds. Żywności i Konsumentów, 
a także Państwowej Służbie Medycznej25. Brak żywności w Ukrainie jest jednak powszechny, 
a mieszkańcy oblężonych przez Rosję miast muszą głodować. Ta wojna ta w dłuższym okresie 
będzie miała znaczący wpływ na sektor rolno-spożywczy, prowadząc do kryzysu 
żywnościowego na świecie. Spowoduje nie tylko krótkoterminowy szok podażowy na rynku, 
ale także niedobór niektórych produktów, w szczególności produktów rolnych, zbóż i olei. 
Ukraina nazywana jest spichlerzem Europy, co wiąże się ze strukturą eksportu tego kraju. 
Sprzedaż produktów rolno-spożywczych w 2019 roku stanowiła 44,11% ogółu przychodów z 
eksportu. Kraj ten był bowiem: 

− światowym liderem w eksporcie oleju słonecznikowego, 
− drugim światowym eksporterem rzepaku, jęczmienia i miodu,  
− czwartym na świecie eksporterem kukurydzy,  
− piątym na świecie eksporterem pszenicy,  
− siódmym światowym eksporterem soi26. 

 

 
23 E. Giambona, J. Graham, C.R. Harvey, The Management of Political Risk, “Journal of International Business 
Studies” 2017, Vol. 48(4).  
24 Makro Focus. Analizy makroekonomiczne, PKO Bank Polski, 25 lutego 2022.  
25 U. Gentilini i in., Tracking Social Protection Responses in Ukraine and Neighbouring Countries, Living paper, 
v.1 (March 10, 2022), World Bank, Washington 2022.   
26 K. Jabłonowski, Kogo żywi Ukraina? To nie tylko Afryka czy Bliski Wschód, 
https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/kogo-zywi-ukraina-to-nie-tylko-afryka-czy-bliski-wschod,1099547.html 
(dostęp: 16.03.2022). 
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Rysunek 8. Struktura eksportu Ukrainy w 2019 roku 

Źródło: S. Matuszak, Spichlerz świata? Rozwój rolnictwa na Ukrainie, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2021-12-09/spichlerz-swiata#_Toc82616476 (dostęp: 
09.12.2021), opracowanie na podstawie danych z Państwowego Komitetu Statystyki Ukrainy. 

 

Produktami głównie importowanymi z Ukrainy do Polski są tłuszcze i oleje pochodzenia 
zwierzęcego lub roślinnego, stanowiące 39,96% ogólnego poziomu handlu towarami rolno-
spożywczymi z Ukrainą, a także produkty pochodzenia roślinnego (w tym zboże) stanowiące 
25,66% ogólnej kwoty importu27. 

Z uwagi na działania militarne ukraińskie porty na Morzu Czarnym, które dotychczas 
stanowiły główny kanał eksportu surowców rolnych, pozostają zamknięte. Z danych 
przedstawionych przez IHS Markit wynika, że w 2020 eksport drogą morską stanowił ok. 56% 
ukraińskiego eksportu ogółem. Porty w regionie Odessy odpowiadały za 64% wolumenu całego 
ukraińskiego eksportu zboża28. Alternatywa, którą jest przewóz produktów za pośrednictwem 
kolei, nie jest w stanie odpowiednio sprostać zadaniu, z uwagi na fakt, że transport drogą 
morską jest w stanie przewieźć dziesięciokrotnie więcej towarów. Amerykański Departament 
ds. Rolnictwa obniżył prognozy eksportu pszenicy z Rosji i Ukrainy o 7 mln ton w stosunku do 
prognoz z początku roku, a także eksportu kukurydzy z Ukrainy o 6 mln ton29. Tak gwałtowna 
zmiana w eksporcie tych towarów spowoduje szok podażowy na rynku żywności, który będzie 
skutkował znaczącym wzrostem cen. Brak możliwości dostarczania zbóż z Ukrainy generować 
będzie popyt na produkcję zboża w pozostałych rejonach produkcyjnych.  

Mając na uwadze ceny pszenicy w okresie pierwszych trzech tygodni od wybuchu wojny, 
można stwierdzić, że zboże to podrożało o 27,11%. W ujęciu do danych sprzed roku, wzrost 

 
27 Główny Urząd Statystyczny, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Import i eksport według krajów z wymienieniem 
sekcji CN/SITC/PKWiU/BEC w roku 2021. 
28 PKO Bank Polski – Analizy Rynkowe, Wojna na Ukrainie – zatrzymany eksport produktów rolnych. Jak 
kształtuje się struktura eksportu wybranych surowców rolnych z Rosji i Ukrainy, 
https://www.fxmag.pl/artykul/wojna-w-ukrainie-zatrzymany-eksport-produktow-rolnych-zobacz-jak-ksztaltuje-
sie-struktura-eksportu-wybranych-surowcow-rolnych-z-rosji-i-ukrainy (dostęp: 29.03.2022). 
29 M. Maciuch, Rosjanie zablokowali Ukrainie dostęp do morza. To zagrożenie dla światowego handlu zbożem, 
https://300gospodarka.pl/analizy/rosja-ukraina-morze-czarne-eksport (dostęp: 15.03.2022). 
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ten wyniósł 71,28%. Brak jest konkretnych danych odnośnie do poziomu cen, na jakim 
ukształtować może się cena zboża w dalszej części roku 2022, jednak prognozy szacują, że 

 będzie ona najwyższa od 20 lat, a powrót do cen sprzed wybuchu wojny ma nastąpić 
dopiero w drugiej połowie 2024 roku30. 
 

Rysunek 9. Cena pszenicy konsumpcyjnej w okresie 1.2022–04.2022 (zł netto/t) 

Źródło: notowania zbóż (w): https://www.farmer.pl/agroskop/zboza/?okres=1 

W szczególnie dramatycznej sytuacji znajduje się zatem handel olejem słonecznikowym 
oraz towarami produkowanymi z wcześniej wymienionych zbóż. Wzrost cen zbóż wpływa 
również pośrednio na cenę mięsa i produktów odzwierzęcych, z uwagi na wzrost cen pasz. Na 
początku roku 2022, w odniesieniu do sytuacji sprzed roku cena mięsa wzrosła o 25,2%, z 
czego najwyższy wzrost wystąpił w przypadku cen wołowiny (34,8%) oraz drobiu (26,1%)31. 
 

Tabela 3. Przeciętne ceny detaliczne chleba pszenno-żytniego i oleju rzepakowego w latach 2008–2020 (zł) 

 Chleb pszenno-żytni – za 

1 kg 

Olej rzepakowy 

produkcji krajowej – za 

1 l 

2008 3,62 5,98 

2009 3,76 6,10 

2010 3,86 5,85 

2011 4,42 6,70 

 
30 D. Janasik, Ceny pszenicy w 2022 roku będą najwyższe od 20 lat?, https://www.agrofakt.pl/ceny-pszenicy-w-
2022-roku-beda-najwyzsze-od-20-lat/ (dostęp: 4.04.2022). 
31 A. Tober, Co zdrożeje w 2022 roku?, https://bezprawnik.pl/co-zdrozeje-w-2022/ (dostęp: 21.03.2022). 
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2012 4,50 6,98 

2013 4,48 6,87 

2014 4,40 6,33 

2015 4,40 5,90 

2016 4,42 5,84 

2017 4,52 6,10 

2018 4,80 6,06 

2019 5,32 6,23 

2020 5,82 6,67 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Przeciętne ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych: żywność 
i napoje bezalkoholowe w latach 2008–2020. 

W okresie 2008–2020 cena chleba pszenno-żytniego wzrosła o 37,8%. Biorąc pod uwagę 
stale rosnące ceny zbóż i mąki, możemy przypuszczać, że na przestrzeni kilku miesięcy cena 
ta może wynieść nawet 10 zł za bochenek chleba. Olej rzepakowy już w roku 2021 odnotował 
wzrost o aż 66,9%, według badania „Indeks cen w sklepach detalicznych”32. 

Oprócz szoku podażowego istnieje również realne zagrożenie bezpieczeństwa 
żywnościowego w niektórych krajach świata. Zboże odgrywa znaczącą rolę w diecie wśród 
uboższych rejonów świata, natomiast głównym rynkiem zbytu zboża z Ukrainy są kraje 
Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Wzrost cen zbóż najmocniej odczują zatem najbiedniejsze 
kraje, w których surowiec ten niezbędny jest do przeżycia, jak np.: Bangladesz, Sudan czy 
Pakistan33. Długość trwania tej kryzysowej sytuacji na rynku zboża jest ciężka do ocenienia i 
będzie zależała w dużej mierze zarówno od długości trwania wojny, jak i postawy innych 
państw. Prezes Baku Światowego David Malpass już ogłosił rozpoczęcie nowego światowego 
kryzysu żywnościowego, wzywając rządy państw do powstrzymania się przed kontrolami 
rządowymi nad eksportem żywności: „W ciągu kilku tygodni liczba krajów wprowadzających 
ograniczenia w eksporcie żywności wzrosła o 25%, zwiększając się do 35. Według 
najnowszych danych do końca marca wprowadzono 53 nowe interwencje polityczne mające 
wpływ na handel żywnością – 31 z nich ograniczało eksport, a dziewięć dotyczyło ograniczenia 
eksportu pszenicy. Historia pokazuje, że takie ograniczenia przynoszą skutki odwrotne do 
zamierzonych i to w najtragiczniejszy sposób. Dziesięć lat temu zaostrzyły one światowy 
kryzys żywnościowy, powodując wzrost cen pszenicy o niebotyczne 30%”34. Trzeba 
jednocześnie zauważyć, że państwa G7 zobowiązały się, że nie będą wprowadzały zakazów 
eksportu żywności i użyją wszystkich mechanizmów finansowych do zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego. Już dziś jednak brak żywności i paliwa jest powodem 
protestów w takich państwach, jak Tunezja, Sri Lanka, Mali czy Peru. Jednocześnie 276 mln 
osób na świecie pozbawionych jest bezpieczeństwa żywnościowego, a 44 mln (w 38 
państwach) znajduje się na krawędzi głodu35.  

 
32 D. Janasik, Ceny pszenicy… 
33 K. Urban, Co dziesiąty bochenek chleba jest wypiekany z ukraińskiej mąki”. Najbardziej zagrożone najuboższe 
państwa, https://smoglab.pl/zboze-ukraina-bezpieczenstwo-zywnosciowe/ (dostęp: 16.03.2022). 
34 D. Malpass, A new global food crisis is building, World Bank Blogs, World Bank, Washington, April 8, 2022 
(https://blogs.worldbank.org/voices/new-global-food-crisis-building) (dostęp: 4.05.2022). 
35 A global femine looms. The U.S. could prevent it, “Washington Post” 2022, April 30.  
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2012 4,50 6,98 

2013 4,48 6,87 

2014 4,40 6,33 

2015 4,40 5,90 

2016 4,42 5,84 

2017 4,52 6,10 

2018 4,80 6,06 

2019 5,32 6,23 

2020 5,82 6,67 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Przeciętne ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych: żywność 
i napoje bezalkoholowe w latach 2008–2020. 
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32 D. Janasik, Ceny pszenicy… 
33 K. Urban, Co dziesiąty bochenek chleba jest wypiekany z ukraińskiej mąki”. Najbardziej zagrożone najuboższe 
państwa, https://smoglab.pl/zboze-ukraina-bezpieczenstwo-zywnosciowe/ (dostęp: 16.03.2022). 
34 D. Malpass, A new global food crisis is building, World Bank Blogs, World Bank, Washington, April 8, 2022 
(https://blogs.worldbank.org/voices/new-global-food-crisis-building) (dostęp: 4.05.2022). 
35 A global femine looms. The U.S. could prevent it, “Washington Post” 2022, April 30.  

Wojna Rosji w Ukrainie jest dalszym katalizatorem utrzymującym kryzys popandemiczny, 
zarówno w odniesieniu do finansów publicznych, jak i inflacji, które narosły jeszcze przed 
wybuchem wojny. Być może potencjalny i realny kryzys żywnościowy będzie właśnie 
dodatkowym katalizatorem inflacji, ubożenia społeczeństwa i próby stworzenia nowego układu 
sił w gospodarce globalnej? Handel międzynarodowy został w dużej mierze ograniczony i 
wyłączony z kontroli za sprawą Chin, które najpierw pod pretekstem pandemii, już w połowie 
2021 rozpoczęły de facto administracyjną blokadę handlu36, a w listopadzie 2021 r. pod 
pretekstem bezpieczeństwa i ochrony danych zablokowały możliwość publicznego dostępu do 
lokalizacji statków, która umożliwiała nie tylko zabezpieczanie przed kolizjami na wodzie, lecz 
także obserwowanie łańcucha dostaw37. W 2020 r. Chiny posiadały zdecydowaną większość z 
41 000 oceanicznych statków towarowych, podczas gdy udział Stanów Zjednoczonych w tym 
potencjale wynosił 0,4% (182 oceaniczne statki towarowe). Jednocześnie w ramach strategii 
„pożyczaj, a później odkup” Chiny przejęły lub przejęły i wydzierżawiły porty w Sri Lance 
(Ocean Indyjski), Pakistanie (port Gwadar na szlakach naftowych), Australii (port Darwin), 
Dzibuti (największy port na kontynencie afrykańskim umożliwiający dostęp do Kanału 
Sueskiego), kilkanaście portów morskich w Europie (w tym grecki port Pireus łączący od strony 
północnej z Kanałem Sueskim), porty na Kanale Panamskim czy w Brazylii (port 
kontenerowy)38. Chiny wiedzą, że do osiągnięcia większej potęgi gospodarczej i jednocześnie 
militarnej niezbędne jest przejęcie kontroli nad całym handlem oceanicznym, i trzeba przyznać, 
że robią to dość skutecznie. W realizacji takiego celu przez Chiny potrzebne byłoby jeszcze 
większe niedopasowanie globalnego popytu do zapasów, przez dalsze ograniczenie popytu ze 
strony Chin w ramach strategii „zero Covid”. Wówczas niedobór eksportu wyniósłby co 
najmniej 140 mld USD39, stwarzając zagrożenie dla globalnej produkcji, niewypłacalność firm 
w wielu państwach i pakiety ratunkowe finansowane długiem publicznym. Jednocześnie zatory 
i blokowanie statków towarowych w portach chińskich będą, bez względu na scenariusz tych 
opóźnień, wzmacniać presję inflacyjną na całym świecie w całym roku 2022, zmieniając 
strukturę powiązań handlowych. Niewątpliwie w całym dotychczasowym okresie wojny 
handlowej USA–Chiny w latach 2018–2022 można wyróżnić pięć jej etapów. „W pierwszych 
sześciu miesiącach 2018 roku nastąpił jedynie umiarkowany wzrost stawek celnych. W 
miesiącach od lipca do września 2018 roku nastąpił gwałtowny wzrost taryf po obu stronach: 
Średnia wysokość taryf w USA wzrosła z 3,8 procent do 12,0 procent, a średnia wysokość taryf 
w Chinach wzrosła z 7,2 procent do 18,3 procent. W trzecim etapie przez 8 miesięcy (od 25 
września 2018 r. do czerwca 2019 r.) obowiązywały niewielkie zmiany taryf. Od czerwca do 
września 2019 roku nastąpił kolejny wzrost taryf. W obecnym, piątym etapie, pomimo zawarcia 
porozumienia w fazie pierwszej, taryfy celne między oboma krajami pozostają podwyższone i 
stanowią nową normę”40. 

Chiny od 2020 r. zmieniły politykę zagraniczną i handlową wobec Europy, a w 2021 r. 
rozpoczęły stosowanie sankcji ekonomicznych wobec firm europejskich, które zostały poddane 
bojkotowi i usunięte z chińskich aplikacji e-commerce (np.: H&M, Adidas), których 
przedstawiciele rządów wspólnie z Wielką Brytanią i USA objęli uprzednio sankcjami 

 
36 China’s worse-than-Suez ship delays set to widen trade chaos, “The Economic Times” 2021, June 18.  
37 E. Olcott, H. Dempsey, S. Bernard, China blocks access to shipping location data, “Financial Times” 2021, 
London, November 23. 
38 E. Istook, The Jones Act blocks China’s plan for Global Domination, Frontiers of Freedom, Virginia 2020.  
39 The cost of the zero-Covid policy for China and the world, Allianz, 20 April 2022 (https://www.allianz-
trade.com/en_global/news-insights/economic-insights/china-zero-covid-economics.html) (dostęp: 4.05.2022). 
40 Ch. P. Bown, US-China Trade War Tariffs: An up to date chart, Peterson Institute for International Economics, 
Washington, April 22, 2022.  
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urzędników chińskich w zakresie ochrony praw człowieka. Taktykę sankcji Chiny zastosowały 
także w przypadku Litwy, Korei Południowej, czy Australii41.  

Czy odpowiedzią na wysoką inflację podsycaną podejmowanymi decyzjami oraz polityką 
handlową Chin i Rosji, mogłaby być rządowa kontrola cen, która wypacza ekonomiczne zasady 
gospodarowania i prowadzi do braku bodźców produkcyjnych w postaci wypracowania 
rentowności? Oczywiście tak, jeżeli celem byłoby dalsze pogłębianie kryzysu i stagflacji. Z 
kolei brak rentowności to utrata produkcji, która w czasie powszechnych niedoborów nie jest 
kompensowana i może prowadzić do powszechnej kontroli nie tylko źródeł żywności, ale 
również powszechnej kontroli społecznej i gospodarki centralnie planowanej, a więc systemu 
nakazowo-rozdzielczego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
41 J. Hackenbroich, Tough trade: The hidden cost of economic coercion, European Council on Foreign Relations, 
Feb.1, 2022.  
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2. Inflacja – kluczowe wyzwania dla polskiego sektora handlowego? 
Rozwój gospodarki światowej i towarzysząca procesom gospodarczym presja inflacyjna 

znacznie zmniejszyła odporność większości gospodarek narodowych, na przyszłe szoki czy 
zwykłą słabszą koniunkturę. W blisko 60% państw (ze 197) nastąpiło pogorszenie profilu 
zadłużenia publicznego, sprowadzając ryzyko wystąpienia przemocy wewnętrznej w 50% z 
nich. Dotyczy to państw Afryki i Ameryki Łacińskiej, ale również m.in. Malezji, Tajlandii, 
Filipin, Wietnamu42, których załamanie eksportu wprost prowadziłoby do kryzysu i to nie tylko 
gospodarczego. Dotyczy to także w naturalny sposób Ukrainy, Rosji i wielu państw UE, gdzie 
nawet w państwach strefy euro, takich, jak Estonia, czy Litwa, inflacja statystyczna (HICP) pod 
koniec marca wynosiła odpowiednio 14,8% oraz 15,6%43 i nie jest to koniec wzrostów. 
Jednocześnie w Unii Europejskiej znajduje się państwa zaliczane do czołówki zadłużenia na 
świecie, jak Włochy, Francja, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Belgia czy Cypr. Charakter 
przyszłych zdarzeń kryzysowych na świecie i w gospodarkach poszczególnych państw może 
być natomiast kurczowo związany z brakiem adekwatnych mechanizmów kontroli inflacji, 
które ingerowałyby w nienormatywne czy też rabunkowe opodatkowanie praw własności, 
prowadząc do takiego pomniejszenia siły nabywczej pieniądza, która byłaby skorelowana z 
wyzwaniem sektora handlowego w kontekście zapewnienia mniejszej jakości, przy niższej 
cenie. Ryzyko pośrednich kosztów fiskalnych wynikających z prognozowanego niższego 
wzrostu gospodarczego na świecie i wysoce ujemnych sald budżetowych będą utrzymywały 
zadłużenie publiczne, którego szczyt wg prognoz Komisji Europejskiej ma zostać osiągnięty w 
2024 roku. Jednocześnie założono, że chroniczne deficyty budżetowe zniwelują poprzednio 
osiągnięty efekty redukcji zadłużenia (około 15% PKB w ostatnich dziesięciu latach)44. 
 
Tabela 4. Zadłużenie brutto sektora instytucji rządowych oraz samorządowych wybranych państw 

Państwo/grupa 
państw 

Zadłużenie brutto (% PKB) 
2007 2019 2020 2021 

UE 62,2 77,5 92,4 94,4 
Strefa euro 66,0 83,9 100,0 102,4 
G7 84,4 118,0 136,7 139,5 
Francja 63,8 98,1 113,5 115,2 
Niemcy 65,0 59,6 68,9 70,3 
Polska 44,5 45,6 57,4 ?* 
Japonia 187,7 234,9 256,2 256,5 
USA 62,1 108,2 127,1 132,8 
Wielka Brytania 44,1 85,2 103,7 107,1 

* Wg prognozy Ministerstwa Finansów dług poza kontrolą Parlamentu na koniec 2022 wynieść może 13,8% PKB, tj. 376 mld 
PLN i nie uwzględnia wydatków czasu wojny Rosji w Ukrainie oraz innych transferów socjalnych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat, IMF. Dane dla Polski: FRED Economic Data. 

 

Dla polskiego sektora handlowego szczególnie niepokojące mogą być dane z rolnictwa, 
gdzie skumulowany wzrost cen nawozów, gazu oraz energii elektrycznej wpływa znacząco na 
diametralne zmiany w kosztach produkcji rolnej, co przekłada się na dalszą sprzedaż i coraz 
wyższe ceny produktów końcowych na półkach w sklepie. Rolnicy odczuwają również 
trudności z zaopatrzeniem w produkty wymagane w produkcji rolnej. „Rosja i Ukraina 

 
42 Political Risk Report, Marsh & McLennan, New York 2022.  
43 Euro area annual inflation up to 7,5%, Flash estimate, March 2022, 37/2020, Brussels, 1 April 2022.  
44 L. Schunknecht, Public Debt – The EU Perspective, CESifo Forum 1/2022, January, Volume 23.  
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odgrywają znaczącą rolę w globalnej produkcji i dostawach żywności. Rosja jest największym 
na świecie eksporterem pszenicy, a Ukraina jest piątym największym. Razem dostarczają 19% 
światowej podaży jęczmienia, 14% pszenicy i 4% kukurydzy, co stanowi ponad jedną trzecią 
światowego eksportu zbóż. Kraje te są również głównymi dostawcami rzepaku i odpowiadają 
za 52% światowego rynku eksportu oleju słonecznikowego. Światowa podaż nawozów jest 
również silnie skoncentrowana, a Rosja jest ich głównym producentem”45. Ukraina w 2021 r. 
przeskoczyła z piątej, na trzecią pozycję na świecie, jako dostawca zbóż na rynkach 
międzynarodowych (po Rosji i Australii)46. W czasie wojny władze Ukrainy oznajmiły, że 
zawieszają eksport zbóż, mięsa, cukru, a także soli do końca roku. Z kolei eksport z Rosji będzie 
znacznie utrudniony lub zakazany ze względu na nałożone na nią sankcje. Szczególnie trudna 
sytuacja jest na rynku nawozów komercyjnych – azotu, potasu i fosforu, z którego blisko 
połowę w procesie wykorzystania (50%) stanowią nawozy azotowe. Jednak to nie wojna Rosji 
z Ukrainą odpowiada za wzrost cen nawozów, które od lipca 2021 r. do października 2021 r. 
wzrosły w Stanach Zjednoczonych z poziomu ok. 250 USD/tonę do ponad 1000 USD/tonę 
(nawozy azotowe; w przypadku nawozów potasowych i fosforowych wzrosty były niższe). 
„Zgodnie z prognozą bazową FAPRI z sierpnia 2021 r., ceny azotu w sierpniu 2021 r., miały 
wzrosnąć o około 10% w 2022 r. W oparciu o obecne ceny na rynku spot, wydaje się, że ceny 
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Rysunek 10. Ceny detaliczne nawozów w III tygodniu kwietnia 2022 r. w USA 

Źródło: R. Quinn, DTN Retail Fertilizer Trends, DTN – Progressive Farmer (April 27, 2022). 

 
45 New scenarios on global food security based on Russia-Ukraine conflict, refliefweb, OCHA Service, 
11 March 2022 (https://reliefweb.int/report/world/new-scenarios-global-food-security-based-russia-
ukraine-conflict).  
46 A. Kowalewska, Wojna w “spichlerzu Europy”. Czy grozi nam głód?, “Polityka”, 10.03.2022, 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2157859,1,wojna-w-spichlerzu-europy-czy-grozi-nam-glod.read 
(dostęp: 2.04.2022).  
47 Economic Impact of Higher Fertilizer Prices on AFPC’s Representative Crop Farms, Agricultural and Food 
Policy Center Texas A&M University, January 2022.  
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 W Polsce ceny niektórych nawozów wzrosły blisko 400% r/r. Duży wpływ na rynek 
środków ochrony roślin mają zarówno ceny gazu, jak kursy walut. Jest to spowodowane 
produkowaniem większości surowców oraz komponentów w strefie euro lub dolara48. Trudno 
powiedzieć, na ile szacunkowe wzrosty cen mebli, produktów z mineralnych surowców 
niemetalicznych, budowy budynków, dróg i mostów – były rzeczywiście niższe od wzrostów 
inflacji, czy nie były doszacowane? Faktem jest, iż kwietniowy średni poziom cen dóbr i usług 
konsumpcyjnych był na poziomie 12,3% w 2022 r. i nie wydaje się, żeby był to najwyższy 
odczyt inflacji w tym roku.  

Inflacja to spadek siły nabywczej waluty w czasie, ale jednocześnie ukryty podatek 
nakładany wtedy, kiedy działania rządu lub banku centralnego w danym kraju nie 
współprzyczyniają się do efektywnego gospodarowania i obrony wartości danej waluty.  

Deflacja to ogólnie rzecz biorąc spadek cen towarów i usług, który następuje, gdy 
stopa inflacji spada poniżej 0%. Deflacja wystąpi w sposób naturalny, jeśli i kiedy podaż 
pieniądza w gospodarce jest ograniczona. Deflacja w gospodarce wskazuje na pogarszające się 
warunki. Deflacja jest zwykle związana z wysokim bezrobociem i niskim poziomem 
produktywności produktów i usług49. 

Warunki przyciągania popytu występują wtedy, gdy popyt konsumpcyjny powoduje 
wzrost cen, natomiast wzrost kosztów występuje wtedy, gdy koszty podaży wymuszają wzrost 
cen50.  

Do głównych czynników proinflacyjnych można zaliczyć51: 

● zwiększenie zasięgu i skali polityki socjalnej, skutkującej zwiększeniem wydatków 
sztywnych budżetu,  

● tzw. drukowanie pieniędzy, co może spowodować inflację popytową. Może się to 
odbywać na kilka sposobów52: 

- przez prowadzenie łagodnej polityki rządu polegającej na zwiększeniu 
wydatków rządowych za pomocą zasiłków, emerytur, pomocy społecznej, 
wynagrodzeń dla sfery budżetowej czy też inwestycji rządowych; 

- przez prowadzenie łagodnej polityki monetarnej banku centralnego. Za przykład 
mogą posłużyć zbyt niskie stopy procentowe, które często prowadzą do 
zadłużeń zarówno firm, jak i osób prywatnych, a zbyt duża ilość gotówki w 
obiegu przyczynia się do powstawania inflacji; 

- kolei wzrost ilości pieniądza w obiegu może być wynikiem silnego wzrostu płac 
i spadku bezrobocia, przez co fundusz płac się powiększa. Inflacja jest pod 
kontrolą, dopóki tempo wzrostu płac jest niższe niż tempo wzrostu produkcji.  

● dewaluację waluty, która jest prawnym środkiem płatniczym. W przypadku dewaluacji 
następuje wzrost cen towarów importowanych. Import jest ważną częścią wskaźnika 
CPI, przez co przyczyni się do wzrostu inflacji kosztowej. Ogólna zasada mówi, że 
dewaluacja o 10% może spowodować wzrost cen o 2–3%53. Składnikami CPI, na które 
dewaluacja ma największy wpływ, są podróże lotnicze, warzywa, gaz, paliwo, książki54,  

 
48 https://www.wrp.pl/innvigo-o-aktualnej-sytuacji-w-branzy-rolnej/ (dostęp: 2.04.2022).  
49 http://cleartax.in/s/inflation-deflation (dostęp: 3.04.2022). 
50 https://www.thebalance.com/causes-of-inflation-3-real-reasons-for-rising-prices-3306094 (dostęp: 27.04.2022) 
51 https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp (dostęp: 3.04.2022). 
52 https://www.michalstopka.pl/czynniki-wplywajace-na-inflacje/ (dostęp: 3.04.2022). 
53 https://www.economicshelp.org/macroeconomics/macroessays/does-devaluation-cause-inflation/ (dostęp: 
3.04.2022).  
54 https://www.ft.com/content/9c746d04-4456-11e6-9b66-0712b3873ae1 (dostęp: 3.04.2022).  



31

 W Polsce ceny niektórych nawozów wzrosły blisko 400% r/r. Duży wpływ na rynek 
środków ochrony roślin mają zarówno ceny gazu, jak kursy walut. Jest to spowodowane 
produkowaniem większości surowców oraz komponentów w strefie euro lub dolara48. Trudno 
powiedzieć, na ile szacunkowe wzrosty cen mebli, produktów z mineralnych surowców 
niemetalicznych, budowy budynków, dróg i mostów – były rzeczywiście niższe od wzrostów 
inflacji, czy nie były doszacowane? Faktem jest, iż kwietniowy średni poziom cen dóbr i usług 
konsumpcyjnych był na poziomie 12,3% w 2022 r. i nie wydaje się, żeby był to najwyższy 
odczyt inflacji w tym roku.  

Inflacja to spadek siły nabywczej waluty w czasie, ale jednocześnie ukryty podatek 
nakładany wtedy, kiedy działania rządu lub banku centralnego w danym kraju nie 
współprzyczyniają się do efektywnego gospodarowania i obrony wartości danej waluty.  

Deflacja to ogólnie rzecz biorąc spadek cen towarów i usług, który następuje, gdy 
stopa inflacji spada poniżej 0%. Deflacja wystąpi w sposób naturalny, jeśli i kiedy podaż 
pieniądza w gospodarce jest ograniczona. Deflacja w gospodarce wskazuje na pogarszające się 
warunki. Deflacja jest zwykle związana z wysokim bezrobociem i niskim poziomem 
produktywności produktów i usług49. 

Warunki przyciągania popytu występują wtedy, gdy popyt konsumpcyjny powoduje 
wzrost cen, natomiast wzrost kosztów występuje wtedy, gdy koszty podaży wymuszają wzrost 
cen50.  

Do głównych czynników proinflacyjnych można zaliczyć51: 

● zwiększenie zasięgu i skali polityki socjalnej, skutkującej zwiększeniem wydatków 
sztywnych budżetu,  

● tzw. drukowanie pieniędzy, co może spowodować inflację popytową. Może się to 
odbywać na kilka sposobów52: 

- przez prowadzenie łagodnej polityki rządu polegającej na zwiększeniu 
wydatków rządowych za pomocą zasiłków, emerytur, pomocy społecznej, 
wynagrodzeń dla sfery budżetowej czy też inwestycji rządowych; 

- przez prowadzenie łagodnej polityki monetarnej banku centralnego. Za przykład 
mogą posłużyć zbyt niskie stopy procentowe, które często prowadzą do 
zadłużeń zarówno firm, jak i osób prywatnych, a zbyt duża ilość gotówki w 
obiegu przyczynia się do powstawania inflacji; 

- kolei wzrost ilości pieniądza w obiegu może być wynikiem silnego wzrostu płac 
i spadku bezrobocia, przez co fundusz płac się powiększa. Inflacja jest pod 
kontrolą, dopóki tempo wzrostu płac jest niższe niż tempo wzrostu produkcji.  

● dewaluację waluty, która jest prawnym środkiem płatniczym. W przypadku dewaluacji 
następuje wzrost cen towarów importowanych. Import jest ważną częścią wskaźnika 
CPI, przez co przyczyni się do wzrostu inflacji kosztowej. Ogólna zasada mówi, że 
dewaluacja o 10% może spowodować wzrost cen o 2–3%53. Składnikami CPI, na które 
dewaluacja ma największy wpływ, są podróże lotnicze, warzywa, gaz, paliwo, książki54,  

 
48 https://www.wrp.pl/innvigo-o-aktualnej-sytuacji-w-branzy-rolnej/ (dostęp: 2.04.2022).  
49 http://cleartax.in/s/inflation-deflation (dostęp: 3.04.2022). 
50 https://www.thebalance.com/causes-of-inflation-3-real-reasons-for-rising-prices-3306094 (dostęp: 27.04.2022) 
51 https://www.investopedia.com/terms/i/inflation.asp (dostęp: 3.04.2022). 
52 https://www.michalstopka.pl/czynniki-wplywajace-na-inflacje/ (dostęp: 3.04.2022). 
53 https://www.economicshelp.org/macroeconomics/macroessays/does-devaluation-cause-inflation/ (dostęp: 
3.04.2022).  
54 https://www.ft.com/content/9c746d04-4456-11e6-9b66-0712b3873ae1 (dostęp: 3.04.2022).  

● pożyczanie nowego pieniądza w formie kredytów na rachunku rezerwowym przez 
system bankowy przez zakup obligacji rządowych od banków na rynku wtórnym, 

● zarządzanie długiem publicznym – gdy dług publiczny gwałtownie wzrasta, rząd ma 
dwie możliwości. Jedną z nich jest podniesienie podatków w celu spłacenia długu. 
W przypadku podniesienia podatków od przedsiębiorstw firmy prawdopodobnie 
przeniosą ciężar na konsumentów w postaci wyższych cen. Jest to kolejny scenariusz 
inflacji kosztowej.  
wzrost podatku VAT – jeśli rząd podniesie podatki pośrednie (np. VAT czy akcyzę), 
doprowadzi to do wzrostu cen, a tym samym do wzrostu wskaźnika CPI. Jednak te 
podwyżki podatków będą prawdopodobnie jednorazowe. Istnieje nawet miara inflacji 
(CPI-CT), która nie uwzględnia skutków tymczasowych podwyżek/obniżek 
podatków55/ 
 

2.1. Cel inflacyjny – analiza porównawcza 
W gospodarce rynkowej ceny towarów i usług nieustannie się zmieniają: niektóre rosną, 

inne spadają. O inflacji natomiast mówi się tylko wtedy, gdy następuje ogólny wzrost cen, a 
nie tylko wzrost cen niektórych towarów.  

Od 1999 r. NBP realizuje bezpośredni cel inflacyjny. Od początku 2004 r. wynosi on 2,5% 
i utrzymuje się w tych samych przedziałach wahań +/- 1 punkt procentowy. Warto wspomnieć, 
iż, cel ten może się różnić w zależności od kraju 56. 

Europejski Bank Centralny dąży do utrzymania tempa wzrostu cen (stopy inflacji) na 
poziomie 2% w perspektywie średnioterminowej57. Jego polityka pieniężna koncentruje się na 
strefie euro, dlatego też poziom celu inflacyjnego jest wyznaczany na podstawie zmian inflacji 
występujących w gospodarce strefy euro. Inflacja na poziomie 2% jest odpowiednio niska, aby 
gospodarka korzystała ze stabilności cen. EBC zapewnia margines bezpieczeństwa przed 
ryzykiem deflacji, a przynajmniej w założeniu powinien to robić. Polityka pieniężna może w 
takich warunkach nie być w stanie w wystarczającym stopniu stymulować gospodarki za 
pomocą stóp procentowych, a więc deflacja jest trudniejsza do zwalczenia niż inflacja58. 

Europejski Bank Centralny, którego polityka przy zerowych stopach procentowych polega 
na tym, iż nie podnosi wtedy stóp procentowych – przez jednych jest krytykowany, przez 
innych popierany za niestandardowe podejście. W państwach strefy euro natomiast inflacja jest 
w szerokim przedziale odchyleń, zdeterminowanym przy tym wieloma wskaźnikami 
przynależnymi do konkretnego państwa.  

Niższe ceny brzmią pozytywnie, ale jeśli wszyscy ograniczą wydatki na dobra trwałe, to 
scenariusz stagflacji, w którym w dalszym ciągu rosną ceny, ale wzrost gospodarczy zwalnia, 
jest scenariuszem realnym.   
 

 

 

 

 

 
55 https://www.economicshelp.org/macroeconomics/inflation/causes-inflation (dostęp: 4.04.2022). 
56 https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/polityka_pieniezna.html (dostęp: 4.04.2022).  
57 https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/five_things.pl.html (dostęp: 
4.04.2022).  
58 https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html (dostęp: 4.04.2022).  
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Tabela 5. Cel inflacyjny w różnych grupach państw 

Kraj Cel inflacyjny Inflacja (III.2022) 

Państwa należące do EBC (mające euro): 2% 4,5–15,7% 

Kraje z UE, ale niemające euro:     

Szwecja 2% 6% 

Rumunia 2,50% 10,15% 

Węgry  3% (+-1%) 8,50% 

Dania  2% 5,40% 

Czechy  2% 12,70% 

Chorwacja  2% (+-1%) 7,30% 

Polska  2,5%(+-1%) 11% 

Bułgaria* - 12,40% 

Państwa spoza UE:     

Australia 2–3% 5,10% 

Wielka Brytania 2% 7% 

Kanada 2% 6,70% 

Japonia 2% 1,20% 

Nowa Zelandia 0–3% 6,90% 

USA 2% 8,50% 

* brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.rba.gov.au/inflation/inflation-target.html; 
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy/inflation; https://www.bankofcanada.ca/core-
functions/monetary-policy/inflation/; https://www.boj.or.jp/mopo/outline/qqe.htm/; 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2000/targets/archer.htm#footer; 
https://research.stlouisfed.org/publications/economic-synopses/2021/10/07/overshooting-the-inflation-target; 
https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/inflationsmalet/inflationen-just-nu/; https://www.bnr.ro/Proiectii-
BNR-22694-mobile.aspx; https://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politika-keretrendszere/az-
inflacios-celkoveteses-rendszer; Ł. Kurowski, Financial Stability and Monetary Policy after the Global 
Financial Crisis, „Ekonomista” 2019, nr 4, s. 418; https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/inflacni-cil/historie-
inflacnich-cilu-cnb/#c2; https://www.hrvatski-
izvoznici.hr/Cms_Data/Contents/hiz/Folders/dokumenti/11konvencija/~contents/JGA256MU9DL3A3M8/strateg
ije-monetarne-politike-2016.pdf (dostęp: 7.04.2022).  

 

Wskaźnik HICP jest stosowany do pomiaru inflacji na poziomie unijnym i krajowym. Komisja 
Europejska i Europejski Bank Centralny wykorzystują go do oceny stabilności cen w krajach 
UE i w strefie euro59. Jest wyznaczany zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Eurostat. 
Pokazuje on na podstawie danych z rachunków narodowych zmianę kosztu konsumpcji w 
bieżącym roku w stosunku do kosztu konsumpcji w roku bazowym60.  

 
59 http://publications.europa.eu/resource/cellar/27ecdecd-c6af-11e6-a6db-01aa75ed71a1.00 
19.03/DOC_1 (dostęp: 05.04.2022).  
60 E. Gatnar, Statystyczne modele pomiaru inflacji w praktyce banków centralnych, Uniwersytet Ekonomiczny  
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59 http://publications.europa.eu/resource/cellar/27ecdecd-c6af-11e6-a6db-01aa75ed71a1.00 
19.03/DOC_1 (dostęp: 05.04.2022).  
60 E. Gatnar, Statystyczne modele pomiaru inflacji w praktyce banków centralnych, Uniwersytet Ekonomiczny  

Wskaźnik CPI to model pomiaru inflacji, który najlepiej oddaje zmiany cen kupowanych przez 
konsumentów towarów i usług61. Jego wartość jest ustalana przez Główny Urząd Statystyczny 
w Warszawie, zgodnie z zasadami określonymi przez Eurostat. Pokazuje, jak zmienia się cena 
tego samego koszyka towarów oraz usług w roku bieżącym w porównaniu z rokiem bazowym, 
gdzie struktura koszyka ustalana jest na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych 
w roku bazowym62.  

 

 
Rysunek 11. Inflacja CPI a inflacja HICP w Polsce od 2017 do I kw. 2022 roku (m/m) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/zharmonizowane-wskazniki-cen-konsumpcyjnych-hicp,10,1.html; 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-
konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/ (dostęp: 10.04.2022).  

Różnice w wartościach HICP i CPI są głównie spowodowane przyjęciem innych wag dla 
poszczególnych towarów i usług, ale również z odmiennej struktury wydatków. Główny Urząd 
Statystyczny bazuje na wydatkach gospodarstw domowych określonych na podstawie badań 
budżetowych z roku poprzedzającego analizowany rok. Eurostat natomiast bada wydatki 
pieniężne gospodarstw domowych, biorąc pod uwagę statystyki rachunków narodowych, 
obejmuje zatem dane sprzed dwóch lat. W związku z powyższym waga usług w analizowanym 
okresie jest wyższa dla HICP w porównaniu do CPI, przez co występują rozbieżności w stopie 
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w Katowicach, Katowice 2018, s. 81.  
61 Ibidem, s. 85.  
62 Ibidem, s. 82.  
63 https://finanse.rankomat.pl/poradniki/inflacja-hicp-kwiecien-2021/ (dostęp: 10.04.2022).   
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wydatków pozakupowych. Pod przykrywką teorii akademickiej politycy wymusili znaczne 
zaniżenie oficjalnej inflacji, aby zmniejszyć coroczne korekty kosztów utrzymania w 
ubezpieczeniach społecznych itp. W obecnych negocjacjach na temat deficytu budżetowego 
politycy starają się dalej rozwijać koncepcję sztucznie tłumionych korekt kosztów utrzymania 
poprzez wykorzystanie wskaźnika Chained-CPI (…). Wykorzystanie wskaźnika CPI do 
korygowania świadczeń emerytalnych, dochodów prywatnych lub do ustalania celów 
inwestycyjnych zmniejsza zdolność emerytów, osób uzyskujących dochody i inwestorów do 
wyprzedzania inflacji. Zaniżona inflacja stosowana do szacowania wzrostu gospodarczego 
skorygowanego o inflację stworzyła iluzję ożywienia w raportowanym PKB”64. 

Według statystyk alternatywnych ShadowStat inflacja w marcu 2021 versus inflacja 
CPI w gospodarce amerykańskiej różniła się niewiarygodną liczbą 8 p.p. (>2%, vs 
>10%)65, co tym bardziej winno zastanawiać, gdyż stałoby nie tylko w różnicy, ale na zupełnie 
innym skraju odchyleń w procesach gospodarczych. Ta swoista szara inflacja, która wymyka 
się oficjalnym statystykom, z pewnością jest miarą niedoskonałą, a w prasie anglojęzycznej 
zyskała nawet pseudonim FUD66 (fear, uncertainty, doubt), co oznacza strach, niepewność i 
wątpliwości. Mimo tych rozbieżności, inflacja w głównym nurcie badań statystycznych rosła z 
różną częstotliwością w ostatnich latach, szczególnie mocno uwidaczniając się w 2021 roku.  

Indeks cen konsumpcyjnych w Ukrainie wzrósł blisko czterokrotnie (2020 vs 2021), 
według danych Derzhstatu. W 2017 r. roczna stopa inflacji po raz pierwszy osiągnęła wartość 
dwucyfrową. Bank Narodowy Ukrainy stwierdził, że główną przyczyną przyspieszenia inflacji 
są wysokie światowe ceny energii i artykułów spożywczych. Dlatego w 2021 r. regulator 
kilkakrotnie podnosił stopę procentową. Tendencja wzrostu cen dotknęła nie tylko Ukrainę, 
lecz także większość innych państw. Na przykład w lutym inflacja w Stanach Zjednoczonych 
wzrosła do 6,8%, co stanowi najwyższy poziom od ponad 40 lat. Ceny w strefie euro wzrosły 
o 4,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi najwyższy poziom od 1997 r67, jednak 
inflacja w marcu 2022 r. wyniosła już 7,5%68. 
 

 

 

 

 

 
64 No. 515—public comment on inflation measurement and the chained-cpi (C-CPI), April 8, 2013 
http://www.shadowstats.com/article/no-438-public-comment-on-inflation-measurement) (dostęp: 2.05.2022). 
65 J. Williams, Shadow Government Statistics, “ShadowStat Benchmark Commentary” 2021, No. 1459, 
http://www.shadowstats.com/article/c.pdf) (dostęp: 2.05.2022).  
66 F. Holmes, Shadow Inflation Could Be A Bigger Problem Than You Realize, “Forbes”, October 19, 2021 
(https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2021/10/19/shadow-inflation-could-be-a-bigger-problem-than-
you-realize/?sh=508943b134a8) (dostęp: 4.05.2022). 
 
67 https://forbes.ua/ru/news/richna-inflyatsiya-v-ukraini-vpershe-z-2017-roku-dosyagla-dvoznachnoi-tsifri-spo 
vilnennya-tsin-v-grudni-ne-dopomoglo-10012022-3159 (dostęp: 10.04.2022). 
68 Euro area annual inflation up to 7.5%, Eurostat, Flash estimate - March 2022.  
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Rysunek 12. Inflacja w wybranych państwach w latach 2017–2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.statista.com/statistics/296164/ukraine-inflation-rate/; 
https://www.statista.com/statistics/372347/inflation-rate-in-portugal/; 
https://www.statista.com/statistics/270384/inflation-rate-in-the-united-kingdom/; 
https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi;  
https://www.macrotrends.net/countries/SWE/sweden/inflation-rate-cpi; https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-
wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/ (dostęp: 10.04.2022).  

 
Ceny w Portugalii ustabilizowały się na poziomie -0,1% w 2020 r. w wyniku spadku cen 

surowców energetycznych i ograniczonego wzrostu cen innych towarów i usług69. Od czerwca 
2021 r. inflacja przyspieszyła z powodu rosnących cen paliw, a od listopada utrzymuje się na 
rekordowo wysokim poziomie70. 

W Wielkiej Brytanii również zauważyć można spadek inflacji aż do 2021 r., kiedy to 
nastąpił wzrost skorelowany ze światowym trendem. Alessandra Bonfiglioli (Queen Mary 
University of London) zauważa, że „Kryzys łańcucha dostaw, który dotknął większość 
bogatych krajów, a także gwałtownie rosnące ceny energii w całej Europie z pewnością 
odegrały znaczącą rolę. W przypadku Wielkiej Brytanii sytuację pogorszył wzrost kosztów 
importu i niedobór pracowników z UE, z których wielu wróciło do swoich krajów podczas 
blokad i nie mogło wrócić z powodu problemów wizowych”. James Smith (Resolution 
Foundation) dodaje: „Największym czynnikiem napędzającym inflację są obecnie warunki na 
światowych rynkach towarowych. Z kolei głównym czynnikiem napędzającym była 
normalizacja cen surowców. Problemy w globalnych łańcuchach dostaw jeszcze pogorszyły 
sytuację”71. 

Stopa inflacji w marcu 2022 r. w Polsce wynosiła 10,9%, a w kwietniu 12,3%, zatem 
znacznie przyspieszyła, w porównaniu z wartością z miesiąca poprzedniego, w którym 

 
69https://expresso.pt/economia/2022-03-17-Inflacao-atingiu-em-fevereiro-o-valor-mais-alto-desde-2011-
adce2e27 (dostęp: 10.04.2022). 
70 https://www.idealista.pt/news/financas/economia/2022/03/18/51436-inflacao-a-crescer-na-ue-portugal-tem-a-
segunda-menor-taxa-homologa (dostęp: 10.04.2022) 
71 https://voxeu.org/article/surging-inflation-uk (dostęp: 10.04.2022) 
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osiągnęła poziom 8,6%. Przekroczono oczekiwania rynkowe, które plasowały się na poziomie 
10,1%. To najwyższy wynik od lipca 2000 roku. Do gwałtownie rosnących cen energii, a także 
surowców przyczyniła się wojna w Ukrainie, ale należy pamiętać, że i bez wojny trend wzrostu 
inflacji byłby prawdopodobnie taki sam lub podobny. Wzrost inflacji jest generowany przez 
ceny paliw i środków transportu (33,5%), usług komunalnych (23,9%) oraz żywności i napojów 
bezalkoholowych (9,2%). Przewiduje się, że w ujęciu miesięcznym (m/m) ceny konsumpcyjne 
wzrosną o 3,2%, zatem najwięcej od 1996 roku72. 

W ostatnich latach presja inflacyjna w Szwecji była niska i dlatego Riksbank prowadzi 
bardzo ekspansywną politykę pieniężną, aby utrzymać inflację na stabilnym poziomie 2%. 
Wywierało to presję na koronę szwedzką, która w latach poprzedzających kryzys waluty 
narodowej w 2020 r. znacznie się osłabiła. Inflacja wówczas gwałtownie spadła i była bliska 
zeru. Jednak na początku 2021 r. sytuacja uległa diametralnej zmianie73. 

W Niemczech inflacja znacznie wzrosła w ostatnich miesiącach – obecnie wynosi 7,3%. 
(stan na marzec 2022 r.), z prognozą 7,4% na kwiecień74. W 2020 r. wskaźnik ten był jednak 
znacznie niższy – 0,5%, najniższy od czasu kryzysu finansowego i gospodarczego z lat 2008–
2009 r. Przykładowo tymczasowe obniżenie podatku VAT przyczyniło się do niskiej rocznej 
inflacji – zwłaszcza w drugiej połowie 2020 r., ale nie była to główna przyczyna, tylko jedna z 
wielu w procesie gospodarczym.  

Ceny energii w strefie euro były w styczniu 2022 roku o 28,6% wyższe niż w tym samym 
miesiącu ubiegłego roku, co stanowiło rekordowy wzrost, natomiast wzrost kosztów 
nieprzetworzonej żywności przyspieszył do 5,2%. „Roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła 
do rekordowego poziomu 7,5% w kwietniu 2022 r. z 7,4% w marcu, co było w większości 
zgodne z oczekiwaniami rynku, ponieważ wojna w Ukrainie i sankcje wobec Rosji 
spowodowały dalszy wzrost cen towarów – wynika ze wstępnych szacunków. Inflacja jest 
obecnie ponad trzykrotnie wyższa od celu EBC, który wynosi 2%. Szybciej rosły ceny 
żywności, alkoholu i tytoniu (6,4% w porównaniu z 5,0% w marcu), towarów przemysłowych 
nieenergetycznych (3,8% w porównaniu z 3,4%) oraz usług (3,3% w porównaniu z 2,7%). 
Tymczasem ceny energii spadły, ale pozostały na bardzo wysokim poziomie (38% wobec 
44,4%). Z wyłączeniem energii inflacja również wzrosła do 4,2% z 3,4%, a z wyłączeniem 
żywności, alkoholu i tytoniu do 3,5% z 2,9%”75. 

 
72 https://tradingeconomics.com/poland/inflation-cpi (dostęp: 10.04.2022). 
73 https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/finansiell-utveckling/inflationen/ (dostęp: 13.04.2022) 
74 Consumer Price Index, Destatis, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 28 April 2022.  
75 Eurostat, https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi (dostęp: 4.05.2022). 
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72 https://tradingeconomics.com/poland/inflation-cpi (dostęp: 10.04.2022). 
73 https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/finansiell-utveckling/inflationen/ (dostęp: 13.04.2022) 
74 Consumer Price Index, Destatis, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 28 April 2022.  
75 Eurostat, https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi (dostęp: 4.05.2022). 

 

Rysunek 13. Inflacja w strefie euro 2021–2022 

Źródło: Tradingeconomics.com; Eurostat. 

Według wstępnych szacunków Eurostatu najwyższą inflację w strefie euro w styczniu 
odnotowano na Litwie (12,2%), w Estonii (11,7%), Belgii i na Słowacji (po 8,5%). Najniższe 
stopy odnotowano we Francji (3,3%), a także w Finlandii i w Portugalii (3,4%)76. 

 

2.2. Inflacja a stopy procentowe 
W przeszłości wyższe stopy procentowe z reguły pozwalały wpływać na ograniczenia 

inflacji, ograniczając popyt. Inflacja nie rozpoczęła się jednak od początku wojny Rosji z 
Ukrainą w 2022 r., lecz w 2021 r., kiedy stymulowany popyt nie mógł zostać zaspokojony w 
ramach spadku podaży. Bezprecedensowy wzrost podaży pieniądza serwowany w czasie 
zamykania fabryk, wstrzymywania łańcuchów dostaw i niedoborów rozbudzał popyt, stając się 
kreatorem inflacji. Oczywiście, zawsze można argumentować, że bez wsparcia finansowego 
sytuacja byłaby dużo gorsza, ale wówczas zarówno po stronie poszczególnych rządów, jak i 
banków centralnych zostałoby narzędzie do podejmowania decyzji.  

Różne podmioty są zainteresowane różnymi kategoriami cen, które są istotne dla ich 
przyszłych wyborów. W modelach tradycyjnych agenci są jednak homogeniczni i formułują 
swoje oczekiwania w sposób racjonalny (tzn. brak asymetrii informacji), jednak racjonalność 
wyborów jest mocno zniekształcona na skutek m.in. braków informacji. Do tej pory zgodnie z 
różnymi modelami można było wywnioskować, iż to bank centralny ustala politykę pieniężną 
zgodnie z regułą, w której stopa procentowa reaguje na zmiany produkcji (tj. luki popytowej, 
ale być może również zatrudnienia) oraz uwzględnia oczekiwania inflacyjne 
reprezentatywnego agenta. W ostatnim czasie wiele z przedstawionych powyżej założeń 
modelowych zostało zakwestionowanych i opracowano nowe modele. Przede wszystkim 
jednak problem, przed którym stoi Europejski Bank Centralny (EBC) i inne banki centralne w 
obecnej sytuacji, nie wydaje się objęty cechami większości modeli. Po pierwsze, cena jednego 
z ważnych czynników produkcji – energii – drastycznie wzrosła, co oznacza, że cena 
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76 https://forsal.pl/gospodarka/inflacja/artykuly/8348151,inflacja-w-strefie-euro-eurostat-wstepne-dane-za-styc 
zen.html (dostęp: 13.04.2022).  
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różne sektory gospodarki, co sprawia, że model „jednego dobra” jest jeszcze mniej 
reprezentatywny dla obecnej rzeczywistości. Po trzecie, pewne niedopasowanie popytu i 
podaży spowodowane ożywieniem po pandemii powoduje tarcia na rynku, a w niektórych 
skrajnych przypadkach cena może nie mieć już znaczenia, ponieważ towar lub usługa nie są 
już dostępne77. 

Niezależnie od modelu istnieją dwa sposoby mierzenia oczekiwań inflacyjnych. Jeden z 
nich polega na pytaniu firm i gospodarstw domowych w ankietach o ich oczekiwania co do 
przyszłych cen. To podejście ma tę zaletę, że można bezpośrednio pytać tych, którzy ustalają 
ceny i kupują towary i usługi, tj. menedżerów przedsiębiorstw i gospodarstwa domowe. Wadą 
tego podejścia jest to, że respondenci nie mają silnej motywacji do sporządzenia właściwej 
prognozy, ponieważ odpowiedzi są jedynie wpisami do arkusza kalkulacyjnego i nie zawierają 
rzeczywistych implikacji dla nich. Drugie podejście wykorzystuje informacje z rynku 
finansowego o papierach wartościowych, które: są bezpośrednio związane z inflacją. EBC 
monitoruje wszystkie te wskaźniki, ale opiera się głównie na specyficznym źródle oczekiwań 
inflacyjnych, jakim jest Ankieta Profesjonalnych Prognozodawców (Survey of Professional 
Forecasters, SPF). Oczekiwania inflacyjne dobrze zakotwiczone w celu polityki pieniężnej 
zapewniają transmisję polityki pieniężnej i zmniejszają uporczywość inflacji, dlatego też 
oczekiwania inflacyjne są ważnym czynnikiem determinującym rzeczywiste wyniki inflacji78.  

Wyższe ceny żywności i paliw, utrzymujące się zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz 
niedobory na rynku pracy w związku z utrzymującą się pandemią zwiększają ryzyko osłabienia 
oczekiwań inflacyjnych. Wyższa niż oczekiwano inflacja w gospodarkach rozwiniętych może 
spowodować gwałtowny wzrost globalnych stóp procentowych i doprowadzić do odpływu 
kapitału odpływu kapitału, deprecjacji walut, zacieśnienia polityki pieniężnej, a nawet napięć 
finansowych w najbardziej wrażliwych gospodarkach79. 

Wyższe stopy procentowe wpływają także na koszty finansowania, czyli czynnik produkcji, 
który może znaleźć odzwierciedlenie w poziomie cen, jeśli skala wzrostu kosztów finansowania 
jest wystarczająco duża. Z racji tego, że różnica stóp procentowych jest szersza i bardziej 
trwała, koszt finansowania będzie prawdopodobnie wyższy, a w konsekwencji znajdzie 
odzwierciedlenie w poziomie cen poprzez efekty kosztowe. Ponadto wraz ze wzrostem 
zarówno wielkości, jak i kosztu finansowania, firmy, które muszą finansować swoją 
działalność, muszą więcej pożyczać. Wszystkie inne czynniki są jednakowe, a zatem 
zwiększony kredyt bankowy jest źródłem kreacji pieniądza, która może wywołać inflację. Tak 
więc, mimo że poszerzenie różnicy stóp procentowych może w krótkim okresie ograniczyć 
inflację, to im dłużej trwa, tym bardziej prawdopodobne jest, że wywoła inflację. Stosunkowo 
wyższy poziom cen wynikający z utrzymującej się szerszej różnicy stóp procentowych może 
mieć negatywny wpływ na eksport i konkurencyjność gospodarki. Spadek eksportu może 
spowodować deprecjację waluty, co może stopniowo przywrócić konkurencyjność cenową 
eksportu. Jeżeli jednak utrzymuje się stosunkowo niekorzystna struktura kosztów 
finansowania, deprecjacja jest tylko tymczasowym rozwiązaniem. Ponadto deprecjacja i 
wyższy poziom cen niszczą lokalną siłę nabywczą i płace realne, wywierając presję na płace – 
czynnik produkcji. Tak więc wyższy poziom stóp procentowych będzie miał różny wpływ na 
gospodarkę w zależności od czasu trwania tego stanu, a im dłużej trwa różnica stóp 
procentowych, tym większe prawdopodobieństwo, że takie efekty kosztowe się 
zmaterializują80.  

 
77 C. Alcidi, D. Gros, F. Shamsfakhr, Inflation expectations: models and measures, Policy Department for 
Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies, styczeń 2022, s. 8. 
78 Ibidem. 
79 World Bank Group, Global Economic Prospects, styczeń 2022, s. 69. 
80 J.H. Egilsson, How raising interest rates can cause inflation and currency depreciation, “Journal of Applied 
Economics” 2020, Vol. 23, s. 454–455.  
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Rysunek 14. Dynamika inflacji a stopy procentowe na przestrzeni lat 2017–2022 (Polska) 

*Odczyt GUS na dzień 29.04.2022. 

**Stopa referencyjna obowiązująca do dnia 5 maja 2022 r.   

Źródło: GUS, Sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego z lat 2018-2021 
https://www.nbp.pl/statystyka/rachunkowosc/Sprawozdanie_finansowe_NBP_2018.pdf; 

https://www.nbp.pl/statystyka/rachunkowosc/Sprawozdanie_finansowe_NBP_2019.pdf; 

https://www.nbp.pl/statystyka/rachunkowosc/Sprawozdanie_finansowe_NBP_2020.pdf; 

https://www.nbp.pl/statystyka/rachunkowosc/Sprawozdanie_finansowe_NBP_2021.pdf; 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm.  
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Rysunek 15. Prognozy dotyczące inflacji CPI w Polsce do 2024 roku 

Źródło: NBP,  Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu 
NECMOD, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych, Warszawa 2022, s. 31.  

 

Przy założeniu, że stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian – co jest mało 
prawdopodobne, ale byłoby zasadne, jednak tylko w sytuacji, gdy do gry wejdzie polityka 
podatkowa i gospodarcza i ograniczy widmo trudnej do uniknięcia recesji), inflacja CPI w IV 
kwartale 2024 roku wyniosłaby poniżej 4%. Inflacja bazowa, a także ceny żywności oraz 
energii uległyby spadkowi.  

Do czynników, które mogą przełożyć się na wzrost inflacji w najbliższych latach w Polsce 
należą81: 

● przeświadczenie, że polityka monetarna za pomocą podwyżki stóp procentowych może 
skutecznie walczyć z inflacją, przy jednoczesnym spadku krańcowej skłonności rządu 
do konsolidacji fiskalnej, ograniczania wydatków i redukcji kosztów odsetkowych, 

● niespotykany wzrost inflacji producenckiej (PPI; 20% w marcu 2022 r.), powodujący 
konieczność przerzucenia kolejnych wzrostów kosztów na końcowe towary, 

● wzajemne oddziaływanie napięć na rynku pracy z zatorami w łańcuchu dostaw, 

● wzrost cen surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych, co także wpłynie 
na ceny energii gospodarstw domowych w latach 2022–2023,  

● wyższy poziom kosztów produkcji żywności oraz obniżona podaż niektórych 
surowców, a także produktów rolnych, 

● ograniczenia podażowe w niektórych branżach, związane z np. wzrostem kosztów 
produkcji, 

 
81 https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_marzec_2022.pdf (dostęp: 
13.04.2022); J. Cochrane, How Government Spending Fuels Inflation, “Wall Street Journal” 2022. 
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81 https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_marzec_2022.pdf (dostęp: 
13.04.2022); J. Cochrane, How Government Spending Fuels Inflation, “Wall Street Journal” 2022. 

0

10

20

30

40

50

60

2019 I kw. 2020 I kw. 2021 I kw. 2022 I kw. 2023 I kw. 2024 I kw.

Inflacja bazowa Ceny żywności Ceny energii CPI

● realizowanie odłożonego w czasie popytu na usługi, które wcześniej podlegały 
ograniczeniom związanymi z pandemią. Restrykcjami, 

● wysoki poziom cen importu, 
● wyższy niż prognozowano wzrost cen energii elektrycznej, gazu czy też ciepła dla 

gospodarstw domowych w 2022 r.,  
● wzrost  kosztów związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw,  
● w związku z wojną rosyjsko-ukraińską – nałożone na Rosję sankcje, przez które podaż 

niektórych dóbr rolnych, a także przemysłowych ulega ograniczeniom. 

Do czynników, które mogą przełożyć się na spadek inflacji w najbliższych latach należą: 

● zapewnienie stabilnych i ekonomicznych dostaw pierwotnych, jak i wtórnych nośników 
energii do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, 

● dywersyfikacja łańcucha produkcji i łańcucha dostaw w całym procesie gospodarczym, 

● ograniczenie wydatków rządowych (m.in. zmiany modelu programów socjalnych i 
promocja instytucji pracy, w ramach systemu zabezpieczenia społecznego) oraz 
deregulacja ułatwiająca prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Według Narodowego Banku Polskiego wojna między Rosją a Ukrainą będzie silnie 
wpływać na wzrost cen, ale nie osłabi wzrostu PKB (który będzie hamowany innymi 
czynnikami). Jednocześnie nie można wykluczyć dalszej podwyżki stóp procentowych, która 
byłaby zbędna, gdyby uruchomić instrumenty po stronie polityki podatkowej i gospodarczej. 

Tabela 6. Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 2020–2022 

Stopa 
procentowa: 

Poziom sprzed pandemii 
koronawirusa (do 18.03.2020 r.) 

Na dzień 
06.10.2021 r. 

Od 08.12.2021 
r. 

Od 
06.04.2022 r. 

Stopa 
referencyjna  1,5 0,1 1,75 4,5 

Stopa 
lombardowa 2,5 0,5 2,25 5 

Stopa 
depozytowa 0,5 0 1,25 4 

Stopa 
redyskontowa 
weksli 

1,75 0,11 1,8 4,55 

Stopa 
dyskontowa 
weksli 

- 0,12 1,85 4,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm 
(dostęp: 14.04.2022).  

 

2.3. Prognozy dotyczące dynamiki PKB  
Narodowy Bank Polski prognozuje, że dynamika PKB w 2023 r. będzie kształtować się na 

poziomie 1,9–4,1%, natomiast w 2024 r. wyniesie 1,4–4%, przy założeniu, że stopy procentowe 
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będą niezmienne oraz biorąc pod uwagę dane z marcowego Raportu o Inflacji NBP82, 
zakładające projekcję centralną możliwej realizacji dynamiki PKB w latach 2022–2024 w 
ramach przedstawionego wykresu wachlarzowego i projekcji 60%-90% w odniesieniu do 
inflacji CPI (12,5%–17% w najbliższych 4 kwartałach). Według raportu Banku Światowego 
Global Economic Prospects, po silnym ożywieniu w 2021 roku, gospodarka światowa wchodzi 
w fazę wyraźnego spowolnienia w obliczu nowych zagrożeń związanych z pandemią, a także 
rosnącą inflacją, zadłużeniem i nierównością dochodów, które są zagrożeniem dla ożywienia 
rynków wschodzących i w gospodarkach rozwijających się. Przewiduje się, że globalny wzrost 
gospodarczy ulegnie znacznemu spowolnieniu z 5,5% w 2021 r. do 4,1% w 2022 r. i 3,2% w 
2023 r., w miarę jak słabnący popyt będzie zanikał, a wsparcie fiskalne oraz monetarne rozwija 
się na całym świecie. Prezes Grupy Banku Światowego David Malpass zaznaczył również, że: 
„Wprowadzenie większej liczby krajów na korzystną ścieżkę wzrostu wymaga 
skoordynowanych działań międzynarodowych i kompleksowego zestawu krajowych reakcji 
politycznych”83.  

2.4. Konflikty zbrojne i ich wpływ na inflację 
Konflikty zbrojne od zawsze mocno wpływały na gospodarkę światową i tym samym były 

powodem poważnych kryzysów ekonomicznych. Ostatnie wydarzenia w Ukrainie znacząco 
wpływają na eksport towarów, inflację oraz na zwiększoną liczbę uchodźców, zwłaszcza w 
Polsce.  

I wojna światowa była zderzeniem dwóch bloków państw i szansą odrodzenia, a w zasadzie 
powstania Drugiej Rzeczpospolitej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska miała przed 
sobą wiele wyzwań, począwszy od trwającego do 1926 r. sporu w Stałym Trybunale 
Sprawiedliwości Międzynarodowej i ostatecznego przyznania, że co prawda w chwili 
podpisywania rozejmu z Niemcami w listopadzie 1918 r. państwo polskie nie istniało, ale 
Polska miała zdolność prawną (państwo nosciturus)84, po sprawy budowy instytucji i 
gospodarki. Jednym z tych problemów była inflacja.  

W okresie międzywojennym rubel rosyjski i marki niemieckie określały wartość polskich 
marek. Podczas wojny inflacja była tłumiona poprzez ścisłe kontrolowanie cen i płac, jednak 
ta praktyka odbiła się negatywnie na lata po wojnie, czyli po 1918 roku. Inflacja była tak 
wysoka, że w roku 1923 r. przeobraziła się w hiperinflację, czyli duże natężenie procesów 
inflacyjnych, które negatywnie wpływają na sytuację gospodarczą danego kraju, tj. wzrost 
gospodarczy i system finansowy państwa85. Hiperinflacja wynikała głównie z faktu, że wydatki 
w stosunku do dochodów były bardzo wysokie – konieczność odbudowy państwa była zbyt 
kosztowna.  

 

 

 

 

 
82 NBP, Raport o inflacji, Warszawa, marzec 2022.  
83 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/11/global-recovery-economics-debt-commodity-
inequality (dostęp: 14.04.2022). 
84 L. Antonowicz, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd 
Sejmowy” 1998, nr 10.  
85 G.W. Kołodko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce 
postsocjalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 8. 
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82 NBP, Raport o inflacji, Warszawa, marzec 2022.  
83 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/11/global-recovery-economics-debt-commodity-
inequality (dostęp: 14.04.2022). 
84 L. Antonowicz, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd 
Sejmowy” 1998, nr 10.  
85 G.W. Kołodko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce 
postsocjalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 8. 

Tabela 7. Inflacja w Polsce w okresie 1918–1924 

Data 

Obieg (w mln) Wskaźnik cen 
hurtowych 

(styczeń 1914 
r.=1) 

Wskaźnik kursu 
dolara na koniec 
miesiąca (1914 

r.=1) 

Marek polskich 
oraz walut 

zaborczych w 
markach 

Wskaźnik (1500 
mln marek 

polskich = 1)* 

11.11.1918 r. 8000,00 5,33 – 1,90 
31.12.1918 r. 9000,00 6,00 – 2,14 
31.12.1919 r. 15 300,00 10,20 – 26,36 
31.12.1920 r. 49 361,50 32,91 – 137,99 
31.12.1921 r. 229 539,60 153,02 570 702,71 
31.12.1922 r. 793 437,50 528,96 3 428 42 442,00 
31.11.1923 r. 53 217 495,00 35 478,30 679 437 872 897,00 
31.12.1923 r. 125 371 955,00 83 581,30 1 423 007 1 502 976,00 
31.01.1924 r. 313 660 000,00 209 107,00 2 521 667 2 267 063,00 
29.02.1924 r. 528 913 000,00 352 609,00 2 484 296 2 220 089,00 
31.03.1924 r. 596 244 000,00 397 496,00 2 452 779 2 220 238,00 
27.04.1924 r. 570 698 000,00 380 465,00 2 423 218 2 220 238,00 

* Wielkość obiegu pieniężnego na ziemiach polskich przed I wojną światową wyrażona w markach polskich 

Źródło: T. Skrzyński, Walka z inflacją w Polsce w latach 1918–1927. Rola Władysława Grabskiego, „Zeszyty 
Naukowe” 2007, nr 733, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 219, cyt. za:  
W. Malinowski, Stabilizacja waluty w Polsce w latach 1924 i 1927 w świetle literatury, Towarzystwo 
Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 1932, s. 12. 

 

Brak odpowiednio wysokich dochodów w budżecie państwa zmusił władze do emisji 
większej ilości pieniądza, co stało się głównym źródłem zasilania budżetu. Dodatkowo, przez 
fakt, że Polska była wtedy państwem w skrajnie złej sytuacji finansowej, uzyskanie innych 
form przychodów, takich jak pożyczki międzynarodowe, było niemożliwe ze względu na duży 
brak zaufania poza granicami. Tym samym inflacja stała się ukrytym podatkiem, jaki przyszło 
zapłacić w ramach budowy suwerenności i gospodarki.  

 

Tabela 8. Dochody i wydatki Polski w pierwszych latach po I wojnie światowej* 

Lata Dochody Wydatki Deficyt 
1919 1882 mln 9385 mln 7503 mln 
1920 10 bln 64 bln 54 bln 
1921 108 bln 224 bln 116 bln 
1922 480 bln 925 bln 445 bln 
1923 19 trln 52 trln 33 trln 

* w markach polskich 

Źródło: T. Skrzyński, op. cit., s. 13, cyt. za: S. A. Kempner, Rozwój gospodarczy Polski od rozbiorów do 
niepodległości, Warszawa 1924, s. 328, za: Z. Landau, J, Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski w 
latach 1918–1939, KiW, Warszawa 1999, s. 83. 
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Tabela 9. Kursy walut w okresie międzywojennym 

 1919 r. 1923 r.* 1924 r. 1938 r. 
Dolar amerykański 110,7 5078,3 5,18 5,30 
Funt szterling 445,9 22 117,0 23,23 25,93 
Frank szwajcarski 22,6 886,5 0,97 1,21 
Marka niemiecka 2,2 – 2,12 2,13 

* w tysiącach marek polskich 

Źródło: M. Ambroch, G. Czernak, El. Lisiak, G. Szydłowska, 100 lat Polski w liczbach, 1918–1920, Warszawa 
2018, GUS, s. 25, cyt. za: Zarys historii Polski w liczbach, GUS, Warszawa 2012. 

Wzrost inflacji odbił się na całym społeczeństwie przez powszechne zubożenie – dochody 
obywateli miały coraz mniejszą realną wartość nominalną. Wpływało to na ceny towarów i 
usług, które były coraz wyższe, a tym samym zmniejszył się popyt86. Dopiero wprowadzenie 
złotego jako nowej waluty pozwoliło na stopniowe zmniejszanie się inflacji.  

Po I wojnie światowej światowy porządek gospodarczy był mocno zachwiany, a kryzys 
1929 r. wywołał systemową deflację, przyśpieszając rozpad dawnego układu państw i tworząc 
nowe bloki narodowe. „Brytyjczycy, Francuzi i Holendrzy zreorganizowali swój handel na 
zasadach kolonialnych. Po dojściu Hitlera do władzy Niemcy powróciły do perspektywy 
uregulowanego handlu w regionie kolonialnym w Europie Środkowej i Wschodniej, co 
doprowadziło do rywalizacji z innymi zainteresowanymi potęgami regionalnymi. Włochy 
nawiązały dwustronną wymianę handlową z mniejszymi państwami byłego imperium austro-
węgierskiego, a także rozpoczęły budowę imperium afrykańskiego. Japończycy rywalizowali 
z Amerykanami, Holendrami, Brytyjczykami i Związkiem Radzieckim o wpływy w Azji 
Wschodniej i na Pacyfiku. Związek Radziecki stworzył zamkniętą przestrzeń gospodarczą za 
granicami byłego Imperium Rosyjskiego i bronił jej przed Japończykami. Dezintegracja 
światowego handlu przyczyniła się do wybuchu II wojny światowej”87. 

Druga wojna światowa była jednak kosztowna dla walczących państw, ale podnosiła 
znacznie dochód narodowy w tych państwach, które nie doświadczały okupacji i walk 
prowadzonych na własnym terytorium. Skumulowany w latach 1938–1945 dochód narodowy 
w Stanach Zjednoczonych osiągnął aż 75,7%, co średnio rocznie odpowiada 9,46% wzrostu 
gospodarczego.  

Okres II wojny światowej mocno dotknął również polską gospodarkę, pod kątem 
ekonomicznym została o wiele bardziej dotknięta niż w krajach Europy Zachodniej. Poziom 
PKB spadł aż o 61,6%. Był to skutek tego, iż wojna była finansowana między innymi z długu 
publicznego oraz podatków, przez co stabilność gospodarki spadała88. Emisja złotego szybko 
wzrastała, była ona czysto inflacyjna, spowodowana większymi wydatkami niż dochodami w 
budżecie państwa, który zmagał się z chronicznymi deficytami budżetowymi89.  
 

 
86 Główny Urząd Statystyczny, Co warto wiedzieć o inflacji?, Warszawa 2019, s. 11. 
87 S. Broadberry, M. Harrison, Economics of the two World Wars, Draft entry for the New Palgrave Dictionary of 
Economics, Macmillan Publishers, 22 September 2006.  
88 R. Hirsch, Nie tylko humanitarna, ale też ekonomiczna. II wojna światowa była katastrofą, z której Polska 
gospodarka podnosiła się latami, https://businessinsider.com.pl/75-lat-temu-koniec-wojny-pkb-niemiec-spada-o-
50-proc-a-francji-rosnie-o-50-proc/49x48d8 (dostęp: 1.08.2020). 
89 J. Luszniewicz, Procesy inflacyjne w Polsce w latach 1945–1955 – przejawy, fazy, uwarunkowania, 
konsekwencje. Przyczynek do badań nad inflacją w PRL, Warszawa 2014, s. 106. 
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86 Główny Urząd Statystyczny, Co warto wiedzieć o inflacji?, Warszawa 2019, s. 11. 
87 S. Broadberry, M. Harrison, Economics of the two World Wars, Draft entry for the New Palgrave Dictionary of 
Economics, Macmillan Publishers, 22 September 2006.  
88 R. Hirsch, Nie tylko humanitarna, ale też ekonomiczna. II wojna światowa była katastrofą, z której Polska 
gospodarka podnosiła się latami, https://businessinsider.com.pl/75-lat-temu-koniec-wojny-pkb-niemiec-spada-o-
50-proc-a-francji-rosnie-o-50-proc/49x48d8 (dostęp: 1.08.2020). 
89 J. Luszniewicz, Procesy inflacyjne w Polsce w latach 1945–1955 – przejawy, fazy, uwarunkowania, 
konsekwencje. Przyczynek do badań nad inflacją w PRL, Warszawa 2014, s. 106. 
 

 

Rysunek 16. Zmiana PKB wybranych państw w latach 1938–1945 

Źródło: R. Hirsch, Nie tylko humanitarna, ale też ekonomiczna. II wojna światowa była katastrofą, z której Polska 
gospodarka podnosiła się latami, https://businessinsider.com.pl/75-lat-temu-koniec-wojny-pkb-niemiec-spada-o-
50-proc-a-francji-rosnie-o-50-proc/49x48d8 (dostęp: 1.08.2020), opracowanie na podstawie: Zmiany PKB 
wybranych państw w czasie II wojny światowej , Maddison Project. 

Wzrost gospodarczy w okresie wojny był napędzany przez finansowe zaległości rządowe. 
Wojna była finansowana z zadłużenia i podatków praktycznie we wszystkich państwach, a po 
jej zakończeniu potrzebowano kolejnych linii finansowych na odbudowę. Po zakończeniu II 
wojny światowej w 1945 roku wydatki USA wynosiły ponad 1,6 biliona dolarów90. Według 
Instytutu Ekonomii i Pokoju: „Analiza makroekonomicznych składników PKB w czasie II 
wojny światowej i w kolejnych konfliktach wykazała, że zwiększone wydatki na cele wojskowe 
miały szereg niekorzystnych skutków makroekonomicznych. Były one bezpośrednią 
konsekwencją potrzeb finansowych związanych ze zwiększonymi wydatkami wojskowymi. 
Stany Zjednoczone płaciły za swoje wojny albo poprzez zadłużenie (II wojna światowa, zimna 
wojna, Afganistan/Irak), podatki (wojna koreańska) lub inflację (Wietnam). W każdym z tych 
przypadków podatnicy zostali obciążeni, a konsumpcja i inwestycje w sektorze prywatnym 
zostały ograniczone”91. 

 
90 Institute for Economics and Peace, The economic consequences of war on the U. S. Economy, New York 2011, 
s. 5, 7.  
91 Ibidem, s. 18. 
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Rysunek 17. Inflacja w Stanach Zjednoczonych w latach 1910–1946 

Źródło: K. Daly, R.D. Chankova, Inflation in the aftermath of wars and pandemics, 
https://voxeu.org/article/inflation-aftermath-wars-and-pandemics, Voxeu.org, 15.04.2021; Goldman Sachs 
Global Investment Research, Haver Analytics, Bank of England. 24 February 2022. 

 

Obecnie na świecie toczy się wiele konfliktów zbrojnych, a niektóre z nich klasyfikują się 
do definicji wojny. Wojna Rosji z Ukrainą to przedłużenie w innym wydaniu niepewności i 
kryzysu popandemicznego, ryzyka systemowe w gospodarce i niepewne możliwości dalszego 
rozwoju. Szacowania gospodarcze OECD z końca 2021 r. przewidywały wzrost światowego 
PKB o 4,5% w najbliższych dwóch latach. Kolejne dane z początku 2022 roku potwierdzały te 
perspektywy, a państwa powoli zaczęły wracać do normy92 popandemicznej, ale nie normy 
zdrowych finansów publicznych. „Wyniki regresji wzrostu gospodarczego pokazują, że średnio 
roczny wzrost gospodarczy w krajach objętych konfliktem jest niższy o około 2,5 punktu 
procentowego, a skumulowany wpływ na PKB per capita zwiększa się z czasem. (...). Ponadto 
konflikty prowadzą do trwałego spadku zdolności produkcyjnych gospodarki. Wyniki 
uzyskane przy zastosowaniu metody prognozowania lokalnego wskazują, że wzrost 
intensywności konfliktów do górnego kwartyla obniża PKB per capita o około 4¾ procent w 
stosunku do trendu w pierwszym roku, a w ciągu następnych czterech lat negatywny efekt 
wzrośnie do prawie 6,5%”93. 

Według powyższych danych wojna w Ukrainie miała odroczone w czasie skutki, które, w 
zależności od danego państwa, będą w różnym stopniu oddziaływały na współczynniki inflacji. 
Łączny udział Rosji i Ukrainy w globalnym produkcie krajowym brutto (PKB) skorygowanym 
według parytetu siły nabywczej (PPP) wynosi niewiele ponad 3%94, jednak zależność wielu 

 
92 OECD Economic Outlook, Interim Report, OECD Economic Outlook, Interim Report Economic and Social 
Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine, OECD March 2022, s. 4. 
93 X. Fang, S. Kothari, C. McLoughlin, and M. Yenice, The Economic Consequences of Conflict in Sub-Saharan 
Africa , IMF Working Paper WP/20/221, s. 3. 
94 A. O’Neil, Russia: Share of global gross domestic product (GDP) adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) 
from 2016 to 2026, https://www.statista.com/statistics/271379/russias-share-of-global-gross-domestic-product-
gdp/ (dostęp: 4.05.2022). 
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Rysunek 17. Inflacja w Stanach Zjednoczonych w latach 1910–1946 

Źródło: K. Daly, R.D. Chankova, Inflation in the aftermath of wars and pandemics, 
https://voxeu.org/article/inflation-aftermath-wars-and-pandemics, Voxeu.org, 15.04.2021; Goldman Sachs 
Global Investment Research, Haver Analytics, Bank of England. 24 February 2022. 

 

Obecnie na świecie toczy się wiele konfliktów zbrojnych, a niektóre z nich klasyfikują się 
do definicji wojny. Wojna Rosji z Ukrainą to przedłużenie w innym wydaniu niepewności i 
kryzysu popandemicznego, ryzyka systemowe w gospodarce i niepewne możliwości dalszego 
rozwoju. Szacowania gospodarcze OECD z końca 2021 r. przewidywały wzrost światowego 
PKB o 4,5% w najbliższych dwóch latach. Kolejne dane z początku 2022 roku potwierdzały te 
perspektywy, a państwa powoli zaczęły wracać do normy92 popandemicznej, ale nie normy 
zdrowych finansów publicznych. „Wyniki regresji wzrostu gospodarczego pokazują, że średnio 
roczny wzrost gospodarczy w krajach objętych konfliktem jest niższy o około 2,5 punktu 
procentowego, a skumulowany wpływ na PKB per capita zwiększa się z czasem. (...). Ponadto 
konflikty prowadzą do trwałego spadku zdolności produkcyjnych gospodarki. Wyniki 
uzyskane przy zastosowaniu metody prognozowania lokalnego wskazują, że wzrost 
intensywności konfliktów do górnego kwartyla obniża PKB per capita o około 4¾ procent w 
stosunku do trendu w pierwszym roku, a w ciągu następnych czterech lat negatywny efekt 
wzrośnie do prawie 6,5%”93. 

Według powyższych danych wojna w Ukrainie miała odroczone w czasie skutki, które, w 
zależności od danego państwa, będą w różnym stopniu oddziaływały na współczynniki inflacji. 
Łączny udział Rosji i Ukrainy w globalnym produkcie krajowym brutto (PKB) skorygowanym 
według parytetu siły nabywczej (PPP) wynosi niewiele ponad 3%94, jednak zależność wielu 

 
92 OECD Economic Outlook, Interim Report, OECD Economic Outlook, Interim Report Economic and Social 
Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine, OECD March 2022, s. 4. 
93 X. Fang, S. Kothari, C. McLoughlin, and M. Yenice, The Economic Consequences of Conflict in Sub-Saharan 
Africa , IMF Working Paper WP/20/221, s. 3. 
94 A. O’Neil, Russia: Share of global gross domestic product (GDP) adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) 
from 2016 to 2026, https://www.statista.com/statistics/271379/russias-share-of-global-gross-domestic-product-
gdp/ (dostęp: 4.05.2022). 
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rozwiniętych państw od rosyjskich węglowodorów czy zbóż uprawianych w obydwu 
państwach jest już istotna95.  
 

 

Rysunek 18. Znaczenie Rosji na rynku naftowym 

Źródło: MakroFocus, Analizy makroekonomiczne – implikacje gospodarcze wojny na Ukrainie, PKO Bank Polski, 
Warszawa, 25 lutego 2022, s. 3, cyt. za: Eurostat, BP Statistical Review of World Energy, PKO Bank Polski. 

Obecnie Rosja zapewnia około 26% zapotrzebowania w UE na ropę naftową, a zerwanie 
łańcucha dostaw oznaczałoby skumulowany w krótkim czasie wzrost cen nie tylko paliw 
płynnych, lecz także wszystkich towarów i usług, zależnych od transportu.  

Obok rynku naftowego problem pojawia się również na rynku rolnym, gdzie środki do 
produkcji rolnej odpowiadają za wzrost cen żywności.  

Jednym z ważniejszych źródeł ryzyka, spowodowanych wojną Rosji z Ukrainą, jest również 
gwałtowny wzrost awersji do ryzyka oraz deprecjacja złotego, która musi być powstrzymywana 
interwencjami banku centralnego. Sama informacja o wojnie jest już powodem do przeceny 
danej waluty, jednak w przypadku Rosji była to przecena krótkoterminowa.   

 
95 OECD Economic Outlook, op. cit., s. 4. 
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Rysunek 19. Wahania na rynku walutowym w dniu wybuchu konfliktu na Ukrainie 

Źródło: MakroFocus, Analizy makroekonomiczne – implikacje gospodarcze wojny na Ukrainie, PKO Bank Polski, 
Warszawa, 25 lutego 2022, s. 4, cyt. za: Datastream, PKO Bank Polski. 

Wartość wymiany rubla po anekcji Krymu nie uległa 50% deprecjacji, jak wielu sądziło, a 
skuteczność nakładanych sankcji w przypadku Rosji, która posiada silną pozycję surowcową 
(mniej przemysłową) jest odstająca. Potwierdzają to również doświadczenie obecnej pełnej 
wojny Rosji z Ukrainą w roku 2022r. Po krótkoterminowej deprecjacji z 81 na 139 rubli za 
dolara (9 marzec), kurs rubla w kolejnych tygodniach znów powrócił do poziomu 80 rubli/USD. 
Oczywiście przy dużym ograniczeniu wymiany walut kurs waluty nie koniecznie musi 
odwierciedlać jej realną wartość rynkową, ale z pewnością przyczynia się do ograniczenia 
inflacji. Tym samym bank centralny Rosji obniżył w dniu 29 kwietnia 2022 r96. główną stopę 
procentową do 14%, dając kolejny sygnał, że kontroluje dynamikę kursu rubla i inflację, 
chociaż efektem tych działań i oczywiście wojny, będzie ograniczenie wzrostu gospodarczego.   

Wreszcie trzeba pamiętać, iż "koszty wojny są w dużym stopniu ukrywane przez 
rachunkowość dochodu narodowego, która nie uwzględnia strat w ludziach oraz zniszczeń 
kapitału fizycznego i ludzkiego związanych z wojną. Co więcej, zasoby przeznaczone na wojnę 
są traktowane jako dobra lub usługi końcowe, a nie jako koszty produkcji"97.   

 

2.5. Zdarzenia kryzysowe i ich wpływ na inflację 

2.5.1. Kryzys finansowy 2008–2009 
 Globalny kryzys gospodarczy, z końca pierwszej dekady XXI wieku, został 

zapoczątkowany przez pęknięcie bańki spekulacyjnej w sektorze rynku nieruchomości w 

 
96 Reuters, Russia lowers key rate sharply to 14%, eyes more cuts, April 29, 2020 
(https://www.reuters.com/business/finance/russian-central-bank-lowers-key-rate-14-flags-more-cuts-2022-04-
29/) (dostęp: 4.05.2022). 
97 F. Clifford, The Effect of War on Economic Growth, https://www.cato.org/cato-journal/winter-2020/effect-war-
economic-growth (dostęp: 24.04.2022). 
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Rysunek 19. Wahania na rynku walutowym w dniu wybuchu konfliktu na Ukrainie 
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2.5. Zdarzenia kryzysowe i ich wpływ na inflację 

2.5.1. Kryzys finansowy 2008–2009 
 Globalny kryzys gospodarczy, z końca pierwszej dekady XXI wieku, został 

zapoczątkowany przez pęknięcie bańki spekulacyjnej w sektorze rynku nieruchomości w 

 
96 Reuters, Russia lowers key rate sharply to 14%, eyes more cuts, April 29, 2020 
(https://www.reuters.com/business/finance/russian-central-bank-lowers-key-rate-14-flags-more-cuts-2022-04-
29/) (dostęp: 4.05.2022). 
97 F. Clifford, The Effect of War on Economic Growth, https://www.cato.org/cato-journal/winter-2020/effect-war-
economic-growth (dostęp: 24.04.2022). 
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Stanach Zjednoczonych. Działania na skalę zarówno makro-, jak i mikroekonomiczną 
doprowadziły do zaognienia i pogłębienia się kryzysu na całym świecie. Kryzys był skutkiem 
m.in. narastania przez wiele lat nierównowag oraz długotrwałego utrzymywania stóp 
procentowych na rekordowo niskim poziomie. Eskalacja światowego kryzysu nastąpiła wraz z 
upadkiem banku inwestycyjnego Lehmann Brothers we wrześniu 2008 roku. W wyniku obaw 
i powstałej awersji do ponoszenia ryzyka przestały efektywnie działać rynki finansowe i 
konieczna stała się interwencja głównych banków centralnych. Tym samym kryzys 
finansowany zaczął coraz mocniej uwidaczniać się w światowych gospodarkach, co 
doprowadziło do głębokiej recesji gospodarek w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się98. 
 

 

Rysunek 20. Dynamika q/q realnego PKB w strefie euro i Stanach Zjednoczonych w latach 2007–2008 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Narodowego Banku Polskiego, Polska wobec światowego 
kryzysu gospodarczego, Warszawa 2009. Dane: Eurostat, Bureau of Economic Analysis. 

 

Kryzys do strefy euro przybył z opóźnieniem względem USA. Przyczyn takiego opóźnienia 
możemy upatrywać we współzależności między cyklami gospodarczymi strefy euro i USA. 
Innym istotnym czynnikiem jest fakt, że początek kryzysu nastąpił w otoczeniu gospodarczym 
USA, co siłą rzeczy oznaczało, że to właśnie tam pojawiły się pierwsze skutki kryzysu. 

 Głównymi czynnikami prowadzącymi do załamania gospodarki w II połowie 2008 r. były 
obniżający się popyt inwestycyjny i eksport netto. Ujemne szoki popytowe doprowadziły do 
znacznego osłabienia europejskiego rynku99.  
 

 
98 NBP, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa 2009, s. 4–9. 
99 Ibidem, s. 10–11. 
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Rysunek 21. Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne miesiące 2006–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Osłabienie gospodarcze w Europie odbiło się również na rynku walutowym. W połowie 
2008 r. odnotowano odwrócenie dotychczasowego trendu aprecjacyjnego względem polskiego 
złotego. Wyraźnie pogarszające się perspektywy globalne gospodarki spowodowały spadki 
wskaźników koniunktury oraz obniżenie miar aktywności gospodarczej w Polsce (przesunięcie 
czasowe). Trwająca w strefie euro recesja wraz ze wzrostem niepewności względem 
perspektyw polskiej gospodarki skutkowały wyhamowaniem aktywności inwestycyjnej 
polskich przedsiębiorstw. Znaczna deprecjacja polskiego złotego prowadziła do wzrostu 
złotowej wartości zadłużenia w walutach obcych, co przyniosło duże straty z tytułu zawartych 
wcześniej zobowiązań100. 
 

2.5.2. Pandemia Covid-19 i kryzys finansowy 2020–2021 
Po okresie umiarkowanej stabilności na rynkach światowych i trwającej wojnie handlowej 

pomiędzy USA, a Chinami, w wyniku której pierwszy raz od 1990 r. realne PKB Chin spadło 
w 2018 i 2019 r. poniżej 7%101, w 2020 r. rozpoczęła się pandemia wirusa SARS-CoV-2, która 
zachwiała światową gospodarką. W przypadku Europy początek pandemii Covid-19 datujemy 
na marzec 2020 roku. Sztuczne i bezrefleksyjne zamrażanie gospodarek w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się wirusa doprowadziły do kryzysu gospodarczego i wzrostu inflacji na 
całym świecie, ale nade wszystko niespotykanego przyrostu zadłużenia publicznego. Kryzys 
Covid-19 stanowił bezprecedensowe wyzwanie z uwagi na silne oddziaływanie rządów państw 
na lokalne gospodarki i brak podejścia medycznego w opanowaniu tej sytuacji102. Trudności z 

 
100 Ibidem, s. 12. 
101 W.M. Morrison, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States, 
Congressional Research Service, Washington 2018; J. McDonald, China’s growth continued to slow in 2019, but 
things might be looking up in 2020, https://thediplomat.com/2020/01/chinas-2019-economic-growth-
weakenedamid-trade-war/ (dostęp: 4.05.2022). 
102 G. Kampf, Covid-19: stigmatising the unvaccinated is not justified, “The Lancet” 2021, Vol. 398, Issue 10314.  
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Rysunek 21. Średnioważone kursy walut obcych w złotych liczone za poszczególne miesiące 2006–2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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100 Ibidem, s. 12. 
101 W.M. Morrison, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States, 
Congressional Research Service, Washington 2018; J. McDonald, China’s growth continued to slow in 2019, but 
things might be looking up in 2020, https://thediplomat.com/2020/01/chinas-2019-economic-growth-
weakenedamid-trade-war/ (dostęp: 4.05.2022). 
102 G. Kampf, Covid-19: stigmatising the unvaccinated is not justified, “The Lancet” 2021, Vol. 398, Issue 10314.  
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przyjęciem jednolitej polityki i działań stabilizujących sytuacją pandemiczną pogłębiały 
trwający kryzys mający swoje odzwierciedlenie w wskaźnikach PKB oraz inflacji103. 
 
Tabela 10. Dynamika PKB w Polsce (r/r; proc.) oraz wkłady do wzrostu (pkt proc.) w pierwszym roku pandemii Covid-19 

 
2019 2020 

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 
PKB 5,5 5,4 4,6 3,7 2,0 -8,3 -1,7 -2,7 
Spożycie prywatne 2,4 2,5 2,5 1,9 0,7 -6,2 0,2 -1,6 
Spożycie publiczne 1,5 1,0 1,2 0,9 0,4 0,6 0,5 1,5 
Nakłady brutto na 
środki trwałe 

1,3 1,2 0,6 1,3 0,2 -1,6 -1,4 -3,8 

Przyrost zapasów  -1,4 0,2 -0,5 -2,3 -0,5 -1,8 -2,4 1,3 
Eksport netto 1,8 0,6 0,8 1,9 1,1 0,8 1,4 0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu NBP, Raport o inflacji (lipiec 2021), Warszawa 2021, s. 29. 
Dane: GUS, NBP. 

Początek pandemii wywarł szczególnie duży wpływ na PKB w II kwartale 2020 roku. 
Zanotowany spadek Produktu Krajowego Brutto wyniósł 8,3% względem tego samego okresu 
w 2019 roku. W III kwartale odnotowano nieznaczne wzrosty w przypadku spożycia 
prywatnego i publicznego. Wzrost konsumpcji w tym okresie można wiązać z częściowym 
luzowaniem obostrzeń, w tym otwarciem sklepów i galerii handlowych. O dynamice 
poszczególnych wskaźników w III oraz IV kwartale 2020 r. może również świadczyć wzrost 
popytu inwestycyjnego w związku z pracami nad realizacją programu szczepień przeciw 
Covid-19, który wszedł w życie na początku 2021 roku104. 
 
Tabela 11. Dynamika realna produktu krajowego brutto w latach 2018–2021 
 

2018 2019 2020 2021 
PKB 105,4 104,7 97,5 105,7 
Wartość dodana brutto 105,3 104,6 97,4 105,3 
Przemysł 105,4 103 94,7 114,1 
Budownictwo 111,8 99,7 95,4 101,2 
Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych 105,2 104,7 97,3 105,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Raport Produkt krajowy brutto w 2021r. – szacunek 
wstępny, Warszawa 2022. 

W warunkach nierównomiernego oddziaływania pandemii, w tym restrykcji epidemicznych 
na gospodarkę, koniunktura w wybranych sektorach pozostała zróżnicowana. Wzrostowi 
wartości dodanej brutto w ujęciu rocznym w przemyśle towarzyszył jej spadek w 
poszczególnych sektorach usług, szczególnie w tych najbardziej dotkniętych obostrzeniami105 
(np. branża HORECA). Odnotowano także obniżenie wartości dodanej brutto w budownictwie, 
przynajmniej wg oficjalnych statystyk.  

Mimo że udało się częściowo ustabilizować gospodarkę zarówno Polski, jak i całej Unii 
Europejskiej pandemia, a raczej mechanizmy wprowadzone w celu łagodzenia jej skutków, 

 
103 Intersecretariat Working Group on Price Statistics, Consumer Price Index: Business Continuity Guidance, 
2020. 
104 Raport NBP, Raport o inflacji (lipiec 2021), Warszawa 2021, s. 29. 
105 Ibidem, s. 29. 
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pozostają stałym czynnikiem zagrożenia, który mocno wpływa na wciąż bieżący kryzys 
odzwierciedlony w obecnych wskaźnikach inflacji. 
 

 

Rysunek 22. Roczna inflacja styczeń–marzec 2022 r. dla wybranych państw Unii Europejskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

 
Według danych europejskiego urzędu statystycznego styczniowa inflacja w Polsce 

wyniosła 8,7%. Jest to wynik wyższy od średniej inflacji Unii Europejskiej o 3,1 pp. Polska 
znajduje się w grupie krajów UE najbardziej dotkniętych wpływem inflacyjnym. Z kolei w 
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wyniosła już 7,4%, wzrastając z 5,9% w lutym, natomiast roczna inflacja w Unii Europejskiej 
wyniosła 7,8% w porównaniu z 6,2% w miesiącu poprzednim. Komisja Europejska przewiduje, 
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skutków pandemii, ale inflacja przewyższy średni wzrost ekspansji gospodarczej, tym samym 
redukując korzyści i zyski, jakie taki wzrost mógłby przynieść106. 

2.5.3. Kryzys energetyczny 2021–2022 
W latach 2020–2021 z powodu trwającej pandemii znacznie wzrosło ryzyko gospodarcze, 

polityczne i pogłębiająca się zależność od zobowiązań finansowych państw. W związku 
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106 P. Szubański, Eurostat: Inflacja w Polsce sięga 8,7 proc. Według GUS jest wyższa, „Rzeczpospolita” 2022, 
https://www.rp.pl/dane-gospodarcze/art35743401-eurostat-inflacja-w-polsce-siega-8-7-proc-wedlug-gus-jest-
wyzsza (dostęp: 14.04.2022). 
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nośników energii jest główną składową we wzroście inflacji107. „W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
ceny detaliczne gazu ziemnego i energii elektrycznej wzrosły odpowiednio o 65% i 30%. 
Inwazja Rosji na Ukrainę zwiększa obawy związane z dostawami i zaostrza zmienność cen. 
Wysokie ceny energii przyczyniają się do inflacji i szkodzą gospodarce europejskiej, 
wpływając na jej wychodzenie z kryzysu Covid-19”108. Dodatkowo naturalna cykliczność 
sektora energetycznego wydaje się sztucznie zaburzona, poczynając od cen uprawnień do 
emisji CO2, po procesy bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonego rozwoju, czy 
dostępności cenowej. Z założenia błędna polityka Unii Europejskiej skupiająca się na emisji 
CO2, tj. niskoemisyjności czy też dekarbonizacji, nie jest i nie będzie w takim modelu 
przygotowana na zawirowania na rynku energii, prowadząc do niedoborów energetycznych. 
Testy warunków skrajnych wydają si abstrakcją dla wielu polityków europejskich, nawet w 
sytuacji wstrzymania przez Rosję dostaw określonych nośników energii, co miało miejsce w 
kwietniu 2022 roku.  
 

 

Rysunek 23. Strefa euro – roczna inflacja, marzec 2022 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.  

To właśnie nośniki energii miały największy wpływ na wzrost inflacji w strefie euro 
(44,7% w porównaniu z 32,0% w lutym), następnie żywność, alkohol i tytoń (5,0% w 
porównaniu z 4,2% w lutym), towary przemysłowe nieenergetyczne (3,4% w porównaniu z 
3,1% w lutym) oraz usługi (2,7% w porównaniu z 3,1% w lutym)109. 

Europa znajduje się obecnie u progu poważnego kryzysu energetycznego potęgowanego 
przez napięcia geopolityczne na wschodzie kontynentu. W takiej sytuacji spekulacje cenami 
energii, ich sztuczne podnoszenie oraz wprowadzanie zakłóceń w dostawach wydaje się 

 
107 AON, Raport Mapy Ryzyk 2021, https://www.aon.com/poland/risk/publikacje/raport-mapy-ryzyk-2021.jsp, 
dostęp: 14.04.2022. 
108 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Security of supply and affordable 
energy prices: Options for immediate measures and preparing for next winter, European Commission, Brussels, 
March 23, 2022. 
109 Eurostat, Wstępne szacunki – marzec 2022–kwiecień 2022, 37/2022. 
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bardziej niż prawdopodobne. „Jeśli napięcia geopolityczne będą się przedłużać, region może 
stanąć w obliczu wzrostu kosztów energii (gaz, energia elektryczna) o 1,4 bln euro, co stanowi 
niemal 10% Produktu Krajowego Brutto Unii Europejskiej”110. Sytuacja nie dotyczy jednak 
tylko tej części świata, a Stany Zjednoczone, które doświadczają podobnych problemów 
wzrostów cen, rozważają wycofanie się z postanowień przyjętej parę miesięcy wcześniej na 
konferencji klimatycznej ONZ w listopadzie 2021 r. – zakazu dotowania paliw kopalnych, jak 
również zawieszenie federalnego podatku od benzyny.  

Eksperci przyznają, że główny wzrost cen energii dotyczy gazu. Wysokie ceny tego 
surowca wynikają z napięć na globalnym rynku LNG oraz wojny w Ukrainie, która wzbudziła 
obawy związane z rosyjskimi dostawami gazu do Europy Zachodniej.  
 

 

Rysunek 24. Średnie miesięczne ceny gazu ziemnego w przeliczeniu USD/mln btu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu bankier.pl 

Po znacznym wzroście w 2021 r. i okresie wahań na przełomie 2021 i 2022 r. ceny gazu 
ziemnego ponownie zaczęły rosnąć. Wynika z ograniczonej podaży przy niskim poziomie 
zapasów w Europie. W takim kierunku notowań oddziaływała również polityka podażowa 
Rosji w ostatnich miesiącach. Wysokie ceny przekładały się natomiast na znaczny wzrost 
opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla111. 

Ceny ropy naftowej na przełomie kilku ostatnich miesięcy stopniowo rosły, aż na początku 
roku 2022, kiedy osiągnęły najwyższy poziom od 2014 roku. W lutym bieżącego roku średnia 
cena ropy była o około 50% wyższa niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Taki kierunek 
kształtowania cen wynikał ze zwiększonego zapotrzebowania wywołanego ożywieniem 
globalnej aktywności gospodarczej w warunkach nadal niższego niż przed pandemią 
wydobycia surowca w krajach OPEC. W okresie przełomu lutego i marca na tendencję 
kształtowania wysokich cen ropy naftowej miał wpływ wzrost napięć geopolitycznych w 
związku z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę112. 

 
110 PAP, Kryzys energetyczny. Tak mogą rosnąć rachunki w UE, Business Insider, 2022, 
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/kryzys-energetyczny-tak-moga-rosnac-rachunki-w-ue/jq9jr0h (dostęp: 
14.04.2022). 
111 Raport NBP, Raport o inflacji (marzec 2022), Warszawa 2022, s. 12. 
112 Ibidem, s.12. 

2,64
2,92

2,62 2,69
2,98

3,28

3,81
4,04

5,1
5,6

5,15

3,85
4,13

4,48
4,97

0

1

2

3

4

5

6

st
y.

21

lu
t.2

1

m
ar

.2
1

kw
i.2

1

m
aj

.2
1

cz
e.

21

lip
.2

1

si
e.

21

w
rz

.2
1

pa
ź.

21

lis
.2

1

gr
u.

21

st
y.

22

lu
t.2

2

m
ar

.2
2



55
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110 PAP, Kryzys energetyczny. Tak mogą rosnąć rachunki w UE, Business Insider, 2022, 
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/kryzys-energetyczny-tak-moga-rosnac-rachunki-w-ue/jq9jr0h (dostęp: 
14.04.2022). 
111 Raport NBP, Raport o inflacji (marzec 2022), Warszawa 2022, s. 12. 
112 Ibidem, s.12. 
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Rysunek 25. Średnie miesięczne ceny ropy naftowej w przeliczeniu USD/baryłka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych. 

 

 

Rysunek 26. Zmiany cen benzyny w wybranych krajach europejskich w pierwszym tygodniu wojny – tygodniowa 
zmiana w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU Weekly oil bulletin. 

O zmianach cen benzyny w Unii Europejskiej co tydzień informuje Komisja Europejska w 
specjalnym biuletynie skoncentrowanym na przeglądzie rynku paliw w poszczególnym krajach 
Europy. Wraz z początkiem wojny Rosji z Ukrainą ceny paliwa drożały w każdym państwie, 
ale wzrosty były bardzo zróżnicowane. Szczególnie wyróżniają się tutaj Czechy i Polska, 
przodując w podnoszeniu cen. Niektóre państwa podjęły próbę ograniczenia efektów 
wysokiego przyrostu cen paliw, dostosowując stawki podatków pośrednich, a także politykę 
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wypłat dodatków dla wybranych grup (np. Francja) lub poprzez obniżanie stawek VAT na 
paliwa (np. Polska i Słowenia). 

 
Rysunek 27. Zmiany cen benzyny w wybranych krajach europejskich – porównanie cen z trzeciego tygodnia lutego i 
pierwszego tygodnia kwietnia 2022 – zmiana w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU Weekly oil bulletin. 

Na początku kwietnia 2022 r. Polska była iderem wzrostu cen paliw w Unii Europejskiej, 
gdzie cena benzyny jest o ponad 22% wyższa niż przed wybuchem wojny. Tak znacznego 
wzrostu nie odnotowano w żadnym z wymienionych państw UE.  

Zależność Unii Europejskiej od importu energii wzrosła w ostatnich latach z powodu 
zmniejszenia krajowej produkcji energii nieodnawialnej (węgiel, gaz, ropa naftowa). W 
połączeniu ze stabilnym, a nawet rosnącym zapotrzebowaniem na energię, polityka 
energetyczna Europy znalazła się w trudnym położeniu z uwagi, iż Rosja była jednym z 
głównych dostawców energii do Europy Zachodniej. W roku 2020 UE importowała znacznie 
ponad połowę (57,5%) energii. Według kwartalnego raportu Komisji Europejskiej na temat 
rynku gazu ziemnego, udział rosyjskich rurociągów w imporcie gazu do UE wynosił 41% w 
trzecim kwartale 2021 roku. Ceny gazu ziemnego w Europie znacznie wzrosły w drugiej 
połowie 2021 r., jeszcze przed obecnym kryzysem w Ukrainie, między innymi z powodu 
silnego wzrostu popytu po epidemii. Pomimo rosyjskiej agresji na Ukrainie, rosyjski gaz nadal 
płynie do Europy, ale przyszłość dostaw gazu z Rosji do Europy może stać się niepewna, czy 
to z powodu politycznie umotywowanego przerwania dostaw, niepewności co do płatności za 
energię w ramach sankcji nałożonych na Rosję, czy też uszkodzenia rurociągów w Ukrainie w 
wyniku toczących się walk. Unia Europejska podjęła kroki uniezależnienia polityki 
energetycznej od rosyjskich źródeł, lecz taka transformacja wymaga czasu i niesie ze sobą 
kolejne zagrożenia. Nie może więc dziwić, że powstały konflikt silnie oddziałuje na europejską 
politykę energetyczną i niesie ze sobą silne skutki inflacyjne w tym obszarze113. 

 

 

 

 
113 L. Boehm, Russia’s war on Ukraine: implications for EU energy supply, Members' ResearchService, EPRS, 
PE 729.281 – March 2022. 
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wypłat dodatków dla wybranych grup (np. Francja) lub poprzez obniżanie stawek VAT na 
paliwa (np. Polska i Słowenia). 

 
Rysunek 27. Zmiany cen benzyny w wybranych krajach europejskich – porównanie cen z trzeciego tygodnia lutego i 
pierwszego tygodnia kwietnia 2022 – zmiana w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU Weekly oil bulletin. 
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113 L. Boehm, Russia’s war on Ukraine: implications for EU energy supply, Members' ResearchService, EPRS, 
PE 729.281 – March 2022. 
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3. W kierunku bezpieczeństwa ekonomicznego 
Bezpieczeństwo ekonomiczne jest podstawą dobrobytu, należy do dóbr czy też stanów 

coraz bardziej deficytowych. Mimo że w art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
bezpieczeństwo ekonomiczne zostało wprost wyrażone, odnosząc się do jednostki w 
społeczeństwie, to może dziwić, dlaczego nie jest wyrażone expressis verbis w Agendzie ONZ 
dotyczącej Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development GoalsS, DGs). 
Dobrze zatem, że wychodząc z pandemii, ONZ proponuje wpisanie bezpieczeństwa 
ekonomicznego w główny i dominujące nurt nowego globalnego popandemicznego porządku. 
Jak dowodzi ONZ: „nowe globalne porozumienie musi opierać się na uznaniu bezpieczeństwa 
ekonomicznego za prawo człowieka, powszechny problem, a tym samym globalną 
odpowiedzialność”114. 

 
3.1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

Niezależność energetyczna jest jednym z najważniejszych elementów cechujących państwo 
silne i suwerenne. Na potrzeby poniższego opracowania przyjęto, iż bezpieczeństwo 
energetyczne winno być rozumiane, jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego  
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie  
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”115. Biorąc pod 
uwagę obecne wydarzenia na świecie związane z rozpoczętą 24 lutego 2022 r. rosyjską agresją 
na Ukrainę i ogólną niepewność popandemiczną, bezpieczeństwo energetyczne w Polsce, 
winno być uznane za główny komponent bezpieczeństwa ekonomicznego, a wszystkie 
kluczowe nakłady inwestycyjne winny podlegać ukierunkowaniu w tym zakresie.  

Obecnie koszty nośników energii nie tylko świadczą o zmniejszeniu siły nabywczej 
środków płatniczych, lecz także decydować mogą o ubóstwie energetycznym lub jego braku 
tysięcy, a nawet milionów gospodarstw domowych, zagrażając działalności firm. Koszty ropy 
naftowej, węgla i gazu przebiły historyczne maksyma, a sama Polska stała się jednym z 
najbardziej uzależnionych państw Unii Europejskiej w kwestii sprowadzania paliw 
kopalnych116. Mając na uwadze decyzje związane z pakietem Fit for 55117 i unijne kroki w 
kierunku odchodzenia od paliw kopalnianych, trzeba stwierdzić, że uniezależnienie od 
rosyjskich surowców jest kluczowym aspektem bezpieczeństwa energetycznego w całej 
Europie118. Nie dziwi więc fakt, że Polska będąca jednym z państw Unii Europejskiej wyróżnia 
się na tle pozostałych członków wspólnoty konsekwencją i determinacją w kwestii dążenia do 
bezpieczeństwa energetycznego. Główne działania opierają się na koncepcjach traktatów, 
solidarności i unii energetycznej, a także postulatów odnoszących się do cen energii. Dobrze, 
jak pójdą za tym również działania bilateralne w ramach konkretnych nowych umów z 
producentami, m.in. z państw OPEC. W obliczu rosyjskiej presji na pełną operacyjność 
gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, Polska pozostawała i pozostaje konsekwentna, 
dywersyfikując przy tych łańcuchach dostaw. Trzeba też jasno powiedzieć, że odejście 
samodzielne z dnia na dzień od węglowodorowych kontraktów z Rosją, jest w tym momencie 
niemożliwe bez narażania się na kryzys energetyczny.  

Na przestrzeni ostatnich 20 lat import każdego z surowców energetycznych wyraźnie 
wzrósł. Największą zmianę zaobserwować można w przypadku węgla, którego import wzrósł  
aż o 750%, z poziomu 1,5 mln ton w 2000 r. do 12,9 mln ton węgla sprowadzonego do Polski 

 
114 A new global deal must promote economic security, UN, Policy Brief No. 90/January 2021. 
115 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348, art. 3, pkt. 16. 
116 P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, Ponad bilion złotych na import surowców energetycznych do Polski. 
https://www.forum-energii.eu/pl/blog/import-paliw-kopalnych#_ftn1 (dostęp: 27.04.2022).  
117Komunikat dotyczący pakietu Fit for 55, https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-dotyczacy-pakietu-fit-for-
55 (dostęp: 27.04.2022). 
118 P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, op. cit.  
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114 A new global deal must promote economic security, UN, Policy Brief No. 90/January 2021. 
115 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348, art. 3, pkt. 16. 
116 P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, Ponad bilion złotych na import surowców energetycznych do Polski. 
https://www.forum-energii.eu/pl/blog/import-paliw-kopalnych#_ftn1 (dostęp: 27.04.2022).  
117Komunikat dotyczący pakietu Fit for 55, https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-dotyczacy-pakietu-fit-for-
55 (dostęp: 27.04.2022). 
118 P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, op. cit.  

w 2020 r. (wpływ pandemii Covid-19 wiązał się z niższym popytem na ten surowiec, dla 
porównania w 2018 roku zapotrzebowanie wyniosło 19,3 mln ton). Import gazu w 2020 r. 
wzrósł aż dwukrotnie w stosunku do 2000 r., a ropę naftową sprowadzamy w ilości  
o 41% większej niż 20 lat temu119.  

 

 
Rysunek 28. Import paliw kopalnych do Polski w latach 2000–2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Od 2000 r. za import surowców energetycznych Polska zapłaciła przeszło 1,16 biliona 
złotych, największy udział miała w tym ropa naftowa, której ówczesny koszt to 803 mld zł (za 
węgiel – ponad 72 mld zł, a za gaz ziemny blisko 286 mld zł)120. Jednak warto również 
zauważyć, że koszt sprowadzanej ropy rósł najwolniej, tj. 32% w skumulowanej skali 20 lat (z 
zaznaczeniem, że przed wybuchem pandemii ovid-19 było  
to 104%). Natomiast na przeciwległym końcu jest węgiel, który wraz ze znacznym  
i systematycznym wzrostem zapotrzebowania do roku 2011 zmienił trend, osiągając koszt 
importu w 2020 r. na poziomie 4,1 mld zł (w 2000 r. było to 384 mln zł). 

 

 
119 P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, op. cit.  
120 Ibidem.  
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Rysunek 29. Koszt importu paliw kopalnych do Polski w latach 2000–2021 (w mld PLN) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i PGNiG. 

Największym dostawcą Polski zarówno ropy, gazu, jak i węgla jest Rosja. „W ostatnich 
latach ten kraj zyskał dzięki kontraktom z Polską na dostawie ropy 698 mld zł i węgla 36 mld 
zł. W sumie ponad 733 mld zł – nie licząc gazu. Precyzyjne określenie wartości zakupów gazu 
z Rosji nie jest możliwe ze względu na niejawność informacji dot. cen, wolumenu i kierunków 
importu”121. Patrząc przez pryzmat powyższych danych i mając na uwadze obecną sytuację 
geopolityczną, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski konieczna jest dalsza 
dywersyfikacja, pilna budowa modułowych elektrowni jądrowych oraz ich uzupełnienie 
energetyką odnawialną. Dlatego tak ważne jest poszerzanie świadomości dotyczącej OZE.  

Udział w imporcie ropy naftowej do Polski mają również takie państwa jak Kazachstan, 
Norwegia czy Nigeria, jednak są to dostawy w znacznym stopniu niższe niż 
te pochodzące z Rosji. Może to budzić niepokój w kontekście potencjalnych sankcji na rosyjską 
ropę. Jednak analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego widzą cztery możliwości 
zastąpienia ropy z Rosji. Spekuluje się, że część zapotrzebowania zaspokajana byłaby 
importem z Iranu, aczkolwiek żeby do tego doszło, potrzebne jest ostateczne wypracowanie 
porozumienia w sprawie ograniczenia programu jądrowego przez to państwo. Drugim źródłem 
tego surowca mogłaby być Norwegia, dotychczas eksportująca ropę głównie do Chin i Indii. 
Potencjalnymi dostawcami mogłyby być również Stany Zjednoczone, które w ostatnich latach 
stale zwiększają eksport ropy naftowej, a także Kazachstan, gdzie planowane jest zwiększenie 
wydobycia122. 

 

 
121 Ibidem.  
122 Polski Instytut Ekonomiczny, Ograniczenie importu rosyjskiej ropy do UE jest realne. 
https://pie.net.pl/ograniczenie-importu-rosyjskiej-ropy-do-ue-jest-realne/ (dostęp: 27.04.2022). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i PGNiG. 
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121 Ibidem.  
122 Polski Instytut Ekonomiczny, Ograniczenie importu rosyjskiej ropy do UE jest realne. 
https://pie.net.pl/ograniczenie-importu-rosyjskiej-ropy-do-ue-jest-realne/ (dostęp: 27.04.2022). 
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Rysunek 30. Kierunki importu ropy naftowej do Polski (w mln ton) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

Nieco odmienną sytuację można zaobserwować w przypadku kierunków pochodzenia gazu 
ziemnego. „Import gazu wzrósł z poziomu 8 mld m3 w 2000 r. do 17,6 mld m3 pod koniec 
2020 r. Na początku wieku importowaliśmy gaz głównie z Rosji (81%), a także z Uzbekistanu 
(13%) i Niemiec (6%). W minionych dwóch dekadach odnotowaliśmy postęp w dywersyfikacji 
dostaw tego surowca”123. Stało się to między innymi za sprawą terminalu LNG w Świnoujściu. 
Jego powstanie pozwoliło na tranzyt skroplonego gazu ziemnego drogą morską, a więc 
umożliwiło transport surowca z niemalże każdego zakątku świata. Ta inwestycja w sposób 
znaczący przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego w regionie124. Dzięki 
terminalowi udział sprowadzanego gazu ziemnego z Rosji spadł do poziomu 55% (w 2019 roku 
ten surowiec Polska sprowadziła również z Niemiec (21%), Kataru (13%), USA (6%) i 
Norwegii (2%).  

 

 
123 P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, op. cit.  
124 terminallng.gaz-system.pl, Terminal LNG w Świnoujściu, https://terminallng.gaz-system.pl/pl/terminal-
lng/terminal-lng-w-swinoujsciu/ (dostęp: 27.04.2022). 
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Rysunek 31. Kierunki importu gazu ziemnego do Polski (w mld m3) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, PGNiG, GAZ-
SYSTEM, Enstog, Gas Storage Poland. 

 

Jeśli chodzi o węgiel kamienny, to znaczne zapotrzebowanie na ten surowiec do 
systematycznego wzrostu importu. „W ostatnich latach – w porównaniu z 2000 r. import węgla 
zwiększył się nawet o 1200%. W wyjątkowym 2020 r. był jedynie o 750% większy od 2000 r. 
Dwadzieścia lat temu sprowadzaliśmy węgiel głównie z dwóch kierunków: z Rosji (51%) 
i Czech (42%), choć warto podkreślić, że w tych latach również eksportowaliśmy znaczne 
ilości węgla”125. Natomiast w 2020 r. rosyjski udział w imporcie tego surowca jest znacznie 
wyższy (ok. 72%); stanowił on blisko 15% krajowego zapotrzebowania i był w większości 
wykorzystywany przez gospodarstwa domowe. Poza Rosją w 2020 r. Polska importowała 
węgiel również z Australii (8%), Kolumbii (7%), USA, Mozambiku i Czech (2%).  

 
125 P. Kleinschmidt, J. Maćkowiak-Pandera, op. cit.  
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Rysunek 32. Kierunki importu węgla kamiennego do Polski (w mln ton) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

Obecnie najwięcej surowców energetycznych UE pozyskuje z Rosji. Należy o tym 
pamiętać, patrząc przez pryzmat aktualnej, skomplikowanej sytuacji geopolitycznej  
(w 2020 r. ponad 24% wykorzystywanej energii zostało sprowadzonej z Federacji Rosyjskiej, 
natomiast własna produkcja wynosiła jedynie 42% zapotrzebowania)126.  

 
Petajoule (Peta dżul) = 1015 J 
 
Rysunek 33. Dostępna energia brutto w UE i jej źródła 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
 
Główny surowiec wykorzystywany do wyprodukowania energii elektrycznej, a także 

ogrzewania, czyli gaz ziemny, był paliwem z najwyższym udziałem importu z Rosji.  
„W 2020 r. UE otrzymała 46% swojego importu gazu ziemnego od tego dostawcy, zaspokajając 

 
126 Eurostat, The EU imported 58% of its energy in 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-
news/-/ddn-20220328-2 (dostęp: 27.04.2022). 
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41% dostępnej energii brutto pochodzącej z gazu ziemnego”127 (dla strefy euro było to 
38%). Ropa naftowa była drugim z kolei surowcem energetycznym pod względem importu z 
Federacji Rosyjskiej. „W 2020 r. UE polegała na tym dostawcy w zakresie 26% importu ropy 
naftowej, co zaspokoiło 37% zapotrzebowania UE na energię”128 (dla strefy euro 34%).  Import 
surowców stanowił 19% zapotrzebowania w UE, natomiast dla strefy euro 25%. W 2020 r. 
Wspólnota sprowadziła z Rosji 53% węgla kamiennego (zużycie w Unii Europejskiej tego 
surowca wyniosło 30%).  

 

 
Rysunek 34. Udział Rosji w imporcie surowców energetycznych (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.  

Państwa najbardziej zależne od importu energii w UE to Malta, która tą drogą pokrywa  
aż 98% swojego zapotrzebowania, Cypr (93%), Luksemburg (93%) i Grecja (81%). W tym 
zestawieniu Polska znajduje się dużo lepszym, tj. 21. miejscu. Mimo to import energii z Rosji 
stanowi blisko 43%. Najniższym wskaźnikiem w tym zestawieniu charakteryzuje się Estonia 
(zaledwie 10,5%). Biorąc pod uwagę Unię Europejską jako importera rosyjskiej energii wartość 
ta kształtuje się na poziomie 57,5%. Pokazuje to, jak kluczowym dla UE producentem energii 
jest państwo Federacja Rosyjska.   

 
127 Ibidem.  
128 Ibidem. 
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Rysunek 35. Zależność od importu energii w państwach UE w 2020 r. (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.  

Litwa jest państwem z największym udziałem Rosji w dostępnej energii brutto spośród 
państw UE, wyraźnie górując nad pozostałymi państwami wspólnoty (96%). Druga  
z kolei jest Słowacja (57%), następnie Węgry (54%) i Holandia (49%). Polska w tym 
zestawieniu plasuje się na 7. miejscu (35%). Niskimi wskaźnikami w takim zestawieniu 
charakteryzują się: Szwecja, Francja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Luksemburg, Irlandia oraz 
Cypr – wartości poniżej 10%. 

 

  
Rysunek 36. Udział Rosji w dostępnej energii brutto w państwach UE w 2020 r. (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.  

Patrząc przez pryzmat przytoczonych danych, wyraźnie widzimy zależność nie tylko 
Polski, lecz także całej Unii Europejskiej od surowców energetycznych pochodzących z Rosji, 
co w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego w Europie. Poza windującymi cenami gazu, węgla i ropy, kluczowym 
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zagadnieniem w tym aspekcie są również sankcje, które UE może nałożyć  
na surowce pochodzące z Federacji Rosyjskiej. Jeśli tak się stanie, należy szukać alternatyw 
dla energii pozyskiwanej z tego państwa. Jeśli chodzi o węgiel, to rozwinięcie produkcji 
własnej i zwiększenie importu z USA, Australii i Kolumbii mogłoby być wyjściem z sytuacji. 
Oczywiście należy spodziewać się rosnących cen, które mogą być niezauważalne, jeżeli handel 
posiadałby również komponent barterowy. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku ropy 
i gazu. W tej kwestii brak jednomyślności UE, ponieważ przeciwko nałożeniu sankcji 
opowiadają się nie tylko Węgry, które w przypadku dalszych działań UE zablokują embargo 
na ropę i gaz.  

Kluczowym przedsięwzięciem zmierzającym do poprawy polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego może być budowa elektrowni jądrowej. „Wprowadzenie elektrowni jądrowych 
oznaczać będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, głównie poprzez dy-
wersyfikację bazy paliwowej i kierunków dostaw nośników energii oraz zastąpienie 
starzejącego się parku wysokoemisyjnych bloków węglowych”129.  Energetyka jądrowa 
przyczyniłaby się również do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych  
do atmosfery, a tym samym zbliżyłaby Polskę do planowanych wymogów Unijnych zawartych 
w pakiecie Fit for 55. Poza możliwym wzrostem miejsc pracy, należy również zwrócić uwagę 
na ekonomiczne korzyści: „W kontekście gospodarczym elektrownie jądrowe mogą 
zahamować wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet je obniżyć, licząc pełny rachunek 
dla odbiorcy końcowego. Wynika to z faktu, że są one najtańszymi źródłami energii przy 
uwzględnieniu pełnego rachunku kosztów (inwestorskie, systemowe, sieciowe,  
środowiskowe, zdrowotne, inne zewnętrzne) oraz czynnika długiego czasu pracy po okresie 
amortyzacji”130. Mając powyższe na uwadze, Polska ma szanse w średnim okresie stać się 
państwem bezpiecznym energetycznie. Poza elektrowniami kluczową rolę może odegrać 
również rozwój polskiego wodoru i dolin wodorowych, ponieważ Polska jest trzecim w Europie 
i piątym na świcie producentem tego surowca131. Pierwsze kroki w tym kierunku już zostały 
podjęte, a krokiem milowym było również podjęcie uchwały ws. przyjęcia Polskiej strategii 
wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Jest ona „(…) dokumentem 
strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki 
działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie  
i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej”132. 

3.2. Bezpieczeństwo surowcowe Polski 
We współczesnym świecie i jej gospodarce niezwykle istotną rolę odgrywają surowce 

mineralne, bez których nie byłoby możliwe zaopatrzanie, przenoszenie oraz magazynowanie 
energii. Można stwierdzić, że zasobność państwa w surowce mineralne w pewien sposób 
warunkuje zarówno jego możliwości rozwojowe, jak i zdolność do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb jego obywateli. Z tego też względu zapewnienie dostępu do zasobów 
naturalnych niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki jest kluczową kwestią dla 
bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie należałoby przyjąć, iż pod pojęciem 
bezpieczeństwa surowcowego należy rozumieć  zdolność kraju do zapewnienia odpowiedniej 

 
129 Polski Atom, Program polskiej energetyki jądrowej – wersja z 2020 r., https://www.gov.pl/web/polski-
atom/program-polskiej-energetyki-jadrowej-2020-r (dostęp: 27.04.2022).  
130 Ibidem. 
131 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wiceminister Ireneusz Zyska o przyszłości wodoru. 
https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-ireneusz-zyska-o-przyszlosci-wodoru (dostęp: 27.04.2022).  
132 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polska Strategia Wodorowa do roku 2030. 
https://www.gov.pl/web/klimat/polska-strategia-wodorowa-do-roku-2030 (dostęp: 27.04.2022).  
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strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki 
działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie  
i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej”132. 

3.2. Bezpieczeństwo surowcowe Polski 
We współczesnym świecie i jej gospodarce niezwykle istotną rolę odgrywają surowce 

mineralne, bez których nie byłoby możliwe zaopatrzanie, przenoszenie oraz magazynowanie 
energii. Można stwierdzić, że zasobność państwa w surowce mineralne w pewien sposób 
warunkuje zarówno jego możliwości rozwojowe, jak i zdolność do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb jego obywateli. Z tego też względu zapewnienie dostępu do zasobów 
naturalnych niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki jest kluczową kwestią dla 
bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie należałoby przyjąć, iż pod pojęciem 
bezpieczeństwa surowcowego należy rozumieć  zdolność kraju do zapewnienia odpowiedniej 

 
129 Polski Atom, Program polskiej energetyki jądrowej – wersja z 2020 r., https://www.gov.pl/web/polski-
atom/program-polskiej-energetyki-jadrowej-2020-r (dostęp: 27.04.2022).  
130 Ibidem. 
131 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wiceminister Ireneusz Zyska o przyszłości wodoru. 
https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-ireneusz-zyska-o-przyszlosci-wodoru (dostęp: 27.04.2022).  
132 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polska Strategia Wodorowa do roku 2030. 
https://www.gov.pl/web/klimat/polska-strategia-wodorowa-do-roku-2030 (dostęp: 27.04.2022).  

podaży surowców mineralnych istotnych dla krajowej gospodarki zarówno  
z zasobów krajowych, jak i drogą importu133.  

Znaczenie poszczególnych surowców dla polskiej gospodarki, a także sposoby ich 
pozyskiwania pozwalają na wyróżnienie ich względem trzech głównych kategorii. Pierwszą  
z nich są surowce kluczowe, których dostępność musi być zapewniona z uwagi na ich 
podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przemysłu. Zalicza się do nich 
zarówno surowce pochodzące w całości lub większości z krajowych zasobów, jak i te, które 
pozyskuje się w dużej mierze z zagranicy. Kolejną kategorią są surowce strategiczne, które 
pełnią szczególnie istotną funkcję w obszarach obronności i energetyki kraju. Ważnym 
kryterium jest również ograniczona możliwość ich trwałego pozyskiwania  
z własnej bazy surowcowej. Na liście surowców krytycznych widnieją natomiast te surowce 
kluczowe i strategiczne, w obszarze których występuje ryzyko zaburzenia ich dostaw.  
W związku z dynamicznie zmieniającymi się realiami gospodarczymi stałym zmianom podlega 
również klasyfikacja surowców134.  

Na liście surowców kluczowych, strategicznych i krytycznych zaproponowanych przez 
zespół badaczy pod przewodnictwem K. Galosa znajdują się 42 surowce zakwalifikowane jako 
kluczowe, 24 strategiczne i 17 krytycznych. Ropę naftową, gaz ziemny oraz oba rodzaje węgla 
(kamienny i brunatny) umieszczono na liście surowców kluczowych oraz strategicznych. 
Ciężko bowiem wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie państwa, które nie posiada 
dostępu do źródeł energii. Jako surowce krytyczne wyróżnia się natomiast jedynie ropę naftową 
oraz gaz ziemny. Węgiel jest złożem szeroko występującym w Polsce, a pozostałe dwa surowce 
energetyczne w znakomitej większości pozyskiwane są z zagranicy. W obszarze surowców 
metalicznych i metalurgicznych do kategorii jedynie kluczowych surowców zakwalifikowano 
te, których Polska posiada wystarczająco dużo we własnej bazie surowcowej, czyli m.in.: 
miedź, ołów oraz srebro, ale także złoto. Aluminium, cyna, cynk, nikiel oraz stopy i rudy żelaza 
uznano za surowce zarówno kluczowe, jak i strategiczne. Na wszystkich trzech listach znajdują 
się: krzem, magnez, mangan, platynowce, węgiel kamienny koksowy oraz wolfram. 
Podkreślono też ważną rolę surowców niemetalicznych, które stosuje się głównie szeroko w 
budownictwie.  

Na liście surowców kluczowych znajdują się np.: kamienie budowlane, kruszywa naturalne, 
piaski formierskie i szklarskie oraz wapienie. Wyróżniono tylko 4 surowce niemetaliczne  
o charakterze strategicznym: fosfor elementarny, fosforany wapnia, grafit naturalny i sole 
potasowe. Tyle samo surowców określono jako krytyczne: bursztyny, fosfor elementarny, 
fosforany wapnia i grafit naturalny. Fosfor i fosforany wymieniono we wszystkich trzech 
kategoriach. 

 
Tabela 12. Lista surowców kluczowych, strategicznych i krytycznych dla polskiej gospodarki 

Surowce kluczowe Surowce strategiczne Surowce krytyczne 
Surowce energetyczne 
Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny 
Ropa naftowa Ropa naftowa Ropa naftowa 
Węgiel brunatny Węgiel brunatny  
Węgiel kamienny energetyczny Węgiel kamienny energetyczny  
Surowce metaliczne i metalurgiczne 
Aluminium metaliczne Aluminium metaliczne  

 
133 K. Galos, K. Szamalek, Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, 
„Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk” 2011, s. 38. 
134 K. Galos, Nowa metodyka…, s. 1–3. 
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 Antymonu surowce Antymonu surowce 
Boksyty i alumina  Boksyty 

 Chromu surowce Chromu surowce 
Cyna metaliczna Cyna metaliczna  
Cynk metaliczny Cynk metaliczny  
Krzem metaliczny Krzem metaliczny Krzem metaliczny 
Magnez metaliczny Magnez metaliczny Magnez metaliczny 
Manganu surowce Manganu surowce Manganu surowce 
Miedź rafinowana   
 Molibdenu surowce Molibdenu surowce 
Nikiel metaliczny Nikiel metaliczny  
Ołów rafinowany   
 Pierwiastki ziem rzadkich Pierwiastki ziem rzadkich 
Platynowce Platynowce Platynowce 
Srebro metaliczne   
Tytanu rudy i koncentraty Tytanu rudy i koncentraty  
Węgiel kamienny koksowy Węgiel kamienny koksowy Węgiel kamienny koksowy 
Wolfram metaliczny Wolfram metaliczny Wolfram metaliczny 
Złoto metaliczne   
Żelaza rudy i koncentraty Żelaza rudy i koncentraty  
Żelazostopy Żelazostopy  
Surowce niemetaliczne 
Bursztyny  Bursztyny 
Dolomity przemysłowe   
Fosfor elementarny Fosfor elementarny Fosfor elementarny 
Fosforany wapnia Fosforany wapnia Fosforany wapnia 
Gips i anhydryt   
 Grafit naturalny Grafit naturalny 
Iły biało wypalające się                       
i ogniotrwałe   
Kamienie budowlane i drogowe   
Kaolin   
Korund syntetyczny i naturalny   
Kruszywa naturalne łamane   
Kruszywa naturalne żwirowo-
piaskowe   
Magnezyty i magnezje   
Piaski formierskie   
Piaski szklarskie   
Siarka elementarna   
Sole potasowe Sole potasowe  
Sól   
Surowce skaleniowe   
Talk i steatyt   
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 Antymonu surowce Antymonu surowce 
Boksyty i alumina  Boksyty 
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Złoto metaliczne   
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Surowce niemetaliczne 
Bursztyny  Bursztyny 
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Iły biało wypalające się                       
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Kaolin   
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Wapienie przemysłowe   
Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Galos, Nowa metodyka wyznaczania surowców kluczowych, 
strategicznych i krytycznych, „Przegląd Geograficzny” 2021, nr 69(10), s. 11. 

Na potrzeby tego opracowania skoncentrowano się jedynie na wybranych surowcach 
mineralnych, mających istotne znaczenie dla polskiej gospodarki oraz w obszarze których 
wystąpiły, bądź mogą wystąpić w najbliższym czasie czynniki wpływające na bezpieczeństwo 
surowcowe Polski. Do analizy wykorzystano dane zawarte w projekcie Polityka Surowcowa 
Państwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Co istotne, pominięto surowce energetyczne, 
które szerzej opisano w segmencie dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego Polski.  
W latach 2014–2018 wzrosło zapotrzebowanie na wszystkie z wybranych surowców 
mineralnych. Jest to związane z dynamicznym wzrostem krajowej gospodarki, a co za tym idzie 
dużymi inwestycjami, m.in.: w infrastrukturę. Prognozuje się, że zapotrzebowanie na surowce 
w Polsce będzie dalej rosło, aczkolwiek w zakresie żelaza prognozowane jest wyhamowanie 
zapotrzebowania. Import pokrywał prawie całe zapotrzebowanie w zakresie aluminium i 
żelaza, natomiast w obszarze miedzi, srebra bazowano na źródłach krajowych. Nieco odrębnie 
należy rozpatrywać problematykę w zakresie złota, gdyż obecnie jest to surowiec 
wykorzystywany głównie jako środek tezauryzacji135, nie zaś w przemyśle. Alokacja w złoto 
była i jest atrakcyjne dla funduszy hedgingowych, funduszy private equity czy funduszy 
emerytalnych, jako inwestycje głównego nurtu. Jednocześnie od 2001 r. cena złota wzrosła 
siedmiokrotnie, a sam popyt inwestycyjny notuje 15% średnioroczne wzrosty136.  
 

Tabela 13. Poziom zapotrzebowania na wybrane surowce mineralne w Polsce w latach 2014–2018 oraz prognoza 
zapotrzebowania na te surowce na lata 2030, 2040, 2050, a także udział importu w pokryciu tego zapotrzebowania w latach 
2009–2018 

Surowiec Jednostka 

Zapotrzebowanie 
Prognoza 

zapotrzebowania 

Udział importu  
w pokryciu 

zapotrzebowania 
w latach 2009-

2018 (%)  2014 2015 2016 2017 2018 2030 2040 2050 
Aluminium 
metaliczne tys. t 95,6 140,0 159,2 159,9 185,4 225 250 280 91,1 
Miedź 
rafinowana tys. t 276,4 280,4 285,7 274,7 295,7 400 450 500 4,3 
Srebro t -99 -48 45 107 215 150 250 300 2,4 
Złoto kg 57 1145 1874 2650 2320 3500 5000 6000 4,8 

Żelazo 
tys. t 

brutto 7002 7142 7040 7369 7495 4000 4000 4000 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Projekt Polityka Surowcowa 
Państwa, s. 49–140, 
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Projekt_Polityki_Surowcowej_Panst
wa_2050.pdf (dostęp: 21.04.2022). 

Można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że złoto to najpopularniejszy metal 
szlachetny. Dlatego przedstawione wyżej zapotrzebowanie na złoto może nie do końca 
odzwierciedlać, jak dużą rolę odgrywa ono w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego. 
Powszechnie uważa się, że surowiec ten jest najbezpieczniejszym aktywem w dobie załamań 

 
135 A. Iwaszczuk, V. Yakubiv, J. Baran, Popyt inwestycyjny na złoto w czasie kryzysu, AGH, Kraków 2021, s. 1. 
136 The relevance of gold as a strategic asset, World Gold Council, London 2022.  



70

światowych rynków. Złoto jest zatem wykorzystywane przez banki centralne, aby skutecznie 
dywersyfikować ryzyko związane z utrzymaniem rezerw. Z tego względu kwestią kluczową 
dla bezpieczeństwa surowcowego, ale również finansowego państwa jest stan posiadanych 
zasobów złota. Według najbardziej aktualnych dostępnych danych Narodowy Bank Polski 
posiada ok. 230 ton tego metalu, jest to 22. wynik na świecie. NBP składuje w kraju nieco mniej 
niż połowę tych zasobów (104,9 ton), natomiast pozostała część znajduje się poza granicami 
naszego państwa, głównie w Banku Anglii. Strategia zarządzania rezerwami złota przez NBP 
jest ściśle związana z wielkością krajowej gospodarki oraz poziomem rezerw dewizowych 
państwa137. Również wśród prywatnych odbiorców rośnie popyt na złoto inwestycyjne. 
Pokazała to przede wszystkim pandemia Covid-19 i spowodowana nią niepewna sytuacja na 
rynkach finansowych, która skłoniła inwestorów do poszukiwania inwestycji obarczonych 
najmniejszym ryzykiem. W ciągu ostatnich dwóch lat cena złota wzrosła z poziomu ok. 1500 
dolarów za uncję do ok. 2000 dolarów za uncję138. Prognozuje się zatem, że popyt na złoto 
będzie stopniowo rósł, choć nie tak dynamicznie jak w 2020 roku. Należy pamiętać jednak, że 
metal ten jest obarczony spekulacyjnym charakterem, a zapotrzebowanie na niego zależy też 
od zachowania banku centralnego i stanu gospodarki, co może generować pewne bariery w 
prawidłowym oszacowaniu tej wielkości139. 

Zapotrzebowanie na aluminium metaliczne w Polsce w 2018 roku wyniosło  
185,4 tys. t. i było o niemalże 90 tys. t większe niż w 2014 roku. Przeważająca część tego 
zapotrzebowania pokrywana była importem (91,1%). Surowiec ten jest używany głównie  
w tradycyjnych branżach, zwłaszcza szeroko w budownictwie, transporcie czy opakowaniach, 
aczkolwiek głównie stosowany jest w przemyśle motoryzacyjnym z uwagi na swoje właściwości. 
Zastosowanie aluminium w sposób znaczący obniża wagę pojazdów, co z kolei przekłada się na 
obniżone zużycie paliw. Perspektywiczne w kontekście popytu na surowiec będzie również jego 
wykorzystanie w branży budowlanej oraz energii odnawialnej. W związku z tym prognozuje się, 
że zużycie aluminium w Polsce będzie stopniowo wzrastać i w 2040 r. należy spodziewać się 
jego zużycia na poziomie 250 tys. t/r., a w 2050 r. na poziomie 280 tys. t/r140. Co istotne  
w kontekście bezpieczeństwa surowcowego Polski, Rosja jest znaczącym eksporterem tego 
surowca, również do naszego państwa. Już przed rosyjską inwazją ceny aluminium 
dynamicznie rosły. Pod koniec stycznia 2022 r, cena za tonę przekroczyła 3000 USD, natomiast 
rok wcześniej wynosiła ok. 2000 USD/tonę141. Dalsza eskalacja działań wojennych oraz 
ograniczenia handlowe z Rosją będą skutkować najprawdopodobniej kolejnymi wzrostami cen 
aluminium zarówno na rynkach światowych, jak i rynku krajowym.  

Obok żelaza i aluminium w kontekście największej przydatności surowców metalicznych 
wymienia się miedź142. W latach 2014–2018 krajowe zapotrzebowanie na miedź rafineryjną 
wzrosło z 202,9 tys. ton do 295,7 tys. ton. Było ono prawie całkowicie pokrywane z krajowej 
produkcji. Import w latach 2009–2018 stanowił średnio 4,3% krajowego zapotrzebowania na 
ten metal. Miedź jest kluczowym surowcem wykorzystywanym przy produkcji napędów 

 
137 W jakim celu banki centralne gromadzą złoto?, „Obserwator Finansowy” 2022, nr 3, s. 4, 
http://g.infor.pl/p/_files/37384000/1-obserwator-finansowy-wydanie-39-(5701)-25-lutego-2022-37384337.pdf 
(dostęp: 23.04.2022). 
138 goldprice.org, 5 Year Gold Price in USD/oz, https://goldprice.org/spot-gold.html (dostęp: 23.04.2022). 
139 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, op. cit., s. 104. 
140 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Projekt Polityka Surowcowa Państwa, Warszawa 2021, s. 49. 
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Projekt_Polityki_Surowcowej_Panst
wa_2050.pdf (dostęp: 21.04.2022). 
141 businessinsider.com, Aluminum. Commodity, https://markets.businessinsider.com/commodities/aluminum-
price (dostęp: 21.04.2022). 
142 A. Kozłowska-Roman, S. Oszczepalski, Miedź, srebro, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy, Warszawa 2020, s. 75. 
https://www.pgi.gov.pl/images/muzeum/kopalnia_wiedzy/surowce/foldery/miedz_i_srebro.pdf (dostęp: 
21.04.2022). 



71

światowych rynków. Złoto jest zatem wykorzystywane przez banki centralne, aby skutecznie 
dywersyfikować ryzyko związane z utrzymaniem rezerw. Z tego względu kwestią kluczową 
dla bezpieczeństwa surowcowego, ale również finansowego państwa jest stan posiadanych 
zasobów złota. Według najbardziej aktualnych dostępnych danych Narodowy Bank Polski 
posiada ok. 230 ton tego metalu, jest to 22. wynik na świecie. NBP składuje w kraju nieco mniej 
niż połowę tych zasobów (104,9 ton), natomiast pozostała część znajduje się poza granicami 
naszego państwa, głównie w Banku Anglii. Strategia zarządzania rezerwami złota przez NBP 
jest ściśle związana z wielkością krajowej gospodarki oraz poziomem rezerw dewizowych 
państwa137. Również wśród prywatnych odbiorców rośnie popyt na złoto inwestycyjne. 
Pokazała to przede wszystkim pandemia Covid-19 i spowodowana nią niepewna sytuacja na 
rynkach finansowych, która skłoniła inwestorów do poszukiwania inwestycji obarczonych 
najmniejszym ryzykiem. W ciągu ostatnich dwóch lat cena złota wzrosła z poziomu ok. 1500 
dolarów za uncję do ok. 2000 dolarów za uncję138. Prognozuje się zatem, że popyt na złoto 
będzie stopniowo rósł, choć nie tak dynamicznie jak w 2020 roku. Należy pamiętać jednak, że 
metal ten jest obarczony spekulacyjnym charakterem, a zapotrzebowanie na niego zależy też 
od zachowania banku centralnego i stanu gospodarki, co może generować pewne bariery w 
prawidłowym oszacowaniu tej wielkości139. 

Zapotrzebowanie na aluminium metaliczne w Polsce w 2018 roku wyniosło  
185,4 tys. t. i było o niemalże 90 tys. t większe niż w 2014 roku. Przeważająca część tego 
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w tradycyjnych branżach, zwłaszcza szeroko w budownictwie, transporcie czy opakowaniach, 
aczkolwiek głównie stosowany jest w przemyśle motoryzacyjnym z uwagi na swoje właściwości. 
Zastosowanie aluminium w sposób znaczący obniża wagę pojazdów, co z kolei przekłada się na 
obniżone zużycie paliw. Perspektywiczne w kontekście popytu na surowiec będzie również jego 
wykorzystanie w branży budowlanej oraz energii odnawialnej. W związku z tym prognozuje się, 
że zużycie aluminium w Polsce będzie stopniowo wzrastać i w 2040 r. należy spodziewać się 
jego zużycia na poziomie 250 tys. t/r., a w 2050 r. na poziomie 280 tys. t/r140. Co istotne  
w kontekście bezpieczeństwa surowcowego Polski, Rosja jest znaczącym eksporterem tego 
surowca, również do naszego państwa. Już przed rosyjską inwazją ceny aluminium 
dynamicznie rosły. Pod koniec stycznia 2022 r, cena za tonę przekroczyła 3000 USD, natomiast 
rok wcześniej wynosiła ok. 2000 USD/tonę141. Dalsza eskalacja działań wojennych oraz 
ograniczenia handlowe z Rosją będą skutkować najprawdopodobniej kolejnymi wzrostami cen 
aluminium zarówno na rynkach światowych, jak i rynku krajowym.  

Obok żelaza i aluminium w kontekście największej przydatności surowców metalicznych 
wymienia się miedź142. W latach 2014–2018 krajowe zapotrzebowanie na miedź rafineryjną 
wzrosło z 202,9 tys. ton do 295,7 tys. ton. Było ono prawie całkowicie pokrywane z krajowej 
produkcji. Import w latach 2009–2018 stanowił średnio 4,3% krajowego zapotrzebowania na 
ten metal. Miedź jest kluczowym surowcem wykorzystywanym przy produkcji napędów 

 
137 W jakim celu banki centralne gromadzą złoto?, „Obserwator Finansowy” 2022, nr 3, s. 4, 
http://g.infor.pl/p/_files/37384000/1-obserwator-finansowy-wydanie-39-(5701)-25-lutego-2022-37384337.pdf 
(dostęp: 23.04.2022). 
138 goldprice.org, 5 Year Gold Price in USD/oz, https://goldprice.org/spot-gold.html (dostęp: 23.04.2022). 
139 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, op. cit., s. 104. 
140 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Projekt Polityka Surowcowa Państwa, Warszawa 2021, s. 49. 
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Projekt_Polityki_Surowcowej_Panst
wa_2050.pdf (dostęp: 21.04.2022). 
141 businessinsider.com, Aluminum. Commodity, https://markets.businessinsider.com/commodities/aluminum-
price (dostęp: 21.04.2022). 
142 A. Kozłowska-Roman, S. Oszczepalski, Miedź, srebro, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy, Warszawa 2020, s. 75. 
https://www.pgi.gov.pl/images/muzeum/kopalnia_wiedzy/surowce/foldery/miedz_i_srebro.pdf (dostęp: 
21.04.2022). 

pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz w branży energetyki odnawialnej. Rola miedzi 
jest zatem szczególnie ważna w perspektywie osiągania celów klimatycznych przyjętych przez 
Unię Europejską. Ponadto rozwój technologii cyfrowych,  a także zastosowanie miedzi w 
kontekście odpowiedzialnego budownictwa mogą istotnie przyczynić się do wzrostu popytu na 
ten surowiec na rynku zarówno krajowym, jak i światowym. Stąd też prognozuje się 
zapotrzebowanie w Polsce w 2030 r. ok. 400 tys. t, w 2040 r. między 400 tys. ton, a 450 tys. 
ton. Natomiast w roku 2050 wartość ta może sięgnąć nawet 500 tys. ton143. Polska ma jedne z 
największych na świecie złoża miedzi (ok. 35 mln ton), dlatego można się spodziewać, że 
potrzeby surowcowe w tym obszarze będą zaspokajane w dalszym czasie głównie z własnego 
źródła. Nasz kraj jest również znaczącym eksporterem tego metalu. Tylko w roku 2018 eksport 
przekroczył 450 tys. ton144. W tym kontekście warto nadmienić, że ceny miedzi na światowych 
rynkach utrzymują się  na historycznych maksymach; obecnie jest to ponad 10 tys. 
USD/tonę145. W związku z szerokim zastosowaniem miedzi w przyszłościowych branżach 
można się spodziewać jeszcze wyższych cen surowca, co dla polskich producentów (a w 
zasadzie producenta) będzie stanowić ogromną szansę rozwoju, związaną ze zmniejszeniem 
tonażu eksportu ogólnej produkcji miedzi i jej wysokie przetworzenie w ramach wytworzenia 
wartości dodanej w nowych wyrobach.  

Na przestrzeni lat 2014–2018 popyt na srebro wykazywał bardzo silne wahania. Najniższą 
wartość zapotrzebowania osiągnięto w 2014 r. i była ona na poziomie 99 ton, natomiast 
najwyższą 215 ton, w roku 2018. Zapotrzebowanie to było w niewielkiej ilości pokrywane 
importem. Polska posiada drugie na świecie bilansowe zasoby srebra (ok. 104 tys. ton)146. 
Polska jest również znaczącym jego producentem, piątym w światowym rankingu. Ceny srebra 
na światowych rynkach również wyraźnie wzrosły. Dwa lata temu wynosiły ok. 15 USD za 
uncję, natomiast obecnie jest to wartość ok. 25 USD za uncję147. Tworzy to korzystne 
perspektywy przed polskimi producentami srebra. W perspektywie roku 2050 największy 
wpływ na popyt może mieć nie tylko branża jubilerska, ale także elektroniczna, w której 
wykorzystuje się stopy lutownicze. Wciąż rozwijająca się cyfryzacja i coraz powszechniejsze 
wykorzystanie urządzeń elektronicznych powinny iść w parze z większym zapotrzebowaniem 
na srebro pod postacią stopów i spoiw lutowniczych. Nie dziwi więc dominacja tego surowca 
w produkcji jubilerskiej. Sam rynek produktów jubilerskich wciąż się rozwija, a stąd można 
przypuszczać, że popyt na srebro będzie stopniowo rósł i w 2050 r. sięgnie nawet 300 ton148.  

Tendencję wzrostową zapotrzebowania surowcowego obserwowano również w obszarze 
żelaza. Wzrosło ono niemal dwukrotnie z poziomu 7002 tys. ton w 2014 roku  
do 7495 tys. ton.  Zapotrzebowanie to było w całości pokrywane z importu, głównie z kierunku 
wschodniego, czyli Ukrainy i Rosji. W perspektywie krótkoterminowej można się spodziewać 
spadku zużycia rud i koncentratów żelaza, w związku z oczekiwanymi dalszymi spadkami 
produkcji wielkopiecowej surówki żelaza. Jest to związane głównie ze zmniejszeniem skali 
finansowania projektów infrastrukturalnych ze środków europejskich oraz wzrostem cen 
uprawnień do emisji CO2. Prognozuje się, że w 2030 r. zapotrzebowanie na rudy i koncentraty 
żelaza może wynieść ok. 4,0 mln t/r. i utrzymać się w tym przedziale do 2050 roku149. 

 
143 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, op. cit., s. 75. 
144 A. Kozłowska-Roman, op. cit., s. 13–19. 
145 businessinsider.com, Copper. Commodity, https://markets.businessinsider.com/commodities/copper-price 
(dostęp: 21.04.2022). 
146 A. Kozłowska-Roman, op. cit., s. 13–19. The Silver Institute, World Silver Survey 2022, Washington 2022, s. 
29, https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2022/04/World-Silver-Survey-2022.pdf (dostęp: 
22.04.2022). 
147 businessinsider.com, Silver. Commodity. https://markets.businessinsider.com/commodities/silver-price 
(dostęp: 22.04.2022). 
148 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, op. cit., s. 95.  
149 Ibidem, s. 107. 
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Zapewnienie wystarczającej podaży żelaza będzie kolejnym wyzwaniem dla polskiego 
bezpieczeństwa surowcowego. Toczące się działania zbrojnie będą miały istotne przełożenie na 
dostępność oraz ceny tego surowca na rynku zarówno krajowym, jak i światowym. Być może 
będzie też potrzebna zmiana kierunku dostaw żelaza do Polski. Również ceny i tego metalu na 
światowych rynkach wykazywały tendencję wzrostową. Obecnie żelazo kosztuje ok. 150 
dolarów za tonę, to niemal dwa razy drożej, niż trzeba było zapłacić w kwietniu 2020 roku. Nie 
należy bagatelizować też faktu, iż w marcu 2021 roku cena rudy żelaza przekroczyła wartość 200 
dolarów za tonę150. 

Można przypuszczać, że najbliższe lata będą stanowiły wyzwanie dla polskiej polityki 
surowcowej. Rozwój nowych technologii, a także coraz większa presja na osiąganie celów 
polityki klimatycznej Unii Europejskiej będą wymagały zdecydowanych działań i inwestycji 
infrastrukturalnych, niemożliwych do zrealizowania bez udziału surowców mineralnych. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że państwa w większym stopniu skupiły się na eliminacji 
zagrożeń związanych z surowcami energetycznymi, aniżeli nieenergetycznymi, jednak warto 
pamiętać, że oba zagadnienia są ze sobą powiązane i wywierają na siebie wyraźny wpływ.  
W kontekście globalnych trendów szansą dla Polski są miedź oraz srebro, których jesteśmy 
znaczącym producentem. Przed polskim bezpieczeństwem surowcowym stoją jednak poważne 
wyzwania w kontekście zapewnienia wystarczającej podaży aluminium czy żelaza. Prawie całe 
zapotrzebowanie krajowe w obszarze tych surowców było pokrywane importem, którego 
ważnym kierunkiem były Rosja oraz Ukraina.  
 

3.3. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski 
Żywność jest jednym z kluczowych czynników warunkujących życie i prawidłowy rozwój 

człowieka. W związku z tym niezwykle ważnym i popularnym tematem dyskusji jest 
bezpieczeństwo żywnościowe. Na potrzeby tego opracowania będzie ono postrzegane przez 
pryzmat definicji przyjętej już w 1996 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych  
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO). Zakłada ona, iż bezpieczeństwo żywieniowe występuje: „(…) wtedy, gdy wszyscy 
ludzie, w każdym czasie, mają fizyczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej ilości 
bezpiecznej i pożywnej żywności, która zaspokaja ich potrzeby i preferencje żywieniowe, 
umożliwiając aktywne i zdrowe życie”151. Analizując definicję zaproponowaną przez FAO, 
można zauważyć kilka wymiarów, w jakich rozpatrywane jest bezpieczeństwo żywnościowe. 
Po pierwsze określono jego fizyczny dostęp, czyli zapewnienie odpowiedniej podaży żywności 
na rynku. Kolejnym elementem jest jej ekonomiczny dostęp, co podkreśla istotność 
przystępności cenowej produktów spożywczych. Skupiono się również na bezpieczeństwie 
żywności, czyli dostępie do produktów bogatych w składniki odżywcze.  

Jednym z wyznaczników bezpieczeństwa żywnościowego na świecie jest Global Food 
Security Index (GFSI). Wskaźnik ten opracowywany jest corocznie przez Economist Impact 
(EI) na podstawie danych ze 113 państw. Bierze on pod uwagę 58 ilościowych i jakościowych 
wskaźników, które pozwalają ocenić bezpieczeństwo żywnościowe kraju w obszarze czterech 
głównych kategorii: cenowej przystępności żywności (affordability), fizycznego dostępu 
żywności (availability), jakości i bezpieczeństwa żywności (quality and safety), a także 
zasobów naturalnych i zdolności do redukowania zagrożeń wynikających ze zmian 

 
150 businessinsider.com, Iron Ore. Commodity, https://markets.businessinsider.com/commodities/iron-ore-price 
(dostęp: 23.04.2022). 
151 World Food Summit 1996, Rome Declaration on World Food Security. 
https://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm (dostęp: 15.04.2022). 
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FAO). Zakłada ona, iż bezpieczeństwo żywieniowe występuje: „(…) wtedy, gdy wszyscy 
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Po pierwsze określono jego fizyczny dostęp, czyli zapewnienie odpowiedniej podaży żywności 
na rynku. Kolejnym elementem jest jej ekonomiczny dostęp, co podkreśla istotność 
przystępności cenowej produktów spożywczych. Skupiono się również na bezpieczeństwie 
żywności, czyli dostępie do produktów bogatych w składniki odżywcze.  

Jednym z wyznaczników bezpieczeństwa żywnościowego na świecie jest Global Food 
Security Index (GFSI). Wskaźnik ten opracowywany jest corocznie przez Economist Impact 
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150 businessinsider.com, Iron Ore. Commodity, https://markets.businessinsider.com/commodities/iron-ore-price 
(dostęp: 23.04.2022). 
151 World Food Summit 1996, Rome Declaration on World Food Security. 
https://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm (dostęp: 15.04.2022). 

klimatycznych (natural resources & resilience)152. Można zauważyć, że zagadnienia  
te odpowiadają pokryciu deficyjnemu FAO. 

W ubiegłorocznym badaniu Global Food Security Index Polska osiągnęła wynik  
74,9 pkt na 100 pkt możliwych, co pozwoliło na zajęcie 22. miejsca w światowym rankingu,  
a 16. Pozycję, biorąc pod uwagę jedynie kraje europejskie. Polska traci do lidera rankingu- 
Irlandii aż 9,1 pkt. Wysokie oceny osiągnęły też Austria (81,3 pkt), Wielka Brytania (81,0 pkt), 
Finlandia (80,9 pkt) oraz Szwajcaria (80,4 pkt). Lepsze wyniki od Polski w krajach 
pozaeuropejskich uzyskano w: Kanadzie (79,8 pkt), Japonii (79,3 pkt), USA (79,1 pkt), Izraelu 
(78,0 pkt), Singapurze (77,4 pkt) oraz Nowej Zelandii (76,8 pkt)153. W porównaniu z państwami 
sąsiadującymi tylko w Czechach i Niemczech wartość tego indykatora kształtuje się na 
wyższych poziomach, odpowiednio 77,8 pkt i 78,7 pkt. Dosyć nisko, poniżej 70 pkt, oceniono 
bezpieczeństwo żywnościowe Serbii, Słowacji oraz Ukrainy.  
Tabela 14. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI) państw europejskich 

Miejsce Kraj GFSI 

Przystępność 
cenowa 

żywności 

Fizyczny 
dostęp 

żywności 

Jakość i 
bezpieczeństwo 

żywności 
Zasoby 

naturalne 
1 Irlandia 84,0 92,9 75,1 94,0 74,1 
2 Austria 81,3 90,5 75,2 91,2 65,7 

3 
Wielka 

Brytania 81,0 91,1 72,7 89,6 69,0 
4 Finlandia 80,9 91,7 66,2 93,8 75,1 
5 Szwajcaria 80,4 89,0 76,9 86,4 65,1 
6 Holandia 79,9 89,7 73,7 92,2 61,2 
7 Francja 79,1 90,3 67,0 92,1 67,5 
8 Niemcy 78,7 90,1 69,3 87,8 66,0 
9 Szwecja 77,9 91,0 62,7 92,3 67,3 
10 Czechy 77,8 88,3 69,1 81,4 70,9 
11 Dania 76,5 93,1 61,4 93,5 56,9 
12 Włochy 76,4 89,3 71,5 86,2 51,8 
13 Belgia 76,1 89,8 71,1 85,2 50,9 
14 Norwegia 76,0 83,3 60,6 90,7 76,1 
15 Portugalia 75,2 88,8 67,1 88,3 52,3 
16 Polska 74,9 87,0 65,0 80,5 65,0 
17 Rosja 74,8 86,9 64,9 85,8 59,9 
18 Hiszpania 73,6 88,4 61,2 84,4 58,2 
19 Grecja 73,3 89,0 59,6 89,5 53,6 
20 Rumunia 72,4 81,8 66,6 85,4 52,6 
21 Węgry 72,1 83,5 66,9 77,4 55,4 
22 Białoruś 70,9 86,3 57,0 82,8 56,3 
23 Bułgaria 70,5 83,3 59,2 81,5 56,8 
24 Słowacja 68,7 89,6 48,8 72,9 62,7 
25 Ukraina 62,0 73,9 51,8 71,9 49,3 

 
152 Economist Impact, Global Food Security Index 2021: The 10-year anniversary, s. 35–37, 
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/ (4.05.2022). 
153 Ibidem, s. 33. 
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26 Serbia 61,4 82,6 38,4 81,1 44,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Economist Impact, Global Food Security Index, Country rankings 
2021, https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index (dostęp: 15.04.2022). 

Polska osiągnęła 87,0 pkt w kategorii „cenowa dostępność żywności”, co dało jednak 
dopiero 18. miejsce w tym obszarze w Europie. W obszarze fizycznego dostępu żywności 
zanotowano wartość wskaźnika na poziomie 65,0 pkt, co stanowiło 15. najwyższy wynik  
w rankingu państw europejskich. Niepokój może budzić pozycja naszego kraju w kategorii 
„Jakość i bezpieczeństwo żywności”, w obrębie której Polska z oceną 80,5 pkt zajmuje dopiero  
23. miejsce na 26 państw europejskich, tym samym wypadając gorzej niż m.in.: Serbia, 
Bułgaria czy Białoruś. Polska zdolność do redukcji ryzyka dotyczącego zasobów naturalnych 
oraz zmian klimatycznych została oceniona na 65,0 pkt, co pozwoliło uplasować się  
na 14. Miejscu światowego rankingu. 

 
Tabela 15. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI) w Polsce 

Kraj 
Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Irlandia 80,0 80,6 80,4 80,9 82,6 83,7 84,8 84,7 84,5 84,0 
Austria 79,6 79,0 79,0 79,9 79,6 79,2 78,7 79,2 80,1 81,3 
Wielka 
Brytania 74,9 76,7 77,3 80,2 79,7 80,1 79,3 80,6 80,6 81,0 
Finlandia 80,6 79,6 80,2 81,9 84,1 84,1 83,9 84,5 85,2 80,9 
Szwajcaria 78,9 78,9 78,5 77,7 78,8 78,3 81,1 79,7 80,2 80,4 
Holandia 77,5 77,7 76,9 78,5 79,0 78,7 81,0 81,2 80,0 79,9 
Francja 79,1 78,7 79,0 79,7 78,6 80,7 79,6 78,5 78,4 79,1 
Niemcy 77,6 77,6 77,1 78,6 80,1 80,4 79,4 79,7 79,6 78,7 
Szwecja 77,3 77,9 78,0 79,5 80,3 82,1 80,8 80,5 78,3 77,9 
Czechy 74,9 74,3 74,5 75,6 79,7 78,8 77,6 79,4 78,8 77,8 
Dania 76,5 77,1 78,2 78,5 77,7 78,4 77,8 78,0 76,7 76,5 
Włochy 76,4 75,9 77,2 77,6 77,3 76,9 76,1 76,1 76,5 76,4 
Belgia 76,1 76,4 77,1 77,9 77,5 78,3 78,1 76,9 76,9 76,1 
Norwegia 79,4 80,5 80,2 80,3 79,9 79,3 80,5 79,7 78,5 76,0 
Portugalia 76,7 75,7 74,8 76,1 76,9 76,2 77,4 76,6 76,5 75,2 
Polska 70,5 72,7 74,6 74,1 74,5 74,6 74,4 76,9 75,2 74,9 
Rosja 65,4 66,5 65,9 65,6 63,5 69,8 72,6 73,4 73,9 74,8 
Hiszpania 73,8 74,7 74,2 74,9 75,2 74,1 74,8 74,3 74,8 73,6 
Grecja 71,0 72,0 75,1 76,6 75,4 75,9 75,5 74,6 74,1 73,3 
Rumunia 66,2 67,3 69,2 70,3 71,2 71,3 69,9 71,9 73,8 72,4 
Węgry 68,2 67,9 68,9 71,7 72,5 72,5 70,6 71,3 72,0 72,1 
Białoruś 64,0 64,6 67,5 64,0 67,9 66,3 71,5 73,5 70,4 70,9 
Bułgaria 63,1 63,9 63,7 66,8 67,3 67,7 66,0 66,9 68,7 70,5 
Słowacja 67,5 69,0 68,5 71,1 71,7 71,4 68,5 68,6 68,1 68,7 
Ukraina 57,8 56,1 58,2 54,9 50,7 54,1 53,2 56,3 58,8 62,0 
Serbia 56,8 57,9 61,1 63,9 60,6 62,2 60,6 61,3 61,2 61,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Economist Impact, Global Food Security Index, Year-on-year 
trends. https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index (dostęp: 16.04.2022). 
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26 Serbia 61,4 82,6 38,4 81,1 44,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Economist Impact, Global Food Security Index, Country rankings 
2021, https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index (dostęp: 15.04.2022). 

Polska osiągnęła 87,0 pkt w kategorii „cenowa dostępność żywności”, co dało jednak 
dopiero 18. miejsce w tym obszarze w Europie. W obszarze fizycznego dostępu żywności 
zanotowano wartość wskaźnika na poziomie 65,0 pkt, co stanowiło 15. najwyższy wynik  
w rankingu państw europejskich. Niepokój może budzić pozycja naszego kraju w kategorii 
„Jakość i bezpieczeństwo żywności”, w obrębie której Polska z oceną 80,5 pkt zajmuje dopiero  
23. miejsce na 26 państw europejskich, tym samym wypadając gorzej niż m.in.: Serbia, 
Bułgaria czy Białoruś. Polska zdolność do redukcji ryzyka dotyczącego zasobów naturalnych 
oraz zmian klimatycznych została oceniona na 65,0 pkt, co pozwoliło uplasować się  
na 14. Miejscu światowego rankingu. 

 
Tabela 15. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI) w Polsce 

Kraj 
Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Irlandia 80,0 80,6 80,4 80,9 82,6 83,7 84,8 84,7 84,5 84,0 
Austria 79,6 79,0 79,0 79,9 79,6 79,2 78,7 79,2 80,1 81,3 
Wielka 
Brytania 74,9 76,7 77,3 80,2 79,7 80,1 79,3 80,6 80,6 81,0 
Finlandia 80,6 79,6 80,2 81,9 84,1 84,1 83,9 84,5 85,2 80,9 
Szwajcaria 78,9 78,9 78,5 77,7 78,8 78,3 81,1 79,7 80,2 80,4 
Holandia 77,5 77,7 76,9 78,5 79,0 78,7 81,0 81,2 80,0 79,9 
Francja 79,1 78,7 79,0 79,7 78,6 80,7 79,6 78,5 78,4 79,1 
Niemcy 77,6 77,6 77,1 78,6 80,1 80,4 79,4 79,7 79,6 78,7 
Szwecja 77,3 77,9 78,0 79,5 80,3 82,1 80,8 80,5 78,3 77,9 
Czechy 74,9 74,3 74,5 75,6 79,7 78,8 77,6 79,4 78,8 77,8 
Dania 76,5 77,1 78,2 78,5 77,7 78,4 77,8 78,0 76,7 76,5 
Włochy 76,4 75,9 77,2 77,6 77,3 76,9 76,1 76,1 76,5 76,4 
Belgia 76,1 76,4 77,1 77,9 77,5 78,3 78,1 76,9 76,9 76,1 
Norwegia 79,4 80,5 80,2 80,3 79,9 79,3 80,5 79,7 78,5 76,0 
Portugalia 76,7 75,7 74,8 76,1 76,9 76,2 77,4 76,6 76,5 75,2 
Polska 70,5 72,7 74,6 74,1 74,5 74,6 74,4 76,9 75,2 74,9 
Rosja 65,4 66,5 65,9 65,6 63,5 69,8 72,6 73,4 73,9 74,8 
Hiszpania 73,8 74,7 74,2 74,9 75,2 74,1 74,8 74,3 74,8 73,6 
Grecja 71,0 72,0 75,1 76,6 75,4 75,9 75,5 74,6 74,1 73,3 
Rumunia 66,2 67,3 69,2 70,3 71,2 71,3 69,9 71,9 73,8 72,4 
Węgry 68,2 67,9 68,9 71,7 72,5 72,5 70,6 71,3 72,0 72,1 
Białoruś 64,0 64,6 67,5 64,0 67,9 66,3 71,5 73,5 70,4 70,9 
Bułgaria 63,1 63,9 63,7 66,8 67,3 67,7 66,0 66,9 68,7 70,5 
Słowacja 67,5 69,0 68,5 71,1 71,7 71,4 68,5 68,6 68,1 68,7 
Ukraina 57,8 56,1 58,2 54,9 50,7 54,1 53,2 56,3 58,8 62,0 
Serbia 56,8 57,9 61,1 63,9 60,6 62,2 60,6 61,3 61,2 61,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Economist Impact, Global Food Security Index, Year-on-year 
trends. https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index (dostęp: 16.04.2022). 

 

Na przestrzeni lat 2012–2021 odnotowano wzrost wartości Indeksu Bezpieczeństwa 
Żywnościowego dla Polski z poziomu 70,5 pkt do 74,9 pkt. W tym okresie jedynie 6 państw 
europejskich zanotowało wyższy przyrost tego wskaźnika, mianowicie: Rosja (wzrost 
wskaźnika o 9,4 pkt), Bułgaria (7,4 pkt), Białoruś (6,9 pkt), Rumunia (6,2 pkt), Wielka Brytania 
(6,1 pkt) oraz Serbia (4,6 pkt). Warto nadmienić, że z tego grona jedynie Wielka Brytania w 
2012 r. miała wskaźnik wyższy niż ówcześnie Polska oraz wyższy niż  
70 pkt. Najwyższy GFSI w Polsce osiągnięto w 2019 r. (76,9 pkt), natomiast w kolejnych 
dwóch latach obserwowano spadek jego wartości. Warto nadmienić, iż jest to tendencja 
globalna, obserwowana dla większości regionów i państw bez względu na poziom dochodu per 
capita. Wpływ na to miała przede wszystkim pandemia Covid-19 oraz związane z tym 
zaburzenia łańcuchów dostaw i spadki dochodów spowodowane zamrażaniem gospodarek. 
EIU wskazuje też na kluczową rolę zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu oraz degradacji 
środowiska naturalnego154. Można również spodziewać się dalszego spadku globalnego wyniku 
GFSI w związku z inwazją militarną Rosji na Ukrainie i znaczącego wpływu obu tych państw 
na światowy rynek produktów żywnościowych, a co za tym idzie, na wystąpienie trudności w 
obszarach cenowej przystępności żywności i jej fizycznego dostępu. 

Badanie Global Food Security Index szczególnie wysoko (ponad 90 pkt) ocenia Polskę w 
następujących obszarach: „Programy sieci bezpieczeństwa żywności”, „Jakość białka”, 
„Odsetek ludności poniżej granicy ubóstwa”, „Dostęp do rynku i rolniczych usług 
finansowych” oraz „Dostępność mikroelementów odżywczych”155. Polska znajduje się również 
w gronie 27 krajów o najwyższym indeksie (100 pkt na 100 pkt możliwych) „Zarządzanie 
ryzykiem katastrof” w kategorii „Zasoby naturalne i odporność”. Jest to związane  
z wdrożeniem Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030156. Alarmujące natomiast mogą być spadki 
wartości wskaźników w zagadnieniach dotyczących „Badań i rozwoju w dziedzinie rolnictwa” 
oraz „Norm żywieniowych”, odpowiednio o 10,3 pkt i 23,5 pkt. Wyzwaniem dla Polski  
na następny rok będą „Zobowiązania polityczne w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i 
dostępu do żywności” w obszarze fizycznej dostępności żywności157.  

Kolejnym elementem pozwalającym na określenie poziomu bezpieczeństwa 
żywnościowego w danym państwie jest jego samowystarczalność żywnościowa. Najbardziej 
podstawowa definicja przedstawiona przez FAO określa ją jako zdolność do zaspokajania 
krajowych potrzeb żywnościowych z własnej produkcji, jednak taka koncepcja budzi poważne 
wątpliwości w kontekście międzynarodowego handlu żywnością, w którym w mniejszym lub 
większym stopniu partycypuje każde państwo. Dlatego coraz częściej akcentuje się też 
kluczową rolę pozostałych sektorów gospodarki, nie tylko rolnictwa, w pokrywaniu 
zapotrzebowania na żywność. Do oceny samowystarczalności żywnościowej Polski 
wykorzystano wskaźnik SSR (self-sufficient ratio) określany przez FAO jako procent 
konsumowanej żywności jaka produkowana jest w kraju. Wartość SSR mierzona jest według 
następującego wzoru158: 

 
154 Ibidem, s. 5. 
155 Economist Impact, Global Food Security Index. Poland. 
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Country/Details#Poland  
(dostęp: 16.04.2022). 
156 wrp.pl, Polska na 22. miejscu w dziesiątym Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego. 
https://www.wrp.pl/polska-na-22-miejscu-w-dziesiatym-globalnym-indeksie-bezpieczenstwa-zywnosciowego/ 
(dostęp: 17.04.2022). 
157 Economist Impact, Global Food Security Index. Poland. 
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Country/Details#Poland (dostęp: 
17.04.2022). 
158 FAO, The State of Agricultural Commodity Markets 2015–2016, s. 2–3. 
https://www.fao.org/3/i5222e/i5222e.pdf (dostęp: 18.04.2022). 
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑃𝑃 ∗ 100
𝑃𝑃 + 𝐼𝐼 − 𝐸𝐸 

gdzie: 

SSR – wskaźnik samowystarczalności, 

P – wielkość produkcji krajowej, 

I – wielkość importu, 

E – wielkość eksportu. 

 
Rysunek 37. Wskaźnik samowystarczalności żywnościowej (SSR) wybranych produktów żywnościowych w Polsce 
(%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FAO: https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS (dostęp: 
17.04.2022). 

W roku 2019 Polska była samowystarczalna w zakresie większości produktów 
żywnościowych159. Najwyższe wyniki SSR charakteryzowały mięso oraz jaja (odpowiednio 
161,9% i 193,8%), których to Polska jest znaczącym eksporterem w Unii Europejskiej160. 

 
159 Na potrzeby tej analizy wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Wskaźnik powyżej 100% oznacza samowystarczalność żywnościową w 
danym obszarze. 
160 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi w okresie styczeń–
maj 2021 r., Warszawa 2021, s. 1. 
https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Polski%20handel%20zagraniczny%20produ
ktami%20mi%C4%99snymi%20w%20okresie%20stycze%C5%84-maj%202021%20r-1.pdf (dostęp: 
18.04.2022). 
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żywnościowych159. Najwyższe wyniki SSR charakteryzowały mięso oraz jaja (odpowiednio 
161,9% i 193,8%), których to Polska jest znaczącym eksporterem w Unii Europejskiej160. 

 
159 Na potrzeby tej analizy wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Wskaźnik powyżej 100% oznacza samowystarczalność żywnościową w 
danym obszarze. 
160 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi w okresie styczeń–
maj 2021 r., Warszawa 2021, s. 1. 
https://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/handel_zagraniczny/Polski%20handel%20zagraniczny%20produ
ktami%20mi%C4%99snymi%20w%20okresie%20stycze%C5%84-maj%202021%20r-1.pdf (dostęp: 
18.04.2022). 
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Dosyć wysoką samowystarczalność osiągnięto też w obszarach: cukru, owoców i masła. 
Najniższym wskaźnikiem (46,9%) charakteryzowała się samowystarczalność w zakresie ryb. 
Niskie wartości wskaźnika SSR obserwowano również w zakresie roślin oleistych (83,9%) oraz 
olejów roślinnych (56,0%). Jest to niepokojące z uwagi na kluczową rolę Ukrainy w dostawie 
tych produktów do Polski. W 2021 roku państwo to importowało do Polski 79% oleju 
sojowego, 45 % oleju słonecznikowego oraz 20% oleju rzepakowego161.  

W świetle przyjętej definicji bezpieczeństwo żywności w wymiarze zarówno globalnym, 
krajowym oraz gospodarstw domowych w dużej mierze zależy  
od przystępności cenowej żywności. The FAO Food Price Index (FFPI) to wskaźnik mierzący 
miesięczne zmiany międzynarodowych cen koszyka towarów żywnościowych162. Należy 
pamiętać, że uwzględnia on jedynie podstawowe produkty rolne i pomija owoce, warzywa oraz 
produkty przetworzone. W latach 2015–2019 wartość wskaźnika utrzymywała się na względnie 
stabilnym poziomie w zakresie od 90 do 100 pkt. Jednak pandemia Covid-19, istotnie 
wpływająca na zakłócenia łańcuchów dostaw, spowodowała gwałtowny skok wartości tego 
wskaźnika aż do 125,7 pkt w 2021 roku163. W roku 2022 trend wzrostowy uległ dalszemu 
nasileniu. W marcu wartość FFPI odnotowano na niespotykanym dotąd poziomie, mianowicie 
159,3 pkt. Marcowy indeks jest aż o 12,6% wyższy niż w lutym oraz aż 33,6% wyższy niż w 
marcu roku poprzedniego164.  

 
Tabela 16. Indeks cen żywności FAO w latach 2015–2022 

Rok 

Indeks cen 
żywności 

FAO 

Indeks cen 
mięsa 

Indeks cen 
nabiału 

Indeks cen 
zbóż 

Indeks cen 
oleju 

Indeks cen 
cukru 

2015 93,0 96,7 87,1 95,9 89,9 83,2 

2016 91,9 91,0 82,6 88,3 99,4 111,6 

2017 98,0 97,7 108,0 91,0 101,9 99,1 

2018 95,9 94,9 107,3 100,8 87,8 77,4 

2019 95,1 100,0 102,8 96,6 83,2 78,6 

2020 98,1 95,5 101,8 103,1 99,4 79,5 

2021 125,7 107,7 119,1 131,2 164,9 109,3 

2022 145,4 115,5 139,8 152,0 212,1 113,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: FAO, FAO Food Price Index. 
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ (dostęp: 19.04.2022). 

Głównym motorem napędowym wzrostu cen produktów żywnościowych jest podwyżka 
głównych nośników energii oraz rosyjska inwazja na Ukrainę. W chwili obecnej wszelki 
eksport z tych państw jest bardzo mocno ograniczony, a należy pamiętać, że zarówno Rosja, 
jak i Ukraina są istotnymi eksporterami zbóż i roślin oleistych165. To właśnie ceny tych 

 
161 Polski Instytut Ekonomiczny, „Tygodnik Gospodarczy PIE” 2022, nr 10, Warszawa 2022, s. 2, 
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_10-2022.pdf (dostęp: 18.04.2022). 
162 FAO, The FAO Food Price Index makes a giant leap to another all-time high in March. 
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ (dostęp: 19.04.2022). 
163 FAO, Global food prices dip in December. https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-Food-Price-Index-
december-2022/en (dostęp: 18.04.2022). 
164 FAO, The FAO Food Price Index makes a giant leap to another all-time high in March, op. cit. 
165 Polski Instytut Ekonomiczny, op. cit., s. 2. 
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produktów windują wartość wskaźnika FFPI. Indeks cen zbóż FAO w marcu 2022 r. wyniósł 
170,1 punktów, czyli aż o 17,1% więcej niż w lutym tego roku. Uśredniona wartość tego 
indeksu w 2022 roku wynosi obecnie 152,0 pkt. Ceny pszenicy urosły o średnio 19,7%, nieco 
niższy wzrost odnotowano w obszarze cen kukurydzy (19,1%) i sorgo (17,3%). Najwyższą 
zmianę zaobserwowano w cenie jęczmienia, która wzrosła aż o 27,1%. Najbardziej 
dynamicznie wzrasta Indeks cen olejów roślinnych FAO, osiągając w marcu aż 248,6 pkt, co 
oznacza ponad 23-procentowy wzrost w porównaniu do wartości z lutego. Wyższe ceny 
odnotowano w obszarach wszystkich rodzajów olejów, tj.: słonecznikowego, palmowego, 
sojowego i rzepakowego. Nieco mniejszą dynamiką wzrostową odznaczają się ceny 
pozostałych produktów spożywczych, czyli cukru, mięsa i nabiału166. Wysokie ceny 
podstawowych produktów żywnościowych na rynkach światowych mają przełożenie nie tylko 
na wzrost cen artykułów spożywczych w sklepach. Niedobory  żywności, na które narażone są 
obecnie głównie państwa arabskie i afrykańskie, niosą za sobą ryzyko nadmiernego eksportu 
krajowej produkcji z uwagi na wyższą opłacalność jej sprzedaży poza granicami Polski.  

Oprócz cen podstawowych towarów żywnościowych rosną też koszty ich produkcji. Wzrost 
cen nawozów mineralnych obserwowano już w ubiegłym roku, jednak to bieżący przyniósł 
największą dynamikę. Na podstawie danych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolnego ceny nawozów azotowych pod koniec marca były średnio o 56% wyższe niż w lutym 
oraz aż o 271% wyższe niż w marcu ubiegłego roku. Kluczowym czynnikiem podwyżek jest 
wzrost cen gazu ziemnego, stanowiącego główną część kosztów produkcji nawozów 
azotowych. Sytuacja ta zmusiła wielu producentów europejskich do ograniczenia produkcji. Na 
niekorzyść podaży wpływają również ograniczenia w handlu z Rosją oraz Białorusią, będącymi 
znaczącymi eksporterami nawozów na polski rynek167. W związku  
z rosnącą ceną zbóż tendencje wzrostowe wykazują również ceny pasz. Ponadto zerwane 
łańcuchy dostaw z Ukrainą skutkują niedoborami śruty sojowej i przede wszystkim 
słonecznikowej. Oba te produkty stanowią istotny komponent w procesie produkcji pasz168.  

Reasumując, mimo niekorzystnych wydarzeń w wymiarze zarówno globalnym, jak  
i regionalnym w ostatnich dwóch latach bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie jest zagrożone 
w sposób bezpośredni. Polska jest pozytywnie oceniana w światowych badaniach dotyczących 
żywności. Czynnikiem sprzyjającym jest również samowystarczalność  
w produkcji większości podstawowych produktów żywnościowych. Trudności w dostawach 
mogą jednak wystąpić w kontekście olejów i roślin oleistych, których zarówno Rosja, jak  
i Ukraina są kluczowymi eksporterami. Niepokój może budzić silna tendencja wzrostowa cen 
podstawowych nośników energii oraz towarów żywnościowych na rynkach światowych. 
Należy zatem spodziewać się dalszych wzrostów cen artykułów rolno-spożywczych również w 
polskich sklepach. To właśnie przystępność cenowa żywności będzie największym wyzwaniem 
dla polskiego bezpieczeństwa żywnościowego, przy spadającej sile nabywczej złotego.   

 
 

 

 

 
166 FAO, The FAO Food Price Index makes a giant…, op. cit. 
167 Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi, Informacja nt. sytuacji na rynku nawozów sztucznych. Materiał dla 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2022, s. 2–5. 
https://www.kpir.pl/attachments/article/626/informacja%20dla%20Sejmu%20na%20komisj%C4%99%20RiRW
%20na%205%20kwietnia%2022.pdf (dostęp: 20.04.2022). 
168 T. Śmigielski, Cena pasz w górę! Czy zabraknie ich dla polskich hodowców? https://www.agrofakt.pl/cena-
pasz-w-gore-czy-zabraknie-ich-dla-polskich-hodowcow/ (dostęp: 20.04.2022). 
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166 FAO, The FAO Food Price Index makes a giant…, op. cit. 
167 Ministerstwo Rolnictw i Rozwoju Wsi, Informacja nt. sytuacji na rynku nawozów sztucznych. Materiał dla 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2022, s. 2–5. 
https://www.kpir.pl/attachments/article/626/informacja%20dla%20Sejmu%20na%20komisj%C4%99%20RiRW
%20na%205%20kwietnia%2022.pdf (dostęp: 20.04.2022). 
168 T. Śmigielski, Cena pasz w górę! Czy zabraknie ich dla polskich hodowców? https://www.agrofakt.pl/cena-
pasz-w-gore-czy-zabraknie-ich-dla-polskich-hodowcow/ (dostęp: 20.04.2022). 
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4. Kluczowe wyzwania dla branży handlowej 
Handel to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarczy w 

każdym państwie na świecie. Co przyczynia się do rozwoju importu, eksportu w kraju i na całej 
kuli ziemskiej? Czy czynniki ekonomiczne, polityczno-prawne, przyrodnicze mają znaczenie? 
Jaki wpływ niesie ze sobą pandemia Covid-19? Czy aktualna sytuacja polityczna związana z 
wojną w Ukrainie w sposób znaczący wpłynie na branżę handlową? 

Próba interpretacji najważniejszych wyzwań dla branży handlowej w Polsce zostanie 
przedstawiona poniżej. W pierwszej części opisano kluczowe wyzwania dla branży handlowej. 
W kolejnej – zaprezentowano możliwe scenariusze, które wynikają z obecnej sytuacji oraz z 
wcześniej wymienionych czynników. W ostatniej części opisano, w jaki sposób należy się 
przygotować do wybranych wariantów czy też scenariuszy. Tym, na co należy zwrócić uwagę, 
aby jak najszybciej dostosować się do zmian, jest domknięcie kluczowych wyzwań 169. 

Należy zaznaczyć, iż aktualna sytuacja wszystkich państw, a zwłaszcza tych najmniejszych 
rynków, zawsze będzie w jakimś stopniu uzależniona od rynku globalnego, który dostosowuje 
się pod wpływem aktualnie panujących czynników. Według danych UNCTAD z lutego 2022 
roku, w czwartym kwartale 2021 roku wartość światowego handlu towarami i usługami 
ponownie osiągnęła poziom 4,5 bln USD, czyli wartość sprzed pandemii. Ostatecznie uzyskany 
został rekordowy poziom światowego handlu na około 5,8 bln USD. Jest to wzrost o 25% w 
porównaniu do roku poprzedniego i o 13% w przypadku do lat sprzed 2019 roku. Jednak handel 
towarami nadal znacznie przewyższa handel usługami. W Stanach Zjednoczonych eksport 
towarów wzrósł o 12%, a usług spadł o 11%, import towarów wzrósł o 20%, a usług zmalał o 
8% w stosunku do średniej wartości z 2019 roku. W Unii Europejskiej także odnotowano 
wzrost importu i eksportu towarów, a spadek w przypadku usług w odniesieniu do 2019 roku.170 

  
Tabela 17. Import i eksport Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, czerwony kolor - spadek, zielony – wzrost (UNCTAD) 

  
4 kwartał 2021 w odniesieniu 

do średniej z 2019 roku 
4 kwartał 2021 w odniesieniu do 

3 kwartału 2021 
import eksport import eksport 

US towary 20% 12% 5% 4% 
usługi 8% 11% 5% 3% 

UE towary 27% 10% 9% 1% 
usługi 4% 1% 4% 2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD 

Wydaje się, iż „najbardziej prawdopodobny scenariusz to system handlowy oparty na 
blokach handlowych zbudowanych wokół Chin w Azji, Niemcy/Francja w Europie oraz USA 
w obu Amerykach”171. Chiny, identyfikując bariery dla dalszego wysokiego wzrostu 
gospodarczego, od dawna analizowały świat przez trzy bloki państw, w ramach konieczności 
przeprowadzenia kompleksowej reformy po stronie podaży172: 

a) Azja: Indie, Indonezja, Malezja, Japonia, Tajwan, Tajlandia, Korea Południowa; 

 
169 Czynniki rozwoju handlu międzynarodowego, https://zpe.gov.pl/pdf/P1ArgnfDe (dostęp: 12.04.2022). 
170 GJEPC Statistics Team, UNCTAD Global Trade Update, February 2022 
(https://gjepc.org/pdf/economy_updates/2022/Unctad-Global-trade-update-February-2022.pdf, dostęp: 
12.04.2022); UNCTAD, Global Trade Update, February 2022, https://unctad.org/system/files/official-
document/ditcinf2022d1_en.pdf (dostęp: 26.04.2022). 
171 U. Dadush, Is the post-war trading system ending?, “Policy Contribution Issue” 2022, No. 04, s. 10.  
172 W.J. McKibbin, W.T. Woo, The Consequences of China’s WTO Accession for Its Neighbors’, “Asian Economic 
Papers” 2003, Vol. 2(2), s. 1–38; W.T. Woo, The Key Obstacles to Success in Economic Catching Up by China, 
Reserve Bank of Australia, Sydney 2016. 
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169 Czynniki rozwoju handlu międzynarodowego, https://zpe.gov.pl/pdf/P1ArgnfDe (dostęp: 12.04.2022). 
170 GJEPC Statistics Team, UNCTAD Global Trade Update, February 2022 
(https://gjepc.org/pdf/economy_updates/2022/Unctad-Global-trade-update-February-2022.pdf, dostęp: 
12.04.2022); UNCTAD, Global Trade Update, February 2022, https://unctad.org/system/files/official-
document/ditcinf2022d1_en.pdf (dostęp: 26.04.2022). 
171 U. Dadush, Is the post-war trading system ending?, “Policy Contribution Issue” 2022, No. 04, s. 10.  
172 W.J. McKibbin, W.T. Woo, The Consequences of China’s WTO Accession for Its Neighbors’, “Asian Economic 
Papers” 2003, Vol. 2(2), s. 1–38; W.T. Woo, The Key Obstacles to Success in Economic Catching Up by China, 
Reserve Bank of Australia, Sydney 2016. 

b) Europa: Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja oraz Wielka Brytania; 
c) Ameryka Łacińska: Argentyna, Chile, Brazylia, Wenezuela, Meksyk; 

Jednocześnie stale dużym problemem dla handlu USA, UE czy Australii pozostają napięte 
stosunki z Chinami, co sprowadza się do coraz bardziej niepewnych łańcuchów dostaw i 
mniejszej ochrony handlu opartego na zasadach. Dodatkowo brak porozumienia w sprawie 
zniesienia ceł przez Stany Zjednoczone na stal i aluminium czy wiele nadal nierozwiązanych 
problemów na linii UE–UK po Brexicie mogą wciąż negatywnie wpływać na cały 
międzynarodowy handel i przepływ towarów w najbliższym czasie173.  

 

 

Rysunek 38. Całkowity światowy eksport i import towarów w latach 2008–2021 (WTO) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WTO 
(https://stats.wto.org/dashboard/merchandise_en.html?fbclid=IwAR2xcyMicBcZ8Irp3BnIymKMPu4B8IodJlb_h
iZ-K12qZuwQfkwxyokBSD0 (dostęp: 26.04.2022). 

 
173 Clifford Chance, Trade in 2022: Trends to watch, February 2022 
(https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2022/02/trade-in-2022-trends-to-
watch.pdf (dostęp: 12.04.2022). 
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Rysunek 39. Całkowity eksport i import towarów Unii Europejskiej w latach 2008–2021 (WTO) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WTO 
(https://stats.wto.org/dashboard/merchandise_en.html?fbclid=IwAR2xcyMicBcZ8Irp3BnIymKMPu4B8IodJlb_h
iZ-K12qZuwQfkwxyokBSD0 (dostęp 26.04.2022). 

Pandemia wywarła duży wpływ na niestabilność światowej gospodarki. Dopiero teraz 
możemy zaobserwować jej powolną stabilizację, prowadzącą jak na razie do ponownego 
wzrostu eksportu i importu. Trend wzrostowy w 2021 r. był wynikiem słabnącego wzrostu cen 
surowców oraz zwiększającym się popytem na dobra. Prognozy na 2022 rok pokazują jednak, 
że wzrost gospodarczy będzie wolniejszy. Niepewność otoczenia finansowego oraz 
nieprzewidywalne zmiany kosztów produkcyjnych z pewnością będą wyzwaniem. Jest to 
problem zarówno krótko- jak i długoterminowy. Handel zarówno Unii Europejskiej, jak i 
Stanów Zjednoczonych po pandemii znacznie się skurczył w porównaniu do światowego 
handlu. W przypadku USA bilans handlowy pozostaje nadal na minusie. Jedynie gospodarka 
rosyjska wróciła do tego poziomu, który miała przed pandemią174. 

 
174 D. Boucsein, D. Ho, Global Economic Survey 2022, December 2021, https://www.eurochambres.eu/wp-
content/uploads/2021/12/Final-GCP-Report-on-GES-2022.pdf (dostęp: 12.04.2022); UNCTAD, Global Trade 
Update, February 2022, https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d1_en.pdf (dostęp: 
26.04.2022). 
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Rysunek 39. Całkowity eksport i import towarów Unii Europejskiej w latach 2008–2021 (WTO) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WTO 
(https://stats.wto.org/dashboard/merchandise_en.html?fbclid=IwAR2xcyMicBcZ8Irp3BnIymKMPu4B8IodJlb_h
iZ-K12qZuwQfkwxyokBSD0 (dostęp 26.04.2022). 
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174 D. Boucsein, D. Ho, Global Economic Survey 2022, December 2021, https://www.eurochambres.eu/wp-
content/uploads/2021/12/Final-GCP-Report-on-GES-2022.pdf (dostęp: 12.04.2022); UNCTAD, Global Trade 
Update, February 2022, https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d1_en.pdf (dostęp: 
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Rysunek 40. Bilans handlowy Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rosji jako procent światowego handlu (UNCTAD) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UNCTAD, Global Trade Update, February 2022, 
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d1_en.pdf (dostęp: 26.04.2022). 
 

Obecnie największym utrudnieniem dla handlu międzynarodowego będą skutki wojny w 
Ukrainie, które nie tylko negatywnie wpłyną w pierwszej kolejności najbardziej na kraje UE, 
ale następnie i na cały świat. Ukraina jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych 
UE, ponieważ w 2021 r. jej eksport osiągnął ponad 40% całkowitego handlu towarami do Unii 
Europejskiej, tym samym umiejscawiając ją na 15. miejscu największych partnerów Unii 
Europejskiej (pomimo tych liczb, to nadal tylko 1,2%). Dodatkowo widać znaczny wzrost 
udziału handlu na unijny rynek, 87% w latach 2016–2021, jak podaje DCFTA (Deep and 
Comprehensive Free Trade Areas). Ukraina głównie eksportuje surowce jak żelazo czy stal, ale 
także produkty rolne, jak zboże czy olej słonecznikowy, które wyniosły jedną trzecią całego 
importu do UE.175 Dodatkowo sankcje wprowadzane na Rosję nie tylko spowodują wycofanie 
się wielu firm z tamtejszego rynku, chwilowo spowolniony będzie handel zagraniczny. 
Również wzrost cen żywności, nawozów, ropy czy gazu dla największych partnerów 
biznesowych Ukrainy i Rosji, niezależnie od długości trwania wojny spowoduje brak płynności 
handlowej.176 

Z kolei w Polsce największy wpływ na sytuację w kraju będzie odgrywała niepewność i 
realność inflacji wynikająca w pierwszym rzędzie ze wzrostów cen nośników energii, oraz 
wojna Rosji w Ukrainie. Problemy z łańcuchami dostaw czy logistyką nadal pozostają na 
pierwszym planie od początku pandemii Covid-19, czyli od marca 2020 roku. Jednak handel 
na tle innych sektorów, jak branży budowlanej czy producentów, ma największe szanse na 
rozwój.  
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175 EU-Ukraine trade and investment relations and the impact of Russia’s war, European Union, 1 April 2022 
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/639321/EXPO_BRI(2022)639321_EN.pdf (dostęp: 
12.04.2022). 
176 E. de Groot, S. Koopman, War in Europe: is recession now inevitable?, 3 March 2022 
(https://economics.rabobank.com/globalassets/documents/2022/20220303_war_in_europe_recession_inevitable.
pdf (dostęp 12.04.2022). 
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Ukrainy”177. Ze względu na fakt, iż dominującą strukturę uchodźców stanowią kobiety i dzieci 
(łącznie już ponad 3 mln osób), najszybciej wypełniona zostanie luka właśnie w handlu, 
ponieważ do tego rodzaju pracy nie potrzebne są specjalne uprawnienia czy wyższe 
kwalifikacje, jak w przypadku na przykład zawodów z dziedziny medycyny. Problem w tym, 
ilu z uchodźców z Ukrainy podejmie zatrudnienie, a ilu dobrowolnie zostanie na zasiłkach 
socjalnych państwa, gdzie forma ich skumulowanego uzyskiwania jest prostsza niż dla 
obywateli Polski.  

Zatrudnienie w handlu powinno być jednym z pierwszych wyborów podejmowania 
zatrudnienia przez uchodźców, obywateli Ukrainy. Czas pokaże, na ile będą to oczekiwania, a 
na ile realna rzeczywistość.  

 
4.1. Pandemia Covid-19 

Pierwszym najważniejszym wyzwaniem dla branży handlowej, który przez ponad ostatnie 
2 lata bardzo mocno wpłynął na rozwój e-commerce, jest pandemia Covid-19. E-commerce jest 
rodzajem handlu, prowadzonym w internecie. To proces zawierania transakcji handlowych za 
pomocą platform internetowych niezależnie od wykorzystywanych narzędzi czy środków. 
Pandemia Covid-19, zwłaszcza na początku, wiązała się z wieloma obostrzeniami oraz kilkoma 
lockdownami. W efekcie bardzo wiele osób musiało zmienić swój styl życia oraz dopasować 
się do aktualnie panującej sytuacji i związanych z nią wymagań sanitarnych. Stan taki 
doprowadził do czasowego zamknięcia wszystkich sklepów stacjonarnych, z czego wiele nie 
dotrwało do ponownego otwarcia, tym samym powodując wzrost popularności oraz 
przyspieszenie rozwoju rynku e-commerce.  

Zakupy w internecie ze strony kupującego wydają się bardzo prostą czynnością. Znacznie 
więcej przeszkód do pokonania mają właściciele sklepów, nie tylko od strony techniczno-
informatycznej, ale i z dopasowywaniem się do szybko zmieniających się trendów oraz potrzeb 
klientów. Dlatego przed całym polskim rynkiem e-commerce stoi kilka istotnych wyzwań w 
2022 roku: 

• Stopień obciążenia infrastruktury. Przed wybuchem pandemii ok. 57% internautów 
robiło zakupy online. Aktualnie, według najnowszych badań, ta liczba wzrosła do ponad 
83%, co zostało spowodowane rosnącą popularnością e-sklepów. Przez panującą 
pandemię klienci zostali w pewien sposób zmuszeni do zawierania transakcji w ten 
sposób w niektórych kategoriach produktów. Jednak tak gwałtowny wzrost niesie ze 
sobą również negatywne skutki. Firmy oraz strony www nie były przygotowane na tak 
szybki wzrost liczby nowych klientów kupujących w internecie. Systemy nie były w 
stanie wytrzymać obciążenia, co prowadziło do wielogodzinnych przerw technicznych. 
Prawie 44% sklepów w tym okresie zanotowało przestoje – tak wynika z raportu 
Chmura w e-commerce w Polsce 2021: wyzwania, trendy, dobre praktyki178.  

• Wysokie oczekiwania klientów. Sprzedaż produktów w internecie jest z roku na roku 
coraz bardziej popularna. W związku z tym klienci wymagają od sklepów 
internetowych coraz więcej. Klienci zwracają głównie uwagę na łatwość zrobienia 
zakupu. Internauta w momencie, gdy zderzy się z przeszkodą, w 3 na 4 przypadkach, 
rezygnuje z dokonania transakcji. Kolejne ważne aspekty dla klientów to m.in.: 
szybkość i bezpieczeństwo dostawy, personalizacja produktu, dokonanie zakupu przy 

 
177 B. Godusławski, Ukraińcy napędzają handel w Polsce. Problemy mają producenci i budowlanka,  
(https://businessinsider.com.pl/firmy/ukraincy-napedzaja-handel-w-polsce-problemy-maja-producenci-i-
budowlanka-tylko-u-nas/r1sr2lz (dostęp: 12.04.2022). 
178 Chmura w e-commerce w Polsce 2021: wyzwania, trendy, dobre praktyki, 
https://oktawave.com/pl/raporty/chmura-w-ecommerce-w-polsce-2021/_email-
form/Raport_Chmura_w_ecommerce_2021_IDG_Oktawave_Grupa_K2.pdf (dostęp: 6.05.2022). 
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177 B. Godusławski, Ukraińcy napędzają handel w Polsce. Problemy mają producenci i budowlanka,  
(https://businessinsider.com.pl/firmy/ukraincy-napedzaja-handel-w-polsce-problemy-maja-producenci-i-
budowlanka-tylko-u-nas/r1sr2lz (dostęp: 12.04.2022). 
178 Chmura w e-commerce w Polsce 2021: wyzwania, trendy, dobre praktyki, 
https://oktawave.com/pl/raporty/chmura-w-ecommerce-w-polsce-2021/_email-
form/Raport_Chmura_w_ecommerce_2021_IDG_Oktawave_Grupa_K2.pdf (dostęp: 6.05.2022). 

użyciu smartfonu czy możliwość zwrotu lub wymiany zakupionego towaru. Z raportu 
Omni-commerce. Kupuje wygodnie 2021 wynika, że taka tendencja się nie zmieni. Jest 
to wyraźny sygnał dla branży handlowej, że łatwy, szybki i bezpieczny zakup 
produktów w internecie to kierunek, w którym handel będzie coraz intensywniej 
podążał w przyszłości.  

• Problem logistyczny przy sprzedaży cross-border. Cross-border to internetowy 
handel transgraniczny. W całej Unii Europejskiej już 15% obywateli dokonuje handlu 
w innych krajach UE. Według badań, w Luksemburgu jest to 65%, Danii – 36% czy 
Belgii – 34%. Na zakupy w internecie gospodarstwo domowe wydaje średnio 226 euro 
rocznie. W Polsce również rynek handlu online szybko rośnie. W minionym roku 
prawie 18% społeczeństwa korzystało z tego sposobu zakupu. Internet generuje już 
3,7% handlu detalicznego. Jak na razie Polacy głównie kupują w krajowych e-sklepach. 
Jednak na zagranicznych stronach szukają głównie: odzieży, obuwia, książek, płyt z 
muzyką i filmami, a także miejsc noclegowych. Według ekspertów na zagranicznych 
stronach występuje problem z dostępnością sprzętu elektronicznego. Jest to związane z 
ogólną sytuacją (pandemią Covid-19) i problemem z dostępnością elementów czy 
podzespołów.  
Sklepy internetowe wchodzące na nowe rynki napotykają szereg wyzwań i trudności. 
Najbardziej znaną jest przygotowanie oferty, forma płatności czy rodzaj waluty 
odpowiadającej w danym kraju. Z pozoru wygląda to dosyć prosto, gdyż wystarczy 
skorzystać z usług online, usług tłumaczenia czy płatności internetowych. Do tego 
należy wykorzystać system sklepu internetowego gotowy na obsługę klienta. Wg 
badania „cyfrowy eksport-szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw” 
przygotowanego na zlecenie MPiT, głównymi przeszkodami w ekspansji zagranicznej 
są: logistyka, w tym wysłużony czas i wysokie koszt dostawy (w porównaniu do 
krajowych dostaw), brak polityki gwarancyjnej, kłopoty ze zwrotem i reklamacją 
towaru czy problemy techniczne.  

• Czas dostawy wyzwaniem e-commerce. Szybkość czasu dostawy jest istotnym 
elementem, który daje przewagę konkurencyjną. Sytuacja pandemiczna, na początku, 
w znaczący sposób wpłynęła na problemy z dostawami produktów do klientów. Należy 
brać przykład z amerykańskiego Amazona, który oferuje dostawę tego samego dnia co 
data zakupu, lecz nie każda firma jest w stanie sobie na to pozwolić. 

• Obsługa zgłoszeń klienta w dobie pandemii. Jest to związane z rosnącą popularnością 
transakcji w internecie. W momencie wzrostu sprzedaży rośnie liczba niezadowolonych 
klientów. Oznacza to, że firmy działające w branży e-commerce powinny zorganizować 
obsługę zgłoszeń, biorąc pod uwagę zmiany wywołane przez skutki pandemii. W tym 
przypadku należy zastosować system oferowany przez np. Focus Desk. System 
rozpoznaje dzwoniącego, a konsultant rozpoznaje, że klient dzwoni już kilkukrotnie. W 
ten sposób można zastosować inną technikę w rozmowie z taką osobą i szybciej 
rozwiązać problem.179 

Pandemia Covid-19 będzie jednak nadal kształtować gospodarkę krajową, sposób życia czy 
prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostaje to nadal pewnym problemem ze względu na 

 
179 H. Grześkiewicz, Wyzwania branży e-commerce w 2022 roku, (https://focustelecom.pl/blog/wyzwania-e-
commerce-w-
2022/?fbclid=IwAR0L4uCrK2DkbW4G7N1zmbdt9d_Cm8uRUiV4C2DB3Aun_CyhLLEtTaE_KBU (dostęp: 
12.04.2022). 
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nowe mutacje, jakie mogą się jeszcze pojawić. W 2021 roku, po wprowadzeniu szczepionek i 
wyszczepieniu części społeczność wydawało się, że wszystko wróci do normy. Jednak 
pojawienie się nowej mutacji – omikronu – spowodowało znaczny wzrost zachorowań w kraju, 
a wszystkie plany stabilizacji handlu zostały opóźnione180. 

4.2. Inflacja 
Przez panującą pandemię od 2020 roku i inflację głównych nośników energii, a także wojnę 

w Ukrainie, inflacja w Polsce nabiera tempa i rośnie z dnia na dzień. Jak dotąd inflacja w kraju 
osiągnęła najwyższy poziom od 2008 r. i do końca 2022 będzie nadal wzrastać. Dopiero w 2023 
r. możliwy jest spadek, jak pokazują przewidywania z marca 2022 roku. Szczegółowo ten 
mechanizm został opisany we wcześniejszym opisie inflacji181 A to wszystko napędzane jest 
stałym wzrostem cen energetyki, wynikającym z coraz to wyższych cen surowców 
energetycznych na świecie oraz wzrostu cen żywności, spowodowanych wzrostem cen 
produktów rolnych, a szczególnie nawozów używanych do ich produkcji. „Indeks cen żywności 
FAO wynosił w marcu średnio 159,3 punktów. Był to wzrost o 12,6% w porównaniu z lutym, 
kiedy to indeks osiągnął już najwyższy poziom od początku jego istnienia, czyli od 1990 roku. 
Indeks śledzi miesięczne zmiany w międzynarodowych cenach koszyka powszechnie 
sprzedawanych towarów żywnościowych”182. Ceny te, na ten moment, znacznie przewyższają 
ceny z roku 2021, a wywołane zostały dodatkowo przez zmniejszającą się podaż. Wszystkie 
czynniki przyczyniły się do wzrostu kosztów prowadzenia przedsiębiorstw i wzrostu cen 
sprzedaży w każdym sektorze handlu, a najbardziej ceny podnoszone są przez najmniejsze 
firmy. Duże przedsiębiorstwa dzięki kontraktom mają zagwarantowane stałe ceny od swoich 
dostawców, dlatego nie borykają się z tak dużym problemem inflacji. Jednak silny popyt na 
niektóre towary przyczynił się do zwiększenia importu dóbr pośrednich, ale zmniejszył się na 
przykład eksport samochodów osobowych. Cała ta sytuacja spowodowała jednak zwiększenie 
płac minimalnych, co jest na pewno jakąś korzyścią dla zatrudnionych. Od połowy 2021 roku 
znacznie wzrosły jednak ceny dóbr konsumpcyjnych. W styczniu 2022 inflacja w kraju 
osiągnęła aż 9,2%, a do marca wzrosła gwałtownie do 11% (rysunek 41), jak podaje GUS. 
Globalna inflacja wyniosła najwyższy poziom od dekady czyli 5,2% w 2021 roku. Z racji tego 
wzrostu wiele banków podniosło stopy procentowe, co oznacza, że coraz mniej osób może 
sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytów z możliwością ich bezproblemowych spłat oraz 
prowadzi to również do wyższych kosztów zadłużenia krajów rozwijających się183. 

 
180 The World of Trade 2022: Lessons Learnt from 2021, International Economics, 31 January 2022, 
https://www.tradeeconomics.com/the-world-of-trade-2022-lessons-learnt-from-2021 (dostęp: 28.04.2022). 
181 NBP, Inflation and GDP projection, March 2022, 
https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/raport_inflacja/projekcja_inflacji.html (dostęp: 12.04.2022). 
182 J. Myers, Trade forecast down, food prices up: the economic stories to read this week, WEFORUM, 14 April 2022.  
183 NBP, Inflation Report, March 2022 (https://www.nbp.pl/en/publikacje/raport_inflacja/iraport_march2022.pdf, 
dostęp: 12.04.2022); United Nations, Global Impact of war in Ukraine on food, energy and finance systems, 
https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/04/UN-GCRG-Brief-1.pdf (dostęp: 28.04.2022). 
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kiedy to indeks osiągnął już najwyższy poziom od początku jego istnienia, czyli od 1990 roku. 
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Globalna inflacja wyniosła najwyższy poziom od dekady czyli 5,2% w 2021 roku. Z racji tego 
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180 The World of Trade 2022: Lessons Learnt from 2021, International Economics, 31 January 2022, 
https://www.tradeeconomics.com/the-world-of-trade-2022-lessons-learnt-from-2021 (dostęp: 28.04.2022). 
181 NBP, Inflation and GDP projection, March 2022, 
https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/publikacje/raport_inflacja/projekcja_inflacji.html (dostęp: 12.04.2022). 
182 J. Myers, Trade forecast down, food prices up: the economic stories to read this week, WEFORUM, 14 April 2022.  
183 NBP, Inflation Report, March 2022 (https://www.nbp.pl/en/publikacje/raport_inflacja/iraport_march2022.pdf, 
dostęp: 12.04.2022); United Nations, Global Impact of war in Ukraine on food, energy and finance systems, 
https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/04/UN-GCRG-Brief-1.pdf (dostęp: 28.04.2022). 

 
Rysunek 41. Wartość inflacji w marcu w Polsce w latach 2008–2022 (GUS) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 

  

4.3. Zatrudnienie  
Międzynarodowe sieci handlowe stworzyły w Polsce blisko 250 tys. nowoczesnych miejsc 

pracy184, oferując swoim pracownikom konkurencyjne warunki płacowe, pakiety benefitów  i 
dodatkowych świadczeń, a także dbając o ich rozwój zawodowy czy wspieranie talentów. 
Podczas pandemii włączyły się w akcje pomocowe i programy profilaktyki zdrowotnej.  

Niedobory kadrowe coraz częściej są wypełniane przez obywateli Ukrainy, rzadziej 
obywateli Białorusi czy innych państw. Jednocześnie zdecydowana większość uchodźców z 
Ukrainy (63%) deklaruje gotowość podjęcia zatrudnienia, jednak blisko 70% uchodźców szuka 
pracy i mieszkania w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców185. Oznacza to, że mniejsze 
miasta i wsie będą dalej zmagały się z niedoborami pracowników na rynku pracy.  

Generalnie „w okresie od czerwca 2020 do lutego 2021 roku liczba ofert pracy utrzymywała 
się na poziomie około 20% niższym niż w roku poprzednim. Natomiast od marca 2021 roku 
liczba nowych ofert pracy stale notuje wyraźnie dodatnie dynamiki, które – nawet przy 
uwzględnieniu statystycznego efektu niskiej bazy – potwierdzają, że rynek pracy szybko 
otrząsnął się z lockdownu i kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa”186. Zawody w 
handlu, tak kluczowe dla branży, jak sprzedawca/kasjer, zaliczane są do deficytowych, gdzie 
duże zapotrzebowanie pracodawców na pracowników nie będzie przekładało się na 
wystarczającą podaż pracowników187.  

 
184 Materiały statystyczne Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Warszawa 2022.  
185 Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Raport specjalny, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa 2022.  
186 Grant Thornton, Rynek pracy w czasie Covid-19, , styczeń, Warszawa 2022, s. 6.  
187 Barometr Zawodów, Prognozy na mapach, sprzedawcy i kasjerzy, Warszawa 2022, 
https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-mapach-
wyniki?province%5B0%5D=%23polska&year%5B0%5D=2022&forecast_type=relation&profession%5B0%5D
=105&relation=1 (dostęp: 4.05.2022). 
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Rysunek 42. Prognoza na 2022, Polska. 

Źródło: wygenerowano z bazy https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-mapach-
wyniki?province%5B0%5D=%23polska&year%5B0%5D=2022&forecast_type=relation&profession%5B0%5D
=105&relation=1 (dostęp: 4.05.2022). 

4.4. Wojna Rosji z Ukrainą 
Im dłużej inwazja Rosji na Ukrainę będzie trwać, tym więcej zmian zajdzie w polskim 

sektorze handlowym. W roku 2021 eksport do Rosji, Ukrainy i Białorusi osiągnął wartość 16 
mld EUR. Pierwszy raz przekroczona została wartość sprzed 2014 r., choć udział tych 3 rynków 
zmniejszył się w przeciągu ostatnich 8 lat188. 

 
188 A. Pawłowska, Wojenne problemy rosną, 24.03.2022 (https://www.parkiet.com/felietony/art35937181-
wojenne-problemy-rosna (dostęp: 14.04.2022). 
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Rysunek 42. Prognoza na 2022, Polska. 

Źródło: wygenerowano z bazy https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-mapach-
wyniki?province%5B0%5D=%23polska&year%5B0%5D=2022&forecast_type=relation&profession%5B0%5D
=105&relation=1 (dostęp: 4.05.2022). 
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188 A. Pawłowska, Wojenne problemy rosną, 24.03.2022 (https://www.parkiet.com/felietony/art35937181-
wojenne-problemy-rosna (dostęp: 14.04.2022). 

 
Rysunek 43. Całkowity eksport i import polskich towarów w latach 2008–2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WTO. 

Polski eksport na Ukrainę jest jednym z najwyższych z UE, a w 2021 roku wartość jego 
wyniosła aż 6,3 mld EUR. Największą część z eksportu stanowiły używane samochody 
osobowe, których liczba na pewno znacznie spadnie w obliczu wojny. Jednocześnie eksport do 
Rosji osiągnął wartość 8 mld EUR. Rosja jest trzecim największym importerem polskiej 
żywności, co w momencie sankcji nakładanych na ten kraj i blokadę eksportu nie pozostanie 
bez znaczenia. Eksport na Białoruś od 2008 r. jest względnie stały, rok temu ociągając jedną z 
wyższych wartości – 1,76 mld EUR.  

 

 
Rysunek 44. Wartość polskiego eksportu do Rosji, na Ukrainę i Białoruś w latach 2008–2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Skutki tej inwazji mogą mieć jednak jeszcze inne, znacznie gorsze konsekwencje i to także 
oddziałujące na całym świecie. Chodzi mianowicie o kryzys żywnościowy. Już w roku 2017 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
prognozowała, że żywności na świecie może zabraknąć jeszcze przed 2050 rokiem. Jednak Sara 
Menker, założycielka i dyrektorka firmy zajmującej się danymi rolniczymi Gro Intelligence, w 
tym samym roku podała, że nie uda się wyprodukować wystarczającej ilości żywności, aby 
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wykarmić wszystkich ludzi na świecie już w 2023 roku. A 2030 rok będzie rokiem kluczowym, 
ponieważ wtedy ludzka populacja może przekroczyć 8 miliardów189. Aktualne dane pokazują, 
że 20–30% plonów nie zostanie zebranych na przełomie lat 2022/2023. Dodatkowo istnieje 
coraz wyższe ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych, co spowoduje wysoki spadek 
ilości wytwarzanego mięsa. Rosja również boryka się z problemem przez sankcje, ponieważ 
nie dociera tam większość podstawowych towarów zza granicy. Jednak głównie ekskluzywne 
towary jak owoce morza, czy alkohol pozostają na miejscu, ponieważ wiele państw wycofało 
się z ich importu. To wszystko może wpłynąć na gwałtowny spadek dochodów rolników oraz 
nieopłacalność ich biznesów190.  

Ze względu na wprowadzane sankcje na Rosję w dniu 28 marca 2022 r. Europejski Bank 
Centralny i Narodowy Bank Polski ustanowiły zapobiegawczą linię swapową, która zapewnia 
płynność finansową polskim instytucjom w EUR. Jak podaje EBC, projekt ten został ustalony, 
aby zapobiec skutkom ubocznym na rynkach finansowych i gospodarczych w całej strefie euro 
oraz aby ograniczyć negatywny wpływ sankcji na płynną transmisję pieniądza w Europejskim 
Banku Centralnym. Publikowane prognozy zostały niedawno zaktualizowane pod kątem 
trwającej wojny w Ukrainie. Przez wysoką niepewność jej trwania, w prognozach zwrócono 
głównie uwagę na zagrożenia, jakie może ta sytuacja ze sobą nieść. W przypadku Polski 
przewidywania wartości PKB czy inflacji w przeciągu 4 miesięcy uległy znacznej zmianie. W 
listopadzie 2021 r. NBP podało, że PKB w 2022 i 2023 roku może osiągnąć 4,9%, Jednak z 
aktualizacji z marca 2022, wynika że PKB w 2022 roku może spaść do 4,4% a w kolejny do 
3%. W przypadku inflacji w prognozach NBP widoczny jest gwałtowny wzrost inflacji, z 5,8% 
do 10,8% na 2022 rok oraz z prognozowanych 3,6% na 9% w 2023 roku191.  

 
Tabela 18. Przewidywania wartości PKB i inflacji w Polsce na lata 2022 i 2023 (EGOV) 

  

PKB inflacja 

2022 2023 2022 2023 

przewidywania z listopada 2021 4,90% 4,90% 5,80% 3,60% 

przewidywania z marca 2022 4,40% 3,00% 10,80% 9,00% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Economic repercussions of Russia’s war on Ukraine – Weekly 
Digest, EGOV, 8 April 2022, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/699525/IPOL_IDA(2022)699525_EN.pdf (dostęp: 
28.04.2022). 

 
W marcu 2022 roku ilość sprowadzanego gazu z Rosji osiągnęła ponad połowę całego 

zapotrzebowania kraju, bo aż 55%. Polska, chcąc się uniezależnić, buduje gazociąg Baltic Pipe, 
który ma zostać otwarty do końca roku192. 27 kwietnia 2022 Polska, sprzeciwiając się zapłacie 

 
189 T. Sohngen, The World Could Run Out of Food by 2023, Study Says, 30 August 2017, 
https://www.globalcitizen.org/en/content/world-running-out-of-food-by-2023, dostęp: 26.04.2022) 
190 Światowa Organizacja Handlu bardzo pesymistyczna wobec skutków wojny na Ukrainie, 3.04.2022 
(https://biznes.wprost.pl/handel/10675744/swiatowa-organizacja-handlu-bardzo-pesymistyczna-wobec-skutkow-
wojny-na-ukrainie.html (dostęp: 26.04.2022); C. Mills, Sanctions against Russia, 20 April 2022 
(https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9481/CBP-9481.pdf (dostęp: 26.04.2022); FAO, 
The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated 
with the current conflict, 25 March 2022, https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf (dostęp: 26.04.2022). 
191 Economic repercussions of Russia’s war on Ukraine – Weekly Digest, EGOV, 8 April 2022, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/699525/IPOL_IDA(2022)699525_EN.pdf (dostęp: 
28.04.2022). 
192 Polska obejdzie się bez węgla z Rosji, a od gazu odejdziemy w kilka miesięcy, 1.03.2022 
(https://300gospodarka.pl/analizy/energetyka-surowce-rosja-polska-ukraina-forum-
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się z ich importu. To wszystko może wpłynąć na gwałtowny spadek dochodów rolników oraz 
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oraz aby ograniczyć negatywny wpływ sankcji na płynną transmisję pieniądza w Europejskim 
Banku Centralnym. Publikowane prognozy zostały niedawno zaktualizowane pod kątem 
trwającej wojny w Ukrainie. Przez wysoką niepewność jej trwania, w prognozach zwrócono 
głównie uwagę na zagrożenia, jakie może ta sytuacja ze sobą nieść. W przypadku Polski 
przewidywania wartości PKB czy inflacji w przeciągu 4 miesięcy uległy znacznej zmianie. W 
listopadzie 2021 r. NBP podało, że PKB w 2022 i 2023 roku może osiągnąć 4,9%, Jednak z 
aktualizacji z marca 2022, wynika że PKB w 2022 roku może spaść do 4,4% a w kolejny do 
3%. W przypadku inflacji w prognozach NBP widoczny jest gwałtowny wzrost inflacji, z 5,8% 
do 10,8% na 2022 rok oraz z prognozowanych 3,6% na 9% w 2023 roku191.  
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191 Economic repercussions of Russia’s war on Ukraine – Weekly Digest, EGOV, 8 April 2022, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/699525/IPOL_IDA(2022)699525_EN.pdf (dostęp: 
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Rosji za gaz w rublach, została odcięta od tamtejszego gazu, tak samo jak Bułgaria. Na dany 
moment zapasy gazu w kraju wynoszą 76,5%, są one o ponad połowę wyższe niż zapasy w 
Unii Europejskiej (32%)193. 

Konsekwencje zdarzeń bieżących – jak Covid-19 czy wojna w Ukrainie – jest bardzo trudno 
przewidzieć. Pojedyncze zdarzenie może diametralnie zmienić aktualną sytuację gospodarczą.  

Wojna w Ukrainie z pewnością wpłynie zarówno na Polskę, jak i światowy handel. Ukraina 
posiadała zasoby złóż mineralnych o łącznej wartości od 3 do nawet 8 bln USD. Niektóre źródła 
mówią o tym, że starczyłyby Ukrainie na ponad 500 lat. Drugim ważnym faktem jest kwestia 
surowców energetycznych. Aktualnie są one w posiadaniu separatystów (obwód doniecki czy 
ługański), którzy są wspierani przez Rosję. Dodatkowo terytorium Ukrainy jest bardzo bogate 
w uran, który jest niezbędny i kluczowy – nie tylko dla Rosji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
energii#:~:text=Gaz%20i%20ropa&text=zu%C5%BCywanej%20ropy%20naftowej.,do%20Polski%20pochodzi
%20z%20Rosji (dostęp: 28.04.2022). 
193 Polska od 24 godz. odcięta od gazu z Rosji. To musisz wiedzieć dziś, 28.04.2022, 
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/polska-od-24-godz-odcieta-od-gazu-z-rosji-to-musisz-wiedziec-
dzis/7wnzrmz (dostęp: 28.04.2022). 
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