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Streszczenie 

Pomimo, że wpływ inflacji na codzienne życie Polaków nie jest co prawda tak 

zauważalny jak nominalny wzrost gotówki w portfelach to jednak odgrywa ona kluczową 

rolę w kształtowaniu polityki monetarnej i rozwoju całej gospodarki. Ostatni kryzys 

finansowy doprowadził do sytuacji, w której ograniczanie inflacji zniknęło tymczasowo  

z agendy największych banków centralnych na świecie. Dochodzący do świadomości 

strach przed deflacją w Europie sprawił z kolei, że do zestawu tradycyjnych narzędzi 

polityki monetarnej włączono nowe, niekonwencjonalne metody. Ujemne stopy 

procentowe oraz przeprowadzane na znaczącą skalę luzowanie ilościowe nie 

doprowadziło jednak do zażegnania problemu. Również Polska od pewnego czasu 

znajduje się w objęciach deflacji. Ubiegłoroczny spadek cen surowców energetycznych 

oraz żywności skutecznie obniżył wartość koszyka inflacyjnego, a najnowsza projekcja 

NBP nie wskazuje na przekroczenie poziomu 0% w ciągu najbliższych miesięcy. 

Model przygotowany przez Fundację Rozwoju Zawodowego „Quantitative 

Finance” ma za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie o poziom inflacji w 2016 roku. Na 

podstawie analizy statystycznej zestawu danych dotyczących Polski, UE oraz USA z lat 

2005-2016, wybrano najważniejsze czynniki mające wpływ na obecną sytuację inflacyjną 

Polski. W modelu wykorzystano: ceny ropy naftowej, stopę bezrobocia, kurs USD/PLN, 

ceny towarów mierzonych indeksem Bloomberg Commodity oraz ubiegłomiesięczną 

zmianę poziomu inflacji. Zgodnie z wynikami modelu inwestorzy powinni spodziewać się 

odwrócenia deflacyjnego trendu, a średnioroczna inflacja w 2016 roku powinna wynieść 

0.27%.  

Wyniki modelu potwierdzają również badania ankietowe przeprowadzone przez 

Związek Maklerów i Doradców pośród profesjonalistów rynku kapitałowego. Średnie 

wskazanie przez próbę prawie 80 ankietowanych osób wynosiło 0.4%.  

Ucieczka od deflacji wydaje się być przesądzona. Świadomi inwestorzy powinni 

zdawać sobie sprawę, że oznacza to początek końca rekordowo niskich stóp 

procentowych, co w konsekwencji przełoży się również na spadek cen wyemitowanych 

już instrumentów dłużnych, wzrost rentowności nowych emisji obligacji oraz wzrost kosztów 

kredytowania. Ten pakiet może okazać się kolejnym ciosem w inwestorów giełdowych, 

jeśli do tego czasu warszawski parkiet nie wypracuje sobie silniejszych fundamentów do 

wzrostów.    

W czasach wysokiej zmienności całej gospodarki wysoka niepewność staje się 

czynnikiem niemalże wpisanym w codzienność. Nigdy jeszcze jednak, nie okazała się 

ona odpowiednim doradcą dla podejmowania jakichkolwiek decyzji. Wierzymy, że 

przygotowany przez zespół Fundacji Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance” 

raport o inflacji doprowadzi do tego, aby każde kolejne podjęte przez Państwa 

działanie obarczone było przynajmniej jednym elementem niepewności mniej. 
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1. Inflacja – charakter zjawiska 

Inflacja to w najprostszym ujęciu trwały wzrost przeciętnego poziomu cen  

w gospodarce, który prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza. Mierzona za pomocą 

indeksów cenowych (np. Consumer Price Index CPI – wskaźnik cen dóbr 

konsumpcyjnych, Producer Price Index PPI – wskaźnik cen dóbr produkcyjnych) oraz 

deflatorów (np. deflator Produktu Narodowego Brutto) jest wbrew powszechnemu 

postrzeganiu społeczeństwa zjawiskiem pożądanym – oczywiście w ograniczonym 

stopniu. Deflacja, w jakiej znajduje się obecnie Polska to sytuacja całkowicie odmienna 

od opisanej wcześniej. Spadek średniego poziomu cen pomimo najbardziej intuicyjnej 

reakcji, nie jest jednak pożądanym zjawiskiem w gospodarce.  

Ujęcie inflacji w teorii ekonomii 

Literatura makroekonomiczna jest bogata w badania dotyczące czynników 

wpływających na poziom inflacji w danym kraju. Z biegiem lat wykształciły się dwa 

główne nurty myśli ekonomicznej dotyczące tego zagadnienia: keynesizm (nazwany od 

nazwiska jego inicjatora, angielskiego ekonomisty J.M. Keynes’a) oraz monetaryzm. 

Obecnie ekonomiści wydają się być zgodni, iż  teoria Keynesa dobrze wyjaśnia zmiany 

inflacji w krótkim okresie, natomiast monetarna teoria inflacji sprawdza się przy 

wyjaśnianiu zmian długookresowych. 

Szkoła Keynes’a, popularna w latach 60. i 70. XX wieku stara się wyjaśnić zjawisko 

inflacji w kategoriach zagregowanego popytu i podaży, których zmiany wpływają  

w konsekwencji na ogólny poziom cen. Keynesizm wyróżnia tym samym trzy typy inflacji:  

 inflacja popytowa 

Wynikająca z szybkiego wzrostu zagregowanego popytu przy ograniczonym wzroście 

podaży. Zwiększony popyt prowadzi do wzrostu zatrudnienia, które ma na celu 

zwiększenie produkcji, ze względu jednak na ograniczone możliwości produkcyjne, wraz 

ze zwiększaniem ilości pracowników tempo wzrostu podaży będzie coraz niższe.  

W efekcie czego ceny dóbr będą musiały wzrosnąć (co wynika z ujemnej statystycznej 

zależności pomiędzy stopą bezrobocia, a inflacją płac, opisywanej przez krzywą Philipsa) 

 inflacja kosztowa 

Powodowana przez gwałtowny spadek podaży, który mogą wywołać negatywne 

zewnętrzne szoki podażowe (takie jak wzrost ceny ropy naftowej bądź wzrost cen 

surowców na skutek katastrof naturalnych) lub wysokie obciążenia podatkowe 

nakładane na producentów. Prowadzą one do wzrostu kosztów produkcji,  

a w konsekwencji do ogólnego wzrostu cen towarów na rynku. 
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 inflacja powodowana tzw. oczekiwaniami adaptacyjnymi oraz spiralą inflacyjną 

Pracownicy, którzy mają pewne oczekiwania dotyczące wzrostu przyszłej inflacji, walczą 

o utrzymanie stałego realnego poziomu płac, wymuszając wzrost nominalnej wielkości 

płac. Wzrost wielkości płac w jednym sektorze powoduje naciski na wzrost płac  

w innych sektorach gospodarki. Przedsiębiorcy, starając się utrzymać stały realny poziom 

zysków, kosztami wzrostu płac obciążają klientów w postaci wyższych cen produktów. 

Wyższe ceny produktów w jednym sektorze gospodarki powodują wzrost cen produktów 

w innych sektorach. 

Monetaryści, na czele z Miltonem Friedmanem, za główny czynnik kształtujący 

inflację uznają z kolei politykę monetarną kraju. Według nich, występowanie inflacji 

uzależnione jest tylko od zmian nominalnej podaży pieniądza, która zgodnie z ilościową 

teorią pieniądza, powoduje zmianę cen i płac, nie wpływając na zatrudnienie bądź 

produkcję.  Wzrost ilości pieniądza w obiegu, powodujący wzrost inflacji, może być 

spowodowany finansowaniem deficytu budżetowego za pomocą nadmiernej emisji 

pieniądza bądź nadmierną ekspansją kredytową.  

Dlaczego badanie inflacji jest takie ważne? 

Choć wśród skutków wysokiej inflacji można znaleźć te pozytywne (jak na przykład 

jej stymulujący wpływ na wielkość konsumpcji), postrzegana jest ona jako zjawisko 

niekorzystne dla gospodarki. Skutki występowania wysokiej inflacji w kraju to m.in.: 

 wzrost płac nominalnych w kraju przy spadku siły nabywczej pieniądza - wzrost płac 

nominalnych, przy braku dostosowania progów podatkowych, może przełożyć się na 

zwiększenie podatku dochodowego płaconego przez pracowników. Wraz ze 

spadkiem siły nabywczej pieniądza doprowadzi to również do spadku bądź 

utrzymania się na poprzednim poziomie płac realnych, co powodować może 

społeczne niezadowolenie, 

 realny spadek wartości emerytur wynikający z tempa waloryzacji emerytur niższego 

niż tempo wzrostu cen, 

 dewaluacja waluty krajowej wynikająca z osłabienia kursu waluty krajowej względem 

kursu innych walut, 

 zwiększone ryzyko wystąpienia hiperinflacji prowadzącej do załamania krajowego 

systemu finansowego, 

 spadek możliwości rozwoju produkcji - przez wzrost realnej wartości raty kredytu oraz 

braku stabilności stóp procentowych przedsiębiorcy unikają zaciągania 

długoterminowych zobowiązań w bankach, co znacznie ogranicza możliwości 

finansowania innowacji w przedsiębiorstwach. Co więcej, w okresach wysokiej inflacji 
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banki zaostrzają swoją politykę kredytową, co również ma negatywny wpływ na 

rozwój produkcji. 

 spadek inwestycji związany z trudnościami przewidywania realnego zysku  

z inwestycji, które wynikają ze zmienności realnej stopy procentowej.  

Deflacja również nie taka przyjemna… 

Pomimo, że zjawisko spadku cen może kojarzyć się niektórym w miarę pozytywnie to 

jednak z punktu widzenia gospodarki interpretowane jest jako negatywne  

i wymagające przeciwdziałania. Deflacja może bowiem nieść za sobą: 

 

 odłożenie inwestycji i konsumpcji w czasie powodujące spowolnienie potencjału 

wzrostu gospodarczego, 

 obniżenie opłacalności produkcji ponieważ w przypadku, gdy niemożliwe jest 

zmniejszenie kosztów produkcji, niższe ceny oznaczają niższy zysk producenta. 

 wzrost realnej wartości kredytów przy jednoczesnym spadku realnej wartości ich 

zabezpieczeń  

 ograniczenie skuteczności oddziaływania instrumentów polityki pieniężnej na 

symulację gospodarki - dostęp do „taniego” pieniądza nie wystarczy gdy 

przedsiębiorcy mogą odłożyć inwestycję w czasie, aby obniżyć jej koszt, a sytuacja 

zadłużonych przedsiębiorstw się nie poprawia. 

 

Przykładem kraju, który nie może sobie poradzić z deflacją jest Japonia. Jej próba 

stymulacji wzrostu średniego poziomu cen niekonwencjonalnymi instrumentami polityki 

pieniężnej (ujemnie stopy procentowe, luzowanie ilościowe) zakończyły się, jak na razie, 

niepowodzeniem. Obecna sytuacja jest w Japonii szczególnie odczuwalna w sektorach 

najbardziej zadłużonych, takich jak transport, przetwórstwo, czy telekomunikacja. 

Ogranicza to wzrost gospodarczy kraju mimo pozytywnego impulsu z sektora 

prywatnego. 

Przedstawione negatywne oddziaływania deflacji na gospodarkę nie wyczerpują na 

szczęście wszystkich możliwych powiązań. Deflacja może bowiem pozytywnie wpłynąć 

na gospodarkę w krótkim okresie chociażby dzięki: 

 

 wzrostowi wartości siły nabywczej pieniądza poprzez długotrwały spadek poziomu 

cen w kraju, który powoduje, iż za tę samą ilość pieniędzy możemy nabyć większą 

ilość dóbr/usług. W przypadku zamrożenia płac nominalnych sprawia to tym samym, 

że płace realne wzrastają. 

 wzrost konsumpcji krajowej poprzez relatywnie niskie ceny zwiększające popyt 

konsumentów na towary i usługi w gospodarce. 

 

Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, iż dopóki skala deflacji bądź inflacji jest niewielka 

(nieprzekraczająca kilku procent), lub jej źródło znajdujue się poza gospodarką danego 
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kraju np. ceny ropy naftowej dla Polski ich negatywne konsekwencje będą dla 

gospodarki niemal nieodczuwalne. 

Cel inflacyjny Banków Centralnych 

Jednym z ośrodków wpływu na kształtowanie średniego poziomu cen (poza polityką 

fiskalną) jest Bank Centralny dysponujący instrumentami polityki pieniężnej.  

Ustalenie celu inflacyjnego koncentruje działanie Banku Centralnego bezpośrednio na 

jego realizacji. W okresie zmiany paradygmatów przepływu i kreacji pieniądza  

w gospodarce stymulowanie poziomu inflacji za pomocą realizacji pośrednich celów NBP 

(np. poziom stóp procentowych, podaż pieniądza) może nie mieć przełożenia na cel 

zasadniczy. Dlatego też główne Banki Centralne zrezygnowały z definiowania celów 

pośrednich. 

Na świecie prawie 30 Banków Centralnych (w tym Polska od 1999r.) realizuję strategię 

bezpośredniego celu inflacyjnego modyfikując jego wartość wraz ze zmianami 

zachodzącymi w gospodarce.   

Centralizacja działań Banków Centralnych na utrzymaniu stabilnego poziomu cen 

wynika z przekonania, że takie środowisko jest najlepsze dla rozwoju całej gospodarki 

tworząc przewidywalne warunki dla budowy kapitału, co znajduje uzasadnienie  

w przedstawionej powyżej teorii i skutkach zjawisk infacji oraz deflacji. 
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2. Raport o inflacji NBP 

Raport o inflacji to dokument, który przedstawia ocenę przebiegu bieżących i przyszłych 

procesów makroekonomicznych mających wpływ na inflację. Raport zawiera projekcje 

inflacji, które są przekazywane Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) przez Zarząd Narodowego 

Banku Polskiego (NBP). 

Opracowywany przez Instytut Ekonomiczny NBP, zawiera on opis polityki pieniężnej 

realizowanej w ostatnich trzech miesiącach, aktualną ocenę procesów inflacyjnych i ich 

determinant oraz projekcję inflacji i Produktu Krajowego Brutto (PKB) na rok bieżący i dwa 

lata następujące po nim. Zakres czasowy jest uwarunkowany dostępnością danych 

makroekonomicznych. Projekcja jest przygotowywana trzy razy w roku i publikowana  

w marcu, lipcu i listopadzie (IV rozdział Raportu). 

Model NBP 

Model prognostyczny NBP o nazwie NECMOD to wielorównaniowy model polskiej 

gospodarki, który uwzględnia jej specyficzne i charakterystyczne cechy przedstawione za 

pomocą równań. Jego parametry są zazwyczaj estymowane raz w roku. Model ten jest 

modelem hybrydowym, a jego krótkookresowe własności są uzależnione od szacunków 

ekonometrycznych przy założeniu równowagi teoretycznych długoterminowych 

własności.  

Struktura modelu NECMOD składa się z czterech bloków: 

 zewnętrzny (m.in. PKB, ceny surowców, stopy procentowe), 

 monetarny (CPI, inflacja bazowa, ceny żywności i energii), 

 rynku pracy i sektora finansów publicznych (założenia demograficzne, fiskalne oraz 

rynek pracy), 

 realny (m.in. PKB, spożycie indywidualne, inwestycje, zapasy). 

Ze względu na charakter zmienne modelu dzielą się na endogeniczne (np. saldo 

dochodów i transferów bilansu płatniczego, inflacja cen konsumenta, inflacja cen energii 

i żywności) i egzogeniczne (np. zagraniczna nominalna 3-miesięczna stopa procentowa, 

cel inflacyjny, światowe ceny ropy naftowej BRENT). 

Czynniki zawarte w modelu ekonometrycznym, jego konstrukcja oraz zakres aktualizacji 

są przedstawione z odpowiednim wyjaśnieniem i komentarzem na stronie NBP. 

Reestymacja modelu jest dokonywana w celu lepszego odzwierciedlenia modelu polskiej 

gospodarki poprzez np. modyfikację niektórych czynników lub uwzględnienie nowych 

czynników konstrukcji modelu. Efektem dokonania reestymacji modelu jest korekta jego 

zachowania na niektóre impulsy (np. analiza skutków szoku monetarnego, impuls zmiany 

cen surowców energetycznych).  
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Raport NBP o inflacji okiem analityka 

Prognozy zawarte w Raporcie o inflacji - NBP bazują na zaawansowanym modelu 

makroekonometrycznym, zawierającym wiele czynników mikro- i makroekonomicznych, 

których rolą jest odzwierciedlenie rzeczywistego modelu polskiej gospodarki.  

W naszej ocenie przedstawiany raport Fundacji Rozwoju Zawodowego „Quantitative 

Finance” jest cennym uzupełnieniem dla analityków rynku oraz inwestorów szukających 

szerokiego a jednoczenie konkretnego opracowania będącego jednocześnie punktem 

odniesienia względem Raportu NBP. 

Analizując Raport o Inflacji NBP w pierwszym rozdziale uzyskamy wiedzę na temat rodzaju 

i skali oddziaływań aktywności gospodarki światowej na sytuację inflacyjną w Polsce 

w tym opis najważniejszych wydarzeń z ostatniego okresu (np. stopy procentowe FED  

i EBC). Rozdział drugi koncentruje się na odczytach wskaźników aktywności gospodarczej 

w tym wskaźnika inflacji bazowej w Polsce, poziomu aktywności w sferze makro, wśród 

przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Analityk znajdzie tu także opis stanu akcji 

kredytowej, rynku pracy oraz przepływów międzynarodowych. 

Przeprowadzona analiza znajduje przełożenie w aktualizacji prognozy PKB i inflacji 

opisanej i zilustrowanej w rozdziale 4. Prognoza zawiera opis potencjalnych scenariuszy, 

które mogą się zrealizować w przypadku podjęcia przez rząd określonych działań, zmian 

cen surowców i pozostałych istotnych wydarzeń oraz ich potencjalny wpływ np. na 

politykę fiskalną czy finansowanie szeroko pojętych inwestycji. Prognoza scenariuszy 

rozwoju polskiej gospodarki ma cenną wartość, przedstawia bowiem liczne czynniki, 

których zmiana może mieć wpływ na polską gospodarkę.  

Rozdział 3 zawiera opis działań polityki pieniężnej w okresie od ostatniego raportu o inflacji 

do daty raportu bieżącego. Na podstawie zawartych w rozdziale 5 wyników głosowań 

Członków Rady Polityki Pieniężnej możemy ocenić, jakie przekonanie panuje wśród 

większości Członków RPP odnośnie kształtowania polityki pieniężnej, co może mieć 

przełożenie na decyzję o zmianie stóp procentowych w przyszłości.  

Dla osób oczekujących ogólnej wiedzy na temat prognozy i najważniejszych determinant 

inflacji w Polsce oraz sytuacji makroekonomicznej na świecie wystarczająca będzie 

Synteza znajdująca się na początku Raportu. 
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3. Obecna sytuacja inflacyjna na świecie 

Deflacja, ujemne stopy procentowe – USA, Euroland, WB, Japonia 

Ostatni kryzys finansowy doprowadził do sytuacji, w której ograniczanie inflacji zniknęło 

tymczasowo z agendy największych banków centralnych na świecie (FED, ECB, BoE, BoJ). 

Dochodzący do świadomości strach przed deflacją w Europie sprawił z kolei, że do 

zestawu tradycyjnych narzędzi polityki monetarnej włączono nowe, niekonwencjonalne 

metody. Powołane do życia zjawisko, które dotychczas wydawało się należeć jedynie do 

sfery rozważań czysto teoretycznych – ujemne stopy procentowe, oraz przeprowadzane 

na masową skalę operacje luzowania ilościowego (quantitative easing) nie 

doprowadziło jednak do osiągnięcia przez wymienione Banki Centralne swoich celów 

inflacyjnych. 

 

Obecnie prawie ćwierć światowego PKB wytwarzane jest w gospodarkach, w których 

stosowane są ujemne stopy procentowe. Zjawisko to umacnia swoją pozycję  

w głównym nurcie przez co coraz mniej zaskakują obligacje korporacyjne (Shell, Nestlé) 

o ujemnych nominalnych stopach procentowych, czy deklaracje banków, że realne jest 

wprowadzenie ujemnego oprocentowania na depozytach dużych korporacji lub 

najbogatszych osób prywatnych (szwajcarski bank Julius Baer). Należy jednak pamiętać, 

że ujemnym stopom procentowym towarzyszą potencjalnie poważne - a co więcej 

w praktyce nieznane – zagrożenia. Dopóki podstawą systemu bankowego jest gotówka, 

rozprzestrzenianie się ujemnych stóp procentowych w sektorach klientów korporacyjnych 

i prywatnych mogłoby, w najczarniejszym scenariuszu, pociągnąć za sobą masowe 

wycofywanie depozytów i efekt przeciwny do zamierzonego – gwałtowne zmniejszenie 

podaży pieniądza. 

 

 

 

 

Wykres 1. Inflacja w Stanach Zjednoczonych i w strefieeuro w odniesieniu do celu 

infacyjnego 
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Wykres 2. Referencyjne stopy procentowe głównych banków centralnych na świecie 

 
Choć współistnienie tak niskich stóp procentowych ze stopą inflacji poniżej celów 

inflacyjnych wskazuje wyraźnie na ograniczone pole manewru polityki monetarnej, to 

ujemne stopy procentowe nie sygnalizują w sposób oczywisty niedostatecznego wzrostu 

gospodarczego. W rzeczywistości wiele wskazuje na to, że gospodarka realna  

w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Strefie Euro powoli wychodzi ze stagnacji. 

Mimo to globalne czynniki, przede wszystkim ceny ropy naftowej, wywierają bardzo silną 

negatywną presję na ceny wielu dóbr, która może częściowo uniemożliwiać ujawnianie 

się w stopie inflacji powolnego ożywienia gospodarczego w krajach rozwiniętych. 

Osłabienie wzrostu inflacji (głównie w krajach rozwiniętych) ma swoje źródło również  

w osłabieniu sektora wytwórczego, któremu coraz ciężej konkurować z krajami 

rozwijającymi się, w sytuacji gdy np. dolar kontynuuje umacnianie się w stosunku do 

rosyjskiego rubla czy brazylijskiego reala. 

BRIC(S), eksporterzy surowców 

Nie należy jednak zapominać, że nie wszędzie na świecie inflacja i stopy procentowe są 

bliskie zeru. Po pierwsze, w krajach kryjących się pod akronimem BRIC(S) sytuacja jest 

zdecydowanie odmienna. W styczniu 2016 zanotowały one następujące stopy inflacji  

(w skali roku): Brazylia 10,71%, Rosja 9,77%, Indie 5,91%, Chiny 1,91%, RPA 6,23%. Z tego 

zestawienia, Chiny znajdują się poniżej swojego celu inflacyjnego (3%), a Indie pozostają 

w założonym przedziale (cel: 4-8%). Pozostałe kraje należą do grupy uzależnionych od 

eksportu surowców naturalnych. Ich sytuacja inflacyjna znajduje się w przeciwwadze do 

USA, Unii Europejskiej i Japonii. Gwałtowne spadki cen ropy naftowej i brak realistycznych 

perspektyw na jej powrót do poziomów sprzed roku sprawił, że waluty tych krajów mocno 

straciły na wartości. Obok wspominanej Rosji i Brazylii znaleźć można ekstremalny 

przypadek Wenezueli, której przewidywana inflacja w 2016 to aż 720%! Wielu eksporterów 

pozostałych surowców (diamentów, złota, cynku) również przekroczyło swoje cele 

inflacyjne, np. RPA (6,23% w styczniu; górny pułap celu: 6%) czy Peru (4,6% w styczniu; 

górny pułap celu: 3%). 
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W ramach dygresji wspomnieć można o grudniowej plotce, według której Zimbabwe 

(borykające się przez lata z hiperinflacją) miało przyjąć chińskiego juana w zamian za 

odpis długów (w rzeczywistości współpraca walutowa między Chinami, a Zimbabwe 

okazała się znacznie mniej spektakularna). 

Polskie Benchmarki 

Węgry będące drugim po Polsce największym krajem Grupy Wyszehradzkiej oraz od 25 

lat podążającym razem z Polską, ramię w ramię na drodze „od komunizmu do 

kapitalizmu” są idealnym kandydatem do benchmarkingu. Inflacja utrzymuje się na 

Węgrzech radykalnie poniżej celu od początku 2013 roku, dodatkowo na przełomie 2014 

i 2015 roku spadła nawet poniżej zera. Często pojawiają się głosy, że węgierski bank 

centralny zaniedbuje swój cel inflacyjny, skupiając się na stymulowaniu gospodarki za 

pomocą luzowania ilościowego. 

 

Wykres 3. Inflacja na Węgrzech vs. cel inflacyjny. Źródło: Bank centralny Węgier 

 
 

Poszukując najbliższego Polsce kraju wśród członków tzw. „starej Unii”, warto przywołać 

kontrowersyjny felieton Paula Krugmana dla The New York Times: „Poland Versus Greece”. 

Noblista zwraca w nim uwagę na fakt, że produktywność pracy w Polsce jest bliska 

greckiej – a wręcz niższa – oraz że niska produktywność nie musi koniecznie być powodem 

kryzysu gospodarczego. Stawia tezę, że za rozbieżnością między poziomem wzrostu 

gospodarczego w Polsce i Grecji po 2007 roku stoi możliwość (lub jej brak) dewaluowania 

własnej waluty. Niezależnie od oceny trafności tej diagnozy, nie można zaprzeczyć, że 

deflacja utrzymywała się w Grecji nieprzerwanie przez 33 miesiące aż do grudnia 2015. 
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Nadmierny optymizm z powodu ostatnio zanotowanej dodatniej inflacji byłby jednak 

przedwczesny, jako że wzrost cen nie został wywołany wzmocnieniem popytu 

wewnętrznego, lecz raczej podwyżkami podatku VAT w ostatnich miesiącach.  

 

Turcja, której gospodarka pod wieloma względami (m.in. PKB per capita) również silnie 

przypomina polską, boryka się z kolei ze stosunkowo wysoką inflacją. Mimo że ceny 

żywności na świecie spadają, w Turcji to właśnie ceny chleba i mięsa są wymieniane jako 

główne czynniki inflacjogenne. Cel inflacyjny tureckiego banku centralnego to 5%, 

a prognoza tej samej instytucji na rok 2016 to 7,5%. Według ostatnich doniesień TÜİK 

(turecki odpowiednika GUS-u), inflacja spadła w lutym do 8,78% (w skali roku) ze 

styczniowego poziomu 9,58% (w skali roku). Przyczyną była najprawdopodobniej ostatnia 

interwencja tureckiego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa, które w lutym nałożyło ceny 

maksymalne na czerwone mięso. 

 

Wykres 4. Inflacja w Grecji, na Węgrzech i w Turcji.  Źródło danych: OECD. 
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4. Polska sytuacja inflacyjna 

Źródłem danych na temat średniego poziomu cen w Polce zajmuje się Główny Urząd 

Statystyczny. Odczyty są publikowane co miesiąc, co kwartał w połowie roku oraz na 

koniec każdego roku. Poziomy inflacji są rewidowane retrospektywnie po korekcji danych 

wejściowych do kalkulacji. 

 Wskaźniki średniego poziomu cen są obliczane na podstawie: 

 badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, 

 badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o 

przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te 

wykorzystywane są do opracowania systemu wag. 

Poziomy inflacji w Polsce 

Historycznie w  Polce mieliśmy do czynienia z hiperinflacją na początku lat 20 (wielki kryzys, 

dodruk pieniądza finansujący deficyt budżetu państwa) oraz w 1989-1990 – okres 

transformacji ustrojowej. Dwucyfrowy poziom inflacji w Polsce utrzymywał się w latach 

osiemdziesiątych i dziewięcdziesiątych. 

Na początku XXI wieku udało się doprowadzić poziom inflacji do poziomów 

porównywalnych z państwami zachodnimi. W latach 2002-2014 poziom inflacji 

kształtował się w przedziale od nieco powyżej 0% do 5% w maju 2011 wykazując istotną 

korelację z poziomem wzrostu gospodarczego w Polsce. Począwszy od lipca 2014 mamy 

w Polsce doczynienia u utrzymującą się deflacją, której najniższy odczyt odnotowano 

w lutym 2015 tj. -1,6% r/r. 

Wykres 5. Poziomy inflacji w Polsce 2000-2016. Źródło NBP 
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Determinanty bieżącej sytuacji inflacyjnej 

Fundamentalnymi czynnikami zewnętrznymi, które wpływają na bieżącą sytuację 

inflacyjną w Polsce są: 

 spadek cen surowców energetycznych w tym wpływ aprecjacji dolara, 

 spadek cen artykułów rolnych i żywności na rynkach światowych.  

W przypadku cen surowców energetycznych w III kwartale ubiegłego roku  

w porównaniu do średniej z roku 2014 roku, ropa naftowa potaniała o 51,9% za baryłkę, 

natomiast cena gazu ziemnego była niższa o 38,1% (gaz wydobywany na terenie Rosji 

i sprzedawany na terenie Niemiec). Spadek poziomu cen surowców energetycznych jest 

równoważony aprecjacją dolara względem walut zagranicznych. Negatywnie  

umacnianie się dolara wpływa na importerów surowców, niekorzystnie wpływając na 

procesy inflacyjne. 

W przypadku artykułów rolnych największy wpływ miały, silne spadki cen zboża: pszenica 

– -39,2%, jęczmień – -16%, ryż – -15,9%, kukurydza – -13,9% (porównanie dla września 2015 

r. wobec średniej z 2014 r.) oraz wykrycie w Polsce ognisk afrykańskiego pomoru świń, co 

spowodowało zmniejszenie import wieprzowiny z Polski i redukcję cen mięsa.  

Skala spadku cen żywności w miesiącach poprzedzających listopad 2015 r. nie była 

jednak na poziomie ogólnym tak znacząca, co wynikało ze wzrostu cen warzyw  

i owoców, który był spowodowany ograniczoną uprawą wynikającą z niskiej 

opłacalności produkcji w 2014 r. (wysokie zbiory, wprowadzenie embarga przez 

Federację Rosyjską). Również ubiegłoroczna susza odcisnęła swoje piętno na 

ograniczeniu podaży żywności.  

Ponadto przy analizie czynników zewnętrznych wpływających na polską gospodarkę 

warto mieć na uwadze spowolniony wzrost handlu międzynarodowego. Obserwujemy 

obecnie spadek średniego wzrostu wielkości eksportu. W skali roku wielkość eksportu 

spadła do 6% z około14% w latach 2001-2007.  
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5. MODEL FQF 

Model przygotowany przez Fundację Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance” 

(Model FQF) przedstawia projekcję inflacji r/r na koniec 2016 r. Model zbudowano 

w oparciu o miesięczne dane obejmujące lata 2005-2016 dotyczące rynków Polski, UE 

oraz USA, które w opinii Fundacji mogły mieć potencjalny wpływ na inflację. Analiza 

statystyczna wybranych zmiennych umożliwiła identyfikację tych, które w największym 

stopniu objaśniają kształtowanie się inflacji.  

Celem prac była próba skonfrontowania rezultatów modelu FQF z wynikami 

zaawansowanego modelu przygotowywanego przez NBP oraz wynikami otrzymanymi 

z ankiety przeprowadzonej przez Związek Maklerów i Doradców. Poniżej przedstawiona 

została specyfikacja modelu oraz wyniki prognozy inflacji w oparciu o skonstruowany 

model. 

Zmienne modelu 

Doboru zmiennych objaśniających z zestawu czynników kształtujących rozwój polskiej 

gospodarki i poziom inflacji dokonano na bazie symulacji, kierując się stopniem 

dopasowania modelu do danych przy spełnionych oczekiwaniach właściwości 

zmiennych takich jak autokorelacja. Spośród badanych czynników wybrano: 

ZMIENNA OPIS 

CPIPL_MM - zmiana inflacji CPI Polski miesiąc do miesiąca 

BRENT_RET1 - miesięczna stopa zwrotu ceny ropy BRENT 

BEZROB_RET1 - miesięczna stopa zmiany bezrobocia w procentach 

USD_RET1 - miesięczna stopa zwrotu kursu USD/PLN 

COMMODITY_INDEX_RET11 - miesięczna stopa zwrotu indexu commodity 

Model FQF 

Zbudowany Model FQF to klasyczny model wielorównaniowy oparty o interpretacje 

zredukowanego układu (VAR). VAR pozwala na tworzenie prognoz oraz budowę IRF 

(Impulse Respone Function). IRF jest metodą umożliwiającą tworzenie scenariuszy 

opartych o impuls na konkretnej zmiennej w modelu. VAR wymaga analizy zmiennych 

stacjonarnych, czyli zmiennych o stałych parametrach w czasie. 

Model VAR na przestrzeni wszystkich równań posiada te same zmienne objaśniające, 

dlatego najlepszą metodą estymacji jest klasyczny model OLS (Ordinary Least Squares) 

zastosowany niezależnie dla każdego równania. W przypadku, gdy zmienne objaśniające 

są rożne, powinniśmy rozważyć zastosowanie wnioskowania SUR (seemingly unrelated 

                                                 
1 Bloomberg Commodity Index (BCOM). Źródło danych: investing.com. 
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regressions). Model VAR jest szczególnym przypadkiem modelu SUR. Należy zaznaczyć, iż 

interpretacja modelu VAR opiera się o czysto ilościową analizę.  

Końcowy model Fundacji QF oparto na siedmiu opóźnieniach. Model charakteryzuje się 

brakiem autokorelacji oraz relatywnie wysokim skorygowanym współczynniku 

determinacji R2 dla wszystkich regresji w tym około 60% dla regresji opisującej inflację.  

Dla podkreślenia trendu inflacji na wykresie wyznaczono krzywą LOESS. Model FQF wydaje 

się potwierdzać zmianę trendu na wzrostowy, prognozując  wzrost średniego poziomu 

cen r/r na koniec 2016 r na poziomie +0,27%. 

Wykres 6. Prognoza inflacji modelem FQF 

 

Analiza symulacyjna 

W celu rozbudowy wnioskowania dokonano symulacji poziomu inflacji w zależności od 

dodatnich impulsów na miesięczny kurs USD/PLN, stopę zmiany bezrobocia w Polsce, 

ceny ropy oraz index cen surowców. Wykresy 7, 8, 9 oraz 10 ukazują zmianę infalcji CPI 

m/m w konkretnym miesiącu w przyszłości, nie są to wykresy efektu skumulowanego. Efekt 

skumulowany osiągamy dodając kolejne wartości na konkretnym wykresie. Na podstawie 

wyników okazuje się, że deprecjacja złotówki względem dolara powinna poskutkować 

wzrostem inflacji w Polsce. Natomiast wzrost bezrobocia w pierwszych miesiącach 

skutkuje wzrostem inflacji, lecz po około pół roku następuje odwrócenie trendu i inflacja 

zaczyna spadać. Impuls na wzrost ceny ropy naftowej powoduje najwyższy wśród 

symulowanych wzrost inflacji w ciągu najbliższego roku. W przypadku impulsu na Index 

Commodity po roku obserwujemy praktycznie zerowy efekt skumulowany. W krótkim 

okresie impuls powoduje wzrost inflacji. 
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Wykres 7. Wpływ deprecjacji PLN względem USD na prognozę inflacji 

 

Wykres 8. Wpływ wzrostu stopy bezrobocia na prognozę inflacji 
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Wykres 9. Wpływ wzrostu cen ropy naftowej na prognozę inflacji 

 
 

 

Wykres 10. Wpływ wzrostu cen commodities na prognozę inflacji 

 

Ankieta ZMID 

Banki centralne, tworząc modele predykcji inflacji, wspierają się wynikami ankiet 

nastrojów wśród przeciętnych obywateli oraz profesjonalistów. W literaturze dowodzi się, 

że ankiety przeprowadzane wśród profesjonalistów posiadają średnio większą korelację 

z przyszłymi stopami inflacji niż w przypadku ankiet przeprowadzanych wśród obywateli.  

Związek Maklerów i Doradców we współpracy z Fundacją przygotował ankietę, która  

w anonimowy sposób zbiera informację o oczekiwaniach inflacyjnych profesjonalnych 
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uczestników rynku kapitałowego. Histogram wyników ankiety przedstawia poniższy 

wykres. Średnie wskazanie wynosi 0,4% r/r na koniec 2016 r. 

Wykres 11. Histogram wyników ankiety ZMID 

 

Ładunek informacyjny ankiety skłonił nas do zaprezentowania predykcji inflacji w oparciu 

o kombinację wyników NBP, Fundacji QF oraz wskazania ankiety ZMID. 

Podsumowanie wyników 

 

W tabeli po lewej stronie znajduje 

się podsumowanie prognozy 

inflacji r/r na końcówkę 2016 r. 

Prognoza przedstawiona przez 

NBP w listopadzie jest bardziej 

optymistyczna niż te uzyskane ze 

średniej oceny ankietowanych 

ZMIDEX oraz z Modelu FQF. Wynik 

ankiety przeprowadzonej na profesjonalistach stanowi neutralne spojrzenie na tle dwóch 

pozostałych narzędzi. Wszystkie metody wskazują na odwrócenie trendu inflacji na 

wzrostowy. Warto zwrócić uwagę na potencjał ankiet wśród profesjonalnych inwestorów 

(ZMID). Wyniki ankiet mogą stanowić dodatkową zmienną uwzględnianą w modelach 

predykcji inflacji w przyszłości. 

 

                                                 
2 Wartość szacunkowa na 10-2016 na podstawie raportu NBP. 

ZMIENNA Inflacja r/r % 

AVG(ZMIDEX) 0.4 

NBP 0.92 

MODEL 0.27 

AVG(ZMIDEX+MODEL+NBP) 0.52 

AVG(ZMIDEX+NBP) 0.65 

AVG(ZMIDEX+MODEL) 0.34 
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