
Załącznik do zaproszenia 

 

WPROWADZENIE DO TEMATU SEMINARIUM  

CZY POLSKIEJ GOSPODARCE ZAGRAŻA STAGFLACJA I RECESJA? 

 

Zarówno w poważnych badaniach analitycznych (krajowych - np. wykonywanych 

przez Polski Instytut Ekonomiczny, NBP, organizacje pracodawców, banki, jak  

i zagranicznych – Komisja Europejska, Bank Światowy, OECD czy największe banki 

inwestycyjne), a także w publikacjach naukowych i publicystyce gospodarczej, 

wyraźnie dominuje pogląd, że polska gospodarka wchodzi, podobnie jak wszystkie 

gospodarki wysoko rozwinięte (OECD), w okres wyraźnego spowolnienia tempa 

wzrostu gospodarczego. Chodzi o spadek tego tempa w wymiarze realnym z poziomu 

4-4,5 % w tym roku (istotnie skądinąd „wzmocnionym” przez wysoką dynamikę 

zapasów) do 1-2% w roku przyszłym. Niektóre analizy i prognozy nie wykluczają 

przy tym recesji technicznej w drugiej połowie bieżącego  roku. Spowolnienie ma 

miejsce w warunkach bardzo wysokiego i stale rosnącego poziomu, jak i dynamiki 

inflacji, co nieuchronnie implikuje pytanie o zagrożenie stagflacją (J.P Morgan, czy 

Bank Światowy mówią nawet o tym zagrożeniu w skali globalnej), zwłaszcza  

w obliczu obserwowanego tzw. odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych.  

Przedmiotem debaty w ramach naszego seminarium będą też przyczyny powyższych 

zagrożeń. Chodzi zwłaszcza o wymianę poglądów, czy i w jakim zakresie są one 

implikowane zjawiskami wewnętrznymi, w jakim zaś szokami zewnętrznymi.  

W przypadku pierwszych chodzi zwłaszcza o niespójność polityki 

makroekonomicznej (względnie restrykcyjna polityka monetarna versus silnie 

ekspansywna polityka fiskalna) i bardzo słaby wciąż dynamizm inwestycyjny polskiej 

gospodarki, dodatkowo osłabiany brakiem wsparcia transferem netto oszczędności 

zagranicznych w postaci środków unijnych na finansowanie Krajowego Planu 

Odbudowy. Spośród bardzo wielu przyczyn zewnętrznych wymienić trzeba  

w pierwszej kolejności wojnę w Ukrainie i implikowany nią kryzys energetyczny  

i popandemiczne turbulencje w światowych łańcuchach dostaw i tworzenia wartości. 

Jako organizatorzy seminarium mamy świadomość, że jego przedmiot dotyka 

problemów nie wolnych od sporów ideologicznych dotyczących roli państwa  

w gospodarce. Mamy zarazem nadzieję, że w debacie te spory będą się ogniskować 

wokół kwestii merytorycznych,  dotyczących form, metod i zakresu aktywnej polityki 

prowzrostowej państwa, z uwzględnieniem cons and pros obserwowanej obecnie  

w Polsce tendencji etatystycznej w tej polityce.  


