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W
idmo kryzysu krąży po Europie, i nie tylko. 
Publikowane na przełomie lipca i  sierpnia 
br. dane makroekonomiczne i  wyniki ba-
dań ankietowych coraz wyraźniej wskazują 
na szybko nadchodzące gwałtowne wy-

hamowanie gospodarcze. Niemal każdy dzień przynosi co-
raz to nowe informacje, potwierdzające realizację tego nega-
tywnego scenariusza. Zerwane łańcuchy dostaw, gwałtowny 
wzrost cen energii i  koszty związane z wciąż trwającą pan-
demią COVID-19, przekładające się na coraz wyższą inflację, 
która w  Polsce według danych za sierpień wyniosła 16,1% 
r/r i  0,8% m/m, wymuszającą podnoszenie podstawowych 
stóp procentowych, to tylko niektóre z uwarunkowań, stano-
wiących kryzysowe podglebie. Ich rezultatem w  warunkach 
malejącej siły nabywczej i wzrostu kosztów finansowania jest 
bowiem systematyczne ograniczanie popytu, co przekłada 
się na spadek zakupów i malejącą liczbę nowych zamówień, 
a w konsekwencji – na osłabienie aktywności gospodarczej.

Skoro jednak, jak się wydaje
nie uda się uniknąć nadchodzących makroekonomicznych tur-
bulencji, to warto pokusić się 
o refleksję, jakie zmiany mogą 
one przynieść i w czym spo-
dziewane zaburzenia będą 
się różnić od dotychczas 
obserwowanych w  histo-
rii gospodarczej świata. Czy 
w  perspektywie jest kryzys 
odmienny od wszystkiego, 
czego można było do tej pory 
doświadczyć, i  dlatego trze-
ba oczekiwać nieoczekiwa-
nego oraz przygotowywać 
niestandardowe instrumen-
ty polityki fiskalnej i  mone-

tarnej? A może myślenie w kategorii „tym razem jest inaczej” 
jest niebezpieczną pułapką, bowiem praprzyczyny wszystkich 
kryzysów są niezmienne, a należą do nich przede wszystkim 
nadmierne zadłużenie państwowe i prywatne w stosunku do 
potencjału gospodarki danego państwa? 
Można rozsądzić ten spór w sposób iście salomonowy. Wy-
daje się bowiem, że o ile same czynniki, stymulujące obecny 
kryzys, nie stanowią novum i były już identyfikowane w prze-
szłości, to ich układ i  siła oddziaływania mogą doprowadzić 
do niespotykanych skutków, prowadzących do zasadniczych 
zmian gospodarczych na całym świecie.
Nadciągający kryzys, powiązany przede wszystkim z zaburze-
niami na rynku surowców energetycznych i z wysoką inflacją, 
będzie czymś, czego większość obywateli – zwłaszcza z kra-
jów wysoko rozwiniętych – nie miała nigdy okazji doświadczyć. 
Tzw. szoki naftowe i  wywołana nimi stagflacja miały wszak 
miejsce w  latach siedemdziesiątych i na początku lat osiem-
dziesiątych XX wieku. Ostatnie kilkanaście lat cechowała za 
to bardzo umiarkowana dynamika cen, rodząca obawy o wy-
stąpienie deflacji, któremu to zagrożeniu miała przeciwdziałać 
polityka taniego pieniądza. Nie bez znaczenia było też dążenie 

do opanowania tzw. kryzysu 
na rynku długu publicznego, 
będącego częścią globalne-
go kryzysu finansowego z lat 
2007–2009, i  utrzymywanie 
w  ryzach rentowności skar-
bowych papierów wartościo-
wych, czemu miało służyć 
skupowanie długu publiczne-
go poprzez rozmaite progra-
my skupu aktywów, realizo-
wane przez banki centralne, 
i  wdrożenie przez nie polity-
ki zerowych podstawowych 
stóp procentowych.
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Z drugiej jednak strony
nietrudno dostrzec, że podwaliny dzisiejszego kryzysu umacnia-
ły się od dłuższego czasu, a wybuch pandemii COVID-19 oraz 
wojny Rosji z Ukrainą tylko ten proces przyspieszyły. Prowadzo-
na od lat przez główne banki centralne skrajnie łagodna poli-
tyka pieniężna, kontynuowa-
na w  warunkach zamrażania 
gospodarek i  wprowadzania 
obostrzeń mobilności – a na-
wet wzmacniana dodatko-
wymi programami wsparcia 
płynności – musiała w  mo-
mencie zniesienia rygorów 
sanitarnych i realizacji odłożo-
nego na czas pandemii popy-
tu doprowadzić do powsta-
nia presji cenowej. Presję tę 
umocniły dodatkowo progra-
my wsparcia fiskalnego, reali-
zowane w  trakcie pandemii, 
którymi były np. bezpośrednie 
transfery fiskalne i wspieranie 
dochodów rozporządzalnych 
obywateli bezpośrednio z bu-
dżetu państwa. W  rezultacie 
doszło do dalszego zwiększe-
nia długu publicznego – który 
przykładowo w Stanach Zjed-
noczonych w  latach 2019–
2021 wzrósł ze 106,8% PKB 
do 137,2% PKB, a  w  strefie 
euro z  83,8% do 95,6%. Fi-
skalne stymulowanie popytu 
wraz z utrzymywaniem ujem-
nych realnych stóp procento-
wych stanowiły pożywkę, na 
której niejako wyhodowano 
szybki wzrost cen.
Jakie będą następstwa obec-
nego gospodarczego zamie-
szania? Pewne wstępne wnioski można już sformułować. 
Próbuje to uczynić w  jednym z  ostatnich artykułów Nouriel 
Roubini, którego w swoim czasie okrzyknięto „doktorem za-
gładą” ze względu na sformułowane przezeń prognozy ogól-
noświatowego załamania, które ostatecznie zrealizowały się 
w  postaci globalnego kryzysu finansowego. Według niego, 
wysoka inflacja okaże się zjawiskiem trwalszym, niż dotąd 
zakładano. Jej główne przyczyny nie leżą bowiem w polityce 
banków centralnych; jest za to spowodowana czynnikami ze-
wnętrznymi. By zwalczyć inflację, niezbędny będzie gwałtowny 
zwrot w realizowanej do tej pory polityce pieniężnej i szybkie 
podnoszenie podstawowych stóp procentowych. To jednak 
będzie dodatkowo pogarszać aktywność gospodarczą. Albo 
więc banki centralne będą realizować tzw. „strategię szaleńca” 
w grze w tchórza (chicken game) i swoimi decyzjami przeko-
nają wszystkich, że za wszelką cenę i bez względu na okolicz-
ności będą walczyć z inflacją, albo też odpuszczą, kładąc na 
szali wzrost gospodarczy i  zatrudnienie. W pierwszym przy-
padku nastąpi ostre załamanie i recesja, a w drugim – stagfla-
cja i przedłużony okres stłumionego wzrostu gospodarczego 
przy prawdopodobnym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy. 
Tak czy inaczej, poważnych konsekwencji makroekonomicz-
nych nie da się uniknąć. 

Obecnie wydaje się
że główne banki centralne zmieniają nastawienie w  polityce 
pieniężnej, orientując się na walkę ze wzrostem cen. W  tym 
celu podnoszą podstawowe stopy procentowe, aby przeciw-
działać utrwaleniu się w  gospodarce podwyższonej inflacji 

i  odkotwiczeniu oczekiwań 
inflacyjnych, nawet za cenę 
recesji i wzrostu bezrobocia. 

Skutki 
obserwowanych 
obecnie zjawisk
ujawnią się jednak nie tylko 
w  średnim okresie, ale też 
i  w  bardzo długookresowej 
perspektywie, prowadząc 
do zmiany już nie tylko pod-
stawowych wskaźników 
makroekonomicznych, ale 
i całej struktury gospodarek. 
I  tak, zerwanie globalnych 
łańcuchów dostaw i  obni-
żenie ich elastyczności wy-
musi deglobalizację i  frag-
mentację tych łańcuchów 
oraz przesunięcie magazy-
nów bliżej miejsc finalnego 
przeznaczenia. Oznacza to 
dodatkowe koszty, wpływa-
jące na finalną cenę wyro-
bów gotowych. Natomiast 
bezprecedensowy wzrost 
kosztów energii doprowa-
dzi do upowszechnienia al-
ternatywnych źródeł energii 
i przyspieszenia tzw. zielonej 
transformacji. Wymusi rów-
nież transformację techno-
logiczną, ponieważ obecny 
stan sieci energetycznych 

nie jest dostosowany do masowego upowszechnienia roz-
wiązań służących do pozyskiwania energii solarnej i wiatro-
wej. 
Ponadto, odchodzenie od nieodnawialnych źródeł energii 
spowoduje skokowy wzrost popytu na metale, niezbędne 
do rozbudowy floty samochodów elektrycznych i  sieci ma-
gazynów energii. Steen Jakobsen, główny ekonomista i CIO 
(Chief Information Officer) Saxo Banku, jeszcze jesienią 2021 
r. oceniał, że w 2030 r. krańcowy popyt na metale może być 
nawet wyższy o  dziesięć-dwadzieścia razy w  stosunku do 
stanu obecnego, a było to jeszcze przed wybuchem wojny 
Rosji z Ukrainą. Realizacja tego scenariusza oznaczać będzie 
głęboką transformację przemysłu na całym świecie, ale też 
i wzrost konkurencji o zasoby. I zamiast z kryzysami na ryn-
ku ropy naftowej i gazu ziemnego, już wkrótce możemy się 
zmagać z  kryzysami na rynku rud metali. To tylko niektóre 
z możliwych zmian, którym poddana zostanie gospodarcza 
rzeczywistość. 
Znane powiedzenie głosi, że historia lubi się powtarzać, ale za 
każdym razem inaczej. Podobnie będzie i  teraz. Czy jednak 
po przetoczeniu się koła gospodarczej historii będziemy mieć 
powtórkę z rozrywki czy nowy wspaniały świat? To się dopiero 
okaże. 
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