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Celem niniejszego opracowania jest 
analiza kosztów życia w Polsce na tle 
krajów UE w latach 2010–2020, a także 
próba oszacowania – na bazie danych 
dotyczących inflacji – możliwego trendu  
w tym zakresie z lat 2021–2022. Do 2020 r. 
przeciętne ceny dóbr konsumpcyjnych 
w Polsce (z uwzględnieniem między-
narodowych różnic w sile nabywczej)  
w relacji do unijnej średniej utrzymywały 
się na poziomie nieznacznie poniżej 60 
proc., co odpowiadało relacji PKB w Polsce  
i w krajach UE ogółem. Biorąc pod uwagę 
wzrost płac, który był tym okresie wyższy 
niż wzrost cen konsumpcyjnych, nale-
ży stwierdzić, że koszty życia w Polsce 
spadały. Z powodu braku odpowiednich 
danych statystycznych nie można było 
rozszerzyć tej analizy na 2021 rok i po-
czątek 2022 roku, a to wtedy właśnie na-
stąpiło znaczące przyspieszenie inflacji,  
a tym samym wzrost kosztów życia. Inflacja  
w Polsce – ze względu na to, że punkt 
startu pod koniec 2020 roku był wyższy – 
jest obecnie odpowiednio wyższa niż w in-
nych krajach Europy. Należy oczekiwać, że 
pozytywne tendencje w spadku kosztów 

życia w relacji do uzyskiwanych docho-
dów, obserwowane w Polsce w ostatnich 
latach, najprawdopodobniej zatrzymały 
się w 2022 r., a być może nawet uległy 
odwróceniu. Tempo wzrostu wynagro-
dzeń nominalnych dla wielu gospodarstw 
domowych jest dziś niższe od inflacji,  
a dodatkowo z powodu zaostrzania poli-
tyki pieniężnej rosną wydatki na obsługę 
zadłużenia, które nie są wliczane do infla-
cji konsumenckiej. To musi prowadzić do 
wzrostu ogólnych kosztów życia i powsta-
nia napięć w budżetach gospodarstw 
domowych. W raporcie przedstawione są 
także rekomendacje dla polityki publicz-
nej, które powinny być wdrożone celem 
złagodzenia skutków inflacji zwłaszcza 
dla najuboższych obywateli. Wśród re-
komendacji – oprócz prowadzenia sta-
bilnej i przewidywalnej polityki pieniężnej, 
znajduje się także wskazanie na korzystne 
cenowo skutki deregulacji zarówno firm, 
jak i rynku pracy, zwiększenia konkurencji 
rynkowej oraz na konieczność powstrzy-
mania się od wprowadzania przepisów 
ograniczających w jakimkolwiek aspekcie 
działalność przedsiębiorstw.

Streszczenie
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Głównym źródłem informacji o różnicach 
w kosztach życia, które wykorzystano  
w raporcie, są roczne dane Eurostatu  
o cenach wybranych kategorii towa-
rów i usług konsumpcyjnych w każdym 
kraju członkowskim w relacji do średniej 
obserwowanej we wszystkich krajach 
UE w 2007 roku z uwzględnieniem pa-
rytetu siły nabywczej. W efekcie, dane 
te pozwalają porównać poziomy cen  
z perspektywy siły nabywczej dochodów 
uzyskiwanych przez gospodarstwa do-
mowe w każdym kraju. Ewolucja w czasie 
zmian tak wyrażonych relatywnych cen, 
stanowi dobrą ilustrację zmian kosztów 
życia, zwłaszcza jeśli porównuje się ceny 
wybranych kategorii dóbr ze średnim po-
ziomem cen całkowitych wydatków kon-
sumpcyjnych gospodarstw domowych. 
 
Najbardziej aktualne dane Eurostatu 
obejmują rok 2020, kiedy rozpoczęła się 
globalna pandemia COVID-19. Jest to 
o tyle znaczące, że po pierwsze, w kon-
sekwencji prawnego zamrożenia lub 
ograniczenia działalności w wielu sek-
torach, nastąpiły duże zmiany zarówno 
w wielkości popytu, jak i podaży na wy-
branych rynkach. To oczywiście z du-
żym prawdopodobieństwem miało od-

zwierciedlenie w zmianach cen zarówno  
w 2020 roku, jak i z pewnością w 2021 
roku. Po drugie, w ramach działań mają-
cych na celu łagodzenie ekonomiczne-
go przebiegu pandemii, w wielu krajach,  
w tym także w Polsce, wprowadzono 
specjalne rozwiązania prawno-podat-
kowe, które również miały istotny wpływ 
na poziom cen. Po trzecie, w 2021 roku 
rozpoczął się, a wraz z wybuchem wojny 
w Ukrainie w lutym 2022 roku dodatko-
wo jeszcze nasilił, wzrost cen surowców 
energetycznych, które mają niebagatelny 
wpływ na ceny i koszty życia. Niestety, 
dostępne dane nie pozwalają jeszcze 
na dokładną ocenę skali tych zjawisk. 
 
Drugim źródłem danych o kosztach ży-
cia w Polsce na tle krajów UE są wyni-
ki reprezentatywnego badania EU-SILC  
z okresu 2014–2020, które dostarcza 
informacji o odsetku gospodarstw 
domowych deklarujących problemy  
w sfinansowaniu zakupu różnych dóbr 
konsumpcyjnych. Dane z tego bada-
nia pozwalają określić skalę ubóstwa. 
 
Znaczące różnice w poziomie cen i kosz-
tów życia pomiędzy krajami UE wynikają 
przede wszystkim z różnic w poziomie roz-

1. Wprowadzenie
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woju gospodarczego, zwłaszcza pomiędzy 
wysokorozwiniętymi krajami Europy Za-
chodniej a nowymi krajami członkowskimi 
(EU11)1. Należy jednak odnotować, że ogra-
niczenie analizy jedynie do porównania 
zagregowanego poziomu cen wydatków 
konsumpcyjnych gospodarstw domo-
wych nie pozwoliłoby na identyfikację np. 
ponadprzeciętnie dużego zróżnicowania 
cen usług, któremu towarzyszy relatywnie 
ograniczone zróżnicowania cen towarów. 
 
Pogłębiona analiza przyczyn międzyna-
rodowych różnic w poziomie cen, wyni-
kających np. z odmiennych rozwiązań 
regulacyjnych, które wpływają na zakres 
konkurencji rynkowej, czy poziom opodat-

1 Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Malta, Cypr. 
 Z porównania tego wyłączono Słowenię, która pod względem poziomu cen jest bardziej 
 zbliżona do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.

kowania wybranych dóbr konsumpcyj-
nych, wykraczają poza zakres niniejszego 
raportu. W opracowaniu zwrócono jednak 
uwagę na kategorię dóbr, których ceny  
w dużym stopniu i w oczywisty sposób 
zależą od regulacji państwa, jak chociażby 
wyroby alkoholowe, tytoń czy nośniki ener-
gii. Podkreślono także znaczenie restrykcyj-
nych regulacji rynku dóbr, w tym zawodów 
regulowanych, które hamują konkurencję 
rynkową w Polsce, a tym samym pośrednio 
przyczyniają się do podwyższania kosztów 
życia. Dodatkowo opracowanie przed-
stawia i analizuje główne działania rządu 
i banku centralnego w Polsce, które są 
odpowiedzią na rosnącą inflację obser-
wowaną w ostatnich miesiącach. 
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2. Zmiany poziomu relatywnych cen 
wybranych kategorii dóbr 

konsumpcyjnych w latach 2010–2020

W latach 2010–2020 przeciętne ceny dóbr 
konsumpcyjnych w Polsce (z uwzględ-
nieniem międzynarodowych różnic w sile 
nabywczej) w relacji do średniej w kra-
jach UE-27 utrzymywały się na poziomie 
nieznacznie poniżej 60 proc., co zasad-
niczo odpowiadało relacji PKB w Polsce 
 i w krajach UE ogółem (Wykres 1). Warto 
przy tym odnotować, że relatywny poziom 
cen usług konsumenckich, wynoszący ok. 
40 proc. średniej unijnej, był znacząco 
niższy, niż miało to miejsce w przypad-
ku dóbr konsumpcyjnych, których ceny 
stanowiły ok. 75 proc. średniej dla krajów 
UE (Wykres 2). W obu kategoriach ceny  
w Polsce kształtowały się na poziomie od-
powiadającym ok. 25 percentyla rozkła-
du tych cen w nowych krajach członkow-
skich EU-11. To obrazuje, że generalnie ceny 
usług konsumenckich w Polsce i innych 
krajach regionu będących na podobnym 
poziomie rozwoju były relatywnie niższe 

wobec średniej unijnej niż miało to miej-
sce w przypadku dóbr konsumpcyjnych. 
 
Warto odnotować, że w latach 2015–2019,  
a zatem w okresie poprzedzającym pan-
demię COVID-19 ceny dóbr konsump-
cyjnych w Polsce odnotowały wyraźne 
przyspieszenie względem średniej unijnej:  
w przypadku towarów był to wzrost z 70 
proc. do 75 proc., a usług z 41 proc. do 44 
proc. O ile jednak w 2020 roku, a zatem gdy 
już rozpoczęła się pandemia, ceny towa-
rów utrzymały się, to ceny usług nieznacz-
nie spadły do poziomu 42 proc. średniej 
unijnej. Można przypuszczać, że relatywne 
obniżenie cen usług w tym okresie wynika-
ło z silniejszego spadku popytu na usługi 
niż na towary konsumpcyjne. Z powodu 
braku dostępności danych nie można jed-
nak ocenić czy ta tendencja utrzymała się 
także w kolejnym roku pandemii.
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Wykres 1. Relatywne ceny dóbr konsumpcyjnych i poziom PKB w krajach EU27 w 2020 roku 
(EU27=100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Wykres 2. Relatywne ceny dóbr konsumpcyjnych w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 
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Wykres 3. Relatywne ceny towarów konsumpcyjnych w Polsce na tle krajów EU11 (EU27=100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Wykres 4. Relatywne ceny usług konsumpcyjnych w Polsce na tle krajów EU11 (EU27=100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 
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Warto odnotować, że ceny poszczegól-
nych kategorii towarów i usług konsump-
cyjnych w Polsce znacząco różniły się nie 
tylko względem średniej dla całej UE, ale 
także w porównaniu do przeciętnych 
cen obserwowanych w nowych krajach 
członkowskich. 

2.1. Ceny żywności 
i napojów 

bezalkoholowych

Ceny żywności i napojów bezalkoholo-
wych w latach 2010–2020 notowały silne 
zmiany względem średniej unijnej: o ile 
w latach 2010–2016 obniżyły się z 70 proc. 
do 62 proc., to następnie zaczęły rosnąć, 

osiągając poziom 74 proc. w 2020 roku 
(Wykres 5). Trzeba zaznaczyć, że relatywny 
wzrost cen żywności i napojów bezalko-
holowych nie ograniczał się wyłącznie do 
Polski, ale dotyczył także innych nowych 
krajów UE. Pomimo tych zmian, przeciętne 
ceny żywności i napojów bezalkoholowych 
w Polsce w 2020 roku były wciąż najniższe 
w całej UE.

Bliższa analiza pokazuje, że silny wzrost 
cen żywności w Polsce w latach 2016–2020 
dotyczył praktycznie wszystkich głównych 
kategorii: zwłaszcza tłuszczów (wzrost  
z 72 proc. do 91 proc., Wykres 6), owoców  
i warzyw (wzrost z 61 proc. do 75 proc., 
Wykres 7), mleka serów i jaj (wzrost z 63 
proc. do 76 proc., Wykres 8), mięsa (wzrost 
z 53 proc. do 62 proc., Wykres 9). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Wykres 5. Relatywne ceny żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce na tle rozkładu cen w krajach 

EU11 (EU27=100)

Wykres 6. Relatywne ceny olejów i tłuszczów w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Wykres 7. Relatywne ceny owoców i warzyw w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)

Wykres 8. Relatywne ceny mleka, serów i jaj w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Wykres 9. Relatywne ceny mięsa w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)

Wykres 10. Relatywne ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w Polsce na tle rozkładu cen  

w krajach EU11 (EU27=100)
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2.2. Ceny napojów 
alkoholowych i wyrobów 

tytoniowych

Ceny napojów alkoholowych i wyrobów 
tytoniowych są relatywnie silniej uzależ-
nione od regulacji państwa (np. z powodu 
podatku akcyzowego) niż ma to miejsce  
w przypadku innych dóbr. Z tej perspekty-
wy, kształtowanie cen tych towarów w Pol-
sce na tle przeciętnych cen w krajach UE  
w latach 2010–2020 jest dość zaskakują-
ce. W tym okresie ceny tych dóbr w Pol-
sce nieznacznie zmalały bowiem nie tylko 
względem ich poziomu obserwowanego 
w krajach UE (z 73 proc. do 69 proc.), ale 
także względem poziomu notowanego  
w nowych krajach członkowskich (Wy-
kres 10). Relatywny spadek cen tych dóbr  
w Polsce w tym okresie w porównaniu 
do krajów EU11 wynikał jednak niemal 
całkowicie z wyraźnego wzrostu ich cen  
u naszych sąsiadów. W 2015 roku ceny na-
pojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych  
w Polsce były identyczne jak średnio w EU11 
(co odpowiadało 70 proc. średniej unijnej)  
i praktycznie utrzymały się na tym pozio-
mie do 2020 roku, podczas gdy ich prze-
ciętne ceny w krajach EU11 zwiększyły się 
do blisko 80 proc. średniej unijnej.

2.3. Ceny odzieży, obuwia, 
wyposażenia mieszkań 
oraz nośników energii

O ile omawiane ceny żywności i napojów 
w Polsce były w 2020 roku niższe o ok. 25 

proc. niż w krajach UE, to ceny odzieży  
i obuwia były mocno zbliżone do ich prze-
ciętnego poziomu w UE (Wykres 11). Na-
leży odnotować, że w latach 2017–2020 
nastąpił relatywny spadek cen tych dóbr 
z 99 proc. do 89 proc. poziomu unijnego, 
co może świadczyć o wysokiej konkuren-
cji rynkowej na rynku odzieży i obuwia. 
 
Przeciwną tendencję obserwuje się z kolei 
w przypadku cen wyposażenia mieszkań: 
ich ceny w latach 2010–2015 utrzymy-
wały się na poziomie ok. 60 proc. śred-
niej unijnej, ale do 2020 roku wzrosły aż 
do 75 proc. (Wykres 12). W efekcie, ceny 
wyposażenia mieszkań w Polsce prze-
stały wyznaczać unijne minimum, ale 
podwyższyły się do poziomu odpowia-
dającemu ok. 25 percentylowi ich roz-
kładu w nowych krajach członkowskich. 
 
Ceny energii elektrycznej, gazu i nośników 
energii, które często przykuwają uwagę 
komentatorów, jako istotne elementy cał-
kowitych kosztów życia, kształtowały się  
w Polsce w latach 2010-2020 na dość 
stabilnym poziomie ok. 70 proc. średniej 
unijnej i praktycznie odpowiadały prze-
ciętnemu poziomowi obserwowanemu  
w nowych krajach członkowskich (Wykres 13).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Wykres 11 Relatywne ceny odzieży i obuwia w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)

Wykres 12. Relatywne ceny wyposażenia mieszkań w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem 

różnic w parytecie siły nabywczej pomiędzy krajami. 

Wykres 13. Relatywne ceny energii elektrycznej, gazu i nośników energii w Polsce na tle rozkładu cen  

w krajach EU11 (EU27=100)

2.4. Ceny usług  

Jak wspomniano już wcześniej, relatywne 
ceny usług w Polsce są dużo niższe niż prze-
ciętnie w krajach UE: w 2020 roku wynosiły 
one nieznacznie powyżej 40 proc. średniej 
dla krajów UE. Są one przede wszystkim 
niższe, niż wynikałoby to z poziomu rozwoju 
Polski mierzonego wartością PKB (60 proc. 
średniej UE) czy zagregowanego poziomu 
wydatków konsumpcyjnych gospodarstw 
domowych (58 proc.). Warto zauważyć, 
że w latach 2015–2020 poziom cen usług  
w Polsce praktycznie nie uległ zmianie, pod-
czas gdy przeciętnie w krajach EU11 zwięk-
szył się z ok. 50 proc. do 58 proc. (Wykres 4). 
 

Szczególnie niskie ceny w Polsce dotyczą 
usług zdrowotnych, które wynoszą jedy-
nie nieznacznie powyżej 40 proc. średniej 
unijnej, a przy tym nie odbiegają znaczą-
co od przeciętnych cen tych usług w no-
wych krajach członkowskich (Wykres 14). 
W Polsce notuje się również dość niskie 
ceny usług telekomunikacyjnych, które 
stanowią zaledwie ok. 50 proc. średniej 
unijnej (Wykres 15). Co więcej, w 2016 roku 
w tej kategorii odnotowano ich skokowy 
spadek z 54 proc. do 43 proc. średniej 
unijnej. Choć do 2020 r. ich ceny ponownie 
wzrosły, ale wciąż stanowią jedynie połowę 
średniej unijnej.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU-SILC, Eurostat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU-SILC, Eurostat.

Wykres 14. Relatywne ceny usług zdrowotnych w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)

Wykres 15. Relatywne ceny telekomunikacyjnych w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU-SILC, Eurostat.

Wykres 16. Relatywne ceny rekreacji i kultury w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)

Wykres 17. Relatywne ceny usług edukacyjnych w Polsce na tle rozkładu cen w krajach EU11 (EU27=100)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU-SILC, Eurostat.

Wykres 18. Relatywne ceny usług hotelarskich i gastronomicznych w Polsce na tle rozkładu cen w krajach 

EU11 (EU27=100)

Obok wspomnianych wcześniej usług, 
których ceny w ostatnich latach noto-
wały relatywny spadek, można wskazać 
również usługi, których ceny wyróżniają 
się zdecydowanym wzrostem. Po pierw-
sze, są to usługi rekreacyjne i kultural-
ne, których ceny zwiększyły się z 53 proc.  

w 2013 roku do 64 proc. w 2020 roku (Wykres 
16) oraz usługi edukacyjne, których ceny 
wzrosły z 37 proc. w 2010 roku do 46 proc.  
w 2020 roku (Wykres 17). Pewien wzrost cen 
wystąpił także w usługach hotelarskich  
i restauracjach: z 71 proc. w 2016 roku do 
76 proc. w 2020 roku (Wykres 18).
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3. Problemy finansowe 
gospodarstw domowych w Polsce 

– wyniki badania EU-SILC

W tej części opracowania przedstawiono 
diagnozę sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych w Polsce w świetle wyników 
reprezentatywnego badania EU-SILC w la-
tach 2014–2020. Szczególna wartość tego 
badania polega na tym, że pozwala ono 
pokazać skalę deklarowanych problemów 
finansowych gospodarstw domowych  
o różnych charakterystykach. Na kolejnych 
stronach przedstawiono wybrane wyniki 
tego badania opisujące zmiany kosztów 
życia w czasie, w Polsce dla wszystkich 
gospodarstw domowych oraz osobno dla 
rodzin bezdzietnych, oraz rodzin z dwoj-
giem dzieci. Takie porównanie wydaje się 
interesujące akurat w Polsce, gdzie w 2016 
roku uruchomiono hojny program wspar-
cia finansowego dla rodzin z dziećmi 500+. 
Choć jego głównym deklarowanym celem 
był wzrost dzietności, to jednak w praktyce 
doprowadził on głównie do zmniejszenia 
skali ubóstwa. 

Wyniki badania EU-SILC wskazują, że od 
2016 roku nastąpił w Polsce wyraźny spa-
dek udziału kosztów utrzymania mieszka-
nia w dochodzie rozporządzalnym ogółem. 
Ten spadek wynikał głównie z poprawy  
w tym okresie sytuacji na rynku pracy, któ-
rej towarzyszył relatywnie szybki wzrost za-

trudnienia i wynagrodzeń. Świadczy o tym 
zmniejszenie udziału kosztów utrzymania 
mieszkania ogółem z 23 proc. w 2014 roku 
do 17 proc. w 2020 roku. Ale dodatkowym 
czynnikiem poprawy najprawdopodob-
niej były także wypłacane świadczenia  
w ramach programu 500+. Wskazuje na to 
relatywnie silniejszy spadek udziału kosz-
tów utrzymania mieszkania wśród rodzin  
z dwojgiem dzieci niż w rodzinach bez-
dzietnych. O ile w 2015 roku w obu typach 
rodzin odsetek tych kosztów w dochodzie 
rozporządzalnym nie różnił się, to w 2020 
roku w rodzinach z dwojgiem dzieci był  
o blisko 5 pkt proc. niższy niż w rodzinach 
bezdzietnych (Wykres 19). 

Badania EU-SILC pokazują również, że  
w latach 2010–2020 systematycznie malał  
odsetek gospodarstw domowych, które 
deklarowały, że nie mogą pozwolić sobie 
na posiłek mięsny co najmniej co drugi 
dzień (Wykres 20). Zauważalny spadek 
tego odsetka nastąpił jednak nawet jesz-
cze przed wprowadzeniem programu 500+, 
co należy łączyć ze wspomnianą już po-
prawą sytuacji na rynku pracy.

W latach 2010–2020 następował w Pol-
sce nieprzerwany spadek odsetka go-



Warsaw Enterprise Institute 21

Koszty życia i poziom cen w Polsce na tle krajów UE w latach 2010–2022

spodarstw domowych osób pracujących 
(Wykres 21) i emerytów (Wykres 22), którzy 
deklarowali problemy finansowe. Co wię-
cej, udział tych gospodarstw domowych 
w Polsce był relatywnie niski na tle krajów 
UE11. Kolejnym potwierdzeniem poprawia-
jącej się sytuacji materialnej w Polsce  
w ostatnich latach, którą należy utoż-
samiać ze spadkiem kosztów życia, jest 
znacząco obniżający się odsetek gospo-
darstw domowych z dziećmi do 18. roku 
życia, które deklarują problemy finansowe 
(Wykres 23). Udział rodzin wskazujących na 
takie problemy finansowe zmniejszył się  
z 23 proc. w 2014 roku do zaledwie 5 proc.  
w 2020 roku. Interesujące dodatkowo jest 
to, że ta poprawa dotyczyła osób o róż-
nym poziomie wykształcenia: wśród rodzin,  
w których osoby dorosłe miały wykształ-
cenie co najwyżej średnie, odsetek ten 
spadł z 31 proc. do 8 proc., z kolei wśród 
rodzin, w których osoby dorosłe miały wy-
kształcenie wyższe, odsetek ten obniżył się  
z 7 proc. do 1 proc. To pokazuje, że poprawa 
sytuacji materialnej rzeczywiście objęła 
szeroki zakres gospodarstw domowych, 
a jednocześnie, że relatywne koszty życia 
w porównaniu do osiąganych dochodów 
w rodzinach osób z wykształceniem wyż-

szym są zasadniczo niższe niż w rodzinach 
osób o niższym, formalnym poziomie wy-
kształcenia. 

O spadku relatywnych kosztów życia  
w porównaniu do osiąganych dochodów  
w Polsce w ostatnich latach świadczy tak-
że wyraźny spadek odsetka gospodarstw 
domowych, które deklarują, że nie mogą 
sobie pozwolić na wyjście z rodziną lub 
przyjaciółmi do restauracji przynajmniej 
raz w miesiącu (Wykres 24). W latach 
2014–2020 udział takich rodzin ogółem  
w populacji obniżył się z 13 proc. do 5 proc., 
a jeszcze większy spadek dotyczył rodzin 
z dochodami poniżej 60 proc. mediany 
wynagrodzeń: z 32 proc. do 11 proc. Dla 
porównania, wśród rodzin z dochodami 
powyżej 60 proc. mediany ten odsetek 
wyjściowo w 2014 roku był niski i wynosił 
9 proc., a do 2020 roku spadł do 4 proc. 
Powyższe wyniki warto zestawić z oma-
wianymi wcześniej danymi o rosnących 
w Polsce relatywnych cenach usług ga-
stronomicznych i hotelarskich. Oznacza 
to, że pomimo zbliżania się cen tych usług  
w Polsce do ich przeciętnego poziomu  
w UE, dla coraz mniejszej części gospo-
darstw domowych był to istotny problem.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU-SILC, Eurostat.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU-SILC, Eurostat.

Wykres 20. Odsetek gospodarstw domowych, które nie mogą sobie pozwolić na posiłek mięsny co najmniej 

co drugi dzień  w Polsce na tle krajów EU11

Wykres 19. Udział kosztów utrzymania mieszkania w dochodzie rozporządzalnym gospodarstw domowych 

w Polsce na tle krajów EU11
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU-SILC, Eurostat.

Wykres 22. Odsetek gospodarstw domowych osób na emeryturze, które deklarują problemy finansowe  

w Polsce na tle krajów EU11

Wykres 21. Odsetek gospodarstw domowych osób pracujących, które deklarują problemy finansowe  

w Polsce na tle krajów EU11
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie EU-SILC, Eurostat.

Wykres 24. Odsetek gospodarstw domowych, które nie mogą sobie pozwolić na wyjście do restauracji 

przynajmniej raz w miesiącu w Polsce na tle krajów EU11

Wykres 23. Odsetek gospodarstw domowych z dziećmi poniżej 18. roku życia, które deklarują problemy 

finansowe w Polsce na tle krajów EU11 według poziomu wykształcenia
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4. Wpływ rosnących cen na 
sytuację osób o niskich dochodach

Z perspektywy osób o najniższych do-
chodach kluczową kategorią wydatków 
konsumpcyjnych jest żywność i napoje 
bezalkoholowe, które stanowią zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb. Choć rela-
tywne ceny tych produktów w Polsce są 
niskie, zarówno względem ich przeciętne-
go poziomu w krajach UE, jak i nowych kra-
jach członkowskich, to jednak rozpoczęty  
w ostatnich latach relatywny wzrost cen 
żywności będzie istotnie podwyższał koszty 
życia gospodarstw domowych. Ten efekt 
w Polsce będzie znacznie silniejszy niż  
w rozwiniętych gospodarczo krajach Euro-
py Zachodniej. W 2020 roku udział wydat-
ków na żywność i napoje bezalkoholowe 
w wydatkach konsumpcyjnych ogółem 
wynosił w Polsce przeciętnie 17,9 proc. Dla 
porównania, w Niemczech udział ten sta-
nowił jedynie 12 proc., z kolei w Rumunii 
aż 26,4 proc. Rosnące koszty żywności 
najsilniej będą odczuwać gospodarstwa 
o relatywnie niskich dochodach. Według 
danych Eurostatu, które wprawdzie koń-
czą się na 2015 roku, ale dobrze obrazują 
skalę dysproporcji, udział wydatków na 
żywność i napoje bezalkoholowe w Polsce 
w pierwszym kwantylu rozkładu dochodów 

(tj. wśród 20 proc. gospodarstw domowych 
o najniższych dochodach) wynosił 23,7 
proc., ale już w czwartym i piątym kwantylu 
udziały te były na poziomie odpowied-
nio 21,6 proc. i tylko 17,8 proc. We wspo-
mnianych wcześniej Niemczech, rodziny  
z pierwszego kwantyla dochodów prze-
znaczały na żywność i napoje bezalkoho-
lowe 14,6 proc. wydatków konsumpcyjnych 
ogółem, a w czwartym i piątym zaledwie 
11,6 proc. i 9,9 proc. Powyższe porównanie 
pokazuje, że wpływ rosnących cen żywno-
ści na koszty życia w Polsce jest przeciętnie 
blisko dwukrotnie wyższy niż w Niemczech. 
 
Obserwowany w ostatnich kwartałach 
wzrost cen żywności z pewnością zatrzy-
mał, a prawdopodobnie także odwrócił no-
towany w ostatnich latach systematyczny 
spadek odsetka gospodarstw domowych, 
które sygnalizują problemy finansowe. Do 
pogorszenia deklarowanej sytuacji mate-
rialnej przyczyniają się także rosnące ceny 
nośników energii i paliw. Według wyników 
badań opinii publicznej przeprowadzo-
nych w styczniu 2022 roku, najbardziej 
pilnym działaniem rządu mającym złago-
dzić wzrost cen i jego skutki, było zmniej-
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szenie opodatkowania energii elektrycznej, 
zniesienie VAT na żywność oraz zmniej-
szenie opodatkowania paliw silnikowych2. 
 
Przedstawione w niniejszym raporcie dane 
o relatywnym poziomie cen w Polsce 
wskazują, że są one nie tylko niskie wzglę-
dem przeciętnego poziomu w całej UE, ale 
także w porównaniu do nowych krajów 
członkowskich. Choć podatki i rozwiąza-
nia regulacyjne mają potencjalnie istotny 
wpływ na poziom cen konsumpcyjnych  
i kosztów życia, to jednak przedstawiona  
w niniejszym opracowaniu analiza zagre-
gowanych danych o poziomach i zmia-
nach relatywnych cen w Polsce na tle 
innych krajów UE nie pozwoliła na zidenty-
fikowanie konkretnych przypadków, w któ-
rych zmiany podatkowe lub regulacyjne  
w znaczący sposób wpłynęły na poziom 
cen dla gospodarstw domowych. Zasad-
niczym czynnikiem różnicującym poziom 
cen relatywnych w krajach UE były różnice  
w poziomie rozwoju gospodarczego: im sła-
biej rozwinięty kraj, tym niższy poziom cen. 
Dostępne dane i analizy pokazują, że  
w ostatniej dekadzie miało miejsce w 

2 CBOS, Postrzeganie inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu, styczeń 2022 r.

Polsce znaczące obniżenie skali ubóstwa 
odzwierciedlone przez spadek odsetka 
gospodarstw domowych deklarujących 
problemy finansowe. Szczegółowa ana-
liza wskazuje, że ta poprawa dotyczyła  
w ponadprzeciętnym stopniu rodzin  
z dziećmi, co należy łączyć z uruchomie-
niem w 2016 roku programu wsparcia dla 
rodzin z dziećmi 500+. Należy jednak za-
znaczyć, że nie był to decydujący czyn-
nik, gdyż wiele wskaźników relatywnego 
ubóstwa poprawiło się jeszcze przed 2016 
rokiem. Tę poprawę należy łączyć z polep-
szającą się sytuacją na rynku pracy, cze-
go efektem był wzrost liczby pracujących  
i wynagrodzeń. Po 2016 roku mieliśmy za-
tem do czynienia z nakładaniem na siebie 
dwóch czynników podbijających wielkość 
dochodów do dyspozycji: kontynuacji po-
prawy sytuacji na rynku pracy oraz do-
datkowego wsparcia z tytułu programu 
500+. Świadczenie to z czasem – jeśli nie 
będzie waloryzowane – będzie traciło na 
znaczeniu ze względu na inflację. Już dzi-
siaj oblicza się, że realna wartość tego 
świadczenia obniżyła się od początku jego 
funkcjonowania o ponad 100 zł.
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5. Wpływ inflacji na koszty życia 
oraz podejmowane działania

 antyinflacyjne

Przeprowadzona analiza zmian relatyw-
nych cen wybranych dóbr w Polsce w po-
równaniu do ich przeciętnego poziomu  
w krajach UE w latach 2010–2020 oraz 
odsetka gospodarstw domowych dekla-
rujących problemy finansowe w latach 
2014–2020 daje obraz wyraźnego spad-
ku kosztów życia w relacji do uzyskiwa-
nych dochodów. Przynajmniej do 2020 
roku tempo wzrostu dochodów w Polsce 
przewyższało dynamikę wzrostu cen kon-
sumpcyjnych. Niestety, z powodu braku 
odpowiednich danych statystycznych nie 
można było rozszerzyć tej analizy na 2021 
rok i początek 2022 roku, kiedy nastąpiło 
znaczące przyspieszenie inflacji, a tym 
samym wzrost kosztów życia.

Inflacja HICP w Polsce jest bardzo wysoka: 
na koniec IV kwartału 2020 roku wynosiła 
ona 3,4 proc. r/r, na koniec IV kw. 2021 roku 
zwiększyła się do 8 proc. r/r, a już na ko-
niec I kw. 2022 roku osiągnęła poziom 10,2 
proc. r/r (dane Eurostatu). Dla porównania, 
przeciętnie w 27 krajach UE w tych samych 
okresach inflacja HICP wynosiła odpo-
wiednio 0,2 proc. r/r, 5,3 proc. r/r oraz 7,8 
proc. r/r. O ile skala przyspieszenia tempa 
wzrostu cen mierzona w punktach pro-
centowych w Polsce i przeciętnie w UE jest 

porównywalna (wzrost o ok. 7 pkt proc.), to 
jednak w Polsce punkt startu pod koniec 
2020 roku był wyższy, a w efekcie dzisiejsza 
inflacja jest także odpowiednio wyższa.  
W poszczególnych kategoriach dóbr kon-
sumpcyjnych występują jednak istotne 
różnice w zakresie tempa wzrostu cen  
w Polsce i innych krajach UE. Przykłado-
wo, często komentowane ceny użytkowa-
nia mieszkań wzrosły w Polsce na koniec  
I kw. 2022 roku o 17,2 proc. r/r, podobnie 
jak przeciętnie w krajach UE, ale było to 
znacząco mniej niż chociażby w Holandii, 
gdzie ceny te wzrosły o 43,1 proc. r/r.

Pozytywne tendencje w spadku kosztów 
życia w relacji do uzyskiwanych docho-
dów, obserwowane w Polsce w ostatnich 
latach, najprawdopodobniej zatrzymały 
się w 2022 roku, a być może nawet uległy 
odwróceniu. Tempo wzrostu wynagrodzeń 
nominalnych dla wielu gospodarstw do-
mowych jest niższe od inflacji, dodatkowo 
z powodu zaostrzania polityki pieniężnej 
rosną wydatki na obsługę zadłużenia, które 
nie są wliczane do inflacji konsumenckiej. 
To musi prowadzić do wzrostu ogólnych 
kosztów życia i powstania napięć w bu-
dżetach gospodarstw domowych. Warto 
jednak podkreślić, że alternatywą nie jest 
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zatrzymanie wzrostu stóp procentowych 
przez bank centralny lub zwiększanie wy-
datków rządowych mających w założeniu 
kompensować obserwowany wzrost cen, 
gdyż są one niezbędne do powstrzymania 
wzrostu inflacji, która zmniejsza siłę na-
bywczą oszczędności i bieżących docho-
dów. Dbanie o stabilność pieniądza przez 
bank centralny oraz stabilność finansów 
publicznych przez rząd i parlament jest tro-
ską o zatrzymanie wzrostu kosztów życia. 
 
Rosnąca inflacja spowodowała, że rząd 
w Polsce w ostatnich kwartałach podjął 
kilka niestandardowych działań, których 
deklarowanym celem jest ograniczenie 
szybkiego wzrostu cen wybranych dóbr, 
a w efekcie złagodzenie wpływu wysokiej 
inflacji na koszty życia gospodarstw do-
mowych. Do najważniejszych z nich należy 
obniżenie stawki podatku VAT na pali-
wa z 23 proc. do 8 proc., na gaz z 8 proc. 
do 0 proc., ciepło do ogrzewania domów  
z 8 proc. do 5 proc. oraz na produkty spo-
żywcze (głównie żywność nieprzetworzo-
ną), która dotychczas była objęta stawką 
5 proc., do 0 proc. Te obniżone stawki po-
datku VAT mają obowiązywać od lutego 
do lipca 2022 roku, choć przedstawiciele 
rządu sygnalizują, że z dużym prawdopo-
dobieństwem tarcza antyinflacyjna zo-
stanie przedłużona. Choć redukcje sta-
wek VAT mogą rzeczywiście przejściowo 
zmniejszyć poziom cen tych wybranych 
dóbr konsumpcyjnych, to jednak trudno 
oczekiwać, aby miało to istotny wpływ 
na obniżenie inflacji ogółem. Po pierwsze, 
główną przyczyną wysokiej inflacji jest 
nadmierny popyt krajowy oraz podwyż-
szony poziom cen żywności i surowców 
energetycznych na rynkach światowych, 
na które polskie władze nie mają żadnego 
istotnego wpływu. Po drugie, krajowe ceny 
importu, w tym ceny surowców energe-
tycznych, są podbijane przez osłabienie 

3 CBOS, Aktualne problemy i wydarzenia, luty 2022 r.

złotego względem głównych walut. To z ko-
lei wynika z podwyższonej premii za ryzyko 
polityczne związane ze sporem prawnym 
polskiego rządu z organizacjami unijny-
mi, który blokuje uruchomienie środków  
z Krajowego Planu Odbudowy. Dodatko-
wym czynnikiem osłabiającym złotego jest 
podbita premia za ryzyko związana z wojną 
w Ukrainie, na którą polskie władze nie 
mają wpływu. Po trzecie, wysoki popyt kra-
jowy, który pozostaje głównym motorem 
wzrostu inflacji i który był obserwowany 
jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, 
wynika z nadmiernej podaży pieniądza. 
Tymczasem rządowa tarcza antyinflacyj-
na nie zmniejsza zagregowanego popytu,  
a jedynie przekierowuje go na pozostałe 
kategorie dóbr konsumpcyjnych. W efekcie, 
wolniejszej dynamice wzrostu cen dóbr 
objętych rządową tarczą antyinflacyj-
ną prawdopodobnie będzie towarzyszyć 
szybsze tempo wzrostu cen pozostałych 
dóbr. Po czwarte, tarcza antyinflacyjna 
ma być rozwiązaniem czasowym, a za-
tem po jej wygaśnięciu (w sierpniu 2022 r. 
według pierwotnych założeń, choć termin 
ten może ulec zmianie) nastąpi przyspie-
szenie inflacji dokładnie tych samych dóbr, 
które zostały nią objęte na początku roku. 
Działania rządu mogą jedynie przesuwać  
w czasie procesy inflacyjne, ale nie usu-
wają, ani nie zmniejszają jej przyczyn. Tego 
typu pogląd na efekty rządowej tarczy 
inflacyjnej wyraża zresztą większość Pola-
ków. W badaniu CBOS przeprowadzonym  
w styczniu 2022 roku aż 32 proc. osób 
twierdziło, że działania rządu nie będą 
miały znaczenia dla łagodzenia wzrostu 
cen, z kolei aż 46 proc. ankietowanych 
uważało, że przyniosą one efekty, ale tylko 
w niewielkim stopniu3. Najnowsze wyniki 
badań opinii społecznej z przełomu marca 
i kwietnia 2022 roku wskazują, że niemal 
wszyscy ankietowani dostrzegają wzrost 
cen (99 proc.), w tym niemal wszyscy uwa-
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żają, że w okresie ostatniego roku ceny 
towarów i usług wzrosły zdecydowanie 
(88 proc.). Nie jest zaskoczeniem, że taka 
opinia jest wyrażania najczęściej wśród 
osób o niskich dochodach. Dla największej 
grupy respondentów, najsilniej odczuwany 
jest wzrost cen żywności, paliw silniko-
wych, energii elektrycznej, ale także kosz-
tów użytkowania mieszkania. Co ciekawe, 
to samo badanie wskazuje, że pomimo 
rosnącej inflacji nastąpił wzrost odsetka 
respondentów, którzy uważają, że sytuacja 
dochodowa ich gospodarstw domowych 
uległa poprawie (39 proc. responden-
tów w kwietniu wobec 28 proc. w styczniu 
2022 roku)4. To pokazuje, że przynajmniej 
jak dotąd wzrost inflacji nie spowodował 
pogorszenia własnej oceny sytuacji ma-
terialnej gospodarstw domowych.  

Działania antyinflacyjne rozpoczął tak-
że Narodowy Bank Polski. Biorąc jednak 
pod uwagę obserwowane już od dłuż-
szego czasu narastające ryzyka inflacyj-
ne związane, np. z nadmiernym popytem  
i napięciami na rynku pracy, proces za-
ostrzania polityki pieniężnej wydaje się 
spóźniony i wciąż nieadekwatny. Wyższe 
stopy procentowe banku centralnego 
prowadzą do wzrostu kosztów obsłu-
gi zadłużenia gospodarstw domowych,  
a w efekcie nieuchronnie zmniejszają wy-
datki konsumpcyjne. W debacie publicznej 
na temat rosnących kosztów odsetek od 
kredytów zaczęły pojawiać się propozycje 
zamrożenia stawek WIBOR, który rośnie 
wraz ze wzrostem stóp procentowych 
NBP, czy wręcz zamrożenia wysokości 
rat kredytów. Podobnie jak w przypadku 
rządowej tarczy antyinflacyjnej, propozy-
cje te nie tylko nie zahamują inflacji, ale  
w tym przypadku wręcz mogą działać pro-

4 CBOS, Postrzeganie inflacji, maj 2022 r.

inflacyjnie. Bank centralny podnosi stopy 
procentowe po to, aby zwiększyć koszty 
kredytów, a w efekcie zmniejszyć zagrego-
wany popyt. Zamrażanie stawek WIBOR lub 
ograniczanie wysokości rat kredytów (np. 
tylko hipotecznych) spowoduje znaczące 
osłabienie efektywności polityki pieniężnej, 
a w efekcie, aby przywrócić inflację do wy-
znaczonego celu 2,5 proc., bank centralny 
będzie musiał jeszcze silniej podwyższać 
stopy procentowe. Na szczęście postu-
laty zamrożenia WIBOR lub rat kredytów 
są tylko propozycjami. Ich wprowadzenie  
w życie osłabiłoby efektywność polity-
ki pieniężnej i miałoby długofalowy ne-
gatywny wpływ na możliwość obniżenia 
inflacji, co z kolei nieuchronnie prowa-
dziłoby do wzrostu kosztów życia gospo-
darstw domowych.

Według ostatniej projekcji NBP z marca 
2022 roku, przy założeniu stałych stóp 
procentowych NBP, inflacja cen dóbr 
konsumpcyjnych w 2022 roku wyniesie 
10,8 proc., po czym obniży się do 9,0 proc.  
w 2023 roku i do 4,2 proc. w 2024 roku. Z ko-
lei według rządowej aktualizacji Programu 
Konwergencji przygotowanej w kwietniu 
2022 roku, która zakłada wzrost stop pro-
centowych NBP zgodnie z oczekiwaniami 
rynkowymi, inflacja średnioroczna w 2022 
roku wyniesie 9,1 proc., po czym obniży 
się do 7,8 proc. w 2023 roku i do 4,8 proc.  
w 2024 roku, i wejdzie w dopuszczalne 
pasmo odchyleń od celu NBP, dopiero 
w 2025 roku osiągając poziom 3,5 proc. 
Rozpoczęty cykl podwyżek stóp procento-
wych banku centralnego będzie wpraw-
dzie ograniczał wzrost inflacji, jednak jej 
powrót do celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. 
±1 pkt proc.) nie nastąpi szybko. 
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Podsumowanie

Rozpoczęte zaostrzanie polityki pienięż-
nej jest koniecznym działaniem, które  
w perspektywie najbliższych lat może 
sprowadzić inflację do celu NBP, a w efek-
cie ustabilizować zmiany kosztów życia 
gospodarstw domowych. Choć wyższe 
stopy procentowe podbijają koszty obsługi 
kredytów zaciągniętych przez gospodar-
stwa domowe, to jednak jest to działanie 
konieczne do zapewnienia stabilnego  
i wysokiego wzrostu gospodarczego, który 
ostatecznie jest głównym czynnikiem de-
cydującym o materialnym poziomie życia. 
Warto podkreślić, że działania rządu ma-
jące w założeniu łagodzić skutki wysokiej 
inflacji, zmniejszają efektywność polityki 
pieniężnej, bo nie zmniejszają zagrego-
wanego popytu, a jedynie przesuwają go 
w czasie i przekierowują na inne dobra. 
W efekcie, zbicie inflacji przez NBP może 
wymagać wyższych stóp procentowych 
lub utrzymywania ich przez dłuższy czas 
w porównaniu do sytuacji, gdyby rządowa 
tarcza antyinflacyjna nie została wprowa-
dzona w życie.

Wyniki badań empirycznych prowadzone 
dla krajów rozwiniętych potwierdzają, że 
głównym czynnikiem określającym ska-
lę zróżnicowania poziomu cen pomiędzy 

krajami są różnice w poziomie rozwoju go-
spodarczego. Przedstawione w niniejszym 
opracowaniu porównanie relatywnych cen 
wydatków konsumpcyjnych gospodarstw 
domowych i realnego PKB w krajach UE 
potwierdza, że ta zależność jest rzeczy-
wiście bardzo silna.

Niezależnie od bieżących działań rządu  
i banku centralnego, należy podkreślić, że 
w kierunku stabilizacji inflacji na niskim 
poziomie i spadku relatywnych kosztów 
życia mogą oddziaływać także wszelkie 
zmiany deregulacyjne, które zwiększają 
zakres konkurencji rynkowej, a przez to  
w perspektywie średnioterminowej obniża-
ją poziom cen konsumpcyjnych. Nie są to 
zatem propozycje zmian, które przyniosą 
korzystne efekty dla cen w krótkim hory-
zoncie, ale warto i należy je wprowadzać 
w życie, aby wzmocnić tempo wzrostu 
gospodarczego i  zmniejszać relatywne 
koszty życia. Do katalogu takich reform 
należą czynniki instytucjonalne związane 
z zakresem regulacji rynku pracy i rynku 
produktów. Generalna konkluzja z literatury 
ekonomicznej jest taka, że im bardziej re-
strykcyjne są regulacje rynku pracy, które 
ograniczają możliwości dostosowywania 
wielkości zatrudnienia i poziomu płac do 
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rzeczywistej produktywności pracowników 
i cyklu koniunktury, tym przeciętnie notuje 
się wyższą i trwalszą inflację.

Podobnie jest w przypadku regulacji rynku 
produktów, które hamują zakres konku-
rencji rynkowej i tym samym przyczyniają 
się do utrzymywania podwyższonych cen.  
W krajach UE negatywne skutki nadmier-
nych regulacji rynku produktów dotyczą 
przede wszystkim niektórych sektorów 
usługowych skoncentrowanych na ryn-
kach lokalnych, np. usług transporto-

wych czy zawodów regulowanych. Choć 
w ostatnich dwóch dekadach wiele krajów 
UE wprowadziło szereg reform deregula-
cyjnych w sektorze usług, to jednak wciąż 
w części z nich występują znaczące ogra-
niczenia regulacyjne dla nowych pod-
miotów, które chcą rozpocząć działalność  
w wybranych branżach. Taki problem 
jest zdecydowanie mniejszy w przemyśle, 
gdzie panuje większa konkurencja cenowa  
z powodu tego, że produkty przemysłowe 
są przedmiotem intensywnej wymiany 
międzynarodowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD.

Wykres 25. Indeks regulacji rynku produktów ogółem w Polsce na tle krajów OECD w latach 2000–2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD.

Wykres 27. Indeks regulacji rynku produktów w usługach telekomunikacyjnych w Polsce na tle krajów OECD 

w latach 2000–2018

Wykres 26. Indeks regulacji rynku produktów w usługach dystrybucji energii w Polsce na tle krajów OECD 

w latach 2000–2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD.

Wykres 29. Indeks regulacji rynku pracy dla stałych umów o pracę w Polsce na tle krajów OECD w latach 

2000–2018

Wykres 28. Indeks regulacji rynku produktów w usługach transportowych w Polsce na tle krajów OECD  

w latach 2000–2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD.

Wykres 30. Indeks regulacji rynku pracy dla umów czasowych w Polsce na tle krajów OECD w latach 2000–2018

Pomimo pewnych korzystnych zmian  
w stopniu dostępu do części zawodów  
w ostatnich latach, według danych OECD 
Polska wciąż wyróżnia się wysokimi barie-
rami w świadczeniu np. usług prawniczych. 
W 2018 roku (ostatnie dostępne dane) 
Polska miała jeden z najwyższych indek-
sów OECD, które charakteryzują bariery 
w dostępie do usług prawnych. Spośród 
krajów UE większe regulacje w tym za-
kresie występowały jedynie na Węgrzech.  
W Polsce obecnie jest aż 361 zawodów 
regulowanych, co plasuje nas na 1. po-
zycji w Unii Europejskiej. Z kolei w rankin-
gu Employment Flexibility Index (2019), 
oceniającym elastyczność rynków pracy, 
zajmujemy 30. miejsce na 41 klasyfikowa-
nych państw.

Z polskiej perspektyw na pewno istnieje 
spora przestrzeń do dalszej deregulacji 
w sektorach usługowych oraz częścio-
wo także ochrony pracowników przed 
zwolnieniem zatrudnionych na stałych 

umowach o pracę. Pomimo zmniejszenia 
zakresu regulacji w tym obszarze, co jest 
odzwierciedlone w spadku odpowiednich 
wskaźników OECD, Polska wciąż wyróżnia 
się ponadprzeciętnym poziomem regulacji 
w usługach transportowych i w sektorze 
energetycznym. Jednocześnie regulacje 
w usługach telekomunikacyjnych są niż-
sze od średniej dla krajów OECD, co jest 
spójne z omawianym w raporcie niskim 
poziomem relatywnych cen tej kategorii 
dóbr w Polsce. W przypadku regulacji rynku 
pracy Polska plasuje się blisko średniej dla 
krajów OECD, ale jednocześnie powyżej 
poziomów notowanych chociażby w Litwie, 
Estonii czy na Węgrzech.

Wśród dodatkowych działań, które po-
winny wzmacniać perspektywy wzrostu 
gospodarki warto dodać postulaty zgła-
szane ostatnio przez Warsaw Enterprise 
Institute, które obejmują:
• wprowadzenie rocznego moratorium 

na wszystkie nowe regulacje, które 
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w jakikolwiek sposób ograniczają 
bądź zaburzają działalność gospo-
darczą przedsiębiorstw w Polsce;

• wprowadzenie rocznego  vacatio le-
gis  na prawo gospodarcze, w tym 
prawo podatkowe. Z wprowadzeniem 
tej zasady należy się jednak wstrzy-
mać do momentu uporządkowania 
fiskalnego chaosu wprowadzonego 
przez Polski Ład, od którego obser-
wujemy obecnie odwrót. Taką legi-
slację należy jak najszybciej zastą-
pić przyjaznym i prostym systemem 
podatkowym.

Przedstawiona w raporcie analiza zmian 
relatywnych cen w Polsce w latach 2010–
2020 wskazuje na to, że są one stosunko-
wo niskie nie tylko w porównaniu do ich 
przeciętnego poziomu w krajach EU, ale 

także w zestawieniu z względnie słabiej 
rozwiniętymi gospodarczo nowymi kra-
jami członkowskimi. Dodatkowo, do 2020 
roku nastąpił znaczący spadek udziału 
gospodarstw domowych deklarujących 
problemy finansowe, zwłaszcza wśród ro-
dzin z dziećmi. Choć brak jest jeszcze od-
powiednich danych, to silny wzrost inflacji 
obserwowany w ostatnich kwartałach oraz 
rosnące koszty obsługi kredytów banko-
wych z pewnością już powodują wzrost 
kosztów życia. Niezależnie od koniecznych 
działań banku centralnego, który ponosi 
konstytucyjną odpowiedzialność za dba-
nie o stabilność cen, warto wprowadzać 
reformy strukturalne, które w świetle wyni-
ków badań międzynarodowych, powinny 
zmniejszać uporczywość inflacji i przez to 
obniżać koszty życia.
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