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Komunikat FOR 6/2023: 

MFW: Polska z największą korektą w dół w stosunku  

do ostatniej prognozy wzrostu PKB 

Pod koniec stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy udostępnił aktualizację raportu Global 

Economic Outlook1. Pierwszy raz od wybuchu wojny na Ukrainie analitycy MFW podwyższyli prognozy 

wzrostu dla gospodarki światowej w 2023 roku – o 0,2 p.p. do poziomu 2,9%. W 2024 roku gospodarka 

światowa ma wzrosnąć o 3,1%. 

Niestety dobre wiadomości nie dotyczą Polski 

Polska zanotowała spadki prognoz wzrostu na 2023 i 2024 rok w stosunku do poprzedniego raportu 

MFW z października 2022 roku. Wzrost PKB ma wynieść w tym i przyszłym roku odpowiednio 0,3% i 

2,4%. Prognozy te są niższe od październikowej publikacji MFW o odpowiednio 0,2 p.p. i 0,7 p.p. Spadek 

projekcji wzrostu PKB dla Polski na 2024 rok jest największy spośród wszystkich trzydziestu badanych 

krajów, które stanowią ok. 83% gospodarki światowej. Polski wzrost będzie również znacznie niższy od 

średniej dla wszystkich badanych krajów. Niższy od Polski wzrost PKB w bieżącym roku przewidywany 

jest jedynie w Wielkiej Brytanii (-0,6%) i Niemczech (0,1%). 

Podwyższona inflacja w Polsce a rekomendacje Funduszu 

Eksperci MFW prognozują spadek inflacji na świecie. Jednakże ich zdaniem będzie ona nadal 

utrzymywać się na podwyższonym poziomie (6,6% w 2023 roku). W tym roku inflacja w Polsce będzie 

ponad dwukrotnie wyższa (14,3% wg MFW2), a w okolice celu (2,5% +− 1 p.p.) powróci dopiero – jak 

pokazuje projekcja NBP – w połowie 2025 roku3. Eksperci Funduszu ostrzegają, że zbyt szybkie obniżenie 

stóp procentowych może zaprzepaścić dotychczasowe wysiłki podejmowane w celu obniżenia inflacji4. 

Warto zwrócić uwagę na rekomendację: „Jasna komunikacja banków centralnych i odpowiednie reakcje 

na zmieniające się dane”5. MFW zaleca utrzymywanie wysokich – najlepiej realnie dodatnich – stóp 

procentowych przez banki centralne nawet w krajach z już opanowaną inflacją. Tym bardziej dotyczy to 

krajów z utrzymującym się wysokim wzrostem poziomem cen. W Polsce to zalecenie w oczywisty sposób 

nie jest wykonywane. Inflacja w Polsce w grudniu 2022 roku wynosiła wg GUS 16,6%, a stopa 

referencyjna NBP jest ustalona na poziomie 6,75%. 

                                                             
1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023. 
2 https://www.imf.org/en/Countries/POL. 
3 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html.  
4 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/01/30/global-economy-to-slow-further-amid-signs-of-resilience-
and-china-re-opening. 
5 International Monetary Fund, World Economic Outlook Update: Inflation Peaking amid Low Growth, styczeń 
2023, s. 8. 
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Forum Obywatelskiego Rozwoju  

FOR zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz promować 

prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Naszym celem jest zmiana świadomości Polaków oraz 

obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.  

FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne tematy 

społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność 

gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie 

został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. 

Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania 

frekwencji wyborczej.  

Wspieraj nas!  

Zdrowy rozsądek oraz wolnościowy punkt widzenia nie obronią się same. Potrzebują zaplanowanego, wytężonego, 

skutecznego wysiłku oraz Twojego wsparcia. 

Jeśli jest Ci bliski porządek społeczny szanujący wolność i obawiasz się nierozsądnych decyzji polityków udających 

na Twój koszt Świętych Mikołajów, wesprzyj finansowo nasze działania. 

Wyślij przelew na konto FOR (w PLN): 68 1090 1883 0000 0001 0689 0629 

W sprawie darowizn możesz się skontaktować z:  

Kinga Królik - członkini zarządu, kierownik administracyjno-finansowy FOR 

tel. 691 908 904  

e-mail: kinga.krolik@for.org.pl 

Już dziś pomóż nam chronić wolność – obdarz nas swoim wsparciem i zaufaniem.  

KONTAKT DO AUTORA 
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Analityk FOR 
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