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Członkowie Rady Polityki Pieniężnej

Petycja Forum Prawo dla Rozwoju do członków Rady Polityki Pieniężnej o zmniejszenie

inflacji bez wzrostu oprocentowania kredytów

Z uznaniem przyjęliśmy kolejną decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu niskich stóp

procentowych. Koszt kapitału dłużnego o całą dekadę zbyt długo dławił rozwój polskich

przedsiębiorstw, stawiał je wobec nierównej konkurencji z podmiotami zagranicznymi, a

przede wszystkim obniżał poziom życia milionów Polaków.

Dopiero od 2014 roku, 10 lat po wejściu do Unii Europejskiej, raty kredytów zaczęły spadać,

co podniosło dochód rozporządzalny wielu polskich rodzin. Wzrost zamożności Polaków

przełożył się na poprawę sytuacji w każdej możliwej dziedzinie - od stopnia zaufania do

państwowych instytucji po współczynnik dzietności. Uważamy, że utrzymanie niskiego

kosztu kredytu jest konieczne dla nadrobienia dystansu do gospodarek

zachodnioeuropejskich. Inflację zaś można trzymać w ryzach innymi metodami niż tylko

podwyżka stóp procentowych:

1. Narodowy Bank Polski powinien zaprzestać dokonywania transakcji zakupu

jakichkolwiek aktywów w operacjach otwartego rynku. Zakręcenie kurka z

pandemiczną ekspansją monetarną i tak nastąpi zbyt późno. Już dzisiaj ponad jedna

trzecia wszystkich pieniędzy znajdujących się w obiegu została wyemitowana po 1

stycznia 2020 roku. Zatrzymanie dalszego dopływu nowego pieniądza uspokoi rynek i

zmniejszy presję na wzrost cen.

2. Rada Polityki Pieniężnej powinna podnieść stopę rezerwy obowiązkowej banków

komercyjnych, wynoszącą obecnie zaledwie pół procenta. Decyzja ta doprowadzi do

zmniejszenia akcji kredytowej przez banki, spowalniając rajd cenowy dotykający

przede wszystkim rynku nieruchomości. Zdrowa gospodarka potrzebuje taniego

kredytu, ale dostępnego wyłącznie dla podmiotów rzetelnych i wypłacalnych.



Źródłem bogactwa na koniec dnia może być tylko praca, a nie kredyt czy gwarancje

kredytowe Skarbu Państwa.

Apelujemy o postawienie interesów polskich obywateli i krajowych przedsiębiorstw na

pierwszym miejscu. Banki nie potrzebują dzisiaj nadzwyczajnej akcji ratunkowej w postaci

podniesienia stóp procentowych. Wyniki finansowe sektora bankowego nie budzą obaw o

jego niewypłacalność. Ich właściciele zawsze chcieliby zarabiać więcej, ale nie może

odbywać się to kosztem polskich rodzin i przedsiębiorstw. Polska ma szansę na kolejną
dekadę dynamicznego rozwoju i skrócenie dystansu do dawnych imperiów kolonialnych.

Zagrajmy o pełną stawkę.
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