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MECHANIZMY I INSTRUMENTY
POLITYKI ANTYINFLACYJNEJ W POLSCE

1. Uwagi wst pne

Z literatury przedmiotu dotycz cej zjawisk inflacyjnych wynika, e na pro-
cesy inflacji wp ywaj  czynniki bezpo rednie i po rednie, a przede wszystkim
skutki spo eczno-gospodarcze zachodz ce mi dzy innymi w nast puj cych
dziedzinach polityki gospodarczej: wzrostu gospodarczego, cenowo-
dochodowej, bud etowej, pieni nej, handlu zagranicznego, zatrudnienia
i rynków pracy.

Ka da z tych dziedzin polityki gospodarczej wywiera okre lony wp yw
na przebieg procesów inflacyjnych, przy czym skutkuj ce oddzia ywanie doty-
czy mechanizmów i instrumentów. Przez mechanizm polityki gospodarczej
rozumie  b dziemy zbiór instrumentów, tworz cych logicznie wspó zale ny
system oddzia ywania na ci le okre lone cele w poszczególnych dziedzinach
tej polityki.

Z rysunku powy szego wynika, e jest to system �zamkni ty� i sekwen-
cyjnie funkcjonuj cy, wraz systematyczn  korektur  odchyle , w przypadku
zak óce  w przebiegu procesów. Korektor odchyle  umo liwia przeprowadze-
nie przedsi wzi  wi cych si  z realizacj  celów i efektów, w sytuacjach
wymagaj cych zmiany trajektorii przebiegu procesy sterowanego, przy u yciu
instrumentów.

Charakteryzuj c zwi zki mi dzy poszczególnymi dziedzinami polityki go-
spodarczej nale y tak e upatrywa  specyfikacj  instrumentaln  adekwatn  do
struktury celów spo ecznych i gospodarczych.

Badania wykazuj  a teoria potwierdza, i  polityka wzrostu gospodarcze-
go i zawarte w niej cele zrealizowane stanowi �wypadkow � pozosta ych dzie-
dzin polityki gospodarczej: celów, rodków (zasobów), mechanizmów i instru-
mentów. U yty zwrot �wypadkowa� jest znacznym skrótem my lowym ilustruj -
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cym sytuacje wielo wektorowych kumuluj cych si  celów i stosownych do nich
instrumentów.

Bardziej szczegó owa analiza wyka e charakterystyk  zwi zków po-
szczególnych dziedzin polityki gospodarczej z procesami inflacyjnymi w Pol-
sce, przy czym �si a� oddzia ywania ka dej z tych dziedzin jest jednak zró ni-
cowana.

Dla celów niniejszego opracowania ogranicz  si  tylko do identyfikacji
zwi zków procesów inflacyjnych z polityk : bud etow , pieni n , cenowo-
dochodow  i rynków pracy.

ród o: Opracowanie w asne

Polityka wzrostu gospodarczego stanowi dziedzin  wokó  której ogni-
skuj  si  pozosta e dziedziny polityki gospodarczej. W rysunku wskaza em na
szczególnie silne powi zania z politykami: bud etow , pieni n , cenowo-
dochodow , rynków pracy i inwestycyjn . Wyszczególnione dziedziny daj  si
opisa  metodami jako ciowymi, a tak e podda  kwantyfikacji statystycznej
poprzez analizy: zwi zków przyczynowo-skutkowych mi dzy cechami istotnymi
i tendencjami rozwojowymi.

2. Wp yw polityki bud etowej na zjawiska inflacyjne w Polsce

Na wst pie tej cz ci opracowania wprowadzimy i udowodnimy nast puj ce
tezy:
 Produkt Krajowy Brutto wykazuje silne zwi zki z polityk  dochodów i wy-

datków bud etowych Pa stwa, gdy  PKB jest sk adnikiem wydatków kon-
sumpcyjnych spo ecze stwa, inwestycji prywatnych, wydatków publicznych
i warto ci eksportu netto,
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 Bud et Pa stwa, jako plan finansowy, gromadz cy rodki finansowe, reali-
zuj c wydatki rodków pieni nych � na mocy ustawy bud etowej,

 Zasady Bud etowe [jawno ci, powszechno ci, szczegó owo ci i równo ci],
 Deficyt Bud etowy, który jest finansowany drog  emisji bonów skarbowych

i obligacji skarbowych,
 Wydatki Bud etowe s u  do finansowania: dotacji, subwencji, sektora

publicznego, d ugu zagranicznego, finansowanie osób fizycznych, finanso-
wanie wydatków maj tkowych,

 Dochody bud etowe, które dziali si  na podatkowe nie podatkowe [podatki
od towarów i us ug, akcyza, podatki od osób fizycznych i prawnych, c a, do-
chody ze sprzeda y mienia pa stwowego].

W zwi zku z tym polityk  bud etow  pa stwa nazywa  b dziemy proce-
sy prawno-decyzyjne: zwi zane procedurami gromadzenia ustawowo stano-
wionych dochodów i redystrybucji rodków na wydatki bud etu pa stwa.

W literaturze przedmiotu znajdujemy tak e klasyfikacje dochodów bu-
d etowych na:
 bezzwrotne (podatki, c a i op aty),
 zwrotne (po yczki zagraniczne, po yczki krajowe i lokaty bud etowe).

Dochody i wydatki bud etu Pa stwa ilustruje wykres 1.

Dochody i w ydatki bu etu Pa stw a oraz PKB
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ród o: Opracowanie w asne na podstawie informacji GUS.

Trajektoria przebiegu PKB jest bardzo stabilna, przy czym pod wzgl dem
warto ci do roku 1995 obserwujemy wy sz  warto  PKB wzgl dem docho-
dów i wydatków bud etowych, co wymaga jednak bardziej szczegó owej inter-
pretacji czynników wp ywaj cych na kszta towanie si  tych �odchyle �, na tle
kolejnych bada  �zachowania si � innych zmiennych wspó zale nych dla tego
okresu. Sta y wzrost warto ci d ugu publicznego, a zw aszcza konieczno
jego sp aty, wp yn y w zasadniczy sposób bardzo umiarkowany wzrost PKB.
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Okazuje si  bowiem, e nadwy ka bud etowa stanowi aby istotne ród o zasi-
leniowe wzrostu PKB. Istniej  te  inne przyczyny tego stanu, w tym tak e
transformacja systemowa i restrukturyzacja procesowo-technologiczna,
a tak e obiektywno  przebiegu zale no ci mi dzy skutkami restrukturyzacji,
a przysz ymi efektami wzrostu PKB.

Tymczasem warto  PKB w relacji do zatrudnionych w gospodarce na-
rodowej przedstawiona jest w kolejnym wykresie. Przebieg zmienno ci dyna-
mik i tzw. �wydajno ci� jednego pracuj cego przy wytworzeniu PKB, pocz w-
szy od roku 1992 charakteryzuje si  stabilno ci .

Wska nik dynamiki PKB na 1 zatrudnionego
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Analizuj c oddzia ywanie polityki bud etowej na zjawiska inflacyjne nale-
a oby ponadto bada  procesy realizacji tzw. d ugu publicznego zagranicznego

i krajowego, który w pó niejszych okresach musi by  sfinansowany poprzez
system bud etowy Polski. Na temat roli równowagi bud etowej nie ma jedno-
lito ci pogl dów ze przedstawicieli ró nych opcji politycznych, które w sposób
najbardziej uproszczony dziel  na:
 opcje liberalne, które ho duj  zasadzie równowagi bud etowej, umo liwia-

j cej zmniejszenie deficytu bud etowego, a nast pnie poprzez zmniejsze-
nie obci e  podatkowych i obni enie poziomu wydatków bud etowych,
co te  w praktyce oznacza zmniejszenie oddzia ywania pa stwa liberalne-
go na maksymalizacj  dochodów bud etowych;

 opcje �socjalistyczne� preferuj  � ycie na kredyt�, co w praktyce ozna-
cza przyj cie strategii wzrostu wydatków bud etowych na cele socjalno-
bytowe, tj. wzrostu deficytu bud etowego.

Istnieje wi c pytanie dotycz ce tego, jak poszczególne opcje polityczne
w naszym kraju wp ywa y na kszta towanie si  okre lonych stanów deficytu
bud etowego oraz czy tendencje d ugu publicznego mia y pod o e ekonomicz-
ne, czy te  uwarunkowa  historycznych? Odpowied  na tego rodzaju pytania
jest skomplikowana i nie jestem w stanie w ramach tego artyku u przedstawi
pe n  i jednoznaczn  odpowied . Z tych powodów postaram si  skoncentro-
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wa  si  na badaniach empirycznych, umo liwiaj cych rozwini cie analizy
zwi zków przyczyno-skutkowych.

Zdanych statystycznych wynika, e w latach 1991-2000 deficyt bud eto-
wy mia  przebieg wed ug kolejnego wykresu.

Z wykresu jednoznacznie wynika, e przebieg deficytu bud etowego
przejawia  si  w sposób zbli ony do waha  koniunkturalnych, co te  w trybie
wst pnym i roboczym mo emy postawi  tak  tez .

Deficyt bud etow y Polski
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Ponadto miernikiem oceny skali uci liwo ci deficytu bud etowego dla
procesów wzrostu gospodarczego jest wska nik procentowego udzia u deficytu
bud etowego w warto ci PKB.

Udzia  deficytu bud etowego w PKB
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Okazuje si , e kszta ty krzywych zawartych w powy szych dwóch wy-
kresach s  zbli one, co te  oznacza cis o  zwi zków mi dzy tymi katego-
riami makroekonomicznymi. W praktyce to mo e te  oznacza , e bardzo
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umiarkowany wzrost PKB by  w cz ci finansowany poprzez bud et Pa stwa,
powoduj c znaczn  luk  bud etow .

Interesuj ce jest wi c kolejne pytanie: czy istniej  zwi zki mi dzy defi-
cytem bud etowym a deficytem handlu zagranicznego? Dla porównania wyko-
rzystam wska niki dynamiki. Analiz  porównawcz  przedstawia  b dzie kolej-
ny wykres.

Dynamika deficytów  hanlu zagranicznego i bud etow ego

0

200

400

600

Lata

W
sk

.d
yn

am
ik

i [
 ro

k 
po

p.
= 

10
0

Def.h.zagran Def. Bud .

Def.h.zagran 100 441,4 172,6 92,1 142,1 206,3 130,4 113,7 88 120,2

Def. Bud . 100 209,1 61,4 132,5 129,8 124,3 64,1 223,7 95,4 78

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Z wykresu wynika jednoznacznie, i  krzywe deficytów maj  dynamik  ich
przebiegu o tendencjach zbli onych, co wst pnie potwierdza  mo e tez
o wzajemnym oddzia ywaniu deficytów. W rozpatrywanym bloku problemowym
nale a oby nadmieni  o bilansie handlowym, wyra anym warto ci  pieni n
z tytu u wymiany handlowej: towaru, kapita ów i us ug, gdy  z warunków bilan-
sowych wynikaj  nale no ci i zobowi zania. W tym celu wykorzystywany jest
bilans p atniczy, sk adaj cy si  z:
 bilansu obrotów bie cych (handlowy, dywidend i procentów, us ug

i transferów nieodp atnych),
 bilans obrotów kapita owych (inwestycje bezpo rednie, inwestycje portfe-

lowe i inne kapita y).

Bilans obrotów bie cych obrazuje zale no ci mi dzy importem a eks-
portem, przy czym gdy warto  importu jest wi ksza od warto ci eksportu
to znaczy, i  jest wtedy ujemny. Jest jednak okre lona granica ujemnego salda
bilansu p atniczego, liczona jako np. 5-8% jego udzia u w PKB. Wa na jest
tak e struktura techniczna tego zad u enia, gdy  jest to uzale nione od tego,
czy kwoty ujemnego salda p atniczego wykorzystujemy na inwestycje, czy na
konsumpcj . Dla przypomnienia mo na doda , e instrumentem steruj cym
efektywno ci  obrotów bie cych jest w tym przypadku kurs walutowy,
tj. w przypadku, gdy jest niski, to import jest ma o op acalny, a eksport jest wi c
z kolei bardziej op acalny. Oprócz instrumentu kursu walutowego, mog  by
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u yte np. instrumenty obni enia podatku i sk adek ZUS, finansowanie inwesty-
cji w technologie nowoczesne i w kszta cenie, tworzenie preferencji dla przy-
pieszenia inwestycji zagranicznych.

Oddzia ywanie polityki bud etowej na kszta towanie si  poziomu inflacji
polega mi dzy innymi na zmniejszaniu si  skali deficytów bud etowych i han-
dlu zagranicznego. Czy w naszych warunkach teza ta znajduje uzasadnienie,
postaram si  wyja ni  w kolejnych fragmentach tego artyku u.

3. Oddzia ywanie polityki pieni nej na przebieg procesów inflacyjnych
w Polsce

Polityka pieni na banku centralnego ogniskowa a si  w warunkach
transformacji systemowej naszej gospodarki, rozwijaj c przy tej sposobno ci
tak e funkcje banków komercyjnych. W obawie przed ywio ow  emisj  pie-
ni dza NBP i banki komercyjne ograniczy y warto  i struktur  kredytowania,
poprzez wzrost oprocentowania kredytów. To powodowa o, e pocz wszy
od roku 1989 Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy sterowa  praktycznie poda-

 pieni dza, kieruj c si  trosk  o zmniejszenie stopy inflacji, powoduj c
uci liwy brak pieni dza kredytowego. To spowodowa o powstawanie zatorów
p atniczych mi dzy uczestnikami procesów produkcyjnych i us ugowych oraz
gospodarstwami domowymi. W warunkach kszta towania w tym okresie polityki
wysokich stóp procentowych, zahamowano tak e przedsi wzi cia zwi zane
z finansowaniem inwestycji rzeczowych, doprowadzaj c w nast pnych okre-
sach do znacznej dekapitalizacji kapita u produkcyjnego. W tym czasie za-
chwiano proporcje mi dzy stop  kredytow  a stop  inflacji a stopa procentowa
kredytów znacznie przewy sza a stop  inflacji.

Problem zach cania do oszcz dno ci mia  by  rozwi zywany poprzez
uruchomienie lokat w obligacjach i bonach skarbowych. Istota problemu pole-
ga a na tym, e strategia inwestowania w papiery warto ciowe, w okre lonym
stopniu wi za a si  z tzw. ryzykiem inwestycyjnym. Tymczasem lokata kapita u
w obligacjach i bonach skarbowych wi za a si  tylko z ryzykiem stopy procen-
towej, bowiem zmiany poziomu tej stopy powodowane s  najcz ciej wp ywem
zmiany cen.

Najlepiej b dzie, gdy zale no ci mi dzy poda  pieni dza a realizacj
strategii rynku kapita owego przedstawimy na przyk adach obrotów papierami
warto ciowymi w systemach NBP i banków komercyjnych. Przebieg tych cech
ilustruje ni ej umieszczony wykres, z którego wynika mi dzy innymi, i  w ka -
dym z rozpatrywanych przyk adów procesy te maj  przebiegi dynamiczne,
chocia  poziomy ich warto ci s  jednak zró nicowane. Okaza o si , ze szaco-
wana poda  pieni dza krajowego na rok 2000 wykazywa a tendencje wzra-
staj ce, ze wzgl du na konieczno  t umienia inflacji.
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Poda  pieni dza krajowego o obrót skarbowymi papierami warto ciowymi
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Obja nienia:
Poda  M � poda  pieni dza krajowego,
P.w. NBP � papiery warto ciowe (bony skarbowe i obligacje skarbowe) funkcjonuj ce
w NBP,
P.w.s. ban � papiery warto ciowe w obrocie banków komercyjnych.

Odchylenia dwóch ostatnich krzywych (P.w. NBP, P.w.s. ban) prezentuj
ró nice w warto ciach operacji wyst puj cych miedzy NBP a systemem ban-
ków komercyjnych. W tej analizie pomini to problematyk  emisji akcji przez
podmioty uprawnione, a tak e obroty na rynku gie dowym. Tego typu badania
wymaga yby oddzielnego potraktowania metod analizy rynków kapita owych
np. portfelow . Prezentuj c dane liczbowe umieszczone pod wykresem, za-
miarem badawczym by o wykazanie tendencji rozwojowych na rynku pieni -
nym i w zwi zku z tym rynku bonów skarbowych.

Istnieje wobec tego pytanie, w jakim stopniu poda  pieni dza by a po-
wi zana z jego emisj , a w jakim zakresie wi za a si  z polityk  kredytow
banków komercyjnych sterowanych przez NBP.
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Aktyw a systemu bankow ego, obieg pieni dza gotów kow ego i poda
pieni dza
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Z danych wynika, e wzrost aktywów systemu bankowego wykazywa
tendencj  o dynamice zbli onej do poda y pieni dza, co te  oznacza popraw
wska ników efektywno ci banków komercyjnych. Natomiast pieni dz gotów-
kowy w obiegu charakteryzowa  si  przebiegiem, zbli onym do umiarkowane-
go, co nale y t umaczy  wysokimi kosztami uzyskania pieni dza kredytowego,
a tak e dominuj c  struktur  zaanga owania pieni dza gotówkowego w kon-
sumpcj  bie c . Jednak w badanym okresie wzrasta o zad u enie ogó em
z tytu u kredytów.

Na ca okszta t zjawisk pieni no-finansowych w Polsce oddzia ywa y
procesy restrukturyzacji, przejawiaj ce si  w postaci umiarkowanego wzrostu
depozytów z otowych, których lokaty przedstawia kolejny wykres statystyczny.

K redy ty  i depoz y ty  bankowe

0

100

200

Lata

M
ld

.z
.

K redy ty  ogó . Depozy ty  O g. Dep.podm .g

K redy ty  ogó . 19,4 24,9 41,6 56,2 74,3 82,2 104,4

Depozy ty  O g. 5,1 7,1 15,2 17,8 33,6 37,5 49,5

Dep.podm .g 2,4 4,5 8 10,4 18,5 20,9 30,1

1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000



�Polityka Gospodarcza� nr 5-6 (2001-2002), s. 71-8380

Zmiany przebiegów krzywych kredytów wzgl dem: depozytów systemu
bankowego wskazuj  na o ywienie sk onno ci do oszcz dno ci i to nawet
w gospodarstwach domowych. W uzupe nieniu tych rozwa a  przedstawi
tak e realizacje inwestycji w Polsce, wychodz c z za o enia i  wzrost
oszcz dno ci wywo uje sk onno ci do inwestowania.

PKB, inwestycje w rodki trwa e i akumulacja
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Wst pnie i to w bardzo ogólnym zarysie mo emy sformu owa , znan  w teorii
ekonomii tez , i  wzrost oszcz dno ci i akumulacji prowadzi do wzrostu PKB,
co potwierdzaj  tendencje zarysowane w powy szych dwóch wykresach.

4. Wnioski ko cowe

W opracowaniu stara em si  podda  weryfikacji statystycznej ustale
w zakresie teorii inflacji, powi zanej z tymi dziedzinami polityki gospodarczej,
które kreuj  zjawiska wi ce si  z inflacj , poprzez zbiory instrumentów anty
inflacyjnych.

Przyj te ramy opracowania wyznaczy y konieczno  operowania fakto-
grafi  statystyczna za lata 1991-2000, co oznacza te  znaczne uproszczenia,
gdy  akcje instrumentów i towarzysz ca im reakcja, powinny by  obserwowa-
ne nawet w okresach miesi cznych, czy pó rocznych. Tymczasem na temat
zjawiska inflacji ukszta towa y si  dotychczas dwie teorie tj. kosztowa i docho-
dowa. Na tle tych dwóch nurtów teorii mo emy �wypreparowa � zarówno po-
dobie stwa, jak i ró nice:
 podobie stwo, to ustalenia, i  inflacj  wywo uj  nast puj ce czynniki: spa-

dek warto ci pieni dza krajowego, nierównowaga na rynkach produktów,
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us ug i pracy, wzrost poda y pieni dza krajowego i spadek jego warto ci
[deprecjacja],

 ró nica polega na pogl dach dotycz cych mechanizmów powstawania
inflacji,
- wed ug teorii kosztowej, pocz tkiem powstania inflacji jest wzrost: plac,

cen, powoduj c wzrost cen, p ac i kosztów produkcji, deprecjacja warto-
ci pieni dza krajowego, przy jednoczesnym wzro cie jego poda y i po-

wstawania d ugu publicznego,
- zgodnie z teori  dochodow ; pocz tek inflacji wywo uj  najcz ciej grupy

spo eczne, tworz ce naciski na rz dy swoich pa stw, w celu wywo ania
efektów popytu krajowego, w tym tak e na pieni dz krajowy.

Na tym tle toczy si  jednak spór, gdy  Keynesi ci twierdz , i  inflacja gdy
ma przebieg umiarkowany, to mo e powodowa  wzrost gospodarczy. Zdaniem
Monetarystów, inflacja stanowi istotne zagro enie dla procesów wzrostu go-
spodarczego.

Nie wnikaj c w szczegó y tych argumentacji, przeprowadzi em analiz
wska ników dynami inflacji i bezrobotnych, prezentuj c kolejny wykres tych
zale no ci.

Wska niki dynamiki stopy inflacji i stopy bezrobocia
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Z wykresy wynika, ze krzywe dynamiki inflacji i bezrobocia maj  zbli on
amplitud  waha  i przebiegi zmienno ci w badanych latach. Interesuj cy jest
te  wykres kolejny opisuj cy realizacje stóp inflacji w okresach redniorocz-
nych i w miesi cu grudniu ka dego roku. Najcz ciej tempo inflacji mierzy si
wska nikami przyrostu cen z dwóch s siedzkich momentów do wska nika
dynamiki ceny okresu podstawowego, korzystaj c ze wzoru:

P
P

gdzie:
 � stopa inflacji, P  � przyrost cen, P  � cena okresu podstawowego.
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Jednak warto zauwa y , ze zarówno w ród teoretyków, jak praktyków
nie ma jednomy lno ci odno nie tego, czy ceny maja dotyczy  artyku ów
spo ywczych, przemys owych, albo te  ogó em?

Z danych tego wykresu mo na s dzi , e stopy roczne i grudniowe, pod
wzgl dem ich wielko ci s  ma o zró nicowane, co mo e potwierdzi  tez
o minimalnym oddzia ywaniu sezonowo ci na przebieg stopy bezrobocia.

Weryfikacji wymaga teza, i  na inflacj  w Polsce wp ywaj  stopy deficytu
bud etowego i wzrostu PKB oraz bezrobocia i d ugu zagranicznego, ujemny
bilans p atniczy, nadmierna poda  pieni dza. Jest to jednak zagadnienie wy-
magaj ce bardziej kompleksowej analizy naukowej.

W zwi zku z tym najpro ciej jest pos ugiwa  si  jedn  unormowan
[standaryzowan ] miar , jak  jest wska nik dynamiki.

Wska niki dynamiki
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Stopy inflacji
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Przebieg krzywych tendencji rozwojowych wskazuje, e aktywa systemu
bankowego wykazywa y najwi ksze tempo wzrostu, a pozosta e kategorie
ekonomiczne wed ug kolejno ci � u o y y � si  nast puj co: poda  pieni dza
[Poda  M], wydatki bud etu Pa stwa [Wy.b. Pa st.] i PKB. Jest spraw  zro-
zumia , i  s  to tylko niektóre kategorie makroekonomiczne wp ywaj ce na
przebieg zjawisk inflacyjnych. Pomin em jeszcze pozosta e wska niki dyna-
miki np. ceny, koszty produkcji, koszty utrzymania, na k ady na inwestycje
rzeczowe itp. Cz  tych kategorii opisa em w tre ci tego opracowania.


