Monika St pi ska

PROCES INFLACJI W OKRESIE
POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie d u sz genez , ni post puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju doskonale
znane spo ecze stwu gospodarki socjalistycznej. Zwracano tak e uwag na jej
specyfik , czyli dualny charakter. Polega on na wyst powaniu obok inflacji
otwartej równie inflacji t umionej. Pierwsza podobnie jak to jest w krajach
o gospodarkach rynkowych, zwi zana by a z ogólnym wzrostem poziomu cen,
natomiast to druga, wyra a a typowe dla gospodarek centralnie planowanych
niedobory. Mia o to zreszt niebagatelny wp yw na polityk stabilizacyjn pocz tkowego okresu transformacji, która musia a rozwi za nie tylko spraw
stabilizacji poziomu cen, ale jednocze nie eliminacj niedoborów.1
Dzisiaj inflacja definiowana jest jako: proces wzrostu ogólnego poziomu
cen lub jako: rozci gni ty w czasie proces topnienia realnej warto ci jednostki pieni nej.2 Nowa Encyklopedia PWN podaje, e jest to: sta y wzrost przeci tnego poziomu cen. Przeci tny poziom cen jest konstrukcj statystyczn ,
któr w pewnym przybli eniu mo na traktowa jako redni wa on cen wybranego koszyka dóbr i us ug konsumpcyjnych, wtedy miar
inflacji
jest wska nik cen detalicznych. Wska nik ten wyra a zmiany przeci tne poziomu cen, które gospodarstwa domowe p ac za dobra i us ugi. Procentowy
wzrost wska nika cen detalicznych w skali roku (stopa inflacji) jest najcz ciej
stosowanym miernikiem inflacji. Stopa inflacji zale y nie tylko od procentowych
zmian cen pewnej liczby ró nych dóbr i us ug, lecz tak e od znaczenia przydanego ka demu dobru i ka dej us udze, odpowiadaj cego ich udzia owi w ca kowitych wydatkach przeci tnego gospodarstwa domowego.3
W Polsce procesy inflacyjne prezentowane s w a nie przy u yciu
wska nika zmian cen towarów i us ug konsumpcyjnych w ci gu dwunastu
miesi cy. Wska nik ten uzyskuje si na podstawie obserwacji zmian oko o
1700 cen wytypowanych towarów i us ug notowanych w 310 rejonach na terenie ca ej Polski. W obliczeniach tego wska nika stosuje si system wag opracowany wcze niej na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w roku poprzednim.
Wska nik ten wykorzystywany jest obecnie przez bank centralny
do ustalania celów inflacyjnych na dany rok kalendarzowy. Decyzja
o wykorzystywaniu wska nika do ustalania celu inflacyjnego oraz stopnia jego
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Szerzej na ten temat pisze: G. Ko odko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek,
Gospodarka postsocjalistyczna, Wydawnictwo Instytutu Finansów, Warszawa 1991, s. 65-66.
Encyklopedia Biznesu, red. W. Pomyka o, Wydawnictwo Fundacji Innowacja, Warszawa 1995, tom I.
Nowa Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, Tom 3, s. 52-53.
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realizacji wynika przede wszystkim z faktu, e taka miara inflacji stosowana
jest powszechnie w polskiej gospodarce od pocz tku okresu transformacji i jest
najsilniej zakorzeniona w wiadomo ci spo ecze stwa spo ród ró nych
wska ników wzrostu cen.
Wska nik ten jest podstaw do podejmowania przez rz d i bank centralny odpowiednich kroków, które maj na celu sukcesywnie ogranicza inflacj .
Konsekwentna polityka pieni na to tylko jeden z aspektów wi kszego procesu, natomiast d enie do ograniczenia inflacji to podstawa dalszego rozwoju
naszej gospodarki. Wspó cze nie jest to zreszt standard w praktyce krajów
cen jest te
jednym
o stabilnej gospodarce rynkowej. Stabilno
z fundamentów d ugofalowego i szybkiego rozwoju gospodarki. Stwarza ona
bowiem najlepsze rodowisko dla podejmowania trafnych decyzji przez przedsi biorstwa i gospodarstwa domowe, gdy :
niska inflacja podlega mniejszym wahaniom, przez co staje si przez
to bardziej przewidywalna, w zwi zku z tym przy mniejszej niepewno ci
co do przysz ych cen przedsi biorstwa mog atwiej planowa swoj dziaalno i lepiej wybiera projekty inwestycyjne,
gdy ceny s stabilne, przedsi biorstwa wi cej inwestuj , a inwestycje mog
by bardziej efektywne, co jest g ównym ród em zwi kszenia dobrobytu,
gdy ceny s stabilne, dochody ludzi nie trac si y nabywczej, co jest szczególnie wa ne dla osób niezamo nych, gdy wysoka inflacja zwi ksza tylko
zró nicowanie dochodów i maj tku oraz powoduje ró norakie patologie
spo eczne,
ponadto ludzie nie marnuj swojego czasu i si na zabezpieczanie si przed
spadkiem warto ci pieni dza, a ca swoj energi mog skierowa na prac ,
inflacja zwi ksza równie faktyczne obci enia podatkowe,4
wysoka inflacja deformuje równie informacyjn funkcj cen, prowadz c
do nieefektywnej alokacji zasobów; podmioty gospodarcze maj wtedy
trudno ci z ustaleniem, czy dany wzrost ceny odzwierciedla ogólny wzrost
cen, czy te jest nast pstwem zmiany w cenach relatywnych,
wysoka inflacja ogranicza te rol kredytu i skraca jego horyzont, a wysokie
nominalne stopy procentowe tworz istotn barier dla kredytobiorców.5
Wzrost stopy inflacji, o czym by a mowa wcze niej, mo na by o obserwowa ju od po owy lat osiemdziesi tych. Jednak dopiero w drugiej po owie
1989r stopa inflacji zacz a wykazywa bardzo szybk tendencj wzrostow ,
nazywan ówcze nie hiperinflacj 6. I tak, w lutym 1990 r., inflacja mierzona
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Fragment z przemówienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Leszka Balcerowicza, w Sejmie, maj 2000.
Zob. M. D browski, Polityka ograniczania inflacji w krajach transformuj cych si (wybrane
zagadnienia), Bank i Kredyt nr 7, lipiec-sierpie 1999.
Por. G. Ko odko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, op. cit., s. 66. Autorzy
Ci twierdz , e u ycie okre lenia hiperinflacja w kontek cie polskiej inflacji jest uzasadnione.
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dwunastomiesi cznym wska nikiem cen towarów i us ug konsumpcyjnych
osi gn a maksymalne, czterocyfrowe rozmiary i wynosi a 1275%. Poci gn o
to za sob skrajne niezrównowa enie gospodarki, recesj oraz wzrost zad uenia zagranicznego.
Podsumowuj c powy sze rozwa ania mo na powiedzie , e sytuacja
wyj ciowa w 1989 r., czyli poprzedzaj ca procesy transformacji, charakteryzowa a si :
le funkcjonuj cym systemem nakazowo-rozdzielczym oraz
wadliw struktur gospodarki z nasilaj c si inflacj przechodz c w hiperinflacj , nierównowag gospodarcz , czego wyrazem by o wyst powanie
niedoborów, recesji oraz du ego zad u enia zagranicznego.
Za najwa niejsze przyczyny inflacji w polskiej gospodarce uwa a si
m.in.:
ci g y wzrost globalnego popytu, wyprzedzaj cy wzrost mo liwo ci podaowych gospodarki, co zwi zane jest z odziedziczon struktur aparatu
produkcyjnego i samej produkcji, struktur w asno ciow i instytucjonaln
oraz wysokim stopniem monopolizacji,7 jak i
deficytem bud etowym b d cy najcz strzym i najsilniej dzia aj cym ród em
nadaj cym gospodarce sta ej tendencji inflacyjnej.8
Inflacja szczególnie na pocz tku przemian ustrojowych by a zjawiskiem
niekorzystnym dla gospodarki. Dlatego tak wa ne jest przeciwdzia anie
jej szkodliwym skutkom. W tej sytuacji opracowano i przyj to do realizacji
radykalny program zmian, w którym wa n rol przypisano polityce pieni nej
banku centralnego. Jego g ównym celem, zgodnie z Konstytucj Rzeczpospolitej Polskiej, by o stopniowe obni anie inflacji. Stworzono, w zwi zku z tym
program stabilizacyjny, który wdra any by od pocz tku 1990 r. i sprowadza
si do:
zrównowa enia bud etu oraz zasadniczego ograniczania, a wielu przypadkach zniesienia dotacji pa stwa. Na równowa enie bud etu wp yn tak e
mia a dyscyplina fiskalna, polegaj ca na zakazie zaci gania nieoprocentowanego kredytu na pokrycie deficytu w banku centralnym,
liberalizacji cen i zmiany cen wzgl dnych, zw aszcza no ników energii,
us ug komunikacyjnych i mieszkaniowych oraz produktów dotowanych,
kontroli wzrostu p ac nominalnych przy mechanizmie cz ciowej ich indeksacji,
wprowadzenia wewn trznej wymienialno ci z otego i ujednolicenia kursu
walutowego, który mia odgrywa rol stabilizatora ca ego programu,
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Pod warunkiem jednak, e b dzie pami ta si , e w Polsce mia a ona charakter indywidualny i st d te wynika a jej gwa towno , nieregularno i krótkotrwa o .
Problematyka podstawowych róde inflacjogenno ci zaprezentowana w: M. Nasi owski,
Transformacja systemowa w Polsce, Wyd. Key Text, Warszawa 1995, s. 117-119.
Encyklopedia Biznesu, red. Pomyka o W., Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, tom I.

Monika St pi ska: Proces inflacju w okresie polskiej transformacji...

315

otwartej polityki pieni nej, gdy polityka pieni na by a jednym z najwa niejszych elementów programu stabilizacyjnego i zapewni mia a:
- po pierwsze, cis kontrol poda y pieni dza, aby hamowa popyt i obni a inflacj ,
- po drugie, wp ywa na tempo zmian poda y pieni dza przez stopy procentowe, które jako przewy szaj ce stop inflacji, mia y sprzyja wzrostowi sk onno ci do oszcz dzania i ograniczania oczekiwa inflacyjnych.9
W trakcie budowy gospodarki rynkowej od roku 1989, który by pocz tkiem kryzysu polityczno-gospodarczego w Polsce, dzi ki programowi stabilizacyjnemu osi gni to pierwsze sukcesy. Pocz wszy od 1992 r. nast pi szybki
wzrost gospodarczy po czony ze spadkiem inflacji. Post powa a prywatyzacja
i restrukturyzacja gospodarki, a procesom tym towarzyszy rozwój wielu segmentów i instytucji transformuj cej si gospodarki. Nast pi o przyspieszenie
reform systemowych w zakresie decentralizacji struktur pa stwa, finansów
publicznych, systemu emerytalno-rentowego i ochrony zdrowia oraz restrukturyzacji gospodarki. Zaczyna by widoczny wzrost koniunktury na rynku.
Tym wszystkim pozytywnym procesom towarzyszy y jednak zjawiska
zdecydowanie negatywne, takie jak np. widoczny od prze omu lat 1995/1996
zbyt szybki wzrost popytu wewn trznego w stosunku do PKB, spowodowany
szybkim wzrostem p ac realnych i akcji kredytowej oraz relatywnie wysokim
deficytem bud etowym. W efekcie gospodarka rozwija a si w warunkach
szybko narastaj cego deficytu obrotów towarowych i bie cych bilansu p atniczego. Dalsze utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego zosta o
uwarunkowane zmniejszeniem nierównowagi zewn trznej.
Warunki, w których NBP realizowa polityk pieni n w okresie 19891997, mo na podzieli na dwie kategorie: obiektywne i subiektywne.
Podstawowym, obiektywnym uwarunkowaniem omawianego okresu by o
to, e NBP prowadzi polityk w sytuacji wyj tkowej niepewno ci, wynikaj cej
ze zmian zwi zanych z transformacj systemow . Drugim obiektywnym uwarunkowaniem wewn trznym by niski wyj ciowy stopie monetyzacji w Polsce,
który oznacza przede wszystkim wy szy wp yw deficytu bud etowego
na inflacj .10 Dlatego te podstawowym celem polityki tamtego okresu by o
dalsze ograniczanie procesów inflacyjnych, daj cych si zauwa y w polskiej
gospodarce. By y one w du ej mierze rezultatem szybszego wzrostu popytu
wewn trznego (konsumpcyjnego, inwestycyjnego, rz dowego) w stosunku
do PKB. Sytuacja taka by a powodem zwi kszenia restrykcyjno ci polityki
banku centralnego, maj cej na celu zahamowanie dynamiki popytu wewn trznego, jako g ównego czynnika powoduj cego inflacj . W efekcie podj tych
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Ca y program stabilizacyjny szczegó owiej zosta zaprezentowany w: G. Ko odko, D. GotzKozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, op. cit., s. 71-75.
J. Osi ski, Polityka pieni na Narodowego Banku Polskiego w okresie 1993-1997. Do wiadczenia i mo liwo wykorzystania w przysz o ci wniosków z nich p yn cych, Bank i Kredyt
nr 7-8, lipiec-sierpie 2000.
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dzia a spad a ona w roku 1998 do poziomu jednocyfrowego i wynosi a 9,9%.
Tak nisk inflacj notowano po raz pierwszy od wielu lat.
Ograniczenia subiektywne odnie mo na g ównie do zakresu niezale no ci banku centralnego oraz zakresu koordynacji polityki rz du i NBP. W tym
bowiem okresie organy wykonawcze i ustawodawcze ingerowa y zarówno
w sfer ustalania celów polityki banku centralnego, jak i instrumentów jej realizacji.11
Kolejnym uwarunkowaniem, w jakich NBP prowadzi swoj polityk ,
by kierunek i sposób prowadzenia polityki przez rz d. W omawianym okresie
polityka ta nie sprzyja a skutecznej realizacji celu polityki pieni nej.
Rz d reagowa te negatywnie na wi kszo
propozycji wysuwanych przez
NBP (m.in. dotycz cych ograniczenia deficytu bud etowego oraz sposobu jego
finansowania, itp.
Mia o to powa ny wp yw na strategi realizacji polityki pieni nej, przyj t przez NBP.
Bank centralny, chc c zrealizowa swój ustawowy cel, jakim jest walka
z inflacj , musia opracowa d ugofalowy sposób dzia ania. Strategii takich
w ca ym okresie przekszta ce ustrojowych przygotowano kilka.
W pocz tkowym okresie transformacji, czyli w latach 1990-1991, by a to
strategia kontroli kursu walutowego. Sztywny kurs walutowy odegra wówczas
czo ow rol w t umieniu inflacji. Jednak o potrzebie odej cia od niego przes dzi a jego nieskuteczno w ograniczeniu tempa wzrostu cen. W latach 19921997 bank centralny stosowa strategi elastyczn , której podstawowym celem, obok celów cz stkowych, takich jak ustalanie stóp procentowych i poda y
pieni dza, by o obni anie inflacji.12 Od 1998 r. polityka pieni na realizowana
jest jednak w nowych ramach prawnych i instytucjonalnych.13 Konstytucja14
wraz z Ustaw o Narodowym Banku Polskim okre laj na nowo organy banku
centralnego i ich kompetencje. Powo any zosta tak e nowy organ, a mianowicie Rada Polityki Pieni nej, co by o zreszt zwi zane z dostosowaniem wymogów prawa polskiego do standardów obowi zuj cych w wi kszo ci pa stw
cz onkowskich Unii Europejskiej, w których decyzje w sprawie polityki pieni 11
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Informacje na temat instrumentów banku centralnego zaprezentowane zosta y w: D. Tymczoko D. Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieni nym, Materia y i studia
NBP, z. 102, maj 2000.
Wi cej informacji na ten temat prezentuje Z. Pola ski, Polityka pieni na w Polsce w drugiej
po owie lat 90. Bie ce problemy i strategiczne wyzwania, Materia y i studia NBP, z. 72,
luty 1998.
Zmiany te s skutkiem uchwalenia nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która wesz a
w ycie 17 pa dziernika 1997, oraz dwóch ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r., a mianowicie
Ustawy o NBP i Prawie bankowym. Dzi ki tym regulacjom zwi kszy a si niezale no NBP
w kszta towaniu polityki pieni nej. Jedn z istotniejszych zmian w tym kierunku by zapis
w Ustawie o NBP, e podstawowym celem dzia alno ci NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Ust p 2 art. 3 dopuszcza wprawdzie mo liwo wspierania przez NBP polityki
gospodarczej rz du, ale tylko wtedy, kiedy nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Bezwzgl dna nadrz dno celu stabilizacji cen jest wi c wyra nie podkre lona.
Ciekawym uzupe nieniem poruszanej kwestii mo e by artyku : J. Krzy ewski, Polityka
pieni na jako instytucja prawa konstytucyjnego, Bank i Kredyt, nr 4, kwiecie 2000.
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nej podejmowane s kolektywnie, a nie jednoosobowo, przez prezesa banku
centralnego.
To w a nie nowopowsta a Rada w celu zwi kszenia przejrzysto ci polityki pieni nej i wyja nienia celów NBP w d u szym okresie, we wrze niu 1998 r.
RPP przyj a redniookresow strategi Polityki Pieni nej na lata 1999-2003,
w której przedstawi a swoje zamierzenia w zakresie kszta towania polityki
pieni nej, podaj c horyzont czasowy d u szy ni jeden rok. W dokumencie
tym stwierdza si , e strategicznym celem polityki pieni nej jest obni enie
inflacji poni ej 4% do ko ca roku 2003.15 Przyj cie takiego celu inflacyjnego16
oznacza stabilizacj tempa wzrostu cen w ko cu przysz ego roku. Pozwoli oby
to, zdaniem RPP, na trwa redukcj oczekiwa inflacyjnych i stworzy oby
korzystne warunki dla dalszego obni ania inflacji.
Takie decyzje Rady Polityki Pieni nej spowodowane by y przede
wszystkim o ywieniem inflacji i niekorzystnymi danymi makroekonomicznymi w
ostatnich miesi cach 1999 r., co zreszt by o powodem kolejnego zaostrzenia
polityki pieni nej przez bank centralny. Efektem tych dzia a by o jednak
zatrzymanie wzrostu inflacji i to na d u ej.
Po silnych wahaniach w latach poprzednich, od 5,6% w lutym 1999 r.,
a potem do 11,6% w lipcu 2000 r., wyst pi a spadkowa tendencja w inflacji.
W grudniu 2000 r. ceny by y wy sze ni przed rokiem o 8,5%. Spadek wska nika by kontynuowany w pierwszym kwartale 2001 r. W marcu ubieg ego roku
inflacja spad a do 6,2%. Krótkotrwa a tendencja wzrostowa podwy szy a ten
wska nik do 6,9% w maju, lecz od czerwca wyst pi ponowny trend spadkowy.
W listopadzie 2001 r. wska nik ten wyniós 3,6%,17 co oznacza e inflacja w
2001 r. by a najni sza w ca ym okresie transformacji. Jest to ogromny sukces
banku centralnego, wie cz cy jego wieloletni , konsekwentn polityk antyinflacyjn .
Przed nami jednak jeszcze d uga droga do Europy, gdy zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Europejskiego Banku Centralnego poj cie stabilno
cen mie ci si w przedziale od 0 do 2%. Spadkowa tendencja inflacji, daj ca
si zaobserwowa od kilku lat, zdaniem ekonomistów powinna utrzyma si
nadal. Je li te prognozy si potwierdz , to zgodnie z oficjalnymi za o eniami
rz du Rzeczypospolitej Polskiej si , rok 2003 Polska powinna powita ju jako
cz onek Unii Europejskiej
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redniookresowa strategia polityki pieni nej, NBP, Warszawa 1998.
Od roku 1998, zgodnie z opracowan przez Rad Polityki Pieni nej  redniookresow
strategi polityki pieni nej na lata 1999-2003, w Polsce obowi zuje strategia bezpo redniego celu inflacyjnego. Stosuje j m.in. Europejski Bank Centralny oraz banki centralne
m.in. Nowej Zelandii, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Chile, a z krajów naszego regionu np. w Czechach. Ostatnio tak strategi prowadzenia polityki pieni nej przyj y równie W gry.
Raport roczny, za rok 1999, 2000 i III kw. 20001r., NBP.
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