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Czy restrykcyjna polityka pieni´˝na prze∏o˝y
si´ na sch∏odzenie gospodarki oraz na
spadek inflacji poni˝ej celu inflacyjnego?

Dzisiaj już dość zgodnie komenta-
torzy oceniają, że zaostrzenie
w drugiej połowie 2004 r. polityki
pieniężnej, było mocno na wyrost.
Tak naprawdę, po przystąpieniu
do UE nie mieliśmy do czynienia
ze wzrostem inflacji. Ta, zgodnie
z definicją, jest związana z kreacją
dodatkowego strumienia pienią-
dza. W Polsce natomiast wystąpi-

ło zjawisko jednorazowego wzrostu cen, wywołane decy-
zjami administracyjnymi (wzrost, niektórych stawek
podatków pośrednich i ceł) oraz działaniami spekulacyjny-
mi, zarówno ze strony sprzedawców, jak i kupujących. Cza-
sami zdarzenia te nazywane są „szokiem unijnym”. Dodat-
kowo wystąpiła pewna nierównowaga na rynku artykułów
żywnościowych, paradoksalnie wywołana ogromnym suk-
cesem eksportowym polskich producentów rolnych. Podję-
te wówczas przez RPP decyzje wynikały z błędnych przesła-
nek i, jak pokazała praktyka, nie zdążyły wpłynąć
na zjawiska, którym miały przeciwdziałać. Jak wiadomo,
oddziaływanie stóp procentowych, a zatem ceny pieniądza,
ma pewien wpływ, aczkolwiek niewielki i zwykle znacznie
przeceniany, na dynamikę rozwoju gospodarczego po co

najmniej 9-12 miesiącach, a na poziom inflacji w jeszcze od-
leglejszej perspektywie. Obserwowany od pewnego czasu
ciągły spadek dynamiki wzrostu cen utrzyma się prawdo-
podobnie jeszcze przez kilka miesięcy. Jest to wynikiem od-
dalania się od daty znaczących zaburzeń rynkowych, zwią-
zanych z aktem akcesyjnym i w efekcie zmiany tzw. bazy
odniesienia. Z ekonomicznego punktu widzenia, charakter
polityki pieniężnej ma (za wyjątkiem sektora finansowego)
niewielki wpływ na decyzje przedsiębiorców. Tych intere-
suje przede wszystkim wielkość wartości dodanej, jaką mo-
gą wytworzyć. Natomiast ze względów psychologicznych,
prowadzenie restrykcyjnej polityki pieniężnej mającej prze-
ciwdziałać z założenia jakimś negatywnym zjawiskom, po-
ważnie osłabia motywację i gotowość do podejmowania do-
datkowej aktywności i ryzyka, np. inwestycyjnego. Oprócz
tego, wysokie stopy procentowe powodują napływ dodat-
kowego kapitału spekulacyjnego, który zabuża relacje
na rynku finansowym i wpływa na wycenę złotego. Dlate-
go też utrzymywanie restrykcyjnej polityki pieniężnej ma
pośredni, negatywny wpływ na gospodarkę, szczególnie
w sytuacji, kiedy prowadzona jest w wyniku błędnych ana-
liz. Na obniżkę cen, które wzrosły z innych powodów niż nie-
równowaga pieniężna, jak pokazuje praktyka, nie ma więk-
szego wpływu.
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Moim zdaniem, zbyt restrykcyj-
na polityka pieniężna, z którą ma-
my do czynienia w ostatnich mie-
siącach, w oczywisty sposób musi
się przenieść na tempo wzrostu
gospodarczego. Cały sens podwyż-
szania stóp procentowych polega
przecież przede wszystkim
na ograniczaniu popytu we-
wnętrznego. Chodzi tu zarówno

o wyższą cenę kredytu, jak i zniechęcenie do konsumpcji
w związku z bardziej atrakcyjnymi warunkami oszczędza-
nia. Oczywiście w praktyce możemy mówić o wielu innych
efektach. Na przykład wyższe stopy procentowe to relatyw-
nie mocniejsza waluta, a więc tańszy import, a to z kolei po-
woduje utrudnienia dla rodzimych producentów. Zupełnie
innym problemem jest to, z jak silnym ograniczeniem wzro-
stu mamy i będziemy mieli do czynienia. Sądzę jednak, że
nie będzie on znaczący, zakres zmian stóp był bowiem sto-
sunkowo niewielki. Radzie Polityki Pieniężnej chodziło bar-
dziej o wywołanie efektu psychologicznego. Można oczywi-
ście dyskutować nad zasadnością takich działań, trudno
bowiem obronić tezę, że ograniczenie wystąpienia tzw. efek-

tów drugiego rzędu związane było głównie z dokonanymi
podwyżkami stóp procentowych. Uważam, że nawet
przy braku reakcji RPP efekty drugiego rzędu byłyby bardzo
słabe. Wystarczy wspomnieć, że przy tak wysokim poziomie
bezrobocia trudno było oczekiwać znacznego wzrostu wy-
nagrodzeń. Ewentualne roszczenia, np. związków zawodo-
wych, nie mogły zakończyć się pozytywnie dla pracowni-
ków. Zeszłoroczne decyzje Rady wywarły o wiele silniejszy
wpływ na przedsiębiorców. Dla wielu z nich nie były one zro-
zumiałe. Doszło do ograniczenia przewidywalności polity-
ki monetarnej. To skomplikowało sytuację i utrudniło podej-
mowanie decyzji dotyczących inwestycji. Podwyżki stóp
wpływają oczywiście na obniżenie inflacji. W tej chwili z bar-
dzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewno-
ścią można powiedzieć, że na koniec 2005 r. CPI będzie wy-
raźnie poniżej górnej granicy celu inflacyjnego.
Przyhamowany popyt wewnętrzny ograniczył jeszcze bar-
dziej negatywne zmiany popytowych elementów inflacji.
Ale należy powtórzyć jeszcze raz: skala zmian nie była zna-
cząca i nie wywarła istotnego wpływu na decyzje konsumen-
tów. A zatem nie wpłynęła w bardzo istny sposób na ogra-
niczenie inflacji. Jej zeszłoroczny wyraźny wzrost należy
uznać za efekt jednorazowy. 

Marek Zuber, analityk rynków finansowych
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Analizując wpływ polityki pienięż-
nej na inwestycje, to należy pamię-
tać, iż w warunkach polskich,
przedsiębiorstwa w ponad 70 proc.
finansują swoje inwestycje z wła-
snych zysków, czego logiczną kon-
sekwencją jest mniejsze znaczenie
stóp banku centralnego dla aktyw-
ności inwestycyjnej w Polsce niż np.
w Stanach Zjednoczonych czy in-

nych rozwiniętych gospodarkach. W tym kontekście warto
przypomnieć, że rok 2004 był rekordowy, jeśli chodzi o zysk
netto sektora przedsiębiorstw (60.7 mld zł, w 2003 r. było to
mniej niż 20 mld zł, a w latach 2001 i 2002, sektor przedsię-
biorstw notował straty jako całość – suma strat przedsiębiorstw

w tym czasie nierentownych była większa od sumy zysków
tych rentownych), co pozytywnie rzutować będzie na poten-
cjał inwestycyjny przedsiębiorstw. Jednakże w 2004 r. war-
tość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji była tylko
nieznacznie większa niż rok wcześniej – oznacza to, iż na praw-
dziwy boom inwestycyjny przyjdzie jeszcze nieco poczekać. 
Jeśli chodzi o bezpośrednie przełożenie decyzji Rady na de-
cyzje przedsiębiorców, to w ostatnim kwartale 2004 r., kie-
dy dominowały obawy o wzrost inflacji oraz stóp procento-
wych, wyraźna była silna chęć przedsiębiorców do spłaty już
zaciągniętych kredytów (45 proc. przedsiębiorców!) oraz
niechęć do zaciągania nowych (tylko 25 proc. przedsiębior-
ców było skłonnych zwiększyć saldo zadłużenia kredytowe-
go), co zapewne negatywnie odbiło się na skłonności do roz-
poczynania nowych inwestycji.
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Prognozujemy, że w pierwszej po-
łowie br. tempo wzrostu PKB bę-
dzie niższe niż w 2004 r. i nie
przekroczy poziomu 4 proc., oraz
wskaźnik inflacji spadnie poniżej
celu inflacyjnego (tj. 2,5 proc.), jed-
nak, wg naszych szacunków, je-
dynie w ograniczonym stopniu
czynniki te będą następstwem za-
ostrzenia polityki pieniężnej

w 2004 r. Po pierwsze, wynika to z faktu, iż zmiany w pozio-
mie stóp procentowych oddziałują na gospodarkę z opóźnie-
niem, w wypadku dynamiki PKB jest to około 3-6 kwartałów,
a w przypadku inflacji około 6-8 kwartałów. Oznacza to, że
wpływ zacieśnienia polityki pieniężnej z 2004 r. na wzrost go-
spodarczy i inflację powinny być wyraźniej widoczne dopie-
ro w drugiej połowie tego roku. Po drugie, konstrukcja indek-
sów rocznego tempa wzrostu PKB i cen powoduje, iż
od początku w scenariusz ożywienia gospodarczego i znacz-
nego wzrostu inflacji w pierwszej połowie 2004 r. (wynikają-

cego w dużej mierze z szoku wynikającego z wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej), wpisane było zarówno osłabienie
koniunktury gospodarczej w tym okresie, jak i szybki spadek
inflacji na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2005 r.
Oprócz powyższych czynników do niższej inflacji w tym okre-
sie przyczyniła się m.in. zmiana sposobu obliczania wskaźni-
ka cen konsumpcyjnych. Nie oznacza to jednak, że działania
RPP są całkowicie obojętne dla rozwoju sytuacji gospodarczej
w pierwszej połowie tego roku. Zaostrzenie polityki pienięż-
nej było jednym z czynników, które przyczyniło się do silnej
aprecjacji kursu złotego w ostatnich kilkunastu miesiącach,
co zadziałało antyinflacyjnie. Można zatem przyjąć, że gdy-
by nie podwyżki stóp procentowych przez RPP, skala spadku
inflacji w 2005 r. byłaby niższa. W świetle ostatnich danych
o sytuacji makroekonomicznej (m. in. braku silnej presji pła-
cowej w następstwie wzrostu inflacji w minionym roku i wspo-
mnianej silnej aprecjacji złotego), utrzymywanie obecnego
poziomu stóp procentowych mogłoby przynieść trwałe osła-
bienie dynamiki wzrostu gospodarczego i „przestrzelenie”
od dołu celu inflacyjnego RPP. 

¸ukasz Tarnawa, g∏ówny ekonomista PKO Banku Polskiego

Polsce nie zagraża wysoka inflacja
zarówno w krótkim, jak i dłuższym
horyzoncie czasowym. Wręcz
przeciwnie, drugi kwartał przynie-
sie gwałtowny jej spadek wraz 
z ustąpieniem „szoku unijnego” 
z rocznych dynamik indeksów cen.
Na koniec pierwszego półrocza 
z dużym prawdopodobieństwem
inflacja spadnie istotnie poniżej

dolnej granicy celu inflacyjnego NBP, która wynosi 1,5 proc.
Możliwość tak głębokiego spadku inflacji wiąże się z częścio-
wym przereagowaniem władz monetarnych na wzrost cen,
który towarzyszył Polsce wraz z wchodzeniem do Unii Euro-
pejskiej. Z perspektywy minionych trzech kwartałów można
ocenić, że wzrost ten, choć duży i gwałtowny, nie wygenero-
wał silnego efektu mnożnikowego. W sensie trwałości od-
działywania na procesy inflacyjne, wzrost cen z drugim kwar-
tale 2004 r. okazał się krótkookresowy i przejściowy.

Nadgorliwa polityka pieniężna, z jednej strony, świetnie po-
radziła sobie z tym przejawem inflacji. Jednak zbyt wysoki
poziom stóp procentowych negatywnie oddziałuje na wzrost
gospodarczy. Droższy kredyt nie służy inwestycjom i kon-
sumpcji. Pierwsze z nich wzrastały znacznie wolniej 
w 2004 r. niż wynikałoby to z sytuacji ekonomicznej w sek-
torze przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy niestety nadal nie spie-
szą się z inwestowaniem, mimo iż obecnie gospodarka pol-
ska ma potencjał do 12-18 proc. wzrostu inwestycji, oceniając
m.in. wzrost produktywności oraz wykorzystanie mocy pro-
dukcyjnych (zdecydowanie pow. 80 proc.). Mimo że inwe-
stycje przyspieszają, nadal tempo to nie jest tak wysokie. Wy-
raźne ożywienie inwestycji zapewne nastąpi dopiero 
w drugiej połowie 2005 r. Przyjdzie wraz ze spadkiem kosz-
tu pieniądza. Obniżka stóp procentowych w marcu jest zwia-
stunem kontynuacji tego procesu w drugim i trzecim kwar-
tale br. W rezultacie łagodniejsza polityka pieniężna ułatwi
polskiej gospodarce powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu go-
spodarczego w drugim półroczu 2005 r.
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