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JJ edno jest pewne: wskaźnik infla-
cji spadł z horrendalnej wysokości 
640 proc. w 1989 r. do ok. 2 proc. 

w 2006 r. Inflacja, począwszy od 2002 r., 
kształtuje się na normalnym poziomie, nie-
przekraczającym średnio 3 proc. w skali 
roku. Jej wygaszanie było procesem długo-
falowym, trwającym ok. 14 lat. 
Wygaszenie nastąpiło siedem lat po wymia-
nie pieniądza. Ta zaś miała miejsce po sześciu 
latach od rozpoczęcia zmian systemowych 
gospodarki. Walka z inflacją prowadzona za-
równo przez poszczególne rządy, jak i bank 
centralny, przebiegała dość ślamazarnie. 
Trzeba przy tym pamiętać, że wskaźnik in-
flacji obrazuje wartość średnią – i to nie tyl-
ko w sensie struktury konsumpcji produktów 
i usług. W gospodarce mają bowiem miejsce 
zarówno procesy wzrostu, jak i spadku cen. 
Inflacja jest więc ich wypadkową. Procesy 
wzrostu – w omawianym okresie – dominują 
nad procesami spadku cen. Inflacja o dużym 
nasileniu, zwana hiperinflacją, rzędu kilku-
dziesięciu procent, charakteryzuje się tym, że 
łamie miary ekonomiczne. Dostarcza fałszy-
wych informacji o gospodarce. Z tego wzglę-
du w warunkach hiperinflacji zarządzanie 
w pewnych segmentach gospodarki musi 
przejść na miary fizyczne. Choćby z tego 
względu walka z inflacją jest kluczowym za-
gadnieniem w zarządzaniu.

A STOPA BEZ ZMIAN
Aczkolwiek – jak już wspomniano – normali-
zacja inflacji nastąpiła w 2002 r., to jednak nie 
wymusiła ona decyzji polegających na urealnie-
niu stopy redyskontowej banku centralnego.

Stopa redyskontowa w rozpatrywanym okre-
sie kształtowała się w przedziale od 46 proc. 
do ok. 4 proc. Wykazywała przeciwstawne 
tendencje (spadek – wzrost). Należy podkre-
ślić, że w latach 2002 – 2006 stopy te nadal 

są na zawyżonym poziomie, wynoszącym 
od 10 proc. do 4 proc. Występuje duża iner-
cja w funkcjonowaniu systemu decyzyjnego 
banku centralnego. Zwróćmy także uwagę, 
że jak dotychczas stopa redyskontowa nie 
osiągnęła zadowalającego poziomu, rzędu 
2 – 3 proc., i kształtuje się na poziomie zna-
cząco wyższym od stopy inflacji. Ten czyn-
nik oddziaływał niekorzystnie, zwiększając 
stopę bezrobocia.
Stopa bezrobocia w analizowanym okresie 
kształtowała się na poziomie od 10 proc. 
do 20 proc. Do 2004 r. wykazywała syste-
matyczną tendencję wzrostu. Wskazuje 
to na nader niepokojący stan gospodarki. 
Oznacza bowiem, że coraz to większa część 
społeczeństwa została pozbawiona pracy, 
a w konsekwencji została zepchnięta do stre-
fy ubóstwa. Dodajmy jednakże, że bezrobo-
cie w Polsce w warunkach systemu rynkowe-
go jest w pewnej mierze wynikiem istnienia 
znacznych przerostów zatrudnienia powsta-
łych w gospodarce nakazowo-rozdzielczej. 
Mimo utrzymywania się wysokiego pozio-
mu bezrobocia, zadłużenie Skarbu Państwa 
w latach 1997 – 2006 pogłębiło się. 
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec anali-
zowanego okresu uległo podwojeniu – w sto-
sunku do stanu na początku okresu. Wzrost 
ten, wobec utrzymującego się bezrobocia, 
jest efektem biurokratycznego zarządzania 
gospodarką. Obsługa zadłużenia pociąga za 
sobą znaczne koszty ponoszone z budżetu 
państwa. W 2005 r. wyniosły one 25,0 mld zł 
(2,5 proc. PKB), zaś za 2006 r. szacuje się, iż 
osiągną ok. 27,9 mld zł (2,7 proc. PKB).
Z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej 
wynika kilka wniosków:

system decyzyjny banku centralnego nie 
notuje istotnych sukcesów. Wprawdzie zgasił 
inflację, lecz był to proces długotrwały i nie 
przełożył się na wystarczające obniżki stopy 
redyskontowej, w wyniku czego bezrobocie 
– jako zjawisko ekonomiczne – jest nadal po-
ważnym problemem społecznym;

wymiana pieniądza nie przyniosła spo-
dziewanych efektów w zakresie walki z in-
flacją. Wysoka inflacja nadal utrzymywała 
się – i to jeszcze przez wiele lat;

brak jest korelacji między decyzjami rzą-
du i banku centralnego. Bank nie spieszy się 
z podjęciem gruntownej terapii, a rząd za to 
płaci z budżetu;

gospodarka nie ma dużych perspektyw na 
rozwój, z uwagi na to, że stopa redyskonto-
wa banku centralnego jest znacząco większa 
od stopy inflacji, a skala bezrobocia utrzy-
muje się nadal na wysokim poziomie.

ZA DUŻE STOPY
Stopy banku centralnego – rzecz jasna – od-
działują na oprocentowanie kredytów i depo-
zytów w bankach komercyjnych. Oprocento-
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NBP 
dla zmian
Niezależność banku centralnego nie może oznaczać 
jego izolacji czy występowania w roli kibica lub recenzenta 
działań rządu. Powinien dążyć do korelowania swoich 
decyzji  z decyzjami rządu. O ile te ostatnie nie prowadzą 
do naruszenia celu infl acyjnego.

SŁAWOMIR NAHOTKO

STOPA REDYSKONTOWA NBP*

Źródło: Opracowanie własne; * w latach 1990 – 2006

INSTRUMENTY, 
JAKIE MA BANK CENTRALNY

stopa redyskontowa określa cenę, po ja-
kiej bank centralny skupuje weksle od ban-
ków komercyjnych;

stopa lombardowa określa najwyższy 
poziom oprocentowania kredytów udziela-
nych przez bank centralny bankom komer-
cyjnym pod zastaw papierów wartościo-
wych (tzw. kredyty lombardowe); 

stopa referencyjna (interwencyjna – repo) 
określa minimalną cenę, po jakiej bank cen-
tralny organizuje operacje otwartego rynku 
na rynku międzybankowym. 
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wanie w tych bankach wpływa natomiast na 
decyzje gospodarstw domowych i podmio-
tów gospodarczych dotyczące oszczędności, 
konsumpcji i inwestycji. Dla Polskiego banku 
centralnego nie jest ważna stopa oprocento-
wania kredytów inwestycyjnych. Tą jednak-
że właśnie są zainteresowani inwestorzy. 
I do ich zainteresowań powinien dostroić się 
bank centralny. Dodajmy, że stopa oprocen-
towania kredytów na cele inwestycyjne jest 
zróżnicowana, choć generalnie kształtuje 
się na nader wysokim poziomie. Oprocen-
towanie kredytów inwestycyjnych wynosi 
w bankach min. 21 proc. Natomiast kredyty 
inwestycyjne udokumentowane oraz refun-
dowane z funduszy unijnych wynoszą: do 
trzech lat 10 proc., do pięciu lat 12 proc., po-
wyżej pięciu lat –13 proc. 
Uważam, że stopa oprocentowania kredy-
tów inwestycyjnych powinna być powiąza-
na ze stopą inflacji. Ta zaś w skali rocznej 
aktualnie kształtuje się na poziomie około 
1 proc. Zatem jest ona nawet 15-krotnie 
większa od stopy inflacji. Nierówność ta 
sprzeczna jest z teorią ekonomiczną. Mało 
tego, bank ją jeszcze pogłębia przez „pro-
wizje” i różnego typu opłaty. To dalsza 
kpina z teorii ekonomicznej. Koszty banku 
powinny być tylko pokrywane z odsetek, 
nie zaś z prowizji i innych danin. Stopa 

procentowa z dodatkami na udzielane kre-
dyty bankowe stwarza nader wysokie wy-
magania co do efektywności. W przypadku 
uruchamiania działalności gospodarczej fi-
nansowanie rozwoju z kredytu staje się nie-
opłacalne.Tworzy więc tym samym barierę 
finansową dla tworzenia nowych miejsc 
pracy, co prowadziłoby do ograniczenia 

bezrobocia. Zilustrujmy to przykładem. 
Załóżmy, że osoba zamierza podjąć działal-
ność gospodarczą i w tym celu opracowała 
biznesplan. Szacuje w nim, że rentowność 

działalności będzie wynosiła 6 proc. i ist-
nieje potrzeba zaciągnięcia kredytu ban-
kowego. Jeśli jego oprocentowanie będzie 
większe od 6 proc., to podejmowanie dzia-
łalności staje się nieopłacalne i tym samym 
nie należy się dziwić, że przedsiębiorca 
zrezygnował z zaciągnięcia kredytu

ALGORYTM DECYZYJNY 
Bank centralny – na podstawie wszechstron-
nej analizy danych makroekonomicznych 
– wyznacza i publicznie ogłasza cel inflacyj-
ny, a następnie tak dostosowuje poziom stóp 
procentowych, aby zmaksymalizować praw-
dopodobieństwo jego realizacji. Tak więc al-
gorytm jest prosty, nakierowany na inflację. 
Trudno jednakże zgodzić się z tezą, iż jest 
to optymalne rozwiązanie. Bank dochodzi 
do stopy procentowej nie przez optymaliza-
cję, lecz głosowanie członków Rady Polityki 
Pieniężnej (RPP). 

BYŁY ZANIECHANIA
Należy także podkreślić, że nie zawsze wnio-
ski z analizy wydają się uprawnione i wyni-
kają z badań empirycznych banku. I tak na 
przykład w 2002 r. – w opinii bankowców 
z NBP – zaniechano zmian systemowych 
w gospodarce, czego przejawem są przede 
wszystkim: 

STOPA BEZROBOCIA *

Źródło: Opracowanie własne; * w latach 1998 – 2006
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deformacje rynku pracy (m.in. zbyt wy-
sokie narzuty na wynagrodzenia, nieefek-
tywnie funkcjonujący system ubezpieczeń 
społecznych, wysoka i niezróżnicowana re-
gionalnie płaca minimalna, blokująca moż-
liwość zatrudniania młodzieży i pracow-
ników o niższych kwalifikacjach, wysokie 
koszty odpraw),

ograniczone funkcjonowanie mechani-
zmu rynkowego w dziedzinie niektórych 
produktów, zwłaszcza żywności, blokuje 
elastyczne dostosowania po stronie po-
daży (zwiększenie importu w przypadku 
nieurodzaju) i wywołuje wstrząsy cenowe 
pobudzające inflację. Przy niezbędnym dla 
obniżenia inflacji ograniczeniu monetar-
nym prowadzi to do osłabienia dynamiki 
gospodarczej.

utrzymywanie się monopoli w wielu 
ważnych gałęziach gospodarki, np. w trans-
porcie kolejowym, energetyce, wydoby-
waniu i dystrybucji gazu, łączności, usłu-
gach komunalnych, prowadzi do niskiej 
dynamiki produktywności w tych branżach 
i stanowi źródło trwałej presji inflacyjnej. 
Niższy wzrost produktywności ogranicza 
też wzrost PKB,

znaczny zakres własności państwa, do-
minujący przede wszystkim w dziedzinach, 
w których jednocześnie utrzymują się mono-
pole, który przyczynia się do niskiego wzro-
stu produktywności,

wysokie wydatki bieżące, zwłaszcza so-
cjalne, znacznie przekraczające możliwości 
ich finansowania z dochodów podatkowych. 
Narastające wydatki zmuszają do zwiększa-
nia obciążeń podatkowych, pod wpływem 
których część firm ogranicza działalność, 
powiększając bezrobocie, lub przechodzi do 
szarej strefy, zmniejszając dochody podatko-
we. Rosnący deficyt finansów publicznych 
stanowi trwałe źródło nierównowagi w go-
spodarce, rodząc presję inflacyjną i wysokie 
stopy procentowe.
Należy zwrócić uwagę, że NBP nie podał, 
na podstawie jakich badań doszedł do tak 
katastroficznych ustaleń, a choć są one tak 
fatalne, nie powodują podejmowania rady-
kalnych decyzji. 
Opisany powyżej algorytm dotyczy tylko 
jednego, choć ważnego instrumentu, jakim 
jest stopa procentowa. Poza nim znajdują 
się takie instrumenty, jak: operacje otwarte-
go rynku, rezerwa obowiązkowa, operacje 
kredytowo-depozytowe. 

TYLKO KILKA PROCENT
Należy podkreślić, że już przed kilku laty 
podjęto krytykę poziomu stóp procentowych 
kształtowanych przez RPP. Sformułowano 
tezę (kierując się strukturą gospodarki), że 
poziom stóp procentowych powinien zostać 
obniżony. Ta krytyka nie została wzięta pod 
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uwagę przy decyzjach RPP. Dlatego konieczne 
jest obniżenie nadal drastycznie wysokich stóp 
oprocentowania kredytów bankowych do po-
ziomów występujących w krajach Unii Euro-
pejskiej. Oznacza to wprowadzenie kilkupro-
centowej realnej stopy procentowej (powinna 
ona wynosić kilka procent powyżej poziomu 
inflacji). Taka obniżka stóp procentowych 
jest warunkiem wyjściowym odblokowania 
kredytów dla polskiej gospodarki, w tym kre-
dytów dla polskiego eksportu. Odblokowanie 
to pobudzi rozwój naszej gospodarki, a także 
przyczyni się do ograniczenia bezrobocia do 
poziomu bezroboca frykcyjnego.

WAŻNE TAKŻE BEZROBOCIE
Opisany algorytm postępowania banku 
centralnego nie wydaje się jednak odpo-
wiedni do opisanych zależności występują-
cych w gospodarce. Nie bierze bowiem pod 
uwagę tzw. modelu Philipsa, obrazującego 
zależność między stopą inflacji a stopą bez-
robocia. Nie spotyka się tutaj także modeli 
umożliwiających przeprowadzanie ekspe-
rymentów symulacyjnych, modeli optyma-
lizacyjnych umożliwiających poszukiwanie 
rozwiązań, schematów blokowych, porząd-
kujących proces podejmowania decyzji. 
W podejmowanych decyzjach RPP pomi-
ja relacje między efektywnością (rentow-
nością) działalności gospodarczej a stopą 
procentową. 

Polska po ponad 16 latach transformacji na-
dal stoi przed reformą systemu bankowego, 
w tym przede wszystkim systemu kredyto-
wego. W okresie ostatnich sześciu lat bank 
centralny pod kierownictwem prof. Leszka 
Balcerowicza niewiele zrobił dla zapewnie-
nia wzrostu gospodarczego, pobudzenia 
inwestycji i zmniejszenia bezrobocia. Uwa-
gę skoncentrowano natomiast na stopie 
inflacji, tak jakby była ona panaceum na 
wszelkie negatywne tendencje występujące 
w gospodarce. Zarządzanie powinno posia-
dać wektorowy charakter, obejmować takie 
zagadnienia, jak: inflacja, stopa procentowa, 
bezrobocie, dług publiczny. Jak dotychczas, 
ma skalarny charakter, zorientowane jest 
bowiem tylko na inflację.
Trudno zgodzić się z tezą lansowaną przez 
bank centralny, iż realizuje politykę „trudne-
go pieniądza”. Jest to po prostu polityka, która 
utrudnia wzrost gospodarczy i realizację pro-
cesów rozwojowych. Powoduje utrzymywanie 
bezrobocia ponad normalny poziom i narasta-
nie długu publicznego. Tę politykę powinien 
zmienić następny prezes banku. Za punkt 
wyjścia musi on przyjąć potrzebę zbudowania 
algorytmu decyzyjnego powiązanego z teorią 
ekonomiczną. W tym algorytmie oprocen-
towanie kredytów inwestycyjnych nie może 
stwarzać nierealnych wymogów efektywnoś-
ciowych. Istnieje także potrzeba rozpoznania 
mechanizmu, za pomocą którego stopy banku 
centralnego przekładają się na stopy oprocen-
towania kredytów inwestycyjnych. Istotnym 
zagadnieniem wydaje się także zbudowanie 
modelu analizy zjawisk i procesów gospo-
darczych dla potrzeb podejmowania decyzji 
bankowych. Należy przede wszystkim spre-
cyzować zakres tej analizy, a także źródła po-
siłkowania się przez bank zewnętrznymi ana-
lizami. Wreszcie kluczowym zagadnieniem 
wydaje się model współpracy banku central-
nego z rządem. Niezależność banku nie może 
oznaczać jego izolacji czy występowania ban-
ku w roli kibica lub recenzenta działań rządu. 
Bank powinien dążyć do korelowania swoich 
decyzji z decyzjami rządu – o ile oczywiście te 
ostatnie nie prowadzą do naruszenia celu in-
flacyjnego banku. W tym modelu należałoby 
przyjąć, że polityka monetarna może wspie-
rać procesy rozwojowe w gospodarce i prowa-
dzić do ograniczenia bezrobocia. Podejmując 
współpracę, nowy prezes banku centralnego 
nie może przyjąć, iż jego rola ogranicza się do 
samej wiedzy, a wszelkie procesy decyzyjne 
banku można zalgorytmizować na podsta-
wie teoretycznych modeli. Ważna jest także 
praktyka.

Autor był pracownikiem naukowym 
na Politechnice Wrocławskiej w Instytucie 
Organizacji i Zarządzania, jest też byłym 
pracownikiem centrali NBP (pionu kredytowego)

Uważam, że stopa 
oprocentowania 

kredytów inwesty-
cyjnych powinna 
być powiązana 

ze stopą infl acji.

ROŚNIE DŁUG WEWNĘTRZNY 
ZADŁUŻENIE SKARBU PAŃSTWA *
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