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Banki centralne dążą do 

zapewnienia stabilności inflacji. 

Na jakim poziomie należy 

wyznaczyć cel inflacyjny? 



Laurence Meyer (2004)

• „O stabilności cen możemy 
mówić, gdy oczekiwana inflacja 
jest na tyle niska, że nie wpływa 
na decyzje gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw”



• How high is too high?

• Careful analysis of evidence suggests that, 
for developed countries, that answer is less 

than 5 percent above which inflation 
appears to be harmful to economic 
performance.

David E. Altig, 2003



Dlaczego cele inflacyjne 

były ustalane na poziomie 

2-25%?



• “An empirical case for preferring 2,5% price-
level growth can be supported by two key
observations.

• First, the existence of well-developed and
smoothly operating process of financial
intermediation is a key contributor to
economic growth, and...

• second, high inflation interferes with
(financial) intermediation”.

David E. Altig, 2003



Wiara w jednoznacznie pozytywny wpływ rozwoju 

systemu finansowego na wzrost gospodarczy

Sahay et. al. (2015) Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging

Markets, IMF Discussion Note



• Nowa Zelandia 1990

• Kanada 1991

• Wielka Brytania 1992

• Szwecja 1993

• Hiszpania 1994

• Francja 1994

• Włochy 1995

• Portugalia 1997

Bezpośredni cel inflacyjny



Jak najkrócej określa się 

sposób prowadzenia polityki 

pieniężnej w ramach strategii 

celu inflacyjnego?



Constrained
discretion



Znaczy to, że polityka pieniężna jest 
połączeniem zobowiązania do stabilizowania 
inflacji wokół ogłoszonego celu 

oraz pragmatyzmu w sposobie jej 
prowadzenia



Co zmusza 

banki centralne do 

pragmatyzmu? 



12-miesięczne prognozy inflacji
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Co jest celem polityki 

pieniężnej?
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Punktem odniesienia dla polityki pieniężnej są:

neutralna stopa procentowa 

luka popytowa

NAIRU

A co o tym  mówił Claude Trichet?

we do not guide our policy 

on the basis of the neutral rate

we do not guide our policy 

on the basis of the output gap

we do not guide our policy 

on the basis of the NAIRU

Jean Claude Trichet, 2006



We embark on a large array of analyses 

and we do not exclude any concept

Jean Claude Trichet, 
ECB, konferencja prasowa po posiedzeniu ECB,
7 grudzień, 2006



Milton Friedman [in] Amanda Bennett, „Inflation calculus: Business 
and academia clash over a concept: ‘Natural’ jobless rate”, 
Wall Street Journal, 24 January 1995

• “I don’t know what the natural rate is, 
neither do you, and neither does anyone 
else”

• I don’t try to forecast short-term changes in 
the economy. The record of economists in 
doing that justifies only humility”



Silne zobowiązanie 
do stabilizowania inflacji

Niepewność
dotycząca prognoz 

i 
rzeczywistego działania
mechanizmu transmisji

Retoryka 
mogąca sprawiać 

wrażenie doktrynalnego
podejścia do polityki 

pieniężnej

Pragmatyzm
i ostrożność w działaniu (małe 

kroki; dające możliwość przerwania 
cyklu zmian stóp procentowych, 

jeśli zmieniają się prognozy)

Przyczyny pozornej „schizofrenii” 
polityki pieniężnej



Dlaczego banki centralne z 

reguły zmieniają stopy 

procentowe stopniowo?





J. Bradford DeLong (2017) The Truth Behind Today’s
US Inflation Numbers”, Project Syndicate, 2 June

• If the Fed actually does increase interest 
rates this month, it will have undertaken 
only four of the nine anticipated rate hikes. 

• Moreover, it believed that nine rate hikes 
before the end of this summer would be 
necessary to keep inflation below its target 
of 2% per year. But inflation is expected to 
rise at an annual rate of just 1.5% for the rest 
of this year, and next year.



A kiedy nie zmieniają stóp 

stopniowo?





Czym kierują się banki centralne 

podejmując decyzje 

w warunkach niepewności?



Science or art?



Projekcja inflacji – sierpień 2004



Jak teoria wpływa na 

politykę pieniężną?



Paul Krugman, Mr Keynes and the moderns , 21 June 2011
http://www.voxeu.org/article/mr-keynes-and-moderns

• Central banks have been like monasteries, 
hoarding and studying the ancient texts lost to 
the rest of the world. Even as the real business 
cycle people took over the professional 
journals, to the point where it became very 

hard to publish models in which 

monetary policy, let alone fiscal policy, 

matters, the research departments of the Fed 
system continued to study counter-cyclical 
policy in a relatively realistic way.





Jakie skutki dla polityki 

informacyjnej banków 

centralnych przyniosło to, 

że nie było już możliwości 

wykorzystywania kursów 

stałych i kontroli podaży 

pieniądza jako kotwic 

nominalnych polityki 

pieniężnej?



Przejrzystość polityki pieniężnej

Rozpowszechnienie się 
strategii bezpośredniego

celu inflacyjnego przyczyniło 
się do upowszechnienia

świadomości uwarunkowań 
polityki pieniężnej.



• Potrzebna jest transparentność polityki 
pieniężnej, by obywatele danego kraju cały 
czas widzieli, że bank centralny cały czas 
działa zgodnie ze swoim mandatem; starając 
się stabilizować gospodarkę (w tym system 
finansowy) i inflację. 



Crystal Palace



Two main reasons to favor transparency.

• The one on which economists focus is that 
greater openness should make monetary 
policy more effective by tightening the gears 
between central bank actions and market 
expectations

• The other reason, which real-world central 
bankers should never forget, is democratic 
accountability

Blinder, 2006



• ”At the Bank of England, our approach is to 
keep it as simple as possible. 

• We don’t say where interest rates will go 
next…

• for the simple reason that we don’t know. 

• And it would be quite misleading to pretend 
otherwise”

Mervyn King, 2006



“When I learn new facts, I change 
my opinion. What do you do?”

J.M. Keynes



Dlaczego rynki finansowe są 

bardziej zainteresowane 

bieżącymi decyzjami banków 

centralnych niż inne podmioty 

gospodarcze? 



• “The truth is those guys have a lot to lose on
overnight decisions. And they are worried
about what the Federal Reserve is going to
do”.

Paul Samuelson, 1994



Peter Howitt, 2001

• „Inflation has come down in the past decade and 
half in almost all OECD countries, to the point 
where inflation ceases to be a major concern 
outside of the financial markets…

• in which participants eagerly await inflation 
statistics not because inflation is a major problem
but because it might allow them better to 
anticipate movements in monetary policy and 
hence movements in interest rates and exchange
rates affected by central bank actions”.



• There is something in the idea of credibility, but in 
my opinion less than Mc Callum and Mishkin think. 
There is something in it when the message gets 
through 

• not just to the financial community, a skeptical 
audience obsessed with credibility, but 

• to business managers, workers, and unions who 
actually decide or negotiate prices and wages

Tobin, 2006



Główne kanały polityki informacyjnej 
banków centralnych:

komunikaty
Raporty o inflacji
konferencje prasowe



Dlaczego banki centralne podają 
często okres, po którym 
zobowiązują się sprowadzić inflację 
z powrotem do pasma celu?



Cele inflacyjne różnych banków centralnych

• Brazylia 4,5% +/-2%

• Chile 2-4% 1-2 lata

• Czechy 2-4%

• Węgry 4% +/-1%

• Izrael 1-3%

• Kanada 1-3%, 6-8 kw.

• Meksyk 3% +/-1%

• Nowa Zelandia 1-3%

• Norwegia 2,5% 1-3 lata

• Peru 2,5% +/-1%

• Polska 2,5% +/-1%

• Stefa euro <2%, 1-3 lata

• Szwecja 2% +/-1% 1-2 lata

• Wielka Brytania 2% +/-1%



Dlaczego o polityce 

pieniężnej decydują 

ciała kolegialne?



Blinder, 2006

• Reasons why central banks might prefer a 
committee to an individual:

• Pooling: a committee pools the disparate 
knowledge of its individual members

• Diversity: Members of a committee bring 
different decision-making heuristics to a 
complex problem

• Check and balances: Committees are less 
likely to adopt extreme positions

• Reduced volatility: The decisions of group 
are likely to be less volatile
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Teoretycznie...

w średnim okresie nic nie powinno ich różnić

w krótkim okresie dzieli gołębie i jastrzebie
„tylko” to, że uważają, iż...



• należy prowadzić politykę pieniężną 
silnie nastawioną na stabilizowanie 
tempa inflacji, nawet jeśli jest to 
okupione zwiększoną zmiennością 
tempa wzrostu gospodarczego, 
ponieważ w wyniku zbyt długiego 
utrzymywania się inflacji mogą utrwalić 
się oczekiwania inflacyjne

• należy prowadzić politykę pieniężną 
nastawioną na sprzyjanie 
stabilizowaniu tempa wzrostu w pobliżu 
tempa potencjalnego, nawet jeśli jest to 
okupione zwiększoną zmiennością 
inflacji, ponieważ w długim okresie 
inflację stabilizuje pozostawanie 
gospodarki na ścieżce zrównoważonego 
wzrostu



• Nastąpił wzrost zaufania do polityki 
pieniężnej, który spowodował ogólny spadek 
długoterminowych stóp procentowych

Korzyści z zastosowania 
strategii celu inflacyjnego:

• Uwarunkowania polityki pieniężnej stały się 
powszechnie znane

• Banki centralne przekonały opinię publiczną, że 
warto dać im autonomię.



Długoterminowe stopy procentowe
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Michelle C. Baddeley, 2003

• Real-world firms use hurdle rates of return
generally three to four times the cost of
capital. Hurdle rates are generally high
relative to the unadjusted cost of capital

Dlaczego ważna jest eliminacja ryzyka 
dużych wahań inflacji (inflation scare)?



... są wprawdzie statystyczne dowody na 
występowanie ujemnej korelacji pomiędzy 
inflacją i długoterminowym wzrostem 
gospodarczym, ale nie ma dotąd 
statystycznych dowodów na to, że związek
ten ma charakter przyczynowo-skutkowy.

(Stanley Fisher,1994)



Dlaczego w maju 2003 r. 

EBC

ogłosił, że jego celem 

inflacyjnym jest nadal 

przedział 0-2%, ale (tak 

naprawdę) to EBC będzie 

starał się stabilizować 

inflację w pobliżu 2%? 



Źródłó: ECB



Dlaczego Japonia i USA 

zaczęły od niedawna 

stosować numeryczne 

cele inflacyjne?


