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Wstęp
Do wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego w 2007 r. kanon dobrych praktyk
w polityce pieniężnej wyznaczała strategia celu inflacyjnego (ang. inflation targeting, IT),
której głównym założeniem było stabilizowanie inflacji na poziomie ogłoszonego publicznie
celu inflacyjnego oraz brak celów pośrednich. Zwykle stosowano elastyczną wersję strategii
celu inflacyjnego, zgodnie z którą bank centralny powinien dążyć do stabilizowania nie
tylko inflacji na poziomie celu, ale także aktywności gospodarczej – tj. produkcji i zatrudnienia – na poziomie zgodnym z potencjałem danej gospodarki (tj. poziomie równowagi).
Od początku lat 90. XX w. strategię IT przyjmowały kolejne kraje – zarówno rozwinięte, jak
i wschodzące. Jej niezaprzeczalną zaletą było bowiem to, że sprzyjała koncentrowaniu działań banku centralnego na dążeniu do utrzymywania gospodarki na ścieżce zrównoważonego
wzrostu, co zapewnia długookresową stabilność cen. Jednak globalny kryzys finansowy,
który rozpoczął się w 2007 r., podał w wątpliwość niektóre aspekty wcześniejszego konsensusu dotyczącego optymalnego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej, a także wzbudził
krytykę samej strategii celu inflacyjnego.
W podjętej wówczas dyskusji wskazuje się przede wszystkim, że samo stabilizowanie inflacji – będące celem nadrzędnym w strategii IT – nie wystarczy do zapewnienia szerzej
rozumianej stabilności makroekonomicznej i finansowej (Borio 2014; Mishkin 2011;
Issing 2011). Jako ilustrację tej tezy przywołuje się często przykład Stanów Zjednoczonych,
choć nie stosuje się tam explicite strategii IT. Bezpośrednio przed kryzysem inflacja w Stanach
pozostawała niska, a PKB był bliski potencjału. Mimo to w gospodarce narastały istotne
nierównowagi, których korekta w kolejnych latach miała kosztować 4% PKB. W rezultacie
ukształtowany po kryzysie pogląd głosi, że niezbędnym uzupełnieniem tradycyjnej polityki
pieniężnej (zorientowanej na stabilność cen) powinna być polityka makroostrożnościowa,
która przeciwdziałałaby narastaniu nierównowag w gospodarce wynikających z boomów
kredytowych (Borio 2012)1.
Samo stwierdzenie konieczności wspomagania polityki pieniężnej przez politykę makroostrożnościową nie podważa racjonalności dalszego stosowania strategii celu inflacyjnego.
Formułowane są jednak również bardziej zdecydowane postulaty, m.in. pod wpływem
wyzwań, jakie może stawiać przed bankami centralnymi pojawianie się długotrwałej deflacji. Wskazuje się na przykład, że prowadzenie polityki pieniężnej w warunkach zerowych
stóp procentowych i dążenie do ograniczenia ryzyka wpadnięcia gospodarki w pułapkę deflacyjną mogłyby być znacznie skuteczniejsze, gdyby celem banku centralnego było stabilizowanie poziomu cen lub nominalnego PKB, a nie inflacji. Inny wątek dyskusji dotyczy tego, czy
wobec negatywnych doświadczeń z zadłużeniem hipotecznym w Stanach Zjednoczonych
agregaty monetarne nie powinny ponownie odgrywać istotniejszej roli w prowadzeniu polityki pieniężnej. W szczególności można postawić pytanie, czy bank centralny nie powinien
powrócić do wypracowanej jeszcze w latach 70. XX w. strategii kontroli podaży pieniądza,
która potencjalnie mogłaby zapobiec nadmiernej ekspansji zadłużenia. Istotną kwestią jest
także to, czy przy znacznej swobodzie przepływu kapitału polityka pieniężna, zwłaszcza
1
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w krajach wschodzących, powinna być nadal prowadzona w warunkach płynnego kursu
walutowego i − co za tym idzie − czy stabilizacja kursu walutowego nie stanowi atrakcyjnej
alternatywy dla strategii celu inflacyjnego.
Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na te i podobne
pytania w wyniku krytycznej analizy alternatywnych – wobec IT – strategii polityki
pieniężnej oraz ich oceny z punktu widzenia NBP i specyficznych uwarunkowań polskiej gospodarki. Przy tak sformułowanym zadaniu pewnych trudności nastręcza już samo
precyzyjne zdefiniowanie pojęcia strategii polityki pieniężnej, które przez różnych autorów
bywa różnie rozumiane. Starając się zachować zgodność z literaturą przedmiotu, a zarazem
uniknąć dyskusji na temat wątków pobocznych względem głównego problemu badawczego,
strategię polityki pieniężnej utożsamia się poniżej ze sformalizowanym zobowiązaniem
banku centralnego do stosowania ustalonej kotwicy nominalnej, tj. zmiennej nominalnej o wartości numerycznej, której osiągnięcie jest celem prowadzonej polityki pieniężnej
(Mishkin 2007). Z tej perspektywy „alternatywne strategie” oznaczają więc alternatywne
sposoby definiowania i operacjonalizacji nadrzędnego celu banku centralnego, będącego
w danym wypadku kotwicą nominalną.
Teoretycznie lista alternatywnych strategii mogłaby być długa, bo istnieje potencjalnie wiele
definicji celu polityki pieniężnej i jego operacjonalizacji. Jednak według dzisiejszego stanu
wiedzy ekonomicznej i doświadczeń banków centralnych tylko część strategii wydaje
się możliwa do realizacji. Należy także podkreślić, że strategia polityki pieniężnej
powinna uwzględniać uwarunkowania instytucjonalne determinujące rolę i zadania
banku centralnego, a także brać pod uwagę uwarunkowania gospodarcze. Zważywszy
na to, w niniejszym opracowaniu przeanalizowano następujące strategie: stabilizowania
poziomu cen, stabilizowania nominalnego PKB, kontroli podaży pieniądza oraz kontroli
kursu walutowego.
Przeprowadzona analiza ma na celu uwypuklenie głównych cech poszczególnych strategii
oraz ich wad i zalet, postrzeganych – o ile to możliwe i uzasadnione – z perspektywy uwarunkowań polskiej gospodarki. Z tego względu wszystkie strategie przedstawiono jako „typy
idealne”, koncentrując się na elementach wyróżniających je i najbardziej istotnych.
Ponadto z powodu braku dostatecznego materiału empirycznego (szczególnie w odniesieniu
do dwóch strategii), oceniając strategie, kierowano się wyłącznie wnioskami z dostępnych w literaturze modeli teoretycznych, które ze swej natury odnoszą się do uproszczonego obrazu rzeczywistości i „stylizowanych” zależności ekonomicznych. Przedstawiona
ocena – szczególnie w przypadku strategii stabilizowania nominalnego PKB (nigdzie dotąd
niestosowanej) oraz strategii poziomu cen (niestosowanej w nowoczesnej gospodarce) – jest
silnie uzależniona od przyjętych założeń modeli teoretycznych. Interpretując wnioski z
niniejszego opracowania, należy pamiętać, że zaprojektowanie strategii nie polega na wybraniu jednego z jej „typów idealnych”, lecz na dopasowaniu go do istniejących uwarunkowań
instytucjonalno-gospodarczych. Z tego właśnie względu strategie w rzeczywistości stosowane przez banki centralne często mają charakter eklektyczny, co utrudnia ich ocenę
porównawczą, jaką zaproponowano w niniejszym opracowaniu.
Podstawowemu celowi opracowania podporządkowana jest jego struktura. W pierwszym rozdziale podjęliśmy próbę określenia, czym jest i jaką rolę odgrywa strategia polityki pieniężnej. Wskazaliśmy także główne kryteria, które należy brać pod uwagę przy
analizie i porównaniach różnych rodzajów strategii polityki pieniężnej. W rozdziale tym
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przedstawiamy również syntetyczny opis strategii celu inflacyjnego (IT), a także opartego na niej sposobu prowadzenia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski.
W kolejnych rozdziałach opracowania w podobny sposób przedstawiamy najważniejsze
alternatywne strategie prowadzenia polityki pieniężnej. W celu zwiększenia przejrzystości
opracowania wprowadzono jednolitą konstrukcję wszystkich rozdziałów. Każdy zawiera
krótkie omówienie założeń strategii, jej podstaw teoretycznych, ewentualnych doświadczeń
w stosowaniu, a w przypadku strategii, które nie były dotąd stosowane – ocenę możliwości
ich wykorzystania w praktyce. Każdy rozdział kończy ocena danej strategii z punktu widzenia efektywności, możliwości kontroli kotwicy nominalnej, transparentności i elastyczności,
zdefiniowanych w rozdziale 1. W podsumowaniu opracowania sformułowano wnioski dla
Narodowego Banku Polskiego, które wynikają z przeprowadzonej analizy.
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Rozdział 1

Strategia polityki pieniężnej
Pojęcie strategii polityki pieniężnej – jak wskazuje Kokoszczyński (2004) – nie jest określone precyzyjnie i przez różnych autorów jest różnie rozumiane. Jedna z definicji strategii występująca w literaturze zakłada, że strategią polityki pieniężnej jest „postać funkcji
reakcji na wydarzenia w gospodarce przyjęta przez władze monetarne oraz ich komunikacja z otoczeniem, której przedmiotem jest zarówno sama funkcja reakcji, jak i konkretne
decyzje z zakresu polityki pieniężnej” (Houben 2000, s. 2, za: Kokoszczyński 2004, s. 59).
Pomimo pewnych rozbieżności w definiowaniu strategii w literaturze nie ulega wątpliwości,
że głównym elementem strategii polityki pieniężnej jest zobowiązanie się banku centralnego do stosowania tzw. kotwicy nominalnej (Mishkin 2007), tj. zmiennej nominalnej
o wartości numerycznej, której osiągnięcie jest celem prowadzonej polityki pieniężnej. Choć
kotwica nominalna może przyjmować wiele form (np. kursu walutowego, agregatu
monetarnego czy inflacji), ostatecznym celem jej stosowania jest zapewnienie stabilności cen w gospodarce jako długookresowego warunku sine qua non efektywnej alokacji
zasobów. Ze względu na kluczową rolę kotwicy nominalnej w polityce pieniężnej pojęcie
„strategia” jest często utożsamiane z pojęciem kotwicy nominalnej.
Strategia polityki pieniężnej bywa też definiowana jako ogół celów polityki pieniężnej
prowadzonej przez bank centralny wraz z instrumentami realizacji tych celów. Zgodnie
z tym podejściem strategia polityki pieniężnej obejmuje następujące elementy:
§

Cel nadrzędny – ostateczny cel polityki pieniężnej, do którego osiągnięcia został powołany bank centralny. Celem polityki pieniężnej jest zazwyczaj stabilność cen, a w krótkim okresie również zmniejszanie zmienności luki popytowej2. Stabilność cen i stabilizowanie koniunktury mogą być definiowane przez odniesienie do różnych agregatów
i wskaźników makroekonomicznych (inflacji CPI, inflacji bazowej, poziomu cen albo
nominalnego dochodu w gospodarce).

§

Cel(e) pośredni(e) – są to zmienne, na które bank centralny może wpływać i które
mają w miarę stabilny i przewidywalny związek z celem nadrzędnym (tj. zazwyczaj ze

2

Jednym z wyjątków jest Rezerwa Federalna, której cel określają trzy zmienne makroekonomiczne: zapewnienie maksymalnego zatrudnienia, stabilności cen oraz umiarkowanego poziomu nominalnych stóp procentowych. Cele te na ogół są jednak ze sobą spójne. Stabilność cen sprzyja bowiem utrzymaniu umiarkowanego poziomu nominalnych stóp procentowych. Równocześnie w przypadku szoków popytowych,
oddziałujących na ceny i zatrudnienie w tym samym kierunku, stabilizowanie inflacji przyczynia się do
osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia (w praktyce rozumianego przez członków FOMC − The Federal
Open Market Committee – jako poziom zatrudnienia zgodny z potencjałem gospodarki).
Trudność z jednoczesną realizacją tych celów pojawia się w przypadku szoku podażowego, choć ma ona
charakter jedynie krótkookresowy. Szok podażowy odmiennie oddziałuje bowiem na zatrudnienie i inflację. Negatywny szok podażowy (np. wzrost cen ropy naftowej) prowadzi do wzrostu inflacji i spadku zatrudnienia. W takim przypadku FOMC deklaruje, że bierze pod uwagę skalę odchylenia inflacji i zatrudnienia
oraz horyzont czasowy powrotu tych dwóch zmiennych do celów zgodnych z mandatem Fedu. W dłuższym
okresie wzrost cen wynikający z negatywnego szoku podażowego (wzrost cen ropy naftowej) prowadzi do
ograniczenia konsumpcji pozostałych dóbr, co przyczynia się do spadku ich cen. W rezultacie zagregowane
wydatki w ujęciu nominalnym oraz zagregowany poziom cen w gospodarce pozostają takie same jak przed
pojawieniem się szoku (przy założeniu braku efektów drugiej rundy). Analogiczne rozumowanie można
przeprowadzić dla dodatniego szoku podażowego.
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stabilnością cen). Celem pośrednim mogą być np. agregaty monetarne, kurs walutowy
albo – jak proponował Svensson (1997) – prognoza inflacji.
§

Cel(e) operacyjny(e) – są to zmienne, które pozostają pod ścisłą kontrolą banku centralnego w czasie rzeczywistym i za pomocą których bank centralny oddziałuje na cele
pośrednie i cel nadrzędny. Przykładem celu operacyjnego jest stopa procentowa na
rynku międzybankowym.

§

Instrumenty – narzędzia, za pomocą których bank centralny sprawuje kontrolę nad
celami operacyjnymi i, pośrednio, nad celem nadrzędnym. Do typowych instrumentów
banku centralnego należą: operacje otwartego rynku, operacje walutowe, rezerwy obowiązkowe, a także komunikacja banku centralnego z otoczeniem.

W przypadku Narodowego Banku Polskiego celem nadrzędnym jest utrzymywanie stabilności cen (rozumianej jako inflacja CPI na poziomie 2,5% ±1 pkt proc.). Cel pośredni nie
występuje, celem operacyjnym jest stopa POLONIA, a najważniejszymi instrumentami są
operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe, rezerwa obowiązkowa, interwencje walutowe oraz komunikacja banku z otoczeniem.
Analiza strategii polityki pieniężnej przedstawiona w niniejszym opracowaniu będzie
dotyczyć przede wszystkim odmiennych sposobów rozumienia oraz operacjonalizacji
celu nadrzędnego i (w mniejszym stopniu) celu pośredniego przez władze monetarne.
Pominięto operacyjne aspekty strategii polityki pieniężnej ze względu na to, że ten sam
cel nadrzędny można realizować, przyjmując różne cele operacyjne i stosując różne instrumenty (argument ten został podniesiony w artykule Borio (2001)). Sposób określenia celu
nadrzędnego wydaje się więc trafniej wskazywać na odrębność strategii polityki pieniężnej
niż wybór jej instrumentarium.

1.1. Rola strategii i jej komunikacji w polityce pieniężnej
Z punktu widzenia skuteczności polityki pieniężnej ważny jest nie tylko wybór realizowanej
strategii, ale także jej publiczne ogłoszenie i odpowiednie wytłumaczenie podmiotom gospodarczym. W literaturze wskazuje się dwa główne argumenty za przyjęciem i ogłoszeniem
strategii polityki pieniężnej przez bank centralny.
Pierwszym argumentem jest możliwość wpływania na oczekiwania podmiotów gospodarczych dotyczące poziomu inflacji i stóp procentowych w przyszłości oraz zmniejszenie niepewności co do przyszłych działań banku centralnego. Zgodnie z nową syntezą
neoklasyczną, skoncentrowaną wokół koncepcji krzywej IS i krzywej Phillipsa3, luka popytowa oraz inflacja w bieżącym okresie są determinowane przez oczekiwania podmiotów
gospodarczych co do przyszłego kształtowania się inflacji, luki popytowej i stopy procentowej. Bank centralny, informując podmioty gospodarcze o realizowanej strategii polityki
pieniężnej, wpływa na ich oczekiwania dotyczące kształtowania się tych zmiennych
i tym samym na procesy gospodarcze (Blinder i in. 2008; Blattner i in. 2008; por. także
3

Krzywa IS prezentuje relację między luką popytową a oczekiwaną luką popytową i realną (deflowaną
oczekiwaną inflacją) stopą procentową, natomiast krzywa Phillipsa – relację między inflacją a oczekiwaną
inflacją i luką popytową.
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omówienie najważniejszych wątków w literaturze zawarte w: Wesołowski, Żuk 2011). Z tego
względu Lars Svensson (2004, s. 2) stwierdził, że „polityka pieniężna to w dużej mierze zarządzanie oczekiwaniami”*, a Michael Woodford (2004, s. 16) uznał, że dla efektywności polityki
pieniężnej „poza oczekiwaniami dotyczącymi polityki pieniężnej (…) niewiele więcej jest
istotne”.
Drugim argumentem za przyjęciem i ogłoszeniem strategii polityki pieniężnej jest ograniczenie lub wyeliminowanie problemu dynamicznej niespójności w polityce pieniężnej.
Problem ten wiąże się z antycypowaniem przez podmioty gospodarcze prób niespodziewanego zwiększenia ekspansji monetarnej przez bank centralny w celu przejściowego przyspieszenia dynamiki produkcji (Kydland, Prescott 1977; Barro, Gordon 1983). Gdy bank centralny
prowadzi dyskrecjonalną politykę pieniężną, podmioty gospodarcze zdają sobie sprawę, że
władze monetarne mogą próbować nieoczekiwanie zwiększyć ekspansję monetarną w celu
krótkookresowego pobudzenia koniunktury, i uwzględniają tę pokusę w swoich oczekiwaniach inflacyjnych. W rezultacie ewentualny wzrost ekspansji monetarnej nie jest zaskoczeniem dla podmiotów gospodarczych i nie prowadzi do przyspieszenia dynamiki produkcji,
lecz jedynie do wyższej inflacji. Wprawdzie – jak ocenia Blinder (2001) – banki centralne,
mając świadomość szkodliwości inflacji, starają się ją utrzymać na niskim poziomie, jednak
mogą podlegać presji ze strony polityków, aby prowadzić nadmiernie ekspansywną politykę
pieniężną (Mishkin 2000b). Z tego powodu ważne jest zobowiązanie banku centralnego do
określenia kotwicy nominalnej oraz sformułowania i ogłoszenia strategii polityki pieniężnej
nakierowanej na utrzymanie stabilności cen. Zobowiązanie takie ogranicza możliwość, że
bank centralny ulegnie pokusie prowadzenia ekspansji monetarnej, która doprowadziłaby
do wzrostu oczekiwań inflacyjnych i inflacji w długim okresie. W ten sposób ograniczona
zostaje dyskrecjonalność decyzji banku centralnego, co sprzyja zakotwiczeniu oczekiwań
podmiotów gospodarczych dotyczących poziomu cen i tym samym ułatwia uniknięcie
problemów wynikających z dynamicznej niespójności polityki pieniężnej.
Badania wskazują, że posiadanie przez bank centralny kotwicy nominalnej (kursu
walutowego, agregatu pieniężnego lub inflacji) pozwala ograniczyć inflację oraz wahania aktywności gospodarczej w cyklu koniunkturalnym (Fatas i in. 2007). Przy braku
kotwicy nominalnej złagodzenie polityki pieniężnej w reakcji na negatywny szok popytowy
może zwiększyć niepewność co do przyszłej inflacji, a to z kolei może doprowadzić do wzrostu długookresowych stóp procentowych. W takich warunkach polityka banku centralnego
nakierowana na wspieranie aktywności gospodarczej może mieć ograniczoną skuteczność.
Bank centralny musi być wiarygodny, by mógł – przez ogłoszenie strategii – efektywnie
wpływać na oczekiwania podmiotów gospodarczych. Przyjęcie strategii i jej skuteczna
(to jest prowadząca do stabilności cen) realizacja pomagają mu zdobyć reputację i wiarygodność. Są one kluczowe w gospodarce opartej na pieniądzu fiducjarnym, a więc
takim, którego wartość wynika z zaufania podmiotów gospodarczych.
Innym argumentem za przyjęciem strategii i ogłoszeniem celu polityki pieniężnej jest
możliwość rozliczania banku centralnego z prowadzonej polityki. Jest to istotne ze
względu na znaczną – w porównaniu z innymi instytucjami publicznymi – niezależność,
jaką zazwyczaj otrzymują banki centralne.
*

14

Wszystkie tłumaczenia w niniejszym opracowaniu – jeśli inaczej nie zaznaczono – pochodzą od jego autorów.
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1.2. Kryteria oceny strategii
Analizując i porównując różne rodzaje strategii polityki pieniężnej pod kątem celów nadrzędnych i ich operacjonalizacji, powinno się brać pod uwagę przede wszystkim kryterium
efektywności. Rozumiemy ją jako możliwość zapewnienia realizacji fundamentalnych
celów polityki pieniężnej, tj. stabilności cen oraz ograniczenia wahań produkcji w cyklu
koniunkturalnym.
Dodatkowo przy ocenie strategii pomocne są następujące kryteria4:
§

Możliwość kontrolowania zmiennej będącej kotwicą nominalną banku centralnego. Jeśli bank centralny nie jest w stanie wpływać za pomocą swoich instrumentów
na kotwicę nominalną, to jego zobowiązanie do realizacji określonego celu przestaje
być wiarygodne.

§

Transparentność: zrozumiałość celu polityki pieniężnej i metod jego kontroli dla
podmiotów gospodarczych. Po pierwsze, umożliwia to rozliczenie banku centralnego
z prowadzonej polityki, a tym samym utrzymanie lub zdobycie przez niego wiarygodności. Po drugie, pozwala mu wpływać na oczekiwania podmiotów gospodarczych, od
czego zależy efektywność polityki pieniężnej.

§

Elastyczność: swoboda i dyskrecjonalność prowadzenia polityki pieniężnej bez
narażania wiarygodności kotwicy nominalnej. Elastyczność jest niezwykle istotna
ze względu na niepewność w prowadzeniu polityki pieniężnej, zmiany strukturalne
zachodzące w gospodarce, a także konieczność uwzględniania przez bank centralny
wielu zmiennych (w tym dotyczących stabilności finansowej) w procesie decyzyjnym.
Elastyczność stosowania strategii jest tym większa, im wyższa jest wiarygodność banku
centralnego.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, wskazana lista
kryteriów nie jest pełna. Strategie można bowiem oceniać także pod innymi względami.
Na przykład w związku z niekonwencjonalnym złagodzeniem polityki pieniężnej przez
wiele banków centralnych po kryzysie zaczęto zwracać uwagę na tzw. efekty dystrybucyjne
polityki pieniężnej, a więc na to, do jakich transferów siły nabywczej pomiędzy poszczególnymi grupami podmiotów gospodarczych – i w jakim stopniu – przyczyniają się działania
banku centralnego. Nie pomniejszając wagi tych zagadnień, w niniejszym opracowaniu dla
zwiększenia przejrzystości narracji zdecydowano się jednak na nieco węższą ekonomiczną
perspektywę, którą dobrze opisują cztery kryteria wskazane powyżej. Po drugie, w praktyce
wskazane kryteria oceny niekoniecznie muszą być tożsame z kryteriami wyboru konkretnej
strategii. Wybór ten na ogół w znacznym stopniu zależy bowiem od uwarunkowań gospodarczych oraz instytucjonalnych.
Poniżej przedstawiono syntetyczny opis strategii celu inflacyjnego (IT), a także opartej na
niej strategii polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Następnie w podobny sposób
przedstawiono najważniejsze alternatywne strategie, którym poświęcono odrębne rozdziały.

4

Proponowane kryteria oceny opierają się na klasyfikacji zaproponowanej przez BIS (2013) i jednocześnie
stanowią jej rozwinięcie.
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1.3. Strategia celu inflacyjnego jako punkt odniesienia5
Strategia celu inflacyjnego (IT) jako ramy prowadzenia polityki pieniężnej pojawiła się
w latach 90. XX w. w reakcji na ograniczone sukcesy strategii polityki pieniężnej stosowanych po upadku systemu z Bretton Woods, a mianowicie strategii kontroli kursu walutowego i kontroli podaży pieniądza (por. Rozdział 5. Kontrola kursu walutowego i Rozdział
4. Kontrola podaży pieniądza). Na podstawie doświadczeń krajów realizujących strategię celu
inflacyjnego wypracowano zestaw najlepszych praktyk w zakresie jej stosowania, do którego
zalicza się (Mishkin 2004; Hammond 2012):
– uznanie stabilności cen za nadrzędny cel polityki pieniężnej,
– publiczne ogłoszenie numerycznego celu inflacyjnego,
– uwzględnianie wielu wskaźników ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji,
w tym prognoz inflacji,
– przejrzystość (komunikację z otoczeniem),
– kontrolę demokratyczną (ang. accountability) banków centralnych, umożliwiającą rozliczenie banku centralnego z realizacji przyjętych celów.
Głównym założeniem strategii IT jest zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych bezpośrednio na ogłoszonym publicznie celu inflacyjnym oraz brak innych kotwic nominalnych.
Ma temu sprzyjać przede wszystkim publiczne ogłoszenie numerycznego celu inflacyjnego,
stanowiące wyraźną kotwicę nominalną. Jej skuteczność wzmacnia fakt, że odnosi się do
wskaźnika powszechnie znanego i zrozumiałego dla otoczenia (Bernanke, Mishkin 1997).
Podanie konkretnej wartości pożądanego poziomu inflacji ma więc bezpośrednio wpływać
na kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i – w konsekwencji – inflacji w dłuższym okresie.
Ze względu na sposób traktowania celu teoria wyodrębnia dwa podejścia do strategii
celu inflacyjnego: restrykcyjne (ang. strict) oraz elastyczne (ang. flexible). Strategia celu
inflacyjnego w wersji restrykcyjnej zakłada, że bank centralny koncentruje się wyłącznie na
stabilizowaniu inflacji na poziomie celu, nie zważając, jaki będzie to miało koszt dla realnej gospodarki. Z kolei strategia celu inflacyjnego w wersji elastycznej przyjmuje, że celem
banku centralnego jest stabilizowanie inflacji na poziomie celu oraz aktywności gospodarczej – a zatem produkcji i zatrudnienia – na poziomie zgodnym z potencjałem. Odwołuje
się ona do dwuczynnikowej funkcji straty banku centralnego czy też reguły Taylora (Ingves
2011; Svensson 2009; Taylor 1993)6.

5
6
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Por. także odrębne opracowanie NBP poświęcone strategii celu inflacyjnego, jej historii i modyfikacjom
stosowanym w różnych bankach centralnych (Grostal i in. 2015).
Standardowa funkcja straty banku centralnego obejmuje zarówno odchylenie inflacji od celu, jak i odchylenie produktu od potencjału (Svensson, 2002). Użyteczność władz monetarnych zależy więc od skuteczności realizacji celu inflacyjnego i od możliwości stabilizowania produkcji, przy czym wagi przypisywane
obu czynnikom mogą być różne. W szerszym ujęciu funkcja straty może także obejmować inne zmienne,
w szczególności zmienność stóp procentowych. Reguła Taylora w wersji podstawowej również bierze pod
uwagę odchylenie inflacji od celu, lukę popytową oraz tzw. naturalną stopę procentową (odpowiadającą
stanowi pełnego zatrudnienia) jako zmienne wpływające na poziom stóp procentowych ustalanych przez
bank centralny.
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W praktyce większość banków centralnych stosuje podejście elastyczne, które umożliwia nie tylko stabilizowanie cen, ale także ograniczanie wahań produkcji w cyklu
koniunkturalnym (Bernanke, Woodford 2005; Svensson 1997, 2009; Walsh 2009). W przypadku wstrząsu destabilizującego gospodarkę elastyczne podejście do strategii IT sprowadza
się do decydowania o długości okresu powrotu inflacji do celu. Poziom elastyczności, a więc
możliwość wydłużenia horyzontu powrotu inflacji do celu, zależy przy tym od wiarygodności banku centralnego oraz jego preferencji w tym zakresie. Zwykle wysoka wiarygodność
umożliwia akceptację dłuższych okresów odchylania się inflacji od celu.
Ze względu na to, że istotnym elementem strategii IT jest kształtowanie oczekiwań inflacyjnych zgodnie z intencjami władz monetarnych, ważną rolę w tej strategii odgrywa
wiarygodność banku centralnego. Budowaniu tej wiarygodności sprzyja odpowiednia
komunikacja z otoczeniem. Z tego względu banki centralne realizujące strategię IT przywiązują dużą wagę do przejrzystości i kontroli demokratycznej. Wspierana przez nie wiarygodność banku ma zmniejszać koszt zapewnienia stabilności cen dzięki silniejszemu zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych na ogłoszonym celu inflacyjnym.
Oceniając strategię celu inflacyjnego z punktu widzenia kryteriów wskazanych w sekcji
1.2, należy podkreślić przede wszystkim jej wysoką efektywność. Potwierdza ją wiele
badań empirycznych oraz to, że stosuje ją blisko 30 banków centralnych. Kraje, które nie
stosują strategii celu inflacyjnego, charakteryzują się – przeciętnie – wyższą stopą inflacji. Większa jest w nich także średnia zmienność zarówno inflacji, jak i luki popytowej, co
potwierdza obserwacja próby 46 krajów (wykres 1.1).
Efektywność strategii celu inflacyjnego jest możliwa przede wszystkim dzięki budowanej za
jej pośrednictwem wiarygodności i zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych na średniookresowym celu inflacyjnym. Dodatkowo zwiększeniu efektywności strategii sprzyja zdefiniowanie
stabilności cen w kategorii średniookresowego celu inflacyjnego. W tym samym kierunku
oddziałuje też postulowane w strategii IT stosowanie systemu elastycznego kursu walutowego, które chroni bank centralny przed potencjalnym konfliktem celów.
Wysoka efektywność strategii celu inflacyjnego jest zarazem najlepszym potwierdzeniem tezy, że bank centralny może w ramach IT w satysfakcjonujący sposób kontrolować
zmienną będącą kotwicą nominalną. Nie stanowi przy tym istotnej przeszkody fakt, że kontrola ta jest sprawowana pośrednio (z reguły poprzez zmiany stóp procentowych lub innych
celów operacyjnych polityki pieniężnej), a nie bezpośrednio, jak np. w przypadku kursu walutowego. Należy też zaznaczyć, że ze względu na opóźnienia w mechanizmie transmisji polityki pieniężnej decyzje władz monetarnych mają niewielki wpływ na bieżący poziom inflacji,
a największy efekt przynoszą zwykle po kilku kwartałach.
Strategia IT charakteryzuje się też dużą transparentnością i zrozumiałością celu dla
podmiotów gospodarczych. Cel inflacyjny ogłaszany przez bank centralny dotyczy bowiem
wskaźnika powszechnie znanego i zrozumiałego (zwykle CPI), który jest regularnie obliczany
i publikowany (na ogół przez niezależne od banku centralnego urzędy statystyczne, zwykle
z częstotliwością miesięczną) i podlega tylko niewielkim rewizjom. Te cechy wskaźnika inflacji ułatwiają bankowi komunikację z otoczeniem, w tym regularne wyjaśnianie przebiegu
procesów inflacyjnych na tle przyjętego celu inflacyjnego, przyczyn odchyleń inflacji od celu
i perspektyw jej kształtowania się, a także decyzji ukierunkowanych na sprowadzenie
inflacji do celu.
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Wykres 1.1. Zależność zmienności inflacji i zmienności luki popytowej w krajach stosujących
strategię bezpośredniego celu inflacyjnego oraz niestosujących tej strategii*
Kraje stosujące strategię BCI

9

8
Odchylenie standardowe inflacji

Odchylenie standardowe inflacji

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Kraje niestosujące strategii IT

9

7
6
5
4
3
2
1

0

2
4
6
Odchylenie standardowe luki popytowej

8

0

0

2
4
6
8
Odchylenie standardowe luki popytowej

Źródło: opracowanie na podstawie danych OECD oraz Bloomberg.
* Próba obejmuje 46 krajów, a oszacowania bazują na danych dla okresu od I kwartału 2004 r. do IV kwartału 2014 r.
Do oszacowania luki popytowej wykorzystano filtr Hodricka-Prescotta.

Istotną zaletą strategii celu inflacyjnego – nie tylko jako koncepcji teoretycznej, ale także
jako faktycznie stosowanego modus operandi banków centralnych – jest też jej znaczna
elastyczność, która pozwala uniknąć nadmiernych wahań produkcji. Elastyczność strategii wynika nie tylko ze średniookresowego charakteru celu inflacyjnego, ale także z tego,
że w jej ramach bardzo silny akcent kładzie się na zarządzanie oczekiwaniami inflacyjnymi
podmiotów gospodarczych. Umożliwia to bankowi centralnemu swobodę i dyskrecjonalność
prowadzenia polityki pieniężnej bez narażania wiarygodności kotwicy nominalnej. Ponadto
strategia IT w wersji elastycznej nie ogranicza swobody doboru przez bank centralny instrumentów oddziaływania na gospodarkę (w tym także instrumentów niekonwencjonalnych),
które dopasowuje on do natury pojawiających się zaburzeń.

1.4. Strategia Narodowego Banku Polskiego
Uwarunkowania prawne prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej oraz dotychczas
realizowana strategia polityki pieniężnej są zgodne z występującym w teorii i praktyce
konsensusem dotyczącym roli polityki pieniężnej w polityce stabilizacyjnej państwa.
Konstytucja RP z 1997 r. oraz Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 r. dają
bankowi centralnemu znaczną niezależność, co pozwala ograniczyć problem mogący wynikać z dynamicznej niespójności polityki pieniężnej7. Mandat NBP, określony w Konstytucji
7
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Konstytucja stanowi, że Narodowemu Bankowi Polskiemu „Przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza
oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej” (art. 227). Ustawa o Narodowym Banku Polskim precyzuje obowiązki poszczególnych organów NBP (Prezesa, Rady Polityki Pieniężnej oraz Zarządu), zapewniając im wyłączne prawo wykonywania tych obowiązków. Duży zakres autonomii NBP gwarantują również
zapisy ustawy dotyczące odwoływania organów NBP. Problem mogący wynikać z dynamicznej niespójności polityki pieniężnej jest także ograniczany przez zapis konstytucyjny zakazujący pokrywania deficytu
budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w NBP (art. 220).
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(„Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”), a także w ustawie
o NBP („podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy
jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego
celu NBP”8), wskazuje natomiast na stabilność cen jako nadrzędny cel polityki pieniężnej.
Realizacja tego celu jest możliwa w warunkach skutecznej kontroli procesów inflacyjnych,
która pozwala na kształtowanie instrumentów polityki pieniężnej w taki sposób, by wspierały
utrzymanie dynamiki aktywności gospodarczej na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Ustawa
o NBP nakłada również obowiązek dbania o stabilność sektora finansowego, która – biorąc
pod uwagę ostatni kryzys finansowy – jest niezbędna do prowadzenia efektywnej polityki
pieniężnej. Realizacja tego mandatu wymaga odpowiedniego zorganizowania polityki makroostrożnościowej, by przeciwdziałała powstawaniu nierównowag w sektorze finansowym.
Od 1998 r. NBP realizuje swój mandat za pośrednictwem strategii celu inflacyjnego.
Początkowo Rada Polityki Pieniężnej wyznaczyła średniookresowy cel polityki pieniężnej,
zakładający obniżenie inflacji poniżej 4% na koniec 2003 r. W realizacji tego zadania pomagały cele inflacyjne ustalane na koniec kolejnego roku. Wyznaczały one ścieżkę dezinflacji,
a jednocześnie były podporządkowane średniookresowemu celowi (poniżej 4% na koniec
2003 r.). Od 2004 r. cel inflacyjny NBP jest określony na poziomie 2,5% ±1 pkt proc. Strategia
celu inflacyjnego realizowana przez Radę Polityki Pieniężnej w kolejnych kadencjach była
nieznacznie modyfikowana, choć od 2004 r. jej fundamenty (a więc poziom celu oraz reżim
płynnego kursu walutowego) nie uległy większym zmianom. Modyfikacje strategii dotyczyły
natomiast większego uwzględniania w polityce pieniężnej ryzyka dla stabilności finansowej
(w tym sygnalizowania możliwości leaning against the wind) oraz podkreślania elastyczności
w prowadzeniu polityki pieniężnej (por. Grostal i in. 2015). Modyfikacjom podlegały także
instrumenty realizowanej strategii, w szczególności systematycznie rosło znaczenie komunikacji banku z otoczeniem (np. w 2013 r. był czasowo stosowany instrument komunikacji forward
guidance), a w ostatnich latach NBP częściej niż przed kryzysem dokonywał interwencji na
rynku walutowym.

1.5. Alternatywne strategie polityki pieniężnej
W niniejszym opracowaniu „alternatywne strategie” oznaczają alternatywne sposoby
definiowania i operacjonalizacji celu nadrzędnego lub pośredniego, który jest kotwicą
nominalną. Teoretycznie lista alternatywnych strategii mogłaby być szeroka, jednak biorąc pod uwagę ograniczenia wpływu polityki pieniężnej (w szczególności długofalowego
wpływu na zmienne realne), stan wiedzy ekonomicznej i dotychczasowe doświadczenia banków centralnych, w niniejszym opracowaniu przeanalizowano następujące strategie:
§

8

Stabilizowanie poziomu cen (price level targeting, PLT). Zadaniem banku centralnego
realizującego tę strategię jest stabilizowanie poziomu cen na zadeklarowanym wcześniej
poziomie. W literaturze przyjmuje się, że docelowy poziom cen powinien się zwiększać
w określonym ex ante stałym tempie, wyznaczając ścieżkę cen, której bank centralny
nie zmienia w trakcie stosowania strategii (strict PLT). W PLT na bieżące odchylenie cen
od docelowego poziomu mają wpływ wszystkie dotychczasowe odchylenia cen, podczas
gdy w IT przeszłe odchylenia inflacji od celu nie wpływają na bieżący cel inflacyjny
(ang. bygones are bygones).

Art. 3 ust. 1 Ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r.
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§

Stabilizowanie nominalnego PKB (nominal GDP targeting, NGDP). Zakłada ono
stabilizowanie dynamiki nominalnego PKB w pobliżu założonego celu lub poziomu
nominalnego PKB wokół z góry wyznaczonej ścieżki. Obecnie zazwyczaj rozważa się
w dyskusjach ten drugi wariant ze względu na potencjalnie znaczne korzyści z tak zdefiniowanego celu banku centralnego w warunkach niskiego wzrostu gospodarczego
i nominalnych stóp procentowych bliskich zera.

§

Kontrola podaży pieniądza (money growth targeting, monetary targeting strategy),
w ramach której bank centralny realizuje publicznie ogłoszony cel odnoszący się do
tempa wzrostu wybranego agregatu monetarnego (lub kilku agregatów). Teoretyczną
podstawą tej strategii był monetaryzm, w szczególności wynikające z niego hipotezy
o egzogenicznym charakterze podaży pieniądza, która pozostaje pod kontrolą banku
centralnego, oraz o istnieniu przyczynowo-skutkowej zależności między zmianami
podaży pieniądza a inflacją.

§

Kontrola kursu walutowego (exchange rate targeting), która polega na częściowym lub
całkowitym ograniczeniu przez bank centralny wahań kursu waluty krajowej względem wybranej waluty zagranicznej (lub koszyka walut obcych). W zależności od stopnia
usztywnienia kursu oraz swobody przepływu kapitału realizacja strategii celu kursowego wiąże się z rezygnacją banku centralnego z autonomii w zakresie ustalania stóp
procentowych oraz wyeliminowaniem (lub ograniczeniem) możliwości dostosowań
kursowych.

Pierwsze cztery strategie mogą być realizowane w warunkach płynnego kursu walutowego,
natomiast w przypadku ostatniej to kurs walutowy staje się kotwicą nominalną i podlega
usztywnieniu. Należy podkreślić, że wszystkie strategie opisane w tym opracowaniu to niejako typy idealne i praktyka ich stosowania w poszczególnych bankach centralnych może być
– lub faktycznie była – różna. Dotyczy to w szczególności głównych banków centralnych (Fed
i EBC), które de iure nie stosują strategii IT, lecz prowadzona przez nie polityka pieniężna
w praktyce ma wiele elementów elastycznej strategii celu inflacyjnego. Ponadto część
banków centralnych realizuje strategie eklektyczne, tj. wykorzystujące wybrane elementy
powyższych strategii (taką strategię realizowała Polska na początku lat 90. XX w., zanim
przyjęto strategię celu inflacyjnego). W niniejszym opracowaniu strategia eklektyczna nie
jest jednak oddzielnie analizowana, ponieważ ze względu na niemal nieograniczone możliwości łączenia elementów powyższych strategii nie ma ona jednego wzorca.
Opisane strategie są lub były realizowane przez banki centralne, z wyjątkiem strategii NGDP.
Za wszystkimi przemawiają – lub przemawiały w czasie ich wprowadzania – istotne argumenty ekonomiczne, które mogą się okazać aktualne w pokryzysowej dyskusji nad ewentualnymi zmianami dotychczasowego modus operandi banków centralnych.
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W strategii stabilizowania poziomu cen (PLT, ang. price level targeting) zadaniem banku
centralnego jest stabilizowanie ogólnego poziomu cen jak najbliżej określonej ex ante
ścieżki. Pozornie strategia PLT wydaje się bardzo podobna do strategii celu inflacyjnego,
w której bank centralny stabilizuje roczne tempo zmian poziomu cen. W istocie jednak oba
podejścia znacznie się różnią. Prześledźmy to na poniższym przykładzie. Załóżmy, że celem
banku centralnego jest stabilizowanie ogólnego poziomu cen tak, aby jak najmniej odbiegał od
ex ante określonej ścieżki, zgodnie z którą ceny powinny rocznie rosnąć o 2,5%. W pewnym
momencie następuje nagły wzrost cen o 7,5%. W takiej sytuacji bank centralny stosujący
PLT musiałby doprowadzić do deflacji w kolejnym okresie, tj. do spadku cen w przybliżeniu
o 2,5%, aby łączny wzrost cen w ciągu dwóch lat wyniósł około 5% (wykres 2.1, górne panele).
Wykres 2.1. Skutki szoku w przypadku stabilizowania poziomu cen i stabilizowania inflacji
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Źródło: opracowanie własne.
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Gdyby natomiast bank centralny stosował strategię celu inflacyjnego, musiałby w reakcji na
szok jedynie ograniczyć skalę wzrostu cen w następnym okresie, tak aby inflacja była znowu
zgodna z celem (tj. 2,5%; Wykres 2.1, dolne panele).
Strategii PLT w praktyce nie stosował dotąd żaden bank centralny, z wyjątkiem Riksbanku
w latach 30. XX w. Podobnie jak strategia celu inflacyjnego ma ona różne warianty teoretyczne.
W jej szczególnym wariancie teoretycznym poziom cen jest stały. W literaturze nie zaleca się
stosowania tego wariantu PLT z tych samych powodów, dla których przyjmuje się dodatni
– a nie zerowy – cel inflacyjny, tj. m.in. ze względu na występowanie dolnych sztywności
nominalnych wynagrodzeń oraz tzw. zerowej granicy dla stopy procentowej (ang. zero lower
bound, ZLB). Ponadto strategię PLT rozumie się zazwyczaj w sposób nieelastyczny, tzn.
zakłada się, że bank centralny musiałby natychmiast reagować na odchylenia poziomu
cen od ich docelowej ścieżki. Dotyczy to w szczególności literatury teoretycznej, na której – wobec braku doświadczeń empirycznych – bazują rozważania dotyczące PLT. Przez
analogię do elastycznego celu inflacyjnego (ang. flexible IT) można sobie jednak wyobrazić, że
w praktyce banki centralne preferowałyby elastyczne podejście do stabilizowania poziomu
cen. Mogłoby ono polegać albo na dostosowywaniu docelowej ścieżki, gdyby odchylenia
poziomu cen od celu były trwałe, albo na zobowiązaniu się banku centralnego do powrotu
poziomu cen do celu w średnim okresie. Elastyczne traktowanie strategii zacierałoby jednak
de facto większość różnic między celem inflacyjnym a celem dla poziomu cen.

2.1. Podstawy teoretyczne
Współczesne uzasadnienie teoretyczne stosowania strategii PLT opiera się na ogół na wnioskach z badań wykorzystujących dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej
typu nowokeynesowskiego (NK DSGE), które zakładają racjonalność oczekiwań podmiotów
gospodarczych9. Badania te wskazują, że stosowanie PLT bardziej niż IT ogranicza zmienność
inflacji i luki popytowej. Wniosek ten wydaje się odporny na zmiany specyfikacji modelu –
w szczególności na wprowadzanie do nich frykcji finansowych oraz ZLB; por. Hatcher,
Minford 2013; Bailliu i in. 2012; Coletti i in. 2008; Vestin 2006; Svensson 1999)10. Przewaga
PLT nad IT jest wyraźna w dwóch aspektach działania strategii, które omówione są
w poniższych podrozdziałach11, lecz wynika w dużym stopniu z samej konstrukcji modeli.
Sugerowane przez literaturę teoretyczną lepsze wyniki osiągane przez bank centralny
stosujący strategię PLT są rezultatem założonego w modelach w pełni wiarygodnego
zobowiązania władz monetarnych do stabilizowania poziomu cen w przyszłości na
wyznaczonej ex ante ścieżce oraz przyjęcia założenia o racjonalności podmiotów gospodarczych. Przy takich założeniach podmioty gospodarcze w swoich decyzjach poprawnie
9
10

11

Oczekiwania te oznaczają, że podmioty średnio rzecz biorąc poprawnie przewidują przyszłość i nie popełniają systematycznie błędów w tej ocenie.
W literaturze można znaleźć pozycje, które wskazują na przewagę strategii IT (Blake i in. 2011; Covas,
Zhang 2010) np. w warunkach, gdy indeksacji cen przez przedsiębiorstwa o przeszłą inflację (por. Steinsson
2003; Gaspar i in. 2007; Batini, Yates 2003; Nessén, Vestin 2006).
Pełny przegląd badań teoretycznych dostępnych do 2011 r., których rezultaty w dużej mierze zależą od
przyjętego w badaniu modelu, znajduje się w Kosior (2011). Dodatkowo, Barnett (2001) wskazuje, przy
jakich założeniach modelowych strategia PLT daje lepsze rezultaty niż IT. W niniejszym opracowaniu bardziej skupiono się na interpretacji ekonomicznej, stąd niektóre pozycje z literatury, a także analiza założeń modelowych istotnych z punktu widzenia uzyskiwanych wyników zostały pominięte. Jednocześnie
omówiono te pozycje literatury, które ukazały się po 2011 r.
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oceniają przyszłe działania wiarygodnego banku centralnego, co sprawia, że zaburzenia
zewnętrzne słabo oddziałują na krajowe procesy cenowe. Na przykład w przypadku wystąpienia szoku zwiększającego bieżącą inflację podmioty gospodarcze oczekują podwyższenia
stóp procentowych w przyszłości, ponieważ (przy założeniu wiarygodnej deklaracji władz
monetarnych) bank centralny będzie dążył do przywrócenia poziomu cen na wyznaczoną
ex ante ścieżkę. Oczekiwanie wyższych stóp procentowych w przyszłości powoduje, że mniejsza jest oczekiwana przyszła luka popytowa, co z kolei przekłada się na niższe bieżące oczekiwania inflacyjne. Ostatecznie obniżenie oczekiwań inflacyjnych w warunkach sztywności
cenowych ogranicza wzrost inflacji wynikający z pierwotnego szoku zewnętrznego.
Jeżeli jednak w modelu założy się adaptacyjny charakter oczekiwań inflacyjnych,
wówczas stabilizowanie ogólnego poziomu cen w ramach PLT prowadzi do większej
zmienności inflacji12 i PKB niż w przypadku stosowania strategii IT. Przy adaptacyjnych
oczekiwaniach inflacyjnych, podmioty gospodarcze formułują bowiem oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji w oparciu o jej bieżącą wartość. W przypadku wystąpienia szoku
zwiększającego bieżącą inflację stosowanie strategii PLT nie przełoży się zatem na niższe
oczekiwania inflacyjne. Aby ograniczyć inflację i doprowadzić do tego, by poziom cen był
zgodny z założoną ex ante ścieżką, bank centralny stosujący PLT musi obniżyć bieżącą lukę
popytową, podnosząc stopy procentowe. Ponieważ skala niezbędnej obniżki inflacji jest
większa w strategii PLT niż w IT (por. przykład w sekcji Założenia strategii), również spadek
wzrostu gospodarczego, a więc jej realny koszt, będzie w niej większy.

2.1.1. Obniżenie premii za ryzyko inflacyjne
Istotną zaletą strategii PLT w porównaniu z IT, na którą wskazuje się w literaturze, jest to,
że PLT zmniejsza niepewność dotyczącą kształtowania się poziomu cen w długim okresie.
W przypadku strategii IT poziom cen w długim okresie może się znacznie odchylać
od poziomu cen implikowanego przez przyjęty cel inflacyjny. Dzieje się tak dlatego, że
przejściowe wstrząsy cenowe mogą mieć trwały wpływ na poziom cen. Jak wskazuje przykład
podany we wprowadzeniu, w przypadku wystąpienia wstrząsów prowadzących do odchylenia inflacji od celu bank centralny będzie dążył jedynie do ponownej stabilizacji inflacji
na poziomie celu inflacyjnego, a nie do skorygowania odchylenia poziomu cen od ścieżki
poziomu cen implikowanej przez przyjęty cel inflacyjny (ang. bygones are bygones; wykres
2.1, lewy panel). Po dłuższym okresie, gdyby w gospodarce wystąpiło wiele wstrząsów cenowych powodujących przejściowy wzrost inflacji, poziom cen mógłby być znacznie wyższy
niż w sytuacji, gdyby inflacja przeciętnie kształtowała się na poziomie celu inflacyjnego13.
W przypadku stosowania strategii celu inflacyjnego niepewność co do przyszłego
poziomu cen w gospodarce zwiększa się zatem wraz z horyzontem prognoz dotyczących tego poziomu.
Ze względu na występowanie długoterminowych nominalnych kontraktów skala niepewności dotycząca poziomu cen w długim okresie może mieć znaczenie ekonomiczne14.
Po pierwsze, spadek niepewności dotyczącej poziomu cen w długim okresie może się
12
13
14
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Większa zmienność inflacji dotyczy tu krótkiego i średniego okresu, albowiem w długim okresie zmienność
poziomu cen, a przez to długookresowej inflacji, jest mniejsza niż w przypadku stosowania strategii IT.
W praktyce strategia PLT jest bliska stabilizowaniu inflacji przeciętnie na poziomie celu (ang. average
inflation targeting) w długim okresie (Kahn 2009).
Dotyczy to zwłaszcza gospodarek rozwiniętych, do których odnoszą się badania teoretyczne.
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przełożyć na niższą premię za ryzyko zawartą w długookresowych kontraktach nominalnych15 (a przez to także na koszt kapitału) oraz może zwiększać skłonność podmiotów gospodarczych do zaciągania długookresowych zobowiązań, korzystnie oddziałując na poziom inwestycji, produkcji oraz efektywność alokacji zasobów (Meh i in. 2010;
Dib i in. 2008). Po drugie, wstrząsy cenowe mają skutki redystrybucyjne (powodują transfer
majątku i/lub dochodów między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami), które mogą negatywnie wpływać na poziom produkcji w długim okresie. Ponieważ w przypadku strategii PLT wstrząsy cenowe mają mniejszy wpływ na realną wartość długookresowych
nominalnych zobowiązań, strategia ta ma słabsze efekty redystrybucyjne niż strategia
IT16. Po trzecie, niektórzy ekonomiści twierdzą, że obniżenie się niepewności dotyczącej
poziomu cen może zmniejszyć skalę indeksacji cen i płac w gospodarce. Ograniczenie
skali indeksacji płac mogłoby zwiększyć elastyczność reakcji płac realnych na szoki, co obniżyłoby zmienność zatrudnienia (Minford i in. 2003; Amano i in. 2007).

2.1.2. Możliwość większej stymulacji monetarnej w warunkach zerowej stopy procentowej
Wśród korzyści z prowadzenia polityki pieniężnej zgodnie ze strategią PLT w literaturze
wymienia się również spadek ryzyka wystąpienia problemu ZLB (Amano, Ambler 2008;
Eggertsson, Woodford 2003; Fujiwara i in. 2006; Adam, Billi 2007). Problem ten zyskał na
aktualności w związku z ostatnim kryzysem, na skutek którego większość banków centralnych w krajach wysoko rozwiniętych – obniżając swoje stopy w pobliże zera – osiągnęła
dolne ograniczenie stóp procentowych lub zbliżyła się do niego. Mechanizm działania jest
w tym przypadku analogiczny do przedstawionego wcześniej w tym rozdziale i zasadza
się na sile oddziaływania racjonalnych oczekiwań i wiarygodności banku centralnego.
Negatywny szok popytowy, prowadzący do spadku inflacji, napędza jednocześnie oczekiwania, że w kolejnych okresach inflacja będzie się kształtować powyżej przeciętnego poziomu,
co umożliwi powrót poziomu cen na jego docelową ścieżkę nawet bez obniżania nominalnych stóp procentowych przez bank centralny.
Teoretycznie, także bank centralny prowadzący strategię celu inflacyjnego mógłby się zobowiązać do utrzymywania inflacji przez pewien okres na podwyższonym poziomie. Wskazuje
się jednak, że takie zobowiązanie byłoby bardziej wiarygodne, gdyby wynikało ze spójnej
strategii polityki pieniężnej, w ramach której systematyczną reakcją banku centralnego na
spadek inflacji do niskiego poziomu byłoby dopuszczenie do jej przejściowego, ponadprzeciętnego wzrostu w przyszłości (Evans 2010).

15

16

Por. Gavin i in. (2009). Hatcher (2011a) wskazuje, że przyjęcie strategii PLT powodowałoby spadek premii za ryzyko inflacyjne zawartej w długoterminowych obligacjach nawet o 90−95%. Jednocześnie za
pomocą modelu OLG (overlapping generations model) Hatcher (2011b) szacuje jednak, że wzrost dobrobytu
w wyniku zastąpienia strategii IT strategią PLT oraz związanego z tym spadku długookresowej premii
inflacyjnej byłby niewielki. W zależności od przyjętych specyfikacji modelu i kalibracji jego parametrów wzrost zagregowanej konsumpcji związany z przyjęciem strategii PLT kształtuje się w przedziale od
0,005% do 0,173%.
Redystrybucja dochodów między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami wpływa na podaż pracy heterogenicznych gospodarstw domowych. Konsekwencje tego typu efektów redystrybucyjnych dla dobrobytu
zbadali Meh i in. (2010), opierając się na danych dla gospodarek Kanady i Stanów Zjednoczonych. Z ich
szacunków wynika, że nieoczekiwany wzrost poziomu cen w Kanadzie o 1 pkt proc. prowadzi do spadku
dobrobytu gospodarstw domowych o 0,4% rocznego PKB w przypadku strategii IT oraz o 0,15% w przypadku strategii PLT.

Alternatywne strategie polityki pieniężnej

25

Rozdział 2

2.2. Uwarunkowania stosowania strategii
2.2.1. Wyzwania związane z komunikacją strategii
Skuteczność strategii PLT zależy od tego, jak efektywnie bank centralny będzie w stanie
sterować oczekiwaniami inflacyjnymi. Gdyby oczekiwania te nie działały jak automatyczne
stabilizatory (np. ze względu na swój adaptacyjny charakter, niezrozumienie przez podmioty
gospodarcze funkcjonowania strategii PLT), strategia PLT powodowałaby wzrost zmienności
inflacji i produkcji w porównaniu ze strategią IT. Sytuacja taka mogłaby wystąpić przede
wszystkim bezpośrednio po wprowadzeniu strategii PLT, tj. w okresie, gdy dopiero budowano
by jej wiarygodność.
W konsekwencji, wprowadzenie strategii PLT w sytuacji, gdy polityka stóp procentowych jest
ograniczana przez problem ZLB, mogłoby nie przynieść założonych skutków (Bodenstein
i in. 2010; Hatcher 2011b). Ponadto symulacje, których celem jest ocena korzyści netto
z zastąpienia strategii IT strategią PLT w normalnych warunkach (tj. bez problemu ZLB),
wskazują, że wprowadzenie PLT może prowadzić do pogorszenia się wyników gospodarczych
w porównaniu ze strategią celu inflacyjnego (Kryvtsov i in. 2007; Gaspar i in. 2007; Cateau
i in. 2009), jeżeli zdobywanie wiarygodności przez strategię PLT trwa zbyt długo17.
Ze względu na kluczowe znaczenie oczekiwań podmiotów gospodarczych dla skuteczności
polityki pieniężnej opartej na strategii PLT istotnym elementem tej strategii – podobnie jak
w przypadku strategii IT – byłaby komunikacja banku centralnego z otoczeniem. Wydaje
się jednak, że wyzwania komunikacyjne związane ze strategią PLT byłyby większe niż
związane ze strategią celu inflacyjnego.
Po pierwsze, istotnym wyzwaniem – szczególnie w początkowym okresie po przyjęciu
tej strategii – mogłoby być przekonanie podmiotów gospodarczych, że bank centralny
będzie reagował na przejściowe wstrząsy cenowe, prowadzące do odchyleń poziomu cen
od docelowej ścieżki, mimo że ex post optymalny mógłby się okazać brak takiej reakcji.
Przykładowo, po wystąpieniu wstrząsu silnie obniżającego inflację bank centralny musiałby
przekonać przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, że będzie dążył do przejściowego wzrostu inflacji do relatywnie wysokiego poziomu w kolejnych okresach.
Po drugie, ze względu na obecną dominację strategii celu inflacyjnego (stosowaną przez
NBP i blisko 30 innych banków centralnych) podmioty gospodarcze są przyzwyczajone
do myślenia o polityce pieniężnej w kategoriach inflacji. Zatem po hipotetycznym wprowadzeniu PLT cel banku centralnego oraz prognozowane zmiany poziomu cen mogłyby być
komunikowane w kategoriach zmian inflacji. Jednak implikowana stopa inflacji – tj. wywiedziona z celu opartego na poziomie cen – zmieniałaby się w czasie ze względu na występowanie wstrząsów. Zmieniający się w czasie cel banku centralnego oparty na stopie inflacji
potencjalnie stanowiłby istotne wyzwanie dla komunikacji banku centralnego (Kahn 2009).
Mógłby bowiem ograniczyć stopień zrozumienia przez podmioty gospodarcze prowadzonej
polityki pieniężnej, a przez to – pośrednio także efektywność decyzji władz monetarnych.

17
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Tj. w zależności od badania od kilku kwartałów do kilkunastu lat.
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2.2.2. Charakter oczekiwań inflacyjnych
Ze względu na kluczowe znaczenie racjonalności oczekiwań dla urzeczywistnienia pozytywnych efektów wprowadzenia strategii PLT jej wprowadzenie powinno być warunkowane
charakterem oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych. W rzeczywistości oczekiwania inflacyjne są formułowane w sposób mieszany, tzn. w części można im przypisać
charakter adaptacyjny, a w części – racjonalny. Badania dotyczące oczekiwań inflacyjnych
konsumentów w Stanach Zjednoczonych i strefie euro wskazują na umiarkowany stopień
racjonalności, tzn. badani konsumenci popełniali systematyczne błędy w ocenie przyszłej
inflacji oraz uwzględniali jedynie część nowych informacji makroekonomicznych (Dias i in.
2010; Forsells, Kenny 2004; Mankiw i in. 2004). Z badań dla Polski wynika, że oczekiwania
inflacyjne konsumentów są kształtowane przede wszystkim pod wpływem bieżącej inflacji
i również nie spełniają w pełni warunków racjonalności (Łyziak 2014).

2.3. Dotychczasowe doświadczenia
2.3.1. Szwecja w latach 30. XX w.
Mimo zidentyfikowanych w literaturze zalet stabilizowania poziomu cen strategia ta
była dotąd stosowana tylko przez Bank Szwecji w latach 30. XX w. (w wersji ze stałym
poziomem cen). Riksbank został wówczas zobowiązany przez rząd do utrzymania cen na
stałym poziomie (Berg, Jonung 1999), co oznaczało rezygnację z dotychczasowej strategii polityki pieniężnej opartej na stałym kursie wymiany korony na złoto. Bezpośrednią
przyczyną wprowadzenia nowej strategii polityki pieniężnej był brak możliwości utrzymania wymienialności korony szwedzkiej na złoto w warunkach spekulacyjnego odpływu
kapitału z tej gospodarki18. Pośrednio do wprowadzenia nowej strategii przyczyniła się
tocząca się w Szwecji debata19 na temat polityki pieniężnej w latach 20. XX w., związana
z występowaniem silnej inflacji i deflacji oraz wysokim bezrobociem w tej gospodarce20.
Wprowadzając PLT, przedstawiciele rządu, Riksbanku, jak też doradzający bankowi czołowi
szwedzcy ekonomiści postrzegali to jako rozwiązanie tymczasowe, nastawione na zakotwiczenie oczekiwań cenowych podmiotów gospodarczych, które pozwoliłoby uniknąć z jednej
strony silnego wzrostu inflacji związanego z porzuceniem standardu złota, a z drugiej strony
– importowania deflacji z innych gospodarek. Zakładano jednak powrót do standardu złota,
gdy światowa gospodarka się ustabilizuje. W rzeczywistości, we wrześniu 1931 r. załamał się
system waluty dewizowo-złotej i powrót do stałego kursu wymiany korony na złoto stał się
niemożliwy.
18

19

20

Do ataku spekulacyjnego przyczynił się spadek zaufania inwestorów do standardu złota, związany
z zaprzestaniem wymiany funta na złoto przez Bank Anglii, jak też spadek eksportu Szwecji związany z
osłabieniem popytu zewnętrznego podczas Wielkiego Kryzysu lat 30. Wpłynęło to na zmniejszenie napływu
dewiz złotowych do Szwecji i dodatkowo ograniczyło zaufanie inwestorów do wymienialności korony na złoto.
Już w 1898 r. Knut Wicksell wygłosił przemówienie w Szwedzkim Towarzystwie Ekonomicznym, w którym
przekonywał, że stabilny poziom cen powinien być głównym celem banku centralnego, a narzędziem do
jego osiągnięcia powinna być stopa dyskontowa. Uważał, że stopę dyskontową należy podnosić, gdy ceny
rosną, i obniżać, gdy spadają. Jego poglądy nie znalazły jednak szerszego odzewu aż do lat 20., charakteryzujących się wysoką zmiennością cen (Berg, Jonung 1999).
Zmienność cen związana była z silnym wzrostem inflacji po I wojnie światowej w reżimie pieniądza fiducjarnego niewymienialnego na złoto, jak też z silną deflacją, niezbędną do powrotu do standardu złota.
Deflacja ta przyczyniła się do wzrostu bezrobocia i spadku produkcji, a w konsekwencji do niepokojów
społecznych w Szwecji.
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Jako punkt startowy stabilizowania cen wybrano moment wprowadzenia strategii (27 września 1931 r.), przy czym w czasie jej stosowania pojawiały się naciski na jednorazowe podniesienie poziomu cen. Decydując się na wprowadzenie PLT, Riksbank nie deklarował jednej miary poziomu cen, która miała być stabilizowana. Zamiast tego monitorował zmiany
indeksu cen konsumenta, producenta i ceny surowców. Uwzględniał przy tym czynniki sezonowe czy przejściowe oraz jednorazowe (np. podatki). Ze względu na niejasność definicji
stabilności cen trudno ocenić skuteczność prowadzonej polityki pieniężnej, choć analiza
poziomu indeksu CPI wskazuje na relatywnie stabilny poziom cen w Szwecji w latach 30.
XX w. (wykres 2.2).
Wykres 2.2. Wybrane zmienne makroekonomiczne w okresie stosowania PLT w Szwecji
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Źródło: Berg i Jonung (1999).

Należy zaznaczyć, że Riksbank nie stosował strategii PLT w sposób modelowy, tak jak
opisano w rozdziale 2.1, gdyż oprócz stabilności cen próbował osiągnąć także inne cele.
W szczególności w 1933 r., dążąc do zapewnienia stabilnych warunków wymiany międzynarodowej, Riksbank zdewaluował, a następnie z powodzeniem usztywnił kurs korony do
funta szterlinga, a więc głównej wówczas waluty światowego systemu finansowego (por.
wykres 2.2). Ponadto w 1937 r. Ministerstwo Finansów dodało bankowi centralnemu dodatkowe cele w postaci stabilizowania koniunktury i zapewnienia pełnego zatrudnienia21.
Podsumowując, epizod wprowadzenia PLT w Szwecji nie pozwala na jednoznaczną ocenę jej
skuteczności. W literaturze wskazuje się na relatywną stabilność cen i produkcji w Szwecji
w okresie stosowania strategii PLT. Większa zmienność makroekonomiczna za granicą
wynikała jednak prawdopodobnie nie ze sposobu prowadzenia tam polityki pieniężnej, lecz
z tego, że kryzys gospodarczy dotknął te gospodarki w większym stopniu niż Szwecję
(Berg, Jonung 1999). Ponadto ocena ta jest utrudniona ze względu na wiele innych celów,
poza stabilnością ścieżki cen, które w praktyce uwzględniał Riksbank.

21

28

Powyższe zmiany nie wiązały się z oficjalną zmianą strategii, jednak w naturalny sposób implicite ograniczały zobowiązanie banku centralnego do osiągnięcia stabilności cen. W szczególności stabilizowanie
kursu walutowego ograniczało stabilność cen w przypadku istotnej zmiany cen importowanych. Z kolei
cel w postaci wzrostu zatrudnienia mógł prowadzić do zbyt luźnej polityki pieniężnej w porównaniu z tą,
jakiej wymagałoby stabilizowanie cen.
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2.3.2. Stabilność cen w wybranych gospodarkach a PLT
Obecnie żaden kraj oficjalnie nie realizuje PLT, jednak w praktyce poziom cen w niektórych
krajach stosujących strategię celu inflacyjnego (lub strategie do niej zbliżone) ex post kształtuje się tak, jakby prowadziły politykę pieniężną zgodnie ze strategią PLT. Przykładowo,
poziom cen w gospodarce strefy euro i w Czechach kształtowały się blisko ścieżki implikowanej przez przyjęty cel inflacyjny. Z kolei ceny w Wielkiej Brytanii, Szwecji, na Węgrzech
i w Polsce stale (w Szwecji i na Węgrzech) lub przez długi okres (w Wielkiej Brytanii
i w Polsce) znacznie odbiegały od poziomu implikowanego przez cele inflacyjne w tych
krajach (wykres 2.3). Oznacza to, że banki centralne w tych gospodarkach korzystały z tego,
że nie musiały reagować na odchylenia poziomu cen od wyznaczonej ścieżki. Gdyby stosowały strategię PLT w ujęciu nieelastycznym, musiałyby inaczej ustalać stopy procentowe,
gdyby chciały prowadzić ją w sposób wiarygodny. Należy jednak podkreślić, że pokazana na
wykresie długookresowa zgodność kształtowania się poziomu cen ze ścieżką implikowaną
przez cele inflacyjne realizowane w niektórych krajach może być niezamierzona i wynikać
z układu szoków, które w danym okresie występowały w gospodarce22.
Niezależnie od tego, czy kształtowanie się poziomu cen zgodnie ze ścieżką wynikającą
z celów inflacyjnych poszczególnych banków centralnych było zamierzone czy nie, skala
niepewności dotyczącej poziomu cen w długim okresie w tych bankach centralnych może
nie być tak duża, jak przyjmuje się w symulacjach porównujących IT i PLT. W konsekwencji
także korzyści z przejścia od strategii celu inflacyjnego do strategii PLT mogą być mniejsze
od szacowanych.

Ramka 2.1. Elastyczne stosowanie IT a długoterminowa stabilność cen w Polsce
W ramach obecnie stosowanej strategii Rada Polityki Pieniężnej nie była zmuszona
do silnego dostosowania stóp procentowych do bieżących zmian inflacji, jeśli uznawała je za przejściowe, a oczekiwania inflacyjne za zakotwiczone. Dotyczy to zwłaszcza
szoków podażowych, które w ostatnich latach istotnie wpływały na dynamikę CPI.
Na przykład spadek cen ropy naftowej w okresie sierpień 2014 − styczeń 2015 r. przełożył
się bezpośrednio na obniżenie wskaźnika CPI o 0,9 pkt proc. (NBP 2015), a podwyżka
podatku VAT w 2011 r. zwiększyła dynamikę CPI o 0,3−0,4 pkt proc. (NBP 2011). Łączny
przybliżony efekt wpływu czynników podażowych na ścieżkę cen konsumenta można
prześledzić, porównując historyczną ścieżkę kształtowania się cen z poziomem cen po
usunięciu wpływu cen żywności i energii (ścieżka kontrfaktyczna cen;) oraz z hipotetycznym celem dla poziomu cen wynikającym ze ścieżki wyliczonej przy założeniu,
że ceny w Polsce powinny rosnąć zgodnie z celem inflacyjnym NBP (ścieżka docelowa
wykres R2.1.1). W ostatnich latach kontrfaktyczna ścieżka cen kształtowała się blisko
hipotetycznej ścieżki docelowej, co świadczy o relatywnie stabilnym wzroście kategorii
cen innych niż żywność i energia. Jednocześnie historyczna ścieżka cen odchylała się
w latach 2011–2013 od ścieżki docelowej, by następnie powrócić w jej okolice w 2014 r.
22

Może to być skutkiem nieoptymalnych ex post reakcji banku centralnego na wstrząsy cenowe (np.
zbyt silnych lub spóźnionych zmian stóp procentowych), związanych z działaniem banku centralnego
w warunkach niepewności, i/lub świadomego dążenia przez bank centralny do stabilizowania cen zgodnie ze ścieżką wynikającą z przyjętego celu inflacyjnego.
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Oznacza to, że gdyby NBP stosował strategię stabilizowania poziomu cen, musiałby
dużo silniej reagować na odchylenia cen wynikające ze zmian cen żywności i energii, nad którymi ma niewielką kontrolę i których wpływ po pewnym czasie i tak
wygasł. Natomiast bez reakcji NBP ceny w Polsce w długim okresie i tak kształtowały
się blisko poziomu zgodnego z hipotetyczną ścieżką celu.
Wykres R2.1.1. Hipotetyczny cel w postaci poziomu oraz ścieżki cen z uwzględnieniem i bez
uwzględnienia zmienności cen żywności i energii w Polsce w latach 2009−2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
*
Poziom cen wyznaczony przy założeniu, że wkład cen żywności i energii we wzrost wskaźnika inflacji CPI był
równy swojej długoterminowej średniej.
**
Cel oparty na poziomie cen został skokowo podniesiony w porównaniu z wykresem 2.3, by odzwierciedlić wyższy
poziom cen w 2009 r., niż wynikałoby to ze ścieżki cen ustalonej od 2004 r.

Niektóre banki centralne zwracają jednak wyraźnie uwagę na długoterminową stabilność cen. Jest to szczególnie widoczne w wypowiedziach przedstawicieli Rezerwy
Federalnej. Charles Evans proponował wprowadzenie stabilizowania poziomu cen
w Stanach Zjednoczonych23. Ponadto wzrost poziomu cen w Stanach Zjednoczonych, zbliżony do ścieżki zgodnej ze stałym celem inflacyjnym na poziomie 2%, jest uważany przez niektórych przedstawicieli Fed za sukces polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej (por. Bullard
2012; Altig, Bryan 2013). Mimo to władze Fed nie zdecydowały się dotąd na wprowadzenie
PLT. Argumentem przeciwko takiej decyzji – oprócz wyżej opisanych problemów komunikacyjnych oraz kwestii adaptacyjności oczekiwań inflacyjnych – było ograniczanie przez PLT
dyskrecjonalności w prowadzeniu polityki pieniężnej (Ambler 2014).

23

30

Por. https://www.chicagofed.org/publications/speeches/2010/10-16-boston-speech.
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Wykres 2.3. Faktyczny poziom cen konsumpcyjnych i ścieżka kształtowania się cen implikowana
przez cele inflacyjne* wybranych banków centralnych**
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Źródło: dane OECD i Eurostat.
* W przypadku celów przedziałowych wybrano środek przedziału.
** Na wykresach przedstawiono kształtowanie się poziomu cen od początku wprowadzenia strategii celu inflacyjnego wykorzystującej dany wskaźnik cen. Z tego powodu w przypadku Wielkiej Brytanii pominięto okres przed grudniem 2003 r., kiedy
obowiązywał cel wyrażony wskaźnikiem RPIX. W przypadku strefy euro przyjęto cel w postaci dynamiki cen na poziomie 2%
od momentu utworzenia strefy w 1999 r. W przypadku Czech, Polski i Węgier uwzględniono okres od momentu wprowadzenia ciągłego celu inflacyjnego, tj. pominięto cele roczne w Polsce przed 2004 r., natomiast wzięto pod uwagę zmianę
celu w Czechach w 2010 r.
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2.4. Ocena strategii
Efektywność strategii
Efektywność PLT można ocenić w zasadzie tylko teoretycznie, ponieważ jedyny znany przykład jej stosowania dotyczy Szwecji w latach 30. XX w. Opierając się na literaturze teoretycznej, można stwierdzić, że PLT byłaby strategią efektywną, ale jedynie przy założeniu racjonalności podmiotów gospodarczych i wiarygodności zobowiązań banku centralnego. Przy
tych założeniach w przypadku wystąpienia szoku wpływającego na dynamikę cen podmioty
gospodarcze – antycypując przyszłe działania banku centralnego – same stabilizują poziom
cen wokół ścieżki będącej celem banku centralnego. Dzięki takiemu mechanizmowi w modelach teoretycznych zakładających racjonalność i antycypacyjność podmiotów gospodarczych
strategia PLT prowadzi do mniejszej zmienności inflacji i PKB niż strategia celu inflacyjnego.
Jednak w badaniach, w których zakłada się adaptacyjność oczekiwań inflacyjnych, strategia
PLT okazuje się mniej efektywna od IT.

Możliwość kontrolowania przez bank centralny zmiennej będącej kotwicą nominalną
Możliwość sprawowania kontroli nad poziomem cen w PLT jest teoretycznie dość duża i zbliżona do możliwości kontrolowania dynamiki cen w ramach IT przy użyciu podstawowego
narzędzia polityki pieniężnej, tj. krótkoterminowej stopy procentowej. Oceniając możliwość
kontroli poziomu cen, należy jednak pamiętać, że przejście z obecnie stosowanej strategii IT
na PLT wiązałoby się z pewnymi wyzwaniami komunikacyjnymi (por. niżej) i czasochłonnym procesem uwiarygodniania nowej strategii.

Transparentność i zrozumiałość celu dla podmiotów gospodarczych
Ze względu na brak doświadczeń ze strategią PLT może być ona mniej zrozumiała dla podmiotów gospodarczych, szczególnie w początkowym okresie stosowania. Potencjalnie cel
oparty na poziomie cen mógłby być przedstawiany w formie celu inflacyjnego na najbliższy
rok (lata). W tym czasie poziom cen miałby wrócić w okolice założonej docelowej ścieżki dla
poziomu cen. Jednakże takie podejście w przypadku częstych szoków cenowych wymagałoby
częstej zmiany „operacyjnego celu inflacyjnego”, co również mogłoby być trudne do zrozumienia dla podmiotów gospodarczych.

Możliwość elastycznego stosowania strategii
Strategia PLT jest mało elastyczna, ponieważ zakłada konieczność „nadrabiania” w przyszłości dawnych odchyleń od celu – tj. powrót poziomu cen na zadeklarowaną ścieżkę nawet kosztem gorszych wyników gospodarczych (ang. history dependence). Ponieważ jednak strategia
ta nigdy nie była stosowana w nowoczesnej gospodarce, trudno ocenić, czy banki centralne
w praktyce nie dopuszczałyby dłuższych odchyleń poziomu cen od celu albo nie dostosowywałyby docelowej ścieżki poziomu cen. Takie stosowanie strategii PLT upodobniałoby ją do
elastycznie stosowanej strategii celu inflacyjnego.
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Stabilizowanie nominalnego PKB
Strategia NGDP (ang. nominal GDP targeting lub nominal income targeting) polega na
stabilizowaniu przez bank centralny dynamiki nominalnego PKB (ang. growth rate target,
Mankiw, Hall 1994; McCallum 2013; wykres 3.1) bądź jego poziomu na określonej ścieżce
(ang. level target; Gordon 1983; Sumner 2012; wykres 3.2)24. Postulat stabilizowania dynamiki
PKB był bardziej popularny w latach 80., kiedy strategia z celem wyznaczonym dla nominalnego PKB po raz pierwszy pojawiła się w dyskursie ekonomicznym. Obecnie większość zwolenników tej strategii opowiada się za stabilizowaniem nominalnego PKB jak najbliżej
założonej ex ante ścieżki, głównie ze względu na korzyści związane ze stosowaniem tej
strategii w warunkach, gdy nominalne stopy procentowe są bliskie zera. W związku
z tym w niniejszym rozdziale omawiana jest ta wersja strategii NGPD, jednak część przedstawionej argumentacji dotyczy także wersji z celem wyznaczonym dla tempa wzrostu PKB.
Wykres 3.1. Skutki szoku w przypadku celu dla dynamiki nominalnego PKB
Wpływ na poziom nominalnego PKB
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Źródło: opracowanie własne.

Różnice między dwiema odmianami strategii NGDP są analogiczne do różnic między strategią celu inflacyjnego a strategią stabilizowania poziomu cen (por. Rozdział 2. Stabilizowanie
poziomu cen). Gdy stosowany jest cel w postaci ścieżki nominalnego PKB, bank centralny w przypadku szoków powodujących odchylenie się nominalnego PKB od tej
ścieżki – niezależnie od tego, czy szoki dotyczą cen, czy realnego produktu – powinien
podjąć działania nakierowane na przywrócenie nominalnego produktu na wyznaczoną
24
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W poniższym opracowaniu w dużym stopniu skorzystano z notatki IE Niedźwiedzińskiej i Wesołowskiego
(2012). Zawiera ona pełny przegląd badań teoretycznych dostępnych do 2012 r., których rezultaty w dużej
mierze zależą od modelu przyjętego w badaniu. Tutaj skupiono się raczej na interpretacji ekonomicznej,
stąd niektóre pozycje z literatury, a także analiza założeń modelowych, istotnych z punktu widzenia
uzyskiwanych wyników, zostały pominięte. Wśród takich kluczowych założeń znajduje się na przykład
uwzględnienie w modelu zależności inflacji od oczekiwań inflacyjnych. Im jest ona mniejsza, tym gorsze
są rezultaty strategii NGDP, a w skrajnym przypadku – gdy inflacja w ogóle nie zależy od oczekiwań
inflacyjnych − wariancja inflacji i PKB jest nieskończenie wielka. Innym przykładem są wysokie wymagania informacyjne dotyczące produktu potencjalnego w strategii NGDP. Im większe są zmiany nieobserwowalnego tempa wzrostu produktu potencjalnego, tym niższa skuteczność tej strategii. Jednocześnie
omówiono te pozycje literatury, które ukazały się po 2012 r. oraz przeprowadzono dodatkowe analizy.
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wcześniej ścieżkę. W przypadku stosowania celu w postaci dynamiki nominalnego PKB
jednorazowe odchylenie tempa wzrostu nominalnego PKB od celu nie wpływa na cel
polityki pieniężnej w następnych okresach (ang. bygones are bygones). W przypadku jednorazowych szoków realizacja strategii celu dla poziomu nominalnego PKB będzie się zatem
wiązała z silniejszą reakcją polityki pieniężnej niż realizacja strategii z celem określonym
jako dynamika nominalnego PKB. Rozważania te można zilustrować następującym przykładem. Załóżmy, że na skutek wystąpienia przejściowego szoku dynamika nominalnego
PKB obniża się z 5% do 3%, tj. o 2 pkt proc. Stosując strategię celu dla ścieżki nominalnego
PKB, bank centralny będzie zmuszony w następnym okresie (w następnych okresach) przejściowo podnieść dynamikę nominalnego PKB z 3% do 7% (tj. o 4 pkt proc.; wykres 3.2),
a w przypadku strategii celu dla dynamiki nominalnego PKB – odpowiednio z 3% do 5% (tj.
o 2 pkt proc.; wykres 3.1).
Wykres 3.2. Skutki szoku w przypadku celu dla poziomu nominalnego PKB
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Źródło: opracowanie własne.

Realizacja strategii – niezależnie od tego, czy jej cel jest zdefiniowany jako tempo wzrostu
czy jako ścieżka nominalnego PKB – wymaga wyznaczenia dynamiki, zgodnie z którą w
długim okresie powinien rosnąć produkt nominalny. Konieczne jest zatem ustalenie pożądanego tempa wzrostu cen oraz pożądanego tempa wzrostu realnego PKB. Pożądane tempo
wzrostu realnego PKB powinno odpowiadać dynamice produktu potencjalnego, natomiast
pożądane tempo wzrostu cen można utożsamiać z poziomem inflacji, jaki bank centralny
uznaje za właściwy dla danej gospodarki. Należy przy tym zaznaczyć, że wskaźnik inflacji
uwzględniany w konstrukcji nominalnego PKB, tj. deflator PKB, różni się od wskaźnika
inflacji, za pomocą którego banki centralne zazwyczaj definiują cel inflacyjny, tj. wskaźnika
cen konsumpcyjnych (CPI). Deflator PKB jest bowiem miernikiem zmian cen wszystkich
towarów i usług produkowanych w danej gospodarce, podczas gdy CPI mierzy zmiany cen
dóbr nabywanych przez konsumentów (zarówno produkowanych w kraju, jak i importowanych). Oba wskaźniki mogą przyjmować różne wartości, jednak w pewnym uproszczeniu
można przyjąć, że pożądane tempo wzrostu cen – niezależnie, którym wskaźnikiem jest
mierzone – powinno kształtować się na podobnym poziomie. Założenie to potwierdza obserwacja, że w długim okresie średnia wartość oraz zmienność deflatorów PKB i CPI w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, strefie euro i w Polsce były zbliżone (Ciżkowicz 2012).
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3.1. Podstawa teoretyczna
Dyskusję o stabilizowaniu nominalnego PKB w kontekście polityki pieniężnej zapoczątkował
Meade w swoim przemówieniu noblowskim z 1977 r. (Meade 1978). W literaturze pojawiają
się jednak także odwołania do poglądów Hayeka z lat 30. XX w., który w stabilizacji nominalnego PKB widział narzędzie ograniczające nadmierne inwestycje w okresach boomu (White
2008). Przywoływane są także propozycje Friedmana, by stabilizować wzrost nominalnego
PKB za pomocą stabilizowania wzrostu agregatów monetarnych (Woodford 2012). Poniżej,
w podrozdziałach 3.1.1−3.2.2, zaprezentowano główne argumenty przemawiające za stosowaniem strategii NGDP, które wymienia się w literaturze przedmiotu. Z kolei w podrozdziałach
3.2.3 i 3.2.4 przedstawiono praktyczne ograniczenia związane ze stosowaniem tej strategii.

3.1.1. Reakcja na szoki podażowe
Istotną zaletą NGDP – w porównaniu ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego
oraz z innymi strategiami opartymi na stabilizacji cen – jest implikowana przez nią
odmienna reakcja banku centralnego na szoki podażowe, które charakteryzują się różnokierunkową reakcją inflacji i produktu25.
Już we wczesnej literaturze dotyczącej strategii dla nominalnego PKB jej zwolennicy postrzegali ją jako narzędzie do zwalczania skutków kryzysów naftowych lat 70. i 80. XX w., odczuwanych wówczas w gospodarce światowej (Meade 1978; Tobin 1983). Zdaniem tych ekonomistów, reakcja polityki pieniężnej nakierowana na obniżenie inflacji mogłaby w warunkach
gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej (w krótkim okresie jednocześnie podwyższającego
inflację i negatywnie oddziałującego na aktywność ekonomiczną w krajach będących importerami ropy) spowodować zbyt silne zmniejszenie produktu i znaczny wzrost bezrobocia.
Z kolei stabilizacja nominalnego PKB pozwoliłaby – przez dopuszczenie do pewnego wzrostu
inflacji w warunkach obniżenia dynamiki realnego produktu – znacznie ograniczyć spadek zatrudnienia. To rozumowanie dotyczy także innych szoków kosztowych, np. podwyżki
podatków pośrednich (Meade 1978; Gordon 1983; Jensen 2002)26. To, w jakim stopniu stosowanie strategii NGDP ułatwiałoby prowadzenie polityki pieniężnej, zależy przy tym od
częstotliwości szoków podażowych oraz od tego, jak silnie wpływają one na inflację i realny
PKB (por. ramka 3.1). Wskazuje się np., że w gospodarce otwartej dotkliwość szoków podażowych jest ograniczana przez zmiany kursu walutowego, co prowadzi do mniejszej zmienności produktu i inflacji, a zarazem ogranicza potencjalne pożytki ze stosowania strategii
NGDP (Lam 2003).
O tym, że problem szoków podażowych może być w rzeczywistości mniejszy, niż wskazują modele teoretyczne, świadczy także praktyka banków centralnych realizujących
strategię celu inflacyjnego w jej elastycznym wariancie. W szczególności banki te uznają,
że reakcja na szoki podażowe powinna być odmienna niż na szoki popytowe. W związku
z tym, że w średnim okresie negatywny szok podażowy, ograniczając wzrost gospodarczy,
prowadzi do osłabienia presji inflacyjnej, bank centralny (jeśli ryzyko wystąpienia efektów
25 

26
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W przypadku szoku popytowego inflacja i produkt zmieniają się w tym samym kierunku (tj. przy negatywnym szoku – spadają), czego następstwem jest taka sama zmiana polityki pieniężnej w przypadku
strategii celu inflacyjnego i NGDP (przynajmniej co do kierunku).

Analogiczne rozumowanie można przeprowadzić w odniesieniu do pozytywnego szoku podażowego
(np. w postaci wprowadzenia technologii zwiększającej produktywność; por. sekcja 3.2.3).
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drugiej rundy jest ograniczone) nie musi zaostrzać polityki pieniężnej natychmiast po wzroście inflacji wywołanej szokiem podażowym. Ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy
zależy m.in. od stopnia zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Stąd bardzo ważna jest w tej
strategii komunikacja banku centralnego z otoczeniem, w ramach której bank wyjaśnia przyczyny przejściowego odchylenia inflacji od celu (por. Blinder i in. 2008). Zrozumienie przez
podmioty gospodarcze przejściowego charakteru odchylenia inflacji od celu pozwala
na zmniejszenie ryzyka wystąpienia efektów drugiej rundy.

Ramka 3.1. Zmiany luki popytowej i inflacji w Polsce a strategia NGDP

Zgodnie z argumentacją zwolenników strategii NGDP, jej stosowanie może prowadzić
do mniejszej zmienności luki popytowej i inflacji niż stosowanie strategii IT w przypadku wystąpienia szoków podażowych, ponieważ szoki te powodują zmiany inflacji
i luki popytowej w różnych kierunkach. Znaczenie tego argumentu dla gospodarki
Polski zależy od tego, jak często inflacja i luka popytowa zmieniają się w ten sposób. Im
częściej dochodzi do takich różnokierunkowych zmian, tym większa może być korzyść
ze stosowania strategii NGDP, gdyż ogranicza ona problem wyboru między stabilizowaniem inflacji a stabilizowaniem koniunktury (luki popytowej).
Aby ocenić częstotliwość różnokierunkowych zmian inflacji i luki popytowej, obie
kategorie przedstawiono na wykresie, zaznaczając okresy, w których luka popytowa
oraz odchylenie inflacji od celu NBP zmieniały się w tych samych kierunkach (wykres
R3.1.1). Taka analiza ma wprawdzie charakter uproszczony, ale pozwala na uchwycenie
podstawowych zależności, które cechowały dotąd polską gospodarkę w tym zakresie.
Analizując wykres, można na przykład zauważyć, że w ostatniej dekadzie zmiany luki
popytowej wyprzedzały zazwyczaj zmiany inflacji. Taka opóźniona reakcja inflacji na
zmiany luki popytowej jest charakterystyczna dla szoków popytowych i najczęściej
tłumaczy się ją występowaniem sztywności cen i płac. Stąd w wielu badaniach empirycznych i modelach teoretycznych wskazuje się, że szoki popytowe najpierw wpływają
na zmiany zagregowanego popytu, a dopiero później powodują zmiany cen (por. NBP
2013).
Analiza szeregów przedstawionych na wykresie R3.1.1 wskazuje ponadto, iż zmiany
luki popytowej poprzedzały odchylenia inflacji od celu NBP oraz że w większości okresów obie kategorie zmieniały się w tych samych kierunkach, niejako równolegle. Taka
obserwacja sugeruje, że różnokierunkowe zmiany inflacji i luki popytowej, stanowiące
dylemat dla polityki pieniężnej, występowały rzadko, więc korzyść z wykorzystania
strategii NGDP w ostatniej dekadzie byłaby prawdopodobnie ograniczona. Co więcej,
stosowanie NGDP w warunkach opóźnionej reakcji inflacji na lukę popytową mogłoby
prowadzić do nieoptymalnych decyzji w polityce pieniężnej (na co wskazywał np.
Rudebusch 2000; por. także sekcja 3.2.1). Można się o tym przekonać, analizując na
przykład sytuację, gdy luka popytowa już zaczęła rosnąć, a inflacja jeszcze nie. Stosując
strategię NGDP, bank centralny prawdopodobnie nie reagowałby na obserwowane
zmiany luki popytowej, gdyż ich wpływ na cel banku centralnego – dynamikę lub
poziom nominalnego PKB – byłby początkowo neutralizowany przez wciąż spadającą
inflację. Ex post widać jednak, że poprawa koniunktury sygnalizowana przez wzrost
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luki popytowej przełożyłaby się z pewnym opóźnieniem na zmiany inflacji, która zaczęłaby stopniowo rosnąć, i dopiero to prawdopodobnie skłoniłoby bank centralny do
zaostrzenia polityki pieniężnej. Ze względu na opóźnienia w mechanizmie transmisji
zmiana stóp procentowych w tym momencie byłaby jednak spóźniona, gdyż spowodowałaby ograniczenie inflacji i luki popytowej dopiero po kilku kwartałach. Optymalne
zaostrzenie polityki pieniężnej powinno zatem nastąpić znacznie wcześniej, w momencie zmiany koniunktury widocznej w zmianach luki popytowej, jeszcze zanim przełożą
się one na zmiany inflacji.
Wykres R3.1.1. Luka popytowa z modelu NECMOD oraz luka inflacyjna (odchylenia
inflacji od celu NBP) z podziałem na okresy równoległych wzrostów obu zmiennych (lewy
panel) i równoległych spadków (prawy panel)
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Źródło: dane GUS, szacunki NBP.

Historyczna analiza zmian luki popytowej i inflacji w Polsce wskazuje, że potencjalne
korzyści ze stosowania strategii NGDP w analizowanym okresie byłyby ograniczone ze
względu na dominację równoległych zmian koniunktury i inflacji. Ponadto stosowanie
strategii NGDP w takich warunkach mogłoby prowadzić do nieoptymalnych decyzji
banku centralnego.

3.1.2. Stosowanie NGDP w warunkach nominalnych stóp procentowych bliskich zera
Kolejną zaletą stosowania strategii NGDP jako hipotetycznej alternatywy wobec strategii celu inflacyjnego jest jej potencjalnie większa skuteczność w pobudzaniu aktywności gospodarczej w warunkach słabego wzrostu i bliskich zera krótkoterminowych stóp
procentowych (ZLB). Zaleta ta dotyczy wariantu NGDP z celem zdefiniowanym jako ścieżka
nominalnego PKB i pojawiła się jako dominujący argument za stosowaniem strategii NGDP
po ostatnim kryzysie (por. np. McCallum 2011; Sumner 2011b; Woodford 2012).
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W tym kontekście wskazuje się na przykład, że przy niskim realnym wzroście gospodarczym
utrzymanie wzrostu nominalnego PKB na poziomie 4,5−5% spowodowałoby wzrost oczekiwań inflacyjnych i spadek realnej długoterminowej stopy procentowej nawet w warunkach
zerowej nominalnej krótkoterminowej stopy procentowej (Koenig 2012). Stabilizowanie
nominalnego PKB w takich warunkach oznaczałoby zatem de facto możliwość zaakceptowania istotnie wyższej inflacji bez podniesienia celu inflacyjnego (Romer 2011).
Niektórzy zwolennicy NGDP wskazują, że ogłoszenie celu w postaci nominalnego PKB
mogłoby także spowodować zwiększenie optymizmu oraz przekonania podmiotów gospodarczych o determinacji banków centralnych w dążeniu do utrzymania ekspansywnej polityki pieniężnej przez dłuższy okres, co wzmocniłoby siłę stymulacji monetarnej (Frankel
2013; Krugman 2011; Romer, 2011). Zakłada się przy tym, że zmiana strategii zwiększy
wiarygodność zobowiązania banku centralnego do utrzymywania łagodnej polityki
pieniężnej w przyszłości w porównaniu z analogicznym zobowiązaniem w ramach IT
(przez podniesienie celu inflacyjnego albo forward guidance; Woodford 2013, 2012; Eggertson,
Woodford 2003).
Należy jednak zauważyć, że samo ogłoszenie nowej strategii mogłoby nie być dostatecznie
wiarygodne dla podmiotów gospodarczych i niekoniecznie skłoniłoby je do zmiany oczekiwań. Dopiero wprowadzenie konkretnych działań zmierzających do złagodzenia warunków monetarnych mogłoby się okazać skutecznym narzędziem pobudzania wzrostu
gospodarczego. Sprowadza to jednak cały problem do punktu wyjścia: gdy nominalne
stopy procentowe są bliskie zera, wyzwaniem jest właśnie dalsze łagodzenie polityki
pieniężnej, i to niezależnie od przyjętej kotwicy nominalnej (Billi 2013). Wskazuje się przy
tym, że nie ma niezawodnego sposobu na wiarygodne zadeklarowanie przyszłych działań
przez bank centralny, który zawsze może w przyszłości zmienić politykę pieniężną lub strategię tak, jak uczyniłby to, przechodząc na NGDP27.
Ponadto nawet gdyby bank centralny osiągnął swój cel i zwiększył nominalny PKB przez
wprowadzenie strategii NGDP, to – jak przekonuje członek MPC Banku Anglii, Martin Weale
– prowadzenie silnie akomodacyjnej polityki pieniężnej w jej ramach może prowadzić
do zakotwiczenia inflacji na wyższym poziomie przy niskim tempie realnego wzrostu
gospodarczego28.

3.1.3. Bąble na rynku aktywów
W przypadku wystąpienia pozytywnego szoku podażowego, np. związanego z przyspieszeniem wzrostu produktywności, zwiększeniu dynamiki produktu realnego towarzyszy spadek
inflacji. Bank centralny realizujący cel w postaci nominalnego PKB – w przeciwieństwie
do banku stosującego strategię celu inflacyjnego – nie jest zmuszony do złagodzenia
polityki pieniężnej, które mogłoby prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia bąbla
na rynku aktywów, zagrażającego stabilności systemu finansowego.
Jak pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych sprzed globalnego kryzysu finansowego, ze
względu na silne zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych powstawaniu bąbla na rynku aktywów może towarzyszyć wzrost realnego i nominalnego PKB, przy relatywnie niskiej i stabil27
28

Por. http://johnhcochrane.blogspot.com/2012/09/woodford-at-jackson-hole.html.
Por. https://mninews.marketnews.com/content/repeat-boes-weale-shifting-ngdp-target-bad-idea.
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nej inflacji. Stosując strategię celu dla nominalnego PKB, bank centralny mógłby wówczas
prowadzić bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, a przez to lepiej przeciwdziałać pojawiającej się nierównowadze na rynku aktywów (Sumner 2012).
Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele banków centralnych realizujących strategię
celu inflacyjnego – zwłaszcza w następstwie globalnego kryzysu – uznaje, że stabilność
systemu finansowego jest ważnym czynnikiem, który należy uwzględniać w polityce
pieniężnej (por. Goodhart 2010). Oznacza to, że wprawdzie explicite nie uwzględniają one
cen aktywów w definicji celu polityki pieniężnej, jednak za pomocą stóp procentowych lub
innych narzędzi próbują przeciwdziałać tworzeniu się nierównowagi w systemie finansowym
związanej np. z bąblem na rynku nieruchomości (Grostal i in. 2015).

3.2. Uwarunkowania stosowania strategii
3.2.1. Polityka pieniężna a podział nominalnego PKB na inflację i realny PKB
Wyższości stabilizacji nominalnego PKB nad strategią IT można też upatrywać w tym,
że bank centralny oddziałuje na całość wydatków nominalnych podmiotów gospodarczych, których rozbicie na inflację i realny produkt jest trudne do przewidzenia (Mankiw,
Hall 1994). Takie podejście do mechanizmu transmisji polityki pieniężnej ma bezpośrednie
odzwierciedlenie w definicji celu polityki pieniężnej w strategii NGDP, w której kotwicą
nominalną jest właśnie agregat nominalnego dochodu (produktu).
Stabilizowanie nominalnego PKB może być jednak trudniejsze niż stabilizowanie inflacji
ze względu na różny czas reakcji dwóch głównych składowych nominalnego PKB – inflacji
i realnego PKB – na impuls polityki pieniężnej (por. Rudebush 2000). Impuls monetarny
w pierwszej kolejności prowadzi do zmiany popytu, a dopiero potem inflacji (Svensson
1999b). Stabilizowanie nominalnego PKB może być zatem tym trudniejsze, im większa jest
niepewność związana z czasem i siłą reakcji tych dwóch zmiennych.

3.2.2. Oczekiwania inflacyjne a oczekiwania dotyczące przyszłego PKB
Na korzyść strategii NGDP może też przemawiać fakt, że podmioty gospodarcze większą
wagę przywiązują do swoich nominalnych dochodów niż do poziomu cen29, szczególnie
gdy negocjują wynagrodzenia (Hoelle, Peiris 2014). Ponadto w gospodarce, w której kontrakty zawierane są przy stałej stopie procentowej, stabilizowanie nominalnego PKB może
stabilizować koniunkturę w sytuacji szoków wpływających na przyszłą wysokość dochodów
nominalnych. Może to zatem wpływać na wielkość obciążenia kredytem budżetu podmiotów gospodarczych (Sheedy 2014). Jak stąd wynika, bank centralny powinien stabilizować
nie tempo zmiany cen i oczekiwania inflacyjne, lecz tempo wzrostu nominalnych wydatków,
tj. nominalny PKB.
Przyjęcie założenia, że oczekiwania formułowane są na podstawie nominalnych wydatków,
oznaczałoby jednak, że dla podmiotów gospodarczych (i banku centralnego) powinno być

29
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Por. http://www.themoneyillusion.com/?p=14684.
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obojętne, jaka kombinacja dynamiki cen i realnego PKB złoży się na docelowy poziom nominalnego PKB. Przykładowo dla banku centralnego nie powinno mieć znaczenia, czy dla
osiągnięcia docelowej dynamiki nominalnego PKB na poziomie 5% inflacja wyniesie 4%,
a wzrost realnego PKB 1%, czy odwrotnie – co w praktyce wydaje się mało prawdopodobne
(Thornton 2013). W szczególności można argumentować, że trwale wyższy wzrost realnego
PKB od potencjalnego w warunkach niskiej inflacji mógłby prowadzić do powstania nierównowagi zewnętrznej lub w systemie finansowym, czemu bank centralny chciałby zapobiegać,
zaostrzając politykę pieniężną.

3.2.3. Pomiar nominalnego PKB
Często zwraca się uwagę, że prowadzenie polityki pieniężnej oparte na stabilizowaniu
nominalnego PKB utrudniałyby częste i znaczne rewizje danych o rachunkach narodowych oraz sięgające nawet kilku miesięcy opóźnienia w ich publikacji (Csermely,
Toth 2013). Może to stanowić duży problem dla władz monetarnych w porównaniu z prowadzeniem polityki pieniężnej bazującej na inflacji konsumenckiej, która jest podawana do
publicznej wiadomości z częstotliwością miesięczną, już kilkanaście dni po miesiącu, którego
dotyczy, a jej rewizje nie są zazwyczaj duże.
Ramka 3.2. Rewizje nominalnego PKB w Polsce1
Problem częstych rewizji danych dotyczących nominalnego PKB oraz dużego opóźnienia ich publikacji w stosunku do okresu, którego dotyczą, stanowi istotny argument
przeciw stosowaniu strategii NGDP. Z punktu widzenia NBP istotne wydaje się zatem
przeanalizowanie terminów publikacji i rewizji danych o nominalnym PKB w Polsce.
Dane o nominalnym PKB są rewidowane przez GUS regularnie, trzy- lub czterokrotnie
w ciągu roku, oraz przy okazji zmian w klasyfikacji (np. zaliczenie PKP Polskich Linii
Kolejowych SA od 2014 r. do sektora instytucji rządowych i samorządowych) lub zmiany
metodyki sporządzania rachunków narodowych (np. zastąpienie od września 2014 r.
ESA 95 systemem ESA 2010).
Kwartalne szacunki nominalnego PKB GUS publikuje dwa miesiące po zakończeniu kwartału, którego dotyczą. Są one następnie korygowane w ramach rutynowych
rewizji wynikających z uwzględnienia coraz pełniejszych informacji. W rezultacie szacunki nominalnego PKB w roku t zmieniają się trzy (III i IV kwartał) lub cztery razy
(I i II kwartał)2:
1) w październiku roku t (I i II kwartał roku t),
2) w kwietniu roku t + 1,
3) w październiku roku t + 1,
4) w kwietniu roku t + 2.
1

Ramkę opracowano we współpracy z Grzegorzem Grabkiem.
W przeszłości (do 2012 r.) wstępny szacunek roczny opracowywany był w kilku krokach, w związku
z czym do rewizji kwartalnych rachunków za rok t dochodziło częściej – także w maju roku t + 1
oraz t + 2. Przykładowo, uwzględniając również rewizje specyficzne i rewizję główną, szacunek PKB
w I i II kwartale 2009 oraz 2010 r. był rewidowany aż ośmiokrotnie, ostatni raz w listopadzie 2014 r.

2
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Wykres R3.2.1. Rewizje kwartalnych szacunków dynamiki r/r nominalnego PKB (%)*
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W latach 2008−2014 rewizje tempa wzrostu nominalnego PKB w Polsce wynosiły nawet
1,9 pkt proc. (por. wykres R.3.2.1 obrazujący kwartalne szacunki rocznej dynamiki
nominalnego PKB dla lat 2011–2014 przedstawiane w kolejnych publikacjach GUS).
Ponadto rewizje dynamiki nominalnego PKB różniły się przynajmniej o 0,5 pkt proc.
od pierwotnego szacunku GUS w 17 z 28 kwartałów w latach 2008−2014. Jednocześnie
średnia korekta dynamiki nominalnego PKB w Polsce w tym okresie wyniosła
0,2 pkt proc.3 Pojedyncze rewizje były zatem – średnio rzecz biorąc – nieznaczne, choć
ich wielkość lub skumulowany efekt mogłyby bardzo utrudnić prowadzenie polityki
władz monetarnych bądź jej ocenę, gdyby stosowały strategię NGDP. Jeśli bowiem cel
w postaci dynamiki nominalnego PKB byłby w Polsce ustalony np. na poziomie 6%, to
rewizja tempa wzrostu nominalnego PKB o 2 pkt proc., a nawet o 0,5 pkt proc., mogłaby
mieć istotny wpływ na jego osiągnięcie. Podsumowując, skala dotychczasowych rewizji
PKB w Polsce była znaczna i mogłaby wpływać na ocenę poprawności decyzji podejmowanych przez bank centralny.
3
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Wartość ta została wyliczona jako absolutna różnica między dwiema kolejnymi informacjami
o dynamice nominalnego PKB. Można też porównać kolejne rewizje danych o nominalnym PKB
z pierwszym szacunkiem GUS. W takim przypadku średnia absolutna różnica między kolejnymi
rewizjami a pierwszą informacją wyniosła 0,4 pkt proc.
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Pewnym remedium na opóźnienia w dostępie do danych o PKB i ich niską częstotliwość
mogłoby być wykorzystanie w prowadzeniu polityki pieniężnej innych – publikowanych
z większą częstotliwością – wielkości makroekonomicznych, np. bazujących na indeksie cen
producenta i produkcji przemysłowej (McCallum 1997, 2011). Zmienne te nie byłyby jednak
doskonałym substytutem nominalnego PKB i nie dostarczałyby bezpośrednio informacji
o dochodach i produkcji w innych gałęziach gospodarki niż przemysł. Ponadto mogłyby się
okazać mało zrozumiałe dla podmiotów gospodarczych, co ograniczyłoby transparentność
prowadzonej polityki pieniężnej.

3.2.4. Produkt potencjalny
Wprowadzenie strategii celu dla nominalnego PKB wiąże się z wyznaczeniem odpowiedniego tempa wzrostu produktu potencjalnego, który – obok pożądanego poziomu
inflacji – służyłby do ustalania wysokości celu. Produkt potencjalny jest wielkością
nieobserwowalną, zależy od wielu czynników charakteryzujących daną gospodarkę,
a na jego oszacowanie ma wpływ wybrana metoda (Gibbs 1995; DeMasi 1997; por. także
syntetyczne omówienie tego problemu w: Niedźwiedzińska, Wesołowski 2012). Ponadto produkt potencjalny i/lub jego oszacowanie mogą się zmieniać w czasie (wykres 3.3). Dostępne
badania wskazują w szczególności na istotny negatywny wpływ kryzysu finansowego z lat
2008−2009 na produkt potencjalny (Furceri, Mourougane 2009; Balakrishnan i in. 2009;
European Commission 2009). Ustalając stały cel w postaci (dynamiki) nominalnego PKB,
bank centralny mógłby zatem próbować osiągnąć za wysoki (lub za niski) poziom (dynamikę) nominalnego PKB, co mogłoby prowadzić do zbyt akomodacyjnej (lub zbyt restrykcyjnej) polityki pieniężnej (por. Bullard 2012).
Wykres 3.3. Szacunki dynamiki produktu potencjalnego
5
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0
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Źródło: dane Ameco.

Jeżeli celem ma być określona ścieżka nominalnego PKB, to ważny jest również punkt startowy, od którego nominalny PKB ma być stabilizowany wokół celu. Przyjęcie różnych punktów startowych może powodować znaczne różnice w poziomie celu. W punkcie startowym
poziom produktu powinien być zgodny z produktem potencjalnym, a inflacja powinna mieć
pożądaną wysokość. W przeciwnym wypadku wyznaczona ścieżka może być ustalona na
zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie.
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Znaczenie momentu, od którego bank centralny miałby wyznaczyć ścieżkę nominalnego
PKB, ilustruje wykres 3.4. Gdyby Fed i Bank Anglii wprowadziły strategię celu dla nominalnego PKB na początku 1993 r. (gdy inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczęła się kształtować blisko 2%, a Bank Anglii rozpoczął realizację strategii celu inflacyjnego30), to ex post
należałoby uznać, że przed globalnym kryzysem finansowym polityka pieniężna w obu
krajach była zbyt luźna (ścieżka nominalnego PKB kształtowała się powyżej ścieżki celu).
Gdyby natomiast przyjąć jako moment wprowadzenia strategii NGDP I kwartał 2000 r., jak
sugeruje obecnie część zwolenników tej strategii (Hatzius, Stehn 2011), można by uznać, że
stopy procentowe Fed i Banku Anglii do czasu kryzysu finansowego były ustalane właściwie.
W konsekwencji w 2014 r., gdy stopy procentowe były bliskie zera, należałoby oczekiwać częstszego stosowania niestandardowych metod luzowania polityki pieniężnej przez oba banki.
Wykres 3.4. Rzeczywisty poziom nominalnego PKB i ścieżka nominalnego PKB rosnącego
w stałym tempie 5% r/r
Początek celu dla nominalnego PKB – 1993 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Wykresy górne obejmują okres od 1993 r. W Stanach Zjednoczonych deflator PCE kształtował się wówczas na poziomie
około 2%, a w Wielkiej Brytanii obowiązywał cel inflacyjny. Dla porównania przedstawiono ścieżki możliwych celów
opartych na nominalnym PKB zaczynające się w 2000 r.

30	

Do 2003 r. w Wielkiej Brytanii obowiązywał cel wyrażony wskaźnikiem RPIX, ustalonym na poziomie
2,5%, a po 2003 r. – cel oparty na wskaźniku CPI wynoszący 2%.
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Należy także zwrócić uwagę, że wzrost gospodarczy jest kwestią żywo interesującą polityków.
Mogą zatem wywierać presję na bank centralny, by zawyżał oszacowania produktu potencjalnego (Csermely, Toth 2013). Tymczasem nawet niewielka różnica w tempie wzrostu potencjału przyjętym przy wyznaczaniu celu może mieć istotne skutki dla polityki pieniężnej31.
Niepewność związana z szacunkami produktu potencjalnego, a przez to również luki popytowej, dotyczy oczywiście także strategii celu inflacyjnego w przypadku, gdy bank centralny
uwzględnia tę lukę w swoich decyzjach (np. przez estymację krzywej Philipsa czy reguły
Taylora). Jednak szacunki luki popytowej nie są wówczas kluczowe dla samego celu i mogą
mieć tylko (ograniczony) wpływ na jego realizację. W przypadku strategii dla nominalnego
PKB oszacowanie potencjalnego tempa wzrostu ma natomiast duże znaczenie dla konstrukcji samego celu32.

3.3. Dotychczasowe doświadczenia
Strategia stabilizowania nominalnego PKB nie była dotąd stosowana przez żaden bank centralny. Jednak wzmożona po kryzysie krytyka strategii celu inflacyjnego skłoniła w ostatnim
okresie Fed i Bank Nowej Zelandii do zajęcia oficjalnego stanowiska w sprawie strategii
NGDP. Na temat jej wad i zalet wypowiedział się publicznie także prezes Banku Anglii.

3.3.1. Stany Zjednoczone
Pierwsze odniesienia się Fed do celu dla nominalnego PKB można znaleźć w oświadczeniach
Paula Volckera z lipca 1983 r. (Volcker 1983a, 1983b)33. Prezes Fed stwierdził w nich, że wyznaczenie dla banku centralnego celu w postaci nominalnego PKB odwróciłoby uwagę od roli
innych rodzajów polityki gospodarczej wpływających na aktywność ekonomiczną i poziom
cen. Ponadto mogłoby sugerować, że bank centralny gwarantuje osiągnięcie celu, czego może
nie być w stanie zrealizować. Stwarzałoby też ryzyko skoncentrowania się na osiąganiu celów
krótkoterminowych kosztem celów długoterminowych. Z tych powodów Fed uznał, że przyjęcie celu dla nominalnego PKB nie byłoby wskazane.
Do podobnego wniosku doszli członkowie Komitetu Otwartego Rynku (ang. Federal Open
Market Committee, FOMC) Fed wiele lat później. Dyskutując na posiedzeniu w listopadzie

31	

Należy zauważyć, że banki centralne mogłyby przyjąć jako początek ścieżki, względem której będzie
stabilizowany nominalny PKB, potencjalny nominalny PKB w danym okresie, a nie bieżący nominalny
PKB, jak w prezentowanych symulacjach. Takie podejście wymagałoby jednak wybrania poziomu potencjalnego PKB, co – jak zaznaczono – może być problematyczne. Jednocześnie ze względu na ilustracyjny
charakter prezentowanych symulacji uzasadnione wydaje się uproszczenie w postaci przyjęcia rzeczywistego poziomu nominalnego PKB jako punktu startowego.
32	
Por. http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1009-blogs-review-the-monetary-regime-and-thedrawbacks-of-ngdp-targeting/.
33	
„The question has been raised whether »coordination« would not in some sense be better achieved if
the Federal Reserve were to provide »objectives« for nominal and real GNP and prices instead of the
projections we now give. I do not believe so. The issue is more than semantic. As detailed in the Appendix
to this statement, a GNP objective for monetary policy would turn attention away from the role of other
public and private policies in affecting economic activity and prices, promise much more than could be
delivered, and risk concentration on short-term (and not readily controllable) results at the expense of
continuing longer-range objectives”(oświadczenie Paula Volckera, prezesa Fed przed senacką podkomisją
do spraw polityki ekonomicznej).
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2011 r., uznali, że ryzyko związane ze zmianą strategii w obecnej sytuacji byłoby zbyt duże
(FOMC Minutes z 1−2.11.2011). W szczególności wskazali, że zmiana strategii spowodowałaby zwiększenie niepewności co do przyszłego kształtu polityki pieniężnej i wzrost ryzyka
dotyczącego długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, przy równoczesnym braku rozwiązania problemu stabilności finansowej34. Część członków FOMC zwróciła uwagę, że warunkiem skuteczności nowej strategii byłoby wiarygodne zadeklarowanie jej realizacji również
w dłuższej perspektywie, nawet w przypadku istotnego wzrostu inflacji. Niektórzy członkowie
podkreślili ponadto, że wprowadzenie nowej strategii wiązałoby się z trudnościami technicznymi m.in. związanymi z wyznaczeniem odpowiedniego celu w postaci nominalnego PKB.

3.3.2. Nowa Zelandia
Bank Nowej Zelandii oświadczył, że ocenia swoją strategię jako właściwą, natomiast przyjęcie strategii celu dla nominalnego PKB oznaczałoby znaczne skomplikowanie polityki
pieniężnej oraz – biorąc pod uwagę duże rewizje danych o PKB – istotnie utrudniłoby komunikowanie działań banku centralnego (The New Zealand Herald 2011)35.

3.3.3. Wielka Brytania
Obecny prezes Banku Anglii, Mark Carney, jeszcze jako prezes Banku Kanady twierdził, że
wprowadzenie celu dla nominalnego PKB mogłoby w wielu przypadkach być skuteczniejszym
narzędziem sterowania oczekiwaniami i pobudzania popytu niż tzw. forward guidance. W bieżącej realizacji tej strategii mogłyby być bowiem uwzględniane przeszłe odchylenia nominalnego PKB od ścieżki celu (ang. bygones are not bygones; Carney 2012). Jednak w wystąpieniu
przed Komisją Skarbu Wielkiej Brytanii w lutym 2013 r., Carney – już jako prezes Banku Anglii
– zapewniał, że strategia celu inflacyjnego jest w praktyce lepszym rozwiązaniem, a zalety
NGDP są teoretyczne i nie jest przekonany, że zmiana strategii byłaby dobrym rozwiązaniem36.
Niektórzy członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej (ang. Monetary Policy Comitee, MPC)
również byli nieprzechylni zmianie celu polityki pieniężnej. W swoich wypowiedziach wskazywali, że wprowadzenie NGDP w warunkach słabej produkcji może jedynie spowodować
podwyższenie inflacji i wzrost oczekiwań inflacyjnych37. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku strategii celu dla poziomu cen (por. Rozdział 2. Stabilizowanie poziomu cen), poja34	

„The Committee also considered policy strategies that would involve the use of an intermediate target
such as nominal gross domestic product (GDP) or the price level. (…) a number of participants expressed
concern that switching to a new policy framework could heighten uncertainty about future monetary
policy, risk unmooring longer-term inflation expectations, or fail to address risks to financial stability.
Several participants observed that the efficacy of nominal GDP targeting depended crucially on some
strong assumptions, including the premise that the Committee could make a credible commitment to
maintaining such a strategy over a long time horizon and that policymakers would continue adhering to
that strategy even in the face of a significant increase in inflation. In addition, some participants noted
that such an approach would involve substantial operational hurdles, including the difficulty of specifying an appropriate target level. In light of the significant challenges associated with the adoption of such
frameworks, participants agreed that it would not be advisable to make such a change under present
circumstances”. FOMC Minutes z 1−2.11.2011.
35	
„The Reserve Bank said that it considered its inflation-targeting regime to be successful. (…) The Reserve
Bank said that nominal GDP targeting was a complex, technical approach to monetary policy. GDP was
subject to large revisions, making policy difficult to communicate.”, The New Zealand Herald, 2011.
36
Por. http://www.businessinsider.com/mark-carney-speaks-out-on-ngdp-targeting-2013-2.
37
Por. https://mninews.marketnews.com/content/repeat-boes-weale-shifting-ngdp-target-bad-idea.
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wiały się materiały prasowe sugerujące, że w rzeczywistości BoE prowadzi politykę celu dla
nominalnego PKB38. Powyższe wypowiedzi prezesa, a także członków MPC sprawiają, że
sugestie te pozostają jedynie hipotezami.

3.4. Ocena strategii
Efektywność strategii
Podobnie jak w przypadku PLT efektywność strategii NGDP można ocenić tylko na podstawie modeli teoretycznych, ponieważ nie stosował jej dotąd żaden bank centralny. W literaturze wskazuje się, że kontrola nominalnego PKB – zamiast poziomu czy dynamiki cen
– jest szczególnie efektywna w łagodzeniu skutków szoku podażowego. Pozwala bowiem
bankowi centralnemu na łagodniejsze dostosowanie inflacji, niż wymuszałoby to restrykcyjnie stosowane IT lub PLT. Zarazem jednak brakuje przesłanek, aby uznać, że strategia
NGDP prowadziłaby do znacznie lepszych wyników makroekonomicznych niż elastycznie
stosowane IT – i to także w warunkach zerowych krótkoterminowych stóp procentowych.

Możliwość kontroli zmiennej będącej kotwicą nominalną banku centralnego
W przypadku strategii NGDP znacznie trudniej kontrolować cel, ponieważ bank centralny
nie ma wpływu na produkt potencjalny. Utrudnia to sformułowanie celu dla nominalnego
PKB, który sprzyjałby długookresowej stabilności makroekonomicznej. Ponadto dane o PKB są
publikowane z opóźnieniem i rewidowane, co utrudniałoby prowadzenie polityki pieniężnej.

Transparentność i zrozumiałość celu dla podmiotów gospodarczych
Strategia NGDP może też być mniej transparentna niż IT, np. w sytuacji uporczywego
utrzymywania się niskiego tempa wzrostu realnego PKB. W takich warunkach podmioty
gospodarcze mogą nie wiedzieć, czy bank centralny będzie dążył do utrzymywania wyższego
poziomu inflacji, co mogłoby prowadzić do trwałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych, czy
raczej będzie tolerował przejściowe odchylenie nominalnego PKB od celu.

Możliwość elastycznego stosowania strategii
W kontekście elastyczności stosowania strategii NGDP wskazuje się na jej przewagę w przypadku reakcji na szoki podażowe, które powodują zmiany produktu i inflacji o różnych
kierunkach. Bank centralny stosujący strategię NGDP – odmiennie niż w przypadku IT –
nie musi wówczas wybierać między reakcją na zmianę realnego PKB a reakcją na zmianę
inflacji, gdyż jego cel odnosi się do łącznej zmiany tych dwóch zmiennych. Z drugiej strony
elastyczność NGDP jest ograniczana przez wpisany w nią determinizm historyczny (history
dependence, por. PLT). Oznacza to, że bank centralny musi „odrabiać” przeszłe odchylenia
poziomu nominalnego PKB od celu, nawet jeśli nie jest to w danym momencie optymalne.
38 

Por. http://blogs.telegraph.co.uk/finance/jeremywarner/100011568/bank-comes-close-to-admitting-itstargeting-nominal-gdp-growth/.

Alternatywne strategie polityki pieniężnej

47

Rozdział 4

Kontrola podaży
pieniądza

Rozdział 4

Kontrola podaży pieniądza
Strategia kontroli podaży pieniądza polega na utrzymywaniu przez bank centralny
tempa wzrostu wybranego agregatu monetarnego (lub kilku agregatów) na ogłoszonym publicznie poziomie. Realizacja tak zdefiniowanego celu pośredniego miała według
zwolenników tej strategii pozwolić bankowi centralnemu na zapewnienie stabilności cen
z jednej strony dzięki bezpośredniej kontroli tempa wzrostu pieniądza w gospodarce,
a z drugiej strony – dzięki zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych.
Strategia kontroli podaży pieniądza była stosowana przez główne banki centralne w latach
70. i 80. XX w. Obecnie żaden bank centralny z krajów rozwiniętych nie realizuje tej strategii.
Także w krajach rozwijających się strategia ta nie jest powszechna – stosuje ją jedynie kilka
banków centralnych z krajów afrykańskich oraz Azji i regionu Pacyfiku39.

4.1. Podstawy teoretyczne
Strategia kontroli podaży pieniądza została wprowadzona przez część banków centralnych
krajów rozwiniętych w latach 70. Wykorzystanie celów monetarnych w polityce pieniężnej
częściowo wiązało się z upowszechnieniem się w tym okresie tez szkoły monetarystycznej,
związanej z Miltonem Friedmanem. Szkoła ta upatrywała źródeł inflacji w nadmiernym
wzroście podaży pieniądza. Według jej przedstawicieli bank centralny, dążąc do zapewnienia
stabilności cen, powinien się koncentrować na regulowaniu dynamiki podaży pieniądza.
Monetaryści zalecali, żeby bank centralny za pomocą dostępnych instrumentów utrzymywał
dynamikę wybranego agregatu monetarnego na poziomie zgodnym z pożądanym tempem
wzrostu cen. Jednocześnie – przez publiczne ogłoszenie docelowej dynamiki agregatu – bank
centralny miał oddziaływać na oczekiwania inflacyjne podmiotów gospodarczych, co ułatwiłoby realizację jego mandatu.

4.2. Uwarunkowania stosowania strategii
Przedstawiony wyżej schemat działania, a więc także skuteczność realizacji strategii kontroli
podaży pieniądza, był jednak uwarunkowany spełnieniem trzech istotnych założeń:
§

istnieniem relacji przyczynowo-skutkowej między podażą pieniądza a inflacją,

§

możliwością poprawnego zdefiniowania podaży pieniądza przez bank centralny,

§

znacznym wpływem banku centralnego na kształtowanie się podaży pieniądza.

39

50

Nie są to jedyne kraje, które wyznaczają cele w postaci wzrostu agregatów monetarnych. W przypadku
innych banków centralnych cele te są jednak elementem eklektycznej polityki pieniężnej, w której nierzadko wykorzystuje się więcej niż jedną kotwicę nominalną (np. Chiny). Strategia realizowana przez te
banki nie jest wówczas uznawana za strategię kontroli podaży pieniądza.
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W latach 70. powszechnie zakładano, że wszystkie trzy warunki są spełnione. Poniżej bardziej szczegółowo przedstawiono dominujące w tym okresie poglądy dotyczące każdego
z tych warunków.

4.2.1. Podstawowe założenia warunkujące skuteczność strategii
A. Związek między podażą pieniądza a inflacją
Jak wskazano, jedną z podstawowych tez monetaryzmu było przekonanie o istnieniu zależności przyczynowo-skutkowej między zmianami podaży pieniądza a inflacją. W swojej ortodoksyjnej postaci monetaryzm opierał się na ilościowej teorii pieniądza, u której podstaw
leżała tożsamość matematyczna, nazywana równaniem wymiany Fishera40:
M ·V = P · Y
Równanie to stwierdza, że całkowita podaż pieniądza M, pomnożona przez szybkość obiegu
pieniądza V, musi się równać nominalnej wartości produktu finalnego PY, gdzie P jest indeksem cen, a Y oznacza realny PKB. Logarytmując obustronnie i różniczkując względem
czasu, otrzymuje się nieco bardziej użyteczną wersję równania, opisującą zależność między
stopami wzrostu poszczególnych zmiennych:

R4

1 dM 1 dV 1 dP 1 dY
+
=
+
M dt V dt
P dt Y dt
Przyjmując, że szybkość obiegu pieniądza w gospodarce oraz realny PKB są w przybliżeniu
1
M
M
M
M
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= przekłada się =
stałe, równanie implikuje, że wzrost
w pełni na wzrost =
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w gospodarce. Jeśli dodatkowo założymy, że zmiany podaży pieniądza mają charakter
egzogeniczny wobec pozostałych zmiennych, otrzymamy testowalną teorię, wskazującą
∞
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∆ B zmianami ∆podaży
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pieniądza
∆M =
=
=
i
lub, szerzej, nominalnym PKB. W tymi =właśnie
sensie
monetaryzm
utożsamiany
–
1 – (1 – r )(1 b) b + r (1 –jest
b) z prze0 [(1 – r )(1 – b )]
konaniem, że inflacja jest zjawiskiem monetarnym.

Σ

Σ
n

Σ
n

Oczywiście w ilościowej teorii pieniądza
przyjmowano
tak silnych założeń jak w powyżαi DC t i +
DC t = αnie
βj DLt 1 + εt
0+
szym uproszczonym przykładzie. W szczególności
nie
zakładano,
że tempo obiegu pieniąi =1
j =1
dza jest stałe. Uznano natomiast, że w długim okresie tempo obiegu pieniądza kształtuje
się pod wpływem czynników społeczno-instytucjonalnych (m.in. zmian w systemie płatności) i w konsekwencji zmienia się relatywnie powoli i w przewidywalny sposób. Podobnie
w długim okresie zakładano jedynie stabilność – a nie stałość – produktu realnego, który
miał być determinowany przez czynniki
realnym, takie jak zmiana zasobu siły
∆ st ≡ ∆ pot –charakterze
∆ pt*
roboczej, kapitału, produktywności, czy czynniki instytucjonalne i strukturalne gospodarki
∆ pttakich
(Papademos, Stark 2010). Jednak∆nawet
przy
≡ ∆ pt* złagodzonych założeniach podstawowy
st ≡ 0 ⇒
wniosek dotyczący istnienia zależności między podażą pieniądza a inflacją pozostawał niePt
zmieniony. Wzrost ilości pieniądza
– jeśli będzie większy niż wzrost produktu
St w
= obiegu
Pt *

R5

40

W pierwotnej formie zaproponowanej przez Fishera równanie miało formę MV = PT, gdzie T oznaczało
wolumen transakcji w gospodarce. Jednak ze względu na trudności z precyzyjną definicją T i – w konsekwencji – jego pomiarem, częściej stosuje się wersję równania opartą na Y (Friedman 1971).
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realnego skorygowanego o zmianę tempa obiegu pieniądza – w długim okresie spowoduje
podniesienie poziomu cen.

B. Definicja podaży pieniądza
Zwolennicy strategii kontroli podaży pieniądza zakładali implicite, że władze monetarne
potrafią poprawnie zdefiniować podaż pieniądza i mają możliwość jej mierzenia w czasie
rzeczywistym. Bank centralny nie jest jednak w stanie precyzyjnie wskazać, co jest,
a co nie jest pieniądzem, a w szczególności określić taką kategorię pieniądza, która
wpływałaby na podstawowe procesy i zmienne makroekonomiczne (przede wszystkim
na poziom cen). Do określenia podaży pieniądza banki centralne używały tzw. agregatów
monetarnych, obejmujących mniej lub bardziej płynne aktywa finansowe mogące służyć do
regulowania zobowiązań. Szczególnie często wyróżniano bazę monetarną (M0), do której
zalicza się pieniądz rezerwowy banku centralnego oraz gotówkę w obiegu, a także szersze
agregaty pieniężne: M1, M2, M3 (więcej na temat problemów z definiowaniem podaży pieniądza w dalszej części opracowania).

C. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny41
Trzecim założeniem wrunkującym stosowanie strategii monetarnej była możliwość ścisłej
kontroli podaży pieniądza przez bank centralny i – szerzej – jej egzogeniczny charakter.
Koncepcja pieniądza egzogenicznego opierała się na tzw. mnożnikowym modelu kreacji pieniądza sformułowanym przez Phillipsa (1920) i rozwijanym przez innych autorów
w latach 20. i 30. Model ten wykorzystuje uproszczony schemat funkcjonowania systemu
bankowego w gospodarce zamkniętej. Bank centralny z jednej strony emituje banknoty
i monety, wpływając tym samym na ilość gotówki w obiegu (C), a z drugiej strony udziela
bankom komercyjnym kredytów na finansowanie ich działalności (schemat 5.1, górny lewy
panel). Jednocześnie bank centralny wymaga, by banki komercyjne miały w nim konta,
na których trzymają rezerwy w wysokości zależnej od złożonych w nich depozytów (R)42.
Rezerwy te wraz z gotówką w obiegu tworzą tzw. bazę monetarną (B). Banki komercyjne
– jak wspomniano – finansują swoje aktywa z dwóch źródeł: z depozytów (D) oraz kredytów udzielanych im przez bank centralny (schemat 4.1, górny prawy panel). Pozyskane
w ten sposób środki są częściowo odprowadzane do banku centralnego na pokrycie rezerw,
a pozostała część trafia do podmiotów niebankowych w formie kredytów43:

41
42

43
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Przedstawiona poniżej analiza odnosi się do gospodarki zamkniętej.
W bilansie banku centralnego wielkość aktywów zagranicznych jest najczęściej pomijana. Wynika to
z faktu, że w przypadku dużych otwartych gospodarek, o płynnym kursie walutowym wielkość aktywów
zagranicznych netto jest niewielka w stosunku do innych pozycji bilansu.
Podobnie jak w przypadku banku centralnego model nie uwzględnia w bilansie banków komercyjnych wielkości aktywów zagranicznych. W modelu abstrahuje się również od funkcjonowania rynku
międzybankowego.
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Schemat 4.1. Bilans banku centralnego (górny lewy panel), banków komercyjnych (górny prawy
panel) i skonsolidowany bilans sektora bankowego (dolny panel)
Bank centralny
Aktywa

Kredyty dla banków
komercyjnych

Banki komercyjne
Pasywa

Aktywa

Pasywa

Gotówka w obiegu

Kredyty dla podmiotów
niebankowych

Depozyty

Rezerwy

Rezerwy

Kredyty od banku centralnego

Sektor bankowy
Aktywa

Pasywa

Kredyty dla podmiotów
niebankowych

Depozyty

Gotówka w obiegu

Przy powyższych założeniach dotyczących funkcjonowania systemu bankowego wielkość
bazy monetarnej (B) oraz podaży pieniądza (M) może zostać przedstawiona następująco:
B=C+R
M=C+D
Mnożnik (m) został zdefiniowany jako stosunek całkowitej podaży pieniądza do bazy
monetarnej.
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§

Później bank odprowadza wymaganą część (r) zdeponowanych środków do banku
centralnego. Jednocześnie, dążąc do maksymalizacji zysku i unikając kosztów alternatywnych związanych z utrzymywaniem nadmiernej ilości gotówki, udziela kredytu na
kwotę równą pozostałej części depozytu (1 − r).

§

Następnie podmiot gospodarczy, któremu udzielono kredytu, utrzymuje część (b)
pozyskanych środków w formie gotówki, natomiast resztę deponuje w banku. Wraz
z powstaniem depozytu proces rozpoczyna się od początku.

R4

1 dM 1 dV 1 dP 1 dY
+
=
+
Według tego schematu
kiedy depozyt pierwotny zostanie
M dt proces
V dtten Ptrwa
dt do
Y momentu,
dt
w całości rozdzielony między wzrost ilości pieniądza gotówkowego utrzymywanego przez
kredytobiorców a wzrost rezerw obowiązkowych. Powstanie depozytu pierwotnego – równo1 pieniądza
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Wzór ten pokazuje, że podaż pieniądza
determinowana
jest przez trzy czynniki: wielkość
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czych dotyczące utrzymywania gotówki (b). To właśnie m.in. na tej podstawie twórcy koncepcji kontroli agregatów monetarnych uznawali, że bank centralny – który może wpływać
na wielkość bazy monetarnej oraz ustalać stopę rezerwy obowiązkowej – powinien mieć
znaczną kontrolę nad kształtowaniem się podaży pieniądza. W praktyce jednak możliwość
wpływania na wielkość bazy monetarnej
nie przekłada się mechanicznie na kontrolę
∆ st ≡ ∆ pt – ∆ pt*
szerokiego pieniądza
i kredytu, których podaż w dużym stopniu zależy od czynników
behawioralnych oraz sposobu organizacji
rynku finansowego i stopnia jego rozwoju
∆ st ≡ 0 ⇒ ∆ pt ≡ ∆ pt*
(patrz także sekcja 4.2.3 pkt C poniżej).
P
St = t*
Pt
4.2.2. Zalety strategii

Σ

Σ

R5

Zaprezentowane powyżej poglądy upowszechniły się w latach 70., przez co uzasadnione
wydało się nadanie tempu wzrostu podaży pieniądza rangi celu banku centralnego44.
Za ogłoszeniem celów monetarnych przemawiała m.in. potrzeba wskazania przez banki
centralne kotwicy nominalnej, co miało ograniczać dyskrecjonalność decyzji władz monetarnych i przyczyniać się do zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Zwolennicy analizowanej
strategii wskazywali również, że istotną zaletą podaży pieniądza jako celu pośredniego jest
jej centralne miejsce w mechanizmie transmisji polityki pieniężnej.
Porównując strategię kontroli podaży pieniądza z alternatywnymi strategiami polityki
pieniężnej, można wskazać jej następujące przewagi:
44
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Friedman (1968) zaproponował tzw. regułę k-procentowego wzrostu podaży pieniądza. Opowiadał się
za zwiększaniem podaży pieniądza o 3−5% rocznie, a więc w tempie zapewniającym długookresową stabilizację cen przy założeniu utrzymania się historycznego tempa wzrostu produktu oraz tempa obiegu
pieniądza. Strategia kontroli podaży pieniądza w formie zaproponowanej przez Friedmana miałaby również wykorzystywać ilościowo zdefiniowany cel operacyjny, a konkretnie skalę operacji otwartego rynku
(Friedman 1982).
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§

umożliwia uwzględnienie czynników krajowych w prowadzeniu polityki pieniężnej, co jest istotną przewagą nad strategią celu kursowego,

§

charakteryzuje się mniejszym niż w przypadku strategii celu inflacyjnego, PLT czy
NGDP (choć większym niż w przypadku strategii celu kursowego) opóźnieniem,
z jakim decyzje władz monetarnych wpływają na zmienną będącą kotwicą nominalną, co ułatwia komunikację z otoczeniem i umożliwia szybką ocenę decyzji
władz monetarnych.

Należy jeszcze raz podkreślić, że zasadność stosowania strategii kontroli podaży pieniądza
oraz jej przewaga nad alternatywnymi strategiami zależą od spełnienia trzech wskazanych
wcześniej założeń. Ponadto poglądy na każdą z tych trzech kwestii dość istotnie zmieniały
się w ciągu ostatnich kilku dekad, m.in. pod wpływem wydarzeń gospodarczych i rozwoju
systemu finansowego, rozwoju myśli ekonomicznej, a także praktycznych doświadczeń banków centralnych. Poniżej szczegółowo przeanalizowano obecne poglądy dotyczące każdego
z tych zagadnień.

4.2.3. Warunki skuteczności realizacji strategii – obecny stan wiedzy
A. Związek między podażą pieniądza a inflacją
Na podstawie dostępnych badań empirycznych analizujących bezpośrednio zależności między podażą pieniądza a zmiennymi nominalnymi można wyciągnąć następujące wnioski:
§

Po pierwsze, badania empiryczne wykorzystujące dane dotyczące dużej grupy krajów i długie szeregi czasowe (w niektórych przypadkach sięgające XIX w.) wskazują,
że występuje istotny statystycznie związek między podażą pieniądza – definiowaną
zwykle jako dynamika agregatu monetarnego M245 – a inflacją oraz że to podaż
pieniądza jest zmienną egzogeniczną w tej relacji (por. McCandless, Weber 1995).
Jednocześnie nie obserwuje się wyraźnego związku między podażą pieniądza a realnym
PKB, więc obie obserwacje można traktować jako potwierdzenie długookresowego
związku między podażą pieniądza a nominalnym PKB.

§

Po drugie, badania wyraźnie wskazują, że relacja między podażą pieniądza a inflacją (lub nominalnym PKB) ma charakter długookresowy i jest wrażliwa na zmiany
systemów monetarnych. W szczególności korelacja między zmianami podaży pieniądza a zmianami poziomu cen jest silna w okresach wysokiej inflacji czy wręcz hiperinflacji (Copeland 1994). Słabnie natomiast w okresach niskiej inflacji, na co wyraźnie wskazują badania przeprowadzone przez Rolnicka i Webera (1997) oraz Benatiego
(2009). Do podobnych wniosków dochodzą De Grauwe, Polan (2001, 2005) oraz Sargent
i Surico (2008).

Osłabienie związku między podażą pieniądza a inflacją w krajach rozwiniętych, zauważalne
szczególnie w okresie tzw. great moderation, można tłumaczyć dwoma głównymi czynni45

Większość opracowań na temat związku między podażą pieniądza a inflacją (nominalnym PKB) odwołuje
się do agregatu M2. Zarówno w strefie euro, jak i w Polsce M3 stanowi ponad 90% M2. Sformułowane
poniżej wnioski na temat relacji między M2 a inflacją można więc odnieść także do agregatu M3.
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kami. Po pierwsze, innowacje w sektorze finansowym powodują niestabilność popytu na pieniądz46. Po drugie, innowacje finansowe prowadzą do zacierania się różnic między różnymi
formami pieniądza, utrudniając jego pomiar – co opisano szerzej w poniższym podrozdziale.

B. Definicja podaży pieniądza
Doświadczenia banków centralnych realizujących strategię kontroli podaży pieniądza
wskazują, że wybór odpowiedniej miary podaży pieniądza nie jest prosty. Jedną z trudności jest uwzględnienie w miarach podaży pieniądza różnic między płynnością poszczególnych aktywów. Tradycyjne agregaty monetarne – np. M1, M2, M3 – stanowią prostą sumę
aktywów finansowych wchodzących w ich skład. W konstrukcji tych agregatów zakłada się
więc, że poszczególne składowe podaży pieniądza są w pełni substytucyjne i w takim samym
stopniu pełnią funkcję transakcyjną. W rzeczywistości jednak aktywa finansowe różnią się
pod względem płynności i kosztu ich wykorzystania jako środka wymiany (związanego
z utratą oprocentowania). Ta heterogeniczność poszczególnych składowych podaży pieniądza została uwzględniona w konstrukcji tzw. indeksów Divisia. Stanowią one ważoną sumę
poszczególnych aktywów finansowych, przy czym wyższa waga przypisywana jest aktywom
bardziej płynnym. Ponieważ indeksy Divisia nie były wykorzystywane do definiowania celów
monetarnych w bankach centralnych realizujących strategię kontroli podaży pieniądza, nie
będą szerzej omawiane w tym opracowaniu.
Przy wyborze celu monetarnego banki centralne kierowały się w znacznym stopniu siłą
zależności między poszczególnymi agregatami monetarnymi a produktem nominalnym, w tym inflacją. Takie podejście powinno sprzyjać wykorzystaniu szerokich miar
podaży pieniądza, które uwzględniały większy zestaw instrumentów umożliwiających regulowanie płatności. Jednak przy tak zdefiniowanej podaży pieniądza możliwość wpływania przez bank centralny na jej kształtowanie się była silnie ograniczona. W efekcie
banki centralne nie zawsze wskazywały cele oparte na szerokich miarach podaży pieniądza,
lecz raczej stosowały różne agregaty pieniężne, nierzadko równocześnie (tabela 4.1).
Kolejną istotną kwestią jest to, czy szerokie agregaty monetarne obejmują wszystkie
formy regulowania płatności istotne z punktu widzenia procesów gospodarczych.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na intensywny rozwój równoległego systemu
bankowego (ang. shadow banking) od połowy lat 90. (wykres 4.1).
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Badania empiryczne zaczęły wskazywać na niestabilność bądź znaczne przesunięcia parametrów funkcji
popytu na pieniądz pod koniec lat 70. i na początku lat 80. (Akhtar 1983; Atkinson i in. 1984). W literaturze pojawił się postulat, by w specyfikacji funkcji popytu na pieniądz uwzględnić zmiany związane
z innowacjami w sektorze finansowym (Houben 2000). Późniejsze analizy empiryczne – uwzględniające postulowane zmiany w specyfikacji funkcji popytu na pieniądz i wykorzystujące nowe techniki
ekonometryczne – nie przyniosły rozstrzygnięcia co do stabilności związku między podażą pieniądza
a aktywnością gospodarczą (zob. np. Sriram 2001; Knell, Stix 2003).

Narodowy Bank Polski

Kontrola podaży pieniądza

Tabela 4.1. Cele monetarne wybranych banków centralnych realizujących strategię kontroli
podaży pieniądza
Agregat pełniący
funkcję celu

Kraj

Agregat pełniący
funkcję celu

Kraj

Niemcy

pieniądz banku centralnego (1975−1983)
M3 (1988−1998)

Francja

M2 (1977−1985; 1987−1990)
M3 (1986−1987, 1991−1998)

Wielka
Brytania

M3 (1976−1986)
M1 (1982−1984)
PLS2 – szeroki agregat (1982−1983)
M0 (1984–1991)

Włochy

M2 (1984−1988)

M1 (1975−1987)
M3 (1983−1997)

Grecja

M1 (1975−1978)
baza monetarna (AMB; 1980−1999)

Szwajcaria

Stany
Zjednoczone

M1 (1975−1987)
M2 (1975−1993)
M3 (1975−1993)

Kanada

M1 (1975−1982)

M3 (1978−1983)
ALP – szeroki agregat (1984−1994)

Hiszpania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Houben (2000), Gomme (1998), Paytrignet (2008).

Wykres 4.1. Zobowiązania tradycyjnego i równoległego (ang. shadow banking) sektora bankowego
w Stanach Zjednoczonych*
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Flow of Funds Accounts of the United States i FRBNY.
* Definicja shadow banking wg Pozsara i in. (2014).
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W równoległym systemie bankowym funkcjonuje wiele instrumentów, których charakterystyki uzasadniałyby ich włączenie do miar podaży pieniądza. Jednak tylko część z nich jest
w pełni uwzględniona w stosowanych dotychczas statystykach monetarnych47. Trudność
z uwzględnieniem w agregatach monetarnych substytutów pieniądza kreowanych w równoległym systemie bankowym wynika nie tylko z szybkiego powstawania nowych instrumentów, ale także z utrudnień w pomiarze ich zmian w czasie rzeczywistym (Krishnamurthy
i in. 2014). Oznacza to, że nawet jeśli możliwe jest sformułowanie poprawnej definicji
podaży pieniądza, która obejmowałaby wszystkie instrumenty istotne z ekonomicznego punktu widzenia, mogące służyć do regulowania zobowiązań, to jej wykorzystanie
w prowadzeniu polityki pieniężnej może być trudne bądź wręcz niemożliwe.

C. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny
Współczesne poglądy na charakter podaży pieniądza – i możliwości wpływania banku
centralnego na jej kształtowanie – różnią się od założeń teorii monetarystycznej i odbiegają od modelu mnożnikowego. Analiza historycznego rozwoju systemu bankowego i procesu kreacji pieniądza wskazuje, że do połowy XX w. model egzogenicznego pieniądza dość
dobrze oddawał charakter procesów pieniężnych, jednak obecnie nie przystaje do rzeczywistości. Wraz z upadkiem systemu waluty złotej i rozwojem nowoczesnej bankowości
centralnej pieniądz nabrał endogenicznego charakteru i władze monetarne utraciły
możliwość bezpośredniej kontroli podaży pieniądza przez zmiany wielkości bazy monetarnej (Jabłecki 2010).
Pojęcie endogeniczności pieniądza dobrze wyjaśnia Moore (1988), wskazując, że pieniądz jest kreowany przez kredyt, a determinowany przez popyt. Podaż pieniądza nie
jest kontrolowana przez bank centralny, lecz raczej jest pochodną sytuacji na rynku
kredytu, a więc wypadkową decyzji banków komercyjnych oraz niebankowych podmiotów gospodarczych. Popyt na zasoby pieniężne zgłaszany przez podmioty gospodarcze
skłania banki komercyjne do udzielania kredytu, co z kolei przyczynia się do powstawania nowych depozytów i tym samym do zwiększania podaży pieniądza. Skutkiem większej podaży pieniądza jest z kolei konieczność uzupełnienia przez banki komercyjne rezerw
w banku centralnym. Jak podsumował to Alan Holmes: „w prawdziwym świecie banki
udzielają kredytów, tworząc w konsekwencji depozyty, i dopiero później szukają rezerw”
(za: Pollin 1991, s. 367). Władze monetarne mają więc ograniczoną możliwość oddziaływania
na podaż szerokiego pieniądza.
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Przykładowo jeden z najwcześniej rozpowszechnionych instrumentów finansowych funkcjonujących
w równoległym systemie bankowym to jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego, będące
substytutem depozytów na żądanie. Są one uwzględniane w szerokich agregatach monetarnych w strefie
euro i w USA (O’Brien, Yueh-Yu 2007). Statystyki monetarne nie uwzględniają natomiast w pełni tzw.
transakcji repo. Stanowią one typ sprzedaży papierów wartościowych z jednoczesnym przyrzeczeniem
ich odkupu w późniejszym terminie, po z góry określonej cenie. Transakcje repo są więc formą krótkoterminowego depozytu: jedna ze stron deponuje środki finansowe w zamian za z góry określone oprocentowanie (repo rate), a jako zabezpieczenie swojego depozytu otrzymuje papiery wartościowe (collateral).
Podobieństwa między operacjami repo a tradycyjnymi depozytami bankowymi sprawiają, że transakcje
te powszechnie uznaje się ze formę pieniądza (zob. np. Gorton, Metrick 2010). Mimo to transakcje repo
nie są obecnie uwzględniane w statystykach monetarnych w Stanach Zjednoczonych.
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Co więcej, w większości przypadków władze monetarne w krótkim okresie nie wpływają także bezpośrednio na wielkość bazy monetarnej. Biorąc pod uwagę, że popyt na
pieniądz wielkiej mocy podlega znacznym wahaniom, próba kontroli bazy monetarnej
prowadziłaby do znacznej zmienności krótkoterminowych stóp procentowych, a to – przez
wpływ na długoterminowe stopy procentowe – może zaburzać decyzje podmiotów gospodarczych dotyczących inwestycji i konsumpcji (Bindseil 2004). Władze monetarne, chcąc uniknąć
negatywnych konsekwencji dla stabilności gospodarczej związanych z silnymi wahaniami
krótkoterminowych stóp procentowych, a także zapewnić niezakłócone funkcjonowanie
systemu płatniczego, muszą dostosować wielkość pieniądza rezerwowego do popytu zgłaszanego przez banki (Goodhart 1995). Skoncentrowanie się banków centralnych na stabilizacji
stóp procentowych w krótkim okresie sprawia, że wielkość bazy monetarnej jest ustalana
w sposób endogeniczny.
Wprawdzie w okresie poprzedzającym kryzys finansowy teza o ograniczonej zdolności
banków centralnych do kontrolowania bazy monetarnej nie była kontrowersyjna, jednak
pokryzysowe doświadczenia władz monetarnych mogą podawać w wątpliwość jej słuszność.
Wprowadzone przez niektóre banki centralne programy skupu aktywów finansowych przyczyniły się bowiem do silnej ekspansji baz monetarnych w tych gospodarkach (wykres 4.2).
Przekonanie o posiadaniu znacznej kontroli nad bazą monetarną znalazło odzwierciedlenie
w szczególności w decyzjach Banku Japonii, który w 2013 r. zmienił swój cel operacyjny na
cel oparty na wzroście bazy monetarnej48.
Wskazane działania stanowią przykład bezpośredniego wpływu banków centralnych na
wielkość bazy monetarnej, jednak były realizowane dopiero po obniżeniu stóp procentowych
prawie do zera. W tym czasie możliwości dalszego łagodzenia polityki pieniężnej za pomocą
standardowych instrumentów praktycznie się wyczerpały.
Doświadczenia banków centralnych w okresie pokryzysowym nie dają podstaw do zrewidowania poglądu o endogenicznym charakterze szerzej definiowanej podaży pieniądza.
Wprowadzając programy luzowania ilościowego, władze monetarne przewidywały, co
prawda, że zwiększenie bazy monetarnej doprowadzi do wzrostu inflacji, jednak nie zakładały, iż nastąpi to poprzez ekspansję kredytów zgodną z mechanizmem mnożnikowym.
Głównym kanałem oddziaływania programów miało być raczej obniżenie rentowności skupowanych aktywów. Luzowanie ilościowe może także oddziaływać na akcję kredytową, ale
jest to wpływ pośredni. Skup aktywów od banków komercyjnych zwiększa ich nisko lub
wręcz ujemnie oprocentowane rezerwy w banku centralnym i tym samym może zwiększać ich skłonność do udzielania kredytów. Dotychczas w krajach realizujących programy
luzowania ilościowego pomimo silnego wzrostu bazy monetarnej nie doszło do istotnego
zwiększenia szerszych agregatów monetarnych, co świadczy o endogenicznym charakterze
podaży pieniądza (wykres 5.2).
Endogeniczny charakter pieniądza znalazł także potwierdzenie w formalnych badaniach empirycznych (np. Pollin 1991; Vera 2001; Nell 2000−2001; Shanmugan i in. 2003;
Lavoie 2005; Abdullah i in. 2013).

48

W kwietniu 2013 r. Bank Japonii ogłosił, że będzie prowadził operacje otwartego rynku w taki sposób, by
baza monetarna zwiększała się o 60−70 bln jenów rocznie. W październiku 2014 r. skala skupu aktywów
została zwiększona do około 80 bln jenów rocznie.
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Wykres 4.2. Zmiana bazy monetarnej i szerszych agregatów pieniężnych w gospodarkach
realizujących programy luzowania ilościowego (styczeń 2008 = 100)
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Źródło: dane Bloomberg, ECB.
* Bank Anglii od 2006 r. nie publikuje statystyk dla agregatu M0.

Podsumowując, monetaryzm dostarczał uzasadnienia dla realizacji przez banki centralne
strategii kontroli podaży pieniądza nakierowanej na osiągnięcie długookresowej stabilności cen. Z jednej strony realizacja wyznaczonych celów monetarnych sprzyjała realizacji
mandatu banku centralnego, co wynikało z postulowanego przez monetarystów istnienia
relacji przyczyno-skutkowej między ilością pieniądza w obiegu a inflacją. Z drugiej strony
według podejścia monetarystycznego podaż pieniądza miała charakter egzogeniczny,
a więc znajdowała się pod kontrolą banku centralnego. Implicite przyjmowano także,
że władze monetarne potrafią poprawnie zdefiniować i zmierzyć podaż pieniądza.
Obecnie te trzy główne warunki skuteczności strategii kontroli podaży pieniądza są podawane w wątpliwość. Argumentem przeciwko stosowaniu strategii monetarnej są również
doświadczenia znacznej części stosujących ją banków centralnych, w szczególności z krajów
rozwiniętych, świadczące o braku jej skuteczności. Doświadczenia wybranych krajów, które
realizowały analizowaną strategię, zostaną przedstawione w kolejnym punkcie.
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4.3. Dotychczasowe doświadczenia
Strategia kontroli podaży pieniądza upowszechniła się w praktyce banków centralnych
w latach 70. XX w. Jej wprowadzenie było podyktowane koniecznością ustanowienia nowej
kotwicy nominalnej po załamaniu się systemu z Bretton Woods i upłynnieniu kursów walutowych, szczególnie w warunkach wzrostu inflacji oraz oczekiwań inflacyjnych. Strategię
kontroli podaży pieniądza wprowadziły w tym okresie banki centralne krajów rozwiniętych.
Później przyjęły ją niektóre banki z gospodarek rozwijających się, chociaż one także zaczęły
stopniowo odchodzić od tej strategii. Obecnie realizuje ją stosunkowo nieliczna grupa banków centralnych, przede wszystkim z krajów Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji i Pacyfiku.
Należy zaznaczyć, że cele oparte na agregatach monetarnych były również stosowane
przez kraje transformacji ustrojowej, często jako element eklektycznej polityki pieniężnej nakierowanej na stabilizację gospodarki. W Polsce cele monetarne były wyznaczane
w latach 1990−1997.
Strategie kontroli podaży pieniądza realizowane przez banki centralne miały odmienne:
§

Agregaty monetarne, które służyły władzom monetarnym jako miernik podaży
pieniądza. Jak wskazywano, banki centralne wykorzystywały całe spektrum agregatów
monetarnych. Wiązało się to z faktem, że bank centralny miał ograniczony wpływ na
kształtowanie się agregatów monetarnych pozostających w relatywnie stabilnej relacji
z inflacją. Z kolei te agregaty monetarne, które bank centralny mógł w większym stopniu
kontrolować, nie wykazywały stabilnej relacji z inflacją (Dennis 1983).

§

Cele operacyjne, za pomocą których władze monetarne starały się kontrolować
wybrany agregat monetarny. Z jednej strony proponowano cele wolumenowe, takie
jak wielkość pieniądza rezerwowego (tj. środków na rachunkach banków komercyjnych
w banku centralnym) czy bazy monetarnej, z drugiej natomiast – cele oparte na krótkoterminowych stopach procentowych.

W dalszej części rozdziału przeprowadzono krótką analizę doświadczeń wybranych banków
centralnych realizujących strategię kontroli podaży pieniądza. W szczególności skoncentrowano się na doświadczeniach banków centralnych krajów rozwiniętych. Na przykładzie krajów Afryki Subsaharyjskiej omówiono również wyzwania stojące przed państwami obecnie
stosującymi analizowaną strategię. Przedstawiono również doświadczenia NBP z realizacją celów opartych na agregatach monetarnych, mimo że strategia realizowana przez NBP
w latach 1990−1997 nie była typową strategią kontroli podaży pieniądza.

4.3.1. Niemcy
W grudniu 1974 r. Bundesbank jako pierwszy bank centralny publicznie ogłosił cel oparty na
agregatach monetarnych. Wprowadzenie strategii kontroli podaży pieniądza miało pozwolić władzom monetarnym na kształtowanie oczekiwań podmiotów gospodarczych, a także
sprzyjać koordynacji polityki gospodarczej kraju (Schlesinger 1983). Równocześnie wybór
strategii wiązał się z upowszechnieniem głównych tez monetaryzmu, w tym przekonania
o konieczności nakierowania polityki pieniężnej na cele długookresowe, a nie stabilizację
koniunktury (Posen 1997). Bundesbank jasno sygnalizował, że jego celem jest zapewnienie
stabilności cen i stwarzanie w ten sposób korzystnych warunków do wzrostu gospodarczego,

Alternatywne strategie polityki pieniężnej

61

Rozdział 4

natomiast działania nakierowane na wzrost produkcji czy zatrudnienia nie są domeną polityki pieniężnej (Issing 1997). Realizacja celów opartych na wzroście podaży pieniądza
miała pozwolić na wypełnienie tak rozumianego mandatu władz monetarnych. W tym
kontekście doświadczenia Bundesbanku z realizacją strategii kontroli podaży pieniądza
mogą zostać uznane za sukces. W ciągu ponad 20 lat, kiedy bank stosował tę strategię,
inflacja w Niemczech – w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi – pozostawała
na niskim poziomie (wykres 4.3).
Bundesbank wyznaczał cele odnoszące się do tempa wzrostu podaży pieniądza w bardzo
przejrzysty sposób. Ich poziom był wyprowadzany z równania Fishera na podstawie ogłaszanego publicznie celu opartego na inflacji, oczekiwanym tempie wzrostu produktu potencjalnego oraz oczekiwanej zmianie tempa obiegu pieniądza. Podkreślając zależność między
celem monetarnym a celem inflacyjnym, władze monetarne dążyły do ustabilizowania oczekiwań inflacyjnych.
Lata 1975−1979 były okresem „eksperymentalnym”, kiedy władze monetarne modyfikowały
niektóre elementy strategii. W późniejszym okresie strategia monetarna Bundesbanku charakteryzowała się znaczną stabilnością. Bundesbank nie dokonywał również istotnych zmian
w zakresie instrumentów polityki pieniężnej. Ze względu na endogeniczny charakter podaży
pieniądza (Laubach, Posen 1997) wpływał na wielkość agregatów monetarnych pośrednio,
oddziałując na sytuację na rynku pieniężnym głównie poprzez zmiany krótkoterminowych
stóp procentowych (Clarida, Gertler 1997).
Sukces Bundesbanku w zapewnianiu stabilności cen w okresie stosowania strategii
kontroli podaży pieniądza kontrastował z niską skutecznością władz monetarnych
w realizacji deklarowanych celów monetarnych. W ciągu 23 lat realizacji strategii cele te
zostały osiągnięte w 12 latach.
Występowanie odchyleń wzrostu agregatu monetarnego od celu spowodowały prawdopodobnie dwa czynniki. Były to:
§

Skoncentrowanie się władz monetarnych na celu inflacyjnym, a nie celu pośrednim (Issing 1997). Strategia Budesbanku opierała się na założeniu, że w długim okresie
inflacja jest zjawiskiem monetarnym. Jednocześnie uwzględniała fakt, że w krótszym
okresie na procesy inflacyjne wpływa – oprócz zmian wielkości podaży pieniądza – także
wiele innych czynników. W konsekwencji Bundesbank tolerował odchylenia wzrostu podaży pieniądza od celu, jeżeli było to zgodne lub przynajmniej dopuszczalne
z punktu widzenia realizacji celu nadrzędnego (Beyer i in. 2008).

§

Uwzględnienie w funkcji reakcji Bundesbanku – oprócz agregatów monetarnych – wahań aktywności gospodarczej (Clarida, Gertler 1997; Clausen, Meier 2003;
Gerberding i in. 2004).

W literaturze przedmiotu różnie ocenia się rolę, jaką w decyzjach podejmowanych przez
Bundesbank odgrywały z jednej strony agregaty monetarne, a z drugiej strony zmiany
aktywności gospodarczej i inflacji. Część autorów twierdzi, że zmiany podaży pieniądza
miały bardzo ograniczony wpływ na decyzje Bundesbanku (Clarida, Gertler 1997), które
można dobrze objaśnić odchyleniami inflacji od celu i zmianami luki popytowej (tj. regułą
Taylora). Oznaczałoby to, że funkcja reakcji Bundesbanku była w praktyce zbliżona do funk-
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cji reakcji banków centralnych stosujących obecnie strategię celu inflacyjnego. Inni autorzy (Gerbending i in. 2004) wskazują natomiast, że Bundesbank przywiązywał w swoich
decyzjach wagę do odchyleń podaży pieniądza od celów monetarnych, uwzględniając jednak
także odchylenia inflacji od celu i zmiany luki popytowej. Pomimo rozbieżności w ocenie
znaczenia celów monetarnych w decyzjach Bundesbanku wszystkie wskazane analizy są
zgodne, że władze monetarne – wbrew formalnym deklaracjom – w praktyce realizowały
do pewnego stopnia politykę antycykliczną.
Wykres 4.3. Inflacja w wybranych krajach rozwiniętych w latach 1974−1995
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Wykres 4.4. Zmiany podaży pieniądza na tle celów monetarnych
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Pomimo częstego występowania odchyleń dynamiki podaży pieniądza od celu Bundesbank
był w stanie utrzymać swoją wiarygodność, a nawet był postrzegany (Beyer i in. 2008) jako
„bastion stabilności monetarnej”. Czynnikiem wspierającym wiarygodność banku był
silny nacisk władz monetarnych na transparentność prowadzonej polityki pieniężnej:
w przypadku nieosiągnięcia celu władze monetarne wyjaśniały przyczyny tego odchylenia.
W rezultacie publiczne zadeklarowanie celu monetarnego stanowiło podstawy efektywnej
komunikacji z otoczeniem i zwiększało zakres kontroli demokratycznej (Beyer i in. 2008).
Wydaje się, że sukces Bundesbanku w zapewnieniu stabilności cen w znacznej mierze
wynikał ze specyfiki stosowanej przez ten bank strategii kontroli podaży pieniądza. Polegała
ona na dużej elastyczności realizacji strategii oraz położeniu silnego nacisku na przejrzystość prowadzonej polityki pieniężnej. W praktyce strategia Bundesbanku była więc
daleka od wąsko definiowanej strategii kontroli podaży pieniądza. Należy przy tym podkreślić, że właśnie te aspekty strategii Bundesbanku, które odpowiadały za sukces w zapewnieniu stabilności cen, są istotnymi elementami strategii celu inflacyjnego stosowanej obecnie
przez wiele banków centralnych.
4.3.2. Kraje anglosaskie
Doświadczenia banków centralnych krajów anglosaskich z realizacją analizowanej strategii
były mniej pozytywne niż Bundesbanku. W rezultacie banki te relatywnie szybko zrezygnowały ze strategii kontroli podaży pieniądza na rzecz alternatywnych strategii (strategii celu
inflacyjnego w przypadku Banku Anglii oraz strategii just do it Fedu49). Analiza doświadczeń
tych banków może pozwolić na identyfikację źródeł tych niepowodzeń.

A. Stany Zjednoczone
W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna zaczęła wyznaczać cele oparte na agregatach
monetarnych już na początku lat 70., choć początkowo jedynie na potrzeby wewnętrzne
49
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Autorem określenia just do it dla strategii Fedu jest Mishkin. Za jej wyróżnik uznał brak wskazywanej
explicite kotwicy nominalnej i koncentrowanie się banku centralnego na kontrolowaniu inflacji w długim
okresie (Mishkin 2001).
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banku (Meulendyke 1998). Cele zostały po raz pierwszy ogłoszone publicznie w 1975 r., kiedy
Kongres – w reakcji na monetarystyczną krytykę prowadzonej polityki pieniężnej oraz rozczarowującą sytuację gospodarczą – ustawowo nałożył na Rezerwę Federalną taki wymóg
(Meyer 2001). Jednak sposób spełnienia tego wymogu przez Rezerwę Federalną, w tym wskazywanie celów opartych na wielu agregatach jednocześnie (M1, M2 oraz M3), przyczyniał się
do małej przejrzystości strategii kontroli podaży pieniądza.
W latach 1975−1978 Rezerwa Federalna jedynie w ograniczonym stopniu realizowała
wyznaczane cele oparte na agregatach monetarnych, a wzrost podaży pieniądza kształtował się w większości przypadków powyżej deklarowanych poziomów (wykres 4.5, lewy
panel).
Niewielka skuteczność banku w osiąganiu celów w postaci wzrostu podaży pieniądza
w tym okresie wynikała prawdopodobnie z tego, że do ich realizacji przywiązywano małą
wagę, oraz ze skoncentrowania się Rezerwy Federalnej na wspieraniu wzrostu zatrudnienia (Bernanke, Mishkin 1992) i unikania nadmiernej zmienności stóp procentowych
(Meulendyke 1990; wykres 4.5).
Wykres 4.5. Zmiana agregatu M2 na tle celu (lewy panel) oraz planowana i rzeczywista
podstawowa stopa procentowa (prawy panel)
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Źródło: Meltzer (1989), s. 26.

Pod koniec lat 70., podczas drugiego szoku naftowego, doszło do przewartościowania celów
banku centralnego i większy nacisk położono na konieczność ograniczenia tempa wzrostu
cen. W 1979 r. prezes Volcker zapowiedział wprowadzenie zmian w procedurach operacyjnych banku i odejście od kontroli poziomu stóp procentowych na rzecz ilościowego celu
operacyjnego50. Zmiana ta miała podkreślić wzrost tolerancji Rezerwy Federalnej dla
wyższych i bardziej zmiennych stóp procentowych (Bernanke, Mishkin 1992) lub – jak
to ujął Frederic Mishkin (2000b, s. 2) – stanowić „zasłonę dymną służącą ukryciu potrzeby
silnego podwyższenia stóp procentowych przez Fed w celu ograniczenia inflacji”.

50

Cel wyznaczany był dla tzw. non-borrowed reserves, czyli funduszy banków komercyjnych na rachunku
w banku centralnym, z wyłączeniem funduszy pożyczonych od banku centralnego.
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Rzeczywiście, w okresie realizacji ilościowego celu operacyjnego opartego na agregatach
monetarnych znacznie zacieśniono politykę pieniężną – stopa podstawowa została podniesiona do blisko 20% w 1981 r. Przyczyniło się to do obniżenia inflacji, co z kolei pozwoliło na
odbudowę wiarygodności Rezerwy Federalnej i spadek oczekiwań inflacyjnych (Goodfriend,
King 2005). Wzrost stóp procentowych miał jednak negatywny wpływ na sferę realną gospodarki: na początku 1980 r. oraz od drugiej połowy 1981 r. do końca1982 r. w gospodarce amerykańskiej wystąpiła recesja. Dodatkowym kosztem wprowadzonych zmian operacyjnych
była podwyższona zmienność stóp procentowych. Jednocześnie nowe procedury nie przyczyniły się do wzrostu skuteczności banku w osiąganiu celów monetarnych. W latach
1980−1982 ani razu nie udało się zrealizować celu odnoszącego się do żadnego z agregatów.
Problemy Rezerwy Federalnej z realizacją tych celów były częściowo konsekwencją
zmian zachodzących na rynkach finansowych. Postępująca deregulacja oraz pojawiające się innowacje finansowe zaburzały relacje między pieniądzem a popytem nominalnym. W szczególności szybki rozwój oprocentowanych rachunków rozliczeniowych (NOW
accounts) w 1981 r. przyczynił się do załamania wcześniejszej relacji między agregatem M1
a nominalnym PKB. Początkowo liczono, że popyt na szerzej definiowany pieniądz pozostanie
stabilny. Jednak w 1982 r. wraz z powstaniem rachunków depozytowych rynku pieniężnego
(money market deposit accounts) doszło do silnego wzrostu popytu na agregat M2 (Meulendyke
1998). Biorąc pod uwagę brak stabilnej relacji między pieniądzem a aktywnością gospodarczą, pod koniec 1982 r. Rezerwa Federalna ponownie zmieniła swój cel operacyjny i jednocześnie zaczęła stopniowo ograniczać znaczenie agregatów monetarnych w prowadzeniu
polityki pieniężnej. Wskazują na to m.in. słowa Bena Bernanke (2006), który stwierdził, że od
1982 r. „agregaty pieniężne i kredytowe nie odgrywają centralnej roli w formułowaniu
polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych”. W lutym 1987 r. bank zrezygnował z wyznaczania celu opartego na wzroście agregatu M1, a w 1993 r. Alan Greenspan ogłosił, że
cele monetarne przestaną odgrywać jakąkolwiek rolę w prowadzeniu polityki pieniężnej
(Bernanke, Mishkin 1992).

B. Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii cel oparty na wzroście podaży pieniądza został ogłoszony w warunkach
kryzysu walutowego w 1976 r. (Hotson 2010). Głównym argumentem za przyjęciem strategii kontroli podaży pieniądza była chęć podkreślenia, że stabilność cen stanowi priorytet
polityki gospodarczej, a także zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych (Cobham 2002). Jednocześnie wprowadzenie tej strategii nie było tożsame z przyjęciem
sztywnej reguły prowadzenia polityki pieniężnej nakierowanej jedynie na realizację celu
monetarnego. Bank Anglii był zdania, że „zależności ekonomiczne nie są wystarczająco przewidywalne, a system finansowy dość stabilny, by polityka pieniężna mogła być bezpiecznie
prowadzona quasi-automatycznie poprzez przyjęcie stałych reguł” (Bank of England 1984,
za: Cobham 2002, s. 16).
Analizując doświadczenia Wielkiej Brytanii z realizacją strategii kontroli podaży pieniądza, należy pamiętać, że bank centralny w tym kraju nie prowadził niezależnej polityki
pieniężnej. Wyznaczanie i realizacja celów monetarnych musiały się wpisywać w realizację
szerszych celów polityki gospodarczej. Możliwość osiągnięcia tych celów była uzależniona
od koordynacji polityki pieniężnej z innymi obszarami polityki gospodarczej, przede wszystkim z polityką fiskalną, ponieważ w połowie lat 70. wielkość deficytu budżetowego stała

66

Narodowy Bank Polski

Kontrola podaży pieniądza

się najważniejszą determinantą M3 (Needham 2014)51. Władze wpływały na zmiany agregatu M3, oddziałując także na akcję kredytową banków, początkowo przez realizację special
supplementary deposit scheme (zwanego „gorsetem”). Celem tego instrumentu było zwiększenie marginalnego kosztu pozyskania depozytów przez banki52. Po zniesieniu „gorsetu”
w 1980 r. jedynym instrumentem oddziaływania władz monetarnych na wielkość akcji kredytowej pozostała stopa procentowa.
Początkowy okres realizacji strategii kontroli podaży pieniądza charakteryzował się
umiarkowaną skutecznością. Z jednej strony w większości przypadków nie udało się
zrealizować celów monetarnych (wykres 4.6). Władze gospodarcze nie przywiązywały
bowiem zbyt dużej wagi do ich osiągania (Bernanke, Mishkin 1992), a ponadto miały
za mały wpływ na kształtowanie się podaży pieniądza (Cobham 2002)53. Z drugiej strony
inflacja w Wielkiej Brytanii w tym okresie stopniowo się obniżała, jednak w znacznym stopniu przyczyniła się do tego polityka wobec rynku pracy (dochodowa), która ograniczyła
wcześniejszy szybki wzrost płac (Needham 2014).
Wykres 4.6. Cele oparte na wzroście podaży pieniądza i ich realizacja
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W 1979 r. do władzy w Wielkiej Brytanii doszedł rząd Margaret Thatcher, który za priorytet polityki gospodarczej uznał zapewnienie stabilności cen (Cobham 2002). Nowy rząd
ogłosił średniookresową strategię finansową (medium term financial strategy), zakładającą stopniowe obniżanie tempa wzrostu podaży pieniądza w ciągu czterech lat (z 7−11%
w 1980–1981 do 4−8% w 1983–1984). Powodzenie programu zależało w znacznej mierze
od zdolności władz do obniżenia oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych.
51
52

53

Needham (2014) wyraża nawet opinię, że samo wprowadzenie celów monetarnych w 1976 r. było wybiegiem mającym wymusić ograniczenie wydatków publicznych.
Kiedy tempo wzrostu zobowiązań banków przekraczało wartość wskazaną przez władze monetarne,
„gorset” nakładał na nie obowiązek deponowania części środków na nieoprocentowanym rachunku
w Banku Anglii. Program był realizowany w okresach: grudzień 1973 – luty 1975, listopad 1976 – czerwiec
1977, czerwiec 1978 – czerwiec 1980.
Przykładowo, pomimo działań władz gospodarczych nakierowanych na ograniczenie tempa wzrostu
podaży pieniądza w latach 1977–1978 napływ kapitału zagranicznego był tak silny, że wzrost agregatu
M3 ukształtował się powyżej celu.
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Ta z kolei była zależna od wiarygodności programu, w tym skuteczności utrzymywania wzrostu podaży pieniądza na określonym poziomie w krótkim okresie. Już
w pierwszych latach działania nowego rządu zadanie to okazało się niemożliwe do wykonania. Po pierwsze, władze nie miały wystarczającego wpływu na zmiany podaży
pieniądza w krótkim okresie. Wobec słabej elastyczności popytu na kredyt względem
zmian stóp procentowych (Hotson 2010) mogły oddziaływać na podaż pieniądza prawie
wyłącznie przez zarządzanie wielkością długu publicznego54. Po drugie, realizację celów
monetarnych utrudniały zmiany strukturalne na rynku finansowym55, które przyczyniały się do spadku tempa obiegu pieniądza. Wobec niestabilnej funkcji popytu na
pieniądz władze gospodarcze uznały, że zmiany agregatów monetarnych nie są dobrym
odzwierciedleniem zmian warunków monetarnych, i odstępowały od realizacji wcześniej
wyznaczonych celów. Przykładowo, w II kwartale 1980 r. gospodarka brytyjska weszła
w recesję, dynamika cen zaczęła się szybko obniżać, a kurs funta aprecjonował wobec dolara.
Równocześnie wzrost agregatu M3 utrzymywał się na poziomie przekraczającym górną
granicę celu. W tej sytuacji władze świadomie odstąpiły od realizacji celu monetarnego
w latach 1980–1981.
W reakcji na początkowe niepowodzenie, po 1981 r. cele monetarne oparte na M3 zaczęły
odgrywać mniejszą rolę. Większe znaczenie zaczęto przypisywać węższym agregatom monetarnym, w szczególności agregatowi M0, argumentując, że innowacje finansowe doprowadziły do destabilizacji popytu na szeroki pieniądz (Bernanke, Mishkin 1992). Jednocześnie
w procesie decyzyjnym uwzględniano wiele innych wskaźników ekonomicznych. Według
Cobhama (2002) w 1985 r. zaprzestano realizacji strategii kontroli podaży pieniądza
w Wielkiej Brytanii.

C. Podsumowanie doświadczeń krajów anglosaskich
Próby realizacji strategii kontroli podaży pieniądza przez banki centralne krajów anglosaskich zakończyły się niepowodzeniem. Jedną z przyczyn był brak stabilności wyznaczanych funkcji popytu na pieniądz, wynikający z szybkiego rozwoju nowych instrumentów finansowych oraz postępującej liberalizacji rynków kapitałowych56. Ponadto
zdolność banków centralnych do kontrolowania podaży w krótkim okresie – konieczna
z punktu widzenia wiarygodności realizowanej strategii – okazała się ograniczona (Cobham
2002). Dodatkowo, w opinii Bena Bernankego i Frederica Mishkina (1992), realizacja celów
monetarnych często nie była priorytetem tych banków.
Zestawiając doświadczenia banków anglosaskich z przypadkiem Bundesbanku,
Bernanke i Mishkin (1992) sugerują, że przyczyną niepowodzenia w realizacji strategii
54

55

56
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Ze względu na silny wzrost akcji kredytowej banków starały się ograniczyć wzrost podaży pieniądza, prowadząc tzw. overfunding, tzn. sprzedając obligacje rządowe w kwocie przekraczającej potrzeby pożyczkowe
(Fforde 1983).
Z jednej strony wskazywano na rosnący popyt na płynne aktywa, wynikający z ich zwiększonego wykorzystania jako środka kumulowania oszczędności. Z drugiej strony do szybkiego wzrostu M3 przyczyniło
się wejście banków na rynek kredytów hipotecznych po zniesieniu „gorsetu” w 1980 r. (Cobham 2002).
W przypadku Niemiec funkcja popytu na pieniądz pozostawała w tym okresie relatywnie stabilna.
Przyczyną stabilnej relacji między pieniądzem a produktem nominalnym mogła być z jednej strony przeprowadzona wcześniej niż w innych krajach liberalizacja rynków finansowych, a z drugiej strony – konsekwentna realizacja polityki stabilizacyjnej, której skutkiem była niska i stabilna inflacja oraz stabilne
stopy procentowe (Houben 2000, s. 169).
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kontroli podaży pieniądza był brak przejrzystości prowadzonej polityki pieniężnej oraz
zbyt mała waga komunikacji z otoczeniem, a także celowe działania nakierowane na
ukrycie niepowodzeń w realizacji strategii. W szczególności banki centralne wyznaczały
cele oparte na kilku agregatach, nie podawały sposobu ich wyznaczania, a także zmieniały
ich definicje. Ponadto banki te często dopuszczały do znacznych odchyleń wzrostu agregatów
od wskazywanych celów bez wyjaśniania prawdziwych powodów wystąpienia tych odchyleń
(Bernanke, Mishkin 1992).

4.3.3. Wybrane kraje w okresie transformacji ustrojowej
Cele oparte na wzroście agregatów monetarnych były również wykorzystywane jako kotwica
nominalna w ramach programów stabilizacyjnych realizowanych przez kraje transformacji ustrojowej. Stabilizacja oparta na celach monetarnych (monetary-based stabilization)
była prowadzona głównie przez kraje, które ze względu na niewystarczające rezerwy
walutowe oraz występowanie dominacji fiskalnej miały ograniczoną zdolność do
utrzymywania sztywnego kursu walutowego (Wagner 1998). Należały do nich: Bułgaria,
Chorwacja, Łotwa, Rumunia, Rosja i Słowenia (Sahay, Vegh 1995).
W większości z tych krajów realizacja monetarnych programów stabilizacyjnych zakończyła się niepowodzeniem, tzn. nie pozwoliła na trwałe obniżenie inflacji. Wśród przyczyn tego niepowodzenia wskazuje się – podobnie jak w przypadku krajów rozwiniętych
realizujących strategię kontroli podaży pieniądza – brak stabilnej funkcji popytu na pieniądz oraz ograniczoną zdolność władz monetarnych do wpływania na zmiany szerokich agregatów monetarnych. Do znacznej zmienności tempa obiegu pieniądza i tym
samym popytu na pieniądz w krajach transformacji ustrojowej przyczyniała się szybka deregulacja gospodarki, w szczególności rynków finansowych. Z kolei możliwość wpływania
przez bank centralny na podaż pieniądza była ograniczana przez:
§

znaczny wzrost dolaryzacji gospodarek w okresie realizacji programu stabilizacji,

§

przeprowadzanie interwencji walutowych na znaczną skalę (Wagner 1998; Sahay,
Vegh 1995).

Pomimo niskiej skuteczności monetarnych programów stabilizacyjnych w przypadku dwóch
krajów – Słowenii i Łotwy – w okresie jej realizacji doszło do trwałego obniżenia się inflacji
(Sahay, Vegh 1995)57.

4.3.4. Polska
W Polsce cele oparte na wzroście agregatów pieniężnych były wyznaczane od początku transformacji ustrojowej do 1998 r., kiedy NBP przyjął strategię bezpośredniego celu inflacyjnego.
Cele monetarne zostały wprowadzone w początkowym okresie transformacji ustrojowej jako jeden z elementów programu stabilizacyjnego, nakierowanego na ogranicze57

Wagner (1998) wskazuje, że sukces tych krajów w ograniczeniu inflacji mógł wynikać z faktu, że obniżyły
tempo wzrostu podaży pieniądza głównie dzięki silnemu zacieśnieniu polityki fiskalnej.
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nie inflacji sięgającej na początku 1990 r. kilkudziesięciu procent w skali miesiąca. Program
stabilizacji w Polsce nie był jednak typowym programem opartym na celach monetarnych. Cel w postaci tzw. pieniądza krajowego nie był bowiem jedynym – a nawet nie głównym – narzędziem mającym wspierać proces dezinflacji w kraju. Równocześnie usztywniono
kurs złotego (początkowo wobec dolara amerykańskiego). W konsekwencji Polska jest często
zaliczana do krajów, które jako kotwicę nominalną wykorzystywały kurs walutowy (Sahay,
Vegh 1995).
W latach 1993−1997 NBP – według deklaracji zawartych w oficjalnych dokumentach
banku − realizował strategię obniżania inflacji za pomocą kontroli podaży pieniądza.
Corocznie wyznaczał cel oparty na wzroście jednego agregatu pieniężnego. Cele te były formułowane w taki sposób, by ich realizacja była spójna z ostatecznym celem polityki pieniężnej, tj. osiągnięciem inflacji zgodnej z prognozą przedstawianą w ustawach budżetowych (Polański 2000). Jednocześnie polityka pieniężna w tym okresie była prowadzona
w warunkach niepłynnego kursu walutowego: początkowo kursu sztywnego wobec USD,
a następnie koszyka walut, od października 1991 r. – pełzającej dewaluacji złotego, a od maja
1995 r. – pełzającego pasma. W sytuacji stopniowego otwierania rachunku kapitałowego
ograniczało to zdolność władz monetarnych do wpływania na kształtowanie się podaży
pieniądza. Ograniczenie to było wzmacniane przez fakt, że NBP nie mógł samodzielnie
zmieniać systemu kursowego, ponieważ wymagało to osiągnięcia porozumienia z rządem.
W latach 1994−1995 NBP dążył do osiągnięcia celów monetarnych, wpływając na krótkoterminowe stopy procentowe, a głównym instrumentem wykorzystywanym w tym
zakresie były regularnie przeprowadzane operacje otwartego rynku (Polański 1998). Jednak
ze względu na znacznie ograniczoną możliwość wpływania na kształtowanie się podaży
pieniądza za pomocą kontroli krótkoterminowych stóp procentowych w 1996 r. zmieniono
cel operacyjny NBP − na podaż pieniądza rezerwowego. Dokonując tej zmiany, podkreślono, że analiza charakteru szoków, których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne
w przypadku polskiej gospodarki, nie pozwala na wskazanie preferowanego typu celu operacyjnego. Za wysoce prawdopodobne uznano wystąpienie zarówno zaburzeń struktury
aktywów finansowych (w przypadku których najlepszym celem operacyjnym są krótkoterminowe stopy procentowe), jak i zaburzeń podażowych w sferze realnej (wówczas należałoby
wybrać cel w postaci pieniądza rezerwowego; Założenia Polityki Pieniężnej na rok 1996). Należy
jednak zaznaczyć, że także wykorzystanie bazy monetarnej jako celu operacyjnego banku
było silnie utrudnione. Z jednej strony głównymi determinantami kreacji bazy monetarnej
w analizowanych latach były: zadłużenie sektora budżetowego w banku centralnym oraz
zmiany rezerw walutowych, których wielkość – w warunkach usztywnienia kursu złotego
– determinowały przepływy handlowe i kapitałowe między krajem a zagranicą. NBP miał
w związku z tym ograniczoną kontrolę nad kształtowaniem się bazy monetarnej. Z drugiej strony relacja między bazą monetarną a szerszymi agregatami monetarnymi podlegała
znacznym wahaniom (wykres 4.7).
Oceniając skuteczność polityki pieniężnej przez pryzmat realizacji wyznaczanych celów
monetarnych, należałoby uznać, że działania władz monetarnych w latach 1990−1997
zakończyły się niepowodzeniem. Jedynie w dwóch z analizowanych ośmiu lat odchylenie
zmian podaży pieniądza od celu było jednocyfrowe (tabela 4.2). Odchylenia te nie zmniejszały się również w kolejnych latach realizacji strategii. Przykładowo, w 1992 r. cel został
przekroczony o niecałe 20%, tymczasem w 1997 r. wzrost podaż pieniądza był o blisko 40%
większy, niż zakładano.
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Wykres 4.7. Mnożnik pieniężny w Polsce w latach 1993−1997 (M2/M0)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Tabela 4.2. Cele oparte na wzroście podaży pieniądza i ich realizacja w latach 1990−1997
Lata
1990

Cel (mld zł)
4,1

Realizacja (mld zł)
10,7

Odchylenie (%)
151,2

1991

8,5

9,0

5,9

1992

12,7

15,0

18,1

1993

15,0

14,8

-1,3

1994

15,5−16,9

21,4

36,6

1995

17,1

26,9

57,3

1996

23,0

30,2

31,3

1997

27,4–28,6

39,4

37,8

Źródło: Polański (1994).

Jak wspomniano, czynnikiem, który mógł częściowo odpowiadać za ograniczoną skuteczność polityki pieniężnej w realizacji celów monetarnych w analizowanym okresie,
było ograniczenie związane z reżimem kursowym. Ze względu na to, że NBP nie mógł
samodzielnie decydować o zmianie systemu kursowego, w przypadku konfliktu między
celem monetarnym a celem kursowym priorytet przyznawano stabilizacji kursu walutowego
(Szpunar 2000). Na taką hierarchizację celów wskazują m.in. decyzje władz monetarnych
w latach 1994−1995. W okresie tym doszło do istotnego zwiększenia skali handlu przygranicznego, czemu towarzyszył znaczny napływ inwestycji zagranicznych58. W tej sytuacji NBP
interweniował na rynku walutowym w celu zahamowania aprecjacji złotego i utrzymania
kursu w wyznaczonym przedziale wahań. W konsekwencji doszło do istotnego wzrostu

58

Wzrost napływu dotyczył zarówno BIZ, jak i inwestycji portfelowych. Mógł wynikać z relatywnie dobrej
sytuacji gospodarczej w Polsce, jak też z poprawy jej ratingu inwestycyjnego przez agencję Moody’s
(Kokoszczyński 2004).
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rezerw dewizowych, co z kolei spowodowało znaczne przekroczenie celu odnoszącego się
do wzrostu podaży pieniądza (Szpunar 2000).
Występowanie znacznych odchyleń zmian podaży pieniądza od deklarowanych poziomów mogło się również wiązać ze specyficznym procesem koordynacji polityki gospodarczej. Powodował on, że NBP przyjmował cele monetarne, które od początku miały
nikłą szansę realizacji (Polański 1998). Chodziło o to, że założenia polityki pieniężnej były
przedkładane Sejmowi, więc ostatecznie wyznaczane w nich cele monetarne musiały być
spójne z szacunkami inflacji (nierzadko zaniżanymi) wskazywanymi w opracowywanym
równocześnie projekcie ustawy budżetowej. Jednocześnie nie brano pod uwagę, czy osiągnięcie celu monetarnego jest możliwe z punktu widzenia celów formułowanych w odniesieniu
do poszczególnych kategorii aktywów systemu bankowego (Kokoszczyński 2004).
W literaturze wskazuje się również, że niepowodzenie w osiąganiu wyznaczonych celów
monetarnych wynikało z tego, iż realizacja krótkookresowych celów nie była priorytetem NBP. Władze monetarne – zamiast koncentrować się na celach krótkookresowych –
elastycznie reagowały na szoki tak, by przeciwdziałać narastaniu nierównowag makroekonomicznych i doprowadzić do ograniczenia inflacji w dłuższym okresie (Szpunar
2000).
Można więc uznać, że strategia polityki pieniężnej realizowana przez NBP w latach
1990−1997 nie była typową strategią kontroli podaży pieniądza, lecz raczej strategią
eklektyczną z długookresowym celem dezinflacji. Zważywszy na to, można uznać, że
działania władz monetarnych zakończyły się sukcesem. Inflacja systematycznie się obniżała: z poziomu 79,6% m/m w styczniu 1991 r. do 1,0% m/m w grudniu 1997 r. Wprawdzie
skuteczność osiągania wyznaczanych celów inflacyjnych była mała, jednak odchylenia inflacji od celu zmniejszały się w kolejnych latach (wykres 4.8).
Wykres 4.8. Cel inflacyjny oraz jego realizacja w latach 1990−1997
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polański (1998).

Powodzenie w stopniowym obniżaniu inflacji, pomimo ograniczonej kontroli nad
podażą pieniądza przez bank centralny, mogło wynikać z kilku czynników (Polański
1998; Szpunar 2000). Były to:
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§

Głównie niemonetarne źródła inflacji w Polsce. W takim przypadku nie występowała postulowana przez monetarystów zależność przyczynowo-skutkowa między wielkością podaży pieniądza a produktem nominalnym i inflacją. W konsekwencji wyższe
od zakładanych przyrosty agregatów monetarnych nie miały wpływu na kształtowanie
się dynamiki cen.

§

Błędne (zbyt niskie) szacunki popytu na pieniądz. Szybszy od oczekiwanego wzrost
popytu na pieniądz mógł występować w szczególności w latach 1995−1997 i wiązać się
z wyższą od planowanej dynamiką PKB.

§

Istotne zmiany w strukturze agregatu „pieniądz ogółem”. Jego składniki różniły się
pod względem skali utraconych korzyści (oprocentowania) w sytuacji ich wykorzystania
do celów transakcyjnych i – w związku z tym – pod względem „inflacjogenności”.

Podsumowując, strategia polityki pieniężnej realizowana w Polsce w latach 1990−1997
nie była typową strategią kontroli podaży pieniądza, lecz raczej strategią eklektyczną,
której głównym celem było istotne obniżenie inflacji. Należy zaznaczyć, że zdolność
banku centralnego do realizacji celów monetarnych była ograniczana przez wiele uwarunkowań instytucjonalnych, a także przez politykę niepłynnego kursu walutowego. Ponadto
stałe przekraczanie deklarowanych celów monetarnych miało niekorzystny wpływ na budowanie wiarygodności władz monetarnych i mogło obniżać skuteczność prowadzonej polityki pieniężnej (Polański 1998). Pomimo wskazanych niepowodzeń udało się zrealizować
ostateczny cel polityki pieniężnej w postaci trwałego obniżenia inflacji. Sugeruje to,
że strategia nakierowana na realizację celów średniookresowych, charakteryzująca
się znaczną elastycznością w reakcji na szoki (nawet gdy cele krótkookresowe nie są
realizowane), może być skuteczna, przynajmniej w początkowym okresie dezinflacji.
Jednocześnie można założyć, że rezygnacja ze wskazywania celów pośrednich w takiej sytuacji (co wydarzyło się później) mogła poprawiać skuteczność prowadzonej polityki pieniężnej, w szczególności pozwolić na obniżenie inflacji do poziomu obserwowanego w gospodarkach rozwiniętych.
Ramka 4.1. Ograniczenia realizacji strategii kontroli podaży pieniądza w Polsce w obecnych
warunkach1

W 1998 r. NBP zrezygnował z wyznaczania celów opartych na agregatach monetarnych
i rozpoczął realizację strategii celu inflacyjnego. Od tego momentu zmieniła się część
wymienionych uwarunkowań, które utrudniały realizację strategii kontroli podaży
pieniądza (np. polityka kursowa), jednak możliwość jej stosowania w Polsce jest nadal
ograniczona.
Podstawową barierę realizacji analizowanej strategii stanowi to, że zdolność kontrolowania przez bank centralny podaży pieniądza za pośrednictwem zmian stopy
rezerw obowiązkowych jest silnie ograniczona. W ramach realizowanej strategii
polityki pieniężnej NBP oddziałuje na procesy gospodarcze przez kontrolę rynkowych
stóp procentowych, którą sprawuje, odpowiednio sterując warunkami płynnościowymi
w sektorze bankowym (Jabłecki 2010; Kot, Rozkrut 2004; NBP 2012, 2014b). Pożądany
1

Ramkę opracowano we współpracy z Martą Korczak.
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poziom stóp procentowych jest jednak ustalany nie przez zmiany salda rezerw banków
komercyjnych w banku centralnym (tzw. krótkoterminowa płynność2), lecz przez zmianę
stopy procentowej operacji otwartego rynku − w taki sposób, by krótkoterminowa stopa
procentowa rynku pieniężnego (tzw. stopa POLONIA) była jak najbardziej zbliżona do
stopy referencyjnej wyznaczanej przez RPP. Płynność banków kształtuje się niezależnie
od nastawienia polityki pieniężnej i – szczególnie w ostatnich latach – jest określana
przez wielkość operacji skupu i sprzedaży walut obcych, np. w związku z przewalutowaniem przez NBP napływających do Polski środków unijnych (wykres R4.1.1). Wynika stąd,
że stan płynności sektora bankowego nie powinien systematycznie wpływać na tempo
przyrostu pieniądza ani kredytu w gospodarce, a to z kolei wskazuje, że podaż szerokiego
pieniądza i kredytu w Polsce nie jest egzogenicznie kontrolowana przez bank centralny.
Wykres R4.1.1. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego w Polsce
133

mld zł

113
93
73
53
33
13
-7

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Saldo emisji bonów pieniężnych NBP i operacji depozytowo-kredytowych
Źródło: NBP.

R4

1 dM 1 dV 1 dP 1 dY
+
=
+
Aby formalnie zbadać, czyMbank
dt centralny
V dt
Pwpływa
dt Y na
dt wielkość kredytu w gospodarce,
przeprowadzono test przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy zmianami stanu nadpłynności sektora bankowego – zdefiniowanego jako udział bonów pieniężnych NBP
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Krótkoterminowa płynność jest to suma środków na rachunkach banków komercyjnych w NBP – przekraczająca zobowiązanie z tytułu rezerwy obowiązkowej – która musi być absorbowana w wyniku
operacji polityki pieniężnej, aby umożliwić kształtowanie się stóp rynkowych na poziomie zgodnym
z celem NBP. Płynność (ewentualnie nadpłynność)
sektora bankowego jest mierzona saldem emisji
∆ pt – ∆ pt*
∆ st ≡ depozytowo-kredytowych.
bonów pieniężnych NBP i operacji
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∆ st ≡ 0 ⇒ ∆ pt ≡ ∆ pt*
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gdzie DC oznacza stopę wzrostu kredytów dla sektora niebankowego, a DL zmianę
udziału bonów pieniężnych NBP w aktywach banków komercyjnych, dla różnej liczby
opóźnionych wartości zmiennych DL.
Następnie dla każdej liczby opóźnień weryfikuje się prawdziwość hipotezy, że opóźnione
zmienne DL są w regresji łącznie nieistotne.
Wyniki testu przyczynowości Grangera dla płynności i akcji kredytowej zostały przedstawione w tabeli R4.1.1. Przeanalizowano łącznie 11 modeli zależności między nadpłynnością a akcją kredytową, zawierających zmiany nadpłynności o opóźnieniu od
2 do maksymalnie 12 okresów (miesięcy). Dla każdego modelu podano wartość statystyki
F testu na łączną istotność uwzględnionych opóźnień nadpłynności oraz odpowiadające
jej prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy odrzuceniu hipotezy o braku związku
przyczynowego w sensie Grangera między nadpłynnością a dynamiką kredytów.
Tabela R4.1.1. Wyniki testu przyczynowości Grangera dla nadpłynności i akcji kredytowej
Liczba opóźnień w regresji

Statystyka F

Prawdopodobieństwo

2

1,845 (0,171)

0,162 (0,843)

3

1,100 (0,566)

0,351 (0,643)

4

0,693 (0,416)

0,598 (0,797)

5

1,353 (0,453)

0,246 (0,811)

6

0,886 (0,442)

0,507 (0,850)

7

0,909 (0,361)

0,501 (0,923)

8

1,508 (1,256)

0,160 (0,272)

9

1,328 (1,100)

0,228 (0,370)

10

1,160 (1,100)

0,324 (0,367)

11

1,104 (1,110)

0,363 (0,359)

12

1,090 (1,152)

0,375 (0,326)

Hipoteza zerowa: zmiany nadpłynności w sektorze bankowym nie są przyczyną w sensie Grangera zmian dynamiki
kredytów dla sektora niebankowego.
Test przeprowadzono na danych miesięcznych za okres grudzień 2001 – marzec 2015 r. Podano statystykę F dla testu
o łącznej nieistotności współczynników przy opóźnionych wartościach zmian nadpłynności sektora bankowego,
zdefiniowanej jako udział bonów pieniężnych NBP w bilansach banków. Zmienną objaśnianą jest dynamika
kredytów dla sektora niebankowego w ujęciu miesięcznym i rocznym (w nawiasie).

Wyniki zaprezentowane w tabeli R4.1.1 wskazują, że dla każdego z opóźnień prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy odrzucaniu hipotezy o braku związku w sensie
Grangera między nadpłynnością a dynamiką kredytu jest większe niż 0,05. Oznacza to,
że – niezależnie od przyjętego opóźnienia – na poziomie ufności 0,05 zmiany nadpłynności nie pomagają w objaśnianiu zmian dynamiki kredytów (w ujęciu rocznym i miesięcznym), inaczej niż można oczekiwać na podstawie modelu mnożnikowego. Wskazuje
to, że podaż pieniądza w Polsce nie ma charakteru egzogenicznego, a kredyt i pieniądz
są kreowane przez popyt w gospodarce, niezależnie od stanu nadpłynności w sektorze
bankowym.
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Kwestią otwartą pozostaje to, czy popyt na pieniądz jest wystarczająco stabilny, by
umożliwić realizację analizowanej strategii. Badania wskazują, że w wielu gospodarkach istnieje długookresowa relacja między popytem na pieniądz a jego determinantami
(por. szerokie omówienie literatury na temat popytu na pieniądz w: Browne i in. 1997).
W przypadku gospodarki Polski wielu autorów (na przykład Kelm 2004; Kotłowski 2006;
Łyziak 2012) również wykazało istnienie długookresowej stabilnej funkcji popytu na
pieniądz.
Mimo względnie stabilnej długookresowej funkcji popytu na pieniądz teza o stabilnym związku między pieniądzem a inflacją, zwłaszcza w gospodarkach o rozwiniętych rynkach finansowych i niskiej inflacji, nie znajduje jednoznacznego
potwierdzenia. Na przykład de Grauwe i Polan (2005) na podstawie badania obejmującego 160 krajów i 30 lat (1969−1999) wskazują, że korelacja między inflacją a agregatami pieniężnymi w gospodarkach z inflacją niższą niż 10% nie różniła się istotnie od
zera. Możliwość skutecznej realizacji strategii kontroli podaży pieniądza wymaga
bowiem, aby popyt na pieniądz pozostawał stabilny nie tylko w długim, ale i średnim okresie. Tylko w takiej sytuacji możliwe jest trafne oszacowanie wielkości popytu
na pieniądz, niezbędne do wyznaczenia rocznych celów opartych na agregatach monetarnych − tak, by ich osiągnięcie pozwoliło na stabilizację cen. Badania pokazują jednak (Browne i in. 1997), że w wielu gospodarkach, mimo występowania długookresowej relacji między popytem na pieniądz a jego determinantami, w średnim okresie
popyt na pieniądz może odbiegać od wartości implikowanej przez jego funkcję popytu.
W takim przypadku faktyczne zapotrzebowanie na pieniądz różni się od prognozowanego. Wówczas nawet gdy cele monetarne są dokładnie realizowane, inflacja może
odbiegać od pożądanego poziomu.
Wykres R4.1.2. Prognozowana* i rzeczywista zmiana M3 w okresie I kwartał 2010 –
– II kwartał 2014 r.
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* Prognoza na podstawie modelu VECM szacowanego na danych za okres I kwartał 2004 − IV kwartał 2009 r. Zmienne
uwzględnione w modelu: realny PKB, kurs PLN/USD, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, WIBOR 3M,
indeks WIG urealniony indeksem CPI.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, NBP, Bloomberg.
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W przypadku Polski zmiany M3, prognozowane na podstawie prostego modelu korekty
błędem, odchylają się w średnim okresie od rzeczywistych zmian tego agregatu pieniężnego. Może to sugerować, że realizacja strategii kontroli podaży pieniądza byłaby utrudniona (wykres R4.1.2). Niewykluczone jednak, że rozbieżności między prognozowanymi
a rzeczywistymi zmianami agregatu M3 wynikają ze złej specyfikacji funkcji popytu na
pieniądz, np. nieuwzględnienia w niej pojawiających się innowacji finansowych.
Należy zaznaczyć, że sam wybór odpowiedniej definicji podaży pieniądza, która ma być
wykorzystana przy formułowaniu celu, nie jest – jak wskazują doświadczenia innych
banków centralnych – prosty. Wraz z rozwojem systemu finansowego i pojawianiem
się instrumentów o funkcjach zbliżonych do funkcji aktywów uwzględnianych obecnie
w agregatach monetarnych problem definiowania i pomiaru podaży pieniądza będzie
narastał.

4.4. Ocena strategii
Efektywność strategii
Zgodnie z założeniami teoretycznymi realizacja strategii kontroli podaży pieniądza miała
pozwolić na zapewnienie stabilności cen przez ustalanie tempa wzrostu – znajdującego się
pod kontrolą banku centralnego – agregatu monetarnego, którego zmiany determinowały
z kolei kształtowanie się produktu nominalnego i inflacji. Publiczne ogłoszenie celów monetarnych miało ponadto pozwolić na stabilizację oczekiwań inflacyjnych. Doświadczenia
wskazują jednak, że banki centralne napotykały znaczne trudności w kontrolowaniu podaży pieniądza (patrz punkt 4.3), a relacja między agregatami pieniężnymi
i zmiennymi nominalnymi była mało stabilna. W efekcie, w wielu przypadkach przyjęcie strategii kontroli podaży pieniądza nie pozwoliło na realizację podstawowego zadania banku centralnego, jakim jest zapewnienie stabilności cen. Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych gospodarkach w okresie realizacji analizowanej strategii udało się
utrzymać inflację na niskim poziomie (Niemcy), a nawet istotnie obniżyć dynamikę cen
(Polska). Jednocześnie badania wskazują, że strategia kontroli podaży pieniądza jest mniej
efektywna niż strategia celu inflacyjnego (np. Rudebusch, Svensson 2002; Peeters 2000).

Możliwość kontroli zmiennej będącej kotwicą nominalną banku centralnego
W obecnych warunkach możliwość kontroli podaży pieniądza przez bank centralny jest
silnie ograniczona. Wbrew założeniom teorii monetarystycznej podaż pieniądza ma charakter endogeniczny, co oznacza, że jej kształtowanie nie zależy bezpośrednio od decyzji
banku centralnego, lecz raczej jest skutkiem decyzji kredytobiorców i banków komercyjnych.
W takich warunkach bank centralny wpływa na podaż pieniądza jedynie pośrednio: ustalając swoje stopy procentowe i w ten sposób oddziałując na koszt kredytu
w gospodarce.
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Transparentność i zrozumiałość celu dla podmiotów gospodarczych
Jednym z argumentów za stosowaniem strategii kontroli podaży pieniądza była zrozumiałość
celu monetarnego dla podmiotów gospodarczych i klarowność deklaracji banku centralnego,
która z kolei miała sprzyjać zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych. Łatwość komunikowania
strategii miała wynikać z powszechnego stosowania agregatów monetarnych przez banki
centralne w przeszłości oraz istnienia bezpośredniej i stabilnej zależności między zmianami
podaży pieniądza a ostatecznym celem polityki pieniężnej. Trudności ze wskazaniem definicji podaży pieniądza, zgodnie z którą pieniądz byłby stabilnie powiązany ze zmiennymi nominalnymi mimo zmian zachodzących na rynkach finansowych, powodowały,
że banki centralne wskazywały cele oparte na wielu agregatach monetarnych (nierzadko równocześnie), co zmniejszało transparentność polityki pieniężnej. Przejrzystość
prowadzonej polityki pieniężnej była dodatkowo ograniczana przez takie działania,
jak nieregularne ogłaszanie celów monetarnych, niewyjaśnianie sposobu ich wyznaczania, a także niewskazywanie przyczyn występowania odchyleń wzrostu podaży pieniądza od celu. Jednocześnie doświadczenia Bundesbanku sugerują, że to właśnie dbałość
o wyjaśnianie działań władz monetarnych w kontekście realizacji ostatecznych celów polityki pieniężnej, a nie skuteczność w osiąganiu krótkoterminowych celów monetarnych może
decydować o sukcesie banku centralnego w stabilizowaniu poziomu cen.

Możliwość elastycznego stosowania strategii
Analiza doświadczeń empirycznych wskazuje, że banki centralne realizujące strategię
kontroli podaży pieniądza, podejmując decyzje, nie kierowały się jedynie kształtowaniem się agregatów monetarnych w porównaniu z celem. Pod uwagę brały raczej wiele
czynników wpływających na procesy gospodarcze, w tym inflacyjne. Czynnikiem, który
mógł sprzyjać elastyczności tej strategii – choć kosztem jej przejrzystości – było wskazywanie celów opartych na wielu agregatach monetarnych równocześnie. W takim przypadku osiągnięcie celu w odniesieniu do choćby jednego z wybranych agregatów mogło być
interpretowane jako sukces prowadzonej polityki pieniężnej. Jednocześnie przykład Niemiec
wskazuje, że dla wiarygodności realizowanej strategii – a więc także możliwości jej elastycznego stosowania – kluczowym czynnikiem jest komunikacja z otoczeniem i wyjaśnianie
występujących odchyleń podaży pieniądza od celu w kontekście osiągnięcia celu ostatecznego, tj. stabilizacji cen.
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Aneks 4.1. Doświadczenia krajów rozwijających się stosujących obecnie
strategię kontroli podaży pieniądza
Strategia kontroli podaży pieniądza jest obecnie stosowana w niewielu krajach rozwijających się. Należy przy tym zaznaczyć, że wprawdzie niektóre z nich wyznaczają cele oparte
na wzroście agregatów monetarnych, jednak nie realizują „czystej” strategii kontroli podaży
pieniądza. Ich strategia zawiera też inne cele, przez co jest raczej eklektyczna. Jako przykład
może służyć strategia polityki pieniężnej Chin, która nie jest analizowana w niniejszym
opracowaniu. Celami pośrednim polityki pieniężnej są tam zmiany agregatów M1 oraz M2,
a także wzrost kredytów krajowych. Cele te są jednak realizowane w warunkach quasi-sztywnego kursu walutowego. Jednocześnie Bank Chin, dążąc do osiągnięcia wskazanych celów
pośrednich, wykorzystuje szeroki zestaw instrumentów oddziałujących na podaż pieniądza
zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – przez zmiany stóp procentowych (UNCTAD 2008).
Zróżnicowanie zestawu instrumentów i celów powoduje, że strategia polityki pieniężnej
realizowana przez Bank Chin jest trudna do sklasyfikowania.
Wśród państw realizujących strategię kontroli podaży pieniądza dużą grupę stanowią kraje
Afryki Subsaharyjskiej: Etiopia, Malawi, Rwanda, Tanzania, Gambia i Burundi, które wprowadziły ją w okresie realizacji programów stabilizacji gospodarki. Wybór tej strategii częściowo był pragmatyczną reakcją na warunki nakładane przez MFW w ramach programów
stabilizacyjnych, odnoszące się do tempa wzrostu krajowych aktywów netto banku centralnego59 (Monga, Lin 2015). Cechą charakterystyczną strategii realizowanej przez większość
tych krajów jest jej „ortodoksyjna” forma: agregaty monetarne są wykorzystywane jako cel
pośredni, a rolę celu operacyjnego polityki pieniężnej odgrywa pieniądz rezerwowy (IMF
2008b).
Wprowadzenie strategii kontroli podaży pieniądza w tych krajach miało się przyczynić do
zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych i tym samym ułatwić
proces dezinflacji w gospodarkach zmagających się z wysoką dynamiką cen, w warunkach
niskiej wiarygodności banku centralnego i dominacji fiskalnej. Pod koniec lat 90. inflacja
w krajach realizujących strategię kontroli podaży pieniądza rzeczywiście się obniżyła: średnio o 24% w latach 1989−2000, do 10% w latach 2001−2012 (IMF 2014e). Jednak podobny spadek dynamiki cen miał miejsce również w innych krajach regionu (wykres 4.9), co sugeruje,
że realizowana strategia polityki pieniężnej nie była czynnikiem decydującym o powodzeniu
dezinflacji.
Od 2000 r. banki centralne tych krajów napotykały coraz większe problemy z realizacją
strategii. Trudności te mają analogiczne źródła jak w przypadku krajów rozwiniętych
w latach 70. i 80. Z jednej strony – zgodnie z doświadczeniami międzynarodowymi – w warunkach niższej dynamiki cen, rozwoju rynków finansowych i liberalizacji przepływu kapitału
osłabł związek między podażą pieniądza a inflacją. Potwierdzają to wyniki badań dla tych
krajów. Wskazują one, że relacja między inflacją a podażą pieniądza jest silna przy wysokiej
inflacji (ponad 10%), natomiast słabnie, gdy inflacja spada poniżej tego poziomu (Thornton
2008). W konsekwencji relacja między zmianami podaży pieniądza a inflacją zmniejszyła się
w ostatnich latach. Analiza dokonana przez MFW wskazuje, że w latach 1989−2000 korelacja między inflacją a zmianami agregatu M2 w krajach Afryki Subsaharyjskiej wynosiła
59

Krajowe aktywa banku centralnego netto to całkowite aktywa banku centralnego z wyłączeniem zagranicznych aktywów netto banku centralnego.
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0,88, natomiast w latach 2001−2012 spadła do 0,20 (IMF 2014e). Z drugiej strony zarówno
tempo obiegu pieniądza, jak i mnożniki pieniężne stały się niestabilne. Było to związane
z rosnącą monetyzacją gospodarki, rozwojem sektora finansowego i wprowadzeniem nowych
technologii płatniczych. Wskazane czynniki sugerują, że od 2000 r. znacznie zmniejszyła się
zdolność banków centralnych tego regionu do realizacji strategii kontroli podaży pieniądza
– podobnie jak niegdyś w krajach rozwiniętych.
Wykres 4.9. Średnia roczna zmiana wskaźnika CPI w regionie Afryki Subsaharyjskiej
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Źródło: World Economic Outlook, IMF.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej ograniczenia, w ostatnich latach kraje subsaharyjskie zaczęły ograniczać rolę agregatów monetarnych.
Po pierwsze, obecnie kraje te realizują analizowaną strategię w sposób elastyczny, uwzględniając w swoich decyzjach inne czynniki poza zmianami podaży pieniądza. Ponadto banki
centralne w coraz większym stopniu rozważają wpływ dokonywanych zmian nie tylko na
inflację, ale także na sferę realną gospodarek i na kurs walutowy (IMF 2014e). Elastyczna
realizacja analizowanej strategii była istotna szczególnie w ostatnich latach, kiedy gospodarki te były narażone na silne szoki zewnętrzne. W szczególności odczuwały skutki ograniczonego popytu na ich eksport ze strony krajów rozwiniętych, rezultaty silnych zmian
cen surowców na rynkach światowych, a także gwałtowne zmiany przepływu kapitału
portfelowego (Brownbridge, Kasekende 2010). Ze względu na elastyczne podejście banków
centralnych do realizacji strategii wzrost agregatów monetarnych w ostatnich latach często
odchylał się od wyznaczanych celów. Jak wskazuje MFW (2008b), w regionie o relatywnie
niskiej inflacji korelacja między odchyleniami wzrostu podaży pieniądza i inflacji od celów
nie istniała lub była ujemna. Elastyczność w realizacji strategii kontroli podaży pieniądza
nie przyczyniała się więc do większej zmienności inflacji.
Po drugie, część krajów wprowadziła zmiany w swoich strategiach polityki pieniężnej.
Spośród krajów wcześniej realizujących analizowaną strategię niektóre (Ghana i Uganda)
zrezygnowały z niej na rzecz strategii celu inflacyjnego. Inne wprowadzały jedynie stopniowe zmiany. Część z nich dołączyła stopę procentową banku centralnego do zestawu
instrumentów sygnalizujących nastawienie polityki pieniężnej (IMF 2014e).
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Podsumowując, doświadczenia krajów Afryki Subsaharyjskiej z realizacją strategii kontroli
podaży pieniądza są w znacznym stopniu zbieżne z wcześniejszymi doświadczeniami krajów
rozwiniętych. Realizacja tej strategii jest utrudniania na skutek osłabienia relacji między
zmianami podaży pieniądza a inflacją oraz ograniczonej możliwości kontrolowania przez
bank centralny zmian agregatów monetarnych. W efekcie banki centralne regionu Afryki
Subsaharyjskiej stopniowo ograniczają znaczenie agregatów monetarnych w swojej polityce
pieniężnej.
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Kontrola kursu walutowego
Strategia stabilizacji kursu walutowego (ang. exchange rate targeting, strategia celu kursowego) polega na zobowiązaniu się banku centralnego do utrzymania kursu walutowego
na określonym poziomie. W ramach tej strategii bank centralny dostosowuje swoje instrumenty tak, aby całkowicie lub częściowo ograniczyć wahania kursu wobec wybranej waluty
obcej. Strategia ta oznacza więc mniej lub bardziej sztywne powiązanie waluty krajowej
z jedną z walut, zwykle głównych walut międzynarodowych. W przypadku tej strategii kurs
walutowy jest dla banku centralnego celem operacyjnym i zarazem kotwicą nominalną60.
W warunkach swobody przepływu kapitału bank centralny realizujący tę strategię nie może
autonomicznie kształtować stóp procentowych, przez co efektywnie importuje politykę pieniężną z zagranicy.
Istnieją różne rodzaje strategii celu kursowego (por. też wykres 5.1):
§§

 ełna rezygnacja z własnej waluty w ramach unii walutowej61 lub jednostronne przyjęcie
p
waluty innego kraju (potocznie: jednostronna dolaryzacja62),

§§

uzależnienie emisji waluty krajowej od zasobu waluty obcej w ramach izby walutowej
(ang. currency board),

§§

ustalenie sztywnego kursu waluty krajowej w stosunku do jednej z głównych walut
(ewentualnie z przedziałem dopuszczalnych wahań wokół centralnego parytetu),

§§

umożliwienie z góry określonej zmiany kursu waluty krajowej wobec ustalonego parytetu (dewaluacja pełzająca, ang. crawling peg lub crawling band)63.

Przyjęcie pierwszych dwóch rodzajów strategii celu kursowego oznacza całkowitą rezygnację z autonomicznej polityki pieniężnej. Z tych względów nazywa się je czasem „mocnymi” zobowiązaniami kursowymi (ang. hard peg). W sytuacji jednostronnej dolaryzacji
polityka pieniężna danego kraju przestaje istnieć (por. ramka 5.1). Z kolei w przypadku izby
walutowej polityka pieniężna zostaje w pełni podporządkowana ograniczeniu wahań kursu
60	

Strategia celu kursowego jest jednocześnie reżimem sztywnego kursu walutowego. Należy jednak podkreślić, że nie każdy kraj stosujący reżim sztywnego kursu realizuje strategię celu kursowego. Istnieją przykłady krajów realizujących strategie eklektyczne, w których jednym z elementów jest reżim sztywnego
kursu walutowego. Celem niniejszego opracowania nie jest analiza reżimów kursowych, lecz strategii
polityki pieniężnej, w których cel kursowy jest główną kotwicą nominalną.
61	
Przykładami istniejących obecnie unii walutowych są strefa euro i strefy franka CFA w Afryce Zachodniej
i Środkowej, a także unia walutowa pomiędzy Szwajcarią i Lichtensteinem. Dla Polski, która jest krajem objętym derogacją i zobowiązała się do przyjęcia euro, szczególnie istotne są zagadnienia związane
z funkcjonowaniem strefy euro i doświadczeniami krajów członkowskich. Zostały one omówione szerzej
w innych raportach NBP (2004, 2009, 2014a).
62	
Dla uproszczenia w niniejszym opracowaniu terminem jednostronna dolaryzacja określa się każde jednostronne przyjęcie obcej waluty, w tym euro. W przypadku euro używany jest również termin jednostronna
euroizacja.
63	
Dewaluacja pełzająca nie jest odmianą strategii celu kursowego sensu stricto, lecz narzędziem, które ułatwia obniżenie inflacji do poziomu docelowego. Jednak dokonując dewaluacji pełzającej, bank centralny
podejmuje zobowiązanie do utrzymywania z góry określonego poziomu kursu walutowego, podobnie jak
w przypadku strategii celu kursowego. Z tego względu dewaluacja pełzająca została omówiona w tym
rozdziale.
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walutowego. Kraj stosujący izbę walutową nie rezygnuje z własnej waluty, lecz zobowiązuje
się do pełnego pokrycia pieniądza krajowego walutą rezerwową, co – wraz z umocowaniem izby walutowej w systemie prawnym państwa – zwiększa wiarygodność zobowiązania
kursowego.
Wykres 5.1. Rodzaje strategii celu kursowego

kurs waluty

2000

2002 2004

Izba walutowa

2006

2008

kurs waluty

2010

kurs waluty

2012

2014

2000

2002

Kurs stały (z przedziałem wahań)

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Dewaluacja pełzająca (z przedziałem wahań)

R4
1 dM 1 dV 1 dP 1 dY
+
=
+
M dt V dt
P dt Y dt
2000

2002

2004

Źródło: opracowanie własne.

2006

m=

2008

2010

2012

2014

1
M
M
M
M
=
=
=
=
C + R bM + rD bM + ( M – C ) bM + r ( M – bM ) b + r (1 – b)

W ramach pozostałych zobowiązań dopuszcza
∞ się możliwość mniejszych lub większych
∆B
∆B
∆B
∆M =
wahań kursu walutowego (w ramach ogłoszonego
przedziału).
do izby
= W przeciwieństwie
=
i
1 – (1 – r )(1 – b) b + r (1 – b)
i = 0 [(1 – r )(1 – b )]
walutowej w przypadku tych zobowiązań bank centralny nie musi pokrywać całości emisji
krajowej waluty rezerwami dewizowymi. Poszerza to autonomię prowadzonej przez niego
polityki. W konsekwencji takie rodzaje strategii celu
kursowego
n
n nazywa się w literaturze
α0 +peg).αi DC t i +
DC t =soft
βj DLt 1 + εt
„słabymi” zobowiązaniami kursowymi (ang.

Σ

Σ
i =1

5.1. Podstawy teoretyczne

Σ
j =1

R5

Głównym motywem wyboru kursu walutowego jako
kotwicy nominalnej jest dąże∆ s ≡ ∆ pt – ∆ pt*
nie do obniżenia inflacji w kraju przez tpowiązanie
jego waluty z walutą gospodarki
o niskiej inflacji. Jest to uzasadnione teorią parytetu siły* nabywczej, zgodnie z którą kurs
∆ st ≡ 0 ⇒ ∆ pt ≡ ∆ pt
walutowy powinien odzwierciedlać różnicę
w poziomie cen między dwoma krajami:
				

Alternatywne strategie polityki pieniężnej

St =

Pt
Pt *

85

R4

R 14dM

R4

1 dV 1 dP 1 dY
=
+
V dt
P dt Y dt

+

M dt

R4

1 dM 1 dV 1 dP 1 dY 1 dM 1 dV 11dP
dM 1 dY
1 dV 1 dP 1 dY
+
=
+
+
=
+ +
=
+
M dt V dt
P dt Y dt M dt V dt
PM dtdt Y Vdt dt
P dt Y dt
1
M
M
M
M
m=
=
=
=
=
Rozdział 5
C + R bM + rD bM + ( M – C ) bM + r ( M – bM ) b + r (1 – b)
1 dM 1 dV 1 dP 1 dY
1M
M
M
M
M +
M =M
M+ M M1
M
m=
m =M dt = =V dt m P
=
=
= =dt Y== dt
==
==
∞ bM
–
– b)bM
–
– b–) bM )
C + R bM + rD bM + ( M –CC+) R bM
rD
MB–CbM
bM
bM
1
rD
)
bM
r
(
(
M
M
bM
C
)
)
bM
b
r
r
(1( M
+ r+(∆
+ R) + (bM
+ –r+(C
+
+
+
+
∆B
∆B
∆M =
=
=
i
1 – (1 – r )(1 – b) b + r (1 – b)
i = 0 [(1 – r )(1 – b )]
1
M
M
M
M
∞
∞
∞
*
m
=
=
=
=
∆
∆kurs
∆
∆
B w kraju, Pt ∆–Bpoziom cenBzaB granicą, St∆∆
B∆ Bwaluty = ∆ B
gdzie: Pt – poziom cen
–BBnominalny
–
–
∆M =
∆
∆
C
+
R
bM
+
rD
bM
+
(
M
C
)
bM
+
r
(
M
bM
)
b
+
r
(1 – b)
M
M
=
=
=
=
=
=
=
=
krajowej w relacji
– 1(1––rr)()(
r )(waluty
1 – b)]i zagranicznej.
1 – (1 – r )(1i =–0 b[()1 – br )(
+1nr –(1b–)]bi ) i = 1
11––bb)])i b1+– r(1(1––rb)()1 – b) b + r (1 – b)
i = 0 [(1 –do
0 [(
n
DC t = α0 + αi DC t i +
βj DLt 1 + εt
∞
i =∆
1 B
1
∆ Bgranicą
∆B
W innym ujęciu oznacza to, że realny kurs walutowy
(tj. relacjaj =cen
w
kraju do cen za
∆M =
= n
n
n
n
n=
in
wyrażonych
krajowej)
– jedności.
– (1α–DC
1α
r )(DC
1 – b+=)] α β+1DL
r )(ε1 – b) βb DL
+ r (1 –+bε)
α0 walucie
αi DC
DC t = w
DL
DCt zbliżony
+
+ εαt 0i =+0 [(do
βjjest
t i +
t1 =
i DC
t it
t 1i + t i +
j
t 1
t
0 j
Po zlogarytmizowaniu
i zróżniczkowaniu
powyższego
wyrażenia
otrzymujemy
bardziej
i =1
i =1
i =1
j =1
j =1
j =1
przydatną dla banku centralnego wersję teorii parytetu siły nabywczej (w uproszczeniu):

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ Σ

Σ

R5
DC = α + Σ α DC + Σ β DL
s ≡ ∆ p –∆ p R 5
				
R5
R∆5
n

t

t

0

t i =1

n

i*
t

t i

j =1

j

t 1

+ εt

*
*
*
⇒
t ∆ p – ∆ p – inflacja za granicą.
gdzie ∆ st ≡
inflacja
wt p≡kraju,
–∆
zmiana
walutowego,
∆ st ∆≡ s∆t p≡t 0–– ∆
pt – ∆ pkursu
p∆t* pt ∆≡ s∆
t
t
t

R5

Pt
∆ st ≡ 0 ⇒ ∆
∆ pt ≡ ∆ pt*
≡ ∆∆
pt ≡ ∆ pt* kursu ∆
st ≡ 0S⇒
pt*st ≡ to
0⇒
W warunkach
sztywnego
walutowego
(teoretycznie),
że stopy inflacji
t = ∆ pt*oznacza
Pt
*
w krajach, których kursy walutowe są
usztywnione, wynoszą:
∆ względem
st ≡ ∆ pt – ∆ siebie
pt
P
P
P
St = t*
St = t*
St = t*
Pt
P
P
*
t
t
				 ∆ st ≡ 0 ⇒ ∆ pt ≡ ∆ pt
Pt
W praktyce na poziom cen i inflacji w
kraju mają wpływ także inne czynniki,
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*
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t
w tym poziom i dynamika rozwoju gospodarczego
czy bariery handlowe. Z tego względu
teoria parytetu siły nabywczej nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia empirycznego
(wykres 5.2, zob. również przegląd literatury w: Taylor, Taylor 2004).
Mimo to niektóre banki centralne – głównie z krajów rozwijających się – stosują strategię celu kursowego, aby obniżyć inflację, zwłaszcza w sytuacji małej wiarygodności polityki makroekonomicznej danego państwa. Niska wiarygodność banku centralnego utrudnia, a niekiedy uniemożliwia skuteczne zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych,
a przez to osiągnięcie podstawowego celu polityki pieniężnej, jakim jest stabilność pieniądza.
Skuteczność strategii celu kursowego w obniżaniu oczekiwań inflacyjnych zależy od siły
zobowiązania państwa do utrzymania tej strategii.
Wykres 5.2. Zależność pomiędzy zróżnicowaniem dynamiki cen a zmianą kursu walutowego
w ciągu 10 lat (wzrost oznacza deprecjację waluty danego kraju wobec dolara amerykańskiego)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg.
Uwaga: próba obejmuje zmiany kursu walutowego i różnice między zmianami cen (w latach 2004−2014)
w Stanach Zjednoczonych a zmianami cen w następujących gospodarkach mających kurs płynny: Australia, Chile, Czechy,
Filipiny, Indie, Indonezja, Islandia, Japonia, Kolumbia, Korea, Meksyk, Malezja, Polska, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru,
RPA, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Brazylia, Węgry i strefa euro.
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Innym częstym motywem stosowania strategii celu kursowego jest dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu zmienności kursu walutowego na krajową aktywność
gospodarczą i handel między krajami, szczególnie w warunkach silnych powiązań
z gospodarką, z której walutą powiązany jest kurs (gospodarką bazową). Na zasadność
stabilizacji kursu w sytuacji silnych powiązań z gospodarką bazową wskazuje teoria optymalnych obszarów walutowych. Zgodnie z nią gospodarki o zbieżnych cyklach koniunkturalnych, podobnym poziomie cen, zintegrowanych systemach finansowych, wysokim stopniu
mobilności czynników produkcji, zwłaszcza pracy, i podobnej elastyczności reagowania na
szoki zewnętrzne mogą mieć wspólną walutę lub – rozszerzając nieco interpretację tej teorii
– usztywniony kurs walutowy64 (Mundell 1961; McKinnon 1963; Mishkin 2007; De Grauwe
2014; Miyajima i in. 2014).
W tym kontekście motywem przyjęcia strategii celu kursowego może być również stabilizacja kursu przed przystąpieniem danego kraju do unii walutowej, w szczególności
do strefy euro. Jednym z kryteriów zbieżności niezbędnych do spełnienia przed przystąpieniem kraju do strefy euro jest bowiem co najmniej dwuletnie uczestnictwo w Mechanizmie
Kursów Walutowych II (ang. Exchange Rate Mechanism II, ERM II, por. Aneks 5.2, rozdział
5.4.4). W tym czasie kurs waluty krajowej w relacji do euro powinien się utrzymywać w
przedziale ±15% w relacji do przyjętego parytetu centralnego, przy braku poważnych napięć
na rynku walutowym, powodujących w szczególności konieczność dewaluacji centralnego
parytetu krajowej waluty wobec euro (rewaluacja parytetu centralnego jest dopuszczona).
Należy podkreślić, że stabilizacja kursu walutowego w ERM II nie wymaga przyjęcia strategii
celu kursowego i może zostać dokonana w ramach innej strategii (np. strategii celu inflacyjnego poszerzonej o stabilizację kursu w ERM II).

5.2. Praktyczne wyzwania związane z realizacją strategii
Podstawowym problemem przy wprowadzeniu strategii celu kursowego jest wybór
waluty, względem której ma być usztywniony kurs (waluty bazowej), a także ustalenie centralnego parytetu kursowego. Zwykle jest to jedna z głównych walut światowych,
czyli dolar lub euro. Wybór waluty bazowej zależy od jej znaczenia w gospodarce kraju
usztywniającego kurs. Zazwyczaj jest to waluta kraju, z którym powiązania gospodarcze są
najsilniejsze, lub waluta, w której kwotowana i rozliczana jest większość handlu zagranicznego danej gospodarki.
Parytet kursowy między walutami dwóch krajów powinien być wyznaczony tak, aby
był zgodny z kursem równowagi dla gospodarki. Ustalenie parytetu waluty na poziomie
niespójnym z kursem równowagi lub niedostosowywanie go wraz ze zmianą kursu równowagi mogą powodować pojawienie się w gospodarce nierównowag makroekonomicznych,
a ostatecznie być przyczyną kryzysu gospodarczego. W przypadku ustalenia parytetu, przy

64	

Dodatkowo, usztywnienie kursu w warunkach znacznej integracji gospodarczej może sprzyjać stabilności finansowej, a przez to również stabilności makroekonomicznej w krajach, w których względnie duża
część zobowiązań denominowana jest w walutach obcych. W przypadku nagłej dewaluacji kursu krajowej
waluty mogą wystąpić problemy ze spłatą tych zobowiązań, co może spowodować zagrożenie dla stabilności systemu finansowego. Następstwem tego będzie wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw mających
takie zobowiązania, obniżenie wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych, a także restrukturyzacja
sektora bankowego z publicznych pieniędzy i zmniejszenie wydatków publicznych na inne cele, co może
spowodować koszty dla gospodarki realnej.
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którym kurs realny jest niższy niż kurs równowagi, istnieje ryzyko wzrostu presji inflacyjnej
lub zwiększenia się nierównowagi zewnętrznej (nadmiernego ograniczenia popytu krajowego kosztem eksportu netto, czego skutkiem może być nadmierna nadwyżka handlowa).
Niedowartościowany kurs realny może też osłabiać bodźce do pobudzania strukturalnej
konkurencyjności. Z kolei ustalenie parytetu powyżej kursu równowagi może prowadzić do
obniżenia konkurencyjności cenowej gospodarki oraz przyczyniać się do osłabienia wzrostu
gospodarczego lub narastania nierównowagi zewnętrznej, zwiększając prawdopodobieństwo
ataków spekulacyjnych nakierowanych na dewaluację parytetu, a w ostateczności powodując kryzys walutowy.
Kurs równowagi można wyznaczać, posługując się różnymi metodami (por. np. Isard 2007):
§§

 etoda wykorzystująca teorię parytetu siły nabywczej. Zgodnie z nią kurs równowagi
M
walut dwóch krajów powinien odzwierciedlać różnicę między poziomami cen w tych
krajach, skorygowaną (bądź nie) o efekt Balassy-Samuelsona, a więc zmiany w kursie
równowagi wynikające ze zróżnicowania dynamiki produktywności w sektorze dóbr
handlowalnych i niehandlowalnych w kraju i za granicą.

§§

Metoda równowagi makroekonomicznej. Według niej kurs równowagi (w ujęciu realnym) zapewnia równowagę zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki. Określa się ją również
jako metodę fundamentalnego kursu równowagi (ang. fundamental equilibrium exchange
rate, FEER).

§§

Badanie opłacalności aktualnego kursu dla krajowego sektora eksportowego.

§§

 etody oparte na regresji kursu walutowego względem zmiennych makroekonomiczM
nych, opisujących jego zachowanie w długim i średnim okresie, np. międzynarodowej
pozycji inwestycyjnej netto, terms of trade, konsumpcji sektora finansów publicznych,
indeksu restrykcji handlowych (ang. behavioural equilibrium exchange rate, BEER).

Istnieje wiele metod wyznaczania kursu równowagi, co rodzi ryzyko popełnienia przy
tym błędu; ponadto stale zmienia się kurs równowagi dla danego kraju (por. np. Kilian,
Taylor 2003; Taylor, Taylor 2004). W związku z tym istotne staje się prawdopodobieństwo
przeszacowania lub niedoszacowania kursu równowagi oraz jego wahań towarzyszących przemianom gospodarczym. W konsekwencji parytet ustalony w stosunku do waluty
bazowej – nawet jeśli dostępne są szacunki kursu równowagi – może się okazać nieadekwatny do fundamentów gospodarki (Krugman 1990a; MacDonald 2000; Driver, Westaway
2004; Isard 2007; Cline 2014). W takiej sytuacji konieczna jest zmiana parytetu, która osłabia lub niweczy wiarygodność kotwicy kursowej, albo dostosowanie krajowych płac i cen,
umożliwiające powrót kursu realnego do równowagi, ale – przy sztywnościach nominalnych
– wymagające jednocześnie poniesienia realnego kosztu makroekonomicznego.
Władze monetarne decydujące się na strategię celu kursowego oprócz poziomu parytetu wybierają również stopień usztywnienia kursu walutowego. Jest on uwarunkowany
cechami danej gospodarki. „Mocne” zobowiązania kursowe (jednostronna dolaryzacja, izba
walutowa) są w teorii rekomendowane krajom dążącym do stabilizacji makroekonomicznej,
zwłaszcza tym, które chcą przeprowadzić szybką dezinflację, a także zapobiec finansowaniu deficytu sektora finansów publicznych ze środków banku centralnego i przywrócić
równowagę w tym sektorze. Z kolei „słabe” zobowiązania kursowe zaleca się w dwóch
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sytuacjach. W pierwszej krajowa polityka pieniężna cechuje się znaczną wiarygodnością,
natomiast usztywnienie kursu wynika z silnych powiązań gospodarczych lub dążenia do
unii walutowej. W drugiej sytuacji bank centralny o małej wiarygodności dąży do obniżenia inflacji przez powiązanie kursu swojej waluty z walutą obszaru charakteryzującego się
stabilnością cen. Nie jest jednak w stanie pokryć całości emisji waluty rezerwami dewizowymi, a przez to podjąć „mocnego” zobowiązania kursowego.
Ramka 5.1. Jednostronna dolaryzacja

Jednostronna dolaryzacja1 (ang. currency substitution, full dollarization) to strategia
polityki pieniężnej, w ramach której suwerenny kraj decyduje się na wprowadzenie
do powszechnego użycia jako prawnego środka płatniczego waluty innego kraju.
Tak rozumiana dolaryzacja 2 jest obecnie stosowana głównie w następujących
przypadkach:
– w bardzo małych gospodarkach, gdzie ilość środka płatniczego jest bardzo mała
w porównaniu z głównym obszarem walutowym3, cechujących się znaczną otwartością handlową lub finansową i silnymi powiązaniami z obszarem walutowym, którego
walutę przyjmują;
– gdy nie ma możliwości stworzenia własnych instytucji, które efektywnie ograniczałyby
dyskrecjonalność krajowej polityki pieniężnej i zapewniały jej wiarygodność;
– z e względów historycznych (głównie w mniejszych krajach postkolonialnych).
Główną korzyścią z przyjęcia obcej waluty – w porównaniu z utrzymaniem własnej i usztywnieniem jej kursu – jest całkowita eliminacja ryzyka kursowego.
W ramach jednostronnej dolaryzacji nie jest możliwa dewaluacja waluty krajowej; jej
skutkiem mógłby być wzrost inflacji. Z tego względu jednostronna dolaryzacja prowadzi do zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych w kraju. Efektywność tego mechanizmu
potwierdzają doświadczenia państw, które zdecydowały się na jednostronną dolaryzację.
Kosztami jednostronnej dolaryzacji są: całkowita eliminacja krajowej polityki
pieniężnej, utrata dochodów z renty menniczej oraz brak możliwości monetyzacji
długu, co przy nadmiernym wzroście zadłużenia może prowadzić do konieczności
jego restrukturyzacji. Potwierdzają to doświadczenia jednostronnie zdolaryzowanych
gospodarek, w których pomimo początkowego zmniejszenia nierównowagi w sektorze finansów publicznych w kolejnych latach konieczna była restrukturyzacja długu
(w Panamie nawet kilkukrotna ) lub zawieszenie spłaty zobowiązań (Ekwador w 2008 r.).
1

Dla uproszczenia, w niniejszym opracowaniu terminem jednostronna dolaryzacja określa się każdy przypadek jednostronnego przyjęcia obcej waluty, w tym euro. Zamiennie stosowany jest również termin
jednostronna euroizacja. Taką metodę integracji ze strefą euro zaproponowali dla Polski Bratkowski
i Rostowski (1999).
2
Możliwa jest także częściowa dolaryzacja. Jest ona jednak raczej wyrazem preferencji podmiotów gospodarczych, a nie decyzji administracyjnej podjętej w oparciu o uwarunkowania gospodarcze.
3
Obcą walutę jako prawny środek płatniczy wprowadziły np. niektóre bardzo małe kraje europejskie, które
nie mają własnych walut i stosują obecnie euro (Watykan, Andora, Monako, San Marino, Czarnogóra
i Kosowo) lub franka szwajcarskiego (Lichtenstein), kraje Ameryki Środkowej (Salwador, Panama,
Ekwador, które przyjęły dolara amerykańskiego), Afryki Południowej (Lesotho, które stosuje randa
południowoafrykańskiego) i niektóre kraje wyspiarskie na Pacyfiku (stosujące dolara amerykańskiego,
australijskiego lub nowozelandzkiego).
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W szczególnym przypadku bank centralny może wybrać strategię z dewaluacją pełzającą. Dzieje się tak, gdy dąży on do obniżenia inflacji, a jednocześnie nie chce ograniczać konkurencyjności cenowej ze względu na aprecjację realnego kursu walutowego,
wynikającą z tego, że inflacja w kraju jest wyższa niż za granicą. Z jednej strony parytet
centralny jest bowiem dewaluowany według ogłoszonego wcześniej schematu, co ogranicza
wpływ dewaluacji na oczekiwania inflacyjne. Z drugiej strony dewaluacja kursu walutowego
oraz ograniczenie oczekiwań inflacyjnych oddziałują w kierunku obniżenia realnego kursu
walutowego, a przez to mogą sprzyjać konkurencyjności cenowej.
Innym wyzwaniem w realizacji celu kursowego jest konieczność utrzymywania takiego
poziomu rezerw walutowych, który umożliwia obronę wybranego parytetu. Samo dostosowanie stóp procentowych bywa bowiem niewystarczające, by utrzymać przyjęty parytet
z powodu silnych przepływów kapitału, w tym ataków spekulacyjnych mających na celu
wymuszenie zmiany parytetu lub nawet upłynnienie waluty. Skala interwencji walutowych mających na celu zapobieżenie deprecjacji waluty jest ograniczona poziomem
rezerw dewizowych danego kraju lub możliwością zaciągania kredytów w innych bankach centralnych bądź instytucjach międzynarodowych. Z kolei zapobieganie aprecjacji
waluty za pośrednictwem interwencji walutowych może być ograniczone ze względu
na koszt utrzymywania rezerw dewizowych. Jest to szczególnie istotne w warunkach
niskiego poziomu rentowności obligacji skarbowych głównych gospodarek, w których zwykle jest utrzymywana znaczna część rezerw dewizowych. Taka sytuacja może prowadzić do
powstania ujemnego wyniku finansowego banku centralnego, co w warunkach trwałej presji aprecjacyjnej może się utrzymywać przez wiele lat i skłonić bank centralny do porzucenia
strategii celu kursowego.

5.3. Makroekonomiczne wyzwania związane z realizacją strategii
Głównym kosztem usztywnienia kursu walutowego wobec innej waluty jest eliminacja kursowego mechanizmu amortyzacji asymetrycznych wstrząsów, tj. takich, które
wywierają odmienny wpływ na aktywność gospodarczą w kraju i w gospodarce bazowej. Płynny kurs walutowy może – zwłaszcza w małej gospodarce otwartej – odgrywać
stabilizującą rolę w przypadku wstrząsów wynikających z nagłych zmian cen importu lub
eksportu (szok terms of trade) albo z silnych zmian popytu krajowego bądź zagranicznego
(szok popytowy).
Zmiany kursu walutowego przyczyniają się do łagodzenia wpływu szoków asymetrycznych
w następujący sposób. W przypadku negatywnego szoku terms of trade osłabienie kursu
walutowego zwiększa konkurencyjność cenową krajowych producentów i ich dochody
wyrażone w krajowej walucie. Podobny mechanizm działa w przypadku negatywnego
szoku popytowego, przy czym wówczas osłabienie kursu walutowego może wynikać nie
z samego faktu wystąpienia szoku, ale ze wzrostu oczekiwań na poluzowanie krajowej polityki pieniężnej (Gruen, Shuetrim 1994; Broda, Tille 2003; Edwards, Yeyati 2003; Funke i in.
2008; Jaaskela, Smith 2011). Usztywnienie nominalnego kursu walutowego sprawia, że
powyższe mechanizmy dostosowawcze nie funkcjonują, a wstrząs musi być neutralizowany przez zmiany realnego kursu walutowego za pośrednictwem dostosowania krajowych cen i płac.
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Brak możliwości swobodnego kształtowania stóp procentowych jest kolejnym kosztem
wprowadzenia strategii celu kursowego, który także może powodować większą zmienność
aktywności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku braku synchronizacji cykli koniunkturalnych. Niemożność swobodnego kształtowania stóp procentowych może również prowadzić
do narastania nierównowagi finansowej i makroekonomicznej, szczególnie gdy kurs
waluty kraju rozwijającego się jest usztywniony w stosunku do waluty kraju rozwiniętego.
Zbyt niski poziom nominalnych stóp procentowych – zwłaszcza w przypadku konwergencji
cen przejawiającej się wyższą inflacją w kraju niż w obszarze, wobec którego kurs jest usztywniony – może bowiem powodować nadmierny wzrost popytu i akcji kredytowej, a w konsekwencji pojawienie się nierównowagi na rynku aktywów i/lub nierównowagi zewnętrznej
(Duttagupta i in. 2005; Ghosh i in. 2014; NBP 2014a; zob. również rozdział 5.4.3).
Eliminacja elastyczności kursu walutowego i niezależności krajowej polityki stóp
procentowych sprawia, że w sytuacji wystąpienia wstrząsów asymetrycznych trzeba
wykorzystywać inne mechanizmy dostosowań makroekonomicznych, szczególnie
w przypadku braku mobilności czynników produkcji lub sztywności cen i płac. Głównym
narzędziem polityki makroekonomicznej umożliwiającym stabilizowanie koniunktury staje
się wówczas polityka fiskalna oraz polityka makroostrożnościowa. Gdy nie są one w stanie
zapobiec nierównowadze w sektorze finansów publicznych i nierównowadze makroekonomicznej, wzrasta ryzyko wystąpienia ataku spekulacyjnego na kurs waluty, a w konsekwencji
– kryzysu walutowego (por. ramka 5.2; szerzej Małecki i in. 2001)65.
Ramka 5.2. Kryzysy walutowe
Kryzys walutowy występuje w sytuacji, gdy bank centralny utrzymujący kurs stały jest
niezdolny do obrony kursu swojej waluty i musi ją zdewaluować lub całkowicie uwolnić
jej kurs. Może to wystąpić w wypadku ataku spekulacyjnego na kurs waluty (Reinhart,
Rogoff 2011; Claessens, Kose 2013; Małecki, Piasecki, Sławiński i Żóławska 2001; Burnside
i in. 2007; Glick, Hutchison 2011).
Kryzysy walutowe mogą pojawić się w następujących sytuacjach:
§§

 ystępowania znacznej nierównowagi w sektorze finansów publicznych i związaw
nego z nią ryzyka monetyzacji długu publicznego: prowadzi to do nadmiernego –
w stosunku do ograniczeń wynikających z utrzymywania kursu stałego – wzrostu
podaży krajowego pieniądza, a w konsekwencji do zwiększenia ryzyka upłynnienia
waluty. Jest to tzw. pierwsza generacja kryzysów walutowych, opisana w pracach:
Krugman (1979) oraz Flood i Garber (1984). Przykładem mogą być kryzysy walutowe
w Ameryce Łacińskiej w latach 90.

§§

 zrostu oczekiwań na dewaluację waluty oraz atak spekulacyjny z powodu wysow
kich kosztów obrony kursu walutowego w porównaniu z kosztami wynikającymi
z dewaluacji. Taka sytuacja może wystąpić, gdy istnieje inny stan równowagi gospodarki przy niższym poziomie kursu walutowego. To tzw. druga generacja kryzysów
walutowych, opisana w szczególności przez Obstfelda (1994, 1996). Przykładem może
być kryzys Europejskiego Systemu Walutowego, opisany w Aneksie 5.2.

65	

Im większa otwartość danej gospodarki, tym mniejsze jest ryzyko nagłego zatrzymania napływu kapitału
(sudden stop). Dzięki większemu udziałowi firm funkcjonujących w sektorze handlowym, które fakturują
w walucie zagranicznej, sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw nie powinna ulec znacznemu pogorszeniu w przypadku dewaluacji.
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§§

 admiernego zadłużenia sektora prywatnego w walutach obcych, zwiększająn
cego popyt na te waluty w celu spłaty zobowiązań i dopasowywania struktury
walutowej bilansów. Powoduje to presję deprecjacyjną na kurs waluty krajowej
(tzw. kryzysy walutowe trzeciej generacji); por. Burnside i in. (2001, 2004); Eichengreen,
Hausmann (1999). Najczęściej przywoływanym przykładem jest kryzys azjatycki
z 1997 r.

Kryzysy walutowe pociągają za sobą znaczne koszty dla gospodarki realnej
i sektora finansowego. Mogą bowiem prowadzić do wzrostu kosztów obsługi zobowiązań denominowanych w walutach obcych, co może spowodować pojawienie się wtórnego kryzysu w sektorze bankowym lub finansów publicznych. Kryzysom walutowym
towarzyszy silne ograniczenie napływu kapitału, co może dodatkowo znacznie zmniejszać akcję kredytową w gospodarce, ograniczając popyt inwestycyjny i konsumpcyjny.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w ponad 60% przypadków kryzysom walutowym towarzyszy głęboka recesja. W krajach rozwijających się prawdopodobieństwo
wystąpienia recesji po ataku spekulacyjnym jest zdecydowanie większe, głównie
z powodu znacznie wyższego stopnia dolaryzacji tych gospodarek (por. Gupta i in.
2003; Hutchison, Noy 2004; Reinhart, Rogoff 2011). Negatywne efekty gwałtownej
dewaluacji waluty są łagodzone przez wzrost cenowej konkurencyjności krajowej produkcji. Korzyść ta może być jednak wykorzystana tylko przez gospodarki o znacznym
stopniu otwartości (Glick, Hutchison 2011) i względnie dobrze rozwiniętym przemyśle
przetwórczym.
Po kryzysie walutowym próby stabilizacji kursu walutowego mogą się okazać
nieskuteczne ze względu na utratę wiarygodności przez władze monetarne
(por. rozdział 5.4.1). Taka sytuacja może się przyczyniać do odkotwiczenia oczekiwań inf lacyjnych, co utrudnia prowadzenie polityki dezinflacyjnej zarówno
bezpośrednio po takim kryzysie, jak i w późniejszym okresie. Utrata wiarygodności władz monetarnych może przejawiać się wzrostem dolaryzacji gospodarki. Utrudnia to dodatkowo prowadzenie krajowej polityki pieniężnej w wyniku
istotnego zaburzenia jej mechanizmu transmisji (por. Reinhart, Rogoff 2011).
W skrajnym przypadku taka sytuacja może doprowadzić do konieczności przyjęcia
obcej waluty (por. ramka 5.1).
Powyższe przykłady kryzysów walutowych i ich skutków pokazują, jak istotną
rolę w strategii celu kursowego odgrywa koordynacja różnych dziedzin polityki
gospodarczej – polityki fiskalnej i stabilnościowej, w tym makroostrożnościowej.
Powinny one być prowadzone w taki sposób, by nie dopuścić do narastania nierównowagi w sektorze finansów publicznych i w sektorze finansowym, która istotnie
zwiększa ryzyko pojawienia się kryzysu walutowego. Z tych względów po kryzysie
z 1997 r. część krajów azjatyckich, które dążąc do podtrzymania konkurencyjności kosztowej, w dalszym ciągu stabilizowały kurs swoich walut, z jednej strony gromadziła
rezerwy dewizowe (co miało ograniczać ryzyko ataków spekulacyjnych w przyszłości),
a z drugiej strony wprowadziła różne narzędzia z zakresu polityki makroostrożnościowej (por. podrozdział 5.4.2. Hongkong).
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5.4. Dotychczasowe doświadczenia
Poniżej przedstawiono przykłady, które z jednej strony pokazują zakres możliwych
wariantów strategii celu kursowego, a z drugiej ilustrują zalety takiej strategii i wyzwania
związane z jej realizacją. Pierwsze trzy przykłady dotyczą „mocnych” zobowiązań kursowych
(w ramach izby walutowej), stosowanych przez Argentynę, Hongkong oraz kraje bałtyckie66
do momentu przyjęcia przez nie euro. Następnie omówiono dwa przykłady „słabych” zobowiązań, stosowanych w Danii (kurs stały z dopuszczalnym przedziałem wahań) i w Polsce
(dewaluacja pełzająca z dopuszczalnym przedziałem wahań, do 2000 r.).
Omówione przykłady potwierdzają główne tezy dotyczące zalet wprowadzenia strategii celu kursowego, zawarte w rozdziale 5.1. W Argentynie i w Polsce – pomimo skrajnie
różnego zakończenia funkcjonowania strategii celu kursowego – przyjęcie takiej strategii
w warunkach niskiej wiarygodności krajowej polityki pieniężnej sprzyjało obniżeniu krajowej inflacji. Z kolei przykłady Danii i Hongkongu pokazują, że dążenie do stabilizowania
cen za pomocą strategii celu kursowego może być skuteczne również w krajach rozwiniętych, o ile charakteryzują się one znacznym stopniem otwartości i silnymi powiązaniami
z gospodarką bazową. Na przykładzie Hongkongu widać, że przyjęcie strategii celu kursowego stanowi bodziec do prowadzenia polityki fiskalnej i stabilnościowej nakierowanej na ograniczenie skali nierównowagi w sektorze finansów publicznych i finansowym.
W połączeniu z konsekwentną i skuteczną obroną zobowiązania kursowego (Dania) wzmacnia to wiarygodność strategii w dłuższym okresie.
Jednocześnie widać wiele zagrożeń związanych z realizacją strategii celu kursowego.
We wszystkich opisywanych poniżej przykładach – z wyłączeniem Polski – realizacja tej
strategii wiązała się ze wzrostem nierównowagi makroekonomicznej i finansowej. Jednak
w przypadku krajów rozwiniętych, o znacznie większej wiarygodności polityki fiskalnej
i nadzoru finansowego (Hongkong i Dania), wzrost nierównowagi był mniejszy i dotąd nie
powodował zagrożenia dla wiarygodności strategii celu kursowego. W przypadku krajów
o niższej wiarygodności polityki gospodarczej, w sytuacji narastania nierównowagi związanej
z ekspansywną polityką fiskalną lub brakiem odpowiedniego nadzoru nad sektorem finansowym, znacznie większe jest ryzyko ataku spekulacyjnego na kurs krajowej waluty. Wówczas
konieczna może być dewaluacja parytetu lub rezygnacja ze zobowiązania kursowego kosztem
dalszego zmniejszenia wiarygodności polityki pieniężnej, co pokazuje przykład Argentyny.
Z kolei kraje bałtyckie zdecydowały się na przeprowadzenie dewaluacji wewnętrznej, co czasem odbywa się przy bardzo wysokim koszcie społecznym. Przedstawione poniżej przykłady
wskazują także, że realizacja strategii celu kursowego wymaga podporządkowania jej innych
dziedzin polityki gospodarczej (polityki fiskalnej i nadzoru finansowego). Jeśli tak się nie dzieje,
konieczne może być porzucenie tej strategii, co w skrajnym przypadku oznacza kryzys walutowy.

5.4.1. Argentyna
Wprowadzenie izby walutowej w Argentynie było poprzedzone hiperinflacją pod koniec
lat 80., spowodowaną nierównowagą w sektorze finansów publicznych. Po przyjęciu nowej
66	

Z wyjątkiem Łotwy, która stosowała reżim kursu stałego, lecz z bardzo wąskim przedziałem wahań i przy
pełnym zabezpieczeniu emisji waluty krajowej rezerwami walutowymi, por. szerzej rozdział 5.4.3. Kraje
bałtyckie.
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strategii polityki pieniężnej nastąpił znaczny spadek inflacji (z ponad 3000% w 1989 r.
do około 4% w latach 1993−1994, wykres 5.3). Niewątpliwie wiązało się to z wprowadzeniem
izby walutowej, choć mogło wynikać także z towarzyszących temu innych działań w zakresie
polityki gospodarczej. Równolegle ze zmianą strategii polityki pieniężnej dokonano bowiem
znacznego zacieśnienia polityki fiskalnej oraz wprowadzono wiele reform, w tym zakaz automatycznej indeksacji płac.
Wykres 5.3. Inflacja w Argentynie
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Mimo skutecznego obniżenia inflacji poluzowanie polityki fiskalnej i stabilnościowej
w kolejnych latach oraz mała wiarygodność zobowiązania kursowego dla krajowych
podmiotów gospodarczych uczyniły Argentynę podatną na ataki spekulacyjne. Pierwszy
z nich miał miejsce podczas kryzysu meksykańskiego pod koniec 1994 r. W trakcie tego
ataku podmioty gospodarcze zaczęły wycofywać z banków swoje depozyty denominowane
w dolarach w obawie przed ich zamrożeniem w przypadku dewaluacji. Doprowadziło to
do kryzysu płynnościowego w argentyńskim sektorze bankowym. Ostatecznie udało się
zapobiec rozprzestrzenieniu kryzysu bankowego, jednak w następstwie ataku spekulacyjnego z końca 1994 r. argentyński bank centralny stracił ponad 1/3 swoich rezerw dewizowych. Doprowadziło to do efektywnego zacieśnienia warunków monetarnych w Argentynie
i – w konsekwencji – do głębokiej recesji. Jej skutkiem było utrzymywanie się w kolejnych
latach znacznej nierównowagi argentyńskich finansów publicznych (wykres 5.5) i wzrost
nierównowagi zewnętrznej.
Kosztem utrzymania izby walutowej było więc dalsze pogorszenie fundamentów gospodarki argentyńskiej i zwiększenie jej podatności na kolejne ataki spekulacyjne, z których największy miał miejsce w 1999 r., po dewaluacji waluty głównego partnera handlowego – Brazylii. Konsekwencją dewaluacji brazylijskiej waluty była utrata konkurencyjności
gospodarki argentyńskiej i pogłębienie recesji, a także dalsze pogorszenie pozycji fiskalnej,
prowadzące do szybkiego wzrostu rentowności obligacji skarbowych i ogłoszenia niewypłacalności przez rząd argentyński. Zmuszenie sektora bankowego do przejęcia znacznej
części emisji obligacji skarbowych było przyczyną radykalnego pogorszenia jego sytuacji
finansowej, zagrożenia brakiem wypłacalności, a w końcu jego całkowitego załamania.
W konsekwencji rząd argentyński musiał przywrócić kontrolę nad transakcjami finanso-
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wymi i walutowymi, wprowadzić limity wypłat z banków, a ostatecznie – upłynnić argentyńskie peso w styczniu 2002 r. W kolejnych latach argentyński bank centralny powrócił
do strategii celu kursowego w ramach reżimu zbliżonego do pełzającej dewaluacji (wykres
5.4). Jednak w 2014 r. konieczne okazało się ponowne uwolnienie kursu waluty67. Miało ono
związek z kryzysem zadłużeniowym na skutek braku dyscypliny w argentyńskich finansach
publicznych, oraz – w mniejszym stopniu – ze skutkami kryzysu zadłużeniowego z 2001 r.
Wykres 5.5. Podstawowe wskaźniki kondycji sektora finansów publicznych w Argentynie
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Przykład Argentyny wskazuje na skuteczność strategii celu kursowego w obniżaniu
inflacji w przypadku niskiej wiarygodności krajowego banku centralnego. Pokazuje
jednak również, że realizując strategię celu kursowego, bank musi się liczyć ze znacznymi utrudnieniami wynikającymi z małej wiarygodności zobowiązania kursowego.
Wiążą się one zwłaszcza z podwyższonym ryzykiem wystąpienia ataku spekulacyjnego.
Jak pokazują doświadczenia Argentyny, wiarygodność zobowiązania kursowego może być
dodatkowo obniżana przez silnie ekspansywną politykę fiskalną i brak wiarygodności nadzoru finansowego. Ponadto utrata konkurencyjności gospodarki argentyńskiej po dewaluacji
brazylijskiego reala potwierdza, że dla kraju stosującego strategię celu kursowego korzystniejsze jest usztywnienie kursu waluty krajowej w relacji do waluty głównego partnera
handlowego.
5.4.2. Hongkong
Celem polityki pieniężnej w Hongkongu jest stabilność kursu walutowego, definiowana
jako utrzymywanie sztywnej relacji dolara hongkońskiego do dolara amerykańskiego
w ramach izby walutowej (wykres 5.6). Wybór dolara amerykańskiego jako waluty bazowej
był motywowany tym, że w tej walucie rozliczana jest większość transakcji handlu zagranicznego (Kwan, Lui 1999; Chiu 2000; HKMA 2015).
67	

W grudniu 2015 r. rząd argentyński podjął decyzję o uwolnieniu kursu peso. Było to konieczne ze względu
na znaczny spadek rezerw walutowych (o 54,2% w latach 2010−2015) w warunkach kryzysu zadłużeniowego i pogorszenia nastrojów rynkowych w stosunku do krajów rozwijających się, w tym Argentyny,
związanych z oczekiwanym zacieśnieniem polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych.
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Głównym powodem utrzymywania przez Hongkong strategii celu kursowego jest
znaczna otwartość tej gospodarki. Relacja eksportu towarów i usług do PKB wynosi 219%
i jest najwyższa na świecie. Ponadto Hongkong nie stosuje ograniczeń w napływie kapitału
i jest jednym z ważniejszych centrów finansowych na świecie. Aktywa sektora finansowego
stanowią 750% PKB.
Wykres 5.6. Kurs dolara hongkońskiego
w relacji do dolara amerykańskiego

Wykres 5.7. Ceny mieszkań w Hongkongu
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Izba walutowa działa w tym kraju nieprzerwanie od 1983 r. i przez cały ten okres nie
dokonano dewaluacji waluty, również w trakcie kryzysu azjatyckiego. Świadczy to o dużej
wiarygodności zobowiązania kursowego hongkońskich władz monetarnych (Hong Kong
Monetary Authority, HKMA). Wiarygodność ta jest wspierana przez wysoki – znacznie wyższy od wymaganego przy funkcjonowaniu izby walutowej – poziom rezerw dewizowych.
Stanowią one ponad 100% PKB oraz blisko dwukrotność bazy monetarnej.
Cechy gospodarki hongkońskiej ograniczają prawdopodobieństwo materializacji
typowego ryzyka związanego ze stosowaniem strategii celu kursowego. Gospodarka
ta jest bardzo elastyczna, co ułatwia neutralizowanie szoków o charakterze zewnętrznym.
Polityka fiskalna jest prowadzona w sposób antycykliczny i konserwatywny – od początku
lat 90. deficyt w sektorze finansów publicznych pojawił się tylko raz, w okresie kryzysu azjatyckiego. Dodatkowo sektor bankowy w Hongkongu jest stabilny, wspierany przez politykę makroostrożnościową prowadzoną przez HKMA od czasu kryzysu azjatyckiego
(Chiu 2000; HKMA 2015).
Jednak Hongkong nie uniknął nierównowagi typowej dla gospodarek stosujących
strategię celu kursowego, zwłaszcza na rynku nieruchomości (wykres 5.7). W ostatnich
latach ceny nieruchomości w Hongkongu charakteryzują się silnym trendem wzrostowym.
Stosowanie przez HKMA strategii celu kursowego nie jest główną przyczyną boomu na
rynku nieruchomości (IMF 2014a)68, jednak ze względu na ograniczenia izby walutowej
i swobodę przepływów kapitałowych hongkońskie władze mają mniej narzędzi, by mu
68	

Wzrost cen wiąże się z ograniczoną podażą gruntów oraz ze znacznym udziałem nierezydentów wśród
nabywców mieszkań, w tym pochodzących z Chin kontynentalnych.

96

Narodowy Bank Polski

Kontrola kursu walutowego

przeciwdziałać. Wobec takich uwarunkowań istotną rolę w ograniczaniu nierównowagi
w tym sektorze odgrywają narzędzia polityki makroostrożnościowej (loan-to-value ratio
i debt-service-to-income ratio, maksymalna kwota kredytu hipotecznego) o różnej restrykcyjności, zależnej od rodzaju nieruchomości i podmiotu zaciągającego kredyt. Narzędzia te
pomogły w ograniczeniu zadłużenia gospodarstw domowych, jednak mają bardzo ograniczony wpływ na ceny nieruchomości z powodu znacznego udziału nierezydentów inwestujących na hongkońskim rynku (Wong i in. 2011; He 2013, 2014; Darbar, Wu 2015) i niewielki
udział krajowych środków w finansowaniu tych inwestycji.
Hongkong jest przykładem małej, bardzo otwartej gospodarki, od wielu lat z powodzeniem stosującej strategię celu kursowego opartą na reżimie izby walutowej, wspieraną
przez inne elementy krajowej polityki gospodarczej. Jednak przykład Hongkongu wskazuje również na istotne ograniczenia w realizacji strategii celu kursowego, w szczególności
zmierzające do ograniczenia boomu na rynku nieruchomości. W sytuacji braku autonomicznej polityki pieniężnej działania te mogą być prowadzone jedynie w ramach polityki makroostrożnościowej. W tym przypadku charakteryzowały się jednak ograniczoną skutecznością.

5.4.3. Kraje bałtyckie
Do momentu przyjęcia euro kraje bałtyckie stosowały strategię celu kursowego
w ramach mechanizmu ERM II (wykres 5.8, zob. również Aneks 5.2. Europejski System
Walutowy). Litwa i Estonia utrzymywały reżim izby walutowej. Z kolei na Łotwie obowiązywał kurs stały z jednostronnym zobowiązaniem do utrzymywania go w przedziale ±1% i z rezerwami zabezpieczającymi w ponad 100% emisję waluty krajowej.
Motywem przyjęcia przez te kraje strategii celu kursowego było początkowo obniżenie inflacji, a w przypadku Estonii i Litwy również dążenie do zbudowania
w krótkim okresie wiarygodności banku centralnego (na Łotwie nie było potrzeby wprowadzania izby walutowej z uwagi na względnie stabilną sytuację gospodarczą na początku
lat 90.; por. Knobl 2002; Pautola, Backe 1998; Korhonen 1999; Gulde-Wolf, Keller 2002).
Po zawarciu umowy o wolnym handlu, a następnie związanym z akcesją do Unii
Europejskiej otwarciu rynku i usunięciu ograniczeń kapitałowych w krajach bałtyckich zaczęła narastać nierównowaga zewnętrzna. W konsekwencji deficyt na
rachunku obrotów bieżących w tych krajach wzrósł z około 9% PKB w 1998 r. do około 15%
w 2008 r. (wykres 5.10). Narastanie nierównowagi zewnętrznej było spowodowane pogorszeniem konkurencyjności kosztowej (w latach 2006−2008 realny efektywny kurs walutowy
w krajach bałtyckich umocnił się o 14−22%). Główną przyczyną wzrostu nierównowagi
zewnętrznej w krajach bałtyckich był jednak szybki wzrost akcji kredytowej na cele konsumpcyjne i zakup nieruchomości, szczególnie w okresie poakcesyjnym (wykres 5.9).
Obowiązująca w krajach bałtyckich strategia celu kursowego przyczyniała się do wzrostu akcji kredytowej na dwa sposoby. Z jednej strony zbyt niski − w stosunku do fundamentów gospodarki rozwijającej się − poziom stóp procentowych prowadził do obniżenia kosztu
kredytu (stopy realne w krajach bałtyckich przez większą część pierwszej dekady XXI w. były
ujemne). Z drugiej strony brak ryzyka kursowego przyczyniał się do wzrostu popularności
jeszcze niżej oprocentowanych kredytów walutowych.
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Wykres 5.8. Kursy walutowe w krajach bałtyckich
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Nierównowaga makroekonomiczna w krajach bałtyckich narastała do rozpoczęcia kryzysu subprime w 2007 r., a następnie globalnego kryzysu finansowego w 2008 r.
Wówczas banki komercyjne w wielu państwach, również w krajach bałtyckich, znacznie
zaostrzyły politykę kredytową. Spowodowało to spadek akcji kredytowej i cen nieruchomości
oraz szybkie obniżenie się wzrostu konsumpcji, a w konsekwencji bardzo głęboką recesję
(w III kwartale 2009 r. PKB w Estonii spadł nawet o 19,3%).

Wykres 5.9. Roczna dynamika kredytów dla Wykres 5.10. Deficyty na rachunkach obrotów
sektora niefinansowego w krajach bałtyckich
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Mimo głębokiej recesji kraje bałtyckie nie zdecydowały się jednak na dewaluację swoich walut. Zamiast tego postanowiły przeprowadzić tzw. wewnętrzną dewaluację, polegającą na zwiększeniu konkurencyjności cenowej przez obniżenie wynagrodzeń w gospodarce.
W konsekwencji tych działań wynagrodzenia nominalne w latach 2008−2011 obniżyły się
o 10−18%. Wzrost konkurencyjności cenowej przyczynił się do stosunkowo szybkiego
i silnego ożywienia w gospodarkach bałtyckich, zwłaszcza w sektorze eksportowym.
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Roczna dynamika eksportu zwiększyła się w 2011 r. do 5,3−8,7%, natomiast dynamika PKB
wzrosła w tym czasie do nawet 10% (w Estonii w III kwartale 2011 r.). Działania podjęte przez
władze obu krajów okazały się na tyle skuteczne, że spełnionych zostało wiele kryteriów
przyjęcia do strefy euro (por. ECB 2010, 2013, 2014).
Dostosowaniom na rynkach pracy w krajach bałtyckich towarzyszyły jednak wysokie koszty makroekonomiczne – stopa bezrobocia w latach 2009−2010 znacznie wzrosła
i do 2013 r. pozostawała podwyższona, zwiększyła się również migracja w celach zarobkowych (Vilpisauskas, Kuokstis 2012; Kattel, Raudla 2012; IMF 2010, 2014b, 2014c; European
Commission 2012). Ze względu na wysoki koszt makroekonomiczny i wyższe koszty
ochrony socjalnej bezrobotnych wewnętrzna dewaluacja byłaby trudniejsza do przeprowadzenia i mniej efektywna w większych gospodarkach. W związku z tym wiarygodność deklaracji władz monetarnych o nadrzędności utrzymywania sztywnego kursu
walutowego byłaby znacznie niższa. Mogłoby to istotnie zwiększać oczekiwania dewaluacji
kursu, przez co zobowiązanie kursowe w takich gospodarkach byłoby znacznie trudniejsze
do utrzymania.
Przykład krajów bałtyckich pokazuje z jednej strony, że przyjęcie zobowiązania kursowego w gospodarkach doganiających może prowadzić do narastania nierównowagi,
a z drugiej, że usunięcie tej nierównowagi może się dokonać bez dewaluacji waluty
krajowej, przez tzw. wewnętrzną dewaluację. Dostosowaniom towarzyszy jednak wysoki
koszt makroekonomiczny.

5.4.4. Dania
Dania jest jednym z nielicznych krajów rozwiniętych, w których od wielu lat z powodzeniem realizowana jest strategia celu kursowego. Obowiązuje ona od powstania
Europejskiego Systemu Walutowego (ESW), poprzednika ERM II. Od 1999 r. polega na dążeniu banku centralnego do utrzymywania stałego kursu w relacji do euro, przy oficjalnym
dopuszczalnym paśmie odchyleń ± 2,5%, choć w praktyce zmienność kursu jest ograniczona
do ± 1% wokół parytetu.
Duński bank centralny uzasadnia utrzymywanie strategii celu kursowego dążeniem
do stabilności cen, która jest celem EBC (wykres 5.11). Pomimo uczestnictwa Danii w ESW,
a następnie ERM II, oraz znacznej konwergencji duńskiej gospodarki ze strefą euro społeczeństwo tego kraju nie zdecydowało się do tej pory na przyjęcie wspólnej waluty
(zob. również Aneks 5.2. Europejski System Walutowy).
Zdolność do utrzymania niewielkich odchyleń od parytetu centralnego od
początku realizacji strategii celu kursowego wskazuje na wiarygodność tej strategii w Danii. Zaledwie trzy razy zwiększyła się skala wahań korony duńskiej: w trakcie kryzysu ERM w latach 1992−1993 r., podczas kryzysu zadłużeniowego w strefie euro
w latach 2010−2012 oraz po rozpoczęciu luzowania ilościowego przez EBC na początku 2015 r.
W trakcie tych epizodów duński bank centralny wykazał jednak determinację w obronie
kursu, umacniając tym samym wiarygodność swojego zobowiązania kursowego. W szczególności, dążąc do obrony zobowiązania kursowego w okresie kryzysu zadłużeniowego
i po rozpoczęciu luzowania ilościowego przez EBC, Bank Danii obniżył swoją główną stopę
procentową znacznie poniżej zera.
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Wykres 5.11. Inflacja HICP w strefie euro i w Danii
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Wykres 5.12. Zadłużenie gospodarstw domowych w Danii na tle krajów członkowskich OECD
500

% PKB

400
300
200
100
0

LU IS IE PT DK SE NL ES NO KR JP BE UK CA FR CH FI US EE AU HU IT SI CL AT DE CZ GR IL PL SK TK MX

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

Pomimo znacznej konwergencji gospodarki duńskiej ze strefą euro utrzymywanie strategii celu kursowego oddziaływało w kierunku narastania nierównowagi, choć nie
zawsze było jej główną przyczyną69. Dania doświadcza też dużej nierównowagi w zakresie zadłużenia sektora prywatnego. Silny przyrost zadłużenia prywatnego miał związek
głównie ze wzrostem dynamiki kredytów hipotecznych. Jego przyczyną były zbyt niskie
stopy procentowe, jak też dodatkowe bodźce do zakupu nieruchomości (w tym ulgi
podatkowe i znaczna regulacja rynku pod wynajem) oraz regulacje dotyczące udzielania kredytów mieszkaniowych70. Zadłużenie duńskich gospodarstw domowych pozostaje
69	

Konkurencyjność gospodarki duńskiej pozostaje wysoka na tle innych gospodarek, jednak konkurencyjność kosztowa znacznie się obniżyła w ostatnich latach. Wiąże się to głównie z silnym wzrostem płac
w latach 2006−2008, szczególnie w sektorze publicznym, ale również – na skutek znacznych niedopasowań
– w sektorze prywatnym. Obniżenie konkurencyjności kosztowej (oprócz stagnacji w strefie euro, będącej
głównym partnerem handlowym Danii) jest jedną z przyczyn spadku udziału tego kraju w światowym
eksporcie.
70	
Udzielanie kredytów mieszkaniowych w Danii jest finansowane przez bank za pośrednictwem emisji
obligacji hipotecznych o terminie zapadalności i strumieniach płatności identycznych jak w spłacanym
kredycie. Ogranicza to ryzyko związane z udzielaniem takich kredytów (szerzej w: IMF 2007; Frankel i in.
2004).
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jednym z najwyższych w krajach OECD (wykres 5.12). Znacznie większe zadłużenie sektora
prywatnego i większa nierównowaga na rynku nieruchomości pogłębiają zmienność produktu w gospodarce duńskiej w porównaniu z gospodarką strefy euro.
W trakcie globalnego kryzysu zadłużeniowego w Danii nastąpiła silna korekta na rynku
nieruchomości, po której ceny pozostały względnie stabilne. Przyczynił się do tego wysoki
poziom zadłużenia duńskich gospodarstw domowych oraz działania rządowe, w tym obniżenie ulg podatkowych i wprowadzenie wymagań dotyczących wkładu własnego. Jednak
od końca 2011 r. ceny nieruchomości zaczęły ponownie rosnąć, co wiązało się głównie
z obniżeniem stóp procentowych przez Bank Danii w reakcji na kryzys zadłużeniowy
w strefie euro. W związku z ryzykiem ponownego zwiększenia się nierównowagi na duńskim
rynku nieruchomości rząd rozpoczął prace nad stworzeniem ram instytucjonalnych dla polityki makroostrożnościowej (IMF 2014d).
Przykład Danii pokazuje, że małe otwarte gospodarki o znacznym stopniu konwergencji, tj. zbliżonym poziomie rozwoju i silnych związkach gospodarczych z obszarem
walutowym, mogą powiązać swoją walutę z walutą tego obszaru i w ten sposób przyczyniać się do utrzymywania stabilnego poziomu cen. Jednak również w takim przypadku
występują wady wspólne dla krajów mniej przystosowanych do wprowadzenia strategii
celu kursowego. W szczególności utrzymywanie zobowiązania kursowego – nawet w gospodarce charakteryzującej się znaczną konwergencją z gospodarką bazową – może prowadzić
do narastania nierównowagi na rynku nieruchomości, utraty konkurencyjności cenowej
i wyższej amplitudy cykli koniunkturalnych w kraju stosującym kurs stały (por. Rozdział 4.
Kontrola podaży pieniądza).

5.4.5. Polska
W okresie transformacji ustrojowej NBP realizował eklektyczną strategię polityki pieniężnej. Polegała ona na równoległej realizacji dwóch celów pośrednich polityki pieniężnej
– kontroli podaży pieniądza i stabilizacji kursu walutowego (wykres 5.13).
Nadrzędnym celem polityki pieniężnej w okresie transformacji było przywrócenie stabilności gospodarczej w wyniku radykalnego obniżenia inflacji, która w I kwartale
1990 r. wyniosła w ujęciu rocznym ponad 1100% (wykres 5.14). Podobnie jak w innych krajach
regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a wcześniej w krajach Ameryki Łacińskiej (por. podrozdział 5.4.1. Argentyna), dezinflacji miało pomóc usztywnienie kursu walutowego, początkowo
w relacji do dolara amerykańskiego. Jego celem było zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych przez
powiązanie złotego, silnie tracącego na wartości, ze stabilną walutą Stanów Zjednoczonych.
Miało to również zahamować dolaryzację polskiej gospodarki, nasilającą się w ostatnich miesiącach 1989 r. Powiązanie złotego z dolarem poprzedziła dewaluacja kursu złotego o 46,2%,
która miała wzmocnić wiarygodność zobowiązania kursowego wobec niskiego poziomu rezerw
dewizowych (Dąbrowski 1999; Morales 2001; Kokoszczyński 2001; Sławiński 2011).
W kolejnych dwóch latach utrzymywanie sztywnej relacji złotego do dolara amerykańskiego okazywało się jednak coraz mniej adekwatne ze względu na zmiany zachodzące
w gospodarce w okresie transformacji ustrojowej, w szczególności w strukturze geograficznej
handlu zagranicznego (silny wzrost udziału partnerów handlowych z obszaru Europejskiej
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Wspólnoty Gospodarczej) i związane z nimi obniżenie roli dolara amerykańskiego jako
waluty rozliczeniowej w handlu zagranicznym. Usztywnienie kursu walutowego w relacji
do dolara amerykańskiego zwiększało również koszty obsługi zadłużenia zagranicznego,
którego struktura walutowa była zdywersyfikowana. Do tego doszło silne wzmocnienie
się dolara amerykańskiego względem walut europejskich w I połowie 1991 r. Czynniki te
oraz mniejsza od zakładanej skala obniżenia się inflacji w Polsce spowodowały, że realny
kurs walutowy umocnił się znacznie silniej, niż oczekiwano, ustalając parytet względem
dolara. Utrudniało to utrzymanie konkurencyjności kosztowej polskiej gospodarki (w tym
względem krajów regionu, których waluty były powiązane z marką niemiecką lub koszykiem
walut), przyczyniało się do narastania nierównowagi zewnętrznej i spowalniało akumulację
rezerw walutowych (co mogło być istotnym utrudnieniem w negocjacjach z wierzycielami
Polski; wykres 5.15).
Wykres 5.13. Kurs złotego w relacji do walut, z którymi był powiązany
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Uwaga: w okresie styczeń 1990 − maj 1991 r. w relacji do dolara amerykańskiego, maj 1991 − grudzień 1998 r. w relacji do
koszyka (dolar amerykański – 45%, marka niemiecka – 35%, funt brytyjski – 10%, frank francuski – 5%, frank szwajcarski –
5%), od stycznia 1999 r. w relacji do zrewidowanego koszyka (euro – 55%, dolar amerykański – 45%).

Z powyższych względów niezbędna okazała się zmiana sposobu usztywnienia kursu
złotego. Dolara amerykańskiego zastąpiono koszykiem walutowym o składzie odzwierciedlającym rolę poszczególnych walut w strukturze handlu zagranicznego Polski. W maju
1991 r. dokonano dewaluacji złotego, a w październiku 1991 r. wprowadzono dewaluację
pełzającą (Cottarelli, Doyle 1999; Kozłowski 2003; Kokoszczyński 2004; Korhonen, Wachtel
2004). W ramach nowej strategii kurs złotego miał się deprecjonować w tempie 1,8% miesięcznie w relacji do koszyka walutowego składającego się z pięciu walut, o przeważającym
udziale dolara amerykańskiego i marki niemieckiej.
W okresie stosowania dewaluacji pełzającej nastąpiło dalsze znaczne obniżenie inflacji, jednak na początku jej obowiązywania silnie wzrosła nierównowaga zewnętrzna
(Sachs 1996; Koch 1997). Wiązało się to z nadal wysoką inflacją na początku lat 90., jak też
z efektywną rewaluacją marki niemieckiej oraz aprecjacją dolara amerykańskiego w okresie
poprzedzającym kryzys ESW i podczas niego (por. Aneks 5.2. Europejski System Walutowy).
Z tego względu konieczne były dwie dewaluacje kursu walutowego: pierwsza jeszcze przed
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kryzysem ESW w lutym 1992 r. o 10,7%, a następna w sierpniu 1993 r. o około 7,4%. Tej drugiej
towarzyszyło jednak obniżenie tempa pełzającej dewaluacji. W kolejnych latach obowiązywania reżimu nierównowaga zewnętrzna przejściowo się zmniejszyła.
Wykres 5.14. Roczna dynamika cen
konsumpcyjnych w Polsce
%
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Po zawarciu porozumienia z Klubem Londyńskim i zmniejszeniu ograniczeń w napływie kapitału w 1994 r. nastąpił silny wzrost napływu kapitału do Polski, podobnie jak do
innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Bańbuła i in. 2010; Kozłowski 2003).
Utrudniało to pełzającą dewaluację. W związku z tym w 1995 r. dokonano pewnego poluzowania reżimu kursowego przez dopuszczenie odchyleń wobec parytetu centralnego (początkowo na poziomie ±7%) oraz rewaluacji parytetu centralnego. Wraz z podjęciem decyzji
o wprowadzeniu strategii celu inflacyjnego w Polsce rozpoczęto stopniową liberalizację
polityki kursowej, czego wyrazem było kilkakrotne poszerzanie przedziału dopuszczalnych
wahań w latach 1998−1999: do ±10% w lutym 1998 r., ±12,5% we wrześniu 1998 r. i ±15%
w styczniu 1999 r., a ostatecznie jego zniesienie w kwietniu 2000 r.
Doświadczenia Polski wskazują, że stabilizacja kursu walutowego może być elementem
skutecznej polityki dezinflacyjnej. W przypadku Polski taka polityka kursowa odegrała
znaczną rolę w odbudowaniu wiarygodności polityki pieniężnej. Przyczyniła się do obniżenia oczekiwań inflacyjnych, a także – na początku transformacji ustrojowej – do zahamowania procesu dolaryzacji polskiej gospodarki. Było to możliwe mimo trudnych uwarunkowań prowadzenia polityki pieniężnej w tamtym okresie: transformacji ustrojowej, zapaści
finansów publicznych i niskiego poziomu rezerw dewizowych. Stabilizowanie kursu przyczyniło się do obniżenia inflacji z bardzo wysokiego poziomu do blisko 10%, jednak dalsze
obniżenie dynamiki cen było prawdopodobnie możliwe dopiero po wprowadzeniu strategii bezpośredniego celu inflacyjnego i upłynnieniu kursu walutowego. Ponadto stabilizowanie kursu walutowego w Polsce w latach 90. wiązało się z pewnymi kosztami, przede
wszystkim z obniżeniem konkurencyjności cenowej, które prowadziło do pogłębienia
nierównowagi zewnętrznej, głównie na początku lat 90., i utrudniało zwiększanie rezerw
walutowych. Parametry polityki pieniężnej były jednak wielokrotnie dostosowywane tak,
by zwiększyć konkurencyjność cenową polskiej gospodarki – przez powiązanie złotego
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z koszykiem walut zamiast wyłącznie z dolarem amerykańskim, wprowadzenie dewaluacji
pełzającej i kilkukrotne dostosowywanie parametrów nowego reżimu kursowego, w tym
parytetu i pasma wahań.

5.5. Ocena strategii
Efektywność strategii
Efektywność strategii celu kursowego zależy od specyfiki gospodarki. Jest ona wyższa
w małych gospodarkach otwartych lub w sytuacji znacznej zbieżności cyklicznej pomiędzy krajem usztywniającym kurs a gospodarką bazową. Zmiany kursu walutowego
nie są wówczas konieczne do ograniczenia amplitudy wahań koniunktury gospodarczej.
W krajach o niskiej wiarygodności instytucji usztywnienie relacji kursowej do waluty
kraju charakteryzującego się stabilnością cen może być skutecznym sposobem na obniżenie inflacji, choć za cenę utraty amortyzującej roli płynnego kursu walutowego. W pozostałych przypadkach rezygnacja z części narzędzi polityki gospodarczej, tj. płynnego kursu
walutowego oraz autonomicznej polityki stóp procentowych, może zmniejszać odporność
gospodarki na szoki, a przez to zwiększać zmienność aktywności gospodarczej i inflacji.
Dotyczy to w szczególności krajów o małej zbieżności cyklu koniunkturalnego w relacji
do gospodarki bazowej lub o niższym stopniu rozwoju.

Możliwość kontroli zmiennej będącej kotwicą nominalną banku centralnego
W przypadku strategii celu kursowego bank centralny ma bezpośrednią kontrolę nad
zmienną będącą kotwicą nominalną, większą niż w innych omawianych strategiach.
Jego zdolność do utrzymywania stałego kursu jest zarazem ograniczona możliwościami prowadzenia interwencji na rynku walutowym. W przypadku presji deprecjacyjnej możliwości interwencji ogranicza wielkość rezerw dewizowych, a czasem również
brak dostępu do awaryjnego finansowania zagranicznego. Z kolei w przypadku presji
aprecjacyjnej ograniczeniem może być skala strat bilansowych z powodu niższej stopy
zwrotu z aktywów denominowanych w walutach obcych w porównaniu z aktywami krajowymi oraz zmieniającej się rynkowej wyceny aktywów. Istotnym czynnikiem decydującym
o możliwości utrzymywania stałego kursu jest także podporządkowanie innych elementów
polityki gospodarczej zobowiązaniu kursowemu.

Transparentność i zrozumiałość celu dla podmiotów gospodarczych
Strategia utrzymywania stabilnego kursu walutowego jest bardzo przejrzysta dla krajowych podmiotów gospodarczych, choć stopień jej przejrzystości maleje wraz ze wzrostem
elastyczności zobowiązania kursowego (najmniejszy jest w przypadku dewaluacji pełzającej).
Strategia ta pozwala na stabilizację oczekiwań co do dynamiki cen produktów importowanych, przez co przyczynia się do stabilizacji oczekiwań inflacyjnych w odniesieniu do wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych.
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Możliwość elastycznego stosowania strategii
W zależności od stopnia usztywnienia kursu stosowanie strategii celu kursowego ogranicza („słabe” zobowiązania kursowe) lub wręcz uniemożliwia prowadzenie autonomicznej
polityki pieniężnej („mocne” zobowiązania kursowe). Wysokość stóp procentowych jest
bowiem ściśle uzależniona od warunków monetarnych obszaru, z którym waluta krajowa
jest związana. Ponadto stosowanie celu kursowego ogranicza możliwość dostosowań nominalnego kursu walutowego w reakcji na wstrząsy lub zmianę fundamentów gospodarczych, bez utraty wiarygodności celu kursowego. Stosowanie strategii celu kursowego
może także zmniejszać swobodę prowadzenia krajowej polityki gospodarczej w innych
obszarach.
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Aneks 5.1. Systemy kursów sztywnych – system waluty złotej i system
z Bretton Woods
Współcześnie stosowane strategie celu kursowego wywodzą się często z systemów kursów sztywnych oraz tzw. systemu z Bretton Woods, których celem było zapewnienie wiarygodności światowemu systemowi walutowemu przez oparcie go na złocie, a później na
dolarze. Do tej pory, szczególnie po globalnym kryzysie finansowym, standard złota bywa
postrzegany jako system kursowy, który może zostać przywrócony w przypadku radykalnego
obniżenia zaufania do pieniądza fiducjarnego. Takie propozycje pomijają na ogół poważne
problemy, z którymi wiązało się sztywne powiązanie pieniądza ze złotem, a także różnice
między współczesną a XIX-wieczną gospodarką, na które zwrócono uwagę poniżej.

Standard złota
Pierwszy system waluty złotej powstał w wyniku stopniowego upodabniania się systemów pieniężnych w różnych krajach w warunkach rosnącej globalizacji handlu i przepływów międzynarodowych w II połowie XIX w. W ramach tego systemu instytucje sprawujące władzę monetarną w wielu krajach na świecie zobowiązały się do bezwarunkowego
wymieniania waluty krajowej na złoto według sztywnego parytetu71.
Ze względu na konieczność zachowania stałego parytetu waluty do złota w ramach
systemu waluty złotej ewentualne dostosowania realnego kursu walutowego w reakcji
na szoki dokonywały się za pośrednictwem zmian cen i wielkości produkcji w kraju.
Mechanizm dostosowawczy w ramach tego systemu działał w dużym stopniu automatycznie,
według następującego schematu. Wzrost cen krajowych powodował pogorszenie konkurencyjności cenowej eksportu, zwiększenie deficytu handlowego, odpływ kruszcu za granicę
i w konsekwencji presję na parytet walutowy. Odpływ złota wymuszał spadek krajowej
podaży pieniądza72, wzrost stóp procentowych i zacieśnienie warunków monetarnych.
Przyczyniało się to do osłabienia wzrostu gospodarczego i do inflacji, a także zwiększało
konkurencyjność cenową gospodarki, hamując odpływ kruszcu i przywracając równowagę
w bilansie płatniczym. Procesy dostosowawcze w ramach systemu waluty złotej były
ułatwione dzięki znacznie większej niż obecnie elastyczności cen i płac73. Umożliwiało to
szybkie dostosowanie się cen i konkurencyjności poszczególnych krajów, jednak prowadziło
również do silniejszej niż w systemie kursów płynnych amplitudy wahań cyklu koniunkturalnego oraz znacznie częstszego występowania recesji.

71	

Na przykład funt brytyjski (szterling) zdefiniowany był jako 7,3 grama złota, a dolar amerykański jako
1,505 gramów złota. Oznaczało to w szczególności, że kurs wymiany funta do dolara był sztywny – ustalony na poziomie wzajemnej relacji obu parytetów (w tym wypadku 4,85), choć w ramach systemu dopuszczano niewielkie odchylenia od tych parytetów, co było uzasadniane kosztami transportu złota pomiędzy
krajami. Złota nie stosowano jako środka płatniczego w transakcjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi, choć mogło być wydobywane i stanowić przedmiot obrotu gospodarczego.
72	
W systemie waluty złotej podaż pieniądza była w znacznym stopniu egzogeniczna. Jej kształtowanie się
określał model mnożnikowy, opisany w podrozdziale 4.2.1, pkt C.
73	
Ze względu na ograniczony zasób kruszcu, a przez to powiązanego z nim pieniądza w ramach systemu
waluty złotej inflacja utrzymywała się na bardzo niskim poziomie i często występowały okresy ujemnej,
a nawet silnie ujemnej dynamiki cen. Na temat elastyczności cen i płac w systemie waluty złotej zob. np.
Lebergott (1964), Romer (1986), James i Thomas (2007) oraz Lindert i Williamson (2012).

106

Narodowy Bank Polski

Kontrola kursu walutowego

Przyjmuje się, że system waluty złotej przestał istnieć wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 r. Jego załamanie było związane z radykalnym wzrostem wydatków publicznych,
spowodowanym działaniami wojennymi, których sfinansowanie – przez ekspansywną politykę pieniężną – nie byłoby możliwe przy zachowaniu sztywnego parytetu do złota.
Po I wojnie światowej podjęto próbę odtworzenia systemu waluty złotej. Nowy system
dopuszczał posiadanie rezerw nie tylko w formie kruszcowej, ale również w formie walut
(tzw. system waluty dewizowo-złotej). Z założenia miał być bardziej elastyczny, jednak okazał się niestabilny z powodu znacznego wzrostu nierównowagi w trakcie I wojny światowej
i po jej zakończeniu, kiedy istotnie zwiększyły się rezerwy złota Stanów Zjednoczonych.
W związku z tym w okresie międzywojennym źródłem finansowania rezerw walutowych
części krajów europejskich były kredyty zaciągane w amerykańskich bankach. Wybuch
Wielkiego Kryzysu w 1929 r. spowodował odpływ kapitału amerykańskiego z Europy,
a rezerwy walutowe i złotowe w krajach europejskich znacznie się zmniejszyły i utrzymanie
ich wymienialności na złoto nie było możliwe.

System z Bretton Woods
Kolejną próbą koordynacji polityki pieniężnej na świecie był system z Bretton Woods,
ustanowiony w 1944 r. i wprowadzony w życie pod koniec lat 50. XX w.74 System z Bretton
Woods był próbą odnowienia międzynarodowego systemu kursów sztywnych sprzed wojny,
lecz miał być wolny od jego najważniejszych wad, co odzwierciedlała jego konstrukcja.
Jej najważniejsze elementy to:
§§

ustalenie kursów centralnych poszczególnych walut nie w relacji do złota, lecz do
dolara amerykańskiego, który był wymienialny na złoto;

§§

umożliwienie jednoprocentowych wahań wokół parytetu i jego dewaluacji w przypadku powstania nierównowagi w bilansie płatniczym, co oznaczało, że w porównaniu
z systemem waluty złotej większe znaczenie miała równowaga wewnętrzna;

§§

brak wymienialności wielu walut i liberalizacji przepływów kapitałowych.

Mimo pewnych ulepszeń w stosunku do standardu złota system z Bretton Woods nie
był w stanie zapewnić koordynacji makroekonomicznej i zapobiec narastaniu nierównowagi zewnętrznej w uczestniczących w nim krajach. Ograniczenia systemu uniemożliwiały uwzględnienie w relacjach kursowych zmian w poziomie cen, co przyczyniało się do
stopniowego narastania nierównowagi pomiędzy krajami. Wobec wzrostu inflacji, spowodowanego pośrednio przez wydatki na zbrojenia, Stany Zjednoczone utraciły konkurencyjność
cenową wobec innych krajów rozwiniętych, w szczególności Niemiec i Japonii. Wywołało to
oczekiwania na dewaluację parytetu dolara amerykańskiego względem złota lub względem
pozostałych walut w systemie, a także wyzwoliło presję na wzrost ceny złota, co oddziaływało w kierunku zacieśnienia warunków monetarnych w Stanach Zjednoczonych. Z kolei
presja na rewaluację innych walut skłaniała banki centralne do rewaluacji parytetów względem dolara lub wręcz opuszczania przez nie systemu (Szwajcaria w 1971 r.). Stopniowa
74	

Powodem opóźnienia była konieczność zgromadzenia dostatecznego poziomu rezerw dewizowych do
zapewnienia wymienialności walut.
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dekonstrukcja systemu w latach 70. XX w. skłoniła Stany Zjednoczone do zawieszenia
wymienialności dolara amerykańskiego na złoto, a następnie jego uwolnienia.
W konsekwencji załamania się systemu z Bretton Woods nastąpiły istotne zmiany w sposobie rozumienia roli polityki pieniężnej. Większość walut straciła kotwice nominalne, gdyż
waluty te przestały być sztywno związane z dolarem, a dolar – ze złotem. Banki centralne
i rządy uwolniły się w ten sposób od ograniczenia monetarnego. Umożliwiło im to prowadzenie dyskrecjonalnej polityki pieniężnej, która w latach 70. XX w. była nakierowana na pobudzenie aktywności gospodarczej oraz złagodzenie wpływu wstrząsów naftowych na gospodarkę.
W konsekwencji polityka pieniężna w Stanach Zjednoczonych była nadmiernie akomodacyjna, czego skutkiem była relatywnie wysoka inflacja i odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych.
Niepowodzenia w stosowaniu podejścia keynesowskiego – zakładającego dążenie do pełnego
zatrudnienia i redukcję bezrobocia w wyniku zaakceptowania wyższej inflacji – skłoniły banki
centralne do ponownego usztywniania kursów walutowych w latach 70. i 80. XX w. (por. Aneks
5.2. Europejski System Walutowy). Z powodu coraz powszechniejszego przekonania, że sztywne
kursy walutowe są nie do utrzymania na dłuższą metę (próby ponownego usztywniania kursów walutowych ostatecznie kończyły się niepowodzeniem), popularność zyskiwały też postulaty monetarystów (por. Rozdział 4. Kontrola podaży pieniądza).

Aneks 5.2. Europejski System Walutowy
Upadek systemu z Bretton Woods (por. Aneks 5.1. Systemy kursów sztywnych – system waluty
złotej i system z Bretton Woods) i związany z tym wzrost zmienności kursów niepowiązanych odtąd ze sobą walut stanowiły zagrożenie dla kontynuacji procesu integracji
krajów członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Mógł on bowiem
prowadzić do większej rozbieżności polityki gospodarczej w ramach EWG, a tym samym
do zmniejszenia synchronizacji cykli koniunkturalnych (Eichengreen 2000). W związku
z tym kraje EWG podejmowały próby koordynacji swojej polityki gospodarczej przez
ponowne powiązanie kursów walutowych. W tym sensie próby wprowadzenia europejskiego systemu walutowego w jego różnych odsłonach miały charakter nie tyle strategii
polityki pieniężnej, ile szeroko rozumianej strategii polityki gospodarczej.
Pierwsza próba ustabilizowania kursów walut europejskich została podjęta już
w 1972 r. w ramach tzw. węża walutowego. Próba ta była jednak nieudana z powodu słabej
koordynacji polityki gospodarczej, w tym również polityki pieniężnej, w okresie stagflacji po
pierwszym kryzysie naftowym.
Próby utworzenia mechanizmu wahań kursowych zostały ponownie podjęte przez
Niemcy i Francję w 1978 r., a zasady nowego mechanizmu zostały zaakceptowane rok później przez wszystkie ówczesne kraje członkowskie EWG, czego konsekwencją było stworzenie Europejskiego Systemu Walutowego (ESW). W przeciwieństwie do węża walutowego
system ten charakteryzował się znaczną koordynacją nie tylko polityki pieniężnej, ale również − w ograniczonym zakresie – polityki stabilnościowej. Opierał się na dwóch głównych
filarach. Pierwszym była Europejska Jednostka Walutowa (European Currency Unit, ECU),
wzorowana na SDR, tj. jednostce rozliczeniowej MFW75. Drugim filarem był tzw. mechanizm
75	

ECU nie było tylko jednostką rozliczeniową, ale służyło również do kwotowania transakcji pomiędzy
krajami EWG, a niektóre państwa emitowały nawet obligacje denominowane w ECU.
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kursowy (Exchange Rate Mechanism, ERM), w ramach którego wyznaczono parytet walut
krajów członkowskich EWG do ECU. Państwa członkowskie nie były jednak zobowiązane
do utrzymywania kursu walutowego jak najbliżej parytetu, co miało zapewniać systemowi
elastyczność. Oprócz dwóch głównych filarów istniały jeszcze dodatkowe instytucje zapewniające koordynację interwencji walutowych między bankami centralnymi oraz mechanizmy wzajemnej pomocy finansowej między krajami członkowskimi w przypadku narastania
nadmiernej nierównowagi zewnętrznej.
Wprawdzie nie marka niemiecka, lecz ECU było jednostką, w stosunku do której usztywniano kurs walutowy, jednak to Bundesbank prowadził najbardziej niezależną politykę
pieniężną spośród banków centralnych krajów uczestniczących w ESW, pośrednio decydując
o warunkach monetarnych we wszystkich krajach EWG. Marka niemiecka stała się więc
w tym systemie swoistą walutą rezerwową, a w ramach ESW istniała w praktyce znaczna
asymetria zobowiązań.
ESW przetrwał drugi kryzys naftowy, pomagając krajom w nim uczestniczącym
w polityce dezinflacyjnej przez de facto importowanie restrykcyjnej polityki pieniężnej
Niemiec (por. rozdział 5.1. Podstawy teoretyczne). W początkowym okresie funkcjonowania
systemu banki centralne krajów członkowskich kilkukrotnie dewaluowały parytety swoich
walut do ECU, jednak na przełomie lat 80. i 90. dewaluacje nie były przeprowadzane. Oznacza
to, że system był w stanie zapewnić stabilność kursów walut krajów w nim uczestniczących.
W trakcie funkcjonowania ESW zaczęła jednak narastać nierównowaga związana częściowo z asymetrią zobowiązań w ramach tego systemu, a częściowo z kontynuacją procesów rozpoczętych w trakcie funkcjonowania systemu z Bretton Woods. W szczególności:
§§

Restrykcyjna polityka pieniężna Bundesbanku prowadziła do aprecjacji marki niemieckiej w stosunku do dolara amerykańskiego (najsilniejszej w latach 80.), a w konsekwencji także części krajów członkowskich EWG, powodując zmniejszenie ich
konkurencyjności.

§§

Nieodpowiednia wysokość parytetów ustalonych dla walut niektórych krajów uczestniczących w systemie pogłębiała spadek konkurencyjności niektórych krajów ESW.
Dotyczyło to zwłaszcza Wielkiej Brytanii, która ustaliła zbyt wysoki parytet w stosunku
do ECU w okresie silnego wzrostu gospodarczego, przez co przewartościowany kurs
walutowy przyczyniał się do pogłębienia recesji w gospodarce brytyjskiej w latach 80.

§§

Polityka Bundesbanku, choć miała istotny wpływ na warunki monetarne w krajach
członkowskich, nie była w stanie zapobiec różnicom między stopami inflacji w państwach EWG. Wynikały one z odmiennego stopnia rozwoju gospodarczego, braku synchronizacji cykli koniunkturalnych lub ekspansywnej polityki fiskalnej, a tym samym
stopniowego pogarszania się konkurencyjności i narastania nierównowagi zewnętrznej
między poszczególnymi gospodarkami w ramach systemu. Problem obniżenia konkurencyjności dotyczył zwłaszcza gospodarki włoskiej.

§§

Znacznie wyższy poziom stóp procentowych w części krajów ESW w stosunku do pozostałych krajów rozwiniętych, w połączeniu ze stabilnym kursem walutowym prowadził
do wzrostu popularności strategii carry trade, w której niektóre kraje członkowskie ESW
pełniły funkcję krajów docelowych dla napływu kapitału w ramach tego typu strategii.
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§§

Napływ kapitału do tych krajów powodował w nich nadmierny wzrost akcji kredytowej oraz pogorszenie jakości kredytów i kapitału w sektorze bankowym w gospodarkach
o mniejszej konwergencji.

System ESW załamał się w 1992 r. z dwóch głównych powodów. Pierwszym była nadmiernie restrykcyjna polityka pieniężna Bundesbanku, zwłaszcza w reakcji na zwiększenie
skali wydatków publicznych po zjednoczeniu Niemiec, która przyczyniała się do wzrostu
presji na dewaluację kursów walut innych krajów członkowskich ESW. Drugim była utrata
wiarygodności systemu w związku z odrzuceniem przez Danię Traktatu o Unii Europejskiej
w czerwcu 1992 r., który stanowił podstawę prawną pogłębienia integracji walutowej i stworzenia unii monetarnej76. W reakcji na odrzucenie Traktatu o Unii Europejskiej przez Danię
nastąpiły ataki spekulacyjne na waluty krajów członkowskich ESW, w których parytety
były najbardziej przeszacowane – włoskiego lira, funta brytyjskiego oraz franka francuskiego. Ze względu na znaczne koszty obrony kursu walutowego Wielka Brytania, a następnie Włochy zdecydowały się na opuszczenie mechanizmu kursowego. Z kolei Hiszpania,
Portugalia i Francja dokonały dewaluacji swoich walut, a Francja dodatkowo uzyskała zgodę
na poszerzenie pasma dopuszczalnych wahań77.
Kryzys ESW nie zahamował integracji walutowej w Unii Europejskiej, jednak spowodował pewne ograniczenie liczby krajów uczestniczących w systemie. Znacznie obniżyły się
szanse na uczestniczenie w integracji walutowej przez Danię, której obywatele nie zaakceptowali Traktatu o Unii Europejskiej z powodu swego sceptycyzmu wobec wspólnej waluty.
Z kolei Wielka Brytania zdecydowała się nie kontynuować procesu integracji walutowej. Oba
kraje zostały objęte klauzulą opt-out, na mocy której mogą swobodnie decydować o zakresie
swojego uczestnictwa w unii gospodarczej i walutowej. Drugą konsekwencją kryzysu ESW
była – paradoksalnie – mniejsza skłonność do koordynacji polityki fiskalnej i nadzoru finansowego między krajami członkowskimi tworzącej się unii walutowej. Z instytucji oryginalnego ESW pozostała jednostka rozliczeniowa – ECU, zastąpiona przez euro z końcem 1998 r.,
a także ERM. Po utworzeniu strefy euro zastąpił go ERM II, w ramach którego kraje członkowskie Unii Europejskiej spoza strefy euro mogą stabilizować kurs swojej waluty wobec
euro, w szczególności w ramach przygotowania swojej gospodarki do przyjęcia wspólnej
waluty. Obecnie jedynym członkiem ERM II jest Dania.
Kryzys ESW, szczególnie narastanie nierównowagi pomiędzy krajami członkowskimi
systemu, był pierwszym sygnałem możliwości wystąpienia podobnych problemów już
w trakcie obowiązywania wspólnej waluty. Jak wskazują doświadczenia z kryzysu ESW,
narastaniu nierównowagi można było zapobiegać przez większą integrację polityki gospodarczej, w tym fiskalnej oraz nadzoru finansowego między krajami tworzącymi system,
a także ustalenie parytetu do ECU na poziomie zbieżnym z kursem równowagi fundamentalnej poszczególnych gospodarek.

76	

Wobec braku ratyfikacji traktatu przez wszystkie kraje członkowskie jego wejście w życie nie było możliwe, a zatem perspektywa utrzymywania ESW nie była jasna.
77	
Poszerzona skala dopuszczalnych wahań (±15%) została utrzymana w ERM II, będącym kontynuacją ERM
dla krajów unii gospodarczej i walutowej, które zamierzają zostać członkami strefy euro lub stabilizują
kurs swojej waluty do euro.
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Celem niniejszego opracowania było przedstawienie głównych cech i dokonanie oceny
najważniejszych strategii polityki pieniężnej, które mogłyby stanowić alternatywę
wobec strategii celu inflacyjnego (IT), traktowanej przez ostatnie dekady jako kanon
dobrych praktyk w polityce pieniężnej. Biorąc pod uwagę ograniczenia wpływu polityki
pieniężnej na gospodarkę (w szczególności długofalowego wpływu na zmienne realne), stan
wiedzy ekonomicznej i dotychczasowe doświadczenia banków centralnych, analizie poddano następujące strategie: stabilizowania poziomu cen, stabilizowania nominalnego PKB,
kontroli podaży pieniądza oraz kontroli kursu walutowego. Przeprowadzona analiza – jakkolwiek jakościowa i niejednokrotnie oparta na modelach teoretycznych – wskazuje, że
poszczególne strategie polityki pieniężnej w niektórych aspektach mają przewagę nad
IT, jednak żadna całościowo nie jest wyraźnie lepsza (najważniejsze cechy każdej strategii
syntetycznie zaprezentowano w Aneksie 6.1).
Na przykład w strategii celu kursowego stosuje się zrozumiałą, poddającą się relatywnie
łatwej kontroli kotwicę nominalną, ale jednocześnie jest ona mało elastyczna i może wzmacniać, zamiast wygładzać wahania koniunktury. Jej porzuceniu często towarzyszy kosztowny
gospodarczo kryzys walutowy. Co więcej, strategia celu kursowego nakłada na całą politykę makroekonomiczną (w tym fiskalną) istotne ograniczenia ze względu na konieczność
podporządkowania polityki gospodarczej celowi kursowemu. Strategia kontroli agregatów
monetarnych z pozoru wydaje się elastyczna. Jak jednak wynika z dotychczasowej praktyki
jej stosowania, ceną tej elastyczności był brak przejrzystości. Banki, nie będąc w stanie kontrolować jednego agregatu monetarnego, wskazywały kolejne, co wprawdzie było zgodne
z założeniami strategii, jednak znacznie utrudniało interpretację działań władz monetarnych
i formułowanie oczekiwań. Kolejne dwie strategie – PLT i NGDP – nie były dotąd realizowane
przez banki centralne78, jednak zaczęto na nie zwracać uwagę w pokryzysowych dyskusjach
na temat możliwych modyfikacji strategii polityki pieniężnej. Zalety strategii NGDP miałyby
się ujawnić się w przypadku gospodarki, w której dominują szoki podażowe, bo wówczas
inflacja i realny PKB zmieniają się w przeciwnych kierunkach, zmniejszając skalę koniecznego dostosowania polityki pieniężnej. Strategia NGDP jest jednak mało transparentna
i napotyka istotne trudności praktyczne (dane o PKB ukazują się z opóźnieniem i podlegają
rewizji). Jest też mało elastyczna, ponieważ zakłada konieczność „nadrabiania” przeszłych
odchyleń od celu, tj. powrót na zadeklarowaną ścieżkę poziomu cen nawet kosztem gorszych
wyników gospodarczych. Podobny determinizm historyczny, powodujący konieczność „nadrabiania” przeszłych odchyleń nominalnego PKB od założonej ścieżki, cechuje też strategię
PLT. Mimo pewnych modelowych przewag nad IT, ujawniających się przy założeniu racjonalności oczekiwań podmiotów gospodarczych, jest ona mniej transparentna i pozostawia
bankowi centralnemu mniejszą swobodę w prowadzeniu polityki pieniężnej bez narażania
wiarygodności kotwicy nominalnej.
Należy podkreślić, że przedstawiona argumentacja odnosi się do „typów idealnych”
strategii polityki pieniężnej. Analizując adekwatność danej strategii polityki pieniężnej
do sytuacji w polskiej gospodarce, należy uwzględnić nie tylko opisane w niniejszym
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opracowaniu kryteria oceny, lecz także uwarunkowania gospodarcze i instytucjonalne
Polski (w tym dotychczasowe kształtowanie się inflacji i kursu walutowego, ustawowy mandat NBP oraz obowiązujące regulacje europejskie). W tym kontekście, na podstawie argumentów przedstawionych powyżej, można sformułować następujące wnioski dla NBP.
Z punktu widzenia potencjalnego zastosowania strategii PLT przez NBP podstawowe znaczenie mają dwie kwestie: charakter oczekiwań inflacyjnych oraz określenie, jaki wariant
PLT miałby być stosowany – nieelastyczny, który dominuje w literaturze i zakłada niemal
mechaniczną reakcję banku centralnego na odchylenia poziomu cen od celu, czy elastyczny.
Po pierwsze, zidentyfikowane w literaturze korzyści ze stosowania PLT ujawniają się pod
warunkiem, że podmioty gospodarcze formułują oczekiwania dotyczące przyszłej inflacji
w sposób w pełni antycypujący przyszłość i zakładający pełną skuteczność działań banku
centralnego w przywracaniu poziomu cen na założoną ścieżkę. W Polsce oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych mają jednak charakter adaptacyjny, co ograniczałoby
korzyści ze stosowania strategii celu opartej na poziomie cen. Po drugie, przeprowadzona
analiza historycznej ścieżki cen w Polsce (por. podrozdział 2.3.2) wskazuje, że gdyby NBP
miał stosować PLT w wariancie nieelastycznym, polityka pieniężna w Polsce – na skutek
trwałych odchyleń historycznego poziomu cen od hipotetycznego celu – musiałaby być
prowadzona w inny sposób niż w przeszłości. Gdyby natomiast bank centralny stosował
elastyczną wersję strategii PLT, polityka pieniężna prawdopodobnie nie różniłaby się znacznie od dotychczas prowadzonej. W związku z tym zarówno korzyści ze zmiany IT na PLT,
jak i koszty z tym związane byłyby ograniczone. Wniosek ten wzmacnia dodatkowo to, że
w długim okresie poziom cen rósł w Polsce przeciętnie w tempie zbliżonym do obowiązującego celu inflacyjnego, co ogranicza długookresową premię inflacyjną w Polsce
i potencjalne korzyści z wprowadzenia PLT.
W przypadku strategii NGDP z przeglądu literatury wynika, że mogłaby łagodzić dwa istotne
problemy, tj. reakcję na szoki podażowe oraz ograniczoną skuteczność polityki pieniężnej
w warunkach zerowej stopy procentowej banku centralnego. Problem zerowej granicy nominalnych krótkoterminowych stóp procentowych dotąd nie dotyczył Polski. Znaczenie dla
NBP może mieć natomiast argument o przewagach NGDP nad IT w przypadku wystąpienia szoków podażowych, a więc takich, które powodują, że realny PKB i inflacja zmieniają
się w przeciwnych kierunkach. Jak sugerują wyniki analizy przeprowadzonej w ramce 3.1,
w ciągu ostatnich 10 lat szoki podażowe istotnie wpływały na odchylenia inflacji od celu
w Polsce, jednak zwykle nie prowadziły do różnokierunkowej zmiany inflacji i PKB. Szokom
podażowym często towarzyszyły bowiem działające w przeciwnym kierunku szoki popytowe. Na przykład ostatni spadek cen surowców z jednej strony wiązał się z działaniem
szoku podażowego (niższe koszty produkcji), który oddziaływał w kierunku spadku inflacji
i wzrostu PKB, a z drugiej strony z szokiem popytowym, zmniejszającym popyt zewnętrzny
na dobra krajowe oraz ograniczającym wzrost PKB i inflacji. Z doświadczeń ostatnich lat
wynika zatem, że potencjalna korzyść z zastosowania strategii NGDP, związana z jej
elastycznym podejściem do szoków podażowych, wydaje się niewielka. Oprócz wyzwań
makroekonomicznych stosowanie strategii opartej na nominalnym PKB wiązałoby się
z trudnościami praktycznymi. Wynikałyby one stąd, że opóźnienia w publikacji danych
o nominalnym PKB są większe niż w przypadku wskaźnika CPI, a także podlega on wielu
rewizjom. W Polsce dane o nominalnym PKB są publikowane przez GUS z dwumiesięcznym
opóźnieniem i rewidowane regularnie (trzy- lub czterokrotnie) oraz przy okazji zmian w klasyfikacji lub zmiany metodyki. Strategia NGDP nie wydaje się więc obecnie wystarczająco
korzystną alternatywą dla elastycznie stosowanej strategii IT (realizowanej przez NBP),
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szczególnie biorąc pod uwagę ewentualne problemy komunikacyjne, jakie wiązałyby się
ze zmianą strategii.
Rozważając zasadność stosowania przez NBP strategii kontroli podaży pieniądza, trzeba
pamiętać, że jej skuteczność zależy od występowania w gospodarce stabilnej funkcji popytu
na pieniądz oraz możliwości kontrolowania przez bank centralny podaży pieniądza i jego
poprawnego pomiaru. W ramach realizowanej w latach 90. eklektycznej strategii polityki
pieniężnej NBP stosował cele oparte na agregatach monetarnych. Obecnie powrót do kontroli
agregatów monetarnych nie wydaje się jednak uzasadniony, ponieważ wątpliwe jest spełnienie ww. warunków. Po pierwsze, bank centralny ma w Polsce ograniczoną możliwość
kontrolowania podaży pieniądza ze względu na jej endogeniczny charakter. Po drugie,
wydaje się, że funkcja popytu na pieniądz nie jest na tyle stabilna w krótkim i średnim okresie, aby pozwolić na realizację celów opartych na wzroście agregatów monetarnych i jednocześnie utrzymać wiarygodność realizowanej strategii. Dodatkowym
wyzwaniem dla strategii kontroli podaży pieniądza może być rosnąca trudność ze zdefiniowaniem i pomiarem podaży pieniądza w warunkach rozwoju rynków finansowych
i ich integracji z zagranicą. Trudno zatem wskazać argumenty przemawiające za zmianą
strategii NBP na rzecz kontroli podaży pieniądza.
Wśród strategii realizowanych w warunkach płynnego kursu walutowego nie ma zatem
wyraźnej alternatywy dla stosowanej obecnie strategii celu inflacyjnego. Z tej perspektywy osobno należy rozważyć strategię stabilizowania kursu walutowego. NBP może
być bowiem zobowiązany do jej przyjęcia przez postanowienia traktatów międzynarodowych. Polska jako kraj członkowski unii gospodarczej i walutowej objęty derogacją
jest zobowiązana do wprowadzenia euro, co prawdopodobnie będzie musiało być poprzedzone utrzymywaniem złotego w mechanizmie ERM II przez co najmniej dwa lata. Innymi
słowy, zapisy traktatowe zobowiązują Polskę, aby przed przystąpieniem do strefy euro
przyjęła strategię stabilizacji kursu walutowego (lub przynajmniej połączyła strategię celu
inflacyjnego ze stabilizowaniem kursu walutowego), zapewniając stabilność kursu złotego
w paśmie ±15% wokół wyznaczonego parytetu centralnego. Niniejsze opracowanie nie odnosi
się bezpośrednio do wyzwań ekonomicznych oraz horyzontu integracji Polski ze strefą euro,
a więc także niezbędnych zmian strategii polityki pieniężnej79. Należy podkreślić, że kryzys
gospodarczy w strefie euro wskazał wyraźnie na ryzyko związane z przyjęciem wspólnej
waluty oraz na konieczne dostosowania zarówno strukturalne, jak i związane z polityką
makroekonomiczną, które powinien wprowadzić każdy kraj członkowski. Niezbędne są również reformy funkcjonowania strefy euro w zakresie wspólnych wymagań dotyczących polityki fiskalnej i strukturalnej oraz wprowadzenie działań wzmacniających sektor finansowy.
Program reform nie jest całkowicie ukończony i będzie sukcesywnie uzupełniany. Z powyższych względów utrudnione jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści związanych
ze stosowaniem sztywnego kursu walutowego80.
W Polsce – będącej tzw. krajem doganiającym i nie w pełni zintegrowanym ze strefą
euro – istnieje wiele rodzajów ryzyka wynikających z usztywnienia relacji kursowej
z gospodarką strefy euro. Do najważniejszych należy zaliczyć większą zmienność inflacji i produkcji w przypadku szoków asymetrycznych, szczególnie gdy alternatywne mechanizmy dostosowawcze nie wystarczają do ich amortyzacji. Ponadto usztywnienie kursu
79
80
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Por. raporty Narodowego Banku Polskiego na ten temat: NBP (2004, 2009, 2014).
Problem omówiony szerzej w NBP (2014).
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Podsumowanie

w gospodarce doganiającej może zwiększać ryzyko narastania nierównowagi ze względu na
obniżenie realnej stopy procentowej, prowadzące do nadmiernego wzrostu popytu, a także
obniżenia konkurencyjności, co ostatecznie może powodować kryzys gospodarczy.
Doświadczenia krajów realizujących strategię celu kursowego, w tym krajów uczestniczących niegdyś w ERM II, wskazują, że przyjęcie sztywnego kursu walutowego nie
będzie powodowało istotnych kosztów makroekonomicznych dopiero wówczas, gdy
w gospodarce będą skutecznie funkcjonowały mechanizmy dostosowawcze alternatywne wobec zmian nominalnego kursu walutowego. Można do nich zaliczyć antycykliczną politykę fiskalną (uwarunkowaną dostępną przestrzenią fiskalną), politykę
makroostrożnościową uwzględniającą sytuację w krajowym sektorze finansowym, a także
elastyczność płac i cen oraz mobilność czynników produkcji. Z tego względu ewentualne
usztywnienie kursu walutowego powinno być poprzedzone wprowadzeniem reform strukturalnych nakierowanych na:
§

wspieranie procesu realnej konwergencji polskiej gospodarki z gospodarkami strefy
euro w celu zmniejszenia ryzyka powstawania nierównowagi makroekonomicznej związanej ze zbyt niskim poziomem stóp procentowych;

§

zwiększenie konkurencyjności strukturalnej w celu wykształcenia pozacenowych źródeł konkurencyjności przez tworzenie bodźców do wzrostu innowacyjności gospodarki;

§

zwiększenie elastyczności gospodarki dzięki reformom rynku pracy (zmniejszeniu
jego dualizmu), rynku nieruchomości (wzrost roli rynku wynajmu w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia bańki) oraz prawa podatkowego i przedsiębiorstw (zmniejszenie
obciążeń związanych ze skomplikowanymi przepisami, ułatwienie procesu bankructwa);

§

zapewnienie warunków do skutecznego działania instytucji polityki makroostrożnościowej jako mechanizmu ograniczającego ryzyko wzrostu nierównowagi makroekonomicznej i finansowej.

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że przy obecnych uwarunkowaniach polityki pieniężnej w Polsce stosowana przez NBP strategia bezpośredniego celu inflacyjnego jest na ogół lepsza od dostępnych alternatyw − pod względem efektywności, kontroli kotwicy nominalnej, transparentności i elastyczności. Nie oznacza to, że nie można
rozważać modyfikacji strategii celu inflacyjnego, ale w obecnych warunkach wybór innej
kotwicy nominalnej nie wydaje się uzasadniony.
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Narodowy Bank Polski

Niska ze względu na mniej
rozpoznawalny i zrozumiały cel polityki
pieniężnej, a także częste, znaczne
rewizje nominalnego PKB

Umiarkowana ze względu na długie
i zmienne opóźnienia w mechanizmie
transmisji, zbliżona do IT

Niska. Podmioty gospodarcze są
przyzwyczajone do myślenia o
polityce pieniężnej w kategoriach
inflacji. Istotnym wyzwaniem byłoby
wytłumaczenie im, na czym polega
powrót do docelowego poziomu cen.
Stopień przejrzystości strategii malałby
także wraz ze wzrostem elastyczności
jej stosowania

Niska. Zakłada konieczność
„nadrabiania” przeszłych odchyleń
od celu, tj. powrót na zadeklarowaną
ścieżkę poziomu cen nawet kosztem
negatywnych skutków dla sfery realnej
(tzw. history dependence)

Umiarkowana, ze względu na długie
i zmienne opóźnienia w mechanizmie
transmisji

Wysoka, ze względu na
wykorzystanie znanego i powszechnie
rozpoznawalnego wskaźnika inflacji
(zwykle CPI), a także przywiązywanie
dużej wagi do komunikacji banku
centralnego z otoczeniem

Wysoka. Dzięki zakotwiczeniu
oczekiwań inflacyjnych bank centralny
może wydłużyć horyzont powrotu
inflacji do celu po wystąpieniu
wstrząsu oraz względnie swobodnie
dobierać instrumenty oddziaływania na
gospodarkę

Kontrolowalność
celu

Transparentność

Elastyczność

Niska. Podaż pieniądza ma charakter
endogeniczny, co oznacza, że jej
kształtowanie nie zależy bezpośrednio
od decyzji banku centralnego, a raczej
jest efektem decyzji kredytobiorców
i banków komercyjnych

Umiarkowana. Bank centralny nie ma
długoterminowego wpływu na istotny
komponent celu polityki pieniężnej,
tj. realny PKB. Zmiany potencjalnego
PKB mogą wymagać dostosowania
inflacji (na co bank centralny ma wpływ)
albo zmiany poziomu celu polityki
pieniężnej

Efektywność

Umiarkowana. W przypadku szoków
podażowych – odmiennie niż w
przypadku IT – bank centralny nie musi
wybierać między reakcją na zmianę
realnego PKB a reakcją na zmianę
inflacji, gdyż jego cel odnosi się do
wypadkowej zmian tych dwóch wielkości
makroekonomicznych. Jednocześnie
jednak – podobnie jak PLT – strategia ta
zakłada history dependance

Umiarkowana. Relacja między
agregatami monetarnymi a inflacją jest
mało stabilna, a banki centralne tylko
pośrednio wpływają na tzw. szeroką
podaż pieniądza

Umiarkowana, ale ze względu na brak
doświadczeń empirycznych ocena
efektywności jest silnie uzależniona
od stosowanego modelu. Część badań
teoretycznych wskazuje, że strategia
NGDP jest efektywna w przypadku
wystąpienia szoków podażowych lub
spadku stóp procentowych banku
centralnego do zera. Efektywność NGDP
silnie ograniczają znaczne opóźnienia
w dostępie do danych i częste rewizje
nominalnego PKB

Umiarkowana, ale ze względu na brak
doświadczeń empirycznych ocena
efektywności jest silnie uzależniona
od stosowanego modelu. Badania
teoretyczne wskazują, że strategia
PLT prowadzi do mniejszej zmienności
cen i inflacji niż IT, przy założeniu
racjonalności podmiotów gospodarczych
i antycypacyjnego charakteru
formułowanych przez nie oczekiwań
inflacyjnych. Jeśli oczekiwania są
adaptacyjne, strategia PLT jest mniej
efektywna od IT

Wysoka. Zarówno modele teoretyczne,
jak i doświadczenia empiryczne
wskazują, że bankom centralnym udaje
się w średnim okresie osiągać założone
cele inflacyjne i zakotwiczyć na nich
oczekiwania podmiotów gospodarczych.
Kraje, które stosują strategię celu
inflacyjnego, charakteryzują się –
przeciętnie – niższą stopą inflacji oraz
mniejszą zmiennością zarówno inflacji,
jak i luki popytowej

Wysoka. Elastyczność tej strategii była
zwiększana m.in. przez wyznaczanie
celów opartych na wielu agregatach
równocześnie. Praktyka ta zmniejszała
jednak transparentność strategii

Niska. W większości przypadków
strategia ta okazała się mało przejrzysta
dla otoczenia, m.in. w związku ze
stosowaniem różnych definicji podaży
pieniądza

Stosowana przez główne banki centralne
w latach 70. i 80. XX w. Obecnie MS
stosuje jedynie kilka banków centralnych
z Afryki oraz Azji i Pacyfiku

Brak. Żaden bank centralny dotychczas
nie stosował tej strategii

Szwecja w latach 30. XX w.; brak
współczesnych doświadczeń

Po raz pierwszy wprowadzona na
początku lat 90. XX w. przez Bank Nowej
Zelandii, obecnie stosowana przez około
30 banków centralnych (mniej niż 20%
krajów członkowskich MFW)

Utrzymanie założonego tempa wzrostu
wybranego agregatu monetarnego

Doświadczenia
empiryczne

Utrzymanie poziomu lub dynamiki
nominalnego PKB (w zależności od
wariantu) na z góry określonym poziomie

Kontrola podaży pieniądza
(money growth targeting, monetary
targeting strategy, MS)

Kształtowanie indeksu cen na z góry
określonym poziomie

Stabilizowanie nominalnego PKB
(nominal GDP targeting, NGDP)

Realizacja numerycznego celu
dla inflacji, z reguły określonego
w odniesieniu do indeksu cen
konsumpcyjnych (CPI)

Stabilizowanie poziomu cen
(price level targeting, PLT)

Nadrzędny cel
strategii

Strategia celu inflacyjnego
(inflation targeting, IT)

Aneks 6.1. Najważniejsze charakterystyki strategii polityki pieniężnej

Niska. FX ogranicza lub wręcz
uniemożliwia prowadzenie
autonomicznej polityki pieniężnej,
a potencjalnie także prowadzenie
krajowej polityki gospodarczej w innych
obszarach

Wysoka. Jest bardzo przejrzysta z
punktu widzenia krajowych podmiotów
gospodarczych, choć przejrzystość ta
maleje wraz ze wzrostem elastyczności
zobowiązania kursowego

Wysoka. Bank centralny ma
bezpośredni wpływ na kurs walutowy,
jednak swoboda jego kształtowania
jest ograniczana przez możliwość
prowadzenia interwencji na rynku
walutowym

Umiarkowana, silnie uzależniona
od uwarunkowań gospodarczych
danego kraju. Efektywność FX może
być wysoka w przypadku małych
gospodarek otwartych lub znacznej
zbieżności cyklicznej pomiędzy krajem
usztywniającym kurs a gospodarką
bazową. W pozostałych przypadkach FX
może zmniejszać odporność gospodarek
na szoki

Najpopularniejsza strategia, stosowana
obecnie przez ponad połowę krajów
członkowskich MFW

Utrzymanie kursu walutowego na
określonym (ogłoszonym publicznie)
poziomie

Stabilizowanie kursu walutowego
(exchange rate targeting, FX)
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