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StABilnOŚĆ cen  
– wŁAŚciwY cel pOlitYKi MOnetArneJ?

wprOwAdZenie

We współczesnym świecie polityka pieniężna jest jednym z najważniejszych 
elementów makroekonomicznej polityki państwa. Jest wiodącym przedmiotem 
teoretycznych rozważań oraz badań empirycznych szkół głównego nurtu ekono-
mii oraz nie należących do niego. dlatego realizowane cele mają zasadniczy 
wpływ na zmiany wielu kategorii, które są kluczowe dla stabilnego rozwoju 
gospodarki oraz dla wzrostu dobrobytu społeczeństwa, tj. cen, produkcji i zatrud-
nienia. Spośród wielu celów banku centralnego – finalnych, pośrednich, opera-
cyjnych – najważniejsze są cele finalne. W  praktyce państw rozwiniętych cel 
główny polityki pieniężnej jest określony szeroko. Najczęściej składa się z dwóch 
celów, które dotyczą cen i realnej sfery gospodarki. Natomiast władze monetarne 
w  swoich działaniach dążą przede wszystkim do utrzymania w długim okresie 
inflacji na niskim poziomie. Uznają, iż jest to warunek niezbędny dla stabilnego 
wzrostu gospodarczego. Takie zachowanie wynika z zaleceń teorii szkół głównego 
nurtu – w tej sprawie ekonomiści są zgodni. Natomiast stabilność cen jako cel 
finalny jest negowany przez ekonomistów szkoły austriackiej.

Opracowanie ma charakter teoretyczny. Jego głównym celem jest krytyczna 
analiza stabilności cen jako dominującego głównego celu polityki monetarnej. 
Badanie zostanie przeprowadzone z punktu widzenia teorii szkoły austriackiej. 
Celem opracowania jest także przedstawienie argumentów, wysuwanych przez 
ekonomistów szkół głównego nurtu ekonomii, które mają uzasadniać niską infla-
cję jako nadrzędny cel działania banku centralnego.
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W opracowaniu zastosowano metodę dedukcji, a więc posłużono się logiką 
werbalną w teoretycznej analizie przebiegu złożonych procesów w gospodarce.

cele FinAlne w teOriAcH SZKóŁ GŁówneGO nUrtU

Współcześnie ekonomiści należący do szkół głównego nurtu zgadzają się, iż ide-
alną sytuacją byłoby prowadzenie przez bank centralny takiej polityki, aby w dłu-
gim okresie gospodarka charakteryzowała się jednocześnie niską stopą inflacji 
oraz stabilnym wzrostem gospodarczym na poziomie potencjalnym. W krótkim 
okresie takie sytuacje mogą się zdarzyć. W dłuższym czasie jednak polityka pie-
niężna nie jest w stanie zrealizować łącznie tych dwóch głównych celów (McCan-
dless, Weber, 1995). Bank centralny musi zdecydować, który cel finalny – inflacja 
czy wzrost gospodarczy – jest ważniejszy i skupić się na osiągnięciu w tym okresie 
tego celu.

dzisiaj szkoły głównego nurtu ekonomii zgadzają się, iż długookresowym 
celem finalnym polityki monetarnej powinna być stabilność cen. Najczęściej jest 
ona rozumiana jako niska inflacja, czyli zawierająca się w szerokim przedziale 
1–5% rocznie (Svensson, 1997; Altig, 2003). znaczna część ekonomistów jednak 
twierdzi, iż przedział ten jest zbyt szeroki i wskazuje, że cel inflacyjny powinien 
mieścić się w wąskim przedziale 2–3% rocznie. Wielkości te są wyznaczone na 
podstawie badań opartych na danych z gospodarek rozwiniętych i ustabilizowa-
nych (Barro, 1995; Amano, Carter, Coletti, 2009). W literaturze toczy się także 
dyskusja, czy stabilność cen nie powinna być przyjmowana dosłownie. Wówczas 
celem finalnym banku centralnego byłoby utrzymanie stabilnego poziomu cen 
(Vinals, 2000; Amano, Carter, Coletti, 2009).

Niska inflacja jest celem banków centralnych, gdyż korzyści z niej dla całej 
gospodarki są większe niż koszty, które powoduje. „Ekonomiści są raczej zgodni 
co do tego, że umiarkowana inflacja jest lepsza od wysokiej, a niska lepsza od 
umiarkowanej. Poważne kontrowersje budzi jednak kwestia, czy inflacja zerowa 
jest lepsza od niskiej inflacji” (Wojtyna, 2004, s. 41). Według ekonomistów szkół 
głównego nurtu, zarówno wysoka inflacja, jak i  zbyt niska czy zerowa jest dla 
gospodarki szkodliwa, gdyż jej koszty przewyższają korzyści (por. hazlitt, 2007).

Wysoka inflacja powoduje powstawanie znacznych kosztów prywatnych i spo-
łecznych. Oznacza to, że część zasobów gospodarczych jest marnowana poprzez 
ich nieefektywne wykorzystanie. Koszty wzrostu cen występują zarówno przy 
przewidywanej, jak i  nieprzewidywanej inflacji. Przy przewidywanej inflacji 
i  doskonałym dostosowaniu najczęściej spotykanymi kosztami są tzw. koszty 
zdzieranych zelówek i koszty zmiany jadłospisu (Begg, Fischer, dornbusch, 2003, 
s. 257–258). Wyższe koszty występują jednak, gdy wzrost cen jest także przewidy-
wany, ale dostosowania ludzi i podmiotów, poprzez działanie czynników instytu-
cjonalnych, są opóźnione i niepełne. Najważniejszym kosztem takiej inflacji jest 
spadek siły nabywczej dochodów. Wzrost cen przy braku takiego samego tempa 
wzrostu dochodów ludności powoduje spadek ilości dóbr i  usług, jaką mogą 
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nabyć w danym czasie. Szczególnie dotyka to wszystkich, którzy otrzymują stałe 
wynagrodzenie nominalnie (tzw. efekt Oliviera-Tanzi). zgodnie z  efektem 
Cantillona, który jest kluczowy dla ekonomistów szkoły austriackiej, ważne jest, 
kto pierwszy otrzymał nowe pieniądze, a do kogo trafiły na końcu (Cantillon, 
1755; Rothbard, 2006). Osoby, które są na początku procesu inflacyjnego, odno-
szą korzyści. Jest to niewielka grupa. Natomiast największą grupę stanowią osoby 
znajdujące się na końcu tego procesu. Nie mogą one przerzucić inflacji już na 
nikogo. Ponoszą więc największe straty związane ze wzrostem cen. Takich osób 
w gospodarce jest najwięcej. Należą do nich pracownicy, emeryci, renciści, nie-
którzy przedsiębiorcy (Mises, 2006, s. 73–91).

Następnym kosztem przewidywanej inflacji, do której podmioty nie mogą 
się w pełni dostosować, są straty wynikające z redystrybucji dochodów. Pierwsza 
jej forma dotyczy zmian oprocentowania kredytów i  depozytów w  bankach 
komercyjnych. Wzrost inflacji najczęściej skutkuje szybkim wzrostem oprocen-
towania kredytów. Natomiast o wiele wolniej wzrasta oprocentowanie depozy-
tów lub w  ogóle nie występuje. Powoduje to straty ludzi na rzecz banków. 
Następna forma wiąże się z opodatkowaniem, które dotyczy: dochodów z kapi-
tału, dochodów osobistych oraz zysków przedsiębiorstw. Wyższe oprocentowa-
nie dochodów kapitałowych, które wynika z  inflacji (zgodnie z  hipotezą 
Fishera), oznacza również po zapłaceniu podatku i  wyeliminowaniu inflacji 
niższy dochód realny lub wręcz realną stratę. Niższa, po opodatkowaniu, nomi-
nalna stopa procentowa niż stopa inflacji oznacza spadek realnych oszczędno-
ści. Prowadzi to nie tylko do zmniejszenia majątku ludzi, ale także do obniże-
nia możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wpływa to negatywnie na roz-
wój gospodarczy kraju, gdyż trwałą podstawą inwestycji są oszczędności 
(Skousen, 2011; Liberda, 2000; Liberda, Rogut, Tokarski, 2002). Niższy dochód 
realny osiągają również ci wszyscy, którzy dzięki inflacji uzyskali wyższy nomi-
nalny dochód osobisty i  znaleźli się w przedziale dochodowym opodatkowa-
nym wyższą stawką. Inflacja zwiększa także opodatkowanie zysków przedsię-
biorstw. zyski firm są przede wszystkim zapisem księgowym. W gospodarce, 
w której występuje ciągły wzrost cen, często nie odzwierciedlają one zysków 
ekonomicznych. Uwzględnianie w rachunku księgowym kosztów historycznych 
oraz przychodów liczonych w cenach bieżących powoduje, iż niejednokrotnie 
zyski mają charakter sztuczny. Inflacja zwiększająca nominalne dochody powo-
duje straty u osób i podmiotów, które uzyskują te dochody. Powoduje to nega-
tywne konsekwencje, m.in. zmniejsza motywacje do pracy. Beneficjentem dre-
nażu podatkowego jest państwo. Inflacja zwiększa wpływy podatkowe. Trzecia 
forma redystrybucji dotyczy umów pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą 
(Pacho, 2002). Inflacja powoduje straty wierzycieli, zaś przynosi zyski dłużni-
kom. Największym dłużnikiem jest państwo. Korzysta ono na inflacji poprzez 
zmniejszenie realnego długu publicznego. Jest to część renty emisyjnej, której 
wysokość zależy od poziomu inflacji (Maliszewski, 2001; Cukrowski, 2003). 
Podatek inflacyjny dotyka więc osób, które przez oszczędzanie tworzą pod-
stawę inwestowania i trwałego rozwoju.
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Istotnym kosztem inflacji z punktu widzenia przedsiębiorstw, a więc i produk-
cji, jest zakłócanie alokacji zasobów. dzieje się to przez: 1) wzrost atrakcyjności 
aktywów finansowych względem aktywów sektora realnego dzięki większej prze-
widywalności dochodów z wielu instrumentów finansowych niż zysków uzyskiwa-
nych z  produkcji, na co wpływa tzw. szum informacyjny; 2) spadek chęci do 
zawierania długookresowych kontraktów pieniężnych, które tworzą stabilne 
warunki prowadzenia działalności gospodarczej; 3) wzrost premii za ryzyko ze 
strony pożyczkodawców, co oznacza wyższe oprocentowanie kredytów inwesty-
cyjnych; oraz 4) zakłócanie cen względnych, które negatywnie wpływa na efek-
tywność alokacji mechanizmu cenowego, tzw. efekt piasku. Występujące różnice 
w dynamice cen skutkują powstaniem cyklu koniunkturalnego – faza kryzysu jest 
okresem eliminacji błędnych decyzji przedsiębiorstw. Na ostatni skutek inflacji 
szczególny nacisk kładzie teoria szkoły austriackiej, która podkreśla, iż konse-
kwencje ekspansji pieniężnej nie są jednakowe dla wszystkich sektorów gospo-
darki (hazlitt, 2007; huerta de Soto, 2009).

Koszty inflacji znacznie rosną, jeżeli wzrost cen zaskakuje podmioty gospo-
darcze, a  inflacja ma charakter zmienny. Szczególne skutki gospodarcze i spo-
łeczne wywołuje hiperinflacja. Redystrybucja dochodów i  majątków staje się 
wówczas poważnym problemem i  jest dotkliwa. Niezasłużenie korzystają dłuż-
nicy, a tracą wierzyciele. Nasilająca się nieefektywna alokacja czynników wytwór-
czych może spowodować problemy polityczno-społeczne, gdy ludzie zaczną gło-
sować na partie populistyczne. hiperinflacja w konsekwencji może prowadzić do 
mniejszej lub większej zmiany systemu społeczno-gospodarczego, który najczę-
ściej zwiększa rolę rządu.

Wysoka inflacja pociąga ze sobą także koszty jej zwalczania w kategoriach 
produkcji i  zatrudnienia. W  ocenie tych kosztów występują znaczne różnice 
między keynesistami, monetarystami i nowymi klasykami. Tworzą oni teore-
tyczne i ekonometryczne modele, aby wskazać czynniki wpływające na koszty 
dezinflacji (Wojtyna, 1999; 2004, rozdz. 2). Wielkość utraconej przez gospo-
darkę produkcji, niezbędna do obniżenia inflacji, nazywana jest wskaźnikiem 
poświęcenia. Według keynesistów wskaźnik ten jest wysoki na skutek powol-
nego reagowania cen i płac na ograniczenia popytu globalnego. Restrykcyjna 
polityka pieniężna powoduje więc poważne straty realne. Monetaryści również 
głoszą tezę, że niemożliwe jest obniżenie inflacji bez kosztów w  produkcji 
i zatrudnieniu. Ich wielkość zależy od trzech głównych czynników. Po pierwsze 
od tego, czy władze dokonują szybkiej, czy stopniowej redukcji stopy ekspansji 
pieniężnej. Pierwsza opcja przynosi początkowo wyższe koszty, lecz trwają one 
znacznie krócej niż w opcji drugiej, gdzie koszty te rozkładają się w czasie. Po 
drugie, od zakresu dostosowań instytucjonalnych. Po trzecie od szybkości dosto-
sowania w dół oczekiwań inflacyjnych przez podmioty gospodarcze. W przeci-
wieństwie do poprzednich szkół nowa szkoła klasyczna zakłada, że zapowiadane 
zmiany polityki pieniężnej nie będą miały żadnego wpływu na poziom produk-
cji i zatrudnienia nawet w krótkim okresie, pod warunkiem że polityka ta jest 
wiarygodna, a  podmioty formułują swoje oczekiwania w  racjonalny sposób. 
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Wskaźnik poświęcenia wynosi zero! (Snowdon, Vane, Wynarczyk, 1998, s. 170–
173, 213–216). 

Wysoka inflacja nie jest celem banków centralnych. Jednak według ekonomi-
stów głównego nurtu celem polityki pieniężnej nie jest także inflacja zerowa 
(Błaszczyk, 2010, s. 20–45). Twierdzą oni, iż przynosi ona gospodarce więcej kosz-
tów niż korzyści. Przeciwko zerowej inflacji wysuwają następujące argumenty: 

1) Niska inflacja jest tzw. systemem smarowania gospodarki. Oznacza to, iż 
zmniejsza problem sztywności płac nominalnych, które pozostają giętkie w ujęciu 
realnym, co zwiększa elastyczność w dostosowaniu się płac do zmian w realnej 
sferze gospodarki (Akerlof, dickens, Perry, 1996). 

2) Efekt Summersa, czyli możliwość uzyskania przez bank centralny ujemnej 
realnej stopy procentowej (Summers, 1991). Przy inflacji zerowej generalnie taka 
możliwość nie istnieje, gdyż stopy nominalne nie mogą być mniejsze od zera 
(zdarzył się jednak wyjątek, kiedy to Riksbank w latach 2009–2010 utrzymywał 
ujemną stopę depozytową). Ujemna realna stopa procentowa to kolejny instru-
ment do pobudzania koniunktury. zalecany szczególnie przez ekonomistów 
szkoły keynesowskiej. 

3) Najpopularniejszy miernik inflacji, czyli indeks cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych (CPI) najczęściej zawyża faktyczny wzrost cen w rzeczywistej gospo-
darce. Wpływ na to mają: nieuwzględnianie przez oficjalny miernik substytucji 
w kierunku tańszych dóbr i nowych dóbr na rynku, przez co stosowane wagi mają 
charakter historyczny, oraz pomijanie zmian w jakości towarów (Szpunar, 2000, 
s. 48). Problemem jest także pomijanie w  CPI zmian cen aktywów, co często 
prowadzi do boomów na rynku kapitałowym.

4) Efekt Balassy-Samuelsona. Oznacza to, że zerowa inflacja dla danego 
obszaru gospodarczego prowadziłaby do deflacji w niektórych państwach tego 
obszaru.

Neutralność pieniądza w długim okresie akceptują wszystkie szkoły głównego 
nurtu ekonomii (McCandless, Weber, 1995). znaczące różnice pomiędzy mone-
tarystami, nowymi klasykami i nowymi keynesistami występują jednak w odnie-
sieniu do krótkiego okresu. dlatego niska inflacja jako cel finalny polityki pie-
niężnej w tym okresie nie jest zaakceptowana przez przedstawicieli wszystkich 
szkół. 

Najbardziej stanowczo o neutralności pieniądza wypowiadają się ekonomiści 
nowej szkoły klasycznej. Przyjmując założenia o: 1) racjonalnych oczekiwaniach 
(Sargent, Wallace, 1975) oraz 2) ciągłym równoważeniu się rynków, dokonują 
podziału polityki pieniężnej na przewidywaną i nieprzewidywaną. Według nich 
przewidywana ekspansywna polityka monetarna nie może odchylać rzeczywistej 
produkcji od potencjalnej. Jedynym i  natychmiastowym efektem pobudzania 
koniunktury taką polityką będzie inflacja. Szkoła ta formułuje więc swoją pod-
stawową tezę o superneutralności pieniądza, tzn. o nieefektywności tradycyjnej 
polityki pieniężnej nawet w krótkim okresie (Lucas, 1980). dostosowania prze-
biegają inaczej, gdy zmiany w polityce pieniężnej nie są przewidywane przez pod-
mioty na rynku. Błędna ocena sytuacji przez przedsiębiorców (mylą wzrost ogól-
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nego poziomu cen ze wzrostem cen względnych) powoduje, że początkowo 
reagują wzrostem produkcji. Wytworzona produkcja odchyla się od potencjalnej, 
a rzeczywista stopa bezrobocia od naturalnej. Takie zmiany są jednak tylko przej-
ściowe. Przedsiębiorstwa i pracownicy szybko orientują się, że mylnie zinterpre-
towali impuls cenowy i  zmieniają swoje oczekiwania. Produkcja i  bezrobocie 
szybko wracają do swych naturalnych poziomów. Trwale rośnie tylko poziom cen. 
Nowi klasycy uważają, że bank centralny nie powinien prowadzić dyskrecjonalnej 
polityki pieniężnej (Lucas 1980, Barro 1995). Niska inflacja powinna być jedynym 
jego celem w każdym czasie.

„Inflacja zawsze i wszędzie jest zjawiskiem pieniężnym” (Friedman, 1963). 
Monetaryści również uważają, iż jedynym ostatecznym skutkiem działań banku 
centralnego jest wzrost cen. Krótkookresowe efekty ekspansywnej polityki banku 
centralnego jednak dotyczą także realnej sfery gospodarki (Belka, 1986). 
Początkowo wzrasta produkcja i zatrudnienie. Produkcja rzeczywista przewyższa 
potencjalną. Taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do wzrostu cen oraz spadku 
realnej płacy pracowników, którzy domagają się podwyżek płacy nominalnej. 
Friedman, inaczej niż ówcześni keynesiści, analizę wzrostu płac oparł na adapta-
cyjnych oczekiwaniach inflacyjnych. Rosnąca inflacja sprawia, iż realna podaż 
pieniądza wraca do początkowej wielkości. Istnienie keynesowskiej krzywej 
Phillipsa w  długim okresie zostało zanegowane (Friedman, Schwartz, 1963). 
Według monetarystów krótki okres trwa kilka lat. zmiany w realnej sferze gospo-
darki utrzymują się więc dość długo. W  tym czasie istnieje wybór pomiędzy 
niskim bezrobociem a wysoką inflacją, lub odwrotnie. Mimo to twierdzą oni, iż 
zawsze jedynym celem polityki monetarnej powinna być niska inflacja. 
dodatkowym argumentem za tym celem jest problem opóźnień w ujawnianiu się 
skutków aktywnej polityki pieniężnej.

Nowa szkoła keynesowska, inaczej niż dwie poprzednie szkoły, dąży do wyka-
zania, iż polityka monetarna nadaje się do skutecznego oddziaływania na poziom 
aktywności gospodarczej (Wojtyna, 2000). Ekonomiści tej szkoły uznają, iż pozy-
tywne efekty w produkcji i zatrudnieniu nie mogą utrzymywać się cały czas. Okres 
krótki jest jednak dłuższy niż u monetarystów ze względu na występujące w gospo-
darce lepkości płac i/lub cen, na których opiera się teoria keynesowska (Mankiw, 
Romer, 1991). Część ekonomistów skupia się na wyjaśnieniu sztywności cen 
i płac nominalnych, zaś część na realnych. Nominalna lepkość cen wyjaśniana jest 
na podstawie wysokich kosztów zmiany ceny (tzw. koszty menu). Uzasadnieniem 
sztywności płac nominalnych jest zawieranie długookresowych kontraktów pła-
cowych. Natomiast główne źródła sztywności cen realnych to: elastyczność 
popytu, nachylenie krzywej kosztu krańcowego, efekty zewnętrzne „tłustych ryn-
ków”, rynki konsumenta, tablica nakładów i  wyników, niedoskonałości rynku 
kapitałowego i  ocena jakości na podstawie ceny. Teoriami, które uzasadniają 
istnienie sztywnych płac realnych, są modele: niepisanych kontraktów, płacy 
wydajnościowej (model ujemnej selekcji, model rotacji załogi, model bumelanta, 
model uczciwości) oraz relacji uczestnik osoba postronna (Snowdon, Vane, 
Wynarczyk, 1998, s. 317–335). Według nowych keynesistów krótkookresowym 
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celem polityki pieniężnej powinno być wpływanie na wzrost produkcji i zatrud-
nienia. Cel ten jest wzmacniany przekonaniem tych ekonomistów, wywodzącym 
się z  całej tradycji keynesizmu, iż koszty inflacji ponoszą głównie najbogatsi 
(Romer, Romer, 1998; Blinder, 1999).

Większość ekonomistów głównego nurtu uważa, iż w krótkim okresie bank 
centralny powinien łączyć cele związane z inflacją i produkcją. zgadzają się, że 
szeroko pojętym głównym celem polityki monetarnej powinna być minimalizacja 
łącznie liczonych wahań inflacji w  stosunku do inflacji docelowej oraz wahań 
produkcji w stosunku do produkcji potencjalnej. Funkcję straty banku central-
nego zapisuje się wówczas jako:

 min E y
, y t t t

t
0

2 2

0t t

b r d+
3

r =

^ h* 4/ , (1)

gdzie:
r – inflacja,
y – zmiana produkcji,
d – relatywna waga produkcji względem inflacji.

Podejście zgodne z  funkcją (1) jest stosowane w praktyce przez Narodowy 
Bank Polski (Ustawa…, 1997) oraz główne banki centralne na świecie: Bank 
Anglii (www.bankofengland.co.uk), Europejski Bank Centralny (Traktat…, 2008), 
czy System Rezerwy Federalnej (www.federalreserve.gov). Pierwsze trzy banki 
opierają swoje działanie na strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, która naj-
lepiej nadaje się do realizacji celu finalnego w krótkim okresie. Natomiast stra-
tegia FEd, określana jako just do it, daje władzom monetarnym USA całkowitą 
swobodę w realizacji przyjętych celów. Od początku 2012 r. System Rezerwy jed-
nak zbliżył dotąd stosowaną strategię do strategii bezpośredniego celu inflacyj-
nego (Grostal, Niedźwiedzińska, Stawasz, 2012).

zgodnie ze Strategią polityki pieniężnej po 2003 roku oraz Założeniami polityki 
pieniężnej na poszczególne lata 2003–2012 celem finalnym Narodowego Banku 
Polskiego jest utrzymanie stopy inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym prze-
działem wahań +/- 1 punkt procentowy. Jest to więc cel zgodny z teorią ekonomii 
głównego nurtu. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła również, iż cel inflacyjny nie 
będzie dotyczył końca roku, ale oceniany będzie w sposób ciągły, czyli na koniec 
każdego miesiąca. Najważniejsze jednak jest to, iż w razie wystąpienia nieocze-
kiwanych wstrząsów, polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby 
umożliwić powrót inflacji do poziomu zgodnego z wyznaczonym celem w średnim 
horyzoncie czasu. Oznacza to, iż wykorzystując strategię bezpośredniego celu 
inflacyjnego, polski bank centralny będzie w razie możliwości wspierał rządową 
politykę wzrostu gospodarczego. Ustalenie osiągnięcia celu na średni okres 
umożliwia bankowi minimalizowanie wahań produkcji i zatrudnienia. Wiąże się 
również z opóźnieniami, jakie występują między podjęciem decyzji przez władze 
monetarne a jej skutkami. Bank centralny oddziałuje przede wszystkim na infla-
cję w przyszłości, zaś ma niewielki wpływ na inflację bieżącą.
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Narodowy Bank Polski oraz inne banki centralne realizują jeszcze jeden cel, 
który nie jest ustawowo określony jako cel główny. Jest nim zapewnienie stabil-
ności systemu finansowego (Założenia…, 2012, s. 8). zależności pomiędzy poli-
tyką monetarną a  stabilnością finansową są obustronne i  skomplikowane 
(Pietrzak, 2012). z jednej strony bank centralny zasila sektor bankowy w płyn-
ność, umożliwiając mu wypełnianie jego funkcji w czasie występowania kłopotów, 
z drugiej zaś polityka zbyt taniego pieniądza może dłuższym okresie tworzyć zna-
czące problemy dla sektora finansowego, np. bańki spekulacyjne. Poważny dla 
banku centralnego problem pojawia się, gdy w okresie destabilizacji finansowej 
występuje także wysoka inflacja. Najczęściej cel związany ze stabilizacją systemu 
finansowego przedkładany jest jednak ponad niską inflację w krótkim, a niekiedy 
też w średnim okresie. Władze monetarne uznają, iż stabilność finansowa jest 
niezbędna do zapewnienia stabilności cen w dłuższym okresie (hockuba, 2008, 
Szczepańska, 2008).

StABilnOŚĆ cen A teOriA SZKOŁY AUStriAcKieJ

Inaczej niż wszystkie szkoły głównego nurtu szkoła austriacka odnosi się krytycz-
nie do stabilności cen jako celu głównego banku centralnego. Podejście to wynika 
z  jej teorii cyklu koniunkturalnego, która często nazywana jest błędnie teorią 
pieniężnego przeinwestowania.

Ekonomiści szkoły austriackiej (m.in. C. Menger, E. Böhm-Bawerk, L. Mises, 
F.A. hayek, M.N. Rothbard, M. Skousen, J. huerta de Soto) w większości kwe-
stii inaczej niż przedstawiciele dominujących szkół ekonomicznych postrzegali 
i postrzegają procesy gospodarcze (huerta de Soto, 2010). Podstawowa różnica 
dotyczy sposobu rozumienia ekonomii. W centrum zainteresowania teorii szkoły 
austriackiej znajduje się jednostka, która działa. Jej decyzje – często zmienne, 
wynikające ze zmieniających się warunków zewnętrznych – mają na celu maksy-
malizację użyteczności całkowitej. Austriacy opierają się na metodologicznym 
indywidualizmie i subiektywizmie, który dotyczy wszystkich elementów działania 
ludzkiego. Szczególną rolę odgrywają subiektywne koszty. Natomiast szkoły głów-
nego nurtu skupiają swoją uwagę na modelu równowagi. „Tym, co wyróżnia 
Szkołę Austriacką i przyniesie jej nieśmiertelną sławę jest fakt, że stworzyła eko-
nomiczną teorię działania, a nie teorię ekonomicznej równowagi czy braku dzia-
łania” (Mises, 1978, s. 36). 

Kolejna zasadnicza różnica odnosi się do znaczenia czasu i  niepewności 
w  procesach gospodarczych. Od czasów Mengera Austriacy podkreślają rolę 
czasu i niepewności (należy ją odróżnić od ryzyka, które można ubezpieczyć) 
w objaśnianiu zjawisk ekonomicznych zachodzących w rzeczywistej gospodarce. 
zarzucają szkołom, które stosują statyczne modele, niemożliwość dobrego wyja-
śnienia procesów występujących w realnym świecie oraz wysuwanie propozycji 
polityki gospodarczej, które wynikają z tych fałszywych modeli. „Konwencjonalny 
ekonomista chętnie zgadza się z  tym, że te modele są nierealne, idealne do 
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użytku jako zwykłe narzędzia analizy. Lecz jest to nieszczere, ponieważ ci sami 
ekonomiści używają tych modeli dla rekomendacji strategii politycznych” 
(Rockwell, 2011, s. 7). Twierdzą, iż trudno sobie wyobrazić, aby w gospodarce 
wolnokonkurencyjnej wyniki działania przedsiębiorcy były dane. Należy zdać 
sobie sprawę, że przyszłość jest zawsze niepewna. zmiany preferencji czasowych, 
postęp techniczny, zdarzenia naturalne czy polityka gospodarcza to tylko niektóre 
ze zjawisk, które powodują, iż ludzie muszą ciągle modyfikować swoje decyzje. 
W teorii głównego nurtu analiza skupia się głównie na przejściu z jednego stanu 
statycznego do drugiego.

Szczególne zainteresowanie teorii szkoły austriackiej dotyczy pieniądza, kapi-
tału i  bankowości. Problem pieniądza i  kapitału stanowi największą różnicę 
pomiędzy szkołą austriacką a ekonomistami głównego nurtu. Charakterystyczna 
dla podejścia austriackiego jest teoria stuprocentowej rezerwy oraz pieniądza 
naturalnego. zmiany ilości pieniądza w połączeniu z teorią kapitału tworzą pod-
stawę austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. 

Podstawowe oraz szczegółowe założenia teorii szkoły austriackiej determinują 
jej ocenę roli państwa w gospodarce. Ekonomiści tej szkoły to najbardziej zago-
rzali obrońcy wolnego rynku. Podkreślają, iż tylko wolny rynek oraz własność 
prywatna mogą umożliwić najefektywniejsze maksymalizowanie całkowitego 
zadowolenia ludzi. Szczególne znaczenie ma ujęcie hayeka, który widzi w rynku 
proces uczenia się i odkrywania wiedzy o potrzebach i środkach ich zaspokojenia, 
która ze swej natury jest rozproszona pomiędzy jednostki. Sprawne działanie 
wolnego rynku dla tej szkoły oznacza, iż rola państwa w gospodarce jest mini-
malna. zamiast skupiać się na zawodności rynku, należy skupiać się na zawod-
ności państwa (Rothbard 2008). Ekonomiści dominujących w ekonomii szkół nie 
są w tej kwestii jednomyślni. Widzą jednak znacznie szerszy zakres interwencji 
państwa w gospodarkę. 

Pierwotną przyczyną wahań cyklicznych jest ekspansywna polityka pieniężna. 
Warunkami systemowymi, które umożliwiają bankowi centralnemu aktywne 
wpływanie na koniunkturę gospodarczą, są: 1) współcześnie obowiązujący pie-
niądz fiducjarny; oraz 2) system bankowy oparty na rezerwie cząstkowej, a więc 
kreujący pieniądz bezgotówkowy. Ekspansja w  gospodarce rozpoczyna się 
wkrótce po obniżeniu przez władze monetarne stóp procentowych. Niższe opro-
centowanie, zgodnie z głównym prawem ekonomii, pobudza popyt konsumpcyjny 
oraz inwestycyjny. Nie zwiększa go jednak w takim samym stopniu. zdecydowana 
większość nowych kredytów udzielana jest w celach produkcyjnych oraz na zakup 
trwałych dóbr konsumpcyjnych. dobra te traktowane są przez ekonomistów 
szkoły austriackiej tak samo jak dobra inwestycyjne (Skousen, 2011, s. 204–208). 
Wynika to z faktu długotrwałego oraz wielokrotnego wykorzystywania trwałych 
dóbr konsumpcyjnych w celach związanych z szeroko pojętym wytwarzaniem. 

Kluczowy dla austriackiej teorii cyklu jest więc tzw. efekt Cantillona (1755; 
hayek, 1967). Ważna jest nie tylko ilość nowego pieniądza, ale przede wszystkim 
miejsce, w którym wchodzi on do gospodarki. Austriacy podkreślają, iż w naj-
większej ilości pojawia się on na początku czasowej struktury produkcji. Struktura 
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ta przedstawia wieloetapowy techniczny proces produkcji dóbr konsumpcyjnych 
(finalnych, niższego rzędu). Trudno zaprzeczyć, że wytwarzanie dóbr konsump-
cyjnych zaczyna się od surowców i przechodzi przez kolejne etapy, najczęściej 
w wielu przedsiębiorstwach. Cały ten proces trwa w czasie. Jak wspomniano, jest 
to jeden z podstawowych elementów, który różni podejście szkoły austriackiej od 
podejścia szkół głównego nurtu ekonomii do analizy procesów zachodzących 
w pojedynczych firmach i całej gospodarce. Rosnący popyt pieniężny sprawia, iż 
dynamika związana z wytwarzaniem dóbr kapitałowych (pośrednich, wyższego 
rzędu), którymi są wszystkie dobra niekonsumpcyjne, jest wprost proporcjonalna 
do oddalenia danego dobra od ostatecznej konsumpcji. Taką samą strukturą cha-
rakteryzuje się również dynamika cen tych dóbr. 

W najbardziej radykalnym systemie, czyli przy założeniu stałej ilości pienią-
dza, co wiąże się ze stuprocentową rezerwą, wzrost zakupów dóbr kapitałowych 
możliwy jest tylko pod warunkiem zmniejszenia konsumpcji. Oznacza to, że 
przedsiębiorstwa będą zwiększały inwestycje tylko wówczas, gdy wzrośnie relacja 
oszczędności/konsumpcja. Inwestycje finansowane będą więc rzeczywistymi 
i  dobrowolnymi oszczędnościami (huerta de Soto, 2009, s. 235–262). Inaczej 
przebiegają te procesy we współczesnym systemie, czyli z pieniądzem fiducjarnym 
i rezerwą cząstkową (Machaj, 2012). Nowe inwestycje produkcyjne są tworzone 
bez spadku relacji oszczędności/konsumpcja. Finansowane są pieniądzem emito-
wanym przez bank centralny oraz kreowanym przez banki komercyjne. znacząco 
wzrasta więc podaż pieniądza. 

Przedsiębiorstwa, zwiększając popyt na dobra kapitałowe, poszerzają oraz 
wydłużają (pogłębiają) strukturę produkcji. Poszerzanie struktury polega na 
wzroście wartości produkcji na aktualnie istniejących etapach produkcji. Na 
rysunku 1 na obecnych etapach 1–4 rośnie produkcja i przesuwa w prawo krzywą 
produkcji KP1, która mierzy roczną wartość wytwarzania na wszystkich jej eta-
pach. Natomiast wydłużanie struktury produkcji polega na dodawaniu przez 
przedsiębiorstwa nowych, wcześniej nieistniejących, etapów w dotychczasowej 
strukturze produkcji dobra konsumpcyjnego. Na rysunku 1 jest to przedstawione 
jako dołączenie do początkowej struktury produkcji dodatkowych etapów 5–7. 
Oba efekty tworzą nową krzywą KP1.

Wydłużanie struktury produkcji umożliwia przyjęcie bardziej kapitałochłon-
nego i skomplikowanego technicznie procesu wytwarzania. Wiąże się to również 
z dłuższym okresem oczekiwania na dobra konsumpcyjne. Warunkiem pogłębie-
nia struktury produkcji jest wzrost kapitału. Ten może być sfinansowany dobro-
wolnymi oszczędnościami (wówczas wzrost produkcji jest trwały i nie prowadzi 
do kryzysów) i/lub ekspansją podaży współczesnego pieniądza (wzrost jest nie-
trwały i prowadzi do załamania gospodarczego). Według ekonomistów szkoły 
austriackiej wydłużanie struktury wytwarzania (tzw. formowanie kapitału) jest 
kluczowym warunkiem powiększania dobrobytu społeczeństwa, czyli produkcji 
większej ilości, trwalszych oraz lepszych technicznie dóbr konsumpcyjnych. 
Wniosek ten opiera się na teorii kapitału E. von Böhm-Bawerka. „To, że okrężne 
metody produkcji prowadzą do większych efektów od metod bezpośrednich, jest 
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jednym z najważniejszych i najbardziej fundamentalnych twierdzeń w całej teorii 
produkcji” (Böhm-Bawerk, 1891, s. 20). Wytwarzanie większej ilości dóbr kon-
sumpcyjnych, przy zastosowaniu takiego samego poziomu czynników pierwotnych 
(ziemi i pracy), wymaga istnienia większej ilości etapów pośrednich.

Proces akumulacji, który prowadzi do tworzenia bardziej kapitałochłonnej 
struktury produkcji, uruchamia szeroko rozumiane działania innowacyjne. 
Przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć rentowność swoich inwestycji, dążą do tworzenia 
coraz bardziej ekonomicznie wydajnych procesów produkcyjnych poprzez obni-
żenie jednostkowych kosztów produkcji. Głównym na to sposobem jest przede 
wszystkim postęp techniczny, ale też wzrost poziomu wiedzy i  umiejętności 
(Banach, 2011; Jasiński, 2009). Przyjmuje to postać m.in.: modernizacji sprzętu 
i maszyn, zwiększenia wydatków na badania nad bardziej technologicznie zaawan-
sowanymi urządzeniami, usprawnień w  organizacji produkcji, nowych metod, 
technik i kanałów sprzedaży, a także dokształcania i przekwalifikowania pracow-
ników. „dłuższy proces produkcji pozwala na opracowanie lepszych, bardziej 
misternych, skomplikowanych i  wyspecjalizowanych metod technicznych” 
(Shackle, 1972, s. 313). Oszczędności i postęp techniczny wzajemnie na siebie 
oddziałują. Według Austriaków to jednak kapitał najczęściej jest przyczyną, 
a  postęp techniczny jego skutkiem. „Technologia, choć ważna, może spełniać 
swoją rolę tylko poprzez inwestycje kapitałowe” (Rothbard, 2007, s. 247).

Postęp techniczny i innowacje, które prowadzą do nowych sprawniejszych spo-
sobów wytwarzania dóbr finalnych, wywołują wzrost produktywności czynników 
produkcji ( Growiec, 2012). Wraz z zastosowaniem bardziej kapitałochłonnych 
metod produkcji rośnie ilość i jakość dóbr i usług konsumpcyjnych, ale również 
wydajność pracy i kapitału. W gospodarce charakteryzującej się stałą ilością pie-
niądza nowe technologie mogą powstać przede wszystkim wtedy, gdy społeczeń-
stwo oszczędza. Oznacza to, iż pożyczona na inwestycje określona ilość pieniędzy 
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musi być jednocześnie zaoszczędzona w takiej samej wysokości. Występuje ścisłe 
powiązanie kredytów oraz lokat bankowych. Wzrost oszczędności jest możliwy 
tylko wówczas, gdy zostaną zmniejszone wydatki na bieżącą konsumpcję. 
Ekonomiści szkoły austriackiej wskazują także na sytuacje, w  których można 
oszczędzać, nie zmniejszając dzisiejszej konsumpcji: 1) poprawa warunków natu-
ralnych; 2) wzrost produkcyjności bez inwestowania; 3) zmiany instytucjonalne 
(Mises, 2007, s. 438). 

zwiększone oszczędności prowadzą do wydłużenia czasowej struktury pro-
dukcji. Jest to zbieżne z dobrowolnym dłuższym oczekiwaniem konsumentów na 
dobra i usługi finalne. dlatego przedsiębiorstwa mogą produkcję ukończyć i nie 
nastąpi załamanie koniunktury. dzięki nowemu kapitałowi dokonane innowacje 
pozwalają podmiotom wyprodukować większą ilości dóbr przeznaczonych do 
konsumpcji. Malejące przeciętne koszty produkcji, które wynikają z rosnącej pro-
dukcyjności, a przede wszystkim zmniejszone pieniężne wydatki na konsumpcję 
powodują, iż ceny rynkowe sprzedawanych nowo wytworzonych dóbr i usług spa-
dają. dzięki tej obniżce wzrastają płace realne oraz poziom dobrobytu ludzi. 
Mogą oni nabywać więcej dóbr niż poprzednio. 

Ekonomiści wyróżniają dwa główne rodzaje deflacji: złą i dobrą (Bordo, Lane, 
Redish, 2004). zła deflacja jest wynikiem negatywnych szoków popytowych. 
Występuje łącznie z negatywnymi efektami gospodarczymi w postaci spadku pro-
dukcji i zatrudnienia. Natomiast dobra deflacja jest wynikiem pozytywnych zmian 
podażowych. W długim okresie wynika przede wszystkim ze wzrostu produktyw-
ności czynników wytwórczych. O takiej deflacji mówią ekonomiści szkoły austriac-
kiej. Wraz ze spadkiem cen w  gospodarce występuje także wzrost produkcji 
i zatrudnienia. W ujęciu historycznym i współczesnym istnieje wiele przykładów 
potwierdzających współwystępowanie deflacji i wzrostu gospodarczego. W ujęciu 
historycznym takimi przykładami są gospodarki Stanów zjednoczonych, Niemiec 
czy Wielkiej Brytanii w latach w przybliżeniu 1870–1914. Należy zauważyć, iż jest 
to okres systemu waluty złotej. Natomiast w ujęciu współczesnym szczególnie 
interesująco przedstawia się sytuacja hongkongu i Singapuru, gdzie występo-
wał  wzrost produkcji mimo spadku cen (Genberg, 2005). Także A. Atkeson 
i P.J. Kehoe (2004), opierając się na danych z lat 1820–2000, wykazali, iż nie ma 
związku między deflacją a spadkiem produkcji. 

Powstaje zatem kluczowe pytanie: dlaczego szkoła austriacka krytykuje stabil-
ność cen jako cel główny banku centralnego? Współcześnie polityka pieniężna 
prowadzona jest w systemie pieniądza fiducjarnego oraz bankowości opartej na 
rezerwie cząstkowej. Taki system umożliwia emisję dowolnej ilości gotówkowego 
i  kreowanie znacznych ilości bezgotówkowego pieniądza. Przy zwiększonych 
inwestycjach wzrasta produktywność czynników produkcji. Ceny dóbr i  usług 
finalnych mają więc tendencję do obniżania się. Taki proces jest sprzeczny z celem 
stabilności cen, rozumianym jako niska inflacja dotycząca towarów i usług kon-
sumpcyjnych. dlatego chcąc przeciwdziałać deflacji, bank centralny zmuszony 
jest do prowadzenia ekspansywnej polityki pieniężnej. Najczęściej odbywa się to 
przez obniżkę stopy procentowej. Efektem tego jest wzrost podaży pieniądza, 
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który jest odpowiedzialny za zmianę czasowej struktury produkcji (hülsmann, 
2011; Machaj, 2012). Wzrost ilości pieniądza nie rozkłada się w gospodarce rów-
nomiernie, ale wchodzi do niej tylko w pewnych miejscach. Ekonomiści szkoły 
austriackiej podkreślają, iż pojawia się on głównie w  początkowych etapach 
wytwarzania. Oznacza to, iż przedsiębiorcy wydłużają strukturę produkcji. 
Przedsiębiorstwa zaczynają tworzyć nowe, bardziej zaawansowane techniczne 
maszyny i urządzenia. Nowe inwestycje jednak nie są już finansowane dobrowol-
nymi, ale tzw. przymusowymi oszczędnościami. W tym momencie dochodzi do 
zakłócenia czasowej koordynacji produkcji i konsumpcji. Gospodarka rozpoczyna 
fazę wzrostową cyklu koniunkturalnego, ale ziarno przyszłego, nieuchronnego 
załamania zostało już zasiane. W tej fazie tempa zmian cen i produkcji są pro-
porcjonalne do stopnia oddalenia dóbr pośrednich od ostatecznej konsumpcji.

Brak zmian w czasowej strukturze konsumpcji prowadzi jednak do tego, iż 
w okresie boomu ceny dóbr konsumpcyjnych wzrastają w tempie szybszym niż 
w początkowych etapach produkcji. Tutaj należy podkreślić, iż dla Austriaków 
kluczowe są zmiany cen względnych, a nie absolutnych. Taka sytuacja powoduje 
zmiany w strukturze zysków przedsiębiorstw na korzyść wytwarzających dobra 
finalne. Następuje więc przesunięcie części firm bliżej dóbr przeznaczonych dla 
konsumenta. Spada natomiast popyt na dobra pośrednie. Ten spadek oraz wzrost 
stopy procentowej jako efekt ograniczenia akcji kredytowej prowadzą do kryzysu. 
W tej sytuacji zmniejszenie produkcji będzie niewielkie oraz krótkotrwałe z uwagi 
na to, iż na początku ekspansja pieniężna banku centralnego z reguły jest nie-
wielka. W okresie gorszej koniunktury znika problem zbyt szybko rosnących cen 
konsumenckich. Po pewnym czasie dzięki rosnącym oszczędnościom prywatnym 
i  powrotowi do niższej stopy procentowej następuje kolejna faza wzrostowa. 
dalej kontynuowane jest wydłużanie struktury produkcji i kumulowanie się wzro-
stu produkcyjności pracy i kapitału. Proces ten prowadzi do dynamiczniejszego 
niż w pierwszej fazie wzrostowej spadku cen finalnych dóbr konsumpcyjnych. Tak 
samo jak wcześniej musi na to zareagować bank centralny. Teraz ekspansywna 
polityka pieniężna będzie jednak znacznie silniejsza, aby w ocenie władz mone-
tarnych trwale zlikwidować problem deflacji. dalej procesy przebiegają zgodnie 
logiką przestawioną wcześniej. Najważniejsze są zmiany cen względnych. W okre-
sie boomu ceny dóbr konsumpcyjnych wzrastają w stosunku do cen dóbr pośred-
nich. Najczęściej wzrastają także w ujęciu absolutnym. W tej sytuacji pojawia się 
więc inflacja konsumencka. Jest ona jednak niezbyt znacząca. Ostatnim zaś skut-
kiem takiej polityki jest powstanie prawdopodobnie głębokiego kryzysu. „Na 
wolnym i  nieskrępowanym rynku wzrost produktywności doprowadziłby do 
spadku cen i poprawy poziomu życia każdego członka społeczeństwa. Inflacja 
zniekształciła strukturę produkcji i  doprowadziła do depresji. Spowodowała 
ponadto, że nie wszyscy mogli skorzystać na spadku cen związanym ze wzrostem 
gospodarczym, lecz tylko ci, których nominalne płace i  dochody wzrosły”. 
(Rothbard, 2010, s. 141).

Cel stabilności pieniądza, który dominuje w polityce pieniężnej współczesnych 
banków centralnych, jest odpowiedzą na inflacjogenną keynesowską politykę pro-
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wadzoną na świecie szczególnie w latach 70. XX wieku. Wówczas jej celem final-
nym było utrzymywanie wzrostu gospodarczego na wysokim poziomie oraz 
zmniejszanie stopy bezrobocia. Skutkiem tego był wysoki i  trwały wzrost cen. 
Według ekonomistów szkoły austriackiej jednak polityka stabilizacji siły nabyw-
czej pieniądza jest niezgodna z  jego główną funkcją, jaką jest koordynowanie 
decyzji i zachowań podmiotów gospodarczych (Robbins, 1934; Machlup, 1940; 
hayek, 1984). Jest to spostrzeżenie, które w znaczący sposób pomaga w zrozu-
mieniu przyczyn kryzysów gospodarczych; ich przyczynami nie jest wysoka infla-
cja konsumencka i w związku z  tym restrykcyjna polityka monetarna. Kryzysy 
wybuchały najczęściej w  czasie, kiedy ceny były stabilne. Początek ostatniego 
kryzysu miał miejsce, kiedy w  USA roczna inflacja mierzona CPI była niska. 
W 2007 r. wynosiła 2,8%, zaś w 2008 r. 3,8% (Rocznik…, 2012). Również w Polsce 
w 2008 r., czyli w roku załamania gospodarczego, w żadnym miesiącu nie prze-
kraczała 5%. „Koncepcja stabilnego poziomu cen nie jest tak bardzo szkodliwa, 
gdy ceny akurat rosną. Wtedy może się okazać pomocna obrońcom zdrowego 
pieniądza, którzy chcieliby powstrzymać boom. Kiedy jednak ceny spadają, 
a zwolennicy programu stabilizacji domagają się zwiększenia podaży pieniądza, 
wtedy owa koncepcja staje się bardzo niebezpieczna.” (Rothbard, 2010, s. 143–
144).

pOdSUMOwAnie

W teorii szkół głównego nurtu i praktyce działania współczesnych banków cen-
tralnych głównym celem finalnym polityki monetarnej jest stabilność cen. Nie jest 
ona rozumiana dosłownie jako niezmienny poziom cen, ale jako niska inflacja. 
Najczęściej ekonomiści wskazują, iż optymalna roczna stopa inflacji dla krajów 
rozwiniętych powinna mieścić się w  wąskim przedziale 2–3%. Oznacza to, że 
niekorzystnie oddziałuje na gospodarkę zarówno inflacja zbyt wysoka, jak i zbyt 
niska. Wysoki poziom wzrostu cen jest zawsze wyzwaniem dla polityki pieniężnej, 
gdyż wiąże się ze znacznymi kosztami, jakie dotykają gospodarkę i  społeczeń-
stwo. W literaturze do najważniejszych kosztów inflacji zalicza się: tzw. koszty 
zdzieranych zelówek i koszty zmiany menu, spadek siły nabywczej dochodów lud-
ności, redystrybucję dochodów (która przybiera wiele form, m.in. dotyczy renty 
emisyjnej), zakłócanie alokacji zasobów, które wynika m.in. z pogorszenia efek-
tywności alokacji mechanizmu cenowego. Natomiast uwarunkowania stanowiące 
problem dla zerowej i zbyt niskiej inflacji to: sztywność płac nominalnych w dół, 
zerowa granica nominalnych stóp procentowych, miara wzrostu cen oraz efekt 
Balassy-Samuelsona.

Obecny kryzys finansowy i  gospodarczy pokazał, iż cel finalny działalności 
banku centralnego ekonomistów głównego nurtu, czyli stabilność cen, nie chroni 
gospodarki przed załamaniami koniunktury. Takie zdefiniowanie celu polityki 
pieniężnej jest krytykowane przez ekonomistów szkoły austriackiej. Twierdzą oni, 
iż współczesne banki centralne próbują nadać pieniądzu funkcję, której on nie 
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posiada. dlatego nie jest odpowiednią polityka nakierowana na stabilizację jego 
siły nabywczej. Główną funkcją pieniądza jest koordynowanie decyzji i zachowań 
podmiotów gospodarczych. Przedstawiciele szkoły austriackiej, wykorzystując 
swoją teorię kapitału i  cyklu koniunkturalnego, dowodzą, iż naturalną konse-
kwencją rozwoju gospodarczego jest spadek cen. Jest on skutkiem wzrostu pro-
duktywności czynników wytwórczych. zwiększenie wydajności produkcji doko-
nuje się przez postęp techniczny i innowacje, które są skutkami przede wszytkim 
wzrostu akumulacji. 

Polityka monetarna nakierowana na utrzymanie niskiej stopy inflacji musi być 
z natury ekspansywna jako odpowiedź na zagrożenie deflacyjne. dlatego jej kon-
sekwencją są ciągle powtarzające się okresy ekspansji i kryzysów gospodarczych. 
Utrzymanie wzrostu cen uniemożliwia również skorzystanie z  dobrodziejstwa 
niższych cen przez wszystkich członków społeczeństwa.
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StreSZcZenie

Artykuł ma charakter teoretyczny. Jego głównym celem jest krytyczna analiza 
stabilności cen jako dominującego celu finalnego polityki monetarnej. została 
ona przeprowadzona z punktu widzenia teorii szkoły austriackiej. 

W opracowaniu zastosowano metodę dedukcji, a więc posłużono się logiką 
werbalną w teoretycznej analizie przebiegu złożonych procesów w gospodarce.
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Wśród szkół głównego nurtu ekonomii panuje obecnie konsens, iż stabilność 
cen, rozumiana jako niska inflacja, jest najważniejszym celem działania banków 
centralnych w dłuższym okresie. Optymalna roczna stopa inflacji powinna mieścić 
się w przedziale 2–3%. Wynika to z  faktu, iż inflacja zbyt wysoka oraz zerowa 
i zbyt niska powodują wyższe koszty niż korzyści gospodarcze i społeczne.

dążenie przez bank centralny do stabilności cen jest krytykowane przez eko-
nomistów szkoły austriackiej. Twierdzą oni, iż naturalną konsekwencją rozwoju 
gospodarczego jest spadek cen. Jest on skutkiem wzrostu produktywności czyn-
ników wytwórczych. Konsekwencją polityki monetarnej nakierowanej na utrzy-
manie niskiej inflacji są ciągle powtarzające się okresy ekspansji i  kryzysów 
gospodarczych. Utrzymanie wzrostu cen uniemożliwia również skorzystanie 
z dobrodziejstwa niższych cen przez wszystkich członków społeczeństwa.

Słowa kluczowe: stabilność cen, polityka pieniężna, produkcyjność, struktura 
produkcji.

price StABilitY:  
tHe prOper OBJective OF MOnetArY pOlicY?

sUMMARY

This theoretical study aims to analyze price stability as the dominant final goal 
of monetary policy. The analysis is carried out from the point of view of the 
Austrian school theory.

The study applies the deductive reasoning method, using the verbal logic in 
the theoretical analysis of the complex processes in the economy.

Mainstream economic schools agree that price stability, defined as a  low 
inflation rate, is the central banks’ main objective in the long term. The optimal 
annual inflation rate should be in the range of 2–3 per cent, since too high and 
too low inflation leads to economic and social costs exceeding its benefits.

The central bank’s struggle for price stability is criticized by Austrian econo-
mists who argue that the decline in prices is a natural consequence of the eco-
nomic development. This decline results from increasing factor productivity. 
Monetary policy aimed at maintaining low inflation leads to recurring periods 
of economic expansion and crisis. Moreover, persistent inflation makes it impos-
sible for all members of the society to benefit from lower prices. 

Keywords: price stability, monetary policy, productivity, production structure.
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