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Jednym z warunków niezakłóconego funkcjonowania gospodarki rynkowej 
jest istnienie stabilnego poziomu cen. Pieniądz odgrywa bowiem ważną rolę 
wśród czynników wywierających wpływ na tę gospodarkę. Polityka pienięż-
na jest tą subdyscypliną polityki gospodarczej, której zadaniem jest regulacja 
pieniądza, a w szczególności utrzymanie stabilnego poziomu cen. Podmiotami 
wyposażonymi w kompetencje w tym zakresie są banki centralne. Dysponują 
one instytucjonalnym umocowaniem do prowadzenia w imieniu państwa po-
lityki monetarnej. Akty prawne różnej rangi gwarantują bankom centralnym 
także niezależność w dążeniu do wypełniania postawionych przed nimi celów. 
Cel finalny jest zazwyczaj celem inflacyjnym. Jak dowiodły doświadczenia lat 
siedemdziesiątych XX wieku, aktywna polityka pieniężna, nakierowana na re-
alizację celów ogólnogospodarczych nie spełniła pokładanych w niej nadziei. 
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku inflacja stała się głównym przed-
miotem zainteresowania polityki pieniężnej w rozwiniętych gospodarkach ryn-
kowych.

Polityka pieniężna nastawiona na realizację celu inflacyjnego ewoluuje. 
Coraz częściej prowadzona jest w ramach nowoczesnej strategii wielopara-
metrycznej z wykorzystaniem stopy procentowej jako głównego instrumentu 
na płaszczyźnie makroekonomicznej. Wzrasta również liczba banków central-
nych, które sięgają do prognoz inflacji jako do narzędzi wspomagających pro-
ces decyzyjny komitetów monetarnych.

Wykorzystanie prognoz inflacji ma związek przede wszystkim z występo-
waniem opóźnień w polityce pieniężnej. Władze monetarne podejmując de-
cyzję co do jej parametrów dziś, mogą oddziaływać na sytuację gospodarczą, 
w szczególności na inflację, dopiero w horyzoncie kilku kwartałów. Wysłany 
w momencie t impuls monetarny, czyli zmiana wielkości związanych wyłącz-
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nie ze sferą pieniężną gospodarki, będzie wywierał określone efekty monetar-
ne i niemonetarne w horyzoncie transmisji monetarnej, który nie rozpoczyna 
się zazwyczaj wcześniej niż przed upływem roku od uruchomienia impulsu 
i trwa dwa, trzy kwartały. Prowadzenie polityki w warunkach istnienia długich 
opóźnień wymaga korzystania z informacji, które przynajmniej w przybliżeniu 
obrazują przyszłą sytuację gospodarczą. Jednymi z takich informacji są pro-
gnozy inflacji.

Znaczenie prognoz inflacji w polityce monetarnej ma również związek 
ze wspomnianą już zmianą filozofii prowadzenia polityki. Coraz częściej od-
chodzi się bowiem od tradycyjnych strategii opartych na triadzie celów i wdra-
ża strategie wieloparametryczne (modelowo-optymalizujące), w szczególności 
strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) w różnych wersjach. Prowa-
dząc politykę w oparciu o strategie wieloparametryczne, banki centralne nie 
koncentrują się na celu pośrednim, ale „patrzą na wszystko” – analizują szeroki 
zakres danych gospodarczych, w tym sięgają do prognoz inflacji. W literaturze 
dominuje pogląd, że prognoza inflacyjna jest częścią kompletnej strategii BCI, 
przyjmując w niej rolę celu pośredniego. Stosowanie narzędzi polityki zale-
ży od systematycznego oszacowywania przyszłej (nie przeszłej czy obecnej) 
inflacji, a nie od subiektywnych przypuszczeń odnośnie jej kształtowania się 
[Debelle i in., 1998, s. 3 4].

Banki centralne wdrażające strategię wieloparametryczną w warunkach, 
w których ich decyzje przekładają się na wyniki gospodarki z opóźnieniami, 
sięgają do prognoz inflacji, przyznając im rolę celu pośredniego polityki. Nie-
kiedy uczestnicy rynku finansowego są informowani, że prognoza jest celem 
pośrednim, jednak niezależnie od złożenia takiej deklaracji, władze monetar-
ne ogłaszają, że jest ona jedną z przesłanek o różnej wadze w funkcji reakcji, 
uwzględnianych w podejmowaniu decyzji co do poziomu podstawowego in-
strumentu polityki – stopy procentowej.

Banki centralne nie mogą jednak wykorzystywać prognoz opracowywanych 
przez niezależne instytucje. U podstaw prognoz zewnętrznych nie leży bo-
wiem zidentyfikowany (choć częściowo) mechanizm transmisji impulsów mo-
netarnych. Tymczasem właśnie znajomość mechanizmu transmisji i opóźnień 
polityki umożliwia stworzenie prognoz o odpowiednim horyzoncie (co naj-
mniej równym horyzontowi transmisji monetarnej), uwzględniających reakcje 
zmiennych gospodarczych na zmianę stopy procentowej banku centralnego. 
Dlatego władze monetarne decydują się zazwyczaj na sporządzanie własnych 
prognoz inflacji, a także spójnych z nimi prognoz makroekonomicznych. Wy-
korzystanie takiej prognozy jako swoistego celu operacyjnego polityki oznacza 
prowadzenie polityki pieniężnej zgodnie z logiką inflation forecast targeting 
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(IFT, celowanie w prognozę)1. W uproszczeniu, celowanie w prognozę naka-
zuje bankowi centralnemu zmianę podstawowych stóp procentowych, jeśli 
wynikający z prognozy poziom inflacji w horyzoncie transmisji monetarnej 
odbiega od celu inflacyjnego. Takie działanie ma charakter dynamicznego pro-
gramowania – bank centralny powtarza w kolejnych cyklach procedurę de-
cyzyjną nakazującą mu reagowanie w sposób spójny z wynikami prognozy, 
czyli minimalizowanie odchylenia sporządzonej w momencie poprzedzającym 
podjęcie decyzji prognozy przyszłej inflacji od celu. Oczywiście bank centralny, 
nawet jeśli uznaje prognozę inflacji za ważną przesłankę podejmowania decy-
zji, nie reaguje wyłącznie w odpowiedzi na wynik prognozy, ale konfrontuje 
ją z innymi informacjami z gospodarki. Poza tym bank centralny pozostawia 
sobie zazwyczaj pewną elastyczność w realizacji celu inflacyjnego poprzez 
określenie przedziału jego dopuszczalnych wahań lub określenie zbioru zda-
rzeń (szoków) leżących poza kontrolą polityki pieniężnej, których wystąpie-
nie zwalnia władze z osiągnięcia celu. Z tych dwóch powodów, reakcja władz 
monetarnych, nawet jeśli deklarują one stosowanie IFT, nie zawsze musi być 
zgodna z jego logiką.

Prowadzenie nowoczesnej polityki pieniężnej jest zazwyczaj także zwią-
zane ze wzrostem znaczenia aspektów jakościowych tej polityki, w tym jej 
przejrzystości. Jeśli bank centralny realizuje wysokie standardy przejrzystości, 
a jednocześnie celuje w prognozę, podejmując decyzje co do poziomu stóp, 
to powinien poinformować rynek o wynikach prognozy. Coraz więcej banków 
centralnych publikuje wyniki prognoz. Takie postępowanie może jednak zabu-
rzyć przejrzystość polityki, bo nie zawsze decyzje są zgodne z logiką IFT. Mie-
rzenie przejrzystości, jako kategorii jakościowej, jest metodologicznie trudne. 
Poza nielicznymi wyjątkami nie bada się przejrzystości systemów prognostycz-
nych, a ewentualnie uwzględnia jej aspekty w mierniku przejrzystości polityki 
jako całości.

Książka jest monografią o wykorzystaniu prognoz inflacji w polityce mo-
netarnej czterech krajów Europy Środkowej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. 
Traktuje tym samym o stosunkowo nowym zjawisku w polityce pieniężnej 
i prezentuje je opisowo oraz od strony empirycznej. Realizacja inflation fore-
cast targeting w ramach strategii wieloparametrycznej jest nowym elementem 
jakościowym w polityce pieniężnej. Autorka zdecydowała się na podjęcie tego 
tematu w niniejszym opracowaniu ze względu na opisany powyżej pokrótce 

1 Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie ma opracowań w polskim piśmiennictwie eko-
nomicznym na temat inflation forecast targeting, z czym wiąże się brak powszechnie przyjętego tłu-
maczenia tego zwrotu, autorka w pracy będzie używać terminu anglojęzycznego lub posługiwać się 
sformułowaniem celowanie w prognozę.


