
Makroekonomia

Inflacja



Dlaczego warto analizować 
inflację

 Jest powszechnym zjawiskiem w życiu 
gospodarczym

 Musi być uwzględniana w planach 
gospodarczych

 Ma istotny wpływ na wysokość 
wielkości realnych takich jak: koszty, 
zyski, przychody, dochody itd



Inflacja - definicja

 Inflacja – proces wzrostu ogólnego 
poziomu cen

 Ważne jest spełnienie wszystkich 
elementów

 Kiedy po raz pierwszy zanotowano 
zjawisko zwane inflacją

 Szczególny przypadek inflacji – inflacja 
zasobowa i cenowo-zasobowa



Inflacja skutki dla gospodarki
 Czy zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 Inflacja (wzrost) cen jest zjawiskiem normalnym i 

pozytywnym, jeśli jest związana z postępem 
technicznym

 Skutki negatywne:
 Spadek skłonności do oszczędzania, a tym samym inwestycji
 Wysoka i nieprzewidywalna inflacja bardzo utrudnia 

planowanie długookresowe
 Powoduje nieracjonalne zachowania na rynku
 Koszt „zdartych zelówek”
 Koszt wymiany menu



Skutki inflacji - cd

 Koncepcja tzw. Inflacji czystej – wzrost 
wszystkich cen w takim samym tempie

 Inflacja a redystrybucja dochodów



Przyczyny powstawania inflacji

 Dwie zasadnicze przyczyny:
 Inflacja pchana przez koszty (podażowa)
 Inflacja ciągnięta przez popyt (popytowa)



Inflacja podażowa

 Szok podażowy – podniesienie kosztów 
produkcji, co przekłada się na wzrost 
cen konsumpcyjnych

 Podatki pośrednie – VAT, akcyza



Inflacja popytowa

 Ilościowa teoria pieniądza – ceny 
wzrastają wraz ze wzrostem podaży 
pieniądza

 Równanie Fishera MV=PY
 Inflacja dochodowa – dochody rosną 

szybciej niż przyrasta dóbr i usług na 
rynku



Inflacja i deflacja

 Oczekiwania inflacyjne a rzeczywista 
inflacja

 Oczekiwania deflacyjne a rzeczywista 
deflacja



Podstawowe mierniki inflacji

 Ważne jest to co i kiedy mierzymy
 CPI, PPI, HIPC, deflator PKB
 Inflacja średnioroczna i tzw. grudzień 

do grudnia
 Czy każdy wzrost (spadek) cen to 

inflacja (deflacja)?
 Czy wszystkie ceny są uwzględniane we 

wskaźnikach inflacji?



Przykłady hiperinflacji

 Niemcy w latach międzywojennych
 Polska i inne kraje na początku 

transformacji posocjalistycznej
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Wzrost cen w latach 1989-1995
 Wzrost poziomu cen w %

Kraj w stosunku do końca roku 1989

Armenia 3892314

Azerbeidżan 727810

Białoruś 2592401

Bułgaria 4701

Czechy 190

Estonia 2508

Gruzja 9990327

Węgry 304

Kazachstan 1411897

Kirgistan 42442

Łotwa 2119

Litwa 7046

Moldowa 166955

Polska 1650

Rumunia 10756

Rosja 170136

Słowacja 206

Tadżykistan 99761103

Turkmenistan 14232730

Ukraina 10663569

Uzbekistan 297896


