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                                                  Komunikat prasowy 
 
I.  
 Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę o 
przyjęciu Założeń polityki pieniężnej na 1998 rok. 
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie przyjęcia Założeń wynika z wejścia w 
życie Ustawy o Narodowym Banku Polskim z dniem 1 stycznia 1998 roku oraz 
powołania Rady Polityki Pieniężnej w lutym 1998 roku, na której obecnie spoczywa 
obowiązek ustalania Założeń polityki pieniężnej. Istniejące dotychczas Założenia 
zostały opracowane przez Zarząd NBP we wrześniu 1997 roku i zgodnie z dyspozycją 
Konstytucji przyjęte przez Zarząd i Prezesa NBP w październiku 1997 roku. 
          Rada dysponuje szerszym zakresem informacji w porównaniu z tym, który był 
podstawą formułowania założeń we wrześniu ubiegłego roku. Obecnie wyraźniej 
widać podstawowe wyzwania przed jakimi zarówno w roku bieżącym, jak i latach 
następnych będzie stała polityka makroekonomiczna, w tym i polityka pieniężna. 
Ponadto Rada uznała, że wskazana jest zmiana formy prezentacyjnej Założeń polityki 
pieniężnej. 
         Rada jest świadoma, że rola zaktualizowanych Założeń jest ograniczona. Wynika 
to z przyjęcia już przez Sejm ustawy budżetowej na 1998 rok. Rada jest jednak 
przekonana, że zmienione Założenia będą miały istotne znaczenie dla kształtowania 
polityki gospodarczej rządu, jak i zachowań podmiotów gospodarczych. 
 
        Najważniejszym wyzwaniem przed jakim stoi polityka pieniężna w 1998 
roku jest ciągle wysoki poziom inflacji. Zbudowanie fundamentów 
długofalowego, dynamicznego wzrostu gospodarczego nie jest możliwe bez 
podjęcia wysiłków na rzecz dalszego ograniczania tempa wzrostu cen. 
Dodatkowym czynnikiem wymuszającym skuteczne działania w tej sferze jest 
dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. W rozpoczętych już 
negocjacjach w tej sprawie ważne będą zarówno stopień zaawansowania rozwoju 
gospodarki rynkowej w Polsce, jak i zbieżność parametrów 
makroekonomicznych z normami Unii. 
 
Podstawowym celem polityki pieniężnej w roku 1998 jest ograniczenie tempa inflacji. 
Średnioroczne tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych nie powinno 
przekroczyć w 1998 r. 11 %, a poziom cen w końcu tego roku w porównaniu z 
końcem 1997 r. nie powinien być wyższy niż 9,5%. Cel ten powinien zostać 
zrealizowany w warunkach wzrostu realnego produktu krajowego brutto. Prognozy 
NBP wskazują, że wzrost PKB ukształtuje się w 1998 r. na poziomie ok. 6%. 
Przy takich założeniach oraz w zależności od kształtowania się stopnia monetyzacji 
gospodarki, przyrost podaży pieniądza, który nie przyczyni się do wzrostu cen ponad 
zakładany poziom, został oszacowany na 28,2 - 35,3 mld zł. Zakłada się więc, że 
nominalny zasób pieniądza zwiększy się o 16,0% - 20%, a realny zasób pieniądza o 



5,9% - 9,6%. Faktyczny przyrost podaży pieniądza podporządkowany być musi 
realizacji celu inflacyjnego. 
W obliczu zarysowanej polityki pieniężnej na 1998 rok Rada Polityki Pieniężnej widzi 
konieczność szczególnego wzmocnienia działań nadzorczych ze strony banku 
centralnego nad działalnością kredytową i dewizową banków, a także potrzebę 
ścisłego monitorowania zagranicznych środków wykorzystywanych przez banki i 
krajowe podmioty gospodarcze. 
Pogłębianie się nierównowagi zewnętrznej oraz utrzymywanie się wciąż wysokiej 
stopy inflacji wymagają powiązania restrykcyjnej polityki pieniężnej z restrykcyjną 
polityką fiskalną i polityką niedopuszczania do nadmiernego wzrostu wynagrodzeń. W 
warunkach przedstawionego w Założeniach kształtu polityki pieniężnej prowadzenie 
odmiennej w charakterze polityki fiskalnej i dochodowej grozi szybkim narastaniem 
deficytu obrotów bieżących, nie kontrolowanymi przepływami kapitału i silną 
aprecjacją złotego, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do kryzysu finansowego 
państwa. 
 
II. 
 Rada Polityki Pieniężnej przyjęła opinię w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo 
dewizowe i postanowiła przekazać ją Marszałkowi Sejmu. 
Rada pozytywnie ustosunkowując się do projektu ustawy, który dostosowuje polskie 
prawo dewizowe do standardów obowiązujących w OECD oraz Unii Europejskiej, 
zwraca jednocześnie uwagę na potrzebę uwzględnienia konstytucyjnych uprawnień 
RPP w zakresie realizacji polityki pieniężnej przy wprowadzaniu przez Radę 
Ministrów nadzwyczajnych ograniczeń w sferze obrotu dewizowego. 
 
III. 
Rada Polityki Pieniężnej podjęła również uchwałę w sprawie zasad prowadzenia 
operacji otwartego rynku, w myśl której NBP będzie prowadzić 28-dniowe operacje 
otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 23 proc. w skali roku. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia br. 
 
Stopy podstawowe NBP pozostają bez zmian. 


