
 Warszawa 9.09.1998 r.   
                                                             Komunikat prasowy 
 
W dniu 9 września 1998 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Po 
rozpatrzeniu bieżącej sytuacji gospodarczej oraz tendencji występujących na rynkach 
finansowych Rada Polityki Pieniężnej podjęła następujące decyzje: 
 
1. Uchwaliła, że Narodowy Bank Polski będzie prowadzić 28 - dniowe operacje 
otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 18 proc. w skali rocznej, 
 
2. Zaleciła Zarządowi NBP obniżenie tempa miesięcznej dewaluacji kroczącej złotego 
w stosunku do koszyka walut, do którego ustalany jest kurs złotego, z 0,65 proc. do 
0,5 proc. w skali miesięcznej. 
 
Prezes NBP odbyła, zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Ministrów nr 71 z 
1991 roku, stosowne konsultacje z Ministrem Finansów i Ministrem Gospodarki. 
 
Uzasadnienie:  
 
Rada Polityki Pieniężnej dążąc do ograniczenia inflacji do założonego na 1998 rok 
poziomu 9,5% stwierdza kontynuację pozytywnych tendencji w gospodarce polskiej. 
Utrzymuje się proces równoważenia dynamiki popytu wewnętrznego z tempem 
wzrostu gospodarczego przyczyniając się do zmniejszenia nierównowagi zewnętrznej 
gospodarki. Jest to efektem restrykcyjnej (konsekwentnej) polityki pieniężnej, która w 
tym roku została wsparta przez rząd ograniczaniem deficytu budżetowego. 
Kontynuowane są pozytywne trendy w podaży pieniądza i kredytu. 
Obserwowana dynamika zmian poziomu cen jest zgodna z realizowanym celem 
inflacyjnym. 
Ostatnie zaburzenia na rynkach finansowych nie zakłócają w istotnym stopniu tych 
tendencji. Biorąc pod uwagę solidne podstawy polskiej gospodarki, RPP uznaje więc 
za zasadne kontynuowanie dotychczasowego kierunku zmian w polityce pieniężnej, w 
tym polityce kursu walutowego i stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej 
podtrzymuje jednocześnie swoje stanowisko o potrzebie dalszego ograniczania 
deficytu budżetowego wyrażając przekonanie, że obserwowany od początku roku 
proces harmonizacji polityki fiskalnej z pieniężną zostanie wzmocniony w budżecie na 
1999 rok. 
W warunkach wyjątkowego nasilenia w ostatnim okresie perturbacji na rynkach 
finansowych RPP będzie szczególnie wnikliwie analizowała całokształt bieżących 
procesów gospodarczych, podejmując w razie potrzeby stosowne decyzje. 
 
Decyzje Rady Polityki Pieniężnej wchodzą w życie z dniem 10 września 1998 r. 
 
Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała prace nad Średniookresową Strategią Polityki  
Pieniężnej oraz nad Założeniami Polityki Pieniężnej na przyszły rok. 
 
Następne posiedzenie RPP odbędzie się 23 września br. 


