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lnflo(io wzrosi cen tÓworów
usług w qospodorce.
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Agnieszka
Pisanie tekstu

Agnieszka
Pole tekstowe
Proszę zapoznać się z rozdziałem dotyczącym inflacji. Na końcu znajduje się zadanie, które należy wykonać do 29.10.  Po upływie tego terminu zadanie nie będzie sprawdzane ani oceniane. Zrobione zadanie (skan, zdjęcie itp.) proszę przesłać na adres: a.ptak@cku2.waw.pl



lnflacja występuje powszechnie we współczesnych
gospodalkach światowych' ma ona jednak różne natężenie
W posŻczególDych krajacb' Poziom inflacji określa się za
pomocą stopyinflacji'

UjemDa inflacja oznacza, że mamy do cŻynienia ze Żjawi_
śLiem denJ(ii _ clyli spadkiem plleciętnego po7ionru Lell'

11-190/d 20"50yo

sropo;nfld(ii wy.dżony
w plocenloch WŻloł pÓzomU
.e. Vr dcnyń .zosie ł stosU.ku
do oiolo!ic'reqo ĆzosU

Rodzaje inflacji ze WzgIędu na tempo Wzlostu:

' inflacja pełzająca - wz rost cen maksymalnie do l0%wskaIiroku niejest Uciążliwa dlagospodarki' łatwo daje się kontlolować:
r inflacja krocząca _ Wzrost cen ] 1_19% w skali loku - powoduje niepewność działahości

przedsiębjorstw na rynku, może Wymknąć się spod kontrolii. inflacja galopująca _ 20_50% w skali Ioku - powoduje nar.rsldjące problemy w pżebiesU
prolesó$ 3o\|odal L zVLIl' hdmUie loŻwó] gospoddrkii

' hip€rinflacja _ powyźej 50% w skali roku - baldŻo szybkie tempo wŻrosi] cen uniemoż_
Iiwia racjonalne tuDkcjonowaDie sospodarki i plar-*""i";"L,.,,tari"r, a"i"i"i. 
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Skurki i metody wolki z inłlociq
]nflacja pociąga za sobą szereg skutkóW zarówDo społecŻno politycŻnych, jak i €kono_ni(znych. konseliwencj€ te uza]eźlrione są od \Ą,ielkości 

'"n*i; 
."".a 

"ł..l" l.i"""'m}'r'Vania się. Naukowcy twierdŻą' że nawet inflacja pełzająca w dłUższym 
"krJ" ;";wy knEć się spod kontloli i osłabić gospodarkę danego l(raju'

W obiegu okrężnym gospodarki $ lro<t po'.lolnu cen powodrlje zaburzenia' Jejll $ lro_
sDą ceny dóbr i usłUg' gospodalstwa domowe, czyli konsumenci nie będą 

" ',"ł" '"L"o'tich tyIe' co w okresie Wcześniejszym. skutkienr tego w'" ''"r";*"";" o""i.."'oi""dukcji przez p'zedsiębiorslwa' poni€waż żad€D z przedsiębiorców nie sęa'l" 
'v'viJ.'lłw}t\Ą,orzenja produktów, na któIe ni€ ma zbynl. Będzie to miało prŻełoże^i" * 
"'","i"ipreniaJT". ptun.rcv od przedsiebiorsrw do gospoodrsrvt domowJch jego nr\iJenre zdpLv.dowanieoslJbnle.llDJJe|.lrownieżWpl}'W\ dobudżenlprn'rwazrv,"i;il;;i;;;;

fizycznych i prawnych. Zarem Źąd będzje musiał ograniczyć państwowe \Ą,vdatki
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.€now€i nwÓstÓzy zogrońicŻn Żnje.hę.Ó q sę z UwogińÓ nepewność zy3kóa'

Za Walkę z inflacją odpowiedzialnyjes. przede wszystkin rząd róŹnego rodzaju działa_
nia związane z po1ityką państwa mogą rozwiązać problem ogólnego Wzrostu cen'

Rada Poliq/ki Pienięźnej wraz z Narodowynr Bankiem Polskim mogą wptywać Da poziom
inflacji za pomocą DraDipllowania sropami procentowynri lokat i kredytów Podstawową
przyczyną inflacjjj€st za duŹa i]ość pieniądza Da rynku. a więc podnoszenie stóp procento_
Wych nra na ce]u znnr iej sŻenie j ego i1ościw obiegu'Jeśli stopy plocentowe ]okat są wyższe,
ludzie chętniej oszczędŻają' pieDiądze odpbv/ają z rynku, a Wyższe stopy plocentowe kre_
d}tów mają na ceh zniechęcić społeczeństwo do ich zacią8ania i tym samym spowodować,
aby pieniędzy W obiegu nje przybywało'
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sIopę inndcii można obniżJc również poprzeZ:- ogranlczenje nadmi€rnego wŻroscu ni'. i
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. zbyt ćl1]ża ilość pieniędŻy na .vnku
zazw\cŻaj pro!łada do inflac;i - wzlostu
ogolnego pozjomu cen dobr iUśłlcl 
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Względu nu p''y..yny *y.Jzn;u o"

,nllac]ę poPytową i ko9ztową'r sk U rkaml inRacJi są: spadek Wa rtości Dleh i'_
dza l]€go śił nabJĄłczej' obniżenle pozioml
zycla. zaklócenl.r w procesa.h gospodarcŻv.h

odpbĄł Ż.granjcŻnych iIwes.orów oraŻ n@ł
tt1łny obrłz p.ńsrwa w świP.iPl Pań9rwo może walczyc z infl.cia Ża DÓ_
rnocą: zwiększania stop Proceniowch lo;lr (redltow, zaosrzenra przepjsow doNcz.-
ech rldŻielanja pożycŻek, osr.rniczenie wzn.
sfu Pac' zmllieJsrenle defic},tu budżetoweso
Wsplelanie przedsiębiorczości '
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Na podstawie informacji zamieszczonych w dostępnych źn'dłach łTkonaj pole<enia 1 i 2.

l' Wyjaśnł pojęcial

defid(jd, .........................

2. W poniższej tabeli' przedstawiającej stopę inflacjiw wybranych latach w Polsc€' W rubryce

oznaczonej synbolem Xr

a)wpisŻ literę D, jeśli w danym okresie lvYstępowała deflacja, 1Ub H'jeśli hiperinflacjai

b) zacieDiuj konórkę'jeśliw danym okresie mieliśmy do czyri€nia z dezinflacją.

1990 249,3

1991 60,4

1992 44,3

1993 37,6

1994

1991 13,2

2000 8,5

2001 3,6

2005 0,7

2006 1,4

20u 4

2010 2,6

1012* 2,9

1952 14,4

1951 41,9

1954 -6,3

1955 Ż,4

1956 -1

r957 5,4

1q61 0,1

1962 2,5

1971 -0,1

1912 0

1982 100,8

1986 17,7

1987 25,2

1989 639,6




