
Jak się liczy inflację bazową? 
 
 
Najpopularniejszym sposobem mierzenia inflacji jest śledzenie zmiany wskaźnika cen 
konsumpcyjnych. Jednak nie jest to takie proste. Inflacja jest procesem. Znaczy to, że 
występuje wtedy, gdy ogólny poziom cen stale rośnie w jakimś okresie. Nie są nią jednorazowe 
podwyżki pod wpływem jakiegoś wstrząsu np. wzrost cen towarów importowanych w 
następstwie osłabienia waluty krajowej, czy też podniesienia ceł. Podobną trudność nastręczają 
produkty, których ceny to gwałtownie rosną, to spadają w stosunkowo krótkich okresach 
czasu, zakłócając obraz długookresowej tendencji inflacji. Stąd potrzeba obserwacji tzw. inflacji 
bazowej. 

Dla "uchwycenia" trendu inflacji w dłuższym okresie, banki centralne posługują się 
dodatkowymi miarami inflacji - tzw. inflacją bazową. Wskaźniki te budowane są tak, aby 
wyeliminować wpływy zjawisk przejściowych, wahań sezonowych, nagłych, jednorazowych 
zmian w podaży czy popycie (co ekonomiści nazywają z angielska "szokami" czyli wstrząsami). 
Nie zastępują one indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny 
Urząd Statystyczny, stanowiącego oficjalną miarę inflacji. Są jednak użytecznymi 
narzędziami do badań i analiz zmian poziomu cen w gospodarce. 

Narodowy Bank Polski posługuje się pięcioma miarami inflacji bazowej. Cztery z nich 
mają prostą konstrukcję, polegającą na wyłączaniu z koszyka dóbr służącego do obliczania 
indeksu cen konsumpcyjnych niektórych kategorii artykułów. Do tej grupy należą: 

- inflacja bazowa po wyłączeniu cen kontrolowanych - wskaźnik ten powstaje poprzez 
wyeliminowanie tych cen, które nie są kształtowane przez mechanizmy rynkowe, lecz pod 
wpływem różnych regulacji prawnych i administracyjnych. Z tego względu nie odzwierciedlają 
one rzeczywistych tendencji inflacyjnych. Wśród cen kontrolowanych znajdują się ceny, których 
znaczną część stanowi podatek akcyzowy (paliwa, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe), na 
które ustalane są górne limity wzrostu lub podlegają innym ograniczeniom (energia 
elektryczna) oraz których ceny ustalane są przez samorządy (bilety komunikacji miejskiej) 

- inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności - wskaźnik tworzony jest 
poprzez wyeliminowanie z koszyka dóbr konsumpcyjnych artykułów, których ceny zmieniają się 
znacznie częściej niż przyjęty przez badających standard. Otrzymany w ten sposób indeks jest 
oczyszczony z  wpływu cen najbardziej zaburzonych tzn. tych, które podlegają silnym 
sezonowym lub cyklicznym wahaniom. Są to: znaczna część owoców i warzyw, opłaty za 
użytkowanie mieszkania, energia elektryczna, a także niektóre usługi pocztowe i 
telekomunikacyjne.  

- inflacja bazowa po wyłączeniu cen o największej zmienności i paliw - skonstruowany 
jak poprzedni, z tym, że za każdym razem wyłączane są także paliwa, niezależnie czy ich ceny 
są stabilne, czy też nie 

- inflacja "netto" - wskaźnik, z którego eliminowane są ceny żywności i paliw, z powodu 
obserwowanych znacznych sezonowych wahań ich cen.  

Jedyną miarą tworzoną przy pomocy metod  statystycznych jest 15% średnia obcięta. Przy jej 
obliczaniu także nie brane są pod uwagę grupy towarów i usług, których cena uległa 
największej zmianie w stosunku do poprzedniego okresu. 

Wskaźniki inflacji bazowej są publikowane przez NBP co miesiąc.  
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