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Wst´p 

Zbyt cz´sto w dziejach Êwiata ludzie uruchamiali
procesy, nad którymi nie potrafili zapanowaç. Do-
tyczy∏o to zarówno spraw spo∏ecznych, np. rewo-
lucje prowadzàce donikàd, jak i ekonomicznych,
wÊród których poczesne miejsce zajmujà wielkie
inflacje. 

Brak jest precyzyjnej definicji hiperinflacji. Cz´-
sto okreÊla si´ jà po prostu jako bardzo wysokà infla-
cj´. EkonomiÊci na ogó∏ przyjmujà, ˝e z hiperinflacjà
mamy do czynienia, je˝eli miesi´czny wzrost pozio-
mu cen w danym kraju przekracza 50%1. 

Przyk∏adów wielkich inflacji w dziejach Êwiata
by∏o wiele, stàd obszar badawczy zwiàzany z przed-
stawionym tematem móg∏ byç bardzo szeroki. Dlate-
go te˝ niezb´dne sta∏o si´ przyj´cie okreÊlonego kry-
terium wyboru opisywanych przypadków. W tym
wypadku przyj´to: 

1) okreÊlony obszar zdarzeƒ: pominàwszy po-
czàtki pieniàdza papierowego w Chinach, które
umo˝liwi∏y póêniejsze gwa∏towne procesy infla-
cyjne na skal´ wczeÊniej niespotykanà, oraz zasyg-
nalizowany w tekÊcie incydent z czasów rewolu-
cji amerykaƒskiej, wszystkie pozosta∏e przyk∏ady

dotyczà zjawisk wyst´pujàcych w krajach euro-
pejskich,

2) skala dokonujàcych si´ procesów inflacyj-
nych i ich niszczàce efekty dla spo∏eczeƒstwa2. 

Wybór przypadków w niniejszym artykule,
przedstawiajàcy procesy na jednym kontynencie, ∏a-
two mo˝e zostaç uzupe∏niony podobnymi procesa-
mi, które wystàpi∏y na innych kontynentach, takich
jak Azja, Afryka czy Ameryka Po∏udniowa. Szcze-
gólnie ten ostatni region przez wiele lat, na skutek
b∏´dów pope∏nianych w sferze ekonomicznej, pozo-
stawa∏ przez d∏ugi czas obszarem o wysokiej inflacji.
Przedstawia to roczny poziom inflacji w krajach tego
kontynentu w latach 80. i 90.: 1985 r. Boliwia –
12.000%, 1989 r. Argentyna – 3.100%, 1990 r. Peru
– 7.500%, 1993 r. Brazylia – 2.100%.

Stwierdzono kiedyÊ, ˝e – pominàwszy wojn´ –
hiperinflacja jest czymÊ najgorszym, co mo˝e przy-
darzyç si´ spo∏eczeƒstwu. Jej g∏ówne przyczyny,
przebieg i efekty przedstawiamy poni˝ej w uj´ciu
syntetycznym. 

Kiedy pieniàdz umiera … 
najwi´ksze inflacje Êwiata
Miros∏aw Dusza

2 W tym kontekÊcie inflacja polska lat 80. i poczàtku lat 90., chocia˝
mia∏a silny charakter destabilizujàcy dla gospodarki, by∏a bardzo do-
legliwa dla spo∏eczeƒstwa i niebezpiecznie balansowa∏a na kraw´dzi
hiperinflacji, odbiega∏a jednak poziomem od przedstawionych w arty-
kule przyk∏adów. Spe∏nia∏a jednak sygnalizowane we wczeÊniejszym
przypisie kryterium kolekcjonerskie: Narodowy Bank Polski wyemito-
wa∏ w tym czasie banknoty o nominale 2.000.000 z∏ i rozwa˝ano emi-
sj´ banknotów o nominale 5.000.000 z∏, które mia∏y wejÊç do obiegu
w 1995 r.

1 WÊród kolekcjonerów banknotów o wysokich nomina∏ach istnieje rów-
nie prosta definicja okreÊlajàca, które kraje zosta∏y obj´te hiperinflacjà. Sà
to kraje emitujàce banknoty o nomina∏ach przekraczajàcych milion. 

Dobry pieniàdz nie stworzy dobrego spo∏eczeƒstwa,
ale z∏y z pewnoÊcià je zniszczy.

(z prasy)



Historia inflacji od staro˝ytnoÊci do XIX wieku 

Inflacja rzymska 

Kto manipuluje pieniàdzem,
kradnie chleb tym, którzy naƒ pracujà. 

Daniel Webster, 1837 

W czasach staro˝ytnych wartoÊç pieniàdza ÊciÊle wià-
za∏a si´ z iloÊcià kruszcu, który zawiera∏a moneta. Do-
tyczy∏o to monet z∏otych i srebrnych, ale równie˝
miedzianych, osiàgajàcych cz´sto znaczne rozmiary.

Podstawowà monetà republiki rzymskiej by∏ de-
nar (w owym czasie ekwiwalent dziennego zarobku
wykwalifikowanego robotnika), poczàtkowo wybijany
z niemal czystego srebra z nieznacznà domieszkà mie-
dzi, nieprzewy˝szajàcà 5%3. Wielka inflacja rzymska,
oznaczajàca w istocie psucie pieniàdza przez zmniej-
szanie zawartoÊci szlachetnego kruszcu, rozpocz´∏a
si´ w roku 193. Proces ten przedstawia tabela 1. 

W 215 r. Karakalla wprowadzi∏ do obiegu wy-
raênie nieekwiwalentnego Antoniana, który sta∏ si´
swojego rodzaju monetà kredytowà, niemajàcà pe∏-
nego pokrycia swojej si∏y nabywczej w zawartym
w nim kruszcu. 

Mi´dzy 238 a 265 r. zawartoÊç czystego srebra
w tej monecie spad∏a z 2,38 grama do 0,38 grama,
a póêniej nawet do 0,2 grama. 

Ekonomika kraju niemal zupe∏nie si´ za∏ama∏a.
W 274 r. Aurelian dokona∏ reformy monetarnej,

która nieco poprawi∏a sytuacj´, jednak na stanowcze
kroki majàce uzdrowiç pieniàdz trzeba by∏o pocze-
kaç a˝ do 293 r. Zosta∏y one podj´te przez cesarza
Dioklecjana.

Próby powstrzymania inflacji, poza kruszco-
wym sanowaniem wartoÊci pieniàdza, mia∏y charak-

ter drakoƒski. W 301 r. wprowadzono ceny regulo-
wane (sta∏e). Wydany przez Dioklecjana edykt prze-
widywa∏ kar´ Êmierci dla sprzedawcy za pobieranie
cen wy˝szych ni˝ ustalone przez w∏adz´ oraz suro-
we kary dla osób kupujàcych z pogwa∏ceniem przy-
j´tego porzàdku prawnego. 

Tego rodzaju pociàgni´cia (niektóre z nich pa-
mi´tamy równie˝ z Polski lat minionych) przynoszà
na ogó∏ tylko krótkookresowe korzystne efekty;
w d∏u˝szym okresie czasu koƒczà si´ na ogó∏ kata-
strofà. Tak te˝ by∏o w przypadku rzymskim. Kupcy
wstrzymywali si´ ze sprzeda˝à swoich towarów,
lecz prowadzi∏o to do kar za gromadzenie towaru.
Usi∏owano porzuciç kupiectwo, ale odpowiedzià
centrum decyzyjnego by∏o wprowadzenie prawa
mówiàcego o tym, ˝e nast´pcy powinni kontynu-
owaç interes rodzinny. Porzucenie go by∏o traktowa-
ne jak dezercja z armii w czasie wojny i karane
Êmiercià. W istocie wolni ludzie stawali si´ swego
rodzaju niewolnikami nowej generacji. 

Efekty utraty wartoÊci pieniàdza, u której pod-
staw le˝a∏y – jakbyÊmy obecnie powiedzieli – pro-
blemy bud˝etowe, dobrze podsumowa∏ Andrzej
Kunisz4: 

„… w trzeciej çwierci III w. cesarstwo zosta∏o za-
lane masà bezwartoÊciowych, praktycznie miedzia-
nych antonianów, stanowiàcych niemal jedyny obie-
gajàcy pieniàdz. Emisj´ ich nasilono do wielkich
rozmiarów, otwierajàc nowe mennice; na niektórych
terenach (Galia, Brytania) pojawi∏y si´ ponadto ma-
sowo – celem uzupe∏nienia braków w cyrkulacji pie-
niàdza – monety naÊladowcze (tzw. radiaty) produ-
kowane przez nieoficjalne warsztaty mennicze
za milczàcà zgodà miejscowej administracji. Daw-
niejsze denary i antoniniany o znaczniejszym pro-
cencie srebra szybko znik∏y z obiegu. Brak stabilne-
go pieniàdza wp∏ywa∏ na dezorganizacj´ rynku,
trudnoÊci w wymianie handlowej w konsekwencji,
razem z innymi zjawiskami kryzysowymi prowadzi∏
do narastania elementów prymitywnej gospodarki
naturalnej imperium, zamiast rozwini´tej uprzednio
ekonomiki pieni´˝nej”. 

Rzymska inflacja by∏a wywo∏ana klasycznà sek-
wencjà, która wielokrotnie powtórzy si´ w nast´p-
nych stuleciach: 

1) ambitne projekty publiczne i wydatki
na wojsko, 

2) gwa∏towny wzrost wydatków powodujàcy
wzrost podatków, 

3) zmniejszenie bazy podatkowej (liczby osób
p∏acàcych podatki),

4) si´gni´cie do metod monetarnych: psucie pie-
niàdza kruszcowego (Rzym) lub nadmierne druko-
wanie pieniàdza papierowego (póêniejsze inflacje). 

51BANK I  KREDYT luty 2005 Makroekonomia

4 Wademecum..., op.cit., s. 290.

3 Warto podaç kilka cen obrazujàcych zmian´ si∏y nabywczej pieniàdza.
W po∏owie I w. modus (niespe∏na 9 litrów zbo˝a) kosztowa∏ mniej wi´cej
1 denara, podczas gdy po silnym procesie tracenia wartoÊci przez pieniàdz
w pierwszej po∏owie III w. funt mi´sa (oko∏o 1/3 kilograma) kosztowa∏ ju˝
2 denary. W: Wademecum historyka staro˝ytnej Grecji i Rzymu. Praca
zbiorowa pod red. Ewy Wipszyckiej, rozdzia∏ A. Kunisz: Numizmatyka

rzymska. Warszawa 1983 PWN, s. 289. 

Tabela 1 Rzymski pieniàdz kruszcowy
pomi´dzy I a III wiekiem n.e. 

Lata ZawartoÊç srebra Waga czystego srebra

w denarze (w %) w monecie (w gramach)

64–68 93,5 2,97 

193 87,0 2,75 

194–196 64,5 1,98

212–217 51,5 1,66

222–228 43,0 1,30

èród∏o: Fineness of Denarius, www.tulane.edu
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Inflacja chiƒska 

W 1023 r. w Chinach zosta∏a stworzona pierwsza agen-
cja rzàdowa, której celem by∏ druk papierowego pienià-
dza5. Powodów jej stworzenia mo˝na doszukiwaç si´
w zdarzeniach, które mia∏y miejsce nieco wczeÊniej.
W X w. w∏adze chiƒskie przeprowadzi∏y emisj´ ci´˝kich
˝elaznych monet o niewielkiej wartoÊci nabywczej. By
uniknàç problemów z przenoszeniem, ich posiadacze
zacz´li zostawiaç je u kupców, otrzymujàc w zamian po-
kwitowania na z∏o˝onà sum´. Pomys∏ ten przej´∏y w∏a-
dze i same wydrukowa∏y pokwitowania, które mog∏y
byç u˝ywane zamiast pieniàdza kruszcowego6. 

W ten sposób ludzkoÊç wesz∏a w posiadanie no-
wego instrumentu finansowego, który umo˝liwia∏ da-
leko g∏´bszy zasi´g procesów inflacyjnych ni˝ dotych-
czas. Szansa ta zosta∏a wykorzystana. Druk znacznych
iloÊci pieniàdza, niezb´dnego do powstrzymania in-
wazji z pó∏nocy kraju, spowodowa∏ w efekcie jednà
z najwi´kszych inflacji na tym obszarze. Olbrzymie
wydatki bud˝etowe przeznaczane zarówno na inwe-
stycje (kontynuacja budowy Wielkiego Muru), jak
i wydatki konsumpcyjne (dwór cesarski) przyczynia-
∏y si´ okresowo do upadków kolejnych dynastii chiƒ-
skich i spadku wartoÊci pieniàdza7. 

Samà technik´ emisji pieniàdza papierowego
w Chinach opisa∏ Marco Polo w swoim s∏ynnym
„Opisaniu Êwiata”, obrazujàcym m.in. sytuacj´
w Chinach w II po∏owie XIII w.:

„Trzeba nam wiedzieç, ˝e w owym mieÊcie Kamba∏u-
ku znajduje si´ mennica Wielkiego Chana; jest ona
urzàdzona w ten sposób, ˝e mo˝na by powiedzieç, i˝
jest on znakomitym alchemistà, co wam zaraz wyka˝´.
Wiedzcie, ˝e ka˝e on robiç pieniàdze w nast´pujàcy
sposób. Poleca braç kor´ z drzew – zw∏aszcza z drzew
morwy, której liÊçmi ˝ywià si´ gàsienice wytwarzajàce
jedwab – Êciàgaç delikatny mià˝sz znajdujàcy si´ mi´-
dzy korà a drewnem, ten nasyciwszy klejem rozgniataç
i wa∏kowaç, a˝ powstanà arkusze podobne do papie-
ru, ale ca∏kiem czarne. I te arkusze kraje si´ rozmaicie
na wi´ksze i mniejsze kawa∏ki, kwadratowe i prosto-
kàtne, raczej d∏u˝sze ni˝ szersze. Najmniejszy pie-
niàdz wart jest po∏ow´ denara, inny ma∏y denar, jesz-
cze inny pó∏ grosza srebrnego, inny grosz srebrny, rów-
ny wartoÊci wenecjaƒskiego grosza srebrnego, inny
dwa grosze, inny pi´ç groszy, inny dziesi´ç groszy,
znowu inny jest wartoÊci bizant. Lub trzech bizantów

a˝ do dziesi´ciu bizantów. I wszystkie te pieniàdze pa-
pierowe piecz´towane sà piecz´cià Wielkiego Chana.
I wszystkie te papierowe pieniàdze robione sà z takà
powagà i namaszczeniem, jakby to by∏o z∏oto lub sre-
bro czyste, gdy˝ na ka˝dym z nich kilku urz´dników
do tego wyznaczonych podpisuje swe nazwisko i wy-
t∏acza swà piecz´ç, i gdy to przez wszystkich wykona-
ne zostanie, najwy˝szy mincerz, ustanowiony przez
cesarza, zanurza swà piecz´ç w cynobrze i piecz´tuje
nià pieniàdz, tak ˝e kszta∏t piecz´ci odbija si´ na nim
cynobrowà czerwienià; taka moneta ma pe∏nà war-
toÊç. Ka˝de zaÊ fa∏szerstwo karane jest Êmiercià8.

W dalszej cz´Êci swoich wspomnieƒ Marco Po-
lo wspomina, i˝ Chan wypuszcza papierowà monet´
w tak wielkiej iloÊci, ˝e móg∏by za nià wykupiç
wszystkie skarbce Êwiata. Dla wszystkich Êledzàcych
histori´ inflacji mo˝e to byç istotny sygna∏ ostrzegaw-
czy dotyczàcy przysz∏ej stabilnoÊci pieniàdza. 

Finansowanie rewolucji – wariant francuski 

Mam w tabakierce asygnat plik, 
Wiem, ˝e nie zap∏aci mi za nie ju˝ nikt. 

Mam niebieskie, czarne, bia∏e – 
Pieniàdz to? Nie, marny Êmieç.

Piosenka z okresu Rewolucji Francuskiej9

Rewolucja francuska zosta∏a sfinansowana emisjà pie-
niàdza papierowego. Wiosnà 1789 r. francuskie Zgro-
madzenie Narodowe wyda∏o dekret o emisji 400 milio-
nów liwrów, zwanych asygnatami, których sp∏ata by∏a
zabezpieczona dobrami skonfiskowanymi koÊcio∏owi.
W koƒcu tego roku wspomniane gremium zaakcepto-
wa∏o emisj´ 800 milionów bezprocentowych papierów
i zadekretowa∏o, ˝e górny limit tego rodzaju emisji b´-
dzie wynosi∏ 1,2 mln liwrów. Jednak niezale˝nie od te-
go limitu w dziewi´ç miesi´cy póêniej zosta∏a zaakcep-
towana emisja kolejnych 600 milionów. W 1791 r. do-
konano kolejnych emisji pieniàdza. 

Efektem kolejnych poda˝y pieniàdza by∏ wzrost
cen, za którymi jednak nie nadà˝a∏y p∏ace. W 1793 r.
t∏um ubo˝ejàcych mieszkaƒców splàdrowa∏ 200
sklepów paryskich. Próbujàc przeciwdzia∏aç tego ro-
dzaju wydarzeniom, zmniejszono nieco nadmiernà
poda˝ pieniàdza i wprowadzono racjonowanie to-
warów. Wprowadzono równie˝ 20-letnià kar´ wi´-
zienia dla ka˝dego, kto sprzedawa∏by swoje noty
z dyskontem i kar´ Êmierci dla tych, którzy ustana-
wialiby ró˝ne ceny towaru. 

Gwa∏towny wzrost iloÊci pieniàdza w obiegu
w tym okresie obrazuje tabela 2.

8 Marco Polo: Opisanie Êwiata. Warszawa 1993 Wydawnictwo Alkazar, s. 227. 
9 Cyt. za R. Sedillot: Moralna i niemoralna historia pieniàdza. Warszawa
2002 Wydawnictwo WAB, s. 160.

5 One Thousand Years of Finance 1000–2000. „Financial Limes” 1 stycz-
nia 2000 r. 
6 J. Cribb: Pieniàdze. Warszawa 1992 Arkady, s. 12. 
7 Warto pami´taç, ˝e Wielki Mur nale˝y do najbardziej czasoch∏onnych
i kapita∏och∏onnych inwestycji na Êwiecie. Jego budow´ rozpocz´to w 221 r.
p.n.e. Prace kontynuowano setki lat, obcià˝ajàc niezwykle silnie bud˝et
paƒstwa. Za czasów dynastii Ming, która dosz∏a do w∏adzy w 1368 r., mur
osiàgnà∏ d∏ugoÊç 7 tys. kilometrów. 



W 1796 r. zniszczono prasy drukarskie,
a asygnaty spalono10. Wprowadzono do obiegu
nowà jednostk´ o nazwie mandat, która jednak
w ciàgu zaledwie 2 lat straci∏a 97% swojej warto-
Êci nabywczej. Równie˝ ich matryce zosta∏y
zniszczone, a na miejsce asygnat i mandatów
wprowadzono system monetarny bazujàcy na wa-
lucie z∏otej. 

* * *

Podobnie jak we Francji pieniàdz papierowy
sfinansowa∏ Rewolucj´ Amerykaƒskà. Druk pie-
niàdza zwanego continentals, który nie mia∏ prak-
tycznie ˝adnego pokrycia, zarzàdzony przez Kon-
gres Kontynentalny (ang. Continental Congress),
by∏ tak szybki, ˝e ju˝ w 1780 r. by∏ on praktycznie
bezwartoÊciowy. Znalaz∏o to, jak zwykle, wyraz
w cenach towarów: ceny kukurydzy wzros∏y
w czasie rewolucji amerykaƒskiej o 10.000%, ce-
ny zbo˝a 14.000%, ceny màki 15.000%, a ceny
mi´sa wo∏owego 33.000%11. Po tym eksperymen-
cie finansowym pozosta∏ w j´zyku angielskim
zwrot „nie jest wart nawet continentala” (oryg.
ang. Not worth a Continental). 

Wielkie inflacje XX wieku 

Inflacja rosyjska 

Przed I wojnà Êwiatowà rubel rosyjski funkcjonujàcy
w obiegu w formie papierowej by∏ swobodnie wy-
mienialny na z∏oto. W dniu 1 sierpnia 1914 r.
w obiegu znajdowa∏o si´ 1,7 mld rubli natomiast
paƒstwowe rezerwy kruszcowe wynosi∏y 1,6 mld ru-
bli. Oznacza∏o to niemal pe∏ne pokrycie pieniàdza
papierowego z∏otem. 

Wybuch wojny przyniós∏ zawieszenie swobod-
nej wymiany pieniàdza papierowego na z∏oto, nato-
miast Rosja – podobnie jak inne kraje, które znalaz∏y
si´ w stanie wojny – rozpocz´∏a masowy druk pie-
ni´dzy. Obrazuje to tabela 3. 

Jednym z pierwszych posuni´ç komisarzy ludo-
wych w trakcie rewolucji by∏o ˝àdanie wydania
przez Bank Paƒstwa milionów rubli na dzia∏alnoÊç
rewolucyjnà. Pracownicy tej instytucji publikowali
wiele odezw i ulotek, w których uzasadniali swojà
odmow´. Poni˝ej przedstawiamy treÊç jednej z nich: 

Uwadze wszystkich obywateli. 
Bank Paƒstwa jest zamkni´ty. 
Dlaczego?

Dlatego, ˝e gwa∏ty, jakich dopuszczali si´ bolszewi-
cy w stosunku do Banku Paƒstwa, uniemo˝liwi∏y
nam prac´. Pierwszym krokiem komisarzy ludowych
by∏o ˝àdanie 10 milionów rubli, a 27 (14) listopada
za˝àdali ju˝ 25 milionów, nie wyjaÊniajàc na co pój-
dà te pieniàdze. 
My pracownicy Banku Paƒstwa, nie mo˝emy braç
udzia∏u w rozgrabianiu majàtku na rodowego. Prze-
rwaliÊmy prac´. 
Obywatele! Pieniàdze Banku Paƒstwa sà waszymi
pieni´dzmi, pieni´dzmi ludu, zdobytymi waszym
wysi∏kiem, waszym potem i waszà krwià. 
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10 J. Cribb: Pieniàdze. Warszawa 1992 Arkady.
11 2201 Fascinating Facts, Museum of American Financial History, Internet.

Tabela 2 Wzrost iloÊci pieniàdza w obiegu
we Francji w latach 1794–1795

Data IloÊç pieniàdza w obiegu (w liwrach)

1794 7 mld

1795 (maj) 10 mld

1795 (lipiec) 14 mld

1796 40 mld

èród∏o: Thayer Watkins: Episodes of Hyperinflation. Internet.
www2.sjsu.edu.faculty/watkins/hyper.htm

Tabela 3 WartoÊç rubli papierowych w obiegu w okresie 1914–1921

Data WartoÊç rubli papierowych w obiegu (mln) Uwagi

1 sierpnia 1914 1.700 Wybuch I wojny Êwiatowej 

1 stycznia 1915 3.125

1 stycznia 1916 5.737

1 stycznia 1917 9.225

1 marca 1917 9.975 Poczàtek zmian politycznych, w∏adz´ przejmuje Rzàd Tymczasowy 

1 listopada 1917 18.917 Upadek Rzàdu Tymczasowego, w∏adz´ przejmuje rzàd sowiecki

1 stycznia 1918 27.313

1 stycznia 1919 61.265

1 stycznia 1920 225.016

1 stycznia 1921 1.168.598

èród∏o: Rosja Sowiecka pod wzgl´dem spo∏ecznym i gospodarczym. Praca zbiorowa pod redakcjà prof. Ludwika Krzywickiego. T. I. Warszawa 1922 Towarzy-
stwo Wydawnicze „Ignis” Sp. Skc.
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Obywatele! Ocalcie w∏asnoÊç ludu przed grabie˝à i nas
przed gwa∏tem, a natychmiast wznowimy prac´12.

Wszelkie tego typu protesty zosta∏y – jak wiado-
mo – szybko st∏umione i druk pieniàdza majàcego
sfinansowaç rewolucj´ ruszy∏ pe∏nà parà. Proces ten
tak opisa∏ E. Preobra˝enskij w przedmowie do roz-
prawy o pieniàdzach papierowych w okresie dykta-
tury proletariatu z 1920 r.: 

„Chcia∏bym poÊwi´ciç swojà niedoskona∏à prac´ temu
urzàdzeniu, które doskona∏oÊcià swoich wytworów i ich
niezmierzonà obfitoÊcià dostarczy∏o pobudki do napisa-
nia tych stronic – prasie drukarskiej Ludowego Komisa-
riatu Finansów. Rzàd rewolucyjny Francji móg∏ istnieç
i toczyç wojny tylko dzi´ki wypuszczaniu pieni´dzy pa-
pierowych: asygnacje ocali∏y Wielkà Rewolucj´ francu-
skà. Pieniàdze papierowe Rosji Sowieckiej podtrzyma∏y
nowe w∏adze w okresie najci´˝szym ich istnienia, kiedy
podatkami bezpoÊredniemi niepodobna by∏o pokryç wy-
datków wojny domowej. CzeÊç wi´c t∏oczni drukarskiej!
Pozostaje jej ˝yç jeszcze niewiele czasu, ale dokona∏a
swej pracy w trzech czwartych. W archiwum naszej re-
wolucji, obok armat, karabinów i kulomiotów, zmiatajà-
cych wrogów proletarjatu, znajdzie si´ na miejscu pocze-
snem i kulomiot Narkomfina, który ostrzeliwa∏ ty∏y wi´-
zi pieni´˝nej ustroju mieszczaƒskiego i zu˝ytkowa∏ pra-
wa obiegu pieni´˝nego tego ustroju dla celów jego znisz-
czenia i zaopatrywania rewolucji w Êrodki finansowe”.

W pracy zbiorowej Rosja sowiecka pod wzgl´-
dem spo∏ecznym i gospodarczym, skàd zosta∏ za-
czerpni´ty powy˝szy cytat, zamieszczono równie˝
nast´pujàcà refleksj´ autorów: 

Do powy˝szego mo˝na by dodaç tylko jednà uwag´:
kulomiot ów, majàcy ostrzeliwaç ustrój mieszczaƒski,
ostrzeliwa∏ i samà rewolucj´. Sprawa waluty jest jed-
nem z powa˝nych êróde∏ dostrzeganego w Rosji zam´-
tu gospodarczego13.

Poszukujàc dróg wyjÊcia z kryzysu walutowego,
rozwa˝ano ró˝ne mo˝liwoÊci. 

Jednà z nich by∏ pomys∏ wprowadzenia bonów
pracy o nazwie „trud”, których wartoÊç mia∏aby byç
równowartoÊcià jednej dniówki. Innà propozycjà by-
∏o powiàzanie wartoÊci pieniàdza z normà ˝ywienio-
wà. Obydwa pomys∏y zarzucono. 

Nadchodzàcy okres Nowej Polityki Ekonomicz-
nej wymaga∏ jednak solidnej, stabilnej waluty. Przej-
Êciowo sta∏ si´ nià „czerwoniec”, który pojawi∏ si´
w obiegu w IV kwartale 1922 r.14 Waluta ta, teoretycz-
nie majàca pokrycie w z∏ocie, funkcjonowa∏a równo-
legle z tracàcym wartoÊç rublem, poczàtkowo tylko
w transakcjach zawieranych przez paƒstwo, póêniej
równie˝ w obrocie pomi´dzy osobami fizycznymi. 

Inflacja niemiecka 

Hiperinflacja niemiecka po I wojnie Êwiatowej, wbrew
cz´sto pojawiajàcej si´ opinii, nie by∏a najwi´kszym
tego rodzaju procesem XX w. Bardziej spektakularne
by∏y procesy, które dokonywa∏y si´ na W´grzech w la-
tach 1945–1946 i Jugos∏awii w latach 1992–1994. 

Niemniej jednak by∏a to najs∏ynniejsza inflacja,
a jej echa do dzisiaj trwajà w ludzkiej ÊwiadomoÊci. 

Rzeczywisty rozmiar procesu inflacyjnego najle-
piej obserwowaç przez pryzmat zmian takich wskaê-
ników, jak ceny towarów, zmiana kursu waluty kra-
jowej w stosunku do walut zewn´trznych, wzrost
kosztów utrzymania. Przedstawia je tabela 4.

Podczas wielkiej inflacji niemieckiej Bank Rze-
szy nie nadà˝a∏ z drukiem banknotów o coraz wi´k-
szych nomina∏ach. W 1923 r. system monetarny zna-
laz∏ si´ w pe∏nym chaosie, co obrazujà m.in. zmie-
niajàce si´ w ekspresowym tempie ceny artyku∏ów
˝ywnoÊciowych (tabela 5).

W uj´ciu nominalnym tego typu process ozna-
cza∏ wzrost ceny bochenka chleba z 0,63 marki
w 1918 r. do nast´pujàcych poziomów w 1923 r.: 250
marek w styczniu, 3.465 marek w lipcu, 1,5 mln we
wrzeÊniu, 670 mln w dniu 20 paêdziernika, 3 mld 1
listopada, 80 mld 15 listopada, by osiàgnàç w koƒcu
roku swój najwy˝szy poziom 201 mld marek.

14 Monety z∏ote w paêdzierniku, banknoty w grudniu 1922 r. 

12 Cyt. za J. Reed: Dziesi´ç dni które wstrzàsn´∏y Êwiatem. Warszawa 1970
Ksià˝ka i Wiedza, s. 324–325. 
13 Rosja Sowiecka pod wzgl´dem spo∏ecznym i gospodarczym. Praca zbio-
rowa pod redakcjà Ludwika Krzywickiego. T. I. Warszawa 1922 Towarzy-
stwo Wydawnicze „Ignis”, s. 59; zachowano pisowni´ oryginalnà. 

Tabela 4 Proces inflacyjny w Niemczech w latach 1920–1923

Okres Wzrost cen na rynku wewn´trznym (%) Kurs dolara (%) Wzrost kosztów utrzymania (%)

Luty 1920 – maj 1921 4,6 -37,2 39,2 

Maj 1921 – lipiec 1922 634,6 692,2 417,9

Lipiec 1922 – czerwiec 1923 18.094,0 22.201,0 13.573 

Lipiec 1923 – listopad 1923 854.000.000.000,0 381.700.000.000,0 560.000.000.000

èród∏o: dane Niemieckiego Biura Statystycznego. Za C. Brescini-Turoni: A Study of Currency Depreciation In Post-War Germany
– strona internetowa www.economiccatastrophe/hyperinflation



Szacuje si´, ˝e stopa wzrostu cen w Niemczech
w czasie Wielkiej Inflacji wynios∏a 1 mld.

Sanacj´ niemieckiej waluty powierzono ban-
kowcowi Hjalmarowi Schachtowi. Praktycznie bez-
wartoÊciowy pieniàdz zosta∏ wymieniony na nowà
walut´ – rentenmark. 

Kurs konwersyjny wynosi∏ 1.000.000.000 marek
za 1 rentenmark (kurs wymienny w stosunku do dola-
ra amerykaƒskiego wynosi∏ 1 USD = 4,2 rentenmark).

Operacja stabilizowania pieniàdza, m.in. dzi´ki
zapewnieniu odpowiedniego wsparcia ze strony in-
nych krajów, zakoƒczy∏a si´ sukcesem. Ludzie zn´-
kani procesami inflacyjnymi dawali wyraz swojej sa-
tysfakcji Êpiewajàc: 

Marka rentowa to dla nas ratunek.
Niech ˝yje Schacht i jego pomyÊlunek!15

* * *

Polska po I Wojnie Âwiatowej nie unikn´∏a losu
swoich sàsiadów – problemy bud˝etowe bardzo szybko
przenios∏y si´ na sfer´ pieni´˝nà. Obrazuje to tabela 6,
prezentujàca zmiany kursu naszego ówczesnego pienià-
dza krajowego w stosunku do dolara amerykaƒskiego.

W praktyce oznacza∏o to zmian´ kursu pienià-
dza krajowego do dolara amerykaƒskiego z 8 marek
za dolara w dniu 11 listopada 1918 r., do ponad 10
mln w styczniu 1924 r., kiedy to marka polska osiàg-
n´∏a swój najni˝szy poziom notowaƒ.

Napraw´ polskiego pieniàdza przeprowadzi∏
W∏adys∏aw Grabski w 1924 r. Od tego czasu nowa
polska waluta – z∏oty – mimo pewnych perturbacji
kursowych uchodzi∏a w okresie mi´dzywojennym
za jednà ze stabilniejszych walut europejskich16. 

* * *

Po II wojnie Êwiatowej wiele krajów prze˝y∏o
silne zmiany wartoÊci pieniàdza, b´dàce efektem
wydatków wojennych, zniszczenia przemys∏u i –
ÊciÊle z tym zwiàzanego – wysokiego deficytu bu-
d˝etowego. Cz´sto decydowano si´ na przejÊciowe
finansowanie go metodà monetarnà, co w istocie rze-
czy nie oznacza∏o nic innego jak przyÊpieszenie tem-
pa pracy maszyn drukarskich. 

Najsilniejszy proces inflacyjny w tym okresie wy-
stàpi∏ na W´grzech. O jego zakresie Êwiadczy m.in.
najwy˝szy nomina∏ banknotu z tego okresu, wynoszà-
cy 100.000.000.000.000.000.000 pengo17. 

Inflacja jugos∏owiaƒska lat 90. 

W styczniu 1990 r. w wyniku reformy walutowej
w Jugos∏awii wprowadzono do obiegu nowego „ci´˝-
kiego” dinara, którego kurs wymienny okreÊlono
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16 Najciekawsze i najpe∏niejsze studium inflacji w naszym kraju przedsta-
wi∏ Edward Taylor w ksià˝ce Inflacja polska. Poznaƒ 1926 Poznaƒskie To-
warzystwo Przyjació∏ Nauk. W pracy tej cytuje m.in. pras´ z tamtego okre-
su, która zwróci∏a uwag´ na niekorzystnà rol´ banków komercyjnych pod-
grzewajàcych proces inflacyjny: 
„Niestety nasz Êwiat finansowy nie czuje si´ zbyt ˝ywo zainteresowany

w utrzymaniu kursu polskiej waluty. Nabywanie waluty zagranicznej jest

celem, który si´ bezwzgl´dnie wykonuje bez ˝adnych ostro˝noÊci i nie li-

czàc si´ z konsekwencjami. Nikt od banków nie wymaga ofiar, ale faktem

jest, ˝e rynek warszawski jest tym, na którym marka polska jest najtaƒszà

i zni˝ka kursu w ogromnej wi´kszoÊci idzie z Warszawy”.

Temat polskiej inflacji poruszany jest równie˝ w pracy G. Wójtowicza i A.
Wójtowicz: Monetarna historia Polski. Warszawa 2003 Twigger. 
17 Warto wiedzieç, ˝e w∏adze w´gierskie planowa∏y emisj´ banknotu o no-
minale 1.000.000.000.000.000.000.000 pengo, jednak taki banknot nigdy
nie wszed∏ do obiegu. 

15 Cyt. za J. Weitz: Schacht – bankier Hitlera. Warszawa1997 Ksià˝ka i Wie-
dza, s. 92. W tym samym êródle mo˝na znaleêç opis sceny, w której Schach-
towi proponuje podj´cie si´ naprawy pieniàdza. Na jego pytanie dlaczego
osoby, którym wczeÊniej proponowano to stanowisko, odmówi∏y przyj´cia
go, Hans Luter, minister finansów, odpar∏: „Za bardzo si´ bali”. s. 84.

Tabela 5 Indeks cen artyku∏ów
˝ywnoÊciowych w Niemczech, luty 1920 r.
– grudzieƒ 1923 r. (1913/1914 = 1)

Rok Miesiàc Indeks cen artyku∏ów

˝ywnoÊciowych

1920 luty 9,48

1920 grudzieƒ 14,27

1921 czerwiec 13,70

1921 grudzieƒ 23,57

1922 czerwiec 51,19

1922 grudzieƒ 807,02

1923 czerwiec 9.347

1923 sierpieƒ 670.485

1923 wrzesieƒ 17.300.000

1923 paêdziernik 4.301.000.000

1923 listopad 862.000.000.000

1923 grudzieƒ 1.512.000.000.000

èród∏o: Zahlen zur Geldentwertung in Deutschland 1914 bis 1923. Sonderheft
1 zu Wirtschaft und Statistik, Berlin 1925, cyt. Za Carl-Ludwig Holtreich: The
German Inflation 1914–1923: causes and effects in international perspective.
Berlin, New York 1986 Walter de Gruyter.

Tabela 6 Rozwój inflacji w Polsce – wskaênik
kursu dolara (1914 = 1)

Data (miesiàc, rok) Wskaênik kursu dolara

(ostatni tydzieƒ miesiàca)

Grudzieƒ 1918 2,14

Grudzieƒ 1919 26,36

Grudzieƒ 1920 137,99

Grudzieƒ 1921 702,71

Grudzieƒ 1922 4.242,10

Grudzieƒ 1923 24.167

Grudzieƒ 1923 1.502.976

Styczeƒ 1924 2.267.063

Kwiecieƒ 1924  2.220.238

èród∏o: E. Taylor: Inflacja polska. Poznaƒ 1926 Poznaƒskie Towarzystwo
Przyjació∏ Nauk, s. 22–23.



56 Makroekonomia BANK I  KREDYT luty 2005

na 10 tys. starych jednostek. Kurs nowej waluty wy-
nosi∏ poczàtkowo 7 Ndin za 1 DM lub 11,8684 Ndin
ze 1 USD. Deprecjacja wartoÊci tej waluty doprowa-
dzi∏a jej kurs w dniu 14 kwietnia 1992 r. do poziomu
328,50 Ndin za 1 USD. 

Nie poprawiajàc czynników fundamentalnych,
do których nale˝y m.in. równowaga fiskalna, w lipcu
1992 r. dokonano denominacji w stosunku 10:1
i wprowadzono do obiegu kolejnà walut´ (kolejnego
nowego dinara). Póêniejsze zmiany wartoÊci pienià-
dza doprowadzi∏y do najwi´kszej inflacji w dziejach
nowoczesnego Êwiata. Kurs pieniàdza jugos∏owiaƒ-
skiego w latach 1992–1993 przedstawia tabela 7.

Próby wyjÊcia przez w∏adze z impasu inflacyj-
nego obejmowa∏y posuni´cia standardowe dla rzà-
dów usi∏ujàcych leczyç tylko objawy choroby, a nie
jej przyczyny. Nale˝a∏y do nich (po∏owa 1993 r.): 

– zamro˝enie niektórych cen towarów, 
– ustanowionie ulgowych cen niektórych produk-

tów ˝ywnoÊciowych (màki, cukru, mas∏a roÊlinnego),
– wprowadzonie reglamentacji cz´Êci towarów

pierwszej potrzeby. 
Oprócz tego zapowiedziano sankcje ekonomicz-

ne i prawne dla przedsi´biorstw naruszajàcych re-
˝im cenowy i przetrzymujàcych zapasy towarów18.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, tego ro-
dzaju dzia∏ania okaza∏y si´ nieskuteczne i ju˝ w paê-
dzierniku konieczna by∏a kolejna denominacja pie-
niàdza jugos∏owiaƒskiego, oznaczajàca skreÊlenie 6
zer. Nast´pne denominacje to: 

– wprowadzenie 1 stycznia 1994 r. do obiegu
kolejnego nowego dinara, 

– wprowadzenie w dniu 24 stycznia 1994 r. „super-
dinara” zwiàzanego z markà niemieckà w stosunku 1:1. 

W obiegu przejÊciowo znalaz∏y si´ stare bankno-
ty, których kurs wymienny wynosi∏ 13 mln starych
dinarów za 1 nowego, oraz wspomniany „superdi-
nar”. Nie zmieni∏o to faktu, ˝e w tym czasie marka
niemiecka niemal ca∏kowicie zastàpi∏a walut´ lokal-
nà, stajàc si´ powszechnie przyjmowanym Êrodkiem
p∏atniczym w kraju. 

W stosunkowo krótkim okresie Jugos∏awia prze-
˝y∏a najsilniejszy w II po∏owie XX wieku proces in-
flacyjny. U jego podstaw, oprócz innych czynników,
tkwi∏ olbrzymi deficyt bud˝etowy, zwiàzany z pro-
wadzonymi przez ten kraj dzia∏aniami wojennymi.
Brak istotnych reform w zakresie polityki fiskalnej
doprowadzi∏ do finansowania deficytu bud˝etowego
metodà monetarnà (druk pieniàdza). Efektem koƒco-
wym tego procesu by∏o ca∏kowite za∏amanie si´ za-
ufania do waluty krajowej i pojawienie si´ w szero-
kim obiegu waluty zagranicznej (marki niemiec-
kiej) jako waluty rozliczeniowej. 

Wnioski

Historyczne doÊwiadczenia inflacyjne mogà prze-
raziç zarówno spo∏eczeƒstwo, jak i krajowe w∏a-
dze monetarne do tego stopnia, ˝e prowadzona b´-
dzie polityka monetarna, która mo˝e w konse-
kwencji doprowadziç do g∏´bokiej recesji. Wspo-
mina o tym J.K. Galbraith w swojej ksià˝ce The
Great Crash 1929. Pisze w niej, ˝e taktyka antyin-
flacyjna amerykaƒskiej Rezerwy Federalnej dopro-
wadzi∏a w latach 30. dwudziestego wieku do naj-
wi´kszej deflacji w dziejach narodu amerykaƒ-
skiego19.

W 100% przypadków, kiedy nast´puje przy-
Êpieszenie inflacji, a w∏adze fiskalno-monetarne
przestajà kontrolowaç sytuacj´, nast´puje kres rze-
czywistej wartoÊci pieniàdza – pieniàdz umiera.
Póêniej mo˝e on s∏u˝yç tylko jako20: 

1) papierowe klocki dla dzieci, 
2) materia∏ do tapetowania mieszkaƒ (niepoci´-

te arkusze banknotów), 
3) bloczki dla kelnerów (w wypadku gdy bank-

noty drukowane sà jednostronnie, jak np. w czasie
inflacji niemieckiej), 

4) noÊnik energii (materia∏ na podpa∏k´).
Hiperinflacje sà w istocie specyficznymi rozbu-

dowanymi programami podatkowymi paƒstwa.
Krótkoterminowym beneficjentem tego rodzaju pro-

Tabela 7 Zmiany wartoÊci dinara w stosunku
do dolara amerykaƒskiego w okresie 1992–1993 

Kurs z dnia Liczba dinarów za

1 dolara amerykaƒskiego

1 lipca 1992 200

17 listopada 1992 850

10 kwiecieƒ 1993 48.000

23 lipiec 1993 13.600.000

30 wrzesieƒ 1993 456.990.000

1 paêdziernika 1993 –

wprowadzenie nowego dinara 

Kurs wymienny 1 nowy dinar

= 1 mln starych dinarów 

1 paêdziernika 1993 489,44 

9 listopada 1993 10.777,82 

13 listopada 1993 700.000

30 grudnia 1993 1.776.000.000.000

Zród∏o: 27th Edition Word Currency Yearbook (1996 Publication).

19 Ksià˝ka ta, wielokrotnie wznawiana w ró˝nych krajach, stanowi kla-
sycznà pozycj´ z zakresu literatury ekonomicznej. 
20 Autentyczne sposoby zagospodarowanie banknotów po silnych proce-
sach inflacyjnych. 

18 Dzia∏ania antyinflacyjne w FR Jugos∏awii i Chorwacji. „Rynki Zagra-
niczne” 21.10.1993 r. 



gramów jest paƒstwo, potrzebujàce pieni´dzy
na swoje przedsi´wzi´cia inwestycyjne lub operacje
militarne, p∏atnikiem tego rodzaju podatków jest
zaÊ ca∏e spo∏eczeƒstwo21. Tego rodzaju konkluzja
dobrze koresponduje z myÊlà Irvinga Fishera z 1920 r.,

˝e inflacja mo˝e byç wr´cz nazwana legalnym fa∏-
szerstwem pieniàdza. 

Obserwujàc przyczyny i przebieg procesów in-
flacyjnych, trudno nie zgodziç si´ równie˝ z kon-
statacjà G.B. Shawa, ˝e „najÊwi´tszym ekonomicz-
nym obowiàzkiem paƒstwa jest utrzymanie sta-
bilnoÊci pieniàdza, a poniewa˝ w∏adze mogà ro-
biç sztuczki z wartoÊcià pieniàdza, powinny one
sk∏adaç si´ z ludzi uczciwych, którzy rozumiejà
jego istot´.
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21 E. Taylor w swojej wspomnianej wczeÊniej pracy Inflacja polska stwier-
dza: „Wydaje mi si´, ˝e badania me nad polskà inflacjà udowadniajà

wszechstronne fatalne jej skutki, tak gospodarce, jak moralne, rozwiewajà

wszelkie z∏udzenia co do b∏yszczàcych nieraz pozorów jej przebiegu”, s. VII.


