
Wpływ inflacji na gospodarkę 
i życie przeciętnego człowieka– porównanie 
sytuacji w krajach wysoko rozwiniętych 
i rozwijających się



CPI – Consumer Price Index

 Aby móc określić przeciętny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
opracowano wskaźnik CPI (consumer price index - indeks cen 
konsumpcyjnych). Jest to najpopularniejsza na świecie miara inflacji. W 
Polsce za obliczanie tego wskaźnika odpowiada Główny Urząd Statystyczny 
(GUS). Wskaźnik CPI publikowany jest co miesiąc na stronie internetowej 
GUS. Jak wyjaśnia GUS, wskaźnik CPI obliczany jest w oparciu o wyniki 
badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym oraz 
badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o 
przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne. Dane te 
wykorzystywane są do opracowania systemu wag. 



CPI – Consumer Price Index

 W Polsce od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery 
miary inflacji bazowej: inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, inflacja 
po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, inflacja po wyłączeniu cen żywności 
i energii, 15% średnia obcięta.

 Indeks cen konsumpcyjnych liczony jest niemal w każdym kraju. W zależności 
od rozwoju ekonomicznego różny jest udział poszczególnych dóbr w koszyku. W 
krajach rozwijających się znaczna część dochodu przeznaczana jest przez 
mieszkańców na żywność i to ona stanowi główną składową koszyka. 



Jak obliczany jest wskaźnik CPI?

 Aby policzyć zmianę ogólnego poziomu cen – poza znajomością cen 
poszczególnych kategorii towarów i usług – konieczna jest także znajomość 
udziału tych kategorii w wydatkach konsumentów. Zmiana ceny produktu, 
który ma znaczny udział w wydatkach w większym stopniu wpływa na ogólny 
poziom cen niż zmiana ceny produktu o niskim udziale.



Jak obliczany jest wskaźnik CPI?

 Załóżmy, że wartość koszyka towarów i usług konsumpcyjnych w roku 
poprzedzającym obecny wyniosła pewną kwotę. Załóżmy, że ten koszyk w 
roku ubiegłym wart był 100. W bieżącym roku koszt wszystkich zawartych 
w nim dóbr będziemy odnosić do roku poprzedniego, będącego naszym 
rokiem bazowym, czyli wyjściowym. Kiedy obliczany indeks CPI będzie 
wynosił powyżej 100, będzie to oznaczać wzrost cen. Spadek indeksu 
poniżej kwoty bazowej oznacza zaś obniżkę cen koszyka.

 CPI = Kr/Kb

 Kr – koszt koszyka towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku

 Kb – koszt koszyka towarów i usług konsumpcyjnych w roku bazowym





Polska – koszyk inflacyjny.

 żywność i napoje bezalkoholowe (25%), 

 woda, prąd, gaz i inne paliwa (19%),

  transport (10%), rekreacja i kultura (6%), 

 napoje alkoholowe i tytoń (6%), restauracje i hotele (6%), 

 meble, sprzęt gospodarstwa domowego, konserwacja gospodarstwa 
domowego (6%), różne towary i usługi (6%).

  Zdrowie, odzież i obuwie, komunikacja i edukacja stanowią pozostałe 15% 
wydatków.

 CPI = 178.20 (kwiecień 2019) , CPI=100 (1998 rok)



Turcja - koszyk inflacyjny 

 żywność i napoje bezalkoholowe (22,77%), 

 napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (6,06%),odzież i obuwie (6,96%), 

 użytkowanie mieszkania i nośniki energii (14,34%),

 wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego(7,77%), 

 zdrowie (2,80%), transport (15,62%),łączność (3,80%),

 rekreacja i kultura (3,26%), edukacja (2,58%),restauracje i hotele (8,67%),

  inne wydatki na towary i usługi (5,37%).

 CPI = 176,80 (maj 2020) CPI= 100 ( 2015 rok)



Niemcy – koszyk inflacyjny

 mieszkania, woda, energia elektryczna, gaz i inne paliwa (32%),

 transport (13%), rekreacja, rozrywka i kultura (11%), 

 żywność i napoje bezalkoholowe (10%), różne towary i usługi (7%), 

 meble, sprzęt oświetleniowy, urządzenia i inny sprzęt gospodarstwa 
domowego (5%), 

 usługi restauracyjne i hotelowe (5%), zdrowie (5%), odzież i obuwie (5%). 

 Napoje alkoholowe, tytoń, komunikacja i edukacja stanowią pozostałe 7% 
wydatków.

 CPI = 105,40 (kwiecień 2019) CPI =100 ( 2015 rok)



HDI (Human Development Index) - cechy 
krajów o różnym poziomie rozwoju

 Stopień rozwoju społeczno-gospodarczego państwa jest ściśle związany z 
poziomem życia jego mieszkańców. Istnieją różne wskaźniki ekonomiczne 
oraz społeczno-demograficzne pozwalające określić sytuację społeczno-
gospodarczą państwa. Przykładowo może to być udział usług w tworzeniu 
PKB lub stopa bezrobocia, liczba lekarzy na 1000 mieszkańców, liczba kart 
SIM, dostęp do szerokopasmowego internetu, wyniki młodzieży w nauce czy 
dostępność wody pitnej. 

 Jednym ze wskaźników, który pozwala uzyskać obraz najbardziej zbliżony do 
rzeczywistego poziomu życia mieszkańców poszczególnych państw, jest 
wskaźnik rozwoju społecznego HDI (ang. Human Development Index). Został 
on wprowadzony przez ONZ w celu monitorowania i przedstawienia 
zróżnicowania poziomu życia ludzi w poszczególnych krajach.



HDI obejmuje 3 płaszczyzny życia:

 oczekiwane dalsze trwanie życia po narodzeniu,kondycji zdrowotnej 
obywateli

 poziom edukacji

 dochód narodowy na głowę mieszkańca (per capita).



Do obliczenia wartości zagregowanego 
wskaźnika, którego wartość zawiera 
się w przedziale od 0 do 10, 
niezbędne są 4 następujące wskaźniki:

 oczekiwana długość życia w momencie urodzenia

 średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 
lat i starszych

 oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces 
kształcenia

 dochód narodowy per capita według parytetu siły nabywczej pieniądza.



Ten syntetyczny wskaźnik pozwala na 
podział państw na 4 grupy:

 bardzo wysoko rozwinięte (0,800 i wyżej)

 wysoko rozwinięte (0,700-0,799)

 średnio rozwinięte (0,550-0,699)

 słabo rozwinięte (poniżej 0,550).
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Praca do wykonania.


	Slajd 1
	CPI – Consumer Price Index
	CPI – Consumer Price Index
	Jak obliczany jest wskaźnik CPI?
	Jak obliczany jest wskaźnik CPI?
	Slajd 6
	Polska – koszyk inflacyjny.
	Turcja - koszyk inflacyjny
	Niemcy – koszyk inflacyjny
	Slajd 10
	HDI obejmuje 3 płaszczyzny życia:
	Slajd 12
	Ten syntetyczny wskaźnik pozwala na podział państw na 4 grupy:
	Bibliografia i netografia:
	Slajd 15
	Praca do wykonania.

