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1. Wprowadzenie


Spór o istot pienidza trwa od wieków i wi e si m.in. z prób odpowiedzi

na pytanie,
jak budowa teorie pienidza. W du ym uproszczeniu
mo na stwier

dzi, e cieraj si tu dwa podejcia. Pierwsze to podejcie poda owe, uto samiane z monetarystami, a wczeniej klasykami, drugie za to podejcie popytowe,
kojarzone z keynesistami czy obecnie neokeynesistami. Autorka artykułu podj ła
prób przedstawienia fragmentu ciekawej historycznie ewolucji teorii pienidza,
od jej uj cia klasyczno-neoklasycznego po jej uj cie według Johna Maynarda
Keynesa. Odwołanie si do historii myli ekonomicznej jest konieczne w kontekcie obecnej sytuacji gospodarczej. Zaprezentowana synteza myli ekonomicznej

pomo e lepiej zrozumie kształtujce si nowe teorie gospodarowania pienidzem
oddziałujce na systemy finansowe pa stw.

2. Pocz tki teorii pieni dza


Punktem wyj cia rozwa a jest zdefiniowanie poj cia pienidza. Według
Arystotelesa „wszelkie dobra musz mie wyznaczon cen , gdy dzi ki temu
zawsze b d wymieniane i w ten sposób powstan zwizki mi dzy ludmi”.
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Według w. Tomasza z Akwinu „pienidze (…) wynaleziono
głównie dla uła
twienia wymiany i dlatego właciwym i głównym ich
u yciem jest ich zu ycie,

czyli wydanie przy wymianie rzeczy”. Zakładaj c, e istot pienidza jest jego
funkcja, a nie forma, to jego ekonomiczna definicja jest nast puj ca: „pienidzem jest to wszystko, co powszechnie akceptuje si jako zapłat za dobra
i usługi, a tak e jako rodek spłaty długu”1. O tym, jakie formy zapłaty s w danym czasie i miejscu akceptowane, decyduj  samodzielnie podmioty gospodarcze. Od wieków, zanim jeszcze powstała ekonomia jako nauka, trwał spór o istodz posiada warto i, jako dobro najbardziej płynne,
t pienidza. Skoro pieni

jest powszechnie po dany, nasuwa si pytanie, gdzie ta warto si kryje, co
jest jej nonikiem. Istnieje pewna prawidłowo w ewolucji form
pienidza, na 
st puje cigły proces jego dematerializacji2. Adam Smith uwa ał, e „praca była
pierwsz cen, pierwotnym pienidzem nabywcy, którym si płaciło za wszelkie
przedmioty (…). W pierwotnym społecze stwie bydło było podobno powszechnym rodkiem wymiany i cho musiał on by rodkiem nader niewygodnym
(…). W ko cu jednak we wszystkich krajach nieodparte racje zmusiły, jak si
zdaje, ludzido tego, by do tych celów wybrali metale, a nie aden inny towar

(…). Gdy u ywano metali w tym surowym stanie,
napotykano
na
dwie
powa
ne


niedogodnoci: po pierwsze, trudno było je wa y, po drugie, trzeba
było
ustali

prób (…). Ta niedogodno i trudno (…) była powodem, e wprowadzono
monety (…) w taki oto sposób pienidz stał si u wszystkich cywilizowanych
narodów powszechnym rodkiem obrotu handlowego, przy którego pomocy kupuje si i sprzedaje albo wymienia dobra wszelkiego rodzaju” 3.
Pienidz spełnia trzy podstawowe funkcje. Pierwsza – to funkcja miernika
wartoci. Według Jeana Baptiste’a Saya „pienidz jest jedynie wozem dla przewymiany (piekazywania wartoci produkcji”4. Druga to funkcja porednika

nidz transakcyjny). J.B. Say pisał: „w miejscach, gdzie du o si produkuje,
powstaje substancja, za któr si nabywa: chc powiedzie – warto. Pienidz
 w tej podwójnej wymianie i z chwil jej
odgrywa tylko czynno przechodni

zako czenia okazuje si zawsze, e produktem zapłacono za produkt”5. Według
Johna Stuarta Milla: „warto
, czyli siła nabywcza pienidza zale y przede

wszystkim od popytu i poda y. (…) Poda dobra oznacza ilo oferowan na
1
F.S. Mishkin, Ekonomika pieni dza, bankowo ci i rynków finansowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 85.

2
T. Gruszecki, Teoria pieni dza i polityka pieni na, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
s. 69–91.
3
A. Smith, Badania nad natur i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, t. 1, s. 30–37.
4
J.B. Say,
 Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki si tworz , rozdzielaj i spo ywaj bogactwa, PWN, Warszawa 1960, s. 209.
5
Ibidem, s. 212.
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sprzeda
. Ale nie zwykło si mówi o oferowaniu pienidza na sprzeda . Jed
nak e jest to tylko przypadkowy sposób mówienia. W rzeczywistoci pienidz
jest kupowany i sprzedawany jak inne rzeczy, kiedykolwiek inne rzeczy s 
kupowane i sprzedawane za pienidz. (…)
popyt za na pienidz składa si ze

wszystkich dóbr oferowanych do sprzeda y”6. Trzecia z funkcji – rodka przechowywania (gromadzenia) wartoci – budzi najwi cej kontrowersji wród ekonomistów. Według przedstawicieli ekonomii klasycznej i neoklasycznej pienidz
w tej funkcji czasowo
znajduje si poza obiegiem z powodu niecigłoci trans
akcji kupna-sprzeda y. Według przedstawicieli ekonomii keynesowskiej pie
nidz w tej funkcji jest wycofywany z obiegu celowo i oszcz
dzany, co mo e

spowodowa naruszenie ci gło transakcji kupna-sprzeda y.


Zakres pienidza wi e si z poj ciem tzw. agregatów pieni nych. Wyró niamy dwa podej cia. W teorii monetarnej zasób pienidza jest uto samiany
z pienidzem gotówkowym emitowanym przez uprawnion instytucj , jest wi c
on okrelany w sposób egzogeniczny w stosunku do sektora prywatnego. Natomiast w teorii bankowej zasób pienidza jest okrelany jako zasób gotówkowy
oraz depozyty gospodarstw domowych i przedsi biorstw w bankach komercyjnych.
Zgodnie z podej ciem transakcyjnym,
po uwzgl dnieniu depozytów bie

cych otrzymujemy agregat pieni ny M1, a jeli dodatkowo uwzgl dnimy depozyty terminowe, to zgodnie z podej ciem płynnoci otrzymujemy agregat M2,
który w praktyce jest zast powany
jednorodnym
agregatem M.


W teorii pienidza wyró niamy tak e teori kruszcow (metaliczn) oraz
). Przedstawiciele teorii kruszcowej, m.in.
teori nominalistyczn (konwencyjn


A. Smith i David Ricardo, uwa ali, e pienidz, aby mógł spełnia funkcje mierci, powinien sam mie warto i by przedmiotem transakcji kupnanika warto

-sprzeda y, banki natomiast powinny udziela tylko takiego kredytu, który ma
pełne pokrycie w zdeponowanym pienidzu, a wi c nie zakładali procesu kreacji

dza bankowego. Zwolennicy teorii nominalistycznej, np. J.B. Say, uwa apieni

li, e warto pienidza to nominał wydrukowany na banknocie. J.B. Say twierdził, e forma pienidza nie jest istotna: „nie ma zupełnie znaczenia, z czego jest
zrobiony: ze złota, srebra, skóry czy papieru, byle dobrze spełnił swe zadanie”7.
Zwolennicy teorii kruszcowej opowiadali si jednoczenie za teori monetarn,
a teorii nominalistycznej za teori bankow8.

6

J.S. Mill, Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej,
PWN, Warszawa 1965–1966, t. 2, s. 96–97.
7
J.B. Say, op. cit., s. 363.
8
R. Bartkowiak, Historia my li ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008, s. 60–62.
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3. Ilo ciowa teoria pieni dza
 teori pienidza składaj si zasadniczo dwa nurty mylowe,
Na klasyczn

z których ka dy łczy ilo pienidza w obiegu z poziomem cen; s to „mechanizm bezporedni” omówiony przez Ricarda Cantillona i Davida Hume’a oraz
„mechanizm poredni” opisywany najpierw przez Henry’ego Thorntona, a nast pnie sformułowany przez D.Ricarda.
Pierwsze kompletne rozwa ania dotyczce roli pienidza w gospodarce podjł D. Hume w 1752 r., czyli ponad 20 lat wczeniej nim A. Smith opublikował
Badania nad natur i przyczynami bogactwa narodów. D. Hume wprowadził
wi kszo poj  dotyczcych
pienidza. Nie zajmował si tylko polityk pie
ni na pa stwa, poniewa ta, poza emisj przez Bank Anglii banknotówmaj cych pełne pokrycie w kruszcu, nie była prowadzona. Jako pierwszy wyró nił on
wielkoci nominalne i realne. Wprowadził zasad neutralnoci pienidza, która
stała si głównym składnikiem ilociowej teorii pienidza. Upowszechnił współczynnik pr dkoci obrotu pienidza, który zaproponował John Locke9, a korzystajc z prac R. Cantilliona, po raz pierwszy sformułował mechanizm (proces)
10
transmisyjny
, tj. sposób, w jaki pienidz oddziałuje
na sfer realn gospodarki:




„Je eli rozwa ymy jakiekolwiek królestwo, oka e si , e wi ksza czy te mniejsza ilo pienidza nie ma
znaczenia, poniewa ceny dóbr s proporcjonalne do

iloci pienidza. (…) Ka de zwi kszenie iloci (złota i srebra – przyp. S.G.) prowadzi tylko do wzrostu cen pracy i dóbr”11. D. Hume przedstawił współzale noci mi dzy bilansem handlowym kraju, szybkoci obiegu pienidza a ogólnym

poziomem cen, które w teorii handlu mi dzynarodowego okrela si tak
e jako

cenowy mechanizm przepływu pienidza kruszcowego. Wykazał, e cigłe

utrzymywanieprzez gospodark korzystnego bilansu handlowego jest niemo liwe, poniewa prowadzi do wzrostu iloci złota i srebra (kruszcu), a to z kolei
do wzrostu poziomu cen. Je eli jednak kraj ma korzystny bilans handlowy, to
inny kraj ma bilans niekorzystny, czyli traci złoto lub srebro i spada ogólny poZ wywodów T. Muna i J. Locke’a mona wysnu ostateczny wniosek, e całe bogactwo kraju zawiera si w jego złocie i srebrze. Szacujc warto bogactwa Anglii pod koniec XVII w.,
W. Petty stwierdził, e pienidz to mniej ni 3% ogólnego bogactwa, i jednoznacznie przeciwstawiał si akumulacji złota monetarnego, odwołujc si do koncepcji iloci pienidza nazywanej
dzisiaj „doktryn potrzeb handlu” (M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 43).
10
Mechanizm ten przyjł póniej dwie formy: efektu Cambridge i mechanizmu transmisyjnego Chicago, stanowicego element teorii monetarystycznej. M. Friedman stwierdził, e D. Hume
był prekursorem monetaryzmu (H. Landreth, D.C. Colander, Historia my li ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 60).
11
T. Mayer, David Hume and Monetarism, „Quarterly Journal of Economics” 1980, vol. 95,
nr 1, s. 89–101.
9
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ziom cen. Eksport gospodarki z korzystnym bilansem handlowym b dzie si
zmniejszał, ajej import
b dzie wzrastał pod wpływem cen, które b d tam sto
sunkowo wy sze ni w innych gospodarkach. Odwrotnie w gospodarce z pocztkowo niekorzystnym bilansem. Ten proces doprowadzi ostatecznie do samoczynnej korekty bilansów handlowych.
Pogldy D. Hume’a wpłyn ły na pogldy A. Smitha, który krytykował
mer
12
dz
kantylizm
,
zwany
kapitalizmem
kupieckim
(F.
Bacon
twierdził,
e
„pieni

jest yciem
handlu, jak nawóz, który nic nie daje, dopóki si go nie rozrzuci”13),

za uto samianie bogactwa narodu z zasobem posiadanych w kraju metali szlachetnych. Stanowisko to było charakterystyczne dla wczesnych merkantylistów
i zwizane było z olbrzymim napływem metali
szlachetnych do Europy, zwłasz
cza do Hiszpanii, z Nowego wiata. Jednak e póniejsi
merkantylici nie zga
dzali si z tym pogldem. Przykładowo w 1569 r. zale no mi dzy iloci pienidza a ogólnym poziomem cen zaproponował Francuz Jean Bodin (były to
pocztki teorii ilociowej pienidza)14. Scharakteryzował on pi  przyczyn
wzrostu ogólnego poziomu cen w Europie Zachodniej w cigu XVI w., zwracajc szczególn uwag na wzrost iloci złota i srebra, który miał miejsce w wyniku odkrycia Nowego wiata15.

William Petty, prekursor szkoły klasycznej, w rozwa aniach nad teori pienidza modyfikował pogldy współczesnych merkantylistów dotyczce koniecznoci posiadania okrelonej masy pienidza do obsługi handlu narodowego
lał szkodliwoci zarówno niedostatku, jak i nadmiaru pienidza.
oraz podkre



Zauwa ył, e szacunek potrzebnej masy pienidza powinien uwzgl dnia tak e
szybko jego obiegu i terminy płatnoci. Zwracał uwag na konieczno powołania banku emitujcego noty, czyli pienidz papierowy wypełniajcy czasow
luk w okresach braku monety kruszcowej. Zalecał przetapianie, wywo enie lub
po yczanie na procent monet w nadmiarze. W powizaniu z teori pienidza
W pracy autorstwa H. Landretha i D.C. Colandera czytamy, e „najwaniejsz cech charakterystyczn literatury merkantylistycznej jest jej przekonanie, e głównymi wyznacznikami
działalnoci i wzrostu gospodarczego s czynniki pienine, a nie czynniki realne. Merkantylici
utrzymywali, e dla wzrostu handlu, zarówno wewntrznego jak i midzynarodowego, szczególnie
istotne znaczenie ma odpowiednia poda pienidza. Zmiany iloci pienidza, jak sdzili, wywołuj
zmiany poziomu realnego produktu – w jardach płótna i buszlach zboa” (H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 60).
13
M. Blaug, op. cit., s. 43.
14
W pracy M. Ratajczaka pt. Współczesne teorie ekonomiczne (Wydawnictwo AE w Poznaniu, Pozna 2007, s. 17) czytamy: „obecna analiza wartoci pienidza w czasie opiera si na idei,
która stała si podstaw teorii stopy procentowej E. von Böhm-Bawerka (przedstawiciela szkoły
psychologicznej). Idea ta zakłada, e ludzie generalnie bardziej ceni co, co ju maj umownie
dzi, ni co, co dopiero pojawi si umownie jutro. Stopa procentowa jest w tym przypadku
rekompensat za zrezygnowanie z czego dzi na rzecz przyszłoci”.
15
H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 60–61.
12
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W. Petty rozwijał koncepcje finansów
publicznych, zwłaszcza opodatkowania,

opowiadaj c si m.in. za obci eniem podatkami wydatków konsumpcyjnych,
a nie dochodów16.

D. Hume wpłynł równie na pogldy J.B. Saya, który był zwolennikiem

zasady neutralnoci pienidza zakładaj cej rozdzielno sfery realnej i pieni nej gospodarki (pienidz pełni funkcj wyłcznie jednostki obrachunkowej i porednika wymiany), która wynikała ze sformułowanego przez niego prawa rynków17. Zasad t oraz prawo rynków przej ł od J.B. Saya D. Ricardo, czynic
z nich filary swojej
teorii ekonomicznej: „Działalno gospodarcza całego spo
łecze stwa zale y od wielkoci jego kapitału, czyli od surowców, maszyn, ywnoci, statków itd., które znajduj  zastosowanie w produkcji. Gdy powstanie
uporzdkowany system pienidza papierowego, operacje bankowe nie b d mogły powi kszy ani zmniejszy tego kapitału”18. Pogldy D. Ricardo na prawa
Saya ukształtowały si w czasie sporu wokół bulionizmu, czyli sporu
o przyczy
 skich. Bulionici twierdzili, e przyczyn
n inflacji w okresie wojen napoleo

inflacji
była ekspansja pieni na w czasie tych wojen. Antybulionici utrzymy
wali, e przyczyny były realne, jak np. nieurodzaje, oraz opowiadali si za doktryn weksli realnych, która zakładała, e nie mogłoby doj  do nadmiernej emisji pienidza, gdyby
emisje te były zwizane z krótkoterminowymi operacjami

handlowymi. Je eli wzrost obiegu pienidza nie przekracza potrzeb realnej wymiany handlowej, to przyczyny inflacji nie tkwi w sektorze pieni nym. Głównym zwolennikiem tego antybulionistycznego stanowiska był Robert Torrens,
twórca Easy on Money and Paper Currency (1812).
Nie wszyscy klasycy ekonomii byli zwolennikami
zasady neutralnoci pie
nidza. H. Thornton w swojej najbardziej znanej ksi ce pt. The Paper Credit of
Great Britain (1802) wyraził pogld o nieneutralnej roli pienidza. Został jednak
zdominowany przez autorytet D. Ricardo19. H. Thornton mógłby by uznany za
prekursora keynesowskiej teorii pienidza20. Klasyczna teoria pienidza pozostała uproszczon teori skupion wokół ilociowej teorii pienidza, popieranej
przez D. Ricardo21. Najstarsza teoria pienidza powstała w nurcie klasycznoW. Stankiewicz, Historia my li ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 120.
„(…) w ramach ekonomii klasycznej nie powstała teoria cyklu koniunkturalnego. Badania
prowadzone przez ekonomistów spoza nurtu klasycznego wykazały, e produkt nie wzrasta w sposób równomierny, a przyczyn waha cyklicznych jest inne zachowanie si pienidza ni produktu. Problematyk cyklu koniunkturalnego pierwszy podjł Clement Juglar w 1860 r., a wic jeszcze w okresie klasycznym ekonomii. Jego prace nie znalazły jednak u klasyków zrozumienia”
(H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 60–61).
18
D. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 426.
19
Szerzej na ten temat w: R.B. Ekelund, R.F. Hebert, A History of Economic Theory and
Method, Waveland Press Inc., Long Grove, Il, 2007, s. 137–139.
20
R. Bartkowiak, op. cit., s. 62–63.
21
H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 158–159.
16
17
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-neoklasycznym ekonomii za spraw Irvinga Fishera (w 1911 r.) i Arthura Cecil
Pigou (w 1927 r.).

Z zasady neutralnociwypływa wniosek, e gospodarka mogłaby funkcjo
nowa bez pienidza, tote jej twórcy wprowadzili
warunek łagodzcy, e przez

zwi kszenie zasobu pienidza M nie mo na powi kszy produktu Q, ale zmniejszenie zasobu pienidza spowoduje zmniejszenie produktu. Zasada neutralnoci
jest zatem jednostronna. Zgodnie z zasad neutralnoci wyst puj dwie odr bne

sfery gospodarki
– realna, opisywana przez wolumen transakcji kupna-sprzeda
y



dza M. M i Z s wyra one w ró pieni
Z, oraz pieni na, opisywana przez zasób

nych jednostkach (rzeczowej i pieni nej), które uzgadnia si za pomoc indeksu (poziomu) cen dóbr w wymianie pz. Ilociowe uzgodnienie tych sfer nast puje
za pomoc wskanika transakcyjnej pr dkoci obrotu pienidza vz, czyli liczby
transakcji, w których jednostka pieni na uczestniczy w danym okresie. Ostatecznie ukształtowane transakcyjne równanie wymiany ma posta: Mvz = pz Z.
Wraz ze współczynnikiem transakcyjnej pr dkoci obrotu pienidza wyst puje
ksza, tym mniej pienidza
zmienna czasu. Im pr dko obrotu pienidza jest wi

potrzebne jest do obsługi transakcji kupna-sprzeda y. Zale no ta była szczególnie istotna, gdy pienidz miał charakter kruszcowy, kiedy wi ksza pr dko
rekompensowała niedobór kruszcu, co pozwalało bez przeszkód przeprowadza
transakcje kupna-sprzeda y. Transakcyjna posta równania wymiany była nieprzydatna w analizie zwizku mi dzy zasobem pienidza a produktem nowo wytworzonym. Było to szczególnie wa ne zarówno dla badaczy gospodarki, jak
i polityków, gdy wolumen transakcji kupna-sprzeda y zawierał transakcje dokonywane
zarówno na produkcie z okresów poprzednich, jak i na produkcie bie
cym.
 równania wymiany. Zastpił on
I. Fisher zmodyfikował posta transakcyjn


wolumen transakcji kupna-sprzeda y – produktem bie cym, indeks cen dóbr
w wymianie – indeksem (poziomem) cen dóbr nowo wytworzonych p, a współczynnik transakcyjnej pr dkoci obrotu pienidza – współczynnikiem
pr dkoci


dza nie ograniczył, poniewa ka da jednostka piedochodowej
v.
Masy
pieni


ni na mo
e obsługiwa zarówno transakcje dobrami wytworzonymi wczeniej,

jak i bie cymi. Dochodowe równanie wymiany Fishera ma posta: Mv = pQ.
Jest to posta prawdziwa tylko w gospodarce stabilnej, w której transakcje dobrami nowo wytworzonymi (na rynku pierwotnym) pozostaj  w stabilnej proporcji do transakcji dobrami wytworzonymi wczeniej (na rynku wtórnym).
I. Fisher nie wykazał zainteresowania znalezieniem mikroekonomicznych podstaw dla makroekonomicznej analizy ogólnego poziomu cen. Zademonstrował
jednak, jak ekspansja pieni na – poprzez „efekt Fishera” – spowoduje wzrost

nominalnej stopy procentowej. Mówic j zykiem D. Hume’a (1752) pokazał, e
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„wi ksza czy mniejsza obfito pienidza nie pociga za sob adnych skutków,
poniewa ceny towarów s zawsze
proporcjonalne do obfitoci pienidza”22.

Pienidz w dalszym cigu obsługuje
Posta dochodowa ma tak e wady.

wszystkie transakcje kupna-sprzeda y, ponadto równanie wymiany funkcjonuje
w szczególnych warunkach. I. Fisher, akceptujc prawo rynków Saya, w myl
którego w gospodarce nie mog wyst powa niedopasowania popytu i poda y,
czyli kryzysy gospodarcze, uznaje pr dko obrotu pienidza za stał. W rzeczywistoci tak nie jest, gdy w okresach dobrej koniunktury pienidz cyrkuluje
szybciej, a wolniej w okresie złej koniunktury.
Wtek ten dla Johna Maynarda

Keynesa orazMiltona Friedmana23 b dzie wa ny. Ponadto za stały, podobnie jak
produkt, nale y uzna zasób pienidza. I. Fisher całkowicie pominł rol bandza jest
ków komercyjnych w tworzeniu pienidza, przez co jego teoria pieni

zgodna z teori monetarn. M. Friedman, zwolennik Fishera, pisze, e banki nie
odgrywaj  aktywnej roli w tworzeniu popytu
na pienidz, gdy „ich podstawowe

zdanie jest zwizane raczej z poda  pienidza ni z tworzeniem na
popytu”24.W tej sytuacji jedyn zmienn mo e by poziom cen dóbr. W
wypadku iloci pienidza traktowanej
jako parametr poziom cen jest funkcj 


iloci pienidza (przy zastrze eniu, e nie jest on wielkoci rzeczywist).
c si równaniem wymiany, nie sposób jest okreli zasady polityki
Posługuj

nej
– polityki kształtowania zasobu pienidza. Przyrost produktu
pieni

bie cego powoduje jednoczenie  rozszerzenie rynku wtórnego dóbr
wytworzonych wczeniej, który tak e b dzie wymaga dodatkowej iloci
pienidza.
Pomocna
jest tutaj zasada neutralnoci. Skoro przez polityk


pieni n nie mo na wpływa na wielko produktu, to niech sektor prywatny
sam
okreli
swoje
zapotrzebowanie
na
pienidz.
I. Fisher nie uwzgl dnił jednak popytu na pienidz sektora prywatnego. Uczynił
to dopiero A.C. Pigou, którego równanie stanowi kolejny etap w rozwoju ilociowej
nienia
dza.wartoci pienidza Leon Walras, Carl Menger i inni rozW celu
teorii
wyja
pieni

win li analiz poda owo-popytow. Najbardziej znan sporód tych teorii jest
rozwini ta przez Alfreda Marshalla odmiana ilociowej teorii pienidza, zwana

22

B. Snowdon, H.R. Vane, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, PWE, Warszawa 2003, s. 69.
K. Blanchard twierdzi: „Nie ma cienia wtpliwoci, e podejmowane przez Friedmana
próby zmiany kierunku rozwoju makroekonomii zakoczyły si sukcesem i e jego prace miały
wpływ na nastpne pokolenie ekonomistów (…) monetaryzm (…) skupia si cał uwag jedynie na pienidzu” – B. Snowdon i in., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 311; szerzej na ten temat równie w: F. Cesarano, The New
Monetary Economics and Keyenes’ Theory of Money, „Journal of Economics Studies” 1994,
vol. 21, nr 3, s. 39.
24
M. Friedman, The Quantity Theory of Money. A Restatement, University of Chicago Press,
Chicago 1956, s. 14.
23
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podejciem od strony zasobów gotówkowych (cash-balance approach) szkoły
z Cambridge25.
 stworzenia mikroekonomicznej podTeoria ilociowa Marshalla była prób

budowy dla teorii makro głoszcej, e ceny i ilo pienidza zmieniaj si
w sposób bezporedni. Opracował on teori zachowania si gospodarstw domowych i przedsi biorstw w celu wytłumaczenia popytu
na pienidz. Fundamen
 pienidza (obiegowe
talne równanie zasobów gotówkowych
brzmiało,
e
ilo

rodki płatnicze plus depozyty na danie) jest równa iloczynowi dochodu pie
ni nego i stosunkowej cz ci dochodu, któr gospodarstwa domowe i przedsi biorstwa chc trzyma w postaci pienidza. A. Marshall akceptował prawo Saya,

zakłada
to istnienie pełnego zatrudnienia. Wzrost iloci pienidza, przy zało e
niu, e stosunkowa cz ci dochodu, któr gospodarstwa domowe i przedsi bior w postaci pienidza, pozostaje stała, prowadzi do wzrostu
stwa chc trzyma



dochodu pieni nego. Przy zało eniu, e istnieje pełne zatrudnienie, skutkiem
wzrostu
iloci pienidza b dzie wzrost cen i w konsekwencji wzrost dochodu

Skutkiem zmniejpieni nego; natomiast dochód realny pozostanie bez zmian.

szenia iloci pienidza b dzie obnika dochodu pieni nego wynikaj ca ze
spadku cen, ale dochód realny równie si nie zmieni26.
Teoria A.C. Pigou to zwie czenie działalno ci naukowej A. Marshalla
 
i J.M. Keynesa w prekeynesowskim okresie działalnoci. A.C. Pigou zało ył, e
to sektor prywatny, tworzc produkt o okrelonej wielkoci, zgłasza popyt na
pienidz, który musi by pokryty przez poda oferowan przez pa stwo, stajc
si tym samym kontynuatorem myli J.B. Saya, który twierdził, e „nie suma
pieni dzy okrela ilo i wielko wymian, lecz odwrotnie: liczba i wielko
wymian decyduje o sumie potrzebnych w obiegu pieni dzy”27. Sektor prywatny,
zgłaszaj c popyt L, wymaga odpowiedniej masy pienidza dla obsługi wytwo stwo jako emitent pienidza ma zagwarantowa.
rzonego produktu, któr pa

Równanie Cambridge wi e popyt na pienidz z nowo wytworzonym produktem, poziomem
cen dóbr p oraz współczynnikiem utworzenia dochodu w postaci

pieni nej k (k-Cambridge – współczynnikiem Cambridge): L = kpQ. Poniewa
poda pienidza musi by równa popytowi na pienidz, to równanie przyjmuje
posta: M = kpQ, dla M = L. Dodatkow zasług A.C. Pigou było uzupełnienie
cego si do sfery realnej gospodarki, o jego odpoprawa rynków Saya, odnosz


wiednik dla sfery pieni
nej.
Poda dóbr okrela popyt na pienidz,
do którego


dopasowuje si poda pienidza (popyt na pienidz kreuje poda pienidza),
a nast
pnie pienidz przekształca si w zakupy – popyt na dobra. W zasadzie


nale ałoby mówi o prawie rynków Saya-Pigou, a teori pienidza Pigou mo na
25

B. Snowdon i in., op. cit., s. 66.
H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 482–484.
27
J.B. Say, op. cit., s. 368.
26
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rzeczywi cie traktowa jako zwie czenie nurtu klasyczno-neoklasycznego
w ekonomii.
Mi dzy równaniem wymiany Fishera a równaniem Cambridge wyst puje
cisły zwizek. Współczynnik k jest odwrotnoci współczynnika pr dkoci obrotu pienidza: v = 1/k. Warunki równania Cambridge i równania wymiany s
identyczne: poziom produktu i współczynnik k-Cambridge s stałe. Poniewa
popyt na pienidz dostosowuje si do wielkoci produktu, to poziom cen jest
liniow funkcj  iloci pienidza.
Wzrost iloci pienidza mo e by jedynie wy
nikiem wzrostu produktu. Je eli pa stwo chce zwi kszy ilo pienidza w sposób autonomiczny (bez uprzedniego wzrostu produktu), efektem b dzie wyłcznie proporcjonalny wzrost
poziomu cen dóbr – jest to efekt Cambridge28.

T. Gruszecki pisał, e „teoria ilociowa pienidza, rozwijana przed II wojn
wiatow, została wzbogacona poprzez uwzgl dnienie wpływu stopy procentowej. Wprowadzono poj cie naturalnej i rynkowej (aktualnej) stopy procentowej.
Stopa procentowa naturalna to stopa, przy której wszystkie oszcz dno ci s 
zainwestowane, czyli oszcz dnoci s równe inwestycjom. Jednoczenie zapewnia ona pełne wykorzystanie czynników produkcji, w tym pełne zatrudnienie.

Stopa procentowa rynkowa to aktualna cenapienidza (po yczkowego), mo e
ona ró ni si od stopy naturalnej. Jeli zało y działanie automatycznego
me
chanizmu rynkowego, to w długim okresie gospodarka b dzie d y do równowagi, stopa rynkowa b dzie równa si stopie naturalnej i b dzie istnie pełne
zatrudnienie. Najwa niejszy wniosek, jaki wypływa z teorii ilociowej dla polityki gospodarczej,
to pienidz nie ma wpływu na produkcj i zatrudnienie, zatem

nie mo na pobudza gospodarki, zwi kszaj c mas pienidza; wpłynie to jedy29
nie na ceny w gospodarce”
.
 
nia „dlaczego
Knut Wicksell uwa ał, e teoria ilociowa pienidza nie wyja


monetarny, czyli pieni ny popyt na dobra jest wy szy lub ni szy od poda y
dóbr w danych warunkach”30. Ekonomici klasyczni, jak D. Ricardo, aby porówna jeden stan równowagi z drugim, stosowali komparatywno-statystyczn
metod analizy w
długim okresie. Niektórzy ekonomici klasyczni
zdawali sobie


spraw z tego, e twierdzenia o neutralnoci pienidza nie mo na utrzymywa
dla krótkiego okresu. Na przykład Ralph Hawtrey, który rozstał si z klasykami
wczeniej ni ucze A. Marshalla, J.M. Keynes, pisał w swojej pracy Tract of
Monetary Reform (1923): „(…) w długim okresie wszyscy umrzemy. Ekonomici postawili sobie zbyt łatwo nazbyt bezu yteczne zadanie, skoro w burzliwych


czasach, gdy burza ju dawno min ła, mog nam powiedzie jedynie tyle, e
28

R. Bartkowiak, op. cit., s. 126–134.
T. Gruszecki, op. cit., s. 109–110.
30
K. Wicksell, Lectures on Political Economy, Routledge and Kegan Paul, London 1935, t. 2,
s. 160 (oryginał opublikowany po szwedzku w 1901 i 1906 r.).
29
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ocean jest znowu spokojny”31. Tract on Monetary Reform zawierał podstawow
wersj zasobow ilociowej teorii pienidza szkoły Cambridge i został uznany
za najbardziej zaktualizowane sformułowanie teorii ilociowej w latach 20.
ubiegłego wieku. Jednak w 1930 r. J.M. Keynes zmienił swoje stanowisko,
tkowo pocigała mnie ta
przyjmuj c wersj dochodow teorii pienidza32: „Pocz

linia podejcia. Obecnie jednak wydaje mi si , e stopienie razem wszystkich
tych rozmaitych rodzajów
transakcji – dochodowych, handlowych, finanso

wych
– do którego
mo e doj  w ten sposób, wprowadza tylko zam t, i e nie


mo emy uzyska adnego rozeznania mi dzy dochodami a zyskami oraz mi dzy

oszcz dnociami a inwestycjami. Równanie «zasobowe» omówione powy ej
pochodzi od metody podejcia od dawna znanego tym, którzy słuchali profesorów Marshalla i Pigou w salach wykładowych w Cambridge. Poniewa w ostatnich czasach metody tej nie stosowano nigdzie indziej,
nazywam j  równaniem


ilo ciowym «Cambridge», ale ma ona o wiele dłu szy rodowód, wywodzcy
si od Petty’ego, Locke’a, Cantillona i Adama Smitha”33.

4. Pogl dy Johna Maynarda Keynesa na teori pieni dza
Lord John Maynard Keynes34 wychowany w tradycji klasycznej przez długie
lata był jej zwolennikiem, jednak wnikliwa obserwacja zachodzcych w rzeczywistoci gospodarczej zjawisk skłoniła go do zmiany pogldów.
Wielki kryzys gospodarczy zapocztkowany krachem na giełdzie ameryka cy do 1933 r. spowodował długotrwał recesj , co skłaskiej w 1929 r.35 i trwaj


niało do wniosku, e zało enia teorii ilociowej pienidza s nierealistyczne.
Wyłczn alternatyw dla tradycji klasycznej stanowiły w latach 30. XX w.
(szczególnie w Stanach Zjednoczonych) pogldy marksistów, którzy wielk depresj postrzegali jako dowód na wadliwe funkcjonowanie całego systemu kapitalistycznego. Zatem dzieło J.M. Keynesa zatytułowane Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieni dza, stało si ogromnym wyzwaniem dla neoklasyków

31

B. Snowdon i in., op. cit., s. 70.
H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 482–484.
33
J.M. Keynes, A Treatise on Money, Harcourt Brace, New York 1930, t. 1, s. 229.
34
Ojciec J.M. Keynesa, John Neville Keynes, take zapisał si w historii myli ekonomicznej.
Był uczniem A. Marshalla. Opublikował dwa podrczniki – z dziedziny logiki formalnej oraz metodologii ekonomii. Ten drugi, pt. Zakres i metoda ekonomii politycznej (1891), stał si uzupełniajcym wykładem Zasad A. Marshalla, koczcym niejako spory metodologiczne z lat 70. i 80.
XIX w. – szerzej na ten temat w: W. Stankiewicz, op. cit., s. 277.
35
Rzd amerykaski w latach 30. XX w. posłuył si deficytem budetowym do finansowania
wydatków publicznych.
32
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oraz marksistów, to pocztek rewolucji keynesistowskiej36. J.M.
Keynes pisał:

„ eby
zrozumie mój stan umysłu (…) powiniene wiedzie,  e sdz , i pisz

ekonomicznej, która zrewolucjonizuje w du ym stopniu (…)
ksi k o teorii

w cigu najbli szych dziesi ciu lat (…) sposób, w jaki wiat myli o problemach
37
ekonomicznych”
. Robert W. Clower stwierdził: „Z wczesnych prac Keynesa

tkowo był monetaryst. Friedmanowi podoba si Tract of Mowynika, e pocz

ney, poniewa Keynes zalecał w nim kontrol aktywnoci gospodarczej za pomoc zmian iloci pienidza. Włanie dlatego Friedman
był wstrzni ty, kiedy
 
przeczytał prace Keynesa”38. M. Friedman uwa ał, e: „Teoria pienidza jest jak
japo ski
ogród. Stanowi estetyczn jedno wywodzc si z ró norodnoci;

pobie ne spojrzenie załamuje si w coraz gł bszej perspektywie. Zarówno japo ski ogród, jak
i teoria pienidza mog zosta w pełni docenione, jeli b d

postrzegane z ró nych punktów widzenia – przy czym warte s nie tylko szerokiej, ale zarazem dogł bnej analizy. Obydwa obiekty naszych
zainteresowa za
wieraj elementy, które mog przynosi rozkosz,
niezale nie od całej reszty,

cho doskonało ich spełnienia polega na tym, e s cz ci całoci”39.
J.M. Keynes swoje pogldy na problematyk pieni n prezentował w trzech
pracach: A Tract on Monetary Reform (Traktat o reformie monetarnej), Treatise
on Money (Rozprawa o pienidzu) oraz w Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu
i pieni dza.
W Tract on Monetary Reform z 1923 r. podzielał jeszcze pogldy neoklasy-
ków i uznawał, e teoria ilociowa jest adekwatna do stanów równowagi, jak te
okresów jej zaburzenia. Zgodnie z podejciem całej szkoły z Cambridge zalecał
utrzymywanie stałego poziomu cen, prowadzcego do stałej wartoci pienidza.
W 1930 r. J.M. Keynes opublikował Treatise on Money. W pracy tej zagadnienia dotyczce problemu bezrobocia i funkcjonowania rynku pracy stanowi
wyran antycypacj opinii zawartych póniej w Ogólnej teorii…40. Powszechnie
uznaje si Ogóln teori… za kontynuacj i prób uzupełnienia Rozprawy o pieni dzu. Warto jednak równie przytoczy stanowisko A. Leijonhufvuda, według
którego rozwój pogldów J.M. Keynesa nie nastpił mi dzy Treatise on Money
a Ogóln teori …, lecz mi dzy Tract on Monetary Reform a Treatise on Money41.
36

M. Ratajczak, op. cit., s. 27–29.
L.L. Pasinetti, Keynes and the Cambridge Keynesians, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 6.
38
B. Snowdon, H.R. Vane, op. cit., s. 70.
39
Dokonania współczesnej my li ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza
pastw, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 103.
40
J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieni dza, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2003, s. 217.
41
A. Leijonhufvud, On Keynesian Economics and the Economics of the Keynes, New York–
London–Toronto 1968, s. 24 i 26.
37
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J.M. Keynes ju w Tract on Monetary Reform odszedł od kanonów neoklasycznych. Opowiadał si m.in. za dynamiczn analiz pienidza. Przedstawiał
zagadnienia pienidza i stopy procentowej na tle funkcjonowania systemu gospodarczego. Według niego ilo pienidza miała wpływa w sposób dominuj
cy na poziom cen tylko i wyłcznie w stanie równowagi zgodnie z ortodoksyjn

ilociow teori pienidza. W sytuacjach
nierównowagi
natomiast
najwa
niej
szym elementem staje si rozbie no mi dzy wielkoci inwestycji i oszcz dnoci. J.M. Keynes posłu ył si tutaj poj ciem naturalnej stopy procentowej,
która zapewnia równowag systemu (inwestycje = oszcz dnoci) i stabilno
pienidza. Nierówno inwestycji i oszcz dnoci wywoła nierównowag , przy
której bie ca stopa rynkowa, odchylaj c si od stopy naturalnej, wywoła
zmia
n wartoci pienidza. Tak wi c podstawowym celem polityki pieni nej powinno sta si zwalczanie tej nierównoci, dzi ki czemu bank centralny, utrzymuj c
tym samym równo rynkowej i naturalnej stopy procentowej, mo e zapewni
stabilno poziomu cen i warto pienidza, co bezporednio prowadzi do równowagi gospodarczej.

J.M. Keynes sfer pieni n oraz sfer realn uznał za struktury w cz ci
autonomiczne,
zanegował zasad neutralnoci pienidza, któr kwestionowali

tak e m.in. Ralph
Hawtrey i Joseph Schumpeter42. J. Schumpeter pisał: „Gdyby

kto  twierdził, e pienidz jest tylkorodkiem ułatwiaj cym cyrkulacj towarów i nie wi   si z nim adne wa ne zjawiska, byłoby to, oczywi cie, niesłuszne”43.
W gospodarce wyst puje produkt autonomiczny, nieb dcy funkcj  pienidza uj tego od strony popytu. Reszta produktu wymaga tzw. neutralnego pienidza transakcyjnego dla swojej obsługi, który jako jedyny został uwzgl dniony
tzw. nieneutralny piew ilociowej teorii pienidza. J.M. Keynes wprowadził

nidz spekulacyjny, na który popyt jest niezale ny od produktu, uwzgl dniajc
tym samym dodatkow funkcj pienidza44, czyli funkcj przechowywania
(gromadzenia) warto ci, gdzie pieni dz jest celowo wycofywany z obiegu
i oszcz dzany45.
Społecze stwo zgłasza popyt na pienidz, zwany przez J.M.
Keynesa prefe
ciowym i sperencj płynnoci, kierujc si motywem transakcyjnym,
ostro
no

kulacyjnym.
Motyw transakcyjny obejmuje motyw u ytkowania dochodu (roz
bie noci mi dzy momentem otrzymania
i wydatkowania dochodu) i motyw

prowadzenia przedsi biorstwa (rozbie noci  mi dzy momentem
poniesienia


kosztów i osigni cia przychodów ze sprzeda y). Motyw ostro nociowy uto 42

B. Snowdon, H.R. Vane, op. cit., s. 254.
J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 152.
44
R. Szewczyk, Manowce keynesizmu, Ryszard Szewczyk & Business Consulting & Financing, Bochnia 2005, s. 126–136.
45
B. Snowdon i in., op. cit., s. 83.
43
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samiany jest z przewidywaniami stopnia ryzyka zmiany form kapitału spowodowanymi wahaniami koniunktury. W gospodarce niestabilnej
popyt na pienidz


gotówkowy ronie. Wysoce niestabilna sfera pieni na mo e wywoła silne
zmiany w popycie inwestycyjnym. Koniunktura gospodarcza ulega wtedy zachwianiu, a wi c prawo rynków Saya nie obowizuje. Motyw spekulacyjny
okre la psychologiczn  skłonno społecze stwa do gry na rynku papierów
wartociowych (obligacje) oraz oczekiwania dotyczce przyszłej sytuacji gospodarczej.
Ogólne rozmiary zasobów gotówkowych, które wynikaj  z funkcji preferencji płynnoci danej jednostki, to suma obiegu czynnego (płynne oszcz dnoci
wynikaj ce z motywu transakcyjnego i oszcz dnociowego) oraz obiegu bezczynnego (pienidz wynikajcy z motywu spekulacyjnego). Skłonno do przechowywania bogactwa
w formie płynnej jest główn przyczyn powstawania



luki deflacyjnej wyra aj cej brak efektywnego popytu na wytworzone ju towary. W gospodarce nie ma mechanizmu, który w automatyczny sposób doprowadziłby
do jej zamkni cia. Wynika to z malej cej skłonno do konsumpcji (bd

te rosncej skłonno do oszcz dzania) w sytuacji rosncych dochodów.
Popyt napienidz transakcyjny mo na okreli jako rosnc funkcj produktu, poniewa konsumpcja zwi ksza si wraz ze wzrostem produktu na mocy
fundamentalnego prawa psychologicznego Keynesa.
Popyt na pienidz spekulacyjny jest malej c funkcj stopy procentowej,
która stanowi wynagrodzenie za wyrzeczenie si konsumpcji bie cej na rzecz
przyszłej (J.M. Keynes zastosował tu funkcj oszcz dnoci pochodzc z ekonomii klasycznej). Przy wyj tkowo niskim
poziomie stopy procentowej oczeki
wanie jej wzrostu jest tak powszechne, e wywołuje silny wzrost popytu na pienidz spekulacyjny (zamiar oszcz dzania), który oczywicie nie b dzie w pełni
zaspokojony. Przypadek ten J.M. Keynes nazwał pułapk płynnoci, któr potraktował jako sytuacj czysto teoretyczn i mało prawdopodobn w rzeczywistoci. To postkeynesizm (głównie synteza neoklasyczna) uczynił z niej kluczowyelement wywodów J.M. Keynesa. Popyt
na pienidz spekulacyjny wpływa

tak e na poziom stopy procentowej (zale no dodatnia), ta z kolei na wielko
inwestycji i wielko produktu. Przypadek ten to tzw. mechanizm poredni od46
 gospodarki .
działywania pienidza na sfer realn

ci proJ.M. Keynes wysunł równie pewne wnioski dotyczce skuteczno

dza, co
wadzenia polityki
pieni
nej.
Zalecał
wzrost
całkowitej
poda
y
pieni

powoduje obni enie stopy procentowej. Doprowadzi
to do zwi kszenia wolu
menu inwestycji, co dzi ki mechanizmowi mno nikowemu podniesie poziom
dochodu i zatrudnienia,
z wyj tkiem sytuacji, gdy preferencja płynnoci wzro
nie silniej ni ilo pienidza.
46

R. Bartkowiak, op. cit., s. 198–202.
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Ponadto J.M. Keynes upatrywał we wzrocie deficytu niezb dny
instrument

aktywizacji ycia gospodarczego, którego pokryciem miały by po yczki zacigane przez rzd bezporednio w bankach (to zwi kszona kreacja pienidza kredytowego) lub u społecze stwa poprzez emisj obligacji (to wykorzystywanie

 stwo cz  depozytów bankowych ludnoci). J.M. Keynes wiedział, e
przez pa


chocia prowadzi to do wzrostu długu publicznego, to wierzył, i jest to forma
redystrybucji niewywołujca zmniejszenia
wielkoci bogactwa w społecze


stwie. Był jednak
przeciwnikiem zadłu ania si rzdu za granic, uwa ał to za

powa ne obci enie47.
Ogólna teoria… stała si impulsem do narodzin keynesizmu, który ewoluuj c istnieje po dzi dzie , stanowi wa ny nurt mylowy w teorii i praktyce
gospodarowania. Ekonomi ci tworzcy do lat 70. XX w. nazywani s postkeynesistami. S to przedstawiciele syntezy neoklasycznej, twórcy keynesizmu
nierównowagi oraz modeli racjonowania. Według typologii A. Coddingtona to
fundamentalizm keynesowski, keynesizm hydrauliczny oraz redukcjonizm rekonstruowany. Natomiast ekonomici, którzy w połowie lat 70. ubiegłego wieku
przyczynili si do odroczenia myli keynesowskiej, oraz ci, którzy do dzisiaj
 powstałe w tym czasie wtki, to neokeynesici. Andrzej Wojtyna
kontynuuj

pisał, e: „zdecydowana wi kszo
ekonomistów akademickich zgodziłaby si

prawdopodobnie z twierdzeniem, e w cigu minionych kilkudziesi ciu lat rozwój ich dyscypliny był inspirowany przez Ogóln teori zatrudnienia, procentu
Biorc pod uwag wpływ, jaki wywarła
i pieni dza Johna Maynarda Keynesa.

i nadal wywiera, prac Keynesa mo na postawi w jednym rz dzie z Badaniami
nad natur i przyczynami bogactwa narodów Adama Smitha i Kapitałem Marksa. Zainteresowanie myl Keynesa ulegało te istotnym zmianom w czasie – od

okresu lat szedziesitych, w którym adekwatne wydawało si stwierdzenie, e
«obecnie wszyscy jestemy keynesistami», do sytuacji z pocztku lat osiemdziesitych, kiedy keynesizm nabierał
coraz wi cej cech «wymieraj cego gatunku»
 

i modne stało si powiedzenie, e aden szanuj cy si ekonomista poni ej czterdziestki nie jest keynesist”48.
ci tworzcy po II wojnie wiatowej, tzw. keynesici orPierwsi postkeynesi

todoksyjni, bardzo ró nie interpretowali Ogóln teori…, niestety bardzo mocno
odchodzc od intencji J.M. Keynesa. Czołowi keynesici ortodoksyjni to przede
wszystkim Joan V. Robinson, George L.S. Shackle, Abba P. Lerner, Nicholas
Kaldor
i Simon Kuznet oraz wybitny polski ekonomista Michał Kalecki, który

ju w 1933 r. w swej publikacji Próba teorii koniunktury w sposób znacznie

bardziej obszerny i systematyczny od J.M. Keynesa przedstawił pogld, e wiel47

M. Ratajczak, op. cit., s. 33–38.
A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000, s. 60–61.
48
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ko inwestycji realizowanych przez przedsi biorców wpływa bezporednio na
rozmiary produkcji, zatrudnienia i dochodu. Praca M. Kaleckiego wzbudziła zaM. Kaleckiego wr cz
interesowanie tylko za granic. J. Robinson traktowała


jako prekursora keynesizmu. Nale y pami ta, e jego teoria powstała niezale nie od teorii J.M. Keynesa.
Na przełomie lat 50. i 60. XX w. wyłonił si spójny pogld nazywany syntez neoklasyczn (J.R. Hicks, F. Modigliani,
A.H. Hansen,
P.A. Samuelson) de

precjonuj cy m.in. wag polityki pieni nej. Std te na długi czas zapanowała
opinia, e pienidz nie ma znaczenia, która przestała obowizywa dopiero
dzi ki krzywej Philipsa-Lipseya.
W drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku coraz silniejsze wpływy monetaryzmu oraz nowej klasycznej makroekonomii spowodowały podj cie w ramach
keynesizmu nierównowagi (D. Patinkin, R.W. Clower, A. Leijonhufvud) i modeli
racjonowania (E. Malinvaud) ponownej, szczegółowej analizy teoretycznej dokona Keynesa. D. Patinkin, R.W. Clower, A. Leijonhufvud, E. Malinvaud wprowadzili keynesizm na zupełnie nowe tory, tworzc pomost mi dzy postkeynesizmem a neokeynsizmem49 (A.M. Okun, A. Lindbeck, D.J. Snower, E.S. Phleps,
J.B. Taylor, G.A. Akerlof, J.L. Yellen, R.J. Gordon, C. Azariadis, S. Fischer,
J.E. Stiglitz,
N.G. Mankiw, L. Ball, D. Romer, M.N. Baily)50. N.G. Mankiw

stwierdził, e: „pod pewnymi wzgl dami przywrócony został duch Keynesa, ale
nie wyglda on tak, jak dawny Keynes. Faktycznie Keynes mógłby nie uzna
nowych keynesistów w ogóle za keynesistów”51.

Franc Modigliani na pytanie „Jak Pan myli, dlaczego jest tak wiele ró nych
interpretacji Ogólnej teorii?” odpowiedział: „Nie
mam tak naprawd dobrej od
powiedzi na to pytanie. Zawsze zakładam, e ka dy by si w pełni zgodził z moakcentów. Ze wzgl du na graniczne przypadki
im pogldem, nie liczc rozkładu

i tym podobne kwestie, mo na wzi jeden z tych mechanizmów, na przykład
preferencj płynnoci, i bardzo wiele na nim zbudowa, a nast pnie powiedzie”52.

Marek Belka twierdzi, e: „Odrzucenie przez
Keynesa w Ogólnej teorii...

dza spowodowało, e na gruncie teorii preferencji
ilociowych ram
teorii
pieni

płynnoci mo liwe stało si badanie wpływu procesów zachodzcych w sferze
Tym samym Keynes
pieni nej na funkcjonowanie realnego sektora gospodarki.

zerwał z dychotomicznym traktowaniem procesów pieni nych i procesów realnych. Jednoczenie keynesowska teoria preferencji płynnoci stała si przedmio49
A. Wojtyna, Nowy keynesizm w strukturze my li ekonomicznej lat 80. i 90. (cz I), „Gospodarka Narodowa” 1997, nr 9, wrzesie, s. 1–15 oraz A. Wojtyna, Nowy keynesizm w strukturze
my li ekonomicznej lat 80. i 90. (cz II), „Gospodarka Narodowa” 1997, nr 10, wrzesie, s. 1–18.
50
M. Ratajczak, op. cit., s. 38–49.
51
B. Snowdon i in., op. cit., s. 356.
52
B. Snowdon, H.R. Vane, op. cit., s. 328–329.
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tem wielu analiz ekonomicznych. Mechaniczny charakter transakcyjnego popytu
na pienidz wskazywał bowiem, e zasadnicz rol w całej koncepcji odgrywa
popyt spekulacyjny na pienidz, którego uzasadnienia Keynes szukał na gruncie
teorii wyborów jednostek. Jak pami tamy, popyt na pienidz wynikaj cy z motywu spekulacyjnego Keynes wyjaniał istnieniem rozbie noci mi dzy bie c
 a «bezpieczn» stop procentow. Koncepcja ta oparta wi c była
a oczekiwan

na zało eniu wyst powania nieelastycznych oczekiwa co do poziomu przyszłych stóp procentowych. Innymi słowy, poszczególne jednostki dysponujce
całkowicie sprecyzowanymi
oczekiwaniami wobec tych stóp, okrelały swój

dz w zale noci od tego, w jakim stopniu odchylały si od nich
popyt
na
pieni


bie ce stopy procentowe. Cała koncepcja oparta na takich zało eniach
do

szybko stała si przedmiotem wielu krytycznych analiz, tym bardziej e odgrywała ona istotn rol w keynesowskiej teorii równowagi przy niepełnym zatrudnieniu”53. Głównie W. Leontiefow i W. Fellnerow poddali krytyce keynesowsk
funkcj preferencji płynnoci na gruncie metodologicznym, natomiast J. Tobin
zaproponował koncepcj do niej alternatywn54.
Ekonomia keynesowska jest przedmiotem wielu sporów.Mazarówno zwolenników, jak i przeciwników. Na przykład M. Skousena uwa ał, e J.M. Keynes
„stworzył kukł , któr potem znokautował. Taka sztuczka intelektualna pozwoliła Keynesowi pozowa na supereurydyt o błyskotliwej teoretycznej przenikliwoci w sprawach dotyczcych tajników funkcjonowania wiata”55. H. Hazlitt

w kontekcie wywodu J.M. Keynesa obalajcegoprawo Saya powiedział,  e polegało to „na stwierdzeniu,
i prawo to jest niewa ne, poniewa jest niewa
ne”56.


N. Hulterga stwierdził, i „przypomina to fizyka,
który nagle ogłasza, e prawo
 
57
, poniewa ju nie obowizuje” . Warto
ci enia przestaje nas obowizywa

jednak podkreli za A. Wojtyn, e „keynesizm stanowił bezsprzecznie główny

nurt w zachodniej ekonomii po II wojnie wiatowej. Nie oznacza to jednak, e
był on nurtem jednorodnym; w jego ramach funkcjonowały i nadal funkcjonuj
odr bne prdy mylowe (szkoły)
cz sto dosy istotnie ró nice si stosowan

metod bada , przyj tymi zało eniami, a w konsekwencji i postulatami pod adresem polityki ekonomicznej. Granice dzielce poszczególne odłamy
keynesizm

s niejednokrotnie nie do ko ca wyrane. Mimo istniejcych ró nic w pogldach
poszczególnych reprezentantów kierunku (majcych z reszt najcz ciej charak53

M. Belka, A. Wojtyna, Współczesny keynesizm, Poltext, Warszawa 1993, s. 50–51.
Ibidem, s. 51–55.
55
M. Skousen, Say’s Law is Back, „The Freeman: Ideas on Liberty” 1999, vol. 49, nr 8, s. 54–55.
56
H. Hazlitt, The Failure of the New Economics: An Analysis of the Keynesian Fallacies,
D. Van Nostrand, Princeton, N.J. 1960.
57
N. Hultberg, Mity, kontestatorzy i Keynes [w:] N. Hultberg, H.H. Hoppe, M.N. Rothbard,

J.T. Salerno, Jak zrujnowa gospodark, czyli Keynes wiecznie ywy, Fijorr Publishing, Chicago–
Warszawa 2004, s. 17.
54
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ter techniczny, specjalistyczny) keynesizm zachował sw ogóln to samo
i jednorodno (szczególnie do szkół nastawionych wobec niego wyranie krytycznie). Załamanie si paradygmatu keynesistowskiego nie wystpiłoby prawdopodobnie lub byłoby znacznie dłu szym procesem, gdyby musiał si on broni jedynie przed naporem nowych idei. Jednak szczególnie w pierwszej
połowie lat siedemdziesitych pojawiło si szereg nowych zjawisk, które zgodnie z teori keynesistowsk nie powinny w ogóle wystpi, bd których skala

powinna by znacznie mniejsza, co wywołało fal krytyki. Jednym z najwa niejszych zarzutów w stosunku do stosowanej polityki ekonomicznej, która stanowi podstaw  teorii keynesistowskiej było niedostateczne uwzgl dnienie roli
polityki pieni nej, który uzasadniano tym, e polityka monetarna jest w keynesizmie wyranie podporzdkowana polityce fiskalnej. Niepełne uwzgl dnienie
roli pienidza w gospodarce było przyczyn szeregu bł dnych decyzji, które
znalazły mi dzy innymi wyraz w przyspieszeniu inflacji”58.

5. Zako czenie


Wag podj tego w artykule tematu podkrela M. Blaug mówic, e: „makroekonomia przed Keynesem, a wi c w XIX i na pocztku XX w., była niczym
innym jak ilociow teori pienidza”59. Wielu sławnych ekonomistów, takich jak:
R. Cantillon, D. Hume, D. Ricardo, J.S. Mill, A. Marshall, I. Fisher, A.C. Pigou,
F. Hayek, a nawet sam J.M. Keynes przyczyniło si do jej rozwoju. Z czasem
miejsce klasyczno-neoklasycznej teorii pienidza zaj ła ekonomia keynesowska,
która stała si
a wraz z ni nowa teoria pienidza. Była to prawdziwa rewolucja,

pocztkiem trwajcych do dzi sporów dotyczcych równie teorii pienidza.
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A Historical Approach to John Maynard Keynes’ Classical-Neoclassical Theory
of Money and His Views
Disputes over the role of money had been going on for centuries – long before the science
of economics came into being. The first comprehensive analysis of the role of money in the economy was conducted by D. Hume in 1752 – more than 20 years before A. Smith’s publication of
The Wealth of Nations. The classical theory of money includes two basic trends of thought which
refer the amount of money in circulation to the level of prices. They are as follows: the direct
mechanism described by R. Cantillon and D. Hume, and the indirect mechanism described by
H. Thornton, and then formulated by D. Ricardo. The great economic crisis caused by the crash of
1929 on the US stock market resulted in a long-lasting recession, which led to the conclusion that
the assumptions of the quantitative theory of money were not realistic. Therefore, J.M. Keynes’
work entitled The General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936, was
a great challenge for the followers of neoclassicism and Marxism, but, in the first place, it stimulated the birth of Keynesism, which has been evolving until today and which constitutes a significant trend in the economic thought and policy.
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