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Keynesizm wobec zagrożeń inflacyjnych

K eynesism  and Its Relation to the Threats of Inflation

Inflacja zawsze stanowi zagrożenie dla procesu rozwoju gospodarczego. 
Dziś zagrożenie to nie jest wcale mniejsze niż bezpośrednio po kryzysie 
ekonomicznym lat 1929— 1933, kiedy J. M. Keynes publikował swoją na j
bardziej znaną pracę Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. 
Był to okres upowszechniania i um acniania się nowej filozofii myślenia 
ekonomicznego opartego na silnie ograniczonej wymienialności w alu t.1 
Kryzys lat 1929— 1933 nie był jedynym  doświadczeniem J. M. Keynesa, 
które wywarło głęboki wpływ na formułowane przez niego koncepcje 
i teorie ekonomiczne zawarte w Ogólnej teorii... i w późniejszej jego dzia
łalności w M inisterstwie Skarbu i w Banku Anglii. Pierwsza i druga wojna 
światowa były doświadczeniami o nie mniejszej wadze. Druga wojna 
światowa m iała szczególny wpływ na jego działalność w praktyce gospo
darczej okresu w ojny i na koncepcje powojennego ładu ekonomiczno-fi
nansowego w świecie kapitalistycznym . Nie mogła mieć oczywiście żad
nego w pływu na tezy i koncepcje formułowane w Ogólnej teorii...

Keynesizm jako teoretyczny system ekonomiczny nie jest jednak w y
łącznym dorobkiem jego twórcy, ale również jego współpracowników 
i kontynuatorów. Ci ostatni stają wcale nie przed mniejszymi problem a
mi, których ekonomiczny sens nie może być interpretow any wyłącznie 
w oparciu o znane teorie i rozwiązania modelowe. Odnosi się to przede 
wszystkim do całego kompleksu problemów związanych z inflacją, której 
J. M. Keynes i keynesiści nie poświęcili zbyt wiele uwagi. Zresztą okres 
po II wojnie światowej był również bardzo bogaty w wydarzenia o cha
rakterze ekonomicznym. W ystarczy chociażby przykład szoku naftowego. 
Nowymi jakościowo zjawiskami ekonomicznymi był z jednej strony dy
namiczny rozwój ekonomik narodowych w USA i w Europie Zachodniej 
oraz w późniejszym okresie w Japonii i z drugiej strony ukształtowanie 
się nowego m odelu stosunków ekonomicznych pomiędzy rozwiniętymi

1 B ył to okres, w  którym  nie funkcjonow ały już w aluty  w  pełni w ym ienialne  
na kruszec (złoto i srebro), ale zachowały one w ym ienialność w zględem  innych  
w alut.
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krajam i kapitalistycznym i i ugrupowaniam i tych państw, np. EWG. Co 
praw da, stopa inflacji była zróżnicowana w ew nątrz takiego ugrupowania, 
jak  EWG np. Włochy, Francja i RFN. Zjawisko to nie znikło również 
w  ostatnich latach, kiedy EWG znacznie się rozszerzyła.2 Tym niemniej 
charakter inflacji nie uległ zmianie, chociaż można mówić o różnicach 
w ich uw arunkow aniu w poszczególnych krajach. Jeśli jednak chodzi 
o skutki, to są one najdotkliwsze dla krajów  ekonomicznie najsłabszych. 
Ciągła inflacja powoduje bowiem przepływ  dochodów od partnerów  eko
nomicznie słabszych do partnerów  silniejszych i najsilniejszych.3 Inflacja 
odzwierciedla bowiem walkę zorganizowanych grup (oligopoli), z których 
każda chce otrzym ać możliwie najw iększy udział w dochodzie narodowym 
jednego lub kilku krajów. Jest to z reguły walka bezpardonowa, wywo
łująca wiele reperkusji także natu ry  politycznej. Najsilniejszy konflikt 
w  tej dziedzinie w ystępuje już od wielu lat pomiędzy USA i Japonią, przy
bierając okresam i wyraźne zabarwienie polityczne. Nie brak tego rodzaju 
konfliktów również na linii USA — kraje Europy Zachodniej. Trzeba 
jednak zauważyć, że od czasu do czasu włączają się do tej walki nowi 
partnerzy, którzy zaczynają się liczyć w konkurencji. Dysponują one 
przeważnie atu tem  niskich kosztów pozyskiwania robocizny i wysoką eks
pansją działania. A tutem  takim  dysponowała i wciąż jeszcze dysponuje 
Japonia a ostatnio także Korea Południowa. Zmienia się więc geografia 
konfliktów ekonomicznych.

Keynesizm nie stanowi jednak monolitycznej teorii ekonomicznej. Mo
żemy wyróżnić wiele odłamów keynesizmu jako kierunku myślenia głów
nie, np. neokeynesistów i postkeynesistów.4 Na postkeynesistów bardzo 
duży wpływ w yw arł w spom niany już szok naftowy, k tóry  J. Bremond 
zalicza do głównych sprawców inflacji lat 70. Jest to chyba spostrzeżenie 
słuszne, gdyż szok naftow y wywołał ogromny ruch cen na produkty  naf
tow e na rynkach krajów  kapitalistycznych. Wiele krajów  ekonomicznie 
słabszych nie może jeszcze obecnie udźwignąć ciężaru wydatków spowo
dowanych wzrostem  cen na produkty  naftowe. Ciężar ten  w ostatnich la
tach  nieco zelżał na skutek obniżenia się ceny ropy naftowej, ale dalej 
jest on trudny  do udźwignięcia dla krajów  o niskich dochodach dewizo
wych, jeśli m uszą importować duże ilości ropy. Państw a ekonomicznie 
bogate potrafiły  dostosować się do powstałej w drugiej połowie lat 70. sy
tuacji na rynku  światowym. Miały i m ają zresztą poważny wpływ na 
kształtow anie się tych rynków, co pozwoliło im na zrekompensowanie 
zwiększonych w ydatków  na zakup ropy podniesieniem cen na dobra prze
mysłowe. Ponadto gospodarki krajów  ekonomicznie bogatych potrafiły  
przyciągnąć znaczną część kapitałów  krajów  eksportujących ropę naftową. 
S tąd negatyw ne skutki ekonomiczne w zrostu cen ropy naftowej staw ały 
się dla tej grupy krajów  stopniowo coraz łagodniejsze. Wiele krajów  zra
cjonalizowało przy  tym  swoją gospodarkę produktam i naftowym i zm niej
szając znacznie zapotrzebowanie na ropę i jej pochodne. Na te aspekty

2 Chodzi tu o w łączenie do EWG takich krajów, jak W ielka Brytania, Hiszpania  
i Grecja.

3 J. B r e m o n d :  K e yn e s  et Les K eynesiens  aujourd’hui. Des solutions pour  
sor tir  de la crise?  Paris 1987, p. 171.

4Por. A. W o  j t y  n a :  N o w e tren dy  w  zachodniej teorii ekonomii.  Akadem ia Eko
nom iczna K raków  1988, s. 48—60.
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skutków szoku naftowego zwraca uwagę Paul Dawidson w pracy Crise 
et renouveau économique. Bonnel Publisud.

Słabą stroną keynesistów jest nie tylko samo ujęcie problem u inflacji, 
ale również możliwości jej przeciwdziałania. Postkeynesiści przeciwdzia
łania te ograniczają właściwie tylko do kształtowania odpowiedniej poli
tyki dochodowej, czyli do odpowiedniego kształtowania wzrostu płac i po
przez kontrolę tego wzrostu w stosunku do wzrostu wskaźnika produk
tywności. Kształtowanie relacji pomiędzy płacami i produktywnością jest 
przedmiotem analizy S. W eintrauba, k tóry też form ułuje zależności za
chodzące pomiędzy płacami i produktywnością a inflacją.5

Stosunkowo słabe zainteresowanie keynesistów inflacją oraz możli
wościami jej przeciwdziałania wynikało chyba z ich w iary w skuteczność 
polityki interwencjonizm u państwowego. .Jest to w dużym stopniu zro
zumiałe, gdyż J. M. Keynes i keynesiści ożywienie rozwoju gospodar
czego łączyli z polityką kreowania efektywnego popytu, gdyż zagrożenia 
kryzysowe związane były w krajach kapitalistycznych przede wszystkim  
z brakiem  efektywnego popytu rynkowego. Stąd u J. M. Keynesa nie 
znajdujem y szerzej rozwiniętego wykładu dotyczącego inflacji ani też 
analizy jej uw arunkow ań w ystępujących zarówno po stronie popytu, jak 
i podaży. J. M. Keynes rozróżnia co praw da różne stany inflacji, tj. stan 
półinflacyjny i stan inflacji prawdziwej, ale nie poświęca analizie tych 
stanów zbyt wiele uwagi. Pod pojęciem inflacji prawdziwej J. M. Keynes 
rozumie stany, przy których wzrost popytu efektywnego nie wywołuje 
już dalszego wzrostu produkcji i wyraża się tylko we wzroście jednostki 
kosztu, ściśle proporcjonalnego do wzrostu popytu efektywnego.6 Wcześ
niej w ystępuje najczęściej stan inflacji niepełnej wyrażającej się wzro
stem ilości pieniądza, k tóry  częściowo wywołuje wzrost jednostki kosztu 
a częściowo wzrost produkcji.7 Wyżej wymienione stany charakteryzują 
różne stopnie albo różne nasilenie inflacji. S tany półinflacyjne nie s ta 
nowią przeto dla gospodarki takiego zagrożenia jak stany inflacji pełnej. 
Stany półinflacyjne mogą być nawet oceniane korzystnie, jeśli wywoły
wane przez nie skutki pozytywne m ają przewagę nad skutkam i nega
tywnym i.

J. M. Keynes nie utożsamia inflacji ze wzrostem cen, gdyż ten może 
mieć charakter bezinflacyjny. Sądzę, że takie uwarunkowania wzrostu 
cen w ystępują także obecnie, chociaż trudno je dokładnie oddzielić od 
inflacyjnego wzrostu cen, gdyż uwarunkowania te w ystępują z reguły 
równocześnie. Przy niepełnej inflacji wzrost cen przez nią powodowany 
może być bardzo niewielki i dlatego może ona być oceniana pozytywnie, 
bo wywołuje ożywienie koniunktury. Inaczej przeto z punktu  widzenia 
ekonomicznego ocenia się tzw. inflację pełzającą a inaczej inflację galo
pującą. Myślę, że zarówno Keynes jak i keynesiści nie docenili zagroże
nia związanego z postulowaną polityką interwencjonizm u państwowego, 
a ściślej zagrożenia związanego z nadm ierną rozbudową sektora publicz
nego. Najprawdopodobniej liczyli w tym  względzie na racjonalną postawę 
państw a i jego instytucji.

5 Por. B r e m o n d :  op. cit., s. 173— 174.
6 J. M. K e y n e s :  Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PW N, 

W arszawa 1956, s. 388.
7 Ibid., s. 286.
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Zróżnicowana ocena zjawisk inflacyjnych jest uzasadniona, chociaż 
różnicowanie powinno być chyba uzależnione nie tylko od skali nasilenia 
tych zjawisk, ale również od w arunków  społeczno-ekonomicznych, w ja
kich w ystępują. Inflacja łagodna, powiedzmy jednocyfrowa, może w y
woływać pozytywne skutki w postaci ożywienia gospodarczego, a więc 
wzrostu zatrudnienia i produkcji, ale nie zawsze tak  być musi. Podej
m uję tę kwestię dlatego, że ma ona duże znaczenie dla analizy oceny 
skutków  inflacji dla ekonomik charakteryzujących się względnie trw a
łymi niedoborami podaży, a więc również dla gospodarki Polski. Komen
tarz  ten  jest potrzebny chociażby dlatego, że często ocena inflacji łagodnej 
właściwa dla ekonomik charakteryzujących się niedoborem popytu nie 
może być odnoszona do ekonomik o stałym  niedoborze podaży.

Jeśli bowiem inflacja prowadzi do wzrostu efektywnego popytu, to 
w ekonomikach charakteryzujących się stałym i lub okresowymi niedobo
ram i tego popytu jego zwiększenie w drodze zwiększenia ilości pieniądza 
może być sposobem na zwiększenie m otyw acji w zrostu produkcji, a więc 
również w zrostu zatrudnienia. Inaczej jednak trzeba ocenić taką samą 
inflację jednocyfrową w ekonomikach charakteryzujących się stałym  lub 
częstym niedoborem podaży i niewym ienialnym  na inne w alu ty  pieniądzu. 
N iewym ienialny na inne w alu ty  pieniądz papierowy nie skłania bowiem 
do oszczędzania, a więc nie zwalnia szybkości obiegu pieniądza dochodo
wego. Jeśli dodać do tego jeszcze stały  lub często w ystępujący niedobór 
podaży, to naw et niewielka, jednocyfrowa inflacja będzie powiększała 
rozwarcie nożyc pomiędzy podażą i popytem  co oznacza, że coraz m niej
sza część popytu efektywnego będzie pokryta oferowaną na rynku po
dażą towarów. Już na sam ym  początku kreow ania proinflacyjnej polityki 
gospodarczej powstaną w arunki łatw ej sprzedaży towarów, co musi spo
wodować pogorszenie jakości dostarczanej na rynek podaży. Przy u trzy 
m yw aniu się tej samej stopy jednocyfrowej inflacji relacje pomiędzy 
podażą i popytem będą się pogarszały. Efektyw na podaż towarów będzie 
się powiększała znacznie wolniej niż wynikałoby to z tem pa wzrostu p ro 
dukcji. Efekty zwiększania efektywnego popytu rynkowego będą się więc 
kum ulowały. N arastały  też będą z okresu na okres negatyw ne efekty po 
stronie podaży doprowadzając z czasem do upowszechnienia się produkcji 
niskiej jakości, k tóra ponadto dalej się obniża. Zjawisko to występowało 
we wszystkich krajach  socjalistycznych, chociaż z różnym nasileniem. 
W rezultacie jednocyfrow a i na początku w pełni kontrolowana inflacja 
prowadzić musi do stopniowego jej przekształcania się w inflację dw u
cyfrową i wyższą oraz coraz słabiej kontrolowaną. N iewym ienialny pie
niądz papierow y będzie tracił szybko swoją w ew nętrzną siłę nabywcza, 
co spowoduje, że będzie on od ręki wydaw any przyspieszając prędkość 
jego obiegu, a więc powiększając rozm iary efektywnego popytu. Nie 
pieniądz, ale tow ar będzie staw ał się gw arantem  zachowania siły nabyw 
czej dochodu z pracy, podobnie jak  wszelkich innych dochodów. Jeśli 
jeszcze dodamy, że procesy te  zachodzą w w arunkach pełnego zatrudnie
nia, to trzeba przyjąć, że nie tylko muszą powstawać w arunki do pogor
szenia się jakości produkcji, ale w ogóle jakości pracy. W ypływa stąd 
wniosek, że ocena inflacji jednocyfrowej lub inflacji łagodnej sform uło
w ana dla gospodarki rynkowej nie może być przenoszona do ekonomik, 
w których nie istnieje autentyczny rynek i wym ienialny pieniądz, a więc



K eynes izm w obec zagrożeń inflacyjnych 105

do nierynkowej gospodarki państwowej. Brakiem autentycznego rynku 
trzeba też tłumaczyć nieskuteczność państwowej polityki cenowej w 
Polsce. W ynika stąd, że w w arunkach ciągłego niedoboru podaży wzrost 
ceny rynkowej wcale nie musi spowodować powstrzym ania się potencjal
nych nabywców od zakupu towaru. Prowaddzenie proinflacyjnej polityki 
ekonomicznej nie musi dawać wcale tych samych lub nawet bardzo po
dobnych rezultatów  jak przy występowaniu antentycznych stosunków 
rynkowych.

Kiedy już jesteśm y przy gospodarce krajów  socjalistycznych n a le ż v  
zauważyć, że omówionym zjawiskom narastania stopnia inflacji i prze
chodzenia ich w stany stagflacyjne towarzyszy polityka niskich płac co 
powoduje, że prawie każde istotniejsze podniesienie poziomu cen rynko
wych i zmiana ich wzajemnej relacji urucham ia tendencje rew indyka
cyjne ze strony dużych i zorganizowanych grup pracowniczych. Urucha
m ia to również coraz szybciej działającą spiralę cen i płac, powodując 
stagnację poziomu wydajności pracy ze względu na coraz słabiej działa
jącą m otywację ekonomiczną. Ceny przestają być w takich w arunkach 
skutecznym  instrum entem  hamowania popytu nie tylko zresztą z uwai 
na ową spiralę cen i płac, ale również ze względu na fakt, że ceny są w y
rażane w coraz gorszym jakościowo pieniądzu. W jakim ś stopniu poli
tyka psucia pieniądza jest rezultatem  długotrwałego niszczenia stosun
ków rynkowych i zupełnego braku rynku kapitałowego. Brak tego osta
tniego sprawia, że dochody ludności m ają przede wszystkim charakter 
konsum pcyjny i to właściwie niezależnie od ich wysokości. Jeśli część 
dochodów ludności jest naw et oszczędzana, to głównie w  formie lokat w y
muszonych, które z czasem też pojaw iają się na rynku w postaci popytu 
na dobra i usługi. Marginesowy udział własności pryw atnej w kreow aniu 
działalności gospodarczej sprawia, że wydatki konsumpcyjne ludności są 
praw ie całkowicie oderwane od decyzji tworzących fundusze akum ulacyj
ne i alokacyjne.

Rozwinięty w ątek podjąłem przede wszystkim dlatego aby wykazać, 
że te same prawidłowości i zależności ekonomiczne nie muszą wywoły
wać takich samych lub podobnych skutków, jeśli funkcjonują w całko
wicie nieporównywalnych w arunkach społeczno-instytucjonalnych. Po
czynione uwagi świadczą również o całkowitym oderwaniu ekonomik 
krajów  socjalistycznych od gospodarki światowej i od dorobku nauki na 
tej gospodarce opartej. Ekonomiki te kształtowane nie tylko w całkowi
tym  oderwaniu od dorobku światowej myśli ekonomicznej, ale również 
bez dostatecznego rozpoznania szans realizacji modeli społeczno-ekono- 
micznych będących właściwie eksperym entam i. Niepowodzenia krajów  
socjalistycznych, łącznie z Polską, w zakresie realizacji podstawowych 
celów społeczno-ekonomicznych były przecież do przewidzenia przy od
wołaniu się do znanych już osiągnięć ekonomii światowej, w tym  rów 
nież do części przynajm niej dorobku teoretycznego J. M. Keynesa i key- 
nesistów. Ekonomia w krajach socjalistycznych przez całe dziesięciolecia 
była oderwana od naturalnych więzi ze światową myślą ekonomiczną 
i z dorobkiem naukowym  poprzednich pokoleń. A przecież polską ekono
mię tak  wiele łączy z tym  dorobkiem, w tym  również z dorobkiem 
J. M. Keynesa i keynesistów. Mam tu  na myśli przede wszystkim dorobek 
M. Kaleckiego, k tóry  to dorobek w wielu aspektach ma charakter ory
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ginalny. Z tego też względu jest on nazywany Keynesem lewicy.8 W nie
których aspektach M. Kalecki wyprzedzał naw et rozwiązania Keynesa. 
Dotyczy to np. tezy o przeszkodach stw arzanych przez monopole odnośnie 
do ewentualności obniżenia cen w  przypadku obniżenia kosztów płac.

Z omawianą problem atyką zagrożeń inflacyjnych łączy się przede 
wszystkim  ta część dorobku naukowego keynesistów, która dotyczy kształ
towania się cen. Z grupy ekonomistów należących do bezpośrednich współ
pracowników J. M. Keynesa, a zajm ujących się tą problem atyką należy 
wymienić przede wszystkim  J. Robinson. Jej szczególna pozycja w yni
kała z faktu, że po śmierci Keynesa stanowiła ona spoiwo intelektualne 
ujęcia tzw. grupy z Cambridge.9 Zasługą tej uczonej było przeprowadze
nie k ry tyk i neoklasycznej teorii konkurencji czystej i doskonałej oraz 
zastąpienie jej koncepcją konkurencji niedoskonałej jako bardziej reali
stycznej. W tym  samym kierunku szły również analizy P. Sraffa i N. K al- 
dora. Oznaczało to odejście w teorii ekonomii od praw a J. B. Say’a, w 
m yśl którego każda podaż stw arza popyt. K rytyka tego praw a, a więc 
i konkurencji doskonałej, wychodzi z założenia, że cała koncepcja rów 
nowagi doskonałej jest niemożliwa do zastosowania w praktyce, gdyż 
oznaczałoby to ni mniej ni więcej tylko absolutnie pełne wykorzystanie 
istniejących zdolności produkcyjnych. Tymczasem niedawno ekonomiki 
rozw iniętych krajów  kapitalistycznych przeszły przez bardzo głęboki k ry 
zys ekonomiczny lat 1929— 1933, k tóry  charakteryzow ał się bardzo du
żym niew ykorzystaniem  tych zdolności. J. M. Keynes, jak  to już miałem 
okazję podkreślić, nie utożsam iał każdego wzrostu cen z inflacją, ale odej
ście od neoklasycznej teorii równowagi doskonałej pozwoliło na bardziej 
realistyczną ocenę procesów rynkowych, a więc również procesu inflacji. 
Co praw da keynesiści nie w ykorzystali tej możliwości w stonpiu zadowa
lającym , ale ich k ry tyka  ekonomii neoklasycznej stanow iła poważny krok 
naprzód.

W ostatnich latach grupa ekonomistów uważających się za keyne
sistów podjęła próbę rozwinięcia syntezy neoklasycznej, tj. połączenia 
analizy neoklasycznej z analizą keynesistowską. Nie jest to grupa jedno
lita, gdyż łączy ekonomistów o dość zróżnicowanych poglądach. To co 
łączy tę grupę można by określić właśnie jako ekonomię nierównowagi, 
czyli to co do keynesizm u wniosła wcześniej J. Robinson.

Ograniczone ram y niniejszego opracowania nie pozwalają na szerszą 
prezentację uw arunkow ań procesów inflacyjnych ani też na bardziej 
szczegółowe omówienie różnic w przebiegu i w dolegliwości społeczno- 
-ekonomicznej poszczególnych typów inflacji chociażby w zakresie, na 
jaki pozwalają analizy keynesistowskie.

8 Por. B r e m o n d: op. cit.
9 Ibid., s. 81.
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The author’s considerations m ainly concern the relation of keynesism  to the 
phenom enon of inflation, its sources and the hardship it causes. In this context, 
the attitude of J. M. K eynes was significantly affected by the experiences of the  
economic crisis.

How ever, keynesism  does not present a m onolythic economic theory. One can 
distinguish a number of its branches, w hile keynesism  is treated as a trend of th in k
ing and interpreting the economic phenomena.

K eynesism  as an econom ic theory has one fault, nam ely it develops the pos
sib ilities of anti-inflation  activities in a relatively poor degree. R epresentatives of 
post-keynesism  lim it these activities only to the creation of suitable incom e policy. 
A relatively  sm all interest in inflation  and the possibilities of counter-acting it are 
probably connected w ith the belief in the efficiency of the policy of the state’s 
interventionism .


