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1. Wstęp 

Celem artykułu jest próba zweryfikowania hipotezy, zgodnie z którą procesy 
inflacyjne w Polsce są zjawiskiem czysto pieniężnym. Do zbadania tego proble-
mu wykorzystano dane dotyczące: stopy inflacji konsumenta (CPI), dynamiki 
różnych agregatów monetarnych (M1 i M3), dynamiki realnego PKB oraz miar 
szybkości obiegu pieniądza w okresie od 1996 do 2012 r. Między inflacją a podażą 
pieniądza wyliczono (w wielu wariantach) współczynniki korelacji. Ponadto, 
wykorzystując dane o wzroście gospodarczym, zbudowano i zweryfikowano 
prosty model ekonomiczny powstały na bazie tradycyjnego równania Fischera 
(wymiany towarowej). 

Opracowanie składa się z niniejszego wstępu (pkt 1), trzech części zasad-
niczych (pkt 2–4) i zakończenia (pkt 5). W pierwszej części zasadniczej (pkt 2) 
ukazano porównanie kształtowania się stopy inflacji oraz dynamiki podstawowych 
agregatów pieniężnych w polskiej gospodarce w latach 1996–2012. W punkcie 
następnym (pkt 3) analizę poszerzono o wpływ PKB na inflację. W kolejnej części 
(pkt 4) wskazano możliwe przyczyny braku występowania silniejszych związków 
między podażą pieniądza a cenami w dzisiejszych czasach. Całość zamknięto 
podsumowaniem zawierającym wnioski końcowe (pkt 5). 

* Dr, Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, 
Uniwersytet Łódzki; e-mail: tomasz.grabia@poczta.onet.pl



180 tomasz GraBia

2. Współzależności między podażą pieniądza a inflacją w polskiej gospodarce

W toczonych w dwóch ostatnich dekadach XX w. dyskusjach na temat inflacji w za-
sadzie zapanowała zgoda co do tego, że objawia się ona przede wszystkim w sferze 
obiegu pieniężnego. W celu sprawdzenia, czy tak rzeczywiście było w polskiej 
gospodarce w analizowanym okresie, należy porównać stopę inflacji z zasobem pie-
niądza. Na wykresie 1 zamieszczono krzywe ukazujące roczną dynamikę nominalnej 
podaży pieniądza w wąskim i szerokim znaczeniu (M1 i M3)1 oraz najpopularniej-
szy miernik inflacji (CPI) w latach 1997–2012. Na podstawie tego wykresu można 
stwierdzić, że związek między tymi kategoriami nie był szczególnie silny. Podaż 
pieniądza z reguły zwiększała się bowiem szybciej niż ceny (poza 2000 i 2002 r.). 
Ponadto w niektórych latach przeciwny był nawet kierunek zmian tych kategorii. 
Mało istotne związki widoczne są szczególnie w przypadku inflacji i agregatu M1, 
którego dynamika cechowała się sporymi wahaniami. 

WYKRES 1: Porównanie wskaźnika cen CPI z dynamiką nominalnej podaży pieniądza M1 i M3 
w Polsce w latach 1997–2012
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Źródło: oprac. własne na podst. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_HTML.htm; http://
www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/m3.html.

1 Od 2002 r. w skład agregatu M1 wchodzą: gotówka w obiegu (bez kas banków) oraz depozyty 
bieżące (łącznie z overnight). W skład agregatu M3 dodatkowo wchodzą: depozyty terminowe 
(z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie oraz z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy 
włącznie), a także operacje z przyrzeczeniem odkupu i dłużne papiery wartościowe z terminem 
pierwotnym do 2 lat włącznie. Nieco inne miary obowiązywały do 2002 r. (NBP, Biuletyn 
Informacyjny, 2002/12, s. 92).W analizie uwzględniono dane porównywalne także dla okresu 
przed 2002 r. 
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W tym kontekście warto dodać, że w ciągu całego badanego okresu (od grud-
nia 1996 r. do grudnia 2012 r.) agregat M1 wzrósł ok. 7,1 razy, agregat M3 – 
ok. 6,6 razy, a poziom cen konsumpcyjnych – jedynie ok. 2 razy. Różnice między 
wzrostem zasobów pieniężnych a wzrostem cen były zatem spore. 

W celu dokładniejszego zbadania problemu, obliczono współczynniki ko-
relacji między podażą pieniądza (M1 i M3) a stopą inflacji (CPI) w badanym 
okresie w oparciu o dane kwartalne. Otrzymane wyniki zaprezentowano w ta-
beli 1. Z uwagi na możliwe  oddziaływanie na siebie analizowanych kategorii 
dopiero w późniejszym czasie, korelacje obliczono również przy uwzględnieniu 
opóźnień badanych zmiennych o jeden, dwa, trzy i cztery kwartały. Obliczenia 
wykonano w dwóch wariantach. W wariancie A wzięto pod uwagę dynamikę 
każdej zmiennej w stosunku do kwartału poprzedniego, zaś w wariancie B w sto-
sunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. W zależności od wariantu 
i liczby opóźnień, wzięto pod uwagę od 57 do 64 obserwacji. 

TABELA 1: Współczynniki korelacji liniowej między dynamiką podaży pieniądza (M1) i (M3) 
oraz wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Polsce w latach 1997–2012 
(dane kwartalne)

Zależność Współczynnik korelacjia

A B
M1t – CPIt
M1t – CPIt+1
M1t – CPIt+2
M1t – CPIt+3
M1t – CPIt+4

–0,192
–0,052
0,173
0,002

–0,031

–0,275
–0,168
–0,078
0,065
0,190

CPIt – M1t+1
CPIt – M1t+2
CPIt – M1t+3
CPIt – M1t+4

–0,099
–0,008
–0,123
–0,163

–0,349
–0,354
–0,308
–0,181

M3t – CPIt
M3t – CPIt+1
M3t – CPIt+2
M3t – CPIt+3
M3t – CPIt+4

0,249
0,485
0,459
0,136
0,242

0,688
0,713
0,710
0,713
0,708

CPIt – M3t+1
CPIt – M3t+2
CPIt – M3t+3
CPIt – M3t+4

0,159
0,425
0,442
0,186

0,660
0,618
0,538
0,451

Objaśn ien ia: a A – kwartał poprzedni = 100; B – analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100.
Źródło: zob. wykres 1.
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Otrzymane rezultaty są zaskakujące, zwłaszcza, jeśli chodzi o związki mię-
dzy zmianami poziomu cen a zmianami agregatu M1. Współczynniki korelacji 
między tymi zmiennymi w większości przypadków są bowiem ujemne (!). Jeżeli 
jednak do podaży pieniądza zaliczy się nie tylko gotówkę i depozyty bieżące, ale 
również depozyty terminowe, operacje z przyrzeczeniem odkupu i dłużne papiery 
wartościowe (agregat M3), to wnioski, jakie można wyciągnąć o związkach mię-
dzy zasobami pieniądza a inflacją, są zgoła odmienne. W każdym analizowanym 
przypadku współczynniki korelacji przyjmują bowiem wartości dodatnie. W wa-
riancie B związek ten z reguły był dosyć silny, szczególnie jeśli weźmie się pod 
uwagę, że poziom cen reagował na zmiany pieniądza z pewnym opóźnieniem. 
W wariancie tym współczynniki korelacji między agregatem M3 a wskaźnikiem 
CPI opóźnionym o jeden, dwa, trzy i cztery kwartały przekraczały bowiem 0,7.

Warto podkreślić, że obliczone korelacje nie świadczą o przyczynowości. 
Nie można w związku z tym stwierdzić, czy pieniądz wpływał na inflację czy 
też odwrotnie. Jednakże należy zwrócić uwagę, że w relacji M3 – CPI obliczone 
współczynniki były niższe w przypadku opóźnień ilości pieniądza względem cen 
niż w sytuacji przeciwnej. Może to świadczyć o tym, że w większym stopniu 
wzrost podaży pieniądza oddziaływał na inflację niż na odwrót. 

3. Weryfikacja związków między inflacją a zasobem pieniądza i PKB 
na podstawie równania Fischera

Przeprowadzona dotychczas analiza pozwala stwierdzić, że związki między poda-
żą pieniądza a inflacją były luźne w przypadku agregatu M1, ale dosyć znaczące 
w przypadku agregatu M3 (zwłaszcza przy inflacji opóźnionej). Należy jednak 
zaznaczyć, że teoria monetarystyczna nie jest klasyczną teorią inflacji, a teorią 
nominalnego dochodu narodowego. Powstała ona na kanwie słynnego równania 
Fischera (wymiany towarowej): 

 M × V = P × Y (1)
gdzie: 
M –  ilość pieniądza w obiegu, 
V – szybkość obiegu pieniądza, 
P – ogólny poziom cen,
Y – realny dochód narodowy.
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Przyjmując za monetarystami, że szybkość obiegu pieniądza jest wielkością 
relatywnie stałą, tradycyjną wersję ilościowej teorii pieniądza przekształcić można 
w hipotezę przybierającą postać:

   (2)

Wynika z niej, że zmienna M wpływa nie tylko na ceny, ale na całe wyrażenie 
(P × Y), czyli na nominalny dochód narodowy, będący iloczynem poziomu cen 
i dochodu realnego. Z punktu widzenia czynników determinujących inflację, 
najważniejszą kwestią jest rozdzielenie dochodu nominalnego na dwa składni-
ki: ogólny poziom cen i produkt narodowy w ujęciu rzeczowym. M. Friedman 
stwierdza, że proporcje, w jakich będą ulegać zmianie kategorie P i Y (pod 
wpływem zmian M) uzależnione są od szeregu czynników, do których zalicza: 
poszczególne determinanty określające popyt na pieniądz, czynniki określające 
podaż pieniądza oraz czynniki wpływające na proces, poprzez który popyt na 
pieniądz jest adoptowany do dostępnej ilości pieniądza2. Pomijając ten problem, 
można stwierdzić, że związek podaży pieniądza i cen jest tu zakłócany przez 
zmiany realnej produkcji. Częściowo może tłumaczyć to nienajwyższą korelację 
między pieniądzem a cenami w Polsce.

Warto w związku z tym przekształcić równanie wymiany towarowej do po-
staci, która pozwoli precyzyjniej zbadać przyczyny inflacji:

 P = (M × V) / Y (3)

Z równania (3) wynika, że poziom cen zależy od podaży pieniądza, szybkości 
jego obiegu oraz od realnej produkcji. Zakładając brak zmienności „V” w dłuż-
szym okresie, kwestią kluczową dla analizy słuszności założeń monetarystycznej 
teorii inflacji dla naszego kraju jest zatem porównanie dynamiki wzrostu ilości 
pieniądza w gospodarce z dynamiką wzrostu gospodarczego. Zgodnie z założe-
niami omawianej koncepcji ogólny poziom cen nie wzrastałby bowiem wówczas, 
gdyby podaż pieniądza zwiększała się w tym samym tempie, co realny PKB. 
Porównanie tych wartości w badanym okresie przedstawiono w tabeli 2. 

2 M. Friedman, Monetary theory and policy, [w:] R.J. Ball, P. Doyle (red.), Inflation, Penguin 
Education, Harmondsworth, Middlesex 1969, s. 139–140.
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TABELA 2: Porównanie tempa wzrostu nominalnej podaży pieniądza z tempem wzrostu realnego 
PKB oraz stopą inflacji w Polsce w latach 1997–2012

Rok
Dynamika  

nominalnej podaży 
pieniądza M3a

Dynamika  
realnego PKBa

Różnica między dynamiką 
nominalnej podaży pieniądza 
a dynamiką realnego PKBb

Stopa  
inflacjic

1997 127,9 106,8 21,1 14,9
1998 124,7 104,8 19,9 11,8
1999 120,1 104,1 16,0 7,3
2000 111,9 104,2 7,7 10,1
2001 109,6 101,1 8,5 5,5
2002 98,9 101,4 –2,5 1,9
2003 105,8 103,8 2,0 0,8
2004 109,4 105,3 4,1 3,5
2005 113,1 103,5 9,6 2,1
2006 116,0 106,2 9,8 1,0
2007 113,4 106,8 6,6 2,5
2008 118,6 105,1 13,5 4,2
2009 108,1 101,6 6,5 3,5
2010 108,8 103,9 4,9 2,6
2011 112,5 104,3 8,2 4,3
2012 104,5 102,0d 2,5 3,7

Objaśn ien ia: a – rok poprzedni = 100; b – obliczono wg formuły: roczna dynamika nominalnej 
podaży pieniądza – roczna dynamika realnego PKB; c – CPI, średniorocznie, w %, w stosunku do 
roku poprzedniego; d – szacunek wstępny.

Źródło: oprac. własne na podst. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_HTML.htm; http://
www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/m3.html; Rocznik Statystyczny 1997, 
s. 501–502; Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2000–2006, s. 82; Rachunki 
kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2006–2010, s. 83; Rachunki kwartalne Produktu Kra-
jowego Brutto w latach 2007–2011, s. 65; Produkt Krajowy Brutto w 2012 r. Szacunek wstępny, s. 1. 

Wynika z niej, że poza 2002 r. podaż pieniądza M3 we wszystkich latach 
analizowanego okresu zwiększała się szybciej niż PKB w ujęciu realnym. Różnice 
między dynamiką obu tych wielkości, początkowo znaczne, zazwyczaj ulegały 
zmniejszeniu. Odstępstwa od tego zanotować można jedynie w latach: 2001, 
2004–2006, 2008 oraz 2011. Zmniejszająca się różnica między wzrostem podaży 
pieniądza a PKB prawdopodobnie była jedną z przyczyn spadkowego trendu 
inflacji, która od 2002 r. nigdy nie przekroczyła 5% w skali roku. 
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TABELA 3: Współczynniki korelacji liniowej między różnicą dynamiki M3 i PKB oraz stopą inflacji 
CPI w Polsce w latach 1997–2012 (dane kwartalne)

Zależność
Współczynnik korelacjia

A B
M3-PKB t – CPIt
M3-PKB t – CPIt+1
M3-PKB t – CPIt+2
M3-PKB t – CPIt+3
M3-PKB t – CPIt+4

0,099
0,359
0,386
0,037
0,046

0,665
0,646
0,618
0,619
0,629

CPIt – M3-PKB t+1
CPIt – M3-PKB t+2
CPIt – M3-PKB t+3
CPIt – M3-PKB t+4

0,161
0,466
0,490
0,278

0,710
0,726
0,688
0,614

Objaśn ien ia: a A – kwartał poprzedni = 100; B – analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100.
Źródło: zob. wykres 1, tabela 1.

Na spadek inflacji z pewnością wpływały jednak także inne czynniki. 
Świadczyć mogą o tym m.in. wartości współczynników korelacji liniowej 
między różnicą dynamiki M3 i PKB oraz stopą inflacji CPI w Polsce w latach 
1997–2012 (obliczone w oparciu o dane kwartalne). Wartości te zaprezentowano 
w tabeli 3. Podobnie jak poprzednio, wzięto pod uwagę opóźnienia o jeden, dwa, 
trzy i cztery kwartały w dwóch wariantach (w stosunku do kwartału poprzednie-
go oraz w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego), uzyskując 
od 57 do 64 obserwacji.

Na podstawie tabeli można zaobserwować, że w wariancie A związki mię-
dzy badanymi zmiennymi były słabe. Biorąc pod uwagę wariant B, były już one 
jednak znacznie silniejsze. Współczynniki korelacji przyjmują bowiem wartości 
od 6,1 do 7,3 (w zależności od liczby opóźnień). Warto jednak zauważyć, że 
nawet w wariancie B wyliczone współzależności nie były w zasadzie silniejsze 
niż w przypadku czystej relacji inflacja – podaż pieniądza.

W celu dokładniejszego zbadania determinant inflacji warto wykorzystać 
także regresję, przyjmując (zgodnie z równaniem 3) stopę inflacji CPI jako 
zmienną endogeniczną, a stopę wzrostu realnego PKB i nominalnej podaży pie-
niądza M3 jako zmienne egzogeniczne. W tabeli 4 przedstawiono oszacowane 
za pomocą metody najmniejszych kwadratów równania regresji, uwzględniające 
także opóźnienia inflacji względem zmian podaży pieniądza o jeden, dwa, trzy 
i cztery kwartały. W wersji A przyjęto dynamikę zmian w stosunku do poprzed-
niego kwartału, zaś w wersji B w stosunku do analogicznego kwartału roku 
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poprzedniego. Przy poszczególnych parametrach równań (a, b, c) w nawiasach 
kwadratowych podano statystyki t-studenta. Ponadto dla każdego oszacowanego 
równania obliczono statystykę F oraz współczynnik R2. 

TABELA 4: Wyniki estymacji równań regresji objaśniających stopę inflacji CPI w Polsce w latach 
1996–2012

Wariant A (poprzedni kwartał = 100)

Równanie a b c R2 F

CPIt = a + bM3t    + cPKBt 0,372 [1,43] 0,095 [1,57] 0,449 [2,93] 0,178 F (2, 61) = 6,60

CPIt = a + bM3t-1 + cPKBt 0,549 [2,00] 0,112 [1,87] 0,186 [0,89] 0,083 F (2, 60) = 2,71

CPIt = a + bM3t-2 + cPKBt 0,580 [2,12] 0,097 [1,59] 0,176 [0,85] 0,065 F (2, 59) = 2,06

CPIt = a + bM3t-3 + cPKBt 0,580 [2,11] 0,097 [1,56] 0,175 [0,83] 0,064 F (2, 58) = 2,00

CPIt = a + bM3t-4 + cPKBt 0,682 [2,41] 0,072 [1,12] 0,114 [0,54] 0,031 F (2, 57) = 0,90

Wariant B (analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100)

Równanie a b c R2 F

CPIt = a + bM3t    + cPKBt 0,493 [0,64] 0,337 [6,83] –0,065 [–0,42] 0,475 F (2, 58) = 26,27

CPIt = a + bM3t-1 + cPKBt 1,043 [1,30] 0,325 [6,67] –0,183 [–1,11] 0,444 F (2, 57) = 22,73

CPIt = a + bM3t-2 + cPKBt 1,425 [1,81] 0,298 [6,20] –0,220 [–1,39] 0,408 F (2, 56) = 19,27

CPIt = a + bM3t-3 + cPKBt 1,697 [2,21] 0,268 [5,56] –0,219 [–1,44] 0,360 F (2, 55) = 15,48

CPIt = a + bM3t-4 + cPKBt 1,947 [2,57] 0,243 [5,00] –0,229 [–1,54] 0,317 F (2, 54) = 12,56

Źródło: oprac. własne z wykorzystaniem programu Stata-12 na podst. – zob. tabela 2.

Z tabeli wynika, że w wariancie A zmiany M3 o 1 pkt proc. wywoływały 
zmiany w poziomie cen o zaledwie ok. 0,1 pkt. proc. Nieco większy, i także 
dodatni, wpływ na inflację (szczególnie bez uwzględniania opóźnień) można 
zaobserwować w przypadku zmian realnej produkcji. Pomijając wpływ PKB na 
ceny przy opóźnieniach agregatu M3, statystyki t-studenta są większe od jedności, 
co oznacza, że zmienne objaśniające miały istotny wpływ na zmienną objaśnianą. 
Bardzo niska jest jednak statystyka F oraz współczynnik R2. Najlepsze pod tym 
względem równanie (bez uwzględniania opóźnień zasobów pieniężnych) wyjaśnia 
zaledwie ok. 18% zmienności inflacji.

Nieco lepiej pod tym względem prezentują się wyniki przy zastosowaniu 
wariantu B. Bez uwzględniania opóźnień, równanie wyjaśnia bowiem 47,5% 
zmienności zmiennej zależnej. Przy uwzględnieniu opóźnień, stopień wyjaśnie-
nia kształtuje się od ok. 32% do ok. 44%. Bardzo wysokie statystyki t-studenta 
przy parametrze b świadczą o jeszcze istotniejszym wpływie podaży pieniądza 
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na inflację niż w wersji poprzedniej. W tym przypadku zmiany M3 o 1 pkt proc. 
wywoływały zmiany w poziomie cen w tym samym okresie o ok. 0,34 pkt. proc., 
zaś w kwartałach późniejszych o 0,24–0,33 pkt. proc. (w zależności od wielkości 
opóźnienia). Stosunkowo słaby był natomiast wpływ zmian produkcji na inflację. 
Zaskakujące, że w tym wariancie, w przeciwieństwie do poprzedniego, ceny 
należy uznać za antycykliczne. Wzrost realnego PKB o 1 pkt proc. wywoływał 
bowiem spadek inflacji o ok. 0,2 pkt. proc. (przy uwzględnieniu opóźnień zmian 
agregatu M3). Warto jednak zauważyć, że jest to zgodne z odwróconym prawem 
podaży (wzrost produkcji powoduje spadek cen), podczas gdy procykliczność 
cen (jak w wariancie A) zgodna jest z tradycyjną popytową teorią inflacji.

Pomijając tę kwestię, należy stwierdzić, że przekształcone równanie Fishera 
nie opisuje dobrze inflacji. Wpływ podaży pieniądza na wzrost ogólnego poziomu 
cen wydaje się w tym przypadku niedoszacowany, a wartości współczynników 
determinacji (nawet w wariancie B) świadczą o pominięciu ważnych zmiennych 
objaśniających. Prawdopodobnie między uwzględnionymi zmiennymi egzoge-
nicznymi występowała także pewna współliniowość. 

4. Determinanty braku silnych związków między podażą pieniądza a inflacją

Z przeprowadzonej analizy wynika, że relacja między wzrostem podaży pieniądza 
a inflacją nie jest obecnie tak silna jak w XX w. Wynikać to może z wielu czyn-
ników. Z równania (3) wynika, że – oprócz podaży pieniądza i dochodu narodo-
wego – wpływ na inflację może mieć także szybkość obiegu pieniądza. Zgodnie 
z klasyczną teorią friedmanowską, wartość ta jest traktowana jako względnie stała. 
Niemniej jednak w rzeczywistości gospodarczej może ona niekiedy ulegać sto-
sunkowo dużym zmianom. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różnorodne, 
m.in.: niedostateczne sprecyzowanie dochodu narodowego i podaży pieniądza, 
zmiana stawek podatkowych, innowacje finansowe, zmiana transakcji finansowych 
w stosunku do całkowitej produkcji oraz cykliczne zmiany mierzonego dochodu3. 

Alternatywnie zamiast kategorii szybkości obiegu pieniądza możemy posłu-
giwać się kategorią popytu na pieniądz. Ta ostatnia jest odwrotnością prędkości 
obiegu pieniężnego. W ramach teorii monetarystycznej do czynników wpływa-
jących na popyt na pieniądz zalicza się często różnorodne czynniki instytucjo-
nalne (obowiązujący system wypłacania wynagrodzeń i opłacania rachunków, 

3 D. Kamerschen, R. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fund. Gosp. NSZZ „Solidarność”, 
Gdańsk 1993, s. 386–388.
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przewidywana w przyszłości stabilność gospodarki i stabilność polityczna). Do 
niedawna uważano, że zmiany tych czynników dokonują się względnie powoli 
(zwłaszcza w krajach o utrwalonym systemie wolnorynkowym). Obecnie jest 
to jednak założenie kontrowersyjne. Warto bowiem zwrócić uwagę, że popyt na 
pieniądz w gospodarce światowej w ostatnich latach zmniejszał się z uwagi na 
jego substytucję kartami kredytowymi4.

Dokładniejsze zbadanie przyczyn inflacji wymaga zatem uchylenia założe-
nia o stałej szybkości obiegu pieniądza. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przy 
różnej prędkości obrotu pieniężnego taki sam ilościowo wzrost podaży pieniądza 
oznaczać będzie różną wielkość jego masy. Zgodnie z równaniem wymiany to-
warowej proces inflacji może bowiem następować nie tylko w wyniku wzrostu 
ilości pieniądza przewyższającego wzrost dochodu narodowego, ale także wów-
czas, gdy ten ostatni będzie się zwiększał wolniej niż szybkość obrotu pieniądza. 
Do wzrostu poziomu cen może się również przyczynić wyższe tempo wzrostu 
iloczynu podaży pieniądza i jego prędkości niż tempo wzrostu gospodarczego. 

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że szybkość obiegu pieniądza jest kate-
gorią trudno mierzalną5, a do jej obliczenia stosuje się różne agregaty pieniężne 
(pieniądz krajowy, M1, M3). Dodatkowo trzeba zdawać sobie sprawę, że wartości 
„V” z równania Fischera – w przeciwieństwie do podaży pieniądza – nie da się 
zaplanować. Daje się ona mierzyć jedynie ex post. Należy także zaznaczyć, że 
im większe są wahania szybkości obiegu pieniądza, tym mniej użyteczny w za-
stosowaniach praktycznych staje się wskaźnik dynamiki podaży pieniądza dla 
prawidłowego badania jej wpływu na procesy inflacyjne, a także jako instrument 
sterowania gospodarką6.

TABELA 5: Miary szybkości obiegu pieniądza w Polsce w latach 1996–2011

Rok V = PKB / M3 V = PKB / M1
1996 3,01 6,22
1997 2,87 6,50
1998 2,68 6,68
1999 2,48 5,98
2000 2,48 6,99
2001 2,36 6,52

4 O. Blanchard, Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 824. 
5 Na problem ten zwracają uwagę m.in.: S. Albinowski, Próba empirycznej weryfikacji moneta-

rystycznej teorii inflacji, Ekonomista 1993/5–6, s. 635–636; M. Belka, Doktryna ekonomiczno-
-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986, s. 168–175, 192–200; D. Kamerschen, 
R. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia…, s. 386–387.

6 S. Albinowski, Próba…, s. 636.
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Rok V = PKB / M3 V = PKB / M1
2002 2,48 5,74
2003 2,44 5,17
2004 2,45 5,08
2005 2,30 4,46
2006 2,14 3,84
2007 2,10 3,51
2008 1,91 3,64
2009 1,87 3,46
2010 1,81 3,15
2011 1,73 3,25

Źródło: zob. tabela 2. 

Pomijając powyższe wątpliwości, szybkość obiegu pieniądza oblicza się 
zwykle jako stosunek PKB do podaży pieniądza. W tabeli 5 przedstawiono wy-
liczone w ten sposób wartości zmiennej „V” w dwóch wariantach – jako relacja 
PKB do M3 oraz PKB do M1. W obydwu przypadkach można zaobserwować 
zdecydowanie malejący trend szybkości obiegu pieniądza. W efekcie między 
1996 a 2011 r. relacja PKB do M1 zmniejszyła się o ok. 48% (z 6,22 do 3,25), zaś 
PKB do M3 o ok. 43% (z 3,01 do 1,73). Pokazuje to, że w polskiej gospodarce 
w latach 1996–2012 założenie o stabilnej szybkości obiegu pieniężnego należy 
odrzucić. Co więcej, w okresie tym popyt na pieniądz wzrósł, pomimo pojawie-
nia się wielu kart kredytowych wymuszających zmiany zwyczajów płatniczych 
społeczeństwa. Warto w tym miejscu podkreślić, że prędkość obrotu pieniądza 
jest zwykle dodatnio skorelowana z inflacją. Im wyższa ta ostatnia, tym bardziej 
bowiem pieniądz traci na wartości, w związku z czym ma miejsce „ucieczka” 
od niego. Sprawia to, że jednostka pieniężna obsługuje więcej transakcji niż 
w okresach wolniejszego wzrostu poziomu cen.

Spadkowy trend inflacji w omawianym okresie, a także wzrost zaufania do 
coraz bardziej stabilnej polskiej gospodarki, spowodowały zatem, że zjawisko 
„ucieczki” od pieniądza uległo zmniejszeniu. W efekcie znacząco spadła szybkość 
obiegu pieniądza. Stosunkowo wysoka dynamika podaży pieniądza nie w pełni 
znalazła w związku z tym odzwierciedlenie w inflacji (zob. pkt 1); także jeśli 
weźmie się pod uwagę, że dodatkowy pieniądz musiał również „obsługiwać” 
wzrost realnej produkcji (zob. pkt 2).

Ponadto polska inflacja w badanym okresie niekiedy miała charakter nie 
popytowy i pieniężny, ale podażowy, wynikający ze zmian cen surowców oraz 
warunków klimatycznych. W niektórych latach stosunkowo duży wpływ miały 
na nią także podwyżki cen kontrolowanych.
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5. Zakończenie

Przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. W badanym okresie w polskiej gospodarce bardzo słabe były związki między 

inflacją a podażą pieniądza M1. W przypadku zależności między inflacją 
a podażą pieniądza M3 współzależności były już jednak stosunkowo silne, 
zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zmiany poziomu cen opóźnione w sto-
sunku do zmian zasobów pieniężnych o jeden, dwa, trzy i cztery kwartały. 
Współczynniki korelacji wynosiły bowiem wówczas ponad 0,7. 

2. Współczynniki korelacji między stopą inflacji a różnicą tempa wzrostu agrega-
tu pieniężnego M3 i realnego PKB także wynosiły zwykle ok. 0,7. Poszerzenie 
analizy o zmiany PKB nie dało zatem wyraźnie lepszych rezultatów. Ponadto, 
niskie z reguły współczynniki determinacji wyestymowanych równań regresji 
wskazują, że na inflację w badanym czasie oddziaływać musiały także inne, 
poza agregatami pieniężnymi i PKB, zmienne. 

3. Postawioną na wstępie hipotezę, zgodnie z którą procesy inflacyjne w Polsce 
w ostatnich kilkunastu latach były zjawiskiem czysto pieniężnym, należy 
zatem zweryfikować raczej negatywnie. Przedstawiona analiza nie do końca 
pozwala jednak na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Warto bowiem 
wziąć pod uwagę, że w ramach teorii monetarystycznej należy rozpatrywać 
nie tylko podaż pieniądza i realną produkcję, ale również szybkość jego ob-
rotu. Ta ostatnia w całym analizowanym okresie zmalała niemal dwukrotnie. 
Spowodowane to było zmniejszoną „ucieczką” od pieniądza w wyniku dez-
inflacji oraz zwiększonego zaufania do polskiej gospodarki i waluty w miarę 
coraz bardziej zaawansowanego procesu transformacji. Oprócz tego, polska 
inflacja w ostatnich latach nie zawsze miała charakter popytowy. Niekiedy 
oddziaływały bowiem na nią także zmiany cen surowców i warunków kli-
matycznych oraz podwyżki cen kontrolowanych. 

4. Pomijając gospodarkę polską, należy zauważyć, że współczesna inflacja 
na świecie także ma już nieco inny charakter niż w XX w. Niekoniecznie 
musi mieć ona bowiem czysto pieniężny charakter. Świadczy o tym m.in. 
skrajnie ekspansywna polityka stóp procentowych i „wpompowywanie” do 
wielu gospodarek dodatkowej masy pieniężnej w czasach ostatniego kryzysu 
gospodarczego. Pomimo tego, w większości krajów inflacja utrzymała się na 
poziomie inflacji pełzającej lub nawet występowało zagrożenie deflacyjne.
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tomasz GraBia

IS INFLATION IN POLAND A PURELY MONEY PHENOMENON?

( S u m m a r y )

The purpose of this article is to verify a hypothesis according to which inflationary processes in 
Poland in the last years have been a monetary phenomenon. The paper shows a comparison of the 
rate of inflation and the basic dynamics of monetary aggregates in the Polish economy in the years 
1996–2012. Moreover, using additional data on economic growth, a simple economic model based 
on the traditional equation of exchange of goods was built and verified. On this basis, the hypothesis 
about the monetary nature of Polish inflation during the explored period was negatively verified. 
Among reasons for that state of affairs, a decrease in the velocity of money and, occasionally, the 
impact of controlled prices and supply factors on inflation were indicated.
Keywords: monetary inflation, demand inflation, controlled price, velocity of money 
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