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  Rozdział 4.
 
Teorie kryzysów gospodarczych 
i finansowych 
                                                                                                              
Krzysztof Piech, Michał Polański 

 
Celem niniejszego rozdziału jest wprowadzenie Czytelnika w teoretyczne za-
gadnienia kryzysów z kilku zaprezentowanych przez autorów perspektyw – teo-
rii ekonomii, nauki o finansach oraz alternatywnych podejść – finansów beha-
wioralnych oraz ekonomii złożoności, które czerpią z dorobku psychologii oraz 
fizyki. W tekście, na tyle, na ile to było możliwe, sięgano do pierwotnych źródeł 
omawianych koncepcji. Myślą przewodnią niniejszego rozdziału jest oparte na 
empirii przekonanie, że na zjawisko kryzysów należy patrzeć w możliwie jak naj-
szerszy sposób, a studia nad konkretnymi przypadkami kryzysów dobrze jest 
poprzedzić refleksją nad wspólnymi cechami zjawisk, których naukowe ujęcie 
znajdziemy w licznych teoriach. Szeroka perspektywa i uporządkowane spojrze-
nie może stanowić drogowskaz w trakcie zgłębiania złożoności mechanizmów 
występujących w konkretnych przypadkach kryzysów. 

4.1. Wstęp 

Wraz z rozwojem gospodarek towarowo-pieniężnych zaczęło pojawiać się 
wiele zjawisk, które nie miały istotnego znaczenia na wcześniejszych etapach 
rozwoju wymiany nadwyżek towarowych pomiędzy członkami danej społeczno-
ści. Jednym z takich zjawisk, które jest emergentne29 względem typu gospodar-

                                                           
29

 Pojęcie pochodzi z teorii badań układów złożonych i oznacza taką właściwość, która jest 
niekiedy, choć nie zawsze, jedyna w swoim rodzaju i wynika ze złożoności układu, którego jest 
cechą oraz zachodzących pomiędzy jego elementami interakcji i nie daje się sprowadzić do 
prostej „sumy” własności tych elementów. Pokrewnym pojęciem, często spotykanym w nauce o 
zarządzaniu, która odwołuje się do pokrewnej nauce o układach złożonych dziedziny – 
cybernetyki lub inaczej teorii systemów, jest pojęcie synergii. Dziedzina związana z badaniem 
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ki, z jaką mamy do czynienia współcześnie, która, pomimo wielu innowacji i 
sposobów ujęć teoretycznych, co do istoty wymiany – towar za pieniądz, nie 
zmieniła swojego charakteru, jest zjawisko cykliczności w zakresie absolutnych 
lub względnych wskaźników odzwierciedlających podstawowe parametry go-
spodarki tj. produkcja, popyt globalny, wielkość konsumpcji itd.  

Nie tylko charakterystyczna dla naszego gatunku ciekawość tego, jak działa 
otaczająca nas rzeczywistość, jak również potrzeba identyfikacji oraz zrozumie-
nia mechanizmów, z jakimi mamy do czynienia w gospodarce, która wynika z 
uzasadnionego empirycznie przekonania, że to, co lepiej rozumiemy, lepiej je-
steśmy w stanie sobie podporządkowywać i kontrolować, przyczyniły się do 
powstania na przestrzeni kilku ostatnich stuleci ogromnej liczby teorii tłuma-
czących zjawiska gospodarcze – również te związane z cyklicznością, a ściślej 
mówiąc z wahaniami koniunktury. Pomimo, iż początki współczesnych nauk 
społecznych (mających charakter nomotetyczny30), do których zalicza się eko-
nomię, zwykle nie sięgają dalej niż czasów okresu Oświecenia, dziś mało kto już, 
poza ekonomistami, a w szczególności historykami myśli ekonomicznej, zadaje 
sobie pytanie o celowość istnienia dziedziny ekonomii. Czasem być może „zło-
śliwi” obserwatorzy zmagań ekonomistów z trudami przewidywania przyszłych 
zdarzeń mogą podważać sens tej nauki, jednak nie można zapominać o tym, że 
ekonomia, podobnie jak każda nauka, ma również za zadanie porządkowanie 
rozważań dotyczących gospodarki, wprowadzanie ich na taki poziom abstrakcji, 
by dawało się analizować jej przedmiot za pomocą, przynajmniej teoretycznie, 
niezawodnych metod matematycznych i statystycznych oraz analizowanie prze-
szłych zdarzeń, celem zrozumienia prawidłowości, jakie w nich zaszły. Fakt, że 
ekonomia jest zawodna w przewidywaniach nie może dyskwalifikować tej dzie-
dziny, ponieważ przedmiot badań jest niestabilny i zależny od obserwatora, nie 
tylko w zakresie punktu widzenia, ze względu na podejście teoretyczne, wiedzę 
i dostępny poznawczo zbiór faktów ekonomicznych, ale również z tego powodu, 
że dokonanie samego pomiaru i upublicznienie go wpływa na przedmiot bada-
nia. Z podobnym problemem (wpływu obserwatora na zjawisko) nie mają zwy-
kle do czynienia reprezentanci nauk przyrodniczych, z wyjątkiem może fizyków 
teoretycznych zajmujących się mechaniką kwantową, gdzie zwykle próba zba-
dania stanu danego układu zaburza jego równowagę (Horodecki i Życzkowski, 

                                                                                                                                               
układów złożonych kładzie dodatkowo nacisk na nieliniowy charakter zmian w układach oraz ich 
dynamiczną (zmieniającą się w czasie) niestabilność, wykorzystując matematyczną teorię chaosu. 
Bardzo młodą dziedziną ekonomii, która zaimplementowała paradygmat układów złożonych w 
opisie zjawisk ekonomicznych jest ekonomia złożoności, zwana niekiedy ekonofizyką. 
30

 Związany nie tyle z opisem, co z odkrywaniem prawidłowości w ramach obszaru zainteresowań 
danej dziedziny. 



64 Teorie kryzysów gospodarczych i finansowych 

2008) i lepszą drogą często jest budowa abstrakcyjnego modelu teoretycznego, 
z którego można istnienie np. nieznanych dotąd cząstek lub ich własności wy-
dedukować. Z podobnym rozwiązaniem możemy spotkać się również w dziedzi-
nie ekonomii, gdzie czasami niejako odgórnie przyjmuje się pewien model.  

Jednak wyobraźnia człowieka i zdolność do abstrakcji pokonują różne barie-
ry, tym samym przesuwając coraz dalej granice poznania. Ciekawość i chęć 
sprostania wyzwaniom, które stanowią współczesne gospodarki oraz związane z 
nimi trudności w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych stały się bodźcem do 
rozwoju coraz lepszych metod badania szeregów czasowych oraz ich progno-
zowania, a także do budowy coraz bardziej wyrafinowanych modeli ekonomicz-
nych, które to metody i modele są fundamentem współczesnej ekonomii. Szko-
da, że czasami obserwatorzy – np. ci nie będący ekonomistami, podważają ją 
biorąc pod uwagę jedynie kryterium adekwatności prognoz. Warto jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że, jeżeli osoby tak oddane badaniu gospodarki, jak wy-
bitni ekonomiści, nie są często w stanie wiele powiedzieć o przyszłości, to 
prawdopodobnie nikt inny również nie jest w stanie więcej na tym polu zrobić i 
same starania i zaangażowanie również zasługują na uznanie, jak również poko-
ra wobec złożoności rzeczywistości, którą nierzadko przejawiają wybitni specja-
liści. Ponadto, nie można lekceważyć również dorobku innych nauk, a w szcze-
gólności fizyki, która m.in. dzięki sformułowaniu praw przyczynowości i innych 
zasad, m.in. tych, które wskazują na wzrost stopnia nieuporządkowania w świe-
cie, stawia możliwość trafnego prognozowania pod dużym znakiem zapytania31 
i która pomaga, na drodze uświadamiania – za pomocą literatury popularno-
naukowej oraz innych form popularyzacji wiedzy naukowej – przekazywać szer-
szym kręgom wiedzę na temat trudności w przewidywaniu, nawet tylko zdawa-
łoby się tej ekonomicznej, przyszłości.  

Warto zwrócić uwagę na trudności związane z przedmiotem ekonomii oraz 
to, w jak niezwykły sposób nieraz badacze gospodarki przezwyciężają różne 
problemy za pomocą coraz bardziej skomplikowanych metod. Niniejszy rozdział 
ma za zadanie przybliżyć dorobek teoretyczny ekonomistów, jak również ukazać 
nowe kierunki rozwoju ekonomii, która coraz częściej czerpie z dorobku dzie-
dzin takich jak fizyka, czy psychologia. 

                                                           
31

 Nawiasem mówiąc, fizyk Michio Kaku w swojej książce (2008) umieścił podobną, ale bardziej 
intuicyjną, jak się zdaje, zdolność, czy też umiejętność – prekognicję (pot. jasnowidzenie) w grupie 
najmniej możliwych do zrealizowania idei, dlatego, w tym kontekście, umiejętność 
przewidywania stanów gospodarek w przyszłości, powinna być postrzegana jako efekt dużego 
wysiłku ekonomistów w zakresie zdobytych przez nich faktów ekonomicznych, wiedzy oraz 
warsztatu teoretyczno-analitycznego. 
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W tym miejscu, mając już na uwadze problemy teoretyczne i praktyczne 
współczesnej ekonomii w zakresie analizy zjawisk związanych z jej przedmio-
tem, warto powrócić do podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z 
badaniem cykliczności koniunktury. Cykliczność może być ujmowana zarówno 
empirycznie – za pomocą modeli ekonometrycznych, jak również wydeduko-
wana z „wyindukowanych” uprzednio z doświadczenia modeli. Przykładem mo-
że być tutaj wyekstrahowanie z licznych szeregów czasowych podstawowych 
grup cykli koniunkturalnych, które nierzadko rozważa się już później teoretycz-
nie w oderwaniu od obserwacji szeregów czasowych, z których były wywiedzio-
ne.  

Zmierzając już do problematyki kryzysów finansowych należy w pierwszej 
kolejności podkreślić fakt, że od dłuższego czasu wartość sfery finansowej prze-
kracza wartość sfery realnej i analiza zjawisk zachodzących w tej pierwszej sfe-
rze ma coraz bardziej decydujący wpływ na zjawiska z tej drugiej sfery już nie 
tylko przez zapewnianie niezawodnego systemu rozliczeń, ale również za spra-
wą powstających baniek spekulacyjnych, które są przyczyną przeszacowywania 
wartości dóbr i usług ze sfery realnej i sprzyjają zaburzeniom w zakresie wymia-
ny w gospodarce, która nie wynika już z czysto ekonomicznych zjawisk tj. kon-
sumpcja, inwestycje, inflacja, czy bezrobocie, lecz z różnego rodzaju form spe-
kulacji, coraz częściej wysoko „lewarowanej”32. W dodatku globalizacja, za któ-
rej początek można umownie przyjąć wprowadzenie przez zachodnie rządy 
płynnych kursów walutowych w latach 70. (Lutkowski, 2007, s. 118-119) oraz 
szczególnie silnie postępującą w latach 80. liberalizację obrotów handlowych i 
finansowych pomiędzy tymi krajami (Starzeński, 2006, s. 11), co umożliwiło 
swobodny przepływ kapitału spekulacyjnego, sprzyja szybkiemu rozprzestrze-
nianiu się lokalnych problemów w sferze finansowej danego kraju na globalną 
sferę finansową (Krugman i Obstfeld, 2007, s. 374-375).  

Ze względu na powyższe zjawiska, teoria ekonomii wraz jej wyjaśnieniami 
przyczyn istnienia cykli koniunkturalnych może stanowić obecnie jedynie 
wprowadzenie do problematyki współczesnych kryzysów gospodarczych, po-
nieważ wahania koniunktury coraz częściej są efektem problemów wyłącznie w 
sferze  finansowej.  

                                                           
32

 Pod koniec 2009 roku na całym świecie suma nieuregulowanych należności z tytułu instrumen-
tów pochodnych na stopy procentowe oraz waluty wyniosła 426 biliona dolarów (źródło: 
http://www.isda.org/statistics/pdf/ISDA-Market-Survey-annual-data.pdf), podczas gdy PKB (wg 
PPP) za 2009 rok wyniosło 71,17 biliona dolarów (źródło: https://www.cia.gov/library/  
publications/the-world-factbook/geos/xx.html), co daje sześciokrotne przebicie produktu świa-
towego. W 2005 roku ta relacja wynosiła „jedynie” czterokrotność (Otte, 2009, s. 120). 
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W dalszej części rozdziału omówione zostaną kolejno: ekonomiczne teorie 
wahań koniunktury, teorie oraz wyjaśnienia przyczyn kryzysów finansowych, z 
jakimi możemy się spotkać w nauce o finansach oraz eseistyce finansowej, a 
także alternatywne podejścia do problematyki, jakie możemy znaleźć w ramach 
ekonomii złożoności (ekonofizyki) oraz finansów behawioralnych. 

4.2. Teoria ekonomii i jej spojrzenie na cykliczność zmian w gospodarce 

W niniejszej części rozdziału zostaną omówione najważniejsze koncepcje 
teoretyczne funkcjonujące w ramach tej części teorii ekonomii, która zaliczana 
jest do tzw. głównego nurtu, a które w sposób bezpośredni lub pośredni tłuma-
czą podłoże występowania cykliczności podstawowych zmiennych makroeko-
nomicznych. Położony zostanie w dużym stopniu nacisk na te teorie, które w 
mówią o rynkach finansowych i wahaniach wyceny różnych aktywów, która jest 
na nich dokonywana, ponieważ omówienie wszystkich istotnych dla analizy ko-
niunktury teorii jest niecelowe z dwóch powodów.  

» Niniejszy rozdział koncentruje się na zjawisku kryzysów finansowych, dlatego 
mogłoby zaciemniać obraz istotnego z jej punktu widzenia fragmentu gospo-
darki, omawianie teorii, w których sfera finansowa oraz rynki zarówno towa-
rowe, jak i finansowe, stanowią jedynie niewielki fragment całej „układanki”.  

» Wiele modeli wzajemnych zależności różnych parametrów gospodarki jest tak 
rozbudowanych, że samo dokładne omówienie np. popytowych modeli rów-
nowagi wielosektorowej (np. keynesowski model mnożnika-akceleratora, mo-
del IS-LM-BP) i mających wpływ na zmiany wielkości popytu globalnego i pro-
dukcji zachodzących w nich dostosowań, jak również innych (np. dynamiczne 
modele wzrostu, w których podstawowym jest model Solowa-Swana) znacznie 
przekracza ramy niniejszego rozdziału. Wyjątkiem będzie np. omówienie 
współczesnych teorii realnych cykli koniunkturalnych, które są często punktem 
odniesienia dla współczesnej polityki pieniężnej (Sławiński, 2009).  

O ile to będzie możliwe, niektóre teorie omówione jednak zostaną bardziej 
kompleksowo, ponieważ czasem wyłącznie finansowe podejście może trochę 
ograniczać perspektywę, bo sfera finansowa przenika każdy element sfery real-
nej. Ponadto, to, co się dzieje w zakresie płynności, rozliczeń, cen, inwestycji fi-
nansowych, ma zwrotny wpływ na całą gospodarkę, czego dowodem jest kryzys 
finansowy z lat 2007-2010. 

By w pełni wyjaśnić istotę, mechanizmy rządzące i politykę gospodarczą pań-
stwa w okresie kryzysów gospodarczych, należy rozpocząć analizę od uwarun-
kowań tejże polityki. Jednymi z nich są doktryny ekonomiczne, w oparciu o któ-
re podmioty polityki gospodarczej, w tym rząd i jego agendy, parlament, prezy-
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dent czy monarcha, podejmują decyzje. W teorii ekonomii występowało już 
wiele poglądów na temat mechanizmów kształtujących cykl koniunkturalny, 
którego częstym elementem jest kryzys gospodarczy. Do dziś nie został osią-
gnięty konsensus w tej sferze. Te procesy ewolucji teorii cyklu koniunkturalnego 
można porównać do koncepcji Imre Lakatosa. Zgodnie z nią należałoby stwier-
dzić, że w tym samym czasie w teorii ekonomii występowało kilka programów 
badawczych (czy też paradygmatów, wg Kuhna), przy czym z punktu widzenia 
praktyki polityki gospodarczej, jedne z nich zajmowały bardziej dominującą po-
zycję, a inne mniej, przy czym ich uznanie przez polityków zmieniało się w cza-
sie. Zdarza się też, że koncepcje, które – wydawałoby się – zostały już odrzuco-
ne, po pewnym czasie powracają do centrum uwagi niektórych przynajmniej 
ekonomistów. Powstają też oczywiście nowe teorie; zachodzi to nie tyle w dro-
dze Kuhnowskiej „rewolucji naukowej”, ale ewolucji, do której wykorzystywany 
jest dorobek wcześniejszych pokoleń ekonomistów.  

W praktyce bywa również tak, że polityka gospodarcza nie musi być prowa-
dzona „w sposób podręcznikowy” zgodnie z daną teorią ekonomiczną. Może 
bowiem się zdarzyć, że wystąpi taka sytuacja gospodarcza, której zaistnienia w 
danej postaci teorie nie przewidziały (np. Wielki Kryzys, kryzysy naftowe). 
Wskutek tych wydarzeń może dojść do powstania nowych teorii ekonomicz-
nych, na podstawie których prowadzona może być później polityka gospodarcza 
(a stabilizacyjna w szczególności).  

Doktryna ekonomiczna może być również narzędziem polityki gospodarczej. 
Dzieje się tak wtedy, gdy używana jest ona do uzasadnienia podjętych już wcze-
śniej decyzji.  

4.2.1. Przedkeynsowskie teorie cykli koniunkturalnych i kryzysów gospodar-
czych 

Pierwszą doktryną ekonomiczną w czasach nowożytnych był protekcjonizm, 
powstały w XVII wieku, za czasów ministra finansów i marynarki Francji – J.B. 
Colberta. Zgodnie z nią, państwo miało obowiązek chronić gospodarkę kraju 
przed konkurencją zagraniczną poprzez stosowanie polityki celnej, mającej na 
celu utrzymywanie ceł ochronnych oraz poprzez politykę proeksportową. Zało-
żenia te weszły później do systemu polityki gospodarczej – merkantylizmu, bar-
dziej akcentującego problematykę pieniężną (a nie jedynie towarową).  

Podstawowy nurt rozważań na temat przyczyn kryzysów należy zarysować 
wokół podziału na dwie sfery gospodarki: realną i pieniężną. Wraz z wykształ-
ceniem się i upowszechnieniem pieniądza rozpoczęły się trudności związane z 
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zaburzeniami jego cyrkulacji: wzrostem podaży, wzrostem szybkości jego obie-
gu.  

Merkantylizm, którego przedstawicielami byli m.in. Thomas Mun, William 
Petty, Bernard Mandeville, David Hume, Richard Cantillon, był doktryną eko-
nomiczną, która dominowała w krajach rozwiniętych w XVII-XVIII. Zgodnie z 
nim, źródłem dobrobytu kraju jest dodatni bilans handlowy. A bogactwo to sta-
nowi zasób złota w kraju. Do realizacji tego celu służyły następujące narzędzia 
polityki gospodarczej: wspieranie eksportu, zwłaszcza wyrobów przemysłowych 
o wysokim stopniu przetworzenia, pomoc w uprzemysłowieniu kraju (wspiera-
nie zakładania manufaktur, rozwój infrastruktury i itp.). Taka polityka miała 
chronić kraj przed problemami gospodarczymi, co się jednak później okazało 
pułapką, gdyż prowadziło do nierównowagi w wymianie handlowej i paradok-
salnie stanowiło źródło potencjalnego kryzysu. 

Wraz ze wzrostem roli handlu i przemysłu, coraz popularniejsze stawały się 
postulaty fizjokratów (Francja, 2. połowa XVIII wieku, m.in. François Quesnay), 
którzy domagali się przejścia od aktywnej (jak na tamte czasy) polityki gospo-
darczej, do pasywnej. Utrzymywali, że dla jej prowadzenia należy wykorzystać 
„prawa natury”. Według nich, bogactwo mierzone jest w wytwarzanym produk-
cie, w tym szczególnie w rolnictwie. Państwo powinno prowadzić politykę w 
oparciu o postulat: fr. laissez faire, laissez passer (tłumaczone jako: pozwólcie 
działać, pozwólcie przechodzić), opowiadając się za ideą liberalizmu w polityce 
gospodarczej. Interwencje państwa w handel były dla nich przeszkodą dla wzro-
stu gospodarczego.  

Jedną z pierwszych osób, która zajmowała się badaniem procesów gospo-
darczych, był irlandzki bankier – Richard Cantillon (ok. 1680-1734). Był on po 
części merkantylistą, po części fizjokratą. Pod względem doniosłości idei bywa 
stawiany na równi ze Smithem.  

Dopiero później nadszedł czas na twórcę ekonomii – Adama Smitha (1723-
1790) i jego „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”, opubliko-
wanymi w 1776 r. Zapoczątkował on rozwój klasycznej szkoły ekonomii, która 
rozwijała się głównie w Anglii. Wraz z innymi klasykami: Davidem Ricardo, Wil-
liamem Nassau, Johnem Stuartem Millem, był zwolennikiem liberalizmu gospo-
darczego. Zakładając racjonalność ludzi, postulował odejście od regulacji, za-
rządzania gospodarką państwa przez rząd, gdyż każdy, działając dla swojego 
dobra, działa jednocześnie w interesie całego społeczeństwa. Wprowadził zna-
ne pojęcie: „niewidzialna ręka rynku”, która reguluje wszelkie mechanizmy 
funkcjonowania rynku dla realizacji celów całego społeczeństwa, a państwo jest 
jedynie źródłem zakłóceń naturalnych procesów gospodarczych.  
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Poglądy Smitha wywierały wpływ na politykę gospodarczą wielu państw 
przez ponad 200 lat. Anglia była wtedy najbardziej rozwiniętym gospodarczo 
krajem świata, wiodła prymat w dziedzinie gospodarki, w tym w wymianie han-
dlowej z zagranicą. Nie była już potrzebna ochrona rynku wewnętrznego. Stąd 
utrzymywanie doktryny wolnego handlu, tj. handlu bez ceł, przynosiło zdecy-
dowanie korzyści temu państwu. Współcześnie wiadomo już, że takie czysto 
wolnorynkowe podejście w polityce gospodarczej stanowi jednak pewne zagro-
żenie, ponieważ w bardzo rozwiniętych gospodarkach, w których odracza się 
interwencje rządu, niektóre podmioty potrafią zdominować cały rynek stając się 
monopolami i dyktować ceny, które przekraczają znacznie koszty wytworzenia 
produkowanych przez nich dóbr. Ponadto, kryzys finansowy końca pierwszej 
dekady XXI wieku pokazał, że również możliwości spekulacji na rynkach w nie-
których momentach powinny być ograniczane, by zachować stabilność i płyn-
ność na rynkach w obliczu nadchodzącej recesji. 

Wspomniane w poprzednim akapicie koncepcje Smitha sprecyzował później 
Lèon Walras (1834-1910) w idei równowagi ogólnej. Według niego występowa-
ła doskonała koordynacja pomiędzy podażą a popytem na rynkach, poprzez 
funkcje ceny dóbr.  

Zostało to poparte teorią kosztów komparatywnych Davida Ricardo (1772-
1823)33, wyjaśniającą celowość odchodzenia od polityki protekcjonizmu, co 
miało prowadzić do wzrostu towarowej wymiany międzynarodowej, która – w 
przypadku specjalizacji produkcyjnej krajów – jest korzystna dla obu stron. Jed-
nak byłe kolonie angielskie po uzyskaniu niepodległości, nie zgadzały się z dok-
tryną wolnego handlu. Stany Zjednoczone starały się przez większą część XIX 
wieku chronić przed ekspansją towarów angielskich, aż w końcu wyprzedziły 
ten kraj pod względem rozwoju gospodarczego.34  

Na marginesie rozważań dotyczących klasyków ekonomii wspomnieć należy 
o poglądach Thomasa Malthusa (1766-1834)35, które znacznie rozwinięte zosta-

                                                           
33

 Ricardo był jednym z kilku najważniejszych w rozwoju ekonomii teoretykiem. Jego główne 
dzieło „Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania” opublikowane zostało w 1817 r. W 
przeciwieństwie do Smitha, prowadził rozważania abstrakcyjnie, czysto teoretyczne 
(niekontekstowo), eliminując z założenia wiele zmiennych. Stały się one metodologiczną 
podstawą XX-wiecznej ekonomii głównego nurtu.  
34

 Obecnie nadal (sporadycznie) podnoszone są argumenty przeciwko otwieraniu gospodarek i za 
działaniom osłonowym przynajmniej wobec wybranych gałęzi przemysłu, tzw. infant industries. 
Tłumaczy się, że dla ich rozwoju potrzebna jest początkowo ochrona.  
35

 Choć pamiętany jest głównie za ujęcie teorii ludności („An Essay on the Principle of 
Population”, wydana w 1798 r.; tłum. polskie „Prawo ludności” z 1925 r.), doprowadził do jednej z 
największych dyskusji w historii ekonomii, między nim a Ricardo (rozpoczęła się ona w 1820 r., 
gdy opublikował swoje poglądy w „Zasadach ekonomii politycznej”). Dyskusja, w której obydwaj 
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ły dopiero ponad wiek później przez J.M. Keynesa. O ile Smith i Ricardo koncen-
trowali się na stronie podażowej, a czynnikiem wzrostu bogactwa kraju była 
m.in. akumulacja kapitału, zdaniem Malthusa, może wystąpić sytuacja, gdy 
łączny popyt nie nadąża za łączną podażą. Oznacza to, że występuje niedosta-
teczna konsumpcja (lub nadprodukcja), co prowadzi do depresji gospodarczej. 
Jednak zgodnie z prawem Saya (Jean-Baptiste Say, 1776-1832), podaż stwarza 
własny popyt. Nadprodukcja może występować na pojedynczych rynkach, na-
tomiast nie w skali całej gospodarki, gdyż oszczędności ludności z drugiej strony 
oznaczają wzrost inwestycji, a te z kolei wzrost popytu globalnego.36  

W początku XIX wieku trwał też „spór wokół bulionizmu”, dotyczący przy-
czyn inflacji w okresie wojen napoleońskich. Według bulionistów (których po-
parł D. Ricardo), było to spowodowane nadmierną ekspansją pieniężną, nato-
miast zdaniem antybulionistów (m.in. Robert Torrens, 1780-1864) – czynnikami 
realnymi, np. nieurodzajem.  

Kontynuatorem badań Smitha był Henry Thornton (1760-1815). W książce 
„The Paper Credit of Great Britain” z 1802 r. zauważył on, że sfera pieniężna 
może wpływać na realną poprzez stopy procentowe oraz warunki udzielania 
kredytów, a następnie przez ceny. Co więcej, zbyt mała lub zbyt duża ekspansja 
kredytowa może prowadzić do recesji. Zatem nierównowaga pieniężna może 
mieć wpływ na sytuację gospodarczą (Rozkrut, 1999, s. 84). Był to jeden z ka-
mieni milowych w wyjaśnianiu zjawisk kryzysowych, lecz przesłonięty został 
„ilościową teorią pieniądza” (Ricardo). D. Ricardo był również autorem poglądu, 
że wpływ na sferę realną (chodziło o bezrobocie, tzw. bezrobocie technologicz-
ne) miał postęp techniczny37.  

                                                                                                                                               
ekonomiści nawzajem wytykali sobie błędy, była pogłębiona dużymi różnicami pomiędzy tymi 
osobami, również charakteru osobistego (Heilbroner, 1993, 72-77).  
36

 Malthusowi nie udało się obalić prawa Saya. Uczynił to dopiero J.M. Keynes. Pisał on:  

Wielka zagadka popytu efektywnego, którą usiłował rozwiązać Malthus znikła z kart 
literatury ekonomicznej. 

Przyczyny tego upatrywał w czynnikach psychologicznych:  

Jest coś dziwnego i tajemniczego w tym, że zwycięstwo Ricardo było tak przytłaczające. 
Teoria jego miała widoczne liczne i różnorodne walory dla środowiska, do którego 
dotarła. To, że wypływały z niej wnioski odmienne od sądów zwykłych śmiertelników, 
przysparzało jej – jak sądzę – powagi naukowej, natomiast to, że jej praktyczne zalecenia 
były twarde i często przykre, zdobiło ją cnotą (Keynes, 1985, s. 59). 

Możliwość zdobycia popularności poprzez wprowadzanie „skrajnych reform” sugerowano też 
znacznie później w modelu matematycznym, analizując postępowanie rządów w obliczu 
wyborów, o czym mówi teoria politycznego cyklu koniunkturalnego (Glazer, Gradstein I Konrad, 
1998, s. 1677). 
37

 Uczynił to dopiero w trzecim (i ostatnim) wydaniu „Zasad…” z 1821 r., w nowym rozdziale „O 
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Kolejnym ważnym ekonomistą-klasykiem był John Stuart Mill (1806-1873). 
Mimo ataków na prawo Saya ze strony Malthusa, Chalmersa i Sismondiego, Mill 
je skutecznie obronił (w 1844 r.) i pozostało ono niekwestionowalne aż do XX 
wieku. Mill udowadniał, że zarówno w gospodarce naturalnej (barterowej), jak i 
takiej, gdzie pieniądz jest wyłącznie środkiem wymiany, nie może wystąpić nie-
dostatek łącznego popytu. Natomiast, kiedy pieniądz pełni funkcje tezauryzacji, 
może nie być on natychmiast zwrócony do obiegu (akumulacja) i w ten sposób 
może powstać ogólny nadmiar podaży. Mill rozwinął psychologiczną teorię cykli 
koniunkturalnych. Zgodnie z nią, koła gospodarcze w okresie prosperity mogą 
pod wpływem zmiany oczekiwań co do dalszego rozwoju (wzrostu pesymizmu, 
na skutek dużej lub nawet nadmiernej ekspansji pieniężnej podczas boomu), 
ograniczyć udzielanie kredytów i w ten sposób doprowadzić do nadwyżki łącz-
nej podaży.38 Będzie to jednak zjawisko krótkotrwałe i rynek powróci do rów-
nowagi po dostosowaniu się cen. Do tego wątku powrócimy jeszcze w jednym z 
kolejnych podrozdziałów poświęconych psychologicznym wątkom w teorii eko-
nomii zajmującej się cyklami koniunkturalnymi.  

Marginaliści pod koniec XIX wieku próbowali wyjaśniać spadki koniunktury 
zjawiskiem malejącej produkcyjności krańcowej. Uważali, że depresje i towarzy-
szące im bezrobocie można zwalczać przez obniżenie płac (w czym przeszkodą 
są związki zawodowe i ustawy o płacy minimalnej), ponieważ bezrobocie wyż-
sze niż frykcyjne (ok. 3 procent) wywołane jest płacami wyższymi, niż w warun-
kach równowagi. Podobnie na ten temat pisał D. Ricardo w ramach swojej teorii 
płacy minimalnej. 

Analizując teorie cykli koniunkturalnych i kryzysów nie można nie wspo-
mnieć o tezach Karola Marksa (1818-1883). W przeciwieństwie do poprzedni-
ków, nie postulował małych zmian w ładzie gospodarczo-społecznym, ale rewo-
lucyjne.39 Mimo że nie opracował on kompleksowej teorii cyklu koniunkturalne-

                                                                                                                                               
maszynach”. Poglądy te rozwinięte zostały później m.in. przez Roberta Barro. Postępem 
technicznym zajmowali się również Joseph Alois Schumpeter (teoria innowacji) oraz Robert 
Merton Solow i jego następcy (modele wzrostu gospodarczego). 
38

 Ludność będzie się starała, przy gwałtownym zmniejszeniu akcji kredytowej, akumulować 
gotówkę i nie będzie jej przeznaczała na zakup towarów (nie była więc to nadprodukcja w sensie 
maltuzjańskim). Zatem Mill wprowadził pojęcie oczekiwań i ich wpływu na sferę pieniężną, a 
przez to i realną gospodarki.  
39

 Odchodził zatem od ekonomii pozytywnej. Z punktu widzenia teorii polityki gospodarczej 
można stwierdzić, że polityka gospodarcza prowadzona w ustroju socjalistycznym była oparta o 
uwarunkowania doktrynalne, wśród których podstawą były poglądy K. Marksa, wyrażone 
szczególnie w „Kapitale” (Das Kapital), opublikowanym w 1867 r. Zauważyć jednak należy, że nie 
zostały one przetestowane empirycznie na małej społeczności, zatem wprowadzenie tej doktryny 
w życie należy potraktować jako eksperyment ekonomiczny na dużą skalę. Jego efekty można 
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go, jego prace znacząco wpłynęły na poglądy ekonomistów w tym zakresie. Od-
rzucając prawo Saya, opowiadał się za możliwością wystąpienia nadprodukcji. 
Zdaniem Marksa, cechą charakterystyczną dla kapitalizmu jest występowanie 
kryzysów gospodarczych. Wyróżniał trzy główne ich przyczyny:  

» powtarzający się cykl związany z postępem technologicznym (postęp technolo-
giczny następuje co jakiś czas, a nie stale, co powoduje cykliczność nakładów 
inwestycyjnych

40
),  

» dysproporcjonalność gałęzi przemysłu (tzw. kryzysy dysproporcjonalności, po-
legające na rozszerzaniu się nadprodukcji w jednej gałęzi przemysłu na inne),  

» długookresowy spadek stopy zysku, ze względu na stale rosnącą konkurencję 
na rynkach towarowych i siły roboczej; na spadek ten kapitaliści reagują perio-
dycznie poprzez obniżanie nakładów inwestycyjnych, co wywoła cykl koniunk-
turalny, a w nim fazę, którą nazywa kryzysem.  

Analiza mechanizmów kryzysów gospodarczych doprowadziła Marksa do 
przekonania o występowaniu sprzeczności w systemie kapitalistycznym. Zatem 
wg niego, zamiast dążyć co kilka lat do przezwyciężania kryzysów, należałoby w 
ogóle odejść od gospodarki opartej na regułach gry rynkowej.  

Pierwsze teorie ekonomiczne z zakresu teorii cykli koniunkturalnych powsta-
ły w XIX wieku. Jednak zjawiska kryzysów zachodziły już znacznie wcześniej, bo 
jeszcze w XVIII wieku i dopiero po latach zostały dostrzeżone przez ekonomi-
stów. Pierwsze opisy zjawisk towarzyszących kryzysom, pojawiające się w litera-
turze światowej, dotyczą wydarzeń dość wczesnych, bo już XVII wieku. Jednak 
bardziej systematyczne badania nad cyklem koniunkturalnym, a zwłaszcza jego 
dnem, rozpoczęto dopiero od lat 90. XIX wieku; z małym wyjątkiem…  

Za autora pierwszej teorii cyklu koniunkturalnego, sformułowanej w 1862 r. 

41, uważany jest francuski ekonomista Clèment Juglar (1819-1905). Powstała 
ona pod wpływem doświadczeń kryzysu z 1857 roku. Był pierwszym ekonomi-
stą, który dostrzegł prawidłowość (regularność) towarzyszącą występowaniu faz 
wzrostu gospodarczego i recesji oraz opisał je. Długość opisywanych przez niego 
cykli wynosiła, jak się często podaje, 8-10 lat i nazwane one zostały później „cy-
klami Juglara”. Zauważył, że przyczyny kryzysów są wewnątrz systemu gospo-
darczego (a nie są spowodowane czynnikami zewnętrznymi, jak np. Jevons) i 
jest to cykl kredytu (cykl ekspansji kredytowej banków).  

                                                                                                                                               
obserwować do dziś.  
40

 Mogą też wystąpić cykle reinwestycyjne, czy też renowacyjne, kiedy zakupione w trakcie 
prosperity dobra trwałe zużywają się i wymagają jednocześnie ich odnowy.  
41

 Opublikowane wtedy zostało pierwsze wydanie Des crises commerciales et de leur rétour 
périodique en France, en Angleterre et États-Unis. Drugie, znacznie poszerzone, pochodziło z 1889 
roku.  
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Taki charakter przyczyn potwierdził w książce „Kryzysy przemysłowe w An-
glii” z 1894 r. Michaił Tuhan-Baranowski (1865-1919) dodając, że tkwią one w 
czynnikach decydujących o wydatkach inwestycyjnych.42  

Inaczej uważał Stanley Jevons (1835-1882), uznawany za założyciela mate-
matycznej szkoły ekonomii, zwanej również anglo-amerykańską szkołą ekono-
mii neoklasycznej (Drabińska, 2007, s. 61, 65). Szukał on przyczyn fluktuacji w 
czynnikach przyrodniczych, a następnie starał się zidentyfikować zjawiska je 
kształtujące. Jego zdaniem, na wielkość zbiorów, a co za tym idzie skalę rozwoju 
gospodarczego, ma wpływ ilość ciepła wysyłanego przez słońce. Ta zaś zmienia 
się wraz ze zmianą liczby plam na słońcu. Jego zdaniem, cykle koniunkturalne w 
latach 1721-1878 miały długość przeciętnie 10,46 lat, a okresowość plam na 
słońcu (odkrytych w 1801 r.) wynosiła 10,45 lat. Świadczyć to miało według nie-
go o nieprzypadkowej ich zbieżności.43 Koncepcja ta jest nazywana teorią plam 
na Słońcu. Jej autor opublikował ją po raz pierwszy w wydawanym od 1869 ro-
ku brytyjskim periodyku naukowym Nature, w artykule pt. „Kryzysy handlowe a 
plamy na słońcu. Część I” w wydaniu z 14 listopada 1878 roku. Anna Jabłońska 
bardzo syntetycznie opisuje tą teorię, pisząc że: 

według ówczesnej (współczesnej Jevonsowi – przyp. autorów) wiedzy agrotech-
nicznej, periodyczne pojawianie się większej liczby plam na Słońcu powoduje 
okresy nieurodzaju. Te periodyczne zmiany produkcji rolnej powodują także 
zmiany w rytmie produkcji przemysłowej. W rezultacie, w wyniku oddziaływań 
zewnętrznych w stosunku do procesów gospodarczych praw przyrody, gospodar-
ka wykazuje rytmiczne wahania aktywności (Jabłońska, 2003, s. 518).  

W tym miejscu, jako kontrargument dla wspomnianej koncepcji, jak również 
innych – szczególnie takich, które nieraz są bardzo daleko idącymi spekulacjami, 
nie popartymi dokładnym modelem i badaniami, warto przywołać teorię, która 
tylko przez pewną ironię i z nazwy nawiązuje do teorii plam słonecznych – teo-
rię sunspot equilibrium sformułowaną przez Davida Cassa i Karla Shella. Zgodnie 
z tą teorią „równowaga plam słonecznych” jest  

równowagą ekonomiczną, gdzie wynik rynku lub alokacja zasobów waha się w 
sposób niezależny od fundamentów ekonomicznych. Innymi słowy, wynik opiera 
się na pochodzącej z zewnątrz, względem mechanizmu gospodarki, przypadko-

                                                           
42

 Twierdził on również, że zmiana wydatków inwestycyjnych powoduje zmiany dochodu większe, 
niż początkowa zmiana wydatków inwestycyjnych. Wyjaśnił to jednak i udowodnił dopiero J.M. 
Keynes.  
43

 Przeprowadzone później dokładniejsze badania astronomiczne przyniosły informację o 11-
letnim cyklu plam, co obaliło wcześniej wykrytą dość wysoką korelację (Heilbroner, 1993, s. 234). 
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wej zmiennej, odpowiadającej za przypadkowy wpływ, który ma znaczenie tylko 
dlatego, że ludzie myślą, że ma znaczenie

44
. 

Nurt badań zapoczątkowany przez Jevonsa reprezentował również Henry 
Moore (1869-1958). Uznawał cykle przyrody za egzogeniczną przyczynę fluktu-
acji gospodarczych, a cykle koniunkturalne wg niego miały trwać średnio osiem 
lat. Pod wpływem krytyki P. Wrighta z 1915 r. stwierdził, że pogoda może być 
jednym z wielu czynników powodujących występowanie cyklu.45 Poglądy te po-
dzielał Johan Åkerman  (1896-1982) uważając, że dłuższe cykle składają się z se-
rii kilku cykli pogodowych.  

Rudolf Hilferding (1877-1941) natomiast uważał, że kryzysy mogą być prze-
zwyciężane przez banki i monopole przemysłowe46, czym nawiązywał do Ricar-
da i Saya.  

Kolejnym ekonomistą badającym tę tematykę był Joseph Kitchin. W 1923 r. 
odkrył on cykle o długości rzędu 39 miesięcy. Zdaniem niektórych autorów, cy-
kle Juglara są zwykle agregatami dwóch lub trzech mniejszych cykli, których wy-
krycie nie zawsze jest statystycznie możliwe, również dlatego, że cykle Juglara 
kończą się w sposób bardziej dramatyczny (paniką na rynkach itd.), natomiast 
tzw. cykle Kitchina – w łagodniejszy sposób (Estey, 1959, s. 19-20).  

Karl Kautsky (1854-1938) objaśniał kryzysy niewystarczającą konsumpcją. 
Podobnie zjawiska te tłumaczyli w pierwszym dwudziestopięcioleciu XIX w. Jean 
Charles Sismondi (1773-1842), a następnie kontynuował je Malthus i Karl Rod-
bertus (1805-1875).  

Za najbardziej znanego rosyjskiego ekonomistę zajmującego się tematyką 
cykli koniunkturalnych, uznaje się Rosjanina Nikołaja D. Kondratiewa (1892-
193147), który stworzył w 1922 r. teorię wieloletnich cykli koniunkturalnych.48 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Sunspots_(economics), zaczerpnięto dn. 22 stycznia 2011. Warto 
również porównać z publikacją Cassa i Shella (1983).  
45

 Jego zdaniem, wraz ze wzrostem plonów (wskutek wzrostu opadów deszczu), rosły bilanse 
handlu zagranicznego, rósł popyt, ceny i ilość produkowanych dóbr, następnie zatrudnienie, a 
więc i popyt na plony, co powoduje wzrost cen. W 1923 r. sformułował teorię tłumaczącą cykl 
koniunkturalny pozycją planety Wenus.  
46

 Nie mogą one jednak im zapobiegać ani uchronić się od ich skutków (Hilferding, 1958, s. 606). 
47

 Dokładna data śmierci nie jest znana. Kondratiew, jeden ze współtwórców pierwszego Planu 
Pięcioletniego w ZSRR, został zesłany przez Stalina do łagru na Syberię, gdzie zmarł na początku 
lat trzydziestych (najczęściej podaje się rok 1930 lub 1931).  
48

 Kondratiew rozpoczął badania nad długimi cyklami koniunkturalnymi w 1919 r., a koncepcję tę 
wyraził w pracy doktorskiej bronionej w Moskwie w 1922 r. Jego badania dotyczyły gospodarki 
USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Najpierw badał ceny hurtowe, a następnie stopy procen-
towe, płace i handel zagraniczny. Wygładzał szeregi czasowe dotyczące produkcji używając 9-
letniej średniej ruchomej, dla wyeliminowania „szumów” (co spotkało się z krytyką ówczesnych). 
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Tzw. cykle Kondratiewa miały długość od 45 do 60 lat. Dotyczyły one głównie 
zmian cen i stopy wzrostu gospodarczego. Badał on ceny na podstawie danych z 
Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA od 1790 r. Wyróżnił następujące okresy 
trwania cykli koniunkturalnych: 

» I cykl: 1790-1850, 
» II cykl: 1850-1896, 
» III cykl: 1896-1945, 
» IV cykl: 1945-1970 (przewidywany).

49
  

Po II wojnie światowej tematyką kryzysów zajmował się również rosyjski 
uczony – L. Mendelson. Szczegółowo przeanalizował on kryzysy XIX i początku 
XX wieku (nie zdążył przed śmiercią opracować czwartego tomu, który miał być 
poświęcony Wielkiemu Kryzysowi).50  

Innego zdania był natomiast Alfred Marshall (1842-1924), który zgadzał się z 
poglądami Milla, że ogólna nadprodukcja nie jest możliwa. Akcentował on 
czynnik decyzji inwestycyjnych przedsiębiorców zgodnie z którymi, w czasie de-
koniunktury wywołanej wcześniejszą nadmierną ekspansją, wartość kredytów 
szybko się zmniejszała. Dla zwalczenia depresji sugerował stosowanie dwóch 
narzędzi polityki gospodarczej: 

» prewencyjnie: wprowadzenie kontroli rynków w okresie wzrostu (dla niedo-
puszczenia do nadmiernej akcji kredytowej) oraz 

» w okresie depresji: ubezpieczenia rządowe udzielane dla przedsiębiorstw 
przed ryzykiem (taki interwencjonizm zdaniem Marshalla może jednak zakłó-
cać prawidłowość procesów rynkowych).  

Zdaniem Thorsteina Veblena (1857-1929) faza depresji cyklu koniunktural-
nego spowodowana jest luką pomiędzy dochodowością dóbr kapitałowych a ich 
wartością, wyrażaną w cenach akcji, co powoduje upadek przedsiębiorstw i 
ograniczenie aktywności gospodarczej. Luka ta spowodowana jest nienadąża-
niem wzrostu wartości dóbr kapitałowych za rozmiarami akcji kredytowej. Pod-

                                                                                                                                               
Przesuwanie podobnej długości okresu czasowego zostało zastosowane przez autora w dalszych 
częściach pracy.  
49

 Występują rozbieżności w periodyzacji cykli Kondratiewa. R. Bartkowiak na podstawie różnych 
prac datuje je następująco: 1785-1843, 1844-1893, 1894-1939 oraz 1940-1985/2000 – 1985 r. wg 
C. Freemana i C. Pereza; 2000 r. wg prac B. Rosiera, P. Dockèsa i P. Taylora z lat 80. (Bartkowiak, 
2000b, s. 21). 
50

 Napisał on m.in. – nawiązując dość wyraźnie do Marksa, że  
sprzeczność między społecznym charakterem produkcji a kapitalistycznym sposobem 
przywłaszczania stanowi podstawę kryzysów, przyczynę ich nieuchronności (…) przyczyna 
kryzysów, ich nieuchronność tkwi już w samej istocie kapitalizmu (Mendelson, 1959, s. 
39).  



76 Teorie kryzysów gospodarczych i finansowych 

czas depresji maleją płace realne, spadają zyski (oraz ceny akcji), co powoduje, 
że wyeliminowane zostaną z gospodarki nadwyżki kredytu.  

Jedną z osób, które najwięcej wniosły do poznania procesów rządzących cy-
klami koniunkturalnymi, był kontynuator poglądów Veblena – Wesley Mitchell 
(1874-1948). Skompletował on dane historyczne, które stały się podstawą wielu 
badań wykorzystywanych przez dużą część ekonomistów. Był przeciwnikiem 
ekonomii teoretycznej i tego typu modeli, na rzecz analiz w oparciu o dane em-
piryczne. Jego zdaniem, cykl koniunkturalny powodowany jest przez reakcje 
przedsiębiorstw na zmiany poziomu zysków. Zauważył również, że mechanizmy 
rządzące cyklami zmieniają się w czasie.51 Badania te kontynuowane są do dziś 
w założonym przez niego w 1920 r. – Narodowym Biurze Badań Ekonomicznych 
(National Bureau of Economic Research).  

Zdaniem Johna Commonsa (1862-1945) polityka laissez faire nie gwaranto-
wała realizacji celów społecznych państwa, zatem konieczny jest interwencjo-
nizm. Dla ich spełnienia, szczególnie nie dopuszczenia do recesji gospodarczej, 
powinna być prowadzona odpowiednia polityka pieniężna.  

Dokonując przeglądu teorii ekonomicznych z zakresu cyklu koniunkturalnego 
wspomnieć należy też o teorii inwestycyjnej (teorii przeinwestowania) Gustawa 
Cassela (1866-1945) z 1918 r. Upatrywał on przyczynę kryzysów w niedosta-
tecznej podaży oszczędności. W okresie długo trwającej ekspansji kredytowej, 
banki ograniczają ich udzielanie ze względu na obawy, co do dalszych możliwo-
ści pozyskania oszczędności. Wywołuje to krach gospodarczy.  

Podobny sposób tłumaczenia fluktuacji przedstawił w 1928 r. Ralf G. Ha-
wtrey. Jego teoria monetarno-kredytowa zakładała, że źródłem ożywienia go-
spodarczego jest kredyt bankowy, którego niestabilność jest najistotniejszym 
czynnikiem zaburzeń. W trakcie ekspansji gospodarczej stopniowo zmniejszają 
się wolne moce produkcyjne, co prowadzi do wzrostu cen. Wyższa inflacja jest 
do zaakceptowania przez państwo i banki, które podnoszą stopę procentową i 
wprowadzają restrykcje kredytowe; prowadzi to do recesji. Zatem przyczyną 
kryzysów jest polityka deflacyjna państwa.  

Jednym z najbardziej znanych nurtów heterodoksyjnych teorii ekonomii jest 
szkoła austriacka. Powstała pod koniec XIX wieku, a jej przedstawiciele działają 
do dziś, choć nie zyskała dużego uznania. Podstawą modelu austriackiej teorii 
cyklu koniunkturalnego jest pieniądz, którego zakłócenia odbijają się na sferze 
realnej („nieneutralność pieniądza”). Model Misesa-Hayeka opiera się na dys-

                                                           
51

 Oznacza to, że zmianie powinny również ulegać poglądy ekonomistów na ten temat. Przy czym 
należy posługiwać się przede wszystkim analizą danych, niż tworzeniem ich abstrakcyjnych 
modeli.  
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proporcji pomiędzy podażą dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych w stosunku 
do popytu na nie.52 Zgodnie z tą szkołą, każde wywołanie sztucznego boomu 
musi zakończyć się załamaniem.53 Poza tym, im będzie on dłuższy, tym bardziej 
dotkliwe załamanie i trudniejsze wyjście z niego.54 Według niej (Hayek, lata 30. 
XX w.), zapobieganie wystąpienia kryzysu należy zacząć jeszcze w okresie boo-
mu; polityka pieniężna powinna być neutralna, by minimalizować wpływ zakłó-
ceń pieniężnych na rynek (Mises).55 Inflacja, jako skutek ekspansji pieniężnej, 
powinna być bezwzględnie eliminowana, nawet za cenę dużego (przejściowego) 
bezrobocia. W okresie kryzysu polityka pobudzania wydatków konsumpcyjnych 
jest szkodliwa (w tym roboty publiczne, inwestycje rządowe).  

Ekonomistą, który przyczynił się do dużej zmiany spojrzenia na wyjaśnianie 
zjawisk cyklu koniunkturalnego był John Hobson (1858-1940), uznany przez 
Keynesa za swojego prekursora. Jego teoria niedostatecznego popytu sformu-
łowana w 1922 r. mówi, że ostateczną przyczyną kryzysu są nadmierne osz-
czędności, nie przeznaczone na inwestycje. Ich przyczyną jest niewłaściwy po-

                                                           
52

 Dokładniej mówiąc, pieniądz zmienia względne ceny i strukturę czasową produkcji, w której 
następuje przemieszczenie wydatków konsumpcyjnych na rzecz inwestycyjnych. Ponieważ 
preferencje konsumentów co do przyszłości nie ulegają zmianie, powstaje luka, która prowadzi 
do kryzysu gospodarczego, a później ponownie do równowagi.  
53

 Według Hayeka, wzrost akcji kredytowej powoduje spadek stopy procentowej poniżej poziomu 
naturalnego; przedsiębiorcy interpretują to przesunięciem zasobów z konsumpcji do inwestycji. 
Oznacza to, że po pewnym czasie podaż dóbr konsumpcyjnych będzie mniejsza od popytu na nie, 
co oznacza wzrost ich cen. Konsumenci, nie mogąc sobie pozwolić na poprzednią skalę 
konsumpcji, dokonują przymusowych oszczędności. Producenci dostają nowe zastrzyki kapitału w 
formie kredytu. Będzie to się powtarzało, aż rynkowa stopa procentowa nie wzrośnie. 
Wcześniejsze inwestycje przestaną być zyskowne i rozpocznie się kryzys. Państwo nie powinno 
interweniować dla pobudzenia konsumpcji, gdyż pogorszyłoby to sytuację (jeszcze większe 
ograniczenie produkcji, na rzecz inwestycji!).  
54

 Jednym z najważniejszych postulatów tej szkoły jest to, że jakiekolwiek zakłócenie w jednym z 
sektorów: pieniężnym i realnym, powoduje reakcję w drugim z nich. Im większa będzie różnica 
pomiędzy naturalną i rynkową stopą procentową, tym ostrzejsza będzie nieuchronna reakcja, np. 
kryzys. Przy czym Austriacy krytykowani są za wprowadzenie pojęcia: naturalna stopa 
procentowa, za koncepcję przymusowych oszczędności, stosowanie „rozsądnych”, a nie 
racjonalnych oczekiwań).  
55

 Zdaniem Misesa, przyczyną kryzysów gospodarczych jest nadmierna ekspansja kredytowa: 
 

Nie da się wyjaśnić cyklicznych zmian w gospodarce inaczej, jak tylko teorią monetarną 
cyklu gospodarczego. (…). Zadaniem polityki cyklu gospodarczego (tj. polityki 
stabilizacyjnej – przyp. autorów) jest utrwalenie poprawy stanu gospodarki kreowanego 
przez ekspansję kredytową oraz zapobieganie kryzysom. (…) Nic nie może być jednak 
bardziej przekonującym dowodem teorii tłumaczącej cykl gospodarczy jako wywodzący 
się z interwencji na rzecz „łatwych pieniędzy”, niż uporczywa odmowa porzucenia 
ekspansji kredytowej (Mises, 2000, s. 75-76) 
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dział dochodu narodowego, spowodowany akumulacją bogactw w ręku nielicz-
nej grupy osób. Dla zapobiegania kryzysom należałoby wprowadzić bardziej 
równomierny podział dochodu narodowego (Romanow, 1999, s. 168-170). 

Za czasów Smitha nie istniało jeszcze pojęcie cyklu koniunkturalnego. Po-
wstało ono później, wraz z pierwszymi badaniami, zwłaszcza Juglara. Mimo wy-
stępujących regularnie kryzysów gospodarczych na skalę światową, nie postu-
lowano na ogół aktywnego ich zwalczania, wierząc w „niewidzialną rękę rynku”. 
Okres lat 30. XX wieku przyniósł jednak przekonanie, że z punktu widzenia spo-
łecznego, czekanie na samoczynny powrót gospodarki do równowagi, może nie 
być uzasadnione.  

4.2.2. Keynesowskie i współczesne teorie cykli koniunkturalnych i kryzysów 
gospodarczych 

Wydarzenia Wielkiego Kryzysu wniosły przełom w badaniach nad cyklem 
koniunkturalnym i kryzysami gospodarczymi. Z punktu widzenia dość regularnie 
występujących na świecie zjawisk kryzysowych, nie byłby on niczym nadzwy-
czajnym, gdyby nie jego skala. Jednym z krajów najbardziej dotkniętym jego 
wystąpieniem były Stany Zjednoczone. Produkt krajowy brutto spadł tam aż o 
28% (w latach 1929-32). Przede wszystkim jednak Wielki Kryzys odznaczył się 
dużym, negatywnym wpływem na sytuację społeczeństwa: spadek dochodów, 
duże bezrobocie (w USA w 1933 r. – 25%). To w dużej mierze wpłynęło na po-
wstanie nowego paradygmatu w naukach ekonomicznych, opartego na teorii 
Johna M. Keynesa (1883-1946) wyrażonej w jego książce pt. „Ogólna teoria za-
trudnienia, procentu i pieniądza” (Keynes, 1936, 1985). Winę za te wydarzenia 
upatrywał on po stronie niedostatecznego łącznego popytu (a nie po stronie 
podaży). Główną przyczyną fluktuacji produkcji była niestabilność wydatków 
inwestycyjnych (które w głównej mierze tworzą popyt globalny). Dorobek key-
nesistów dostarczył propozycji wielu narzędzi do prowadzenia polityki gospo-
darczej, skierowanej na zwalczanie masowego – w okresie Wielkiego Kryzysu – 
bezrobocia. 

Wiele było podejmowanych prób wyjaśnienia przyczyn Wielkiego Kryzysu za 
pomocą innych czynników. Wymienić należy: deflacyjną politykę pieniężną Sta-
nów Zjednoczonych w latach 1929-3356, uchylanie się rządów USA i Wielkiej 
Brytanii od zainicjowania przeciwdziałaniu tendencji protekcjonistycznych na 
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 Poświęcony jest temu słynny tekst Miltona Friedmana I Anny Jacobson Schwartz Słynny i często 
przytaczany tekst pt. „Tendencje monetarystyczne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii: 
ich relacja do dochodu, cen i stóp procentowych” (Friedman i Schwartz, 1963a). 



 Krzysztof Piech, Michał Polański  79 

świecie (Kindleberger, 1973), choć zdaniem autorów pogłębiło to, a nie wywo-
łało ten kryzys.  

Do lat 30. XX wieku w teorii ekonomii na ogół utrzymywała się dychotomia i 
wzajemna niezależność czynników realnych i pieniężnych (neutralność pienią-
dza). Dominowało przekonanie, że rozwój gospodarczy i zakłócenia w nim, wy-
wołane są jedynie czynnikami realnymi (w tym zjawiskami przyrody). Dla osią-
gnięcia równowagi gospodarczej wystarczy realizowanie polityki leseferystycz-
nej, co doprowadzi do pełnego wykorzystania zasobów i optymalnego wzrostu 
gospodarczego. Keynes udowodnił, że równowaga może wystąpić na poziomie 
zatrudnienia niższym od pełnego. Czynnikiem podstawowym dla rozwoju go-
spodarczego były nakłady inwestycyjne, a fluktuacje w produkcji wywołane są 
głównie czynnikami popytowymi.  

Zdaniem Keynesa, do równowagi gospodarczej mógł doprowadzić mecha-
nizm cenowy57, lecz łatwiejsze jest oddziaływanie poprzez zmianę realnej poda-
ży pieniądza, którą można zmienić przez nominalną podaż, a nie czekać na spa-
dek cen. Obniżenie cen powoduje wzrost realnej podaży pieniądza, co wpływa 
na obniżenie stóp procentowych i wzrost inwestycji, a następnie zwielokrotnio-
ny wzrost dochodu poprzez mechanizm mnożnikowy. Związek pomiędzy dwo-
ma sferami gospodarki rozwinął później Hicks w modelu IS-LM.  

Na marginesie zainteresowań wokół rewolucji keynesowskiej zauważyć na-
leży klasową teorię cyklu koniunkturalnego Michała Kaleckiego (1899-1970). 
Podkreślić należy wielką wagę, niestety niedocenianą, osiągnięć Kaleckiego w 
ekonomii. Jego teoria uznawana jest za lepszą, od Keynesa, jednakże była spi-
sana w języku polskim, a w angielskim opublikowana została dopiero po opubli-
kowaniu słynnej pracy Keynesa. Według Kaleckiego, przyczyną spadków ko-
niunktury były stałe zmiany proporcji siły pomiędzy pracodawcami i pracowni-
kami. Kiedy wzrastała rola pracowników i związków zawodowych, wzrastały 
płace; zyski przedsiębiorców malały, przez co zmuszeni byli oni do przeciwreak-
cji. Ich działania polegały na tym, że wraz z państwem powodowali recesję z 
bezrobociem, by złamać siłę związków zawodowych.  

«Wodzowie przemysłu» (…) nie przepadają bynajmniej za stałym pełnym zatrud-
nieniem. Robotnicy stają się wszak w takiej sytuacji «krnąbrni» i «wodzów prze-
mysłu» świerzbią ręce, by «dać im nauczkę». (…) Nacisk w szczególności wielkie-
go kapitału, skłoni zapewne rząd do nawrotu do tradycyjnej polityki równoważe-
nia budżetu. W ten sposób nastąpi kryzys, w którym polityka ekspansji wydatków 
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 Zdaniem Meltzera, rozbieżność pomiędzy produktem a popytem konsumpcyjnym jest 
pokrywana raczej przez zmiany zapasów, niż cen (założenie stałości cen). Wahania te powodują 
cykl zapasów – ang. inventory cycle (Leslie, 1993, s. 133-136).  
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państwowych odzyska znów swe znaczenie. Ten schemat «politycznego cyklu ko-
niunkturalnego» nie jest całkowicie hipotetyczny, gdyż podobny rozwój wypad-
ków miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 1937-38 (Kalecki, 1943a, s. 
29, 1943b, s. 322-331). 

Cykl koniunkturalny wg Kaleckiego wywoływany jest również zmianami na-
kładów inwestycyjnych. Jego zdaniem:  

kapitaliści tyle zarabiają, ile sami wydają na inwestycje i własną konsumpcję  

(natomiast robotnicy wszystko wydają). Zatem oszczędności czynione przez ka-
pitalistów powodują spadek zysków innych kapitalistów. Gdy dla poprawienia 
swoich zysków obniżą oni płace robotników, doprowadzi to do zwielokrotnio-
nego spadku dochodu, gdyż zmniejszy to popyt konsumpcyjny.  

Kolejną szkołą pozostającą na uboczu „głównego nurtu” jest szkoła postkey-
nesowska. Za jej prekursorów i przedstawicieli uznaje się Keynesa, Kaleckiego 
oraz Nicholasa Kaldora58 (1908-1986) i Joan Robinson (1903-1983). Najważniej-
szym czynnikiem powodującym fluktuacje gospodarcze są inwestycje. Do regu-
lowania popytu konieczna jest polityka dochodowa. Państwo powinno pomagać 
rynkowi, by mógł bardziej efektywnie funkcjonować.  

Dzięki m.in. badaniom NBER możliwe było stworzenie kompleksowej teorii 
cykli ekonomicznych, czego dokonał Austriak Joseph Alois Schumpeter (1883-
1950). Ów znany w historii myśli ekonomicznej badacz jest autorem wielu prze-
łomowych rozważań nad gospodarką, których nie dawało się zaklasyfikować do 
żadnej znanej ówcześnie szkoły ekonomii, przez co historycy myśli ekonomicz-
nej wyodrębnili nowy nurt ekonomii, nazywany od jego nazwiska ekonomią 
schumpeterowską (Drabińska, 2007, s. 101-102). W 1939 roku opublikował pra-
cę pt. „Cykle koniunkturalne” (Schumpeter, 1939). Opierał się on już na teorii 
Kondratiewa, Juglara i Kitchina59, ale uwzględnił rolę wynalazków. Jego zda-
niem, czynnikiem powodującym ekspansję gospodarczą w długim okresie czasu 
są innowacje; wraz ze starzeniem się technologii, wyczerpaniu ulega wzrost go-
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 Według Kaldora (najwybitniejszy obok Kornaia węgierski ekonomista), przyczyną kryzysów jest 
niewystarczający popyt spowodowany poprzez zachowania przedsiębiorców tuż po fazie szczytu. 
Wtedy zwalniają oni zatrudnionych, co powoduje spadek globalnego popytu.  
59

 Dla uniknięcia nieporozumień co do nazewnictwa cykli: „długi”, „średni” i „krótki”, zapropono-
wał nazywać je zgodnie z nazwiskami ich odkrywców: Kondratiewa, Juglara, Kitchina. Następnie 
dokonał próby ich powiązania twierdząc, że pierwszy cykl zawiera pełną liczbę tych drugiego typu 
(dokładniej: sześć), a cykl Juglara zawiera 3 pełne cykle Kitchina (Mikosik, 1993, s. 106, 109). 
Schumpeter stwierdził, że najgłębsze depresje występują wtedy, gdy zbiegają się ze sobą odpo-
wiednie fazy trzech cykli: Kitchina, Juglara i Kondratiewa (które wg niego miały długość odpo-
wiednio: 684, 114 i 38 miesięcy). Dotyczyło to depresji lat: 1825-1830, 1873-1878, 1929-1934.  
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spodarczy, który następował w oparciu o nie, co prowadzi do stagnacji gospo-
darczej. W przeciwieństwie do przedstawionych wcześniej poglądów Marksa, 
traktujących depresje gospodarcze jako dowód na sprzeczności kapitalizmu, 
Schumpeter uważał je za neutralne (lub nawet korzystne), gdyż stanowią inte-
gralny składnik procesu wzrostu gospodarczego. Jak wspomniano wcześniej, 
Schumpeter jest autorem teorii innowacji, która zyskała duże uznanie wśród 
ekonomistów.  Twórca tego paradygmatu ekonomicznego:  

przyczyny występowania cykli widzi w falowym pojawianiu się innowacji organi-
zacyjno-technicznych (Jabłońska, 2003, s. 518).  

Schumpeter teorię innowacji sformułował po raz pierwszy w dziele „Teoria 
rozwoju gospodarczego” z 1912 roku. Zgodnie z tą teorią wzrost gospodarczy 
następuje pod wpływem rozwiązań, które zostały zastosowane w gospodarce 
po raz pierwszy, a które określał mianem innowacji60. Innowacje dają ich twór-
com przewagę nad innymi podmiotami gospodarczymi, ale szybko pobudzają 
konkurencję, która, jak wiadomo już od czasów ekonomii klasycznej, jest siłą 
napędową rozwoju gospodarczego. Najważniejszym ogniwem w tym modelu są 
przedsiębiorcy. Oni bowiem podejmują stale ryzyko związane z implementacją 
innowacji61 do aktualnej rzeczywistości gospodarczej. W ślad za innowatorami 
podążają naśladowcy (imitatorzy), dzięki którym nowe rozwiązanie się upo-
wszechnia. W tej fazie, zwanej również, szczególnie w kręgach specjalistów 
związanych z marketingiem, fazą standaryzacji, rynek dość szybko się nasyca, a 
przedsiębiorcy nie mogą już liczyć na dodatkową rentę z tytułu wdrażanego na 
własne ryzyko pomysłu62. Konsekwencją tego stanu jest spadek konsumpcji 
oraz nadprodukcja, szczególnie po stronie podmiotów naśladujących. Taki stan 
prowadzi do stagnacji, która jednak może zostać przerwana dzięki pojawieniu 
się nowych innowacji, co skutkuje zwykle tzw. twórczym zniszczeniem (Drabiń-
ska, 2007, s. 102), a więc rozbiciem poprzedniej równowagi i szansą na osią-
gnięcie nowej, na wyższym poziomie, której efektem może być pojawienie się 
dóbr o wyższej jakości (użyteczności) lub spadku cen dotychczasowych dóbr w 
wyniku innowacji w zakresie wydajności procesu produkcyjnego. W ten sposób 
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 Jak wspomniano wcześniej miały one nie tylko techniczny charakter, ale również np. 
organizacyjny. 
61

 Jak widzimy, to nie ten, kto tworzy innowację jest tutaj kluczowym ogniwem w samej 
gospodarce, lecz dopiero ten, kto jest w stanie wziąć na siebie ryzyko zastosowania np. nowej 
technologii po raz pierwszy, licząc się ze wszystkimi finansowymi konsekwencjami takiego 
przedsięwzięcia. 
62

 Oczywiście zakładamy, że nie mamy do czynienia z długotrwałą i drobiazgową ochroną 
patentową lub, że opłaty licencyjne z tego tytułu nie odstraszają naśladowców. 
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cały cykl ma szansę zacząć się od nowa, jednak zanim gospodarka nabierze 
znowu rozpędu, musi być przekonana do kolejnych nowych technologii, dlatego 
nieuchronne są wahania koniunktury. Danuta Drabińska (2007, s. 102) napisała, 
że: 

Schumpeter uważał, że innowacje są z natury swej przypadkowe i dlatego rozwój 
gospodarczy ma charakter cykliczny.  

Można dodać, że dzieje się tak dlatego, że wybicie ze stagnacji zwykle jest 
nieoczekiwane, bo innowacje nie zawsze są efektem długich prac naukowo-
badawczych, których postęp jest obserwowany przez większość uczestników 
życia gospodarczego. Innowacje są często właśnie zaskoczeniem dla całego ryn-
ku i rynek nie mógł wcześniej zdyskontować pojawienia się w określonym mo-
mencie w przyszłości danej innowacji. 

Zgodnie z popularnym w latach pięćdziesiątych XX wieku modelem Harroda-
Domara, równowaga w gospodarce znajduje się ciągle pomiędzy boomem a 
kryzysem (Bartkowiak, 2000a, s. 139-158). 

W 1936 roku prace nad teorią cyklu koniunkturalnego rozpoczął Jan Tinber-
gen (1803-1995).63 Sądził on, że do wyjaśnienia zmian w gospodarce, a także 
opracowania możliwości optymalnego wpływania na nią, należy rozszerzyć ana-
lizę do takiego stopnia, by obejmowała możliwie wszystkie parametry opisujące 
gospodarkę. Rozpoczęło to tworzenie wielkich modeli ekonometrycznych. 
Pierwszą Nagrodę Nobla (1969 r.) uzyskał wraz z Tinbergenem – R. Frisch (1895-
1973). Jego zdaniem, głównym czynnikiem powodującym fluktuacje są przy-
padkowe zakłócenia (szoki) i nieciągłe innowacje. Impuls do zaburzeń i jego 
rozprzestrzenianie się znajduje się po stronie realnej.  

Takie podejście skrytykowane zostało przez Keynesa i Friedmana, zwłaszcza 
po wstrząsach dekady lat siedemdziesiątych. Zgodnie z tzw. „krytyką Lucasa”64, 
nie ma sensu tworzyć makromodeli, gdyż działania podmiotów gospodarczych 
podejmowane są przy uwzględnieniu oczekiwanej polityki państwa. Modele te 
tworzone są w oparciu o niezmienione parametry, podczas gdy wprowadzana 
polityka je zmieni. A zmiana ta następuje wskutek dostosowywania się jedno-
stek do oczekiwanych efektów polityki (Snowdon, Vane i Wynarczyk, 1998, s. 
226).65 Zatem polityka (pieniężna) państwa jest nieskuteczna, bo jest antycypo-
wana przez „racjonalnych” ludzi.  
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 Wyniki opublikował w książce „Statistical Testing of Business Cycle Theories” z 1939 r. 
Tinbergen jest jednym z „ojców” nie tylko ekonometrii, ale też teorii polityki gospodarczej.  
64

 Wyrażona ona została w artykule pt. „Econometric Policy Evaluation: A Critique” z 1976 r. 
Robert Lucas jest laureatem Nagrody Nobla z 1995 r., twórcą teorii racjonalnych oczekiwań.  
65

 Jak piszą dalej autorzy:  
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Wcześniej jednak Friedman w 1958 r., po przeanalizowaniu 18 cykli koniunk-
turalnych w Stanach Zjednoczonych po 1870 r., doszedł do wniosku, że podaż 
pieniądza ma znaczący wpływ na działalność gospodarczą.66 Badania te po-
twierdził wraz z A. Schwartz (Friedman i Schwartz, 1963b) i uznał, że przyczyną 
większych recesji gospodarczych są zmiany pieniężne (też zmiany rezerw obo-
wiązkowych). Wielki Kryzys natomiast był tak głęboki, gdyż bank centralny nie 
zapobiegł spadkowi zasobów pieniądza w jego trakcie. Badania te stały się pod-
stawą monetaryzmu, który był dominującym paradygmatem w ekonomii w la-
tach 70. Był też uwarunkowaniem doktrynalnym polityki gospodarczej Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1979-1982. Zgodnie z nim, gospodar-
ka jest „ze swej natury stabilna”, a jej nierównowagę wywołują czynniki pie-
niężne. Polityka gospodarcza powinna być skierowana na zapewnienie stabilno-
ści cen (przy czym generalnie powinno się unikać aktywnej polityki stabilizacyj-
nej, zarówno pieniężnej, jak i fiskalnej); polityka fiskalna powinna powrócić do 
swej roli regulatora podziału dochodu i majątku oraz alokacji zasobów.  

Przekonanie o dominującym wpływie czynników pieniężnych na fluktuacje 
gospodarcze zostało złagodzone w kolejnych latach rozwoju teorii ekonomii.  

Rewolucja keynesowska zmieniła podejście do badań naukowych: odejściu 
od analizy dynamiki zjawisk gospodarczych, towarzyszyła koncentracja na da-
nym punkcie czasu i wyjaśnieniu przyczyn poziomu produkcji. Mniej istotny stał 
się długi okres czasu, w którym niewidzialna ręka rynku miała doprowadzić do 
równowagi. Dlatego dla keynesistów cykl koniunkturalny składał się głównie (z 
punktu widzenia koncentracji badań) z szeregu recesji. Lucasowi powiodło się 
ujęcie niestabilności ogólnogospodarczej w kategoriach równowagi, podczas 
gdy keynesiści uważali, że nie możliwe jest skonstruowanie teorii równowagi 
cyklu koniunkturalnego.  

Teoria racjonalnych oczekiwań Lucasa wniosła też na co najmniej kilka lat do 
uwarunkowań doktrynalnych polityki gospodarczej przekonanie o nieskutecz-
ności oddziaływania na produkcję i zatrudnienie poprzez systematyczną polity-
kę pieniężną, nawet w krótkim okresie czasu (Lucas, 1975). Teza o nieefektyw-
ności polityki pieniężnej, zgodnie z którą jedynie nieprzewidziane „niespodzian-

                                                                                                                                               
 

W końcu należy zauważyć, że nawet strukturalne parametry nowych klasycznych modeli 
«równowagi» mogą nie być odporne na zmiany polityki, jeżeli upodobania podmiotów 
gospodarczych i technologie ulegają zmianom pod wpływem zmiany reguł polityki 
gospodarczej.  
 

66
 Zgodnie z jego wynikami badań, szczyty (dna) zmian podaży pieniądza występowały o 16 (12) 

miesięcy wcześniej od szczytów (den) cyklu koniunkturalnego.  
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ki pieniężne” mogą wpływać na sferę realną67, zostały osłabione na początku lat 
osiemdziesiątych. Wcześniej jednak inni neoklasycy (Kydland i Prescott, 1977) 
sprzeciwiali się prowadzeniu przez państwo polityki gospodarczej, w tym też 
rozwijanej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych teorii polityki gospodar-
czej w nurcie zapoczątkowanym przez Tinbergena.68  

Wskutek dwóch poważnych szoków podażowych lat siedemdziesiątych wy-
stąpiła potrzeba rewizji poglądów. Od 1982 r. (tj. od opublikowania artykułu: 
Kydland i Prescott 1982) rozwija się szkoła realnego cyklu koniunkturalnego, 
której przedstawicielami są np. Robert Barro, Sergio Rebelo, Finn Kydland i 
Edward Prescott. Koncentruje się ona nie na pieniężnych (modnych od 1972 do 
1982 r.), lecz na realnych wstrząsach. Opiera się na założeniu, że tempo postę-
pu technologicznego (a przez to wzrost produktywności) podlega nieregular-
nym zmianom. Wpływa to na podaż dóbr, a poprzez zmiany struktury względ-
nych cen, na zmiany podaży pracy i decyzji konsumpcyjnych. Zwolennicy tej 
szkoły traktują cykl koniunkturalny jako zbiór trwałych wstrząsów technologicz-
nych, które za każdym razem zmieniały dotychczasową ścieżkę wzrostu. Pie-
niądz jest natomiast neutralny. Zatem polityka pieniężna nie wywiera żadnego 
wpływu na sferę realną (jest to jednym z ważniejszych zarzutów stawianych tej 
teorii69). Ze względu na giętkość cen, która prowadzi do oczyszczania się rynku, 
równowaga występuje zawsze. Zatem każda ingerencja rządu dla stabilizowania 
koniunktury jest niewłaściwa (obniży poziom dobrobytu, gdyż interwencjonizm 
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 Chodzi o taką politykę pieniężną, której daje się wiarę, tzn. racjonalne podmioty gospodarcze 
na skutek zapowiedzi przyszłej polityki dostosowują do nich swoje oczekiwania inflacyjne. Przy 
wiarygodnej polityce pieniężnej można zatem zmniejszać inflację, bez obniżenia produkcji i 
zatrudnienia (prowadziłoby to do krótkookresowego paradoksu, gdzie sama zapowiedź 
restrykcyjnej polityki pieniężnej prowadzonej przez wiarygodny bank centralny prowadziłoby do 
obniżenia inflacji). Wprowadzenie niezapowiedzianej (nieoczekiwanej) restrykcyjnej polityki 
pieniężnej mogłoby doprowadzić do kosztów po stronie produkcji.  
68

 Zdaniem Tinbergena, celem polityki gospodarczej jest maksymalizacja funkcji satysfakcji 
ekonomicznej społeczeństwa – ang. ophelmity functions. (Tinbergen, 1966, s. 1). Dla ich realizacji 
konieczne jest posiadanie wymiernie wyrażonych celów, oraz dokonanie optymalizacji użycia 
narzędzi polityki, posługując się do tego modelem ekonomicznym (ekonometrycznym). Natomiast 
według Kydlanda i Prescotta, nie prowadzi to do osiągnięcia ww. celu, ponieważ polityka 
gospodarcza ma charakter dynamicznej gry pomiędzy rządem a sektorem prywatnym. 
Przedsiębiorcy antycypują i dostosowują się do zapowiadanej polityki, przez co wymaga ona 
zmiany, by przystawała do nowych warunków.  
69

 Dowody empiryczne, w postaci efektów dezinflacyjnej polityki pieniężnej Volckera w Stanach 
Zjednoczonych (październik 1979 – lato 1982 r.) i Margharet Thatcher (1980-82) pokazały, że 
wpłynęła ona znacznie na osłabienie koniunktury. Tłumaczone jest to tym, że rynek nie wierzył w 
zapewnienia o wprowadzeniu twardej polityki pieniężnej, co nie obniżyło oczekiwań inflacyjnych 
do takiego stopnia, by nie ponieść kosztów w sferze realnej i zatrudnienia.  
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ujemnie wpływa na produktywność). Ponieważ bezrobocie ma charakter do-
browolny, rząd nie powinien dążyć do pełnego zatrudnienia, gdyż sama gospo-
darka go zapewni. W największym stopniu do powstania recesji przyczyniają się 
inwestycje.70 Szkoła ta wniosła również wiele nowego do sposobów pojmowa-
nia i badania cyklu.71  

Teoria realnego cyklu koniunkturalnego jest jedną ze współczesnych kon-
cepcji, które stosowane są nie tylko do analizy prowadzonej przez rządy polityki 
gospodarczej, ale również wpływu podstawowych wielkości ze sfery realnej na 
sferę nominalną i odwrotnie. Teorie te są obecnie często drogowskazem wska-
zującym kierunki polityki pieniężnej, a ta z kolei przekładając się np. na wyso-
kość stóp procentowych, decyduje o ryzyku uczestników rynków finansowych, 
jakie są oni gotowi podjąć, by mieć możliwość uzyskania lepszej stopy zwrotu, 
co może stwarzać zachęty do pojawiania się coraz bardziej skomplikowanych 
instrumentów finansowych, które ze względu na przewartościowanie sfery fi-
nansowej wobec sfery realnej – jedynie antycypują i dyskontują przyszłe, często 
bardzo niepewne korzyści.  

W literaturze przedmiotu można spotkać się zarówno z określeniem teorii 
realnego cyklu koniunkturalnego – pierwszej teorii z tej grupy, której autorami 
są norweski ekonomista Finn Kydland oraz jego amerykański kolega Edward 
Prescott, którzy w 1982 roku opublikowali artykuł pt. „Czas, by «zbudować» i 
zagregować fluktuacje” w znanym ekonomicznym periodyku naukowym „Eco-
nometrica” (Kydland i Prescott, 1982), jak również z określeniem teorii realnych 
cykli koniunkturalnych, które to określenie wskazuje na całą grupę teorii – 
pierwszej teorii z 1982 roku oraz licznych późniejszych jej modyfikacji. Ekonomi-
ści współtworzący ten nurt nazywani są niekiedy szkołą teorii realnego cyklu 
koniunkturalnego (Kolasa, s. 1). Określenie „realny” oznacza w tym wypadku to, 
że patrzymy od strony podażowej, a więc od strony strumienia realnego – dóbr 
i usług faktycznie wyprodukowanych, a nie od strony popytu, a więc wydatków 
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 Przeciętnie w 92%, w latach 1954-91. Udział wydatków na nietrwałe dobra konsumpcyjne i 
usługi w spadku realnego PNB wynosi tylko 18%; zakupy państwowe nie są związane z recesjami; 
eksport netto jest nieco wyższy podczas recesji (Barro, 1997, s. 251).  
71

 Blaug opisuje to w następujący sposób: 
 

Wraz z odrzuceniem rozróżnienia między trendem a cyklem zwolennicy teorii cyklu 
koniunkturalnego opartego na zjawiskach realnych przyjęli nową metodę potwierdzania 
swoich teorii. Zamiast tworzyć modele nadające się do weryfikacji przy użyciu danych 
ekonometrycznych, poddają je «kalibrowaniu», czyli symulują ich ilościowe następstwa i 
porównują je z faktycznie obserwowanym zachowaniem się odpowiednich szeregów 
czasowych (…), aby sprawdzić, czy model faktycznie naśladuje prawdziwą gospodarkę 
(Blaug, 2000, s. 728). 



86 Teorie kryzysów gospodarczych i finansowych 

na te dobra i usługi (Bowden, Bowden, 2002, s. 335). Według teoretyków zwią-
zanych z tą szkołą, przyczyną wahań koniunktury są czynniki nieprzewidywalne 
– zjawiska stochastyczne występujące po stronie realnej tj. szoki podażowe, in-
nowacje oraz zakłócenia w procesie alokacji zasobów (Bowden, Bowden, 2002, 
s. 335). Na poziomie ogólnym, teoria realnego cyklu koniunkturalnego rozważa 
zależności produkcji od realnej stopy procentowej za pomocą krzywych zagre-
gowanego popytu oraz zagregowanej podaży. Równowaga występuje na prze-
cięciu tych krzywych. Wszelkie przypadkowe załamania po stronie podażowej, 
skutkują koniecznością dostosowań po stronie popytowej oraz nowym pozio-
mem realnej stopy procentowej i wielkości produkcji (Barro, 1997, s. 264-266). 
W ciekawy sposób podsumowuje tą teorię Frederic Mishkin, pisząc, iż  

ze względu na to, że teoria realnego cyklu koniunkturalnego postrzega większość 
fluktuacji koniunkturalnych jako skutki fluktuacji naturalnego poziomu produkcji, 
zatem nie jest konieczna aktywna polityka zwalczania wysokiego bezrobocia 
(Mishkin, 2007, s. 576).  

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że tym, na co na-
prawdę reagują poszczególne zmienne makroekonomiczne w teorii realnego 
cyklu koniunkturalnego, są zmiany po stronie zagregowanej podaży, które mogą 
wynikać z czynników takich jak np. nieantycypowane przez uczestników życia 
gospodarczego usprawnienia w zakresie produkcji. Teoria ta jednak ma również 
swoje niedoskonałości tj. np. założenie o racjonalności oczekiwań (Barczyk i Lu-
biński, 2009, s. 47), które daleko odbiega od rzeczywistości. 

Inaczej kształtują się poglądy przedstawicieli nowej szkoły keynesowskiej.72 
Pieniądz nie jest neutralny (w krótkim okresie), a bezrobocie nie ma charakteru 
dobrowolnego. Do nowych modeli keynesowskich zaadaptowane zostały racjo-
nalne oczekiwania.73 Jedną z ważniejszych tez tej szkoły jest założenie, że rynki 
nie są doskonale konkurencyjne (istnieją przedsiębiorstwa monopolistyczne) i 
występują na nich nominalne sztywności cen i płac. Źródłem zaburzeń w gospo-
darce może być zarówno strona popytowa jak i podażowa, a ich przyczyny są 
wewnętrzne. Sztywności te nie pozwalają na obniżenie cen i płac dla przezwy-
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 Dość wyczerpujący przegląd poglądów nowej szkoły keynesowskiej można znaleźć np. w 
artykule Robera Gordona (Gordon, 1990, s. 1115-1171). 
73

 Postulował to m.in. King pisząc, że bez ich wprowadzenia, model IS-LM musi traktować 
prywatne zachowania jako źródło dużych i częstych zakłóceń. Polityka państwa powinna być 
skierowana na wpływanie na oczekiwania rynku, co da efekty w postaci zmiany przyszłego 
zagregowanego popytu. Krytykował jednak używanie modelu IS-LM mówiąc, że ten reklamowany 
przez keynesistów stary produkt może być niebezpieczny dla makroekonomistów i polityków 
(King, 1993, s. 67-82).  
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ciężenia recesji (założenie o długookresowych kontraktach). Jeśli nawet byłyby 
one w pełni giętkie, to nadal wpływałoby to na niestabilność produkcji i zatrud-
nienia. W okresie recesji (wywoływanej przez popyt) przedsiębiorcy, którzy po-
siadają awersję do ryzyka, ograniczają produkcję (przy utrzymaniu cen), a wraz 
z tym rośnie przymusowe bezrobocie. Recesja powoduje wzrost kosztów po-
średnictwa finansowego (awersja do ryzyka instytucji finansowych), a kurczenie 
się kredytu ogranicza nakłady inwestycyjne, co pogłębia kryzys. Dla jego prze-
zwyciężenia, państwo powinno dążyć do stymulowania łącznego popytu, w tym 
również przy wykorzystaniu polityki pieniężnej. Ponieważ przyczyny kryzysów 
oraz czas ich występowania są zmienne w czasie, należy odejść (od postulowa-
nych przez monetarystów i teoretyków równowagi) stałych reguł polityki. Dla 
zwalczania cyklu koniunkturalnego należy używać polityki zagregowanego po-
pytu, ale nie w staroświeckiej, keynesowskiej postaci z polityką fiskalną na cze-
le, ale (jeśli ceny zmieniają się wolno pod wpływem wzrostu nominalnego PKB) 
optymalnym celem polityki stabilizacyjnej powinno być stabilizowanie stopy 
wzrostu nominalnego PKB (Gordon, 1990, s. 1115-1171).74 Państwo może też 
dokonywać zmian instytucjonalnych, mających na celu zmniejszenie sztywności, 
poprzez osłabienie pozycji zatrudnionych.75 Szkoła ta krytykowana jest m.in. za 
to, iż pogląd o sztywności cen nie może tłumaczyć poważnego zmniejszenia 
produkcji i zatrudnienia.76  

Problem wiarygodności polityki pieniężnej, wiąże się z zagadnieniem nieza-
leżności banku centralnego. Jest to dość szeroko dyskutowane w literaturze  
poświęconej teorii politycznego cyklu koniunkturalnego (np. Alesina i Summers 
1993), która to szkoła wykształciła się obok nurtu neoklasycznego. W wyniku 
przeprowadzonych badań Sieg stwierdził:  

Nawet w przypadku politycznej niezależności, bank centralny nie zapobiega wy-
stępowaniu politycznego cyklu koniunkturalnego, lecz, faktycznie, inicjuje go. (…) 
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 Autor dalej odsyła do literatury na temat, jak do tego dążyć. Do takich publikacji należą m.in. 
artykuły Jamesa Tobina (Tobin, 1993, s. 506-518) oraz Bennetta McCalluma (McCallum, 1988, s. 
459-471).  
75

 Część nowych keynesistów uważa, że udzielanie zasiłków dla bezrobotnych powinno być 
ograniczone w czasie tak, by skłaniało ich do poszukiwania pracy. Państwo powinno prowadzić 
taką politykę zatrudnieniową, która zmniejszałaby koszty zatrudnienia i zwalniania pracowników, 
osłabiłaby pozycję związków zawodowych (strajki podnoszą płace), zwiększałaby mobilność siły 
roboczej (poprzez odpowiednią politykę mieszkaniową).  
76

 Chodzi o tzw. koszty menu, które są kosztami ponoszonymi przez przedsiębiorcę przy zmianie 
cen (Barro, 1989, s. 263-273). Autor przyznaje jednak rację nowej ekonomii keynesowskiej (dla 
oznaczenia której używa akronimu NUKE) za postulaty mechanizmów zachęt na rynku pracy oraz 
założenie o niedoskonałej konkurencji.  
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Jeżeli partyjni politycy nominują bankowców centralnych, którzy możliwe że są 
partyjni, polityczny cykl koniunkturalny będzie trwał (Sieg, 1997, s. 514). 

 Zgodnie z innymi badaniami, stopień niezależności banku centralnego nie 
ma wpływu na realne wyniki gospodarcze, mimo że bardzo wpływa na wskaźnik 
inflacji (Alesina i Summers, 1993, s. 151). Wpływ na wyniki gospodarcze ma nie 
tylko data wyborów, ale i rodzaj partii rządzącej (Alesina, 1989, s. 63-110) – tzw. 
wyborczy i partyjny cykl koniunkturalny (Piech, 2000a). Wpływ wyborów na de-
ficyt budżetowy w krajach rozwijających się okazał się prawie nieistotny w kra-
jach z płynnym kursem walutowym (Schuknecht, 1999, s. 569-580).  
Można w tym miejscu powiedzieć jeszcze słowo na temat samej teorii politycz-
nego cyklu koniunkturalnego. W swojej ścisłej postaci została ona sformułowa-
na przez Williama Nordhausa (1975). Wkomponował on zależność różnych 
zmiennych makroekonomicznych od cykli demokratycznych wyborów w znane 
już ekonomii modele – krzywej Phillipsa oraz teorię wyboru konsumenta zope-
racjonalizowaną za pomocą kwantyfikowalnego pojęcia użyteczności (Nor-
dhaus, 1975, s. 169-173). U podłoża teorii Nordhausa leżały obserwacje tj.  

» w II połowie XX w. politycy dysponują narzędziami umożliwiającymi wpływanie 
na stan gospodarki,  

» niskie bezrobocie, niska inflacja i szybki wzrost gospodarczy jest dla wyborców 
priorytetem,  

» politykom zależy na wygraniu kolejnych wyborów (Samuelson, Nordhaus, 
2003, s. 310).  

Zgodnie z teorią politycznego cyklu koniunkturalnego: 

władze prowadzą ekspansywną politykę gospodarczą
77

 wyłącznie po to, by przed 
wyborami poprawić stan gospodarki i przez to zwiększyć szanse na reelekcję. (…). 
Po wyborach rządy wprowadzają politykę, mającą przeciwdziałać skutkom 
ubocznym prowadzonych wcześniej działań, w tym szczególnie zmniejszyć infla-
cję

78
, co oznacza wzrost stopy bezrobocia (Piech, 2003, s. 63).  

Przytoczone rozważania wskazują na to, że najprawdopodobniej to organy 
prowadzące politykę pieniężną będą musiały zaraz po wyborach martwić się o 
to, jak zmniejszyć inflację wywołaną ekspansywną polityką gospodarczą. Po-
nieważ przeciwdziałanie inflacji może opierać się na zwiększaniu skłonności do 
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 A więc ukierunkowaną na stymulowanie gospodarki wydatkami rządowymi, co ma na celu 
m.in. zwiększenie zatrudnienia w całej gospodarce. 
78

 Pamiętamy, że Nordhaus bazował na zależności opisywanej krzywą Phillipsa, a więc takiej, w 
której nie da się utrzymać jednocześnie inflacji i bezrobocia na niskim poziomie, ponieważ są one 
zgodnie z teorią Phillipsa względem siebie odwrotnie proporcjonalne. 
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oszczędzania dzięki wysokim stopom procentowym, zatem, chociażby w tym 
mechanizmie widzimy, jakie może być przełożenie cykli wyborczych, a wraz z 
nimi politycznych cykli koniunkturalnych, na nastroje i wahania cen panujące na 
rynkach, a w szczególności – na te z nich, które są najbardziej płynne i najszyb-
ciej reagują na różne sygnały, a więc na rynki finansowe i giełdy, co zwrotnie 
skutkuje mniejszym lub większym transferem kapitału dla podmiotów gospo-
darczych, potrzebujących go na inwestycje rzeczowe, a więc te, które rzeczywi-
ście przysparzają w długim horyzoncie wartości dodanej dla całej gospodarki. 
Trudno zatem, zgodnie z teorią Nordhausa, utrzymywać niskie stopy procento-
we po wyborach, co może być przyczyną stagnacji i niedostatecznego transferu 
kapitału na potrzeby inwestycji.  

Do dziś nie zostały w sposób jednoznaczny rozstrzygnięte spory na temat 
przyczyn kryzysów gospodarczych i roli w nich polityki gospodarczej. Wiele jest 
przyczyn tego stanu, wśród których wymienić można niedoskonałość teorii 
ekonomicznych, ale też przemiany zachodzące w samej gospodarce, zarówno 
na poziomie danego kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Odpowiedzi na te 
pytania poszukiwane są również na gruncie rozważań metodologicznych. Powo-
łuje się tu często na poglądy Lakatosa, Feyerabenda, Poppera, Kuhna. Przeno-
sząc poglądy Lakatosa do nauk ekonomicznych należy stwierdzić, że nie ma w 
nich jednego tylko paradygmatu (jak to uważał Kuhn), lecz istnieje kilka konku-
rujących ze sobą programów badawczych, składających się z twardego rdzenia 
(hard core, czyli podstawowe, niepowątpiewalne twierdzenia) oraz pasa 
ochronnego (protective belt, czyli twierdzenia pomocnicze, które w przeciwień-
stwie do trzonu, mogą być weryfikowane). Występują też negatywne i pozy-
tywne heurystyki programu badawczego79, określające, jakich sposobów bada-
nia należy unikać, lub jakimi drogami należy je prowadzić.80 Zwracana też jest 
uwaga na stosowanie retoryki w dyskusjach ekonomistów, ale też uwarunko-
wania socjologiczne ich działalności (por. „podejście retoryczne” i „podejście 
socjologiczne” Feyerabenda, 1975). Cechą charakterystyczną ekonomii jako na-
uki jest to, że w tym samym czasie mogą funkcjonować różniące się od siebie 
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 Pojęcie „heurystyka” jest raczej utożsamiane z zarządzaniem czy psychologią, aczkolwiek sto-
sowane bywa też w polityce gospodarczej (por. np. Piech 2003a).  
80

 Jak ujął to Cross: 
 

Podstawową pozytywną heurystykę ortodoksyjnego keynesizmu upatruje się w dążeniu do 
«wyjaśniania fluktuacji produkcji i zatrudnienia poprzez analizę fluktuacji ogólnego 
popytu na produkcję», podczas gdy w odniesieniu do ortodoksyjnego monetaryzmu 
polega ona na wyjaśnianiu «utrzymującej się zmienności stopy inflacji poprzez 
utrzymującą się poprzednio zmienność stopy ekspansji pieniężnej» (Cross, 1982, s. 18-19; 
za: Snowdon, Vane i Wynarczyk, 1998, s. 32). 
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programy badawcze, do których można też powracać po latach. Utrudnia to 
znacznie wybór doktryny ekonomicznej, na podstawie której miałaby być pro-
wadzona polityka gospodarcza, w tym taka, która skutecznie zapobiegałaby wy-
stąpieniu poważniejszych recesji, w tym kryzysów gospodarczych.  

Zebrane wcześniej poglądy wybranych myślicieli, ekonomistów oraz szkół 
ekonomicznych zostały podsumowane poniżej.  

 
Tabela 4.1. Przegląd wybranych poglądów na temat cyklu koniunkturalnego i kryzy-
sów gospodarczych  

Szkoła Przyczyny cyklu (kryzysu) 
Polityka antycykliczna  

(antykryzysowa) 
merkantylizm  na zmiany produktu realnego oddzia-

łują zmiany ilości pieniądza 
wspieranie handlu zagranicznego 

fizjokraci regulacja handlu przez państwo prze-
szkodą dla wzrostu gospodarczego  

laissez faire, jako polityka prowadzą-
ca szczególnie do rozwoju rolnictwa  

klasycy  interwencje państwa  wolny rynek  

Malthus niedostateczna konsumpcja  zwiększenie konsumpcji przez osoby 
nieprodukujące  

Mill nadmierna podaż z powodu ograni-
czenia kredytu, na skutek pesymi-
stycznych oczekiwań  

poczekać na dostosowanie się cen  

Marks cykl technologiczny, kryzysy dyspro-
porcjonalności, długookresowy spa-
dek stopy zysku  

odejście od kapitalizmu na rzecz so-
cjalizmu, a następnie – komunizmu  

marginaliści malejąca produkcyjność krańcowa obniżenie płac 

Kalecki polityka równoważenia budżetu pod 
wpływem nacisków „wodzów prze-
mysłu” w okresie boomu  

polityka ekspansji wydatków pań-
stwowych  

Marshall nadmierna ekspansja kredytu w okre-
sie boomu  

kontrola kredytu w okresie boomu, 
ubezpieczenia przed ryzykiem w 
okresie recesji  

Keynes niewystarczający zagregowany popyt 
(szok popytowy) 

pobudzenie łącznego popytu poprzez: 
ekspansywną polityka pieniężną, fi-
skalną, wzrost wydatków państwa 

postkeynesiści zmiany nakładów inwestycyjnych regulacja popytu (polityka dochodo-
wa)  

monetaryści zakłócenia pieniężne (zbyt duży 
wzrost podaży pieniądza)  

pasywna polityka stabilizacyjna, 
kształtowanie agregatów pieniężnych  

neoklasycy nieoczekiwana, zbyt restrykcyjna po-
lityka pieniężna  

stabilna, wiarygodna polityka pie-
niężna  

szkoła politycz-
nego cyklu ko-
niunkturalnego  

wybory ogólnonarodowe niezależność banku centralnego, 
wprowadzenie płynnego kursu walu-
towego 

szkoła realnego wstrząsy podażowe (głównie techno- brak polityki stabilizacyjnej 
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cyklu koniunk-
turalnego 

logiczne) poprzez inwestycje; zwol-
nienie wzrostu produktywności (Ad-
ams, 1993, s. 617) 

nowa szkoła 
keynesowska 

wstrząsy podażowe i popytowe 
(głównie), recesje pogłębiane są 
przez sztywność cen i płac oraz awer-
sję do ryzyka 

stymulowanie popytu poprzez polity-
kę pieniężną; eliminowanie sztywno-
ści  

szkoła austriac-
ka 

interwencja państwa dla poprawy 
koniunktury poprzez (nadmierną) 
ekspansję kredytową („sztuczne ko-
niunktury”) 

brak interwencjonizmu, zostawienie 
gospodarki samej sobie, przeciwdzia-
łanie kryzysowi w okresie boomu

81
  

Uwaga: Niektóre szkoły i ekonomiści prezentowani w tabeli nie wypowiadali się na temat kryzy-
sów, a jedynie cykli koniunkturalnych (czy początkowo tylko na temat zmian w produkcji). 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Przedstawionych wcześniej ekonomistów i szkoły ekonomiczne można też 

zaprezentować w inny sposób: nie autorsko-chronologiczny (grupowanie wg 
autorów pomysłów i poglądów prezentowanych przez szkoły wraz z próbą upo-
rządkowania czasowego), ale problemowy (zgodnie z poglądami na temat cyklu 
koniunkturalnego).  

 
Tabela 4.2. Teoretycy cyklu koniunkturalnego  

Nurt badań nad  
cyklem koniunkturalnym 

Ekonomiści 

Empiryści cyklu koniunkturalnego (Juglar) Kitchin, Kondratiew, Mitchell 

Pogodowy cykl koniunkturalny Jevons, Moore i Åkerman  

Cykl koniunkturalny jako zjawisko wyłącznie 
pieniężne  

Hawtrey  

Teoretycy przeinwestowania 

» teorie przeinwestowania pieniężnego 
» teorie nie-pieniężne  
» zasada przyspieszenia 
» dynamiczne przedsiębiorstwa 

Juglar, Tuhan-Baranowski 
Hayek, Röpke 
Cassel, Spiethoff 
Aftalion, Maurice Clark, Harrod 
Schumpeter 

Teoretycy „oczekiwań i wyprzedzeń / opóź-
nień” 

Marshall, Fisher, Beveridge, Pigou, Clark 

Teoretycy niedostatecznej konsumpcji Malthus, Sismondi, Hobson, Keynes 

Teoretycy keynesowskiego mnożnika Harrod, Samuelson, Metzler, Hicks 

Keynesowski endogeniczny cykl Kalecki, Kaldor, Minsky 

Cykl zależny od szoku (shock-dependent) Frisch, Lucas, teoretycy RBC 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Business Cycle Theory (2001).  
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 Aczkolwiek Mises (2000, s. 75-77) proponował prowadzenie ekspansji kredytowej, czy też 
inaczej ekspansywnej polityki pieniężnej.  
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Rewolucja keynesowska wywarła tak znaczny wpływ na politykę gospodar-
czą wielu państw, że jeszcze do początku lat siedemdziesiątych była dość po-
wszechnie obowiązującym jej uwarunkowaniem doktrynalnym.82 Pozwoliło to 
na uniknięcie większych wstrząsów gospodarczych, zwłaszcza w latach 60. 
(Piech, 2000b, s. 159-179), chociaż niewielka część ekonomistów była odmien-
nego zdania co do tego, że w polityce gospodarczej miała miejsce rewolucja 
keynesowska (Robinson, 1972; Tomlinson, 1984; Booth, 1985; Salant, 1988). 
Jednak okres ten został zakończony przyspieszoną inflacją, wzrostem bezrobo-
cia i słabnącym wzrostem gospodarczym pod koniec lat 60., czego przyczyny 
upatrywane są m.in. w ekspansywnej polityce gospodarczej prowadzonej we-
dług doktryny Keynesa. Jej celowość została podważona na przełomie lat 60. i 
70., gdy pojawiło się na szerszą skalę zjawisko inflacji, czy stagflacji. Zwrócono 
uwagę na monetarne czynniki prowadzące do inflacji oraz recesji gospodar-
czych. Lucas rozwinął model racjonalnych oczekiwań. Zakwestionował możli-
wość prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej (w tym szczególnie w opar-
ciu o makromodele ekonometryczne).  

O ile keynesisci, jak i nowi keynesiści uważali, że cykl koniunkturalny jest 
przejawem ułomności gospodarki (kapitalistycznej, jak by dodał Marks), to po 
przeciwnej stronie stali teoretycy realnego cyklu koniunkturalnego, dla których 
rynek bez interwencji państwa jest zawsze w stanie równowagi. Obydwie te 
szkoły zaadaptowały postulat racjonalnych oczekiwań.83 

Od tego czasu coraz częściej wyrażane są poglądy, iż polityka gospodarcza 
może korygować błędy rynku (market-failures), ale też mogą występować błędy 
polityki gospodarczej (government-failures), w konsekwencji prowadzące nawet 
do kryzysów gospodarczych. Istnieją też hipotezy, że nawet państwa mogą sto-
sować moral hazard.84 W zachodzących szczególnie intensywnie od pewnego 
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 Dobitnie wyraził to James Tobin, najwybitniejszy ekonomista keynesowski USA:  
 

Istnieją mocne dowody świadczące o sukcesie polityki keynesowskiej. Dosłownie 
wszystkie zaawansowane demokratyczne społeczeństwa kapitalistyczne przyjęły po 
drugiej wojnie światowej, w różnym stopniu, keynesowskie strategie regulowania 
popytu. Co najmniej do 1973 r. był to okres nieporównywalnej prosperity, wzrostu, 
ekspansji handlu światowego i stabilności. Bezrobocie było niskie, a cykl koniunkturalny 
ujarzmiony. (Tobin, Jackson, 1987; za: Snowdon, Vane i Wynarczyk, 1998, s. 20) 

 

83
 Według Mankiwa, jednego z czołowych nowych keynesistów, mimo wciąż występujących 

pewnych wahań ze strony ekonomistów, postulat ten stał się takim samym aksjomatem, jak 
maksymalizacja zysków przez firmy czy użyteczności przez gospodarstwa domowe (Mankiw, 
1990, s. 1658).  
84

 Sugerowane to było po serii kryzysów w Azji Południowo-Wschodniej w 1997 r. Jedna z hipotez 
głosiła bowiem, że państwa te niewystarczająco dbały o bezpieczeństwo swoich gospodarek, 
licząc na ewentualną pomoc instytucji międzynarodowych.  
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czasu procesach globalizacji, dla rozwiązywania kryzysów gospodarczych i nie-
dopuszczenia do ich przenoszenia, coraz ważniejsza staje się współpraca mię-
dzynarodowa.  

Zjawisko wpływu koniunktury gospodarczej jednego kraju na inne oraz prze-
noszenia kryzysów znane jest od dawna. Nie ma jednak jeszcze literatury eko-
nomicznej, traktującej zjawisko przenoszenia recesji i kryzysów, na skutek 
współzależności rozwoju państw, jako najważniejszy, bądź jeden z głównych 
czynników prowadzących do ich wystąpienia, szczególnie w krajach mniej roz-
winiętych. Procesy internacjonalizacji i globalizacji prowadzą do zacieśniania się 
wzajemnych więzów gospodarczych między różnymi krajami. W tej sytuacji, 
błędy polityki gospodarczej jednego kraju mogą nie tylko wywołać kryzys go-
spodarczy w nim, ale również w innych krajach. Stąd podejmowane są co jakiś 
czas postulaty regionalnej czy globalnej koordynacji polityki gospodarczej. Przy-
bierają one na sile zwłaszcza w okresach kryzysów regionalnych i światowych 
(Piech, 2001). Tymczasem jedynymi podmiotami międzynarodowej, antykryzy-
sowej polityki gospodarczej pozostaje wciąż tylko Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy oraz (na mniejszą skalę) Bank Światowy (czasami włączają się rządy 
różnych państw G-7, w tym najczęściej Stany Zjednoczone, a także regionalne 
banki rozwoju). Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, nie są one w stanie 
efektywnie zapobiegać występowaniu kryzysów narodowych i ich przenoszeniu. 
Przyczynia się do tego również „nienadążanie” ewolucji doktryn ekonomicz-
nych, warunkujących politykę tych instytucji, za dynamicznie zmieniającą się 
rzeczywistością gospodarczą (bądź zły wybór doktryn). Dodać do tego należy 
również częste nie uwzględnianie specyfiki danego kraju, co – zdaniem części 
ekonomistów – zamiast niwelować – nawet pogłębia kryzys. Jest to już jednak 
związane z metodologią ekonomii i prowadzenia polityki gospodarczej (Piech, 
2000, s. 73-92).  

Podsumowując, wielość doktryn ekonomicznych występujących w historii 
ekonomii i duża liczba jednocześnie zaakceptowanych współcześnie „progra-
mów badawczych” sprawia, że prowadzenie efektywnej polityki stabilizacyjnej i 
antyrecesyjnej (antykryzysowej) jest trudne. Duże nadzieje wiązać można ze 
szkołą realnego cyklu koniunkturalnego, lecz uważa się, że nie uwzględnia ona 
w wystarczającej mierze czynników pieniężnych. Coraz większym uznaniem cie-
szy się nurt badań nad politycznym cyklem koniunkturalnym, lecz również nie 
może być on teorią opisującą wszystkie rodzaje cykli oraz wszystkie przypadki 
ich występowania w obrębie jednego typu (Kitchina). Zapobieganie wystąpieniu 
ewentualnej recesji czy kryzysu gospodarczego napotyka więc problemy natury 
teoretycznej.  
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4.2.3. Hayek kontra Keynes: zapobiegać kryzysom, czy je zwalczać?85  

Odpowiedź na przedstawione w tytule pytanie wydaje się być na tyle oczy-
wiste, że wydawać by się mogło, że samo pytanie jest zbędne. Nie jest tak jed-
nak w sytuacji, gdy – podobno – jedynie kilkunastu autorów na świecie (w tym 
jeden w Polsce) przewidziało wystąpienie ostatniego kryzysu (w latach 2007-
2010). „Debata” pomiędzy wspomnianymi w tytule wielkimi ekonomistami XX 
wieku: Johnem Maynardem Keynesem a Fredrichem Augustem von Hayekiem 
trwa od dziesięcioleci i nie zanosi się na to, by została w najbliższym czasie za-
kończona. 

Keynes urodził się 5 czerwca 1883 r. w Cambridge, zmarł 21 kwietnia 1946 r. 
w Firle (Wielka Brytania). Hayek urodził się 8 maja 1899 r. w Wiedniu, zmarł 23 
marca 1992 r. we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Keynes odszedł z tego 
świata zanim zaczęto przyznawać Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Gdyby 
nie to, byłby jednym z głównych kandydatów do pierwszej nagrody (z 1969 r.). 
Hayek otrzymał ją stosunkowo szybko, w 1974 r., za badania m.in. z zakresu cy-
kli koniunkturalnych. Pierwszy z nich uważany jest za zwolennika interwencjoni-
zmu, drugi – przeciwnie, za zagorzałego jego krytyka. Ekonomia jest bowiem ta-
ką dziedziną nauki, w której zdarzało się przyznać Nagrodę Nobla za udowod-
nienie sprzecznych ze sobą poglądów. Od debaty tych wielkich osobistości eko-
nomii minęło kilkadziesiąt lat, ale wciąż nie przesądzono, który z nich miał rację. 
Kwestia sporna ma olbrzymią wagę; obejmuje fundamenty ekonomii teoretycz-
nej i praktyki polityki gospodarczej wielu krajów. W zależności od tego, która 
grupa ekonomistów ma większą siłę przekonywania, władze gospodarcze po-
dejmują decyzje dotyczące środków o tak dużej wysokości, że sięgają nawet kil-
ku procent PKB. Stąd rację może mieć Mario Rizzo z Uniwersytetu Nowojorskie-
go, który stwierdził:  

Wielka debata [w ekonomii] to wciąż Keynes kontra Hayek. Wszystko inne jest 
tylko dodatkiem do niej. 

4.2.3.1. Historyczny kontekst prac Keynesa 
Żeby zrozumieć teorię Keynesa należy wrócić do czasów poprzedzających 

wydanie jego najsłynniejszego dzieła – „Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i 
pieniądza”. Już w XIX wieku społeczeństwa niektórych krajów odczuwały bole-
sne efekty kryzysów finansowych. Co więcej, pojawiały się one nie tylko w po-
jedynczych krajach, ale w dodatku miały tendencję do rozprzestrzeniania się 
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poza granice państw, obejmując czasami dość daleko oddalone od siebie regio-
ny świata. Na domiar tego, kryzysy te powtarzały się stosunkowo często, nawet 
co kilka lat. Zaczęto obserwować w ich występowaniu pewne regularności, na-
zwane później cyklami koniunkturalnymi. W XIX i na początku XX wieku dość 
mało wiedziano o procesach je wywołujących, a jeszcze mniej – o instrumen-
tach, za pomocą których powinno się z nimi walczyć lub – co ważniejsze – zapo-
biegać im. Gospodarki kapitalistyczne pozostawione same sobie, bez ingerencji 
władz, miały naturalną tendencję do cyklicznego pogrążania się w recesjach go-
spodarczych. Niektóre z nich, zwłaszcza gdy wywołane były kryzysami finanso-
wymi, były dość bolesne dla społeczeństwa. Pamiętajmy, że mówimy o czasach, 
kiedy nie istniały zasiłki dla bezrobotnych, powszechne ubezpieczenie społecz-
ne, zdrowotne… Buforem, w pewnym stopniu amortyzującym uderzenia kryzy-
sów była międzynarodowa mobilność siły roboczej. Ludność z najbiedniejszych 
krajów mogła emigrować, szczególnie do Ameryki, gdzie podaż ziemi była duża. 
Nie istniały na ogół jeszcze bariery administracyjne typu paszporty, wizy, zielo-
ne karty, obowiązki meldunkowe itd. 

W tamtych czasach najczęściej stosowanym w walce z kryzysem instrumen-
tem polityki gospodarczej były – podobnie jak obecnie – stopy procentowe. W 
czasach kryzysów XIX i początku XX wieku najczęściej je jednak… podnoszono. 
Przed latami 30. XX wieku najczęściej jednak działania władz podejmowane w 
trakcie kryzysów były dość pasywne. Środki, które posiadały w swojej dyspozycji 
rządy były bardzo ograniczone (stanowiły często najwyżej kilka procent PKB, a 
nie kilkadziesiąt, jak to jest obecnie), a banki centralne albo jeszcze nie istniały, 
albo możliwości ich działań również nie były zbyt duże, szczególnie w porówna-
niu do dzisiejszych standardów. 

Jakie zatem było podejście władz do rozwiązywania problemów z kryzysami? 
Mniej więcej takie, jak wynikało z teorii ekonomicznych, które istniały w tam-
tych czasach. Zgodnie z nimi, skoro rynek ma naturalną tendencję do powrotu 
do równowagi, a państwo jest czynnikiem destabilizującym ten proces, władze 
powinny powstrzymywać się od interwencji czekając, aż rynek sam powróci do 
właściwego stanu, np. pozbędzie się nierentownych przedsiębiorstw, zwiększa-
jąc efektywność ogólnogospodarczą. Taką politykę można by dalej prowadzić, 
gdyby nie zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna oraz wydarzenia po-
czątku lat 30. XX wieku. 

Początek XX wieku to okres zwiększania się uprawnień demokratycznych 
społeczeństw. Coraz więcej krajów przechodziło na system demokratyczny. Co 
to znaczyło dla polityków? W coraz większym stopniu musieli zacząć uwzględ-
niać potrzeby społeczeństwa. Jeśli zatem kraj doświadczany był przez kryzys, 
rosła presja wyborców na rząd, by przeciwdziałał mu. Do tego należałoby jesz-
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cze dodać rosnącą popularność socjalizmu, który – jak się wydawało jego twór-
com i propagatorom – rozwiązywał problemy z występowaniem kryzysów po-
przez wprowadzenie centralnego sterowania gospodarką. Taki był kontekst spo-
łeczno-polityczny powstania teorii Keynesa. 

Jednak bezpośrednią przyczyną powstania teorii były dopiero wydarzenia 
nazwane Wielkim Kryzysem. Przyjmuje się go datować na lata 1929-1933, choć 
zaczął się w niektórych krajach nieco później, a jego konsekwencje były odczu-
wane dłużej, niż do 1933 r. Społeczeństwa wielu krajów były w szoku po długim 
okresie powojennej prosperity lat 20. XX wieku. Wydawało się, że nie można 
wyjaśnić wystąpienia tego kryzysu na gruncie istniejącej teorii ekonomicznej. 
Stąd rządy wielu krajów eksperymentowały prowadząc swoją politykę gospo-
darczą. Nie miały odpowiedniej podbudowy teoretycznej dla swoich działań. Co 
więcej, niekiedy podejmowano błędne decyzje, wzajemnie sobie szkodząc (na-
zwane to zostało polityką zubożenia sąsiada). W odpowiedzi na te wyzwania 
powstała „Ogólna teoria” Keynesa. 

4.2.3.2. Teoria Keynesa: przyczyny i konsekwencje 
Była ona przełomowa, odrzucała obowiązujący przez ponad wiek tzw. kla-

syczny model ekonomii. Dostarczyła wyjaśnień brakujących ekonomistom i za-
pewniała wskazania dla prowadzenia polityki gospodarczej. W sytuacji znaczą-
cego spadku produkcji, który występował w okresie Wielkiego Kryzysu, Keynes 
zaproponował rozwiązanie w postaci zapewnienia dodatkowego popytu. Dzięki 
niemu byłoby możliwe podniesienie poziomu produkcji i zwalczenie recesji. Jeśli 
rządu nie było stać na wypełnienie luki w zagregowanym popycie, powinien był 
zapożyczyć się na ten cel, zwracając pieniądze zebrane z podatków dopiero w 
okresie pomyślnej koniunktury. Zatem oszczędzanie przestawało być cnotą w 
okresie kryzysu; wydawanie pieniędzy, nawet jeśli się ich nie miało, stało się 
uzasadnione. Przedstawiciele szkoły austriackiej głęboko się takim zachowa-
niom sprzeciwiali argumentując, że politycy zyskali potwierdzenie dla działań, 
które w systemie demokratycznym lubili podejmować: zwiększać wydatki, a nie 
szukać oszczędności. 

Keynes był również mistrzem autopromocji. Tytuł jego głównego dzieła ce-
lowo nawiązywał do ogólnej teorii względności. Podobnie jak Einstein fizykę, 
Keynes chciał zrewolucjonizować ekonomię. Proponował rozwiązania, które 
społeczeństwa (i związki zawodowe) zazwyczaj lubiły: podnoszenie płac, zasiłki 
dla bezrobotnych, tworzenie przez rząd miejsc pracy (poprzez roboty publicz-
ne), dotacje za powstrzymywanie się od produkcji itd. Jak to obrazowo opisała 
kanadyjska ekonomistka Lorie Tarshis, autorka pierwszego podręcznika keyne-
sowskiego:  
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To, co dostarczył Keynes, to nadzieja: nadzieja, że dobrobyt może być przywróco-
ny i utrzymany bez pomocy więzień, obozów, egzekucji i bestialskich przesłuchań. 
W tych latach wielu z nas uważało, że podążając za Keynesem (…) każdy z nas 
może stać się lekarzem dla całego świata. 

Teoria Keynesa na tyle podobała się władzom, że była stosowana jeszcze po 
II wojnie światowej, aż do lat 70. XX wieku – do czasów tzw. kryzysów nafto-
wych. Jej wdrażanie uzasadniano również względami politycznymi. Wskazywa-
no nie tylko na potrzebę osłabienia wpływów lewackich w różnych krajach po-
przez m.in. wprowadzenie większych osłon socjalnych dla pracowników. Stąd 
stworzono koncepcję tzw. automatycznych stabilizatorów koniunktury. Pozwa-
lały one na stabilizowanie gospodarki, łagodzenie recesji niejako automatycz-
nie, zanim jeszcze władze zdołają podjąć decyzję. Doszedł do tego jeszcze jeden 
przykład – Niemiec. Olbrzymie bezrobocie na początku lat 30. doprowadziło do 
pewnych wypaczeń systemu demokracji. W wyniku powszechnych, demokra-
tycznych wyborów organizowanych w sytuacji rosnącego niezadowolenia spo-
łecznego, kiedy ludność z łatwością poddała się retoryce partii o skrajnych po-
glądach, do władzy doszli narodowi socjaliści, by następnie ograniczyć demo-
krację. Jak bolesne były później tego konsekwencje, wszyscy wiemy. Lekcja 
Niemiec stała się przestrogą dla elit intelektualnych wielu krajów, że należy w 
większym stopniu dbać o potrzeby socjalne, zwłaszcza w czasach kryzysów. 

Czy zatem można odrzucić teorię Keynesa? Niekoniecznie. Odpowiadała ona 
na potrzeby swoich czasów. Dostarczała brakujących ekonomistom wyjaśnień, 
wskazywała instrumenty polityki gospodarczej, które należałoby zastosować. 
Czy jednak można twierdzić, że teorię tą należy stosować również współcze-
śnie? Również niekoniecznie. Żyjemy w zupełnie innych warunkach niż 80 lat 
temu. Prawa ekonomicznie nie funkcjonują w oderwaniu od rzeczywistości, a 
skoro rzeczywistość się zmienia, to i one ewoluują. Większą rolę obecnie przy-
kłada się do zagadnienia koordynacji polityk gospodarczych i wspólnego wydo-
bywania gospodarki światowej z recesji. Ponadto, czasami okazuje się, że to nie 
rynek sam z siebie „powoduje” kryzysy finansowe i recesje. Niekiedy głównym 
ich czynnikiem sprawczym są władze. Dochodzi zatem do paradoksu: rządy cza-
sami tak bardzo starają się poprawić ludziom życie, zapobiec występowaniu re-
cesji, że same doprowadzają do ich powstania. 

4.2.3.3. Alternatywa – teoria austriacka 
Jedną z wartościowszych alternatywnych teorii ekonomicznych w zakresie 

kryzysów jest ta, opracowana przez przedstawicieli tzw. austriackiej szkoły eko-
nomii. Jej podwaliny stworzył Mises, zaś jego najwybitniejszym uczniem był 
Hayek, który rozwinął teorię swojego nauczyciela (stąd mówi się o tzw. modelu 
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Misesa-Hayeka). Hayek, zanim jeszcze ukazała się „Ogólna teoria” Keynesa, był 
zdecydowanym przeciwnikiem jego poglądów. Twierdził, że Keynes był „całko-
wicie w błędzie w swojej pracy naukowej” i poglądu tego nie zmienił do końca 
swojego życia. 

Według Misesa, sfera pieniężna i realna gospodarki są ze sobą nierozerwal-
nie powiązane. Określa się to mianem nieneutralności pieniądza. Co więcej, to 
czynniki pieniężne w dużej mierze determinują cykl koniunkturalny i mają kon-
sekwencje dla sfery realnej. Przedstawiciele szkoły austriackiej zakładają rów-
nież występowanie nieracjonalnych oczekiwań (mówią o „rozsądnych”, czyli ce-
lowych oczekiwaniach). Koncentrują się na wywołanych przez zakłócenia pie-
niężne różnicach między popytem a podażą dóbr konsumpcyjnych i inwestycyj-
nych, które wywołują przymusowe oszczędności, a w konsekwencji – recesję. 

Jak działa ten mechanizm? Wyobraźmy sobie, że dochodzi do zakłóceń pie-
niężnych, które prowadzą do tego, że przychody z kapitału (określano jako na-
turalna stopa procentowa) stają się wyższe, niż koszty ich pozyskania, czyli kosz-
ty kredytu (nazywane rynkową stopą procentową). Tymi czynnikami zakłócają-
cymi może być np. wzrost podaży pieniądza, wzrost kredytów sektora banko-
wego. W efekcie rośnie wartość inwestycji, przy czym finansowane one są nie 
tylko z oszczędności dobrowolnych, ale i przymusowych. Te ostatnie powodo-
wane są ograniczeniem konsumpcji wywołanej spadkiem siły nabywczej pienią-
dza. To zaś ma miejsce z powodu obniżenia się wartości pieniądza. Następnie 
dochodzi do wzrostu produkcji, przy czym dotyczy to głównie dóbr inwestycyj-
nych, a nie konsumpcyjnych, gdyż przedsiębiorstwa wydłużają proces produk-
cyjny i zamiast koncentrować się na dobrach konsumpcyjnych, zaczynają pro-
dukować w większej mierze dobra inwestycyjne. Prowadzi to do sytuacji, kiedy 
– przy niezmienionych preferencjach konsumentów – popyt na dobra kon-
sumpcyjne będzie większy od ich podaży (będzie rosła podaż dóbr wyższego 
rzędu). To natomiast wywoła inflację. Dopóki trwa dopływ kredytu do gospo-
darki, dopóty będą rosły przymusowe oszczędności, a wraz z nimi inwestycje. 
Jednakże kiedyś stopy procentowe muszą wzrosnąć (inaczej doszłoby nawet do 
hiperinflacji lub do utraty płynności przez banki). Wtedy część procesów inwe-
stycyjnych zostanie niedokończonych, co doprowadzi do recesji, której towarzy-
szył będzie wzrost bezrobocia. 

Z tej teorii wypływa szereg, ciekawych konstatacji: 

» najlepiej jest zapobiegać recesji jeszcze w trakcie boomu, 
» każde wywołanie sztucznego boomu musi się zakończyć recesją, stąd ważne 

jest ścisłe kontrolowanie podaży pieniądza i prowadzenie neutralnej polityki 
pieniężnej (w tym jej odpolitycznienie), 
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» im dłużej trwało stymulowanie gospodarki, tym dłuższe będzie występujące 
później załamanie, 

» im większe były różnice w rynkowych i naturalnych stopach procentowych, 
tym głębszy będzie późniejszy kryzys, 

» pobudzanie gospodarki w czasie kryzysu poprzez kredyty konsumpcyjne do-
prowadzi do pogłębienia się nierównowagi stóp procentowych, a w konse-
kwencji – do jeszcze większych trudności gospodarczych, 

» gospodarka wyjdzie z kryzysu po tym, jak sytuacja na rynku zostanie uspokojo-
na na tyle, by przedsiębiorcy mogli zacząć podejmować decyzje co do kierun-
ków inwestycyjnych, 

» w trakcie kryzysu politycy powinni pozwolić przedsiębiorstwom upadać, by go-
spodarka możliwie jak najszybciej sama oczyściła się z nieefektywnych jedno-
stek, 

» nie ma wyboru pomiędzy inflacją a bezrobociem; jest wybór pomiędzy niższym 
bezrobociem teraz lub w dalszej przyszłości. 

Szkoła austriacka tłumaczy Wielki Kryzys brakiem dostatecznego nadzoru ze 
strony Rezerwy Federalnej i utrzymywaniem sztucznie niskich stóp procento-
wych w gospodarce amerykańskiej w latach 20. XX wieku przez zbyt długi okres. 
W związku z tym poczyniono wiele chybionych inwestycji (również giełdowych), 
a te kiedyś musiały zakończyć się załamaniem. 

Model Misesa-Hayeka został rozwinięty w czasach, kiedy dość powszechne 
było oczekiwanie interwencji państwa. Tymczasem przedstawiciele szkoły au-
striackiej proponowali, by władze nie robiły nic ponad pomaganie firmom w 
przeprowadzaniu procedury upadłościowej. Nie spotykało się to ze zrozumie-
niem nie tylko społeczeństw, ale i wielu ekonomistów. Krytykowano również 
pojęcia „naturalnej” stopy procentowej czy przymusowych oszczędności, a tak-
że nie uwzględnienie konsekwencji upadku instytucji finansowych (ograniczają-
cych możliwości finansowania inwestycji potrzebnych do powrotu do okresu 
prosperity). Jednakże mimo tych słabości model ten przeżył swój renesans w 
pod koniec lat 60. XX wieku, kiedy to narosło przekonanie o porażce modelu 
Keynesa. 

4.2.3.4. Hayek czy Keynes? Kto miał rację?  
Nie można rozstrzygnąć, który z tych wielkich ekonomistów ostatecznie miał 

rację. Zapewne w jakiejś mierze obydwaj. Już kilka lat po opublikowaniu teorii 
Keynesa, pojawiły się postulaty połączenia jej z teorią Hayeka. Mimo możliwości 
uzupełniania się, nie doprowadzono do takiego scalenia. Teoria Hayeka dobrze 
pokazuje, że stymulowanie gospodarki może się źle dla niej zakończyć. Ewi-
dentnie można to zobrazować przykładem polityki pieniężnej realizowanej 
szczególnie po 11 września 2001 r. w USA. Obniżenie stóp procentowych do re-
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kordowo niskiego poziomu i utrzymywanie ich przez długi czas jest wskazywane 
jako jedna z głównych przyczyn ostatniego kryzysu finansowego. Rzeczywistość 
potwierdziła zatem tezę Hayeka o nieneutralności pieniądza, a także możliwość 
popełniania przez władze błędów w prowadzeniu polityki gospodarczej. Są to 
argumenty za prowadzeniem ostrożnej polityki makroekonomicznej i ograni-
czaniem zakresu ingerencji władz w gospodarkę. 

Czy zatem również w okresie kryzysu należy prowadzić pasywną politykę go-
spodarczą? Wyobraźmy sobie, co działoby się, gdyby dopuszczono do upadku 
nie tylko Lehman Brothers, ale i innych wielkich banków? Być może system 
bankowy wciąż nawet obecnie nie funkcjonowałby poprawnie, zmniejszając 
szanse wyjścia świata z recesji, która byłaby znacznie głębsza, niż dotychczaso-
wa. Czy politycy dobrze czynili, zwiększając wydatki publiczne na stymulowanie 
gospodarki? Wydaje się, że jest to już kwestia wyboru politycznego: czy chcemy 
mieć zdrową, szybko rozwijającą się gospodarkę w przyszłości, czy łagodniejszą 
recesję obecnie? Jeśli celem władz jest krótki okres (np. ze względu na niskie 
poparcie społeczne przed wyborami), wtedy interweniują, nawet za cenę wzro-
stu deficytu budżetowego, zadłużenia kraju i obciążania nim nawet przyszłych 
pokoleń. Władze dużych krajów mogą to robić licząc, że koszty kryzysu przerzu-
cą na inne państwa (np. poprzez obniżanie kursu swojej waluty dla poprawienia 
konkurencyjności eksportu, co osłabia możliwości innych krajów do wyjścia ze 
stagnacji). Jeśli natomiast rządy powstrzymują się od aktywnych działań, go-
spodarka ma szanse na samooczyszczenie się z nieefektywnych jednostek, dzię-
ki czemu tworzone są solidniejsze fundamenty dla późniejszego wzrostu (o ile 
nie zostaną one trwale nadwątlone w trakcie kryzysu). 

Rządy mogą interweniować przy założeniu, że ich działania będą skuteczne. 
Jednakże w sytuacji rosnącej współzależności rozwoju krajów (globalizacji), nie 
jest to takie łatwe. Jeśli cykl koniunkturalny danego kraju w dużej mierze jest 
kształtowany przez czynniki egzogeniczne, tj. takie, na które władze nie mają 
wpływu, wtedy interweniowanie nie miałoby większego sensu. Można by po-
dejmować działania antykryzysowe w celu uspokojenia społeczeństwa, dla za-
pobieżenia pesymizmowi, przez który ludność mogłaby ograniczyć wydatki kon-
sumpcyjne. Jeśli udałoby się przekonać społeczeństwo do nie powstrzymywania 
się od ograniczenia konsumpcji, do nie zwiększania oszczędności (w tym zakre-
sie Keynes miałby rację), przyczyniłoby się to do ograniczenia skali spowolnienia 
gospodarczego. Tego typu zabiegi uspokajające mają szanse powodzenia (na-
wet, jeśli za zapowiedziami nie zawsze podążają rzeczywiste działania) jeśli spo-
łeczeństwo ufa kompetencjom władz kraju w sprawach gospodarczych, a opo-
zycja nie jest w stanie przedstawić wiarygodnego, alternatywnego programu. 
Włącza się wtedy mechanizm samospełniającej się przepowiedni. 
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4.3. Ekonomiczne teorie cykli koniunkturalnych o orientacji psychologicznej 

Niniejszy podrozdział poświęcony jest wybranym ekonomicznym teoriom 
cykli koniunkturalnych, które szczególny nacisk kładły na aspekt psychologiczny. 
Podstawowym źródłem do niniejszej części było opracowanie Melberga (1998), 
chociaż autorzy niniejszego rozdziału starali się uporządkować te rozważania i 
rozwinąć je o własne spostrzeżenia i refleksje. 

Być może pierwszym teoretykiem, zaliczanym zarazem do szkoły uznawanej 
za najstarszą szkołę teorii ekonomii – ekonomii klasycznej, który podjął poważ-
ną próbę ujęcia zjawiska cykli koniunkturalnych, nie unikając jednocześnie po-
głębionej refleksji nad szczegółowymi aspektami zachowania i motywacji 
uczestników rynku, był brytyjski filozof John Stuart Mill (1806-1873). Evelyn 
Forget, która przeanalizowała teorię fluktuacji ekonomicznych Milla, wywiodła z 
niej dwa podstawowe rozróżnienia uczestników rynku – spekulantów lekko-
myślnych (ang. rash speculators86) oraz profesjonalnych graczy (ang. professio-
nal gamblers). Tych pierwszych przyciąga rynek wówczas, gdy ceny rosną. Sku-
piają się jedynie na cenie, nie rozumiejąc leżących u podłoża ceny sił popytu i 
podaży. Profesjonaliści natomiast podejmują decyzje nie na podstawie cen, ale 
na podstawie konkretnych przesłanek ekonomicznych (Forget, 1990). Nie zaw-
sze jednak profesjonalni gracze mogą grać w oparciu o przesłanki fundamental-
ne, ponieważ czasem w gospodarce panuje zastój, wynikający z wykorzystania 
przez różne strony transakcji możliwych szans na zysk. Wówczas motywowani 
chęcią ciągłego zysku profesjonaliści zamieniają się w zwyczajnych spekulan-
tów. Sytuacja jest stabilna, dopóki profesjonaliści, którzy z reguły mają dużo ka-
pitału, chcą kupować od spekulantów. Jednak gdy tylko przestaną to robić, spe-
kulanci wpadają w panikę i zaczyna się kryzys skutkujący tym, że ceny są poniżej 
wartości fundamentalnej.  Kiedy ceny długo znajdują się poniżej wspomnianej 
wartości, profesjonaliści są w stanie to zidentyfikować i znów grają na tzw. 
„fundamenty” do momentu aż przyjdzie kolejny zastój. Tym samym cały cykl się 
zamyka (Melberg, 1998). 

Docierając do XX wieku, warto wspomnieć o teorii brytyjskiego ekonomisty 
Arthura Cecila Pigou (1877-1959), który przyczyny wahań koniunktury upatry-
wał nie tylko w sferze realnej i nominalnej gospodarki87, ale również w psycho-

                                                           
86

 Można to również tłumaczyć jako „spekulanci lawinowi“ (ang. rash to też lawina). Ta swoista 
wieloznaczność tego słowa wskazywać na te dwie cechy tej grupy inwestorów – lekkomyślność, 
pochopność lub skłonność do lawinowego włączania się do gry, gdy ceny zwyżkują. 
87

 Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że Pigou wyprzedził swoją epokę w tym sensie, że 
po raz pierwszy sformułowaną, w dodatku w bardzo szerokim zakresie, teorię która bardzo przy-
pomina nurt ze współczesnej ekonomii - równowagową teorię cykli koniunkturalnych (EBC, ang. 
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logii uczestników życia gospodarczego88 (Melberg, 1998). David Collard tak oto 
podsumował ideę Pigou:  

fluktuacje (nieregularne cykle) napędzane są zmiennością oczekiwań co do zy-
sków uczestników gospodarki.  Te (oczekiwania – przyp. autorów) są zwrotnie 
wywoływane impulsami, które mogą mieć w swojej naturze charakter realny (w 
sensie ekonomicznym – przyp. autorów), psychologiczny, a także monetarny

89
. 

Odkąd pierwszy, inicjujący impuls stał się wyczuwalny, może być już podtrzymy-
wany przez którykolwiek lub wszystkie trzy wspomniane impulsy naraz. W konse-
kwencji, fluktuacje zatrudnienia będą tym większe, im większa będzie sztywność 
cen i płac i prawdopodobnie większe niż wynika to z potrzeb społeczeństwa (Col-
lard, 1996, s. 913, za: Melberg, 1998).  

Nacisk na ten psychologiczny aspekt impulsów w teorii ekonomii zawdzię-
czamy w pewnym stopniu Pigou (Melberg, 1998), który uważał, że istnieje:  

ogólna tendencja, by oczekiwać, że proces, który obserwujemy w danym mo-
mencie, będzie kontynuowany również w innych obszarach i przez dłuższy czas 
(Pigou, 1933, s. 235, za: Melberg, 1998).  

Nowoczesna dziedzina zarówno ekonomii, jak i finansów, do której dodaje 
się atrybut „behawioralny” nazywa to wiarą w kontynuację trendu.  

Można również przyjąć, gdyż Pigou temu nie zaprzeczał, że zgodnie z jego 
modelem cykli koniunkturalnych, równowaga może istnieć w sytuacji konku-
rencji, racjonalności uczestników oraz pełnej informacji, jednak Pigou daleki był 
od zakładania, że uczestnicy rynku są racjonalni, a co za tym idzie można z du-
żym prawdopodobieństwem zakładać wpływ czynników psychologicznych na 
wahania koniunktury. Ponadto, teoretycy EBC zakładają, że impulsy mają cha-

                                                                                                                                               
equilibrium business cycle theory), która reprezentowana jest m.in. przez Lucasa oraz Kydlanda i 
Prescotta. EBC miała dwie historyczne fazy rozwoju: 

» Monetarna teoria cyklu koniunkturalnego (MBC, ang. monetary business cycle theory) re-
prezentowana przez Lucasa (1975); impulsy monetarno-fiskalne; racjonalne oczekiwania. 

» Teoria realnego cyklu koniunkturalnego (RBC, ang. real business cycle theory) reprezen-
towana przez Kydnalda i Prescotta (1982); impulsy o charakterze realnym; racjonalne 
oczekiwania (Collard, 1996, s. 912). 

88
 Podobnie jak w EBC, u Pigou istotne są oczekiwania uczestników rynków co do kształtowania 

się zysków, a także to, że o wahaniach koniunktury decydują impulsy, do których poza tymi wy-
mienianymi w ramach EBC (monetarne i realne) można dodać jeszcze postulowane przez Pigou 
impulsy psychologiczne (Collard, 1996, 912-924). 
89

 Związany z nominalnym korelatem sfery realnej, który staje się coraz bardziej rozbieżny 
względem sfery realnej za sprawą rozrastającej się sfery finansowej, „emancypującej się” również 
w taki sposób, że współczesna ekonomia zidentyfikowała wiele zjawisk, które występują jedynie 
po stronie nominalnej (pieniężnej). Ściślej, w tym wypadku chodzi Pigou o oczekiwania inflacyjne. 
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rakter nieregularny i stochastyczny (losowy), o czym podobne zdanie miał Pigou 
(Collard, 1996, s. 914). Pigou na uczestników życia gospodarczego patrzy jak na 
niezależne psychologiczne jednostki, które dokonują własnych prognoz. Pod-
stawą błędów natury psychologicznej, zdaniem Pigou, jest niedostateczna ilość 
informacji, jakim dysponują podmioty oraz błędy, jakie popełniają oni, gdy do-
konują prognoz, które związane są z nieuzasadnionym optymizmem lub pesy-
mizmem (Collard, 1996, s. 912-924). Błędy psychologiczne, zdanie Pigou mają 
charakter niesymetryczny (rozkładają się nierównomiernie, przez co się nie re-
dukują), przez co można mówić o nich jako o odrębnym czynniku napędzającym 
fluktuacje lub oddziałującym zwrotnie na czynniki lub oczekiwania o charakte-
rze monetarnym (Collard, 1993, s. 411-414). Na koniec warto jeszcze wspo-
mnieć, że Pigou podkreślał również rolę efektów zewnętrznych (ang. externali-
ties) związanych z bezrobociem, które powstaje w okresie dekoniunktury i które 
zwrotnie oddziałuje na wielkość wahań (Collard, 1996, s. 914). 

Kolejnym i jednym z najważniejszych dla teorii ekonomii teoretyków, który 
za istotny uważał czynnik psychologiczny, jest brytyjski ekonomista John May-
nard Keynes (1883-1946), który w niektórych kręgach ekonomistów znów po-
wraca do łask, a którego myśl ekonomiczna obecna jest cały czas w nurcie eko-
nomii neokeynsowskiej, zgodnie przez wielu ekonomistów zaliczanej do eko-
nomii głównego nurtu. W tym miejscu, zgodnie z formułą podrozdziału, omó-
wione zostanie jedynie psychologiczne podejście Keynesa do zmienności i fluk-
tuacji rynku oraz poziomu inwestycji. Teoretyk ten niejako z góry zakładał nie-
racjonalność inwestorów i wydawał się zgadzać z Pigou co do tego faktu, spro-
wadzając jego przyczyny do prostego przekonania uczestników rynku o tym, że 
przyszłość jest niepewna (Melberg, 1998). Pigou pisał, że:  

nie ma bezpiecznej bazy przeszłych doświadczeń, które mogłyby służyć jako 
przewodnik do podejmowania aktualnych decyzji (Pigou, 1927, s. 76, za:  Mel-
berg, 1998).  

Faktem jest również, że nie ma podstaw, by zakładać, że ludzie racjonalnie 
kalkulują prawdopodobieństwo przyszłych korzyści (Melberg, 1998). Według 
Keynsa istnieją co najmniej dwa powody nieracjonalności i zarazem nieprzewi-
dywalności uczestników rynku, które stoją za ciągłymi, nieregularnymi fluktua-
cjami rynku. Po pierwsze, ludzie kierują się tzw. animal spirits90, co ów ekono-
mista określał w taki sposób, że: 

                                                           
90

 Angielskie określenie animal spirits można tłumaczyć na jęz. polski jako animusz, werwę. 
Czasem w literaturze ekonomicznej można spotkać się z określeniem instynkt. Nie oddają one 
jednak, zdaniem autorów, istoty zjawiska, zatem lepszym rozwiązaniem, jest pozostanie przy 
angielskim terminie, które może bardziej jednoznacznie kojarzyć się z ideą Keynsa. 
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rynek będzie podlegał falom optymistycznych i pesymistycznych nastrojów, które 
nie są uzasadnione lub w sytuacji, gdy to jest uzasadnione, lecz brakuje solidnych 
podstaw dla sensownych kalkulacji (Keynes, 1936, s. 161-162, za: Melberg, 
1998).  

Po drugie, używamy naszej inteligencji, by antycypować i wnioskować o tym, co 
według przeciętnej opinii (uczestnika rynku – przyp. autorów) uważa się, że jest 
faktycznie przeciętną opinią (Keynes, 1936, s. 154, za: Melberg, 1998).  

Hans Melberg (1998) wyraził to jeszcze innymi słowami, pisząc, że „próbu-
jemy odgadnąć, co inni ludzie zgadują” na temat prawdopodobnego zachowa-
nia się rynku w bliższej i dalszej przyszłości. 

4.4. Teoria finansów i sposoby rozumienia kryzysów finansowych w jej 
ramach 

W niniejszej części rozdziału omówione zostaną ważne teorie kryzysów fi-
nansowych opracowane przez badaczy, których doświadczenie i dorobek nau-
kowy koncentruje się wokół zagadnień związanych głównie z przedmiotem ba-
dań nauki o finansach.  

Na początek rozważań, jako punkt odniesienia, warto przywołać fundamen-
talną dla teorii finansów teorię dotyczącą tego, jak kształtują się ceny aktywów 
na rynkach finansowych – hipotezę informacyjnej efektywności rynków finan-
sowych (ang. EMH) sformułowaną w kilku artykułach naukowych między ro-
kiem 1965 i 1991 przez Eugene’a Famę. W jednym z pierwszych artykułów do-
tyczących tego problemu (Fama, 1965), Fama ujął pojęcie efektywności rynków 
w ramy formalizmu o charakterze częściowo matematycznym, a do pewnego 
stopnia jedynie ekonomiczno-intuicyjnym91. Słownie, pojęcie efektywnego ryn-
ku, może być rozumiane jako  

rynek, na którym duża liczba racjonalnych, maksymalizujących zyski oraz aktyw-
nie konkurujących ze sobą uczestników, próbuje przewidzieć przyszłą wartość 
wszystkich z występujących na rynku papierów wartościowych oraz, na którym to 

                                                           
91

 E. Fama nie trzymał się do końca rygorów, jakie narzuca matematyka, ponieważ ujmował w 
swoim modelu informacje, co do których nie podał ścisłego sposobu ich kwantyfikacji. Z drugiej 
jednak strony nadał problemowi na tyle ścisły kształt, że można było dalej rozwijać modele oparte 
na tej hipotezie, które na wiele sposobów zaczęły być testowane metodami ekonometrycznymi w 
odniesieniu do konkretnych rynków finansowych. Być może sformułowanie zupełnie ścisłej teorii 
wymagałoby połączenia dorobku nie tylko eknomii i matematyki, ale również informatyki, która 
w czasach publikacji pierwszych artykułów Famy dopiero się rozwijała, a która dzisiaj mogłaby 
dostarczyć odpowiedniego sposobu kwantyfikacji informacji, którymi mogą dysponować 
uczestnicy rynków finansowych. 
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rynku ważne aktualne informacje są niemal swobodnie dostępne wszystkim zain-
teresowanym (Fama, 1965, s. 56).  

Przytoczona definicja, którą Fama wywiódł z prac innych badaczy w toku swoich 
studiów nad fenomenem „efektywności” rynków finansowych stanowiło grunt 
pod już dość ścisłe, w sensie teorii ekonomii, prawo zwane hipotezą lub twier-
dzeniem o efektywności. Oskar Starzeński w następujący sposób podsumowuje 
tzw. pierwsze twierdzenie o efektywności rynku zawarte w tym samym artykule 
Famy, z którego pochodzi przytoczona wcześniej definicja rynku efektywnego:  

Rynek finansowy jest efektywny wtedy i tylko wtedy, gdy będący w dyspozycji ca-
ły zbiór informacji, dotyczący wszystkich tytułów (akcji) znajdujących się na rynku 
kapitałowym, znajduje natychmiastowe odbicie w cenach tych tytułów (Starzeń-
ski, 2006, s. 21).  

Konsekwencją istnienia wspomnianego zjawiska jest to, że żaden z uczestni-
ków rynku nie jest w stanie w dłuższym horyzoncie osiągnąć ponadprzeciętnych 
zysków, ponieważ nie jest w stanie mieć w swojej dyspozycji informacji „lep-
szych” niż te, które są w posiadaniu jego konkurentów. Być może taki właśnie 
stan jest jednym z głównych bodźców dla dużych firm z sektora finansowego 
np. banków inwestycyjnych do tego, by konstruować coraz mniej zrozumiałe 
dla nabywców instrumenty finansowe, by zwiększyć tzw. asymetrię informacji, 
która daje większą szansę na lepsze zyski stronie lepiej poinformowanej (dużej 
instytucji). Wiele testów przytoczonej hipotezy, szczególnie na rynkach rozwi-
niętych, potwierdziło istnienie efektywności – szczególnie w tzw. słabej formie, 
w której wszyscy uczestnicy dysponują jedynie zbiorem informacji historycz-
nych i w oparciu o nie podejmują decyzje dotyczące zakupów aktywów finan-
sowych. 

Warto dodać, że Fama (1970, s. 383) wyróżnił jeszcze formę silną i półsilną 
efektywności rynku, które jednak nie doczekały się tak licznych pozytywnych 
weryfikacji, jak forma słaba i dlatego mają większe znaczenie w samej teorii. 
Ważnym elementem teorii Famy jest to, że ceny odzwierciedlają czynniki fun-
damentalne przedsiębiorstwa, którego walory wyceniane są na giełdzie. Jednak, 
by dokładniej zrozumieć ten fenomen warto nieco wgłębić się jeszcze w hipote-
zę efektywności. Oprócz racjonalności inwestorów, zakłada się w niej, że zmiany 
cen odzwierciedlają zmiany wartości wewnętrznej (ang. intrinsic value) wyce-
nianych na giełdzie walorów, która nazywana jest niekiedy wartością funda-
mentalną, która to odzwierciedla zmiany wszystkich istotnych dla funkcjono-
wania przedsiębiorstwa czynników. Fama w swoim artykule z 1965 roku założył 
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(s. 55-56), że te zmiany mają charakter losowy i niezależny92 i w przełożeniu na 
zmiany cen akcji w czasie, najlepiej odzwierciedla je proces błądzenia przypad-
kowego, który w języku angielskim określany jest jako random walk. Ekonome-
trycznie patrząc, wspomniany proces stochastyczny można zdekomponować na 
sumę tzw. białych szumów (Copertwait, Metcalfe, 2009, s. 71), które charakte-
ryzują się ergodycznością (ibidem, s. 31), a więc tym, że w miarę upływu czasu 
wartość oczekiwana realizacji takiego procesu oscyluje wokół pewnej określo-
nej wartości, a gdy czas dąży do nieskończoności, jest bliska tej wartości. Suma 
tych białych szumów (niezależnych zmiennych losowych o wartości oczekiwanej 
wynoszącej zero) stanowi jednak nałożenie się na siebie różnych odchyleń od 
wartości oczekiwanej i w efekcie jest błądzeniem losowym, a więc wartość 
oczekiwana w kolejnych okresach może dowolnie odbiegać od zera. Chociaż 
proces błądzenia losowego posiada „pamięć” (co przeszłych zmian), która ro-
śnie wraz z czasem, to nie można przewidzieć w momencie  , jak zmieni się 
wartość do momentu    . W tym ścisłym ujęciu możemy również zaobser-
wować, że zmiana taka jest nieprzewidywalna, bowiem sama cena będzie miała 
o tyle pamięć, że będzie zależała od tego, na ile wyceniany była walor w okresie 
poprzednim, ale sama ta pamięć nie daje podstawy do dobrych przewidywań, 
bo są one zawarte już w aktualnej cenie. Sama zmiana z okresu poprzedniego 
na obecny będzie niezależna od wcześniejszej zmiany (z okresu przed poprzed-
nim na poprzedni). Teoria EMH stawia również pod znakiem zapytania możli-
wość przewidzenia załamań lub korekt na rynku, które są już zjawiskami kryzy-
sowymi, a więc istotnym z punktu widzenia niniejszej publikacji. Podsumowu-
jąc, można powiedzieć, że zgodnie z przytoczoną charakterystyką zmian cen na 
rynku efektywnym, nie jest możliwa na nim „efektywna” (w rozumieniu – zy-
skowna) spekulacja. Dlaczego zatem jest ona tak wszechobecna i powoduje 
niedoszacowania lub przeszacowania cen walorów, które zgodnie z modelami 
wycen np. DCF (ang. discounted cash flows), powinny mieć inną wartość odpo-
wiadającą wartości fundamentalnej? Odpowiedź na to pytanie stanowią teorie 
baniek (bąbli) oraz finanse behawioralne.  

W tej części rozdziału omawiane są klasyczne teorie93, do których zaliczymy 
tzw. bańki racjonalne, natomiast nadmierne przeszacowania aktywów, mające 

                                                           
92

 Oznacza to, że same zmienne losowe (składniki losowe), których suma daje realizację całego 
procesu  odzwierciedlającego kształtowanie się kursu w czasie nie mają „pamięci“, a więc nie 
występuje autokorelacja pomiędzy wartościami z dwóch, nawet oddalonych od siebie tylko o 
jeden okres momentów. 
93

 Mówiąc w pewnym uproszczeniu – takie, u których podstaw leży zawarte explicite lub implicite 
założenie o racjonalności zachowań uczestników rynków. 
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przyczyny nieracjonalne (np. bańki nieracjonalne) omówione zostaną w części 
poświęconej finansom behawioralnym. Według Oskara Starzeńskiego  

bańką racjonalną nazywa się różnicę między ceną aktywu finansowego obser-
wowaną na rynku a jego ceną fundamentalną (Starzeński, 2006, s. 30),  

z zastrzeżeniem tego, że tylko wówczas będzie można nazwać ją racjonalną, gdy 
cena na rynku będzie odzwierciedlała korektę o antycypowany przez inwesto-
rów na rynku strumień przyszłych dywidend (Starzeński, 2006, s. 30-31). Zda-
niem Diby i Grossmana, istnienie pozytywnej bańki racjonalnej (przeszacowa-
nie) bierze swój początek już od dnia pierwszego notowania waloru na giełdzie 
(Diba, Grossman, 1986, s. 1).  

Występowanie baniek racjonalnych przeczy hipotezie EMH, a główny pro-
blem polega na tym, że zarówno istnienie omawianych w niniejszym akapicie 
baniek, jak również efektywnych rynków, ma u swoich podstaw założenie o ra-
cjonalności inwestorów, podczas gdy EMH zakłada, że nie może dochodzić do 
przeszacowań (Starzeński, 2006, s. 31). Być może w modelach EMH powinny 
być już uwzględniane bańki racjonalne (skoro i tak są one racjonalne94), by wye-
liminować tę sprzeczność. Jednak z drugiej strony podstawą EMH jest odzwier-
ciedlanie w cenach tzw. „fundamentów”, a strumień przyszłych dywidend, to 
już sięgająca daleko w przyszłość antycypacja, która kłóci się nawet z hipotezą w 
formie silnej (Fama, 1970, s. 383). 

Starzeński (2006, s. 32) w grupie baniek racjonalnych wyróżnia jeszcze bańki 
spekulacyjne, które z jednej strony motywowane są, przynajmniej z pozoru, ra-
cjonalnymi przesłankami, ale podzielanymi tylko przez gorzej poinformowanych 
uczestników rynku, ponieważ wspomniane przesłanki są „produkowane” przez 
innych uczestników, którzy chcą „sztucznie” wywołać wzrost cen aktywów na 
rynku.  

W tym miejscu, mając na uwadze fakt powstawania na rynkach baniek, 
można zauważyć, że hipoteza efektywności rynków i to, czy ona działa w odnie-
sieniu do rynków finansowych, ma duże znaczenie w kontekście tego, jak bę-
dziemy postrzegali kryzysy – wiemy dzięki niej, że trudno jest np. taki kryzys 
przewidzieć. Istotne jest również nie tylko to, czy kryzysy można przewidywać, 
ale również określenie, czy są one nieodłączną stroną rynku, czy też wynikają z 
zaniedbań regulatorów rynku, asymetrii informacji między uczestnikami rynku. 

                                                           
94

 E. Fama starał się uwzględniać w modelu wszytko to, co rzeczywiście wpływa na ceny akcji, a co 
inwestorzy dobrze indentyfikują. Jeżeli oczekiwania, co do przyszłych dywidend są racjonalne i 
mają odzwierciedlenie w cenach, to również stanowią informację, którą inwesotrzy się posługują, 
a zatem sam model wyceny fundamentów powinien to uwzględniać. 
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Odpowiedź na to pytanie można uzyskać analizując teorie kryzysów sensu stric-
to.  

Z ciekawymi oraz integrującymi wiele różnych czynników modelami kryzy-
sów, można spotkać się u Frederica Mishkina, który ich przyczyny upatruje w 
zjawisku asymetrii informacji. Zanim przejdziemy jednak do głównego mechani-
zmu, jaki on opisuje, przyjrzyjmy się temu, jak przez niego rozumiane jest zjawi-
sko kryzysu finansowego:  

kryzys finansowy jest zakłóceniem na rynkach finansowych, kiedy to selekcja ne-
gatywna i pokusa nadużycia stają się jeszcze poważniejszym problemem – tak, że 
rynki finansowe nie są zdolne do tego, by dokonywać efektywnego transferu 
środków tam, gdzie istnieją najbardziej produktywne sposoby ich wykorzystania 
w zakresie inwestycji (Mishkin, 1991, s. 7).  

Jak można zauważyć, sama definicja przyjęta przez Mishkina zapowiada, co, 
jego zdaniem, odgrywa decydującą rolę w powstawaniu i utrzymywaniu się kry-
zysów. Zasadniczo w finansach95 przyjmuje się, że na problem asymetrii infor-
macji składają się dwa zjawiska:  

» selekcji negatywnej (ang. adverse selection) oraz  
» pokusy nadużycia (ang. moral hazard).  

W sferze finansowej związanej z bankowością i rynkami finansowymi o se-
lekcji negatywnej mówimy wówczas, gdy pożyczkobiorcy o wysokich ratingach 
(zdolnościach kredytowych), zniechęceni nieadekwatnie wysokim kosztem kapi-
tału pożyczkowego, wybierają inne formy finansowania lub rezygnują z nowych 
wysoko opłacalnych inwestycji i w „grze o kredyt” pozostają jedynie ci, z który-
mi związane jest wysokie ryzyko niewypłacalności. Taka sytuacja zniechęca 
banki do udzielania kredytów (Mishkin, 1991, s. 2-3), co, w sytuacji, gdy dotyczy 
to całego rynku, przekłada się, jak wiemy z teorii ekonomii, na niższy poziom 
inwestycji, produkcji, a więc również niższy wzrost gospodarczy, a tym samym 
niższy wzrost dobrobytu.  

Drugim zjawiskiem jest pokusa nadużycia. Polega ona na tym, że ten, kto po-
życzył pieniądze, może teraz niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zainwe-
stować te środki w przedsięwzięcia o wyższym ryzyku (Mishkin, 1991, s. 4).  

Mishkin (1991, s. 8-10) wskazuje również kilka przyczyn zaostrzenia się tych 
dwóch wspomnianych przejawów asymetrii informacji, które w efekcie przy-

                                                           
95

 Nie tylko w sferze bankowości i rynków finansowych, które odgrywają kluczową rolę w 
transferze środków na inwestycje, ale również w ubezpieczeniach, gdzie asymetria informacji jest 
przyczyną np. tego, że osoba o niskim ryzyku wystąpienia jakiegoś niekorzystnego, związanego z 
nią zdarzenia, może zapłacić i tak nieadekwatnie wyższą składkę. 
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czyniają się do powstawania kryzysów, a zaliczyć do nich można wzrost stóp 
procentowych, spadek cen akcji, wzrost niepewności, paniki bankowe oraz nie-
oczekiwane spadki poziomu cen. Następnie rozwinął swoją teorię w rozbudo-
wany model powstawania kryzysów na przykładzie USA (Mishkin, 2007, s. 209). 
Rysunek 4.1. przedstawia ten nowy, nieco udoskonalony model.  

 
Rysunek 4.1. Schemat przebiegu kryzysu finansowego według F. Mishkina 

 
W nowym ujęciu dodany został jeszcze jeden czynnik przyczyniający się do 

powstawania kryzysów – pogorszenie się bilansów banków – co w bankowości 
zwykle oznacza konieczność dokonywania odpisów związanych z tworzeniem 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mishkin (2007, s. 209). 
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rezerw z tytułu należności zagrożonych. Dodatkowo wzrost stóp procentowych, 
o ile z jednej strony zachęca do oszczędzania pieniędzy, o tyle z drugiej zniechę-
ca przedsiębiorstwa do zaciągania kredytów na cele inwestycyjne. W tak trud-
nych warunkach – zarówno dla banków, jak i kredytobiorców – rośnie ryzyko 
niekorzystnych zjawisk, będących efektem asymetrii informacji. Na przykład 
przedsiębiorstwa mogą kredytem finansować bardziej ryzykowne przedsięwzię-
cia, chcąc utrzymać spadającą rentowność inwestycji, wynikającą z wyższego 
kosztu pozyskania kapitału (pokusa nadużycia). Banki z kolei, mogą bronić się 
przed selekcją negatywną udzielając mniej kredytów i zaostrzając kryteria oce-
ny zdolności kredytowej. Przedsiębiorstwa, które mniej inwestują, są gorzej wy-
ceniane przez rynek, co owocuje spadkiem cen akcji. 

Efektem tych wszystkich wspomnianych czynników, jak również wiążącej się 
z tym większej niepewności uczestników rynku, jest jeszcze większa asymetria 
informacji, wynikająca z niechęci stron transakcji do zdradzania swoich intencji, 
czego efektem jest brak zaufania. Wszystkie te czynniki prowadzą do spadku ak-
tywności ekonomicznej, czego efektem może być panika bankowa, która jest 
konsekwencją spirali nieufności i niechęci do udzielania kredytów. Z drugiej 
strony taka sytuacja rodzi niepewność co do przyszłości banków, które nie mo-
gą wykonywać zadań, do których zostały powołane, i od powodzenia których, 
zależy nie tylko rentowność tych instytucji, ale również bezpieczeństwo powie-
rzonych środków. Po kolejnej fali zaostrzania się asymetrii informacji i spadku 
aktywności, może wystąpić charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych kryzys 
deflacyjny, podczas którego przedsiębiorstwa wpadają w pułapkę zadłużenio-
wą, ponieważ spadek cen oznacza niższą rentowność przedsiębiorstw, co 
utrudnia spłatę rat kredytów, które pozostają niezmienione. 

Patrząc historycznie, warto jeszcze powrócić do kilku teorii kryzysów. We-
dług Frederica Mishkina, wcześniejsze poglądy na kryzysy finansowe można po-
dzielić na dwie grupy – monetarystyczne (reprezentowane m.in. przez Miltona 
Friedmana i Annę Schwartz ze szkoły chicagowskiej) oraz bardziej eklektyczne, 
które można przypisać teoretykom takim jak Hyman Minsky, czy też Charles 
Kindleberger (Mishkin, 1991, s. 1-2). Monetarystyczne podejście ujmuje pro-
blem kryzysów bardzo jednostronnie, upatrując głównych przyczyn w  

panikach bankowych, ponieważ (…) (są one – przyp. autorów) główną przyczyną 
kurczenia się podaży pieniądza, która w konsekwencji prowadzi do zmniejszania 
się zagregowanej aktywności ekonomicznej… (Mishkin, 1991, s. 2). 

Wspomnieć należy również o teorii nierównowagi inwestycji i finansowej 
niestabilności Hymana P. Minsky’ego (1919-1996) z 1982 r. Zgodnie z nią, źró-
dłem zakłóceń są niestabilne przewidywania zysków, co wpływa na inwestycje, 



 Krzysztof Piech, Michał Polański  111 

które generują fluktuacje zysków rzeczywistych. Wtórnym źródłem są pieniądze 
kreowane przez banki oraz krótkoterminowe finansowanie długookresowych 
inwestycji. Długi okres ekspansji powoduje nadmiar pewności co do utrzymania 
okresu wzrostu, co wywołuje pogorszenie jakości usług finansowych (zbyt duże 
ryzyko podejmowane przez banki), a następnie wzrost obciążenia długiem i 
brak płynności, co ostatecznie jest źródłem załamania (Hübner i in., 1994, s. 65). 
Teorię tą nazywa się niekiedy hipotezą niestabilności finansowej Minsky’ego, 
który to jej autor jest w pewnym stopniu kontynuatorem myśli ekonomicznej 
Keynesa, którą stara się rozwinąć tak, by ujmowała nowe zjawiska kryzysowe w 
jej duchu. Minsky w jednej ze swoich publikacji podaje jej następującą definicję:  

niestabilność finansowa pojawia się, ilekroć duża liczba podmiotów ucieka się do 
«nadzwyczajnych» źródeł gotówki. Warunki, w jakich te źródła gotówki muszą 
być uruchomione (…) są zazwyczaj warunkami wyzwalającymi finansową niesta-
bilność (Minsky, 1972, s. 20).  

Ponadto, czynnikami decydującymi o finansowej stabilności lub jej braku są 
m.in. pokrycie zadłużenia przepływami pieniężnymi, możliwości całkowitego re-
finansowania utrzymywanych pozycji, jak również zbilansowanie aktywów nie-
zabezpieczonych aktywami zabezpieczonymi (Minsky, 1972, s. 20). W innej pra-
cy, Minsky pisze o konsekwencjach swojej teorii, w której podkreśla fakt, że 
zjawiska inflacyjne i deflacyjne, będące skutkiem niestabilności finansowej w 
gospodarce, łatwo wymykają się spod kontroli, a interwencje rządowe zwykle 
są spóźnione, przez co wzmacniają jedynie wahania koniunktury, które są nie-
odłącznym korelatem chronicznej niestabilności sektora finansowego (Minsky, 
1992, s. 1-2). Jest jeszcze jedno ciekawe ujęcie zaproponowane przez Min-
sky’ego, a mianowicie podział inwestorów (grup finansowych) na zabezpiecza-
jących się, spekulantów oraz na bazujących na metodzie Ponziego. Najbez-
pieczniejszą finansowo grupą są zabezpieczający się, którzy starają się utrzy-
mywać większe oczekiwane przychody niż spłaty zadłużenia (dług + odsetki). 
Druga grupa – spekulanci starają się niemal idealnie bilansować jedynie stru-
mienie przychodów i odsetek, przez co muszą co jakiś czas zaciągać nowe po-
życzki. Ostatnia grupa – ang. Ponzi group ma niezbilansowane strumienie i prę-
dzej czy później będzie miała kłopoty finansowe. Istotne spostrzeżenie Min-
sky’ego, z punktu widzenia problemu niestabilności finansowej jest takie, że, 
gdy gospodarka spowalnia, część reprezentantów pierwszej grupy, niejako au-
tomatycznie przeskakuje do grupy drugiej lub trzeciej (Kindleberger i Aliber, 
2005, s. 27-28). 

Z teoretycznymi modelami kryzysów możemy spotkać się również u polskich 
autorów. Jednym z teoretyków, który opisuje mechanizmy kryzysów finanso-
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wych jest Andrzej Sławiński (2006, s. 175-187), który w ramy omawianego pro-
blemu włącza takie zjawiska, jak krachy giełdowe, kryzysy bankowe, kryzysy wa-
lutowe oraz ataki spekulacyjne, które mają istotny wpływ na spadek lub utrzy-
mywanie się słabej koniunktury. Ciekawym modelem ww. autora jest schemat 
przedstawiający czynniki, które sprzyjają powstawaniu bąbli spekulacyjnych na 
rynku akcji. 

Schemat przedstawiony na rys. 4.2, w pewien oryginalny sposób integruje 
różne teorie ekonomiczno-finansowe tj. teoria Schumpetera – w zakresie roli 
innowacji organizacyjno-technicznych, teoria realnego cyklu koniunkturalnego, 
która podkreśla rolę zewnętrznych szoków, które to są w stanie wywołać różne 
dostosowania w gospodarce, jak również problem nieracjonalnych przekonań, 
który szerzej podejmowany jest przez ekonomię behawioralną i finanse beha-
wioralne, o czym mowa będzie dalej.  

 
Rysunek 4.2. Czynniki sprzyjające utworzeniu się bąbla spekulacyjnego na rynku akcji 
według A. Sławińskiego 

 

Źródło: Sławiński (2006, s. 178). 
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spadków, dobrze tłumaczą teorie wywodzące się z pogranicza psychologii i fi-
nansów, które omówione zostaną w następnym podrozdziale. 

4.5. Alternatywne ujęcia kryzysów finansowych 

W poprzednich częściach niniejszego rozdziału poświęcono dużą uwagę teo-
riom ekonomiczno-finansowym, zaliczanym w większości do głównego nurtu. W 
niniejszej części omówione zostaną teorie i koncepcje, które stanowią oryginal-
ne rozwinięcie lub uzupełnienie dorobku ekonomii w jej klasycznym wydaniu, a 
które nie tylko wykraczają poza główny nurt, lecz swoje inspiracje czerpią z po-
krewnych ekonomii nauk społecznych (np. psychologii), jak również z nauk przy-
rodniczych – z fizyką na czele. Oryginalność i odmienność perspektyw, jakie do-
starczają inne dyscypliny, jest stopniowo „wchłaniana” przez klasyczną ekono-
mię i włączana w istniejący w tej dziedzinie system wiedzy, co pozwala jeszcze 
bardziej wszechstronnie patrzeć na jej problematykę. Kryzysy finansowe są te-
matem szczególnie atrakcyjnym dla psychologii i fizyki, ponieważ sam problem 
czynników prowadzących do szeroko rozumianej nierównowagi i zjawisk kry-
tycznych, nie jest obcy tym dziedzinom. Podczas gdy psychologia umożliwia zro-
zumienie podstaw krytycznej w skutkach nieracjonalności inwestorów, fizyka 
pozwala spojrzeć na całą zbiorowość uczestników rynku, których zagregowane 
zachowania mogą wywołać zjawiska krytyczne, oparte na podobnych podsta-
wach, jak zjawiska fizyczne tj. lawiny w pryzmie piasku lub przemiany fazowe 
cieczy w gaz. Przyjrzyjmy się teraz temu, co współczesna, szeroko rozumiana 
ekonomia i finanse  zawdzięczają psychologii, w zakresie psychologicznych 
aspektów powstawania kryzysów. 

4.5.1. Finanse behawioralne 

Dziedziną, która koncentruje się na badaniu zależności między szczegóło-
wymi, psychologicznymi charakterystykami uczestników rynku (inwestorzy in-
dywidualni, inwestorzy instytucjonalni, analitycy), a podejmowanymi przez nich 
decyzjami finansowymi, są finanse behawioralne. Za początki tej dziedziny ba-
dań przyjmuje się zwykle prowadzone w latach 70. prace Amosa Tverky’ego i 
Daniela Kahnemana nad podejmowaniem przez ludzi decyzji w warunkach nie-
pewności, a szczególnie obserwowanym już wcześniej, efektem (pre)dyspozycji 
(przetrzymywaniem pozycji aktywów, które tracą oraz szybkim wycofywaniu się 
z inwestycji, które zyskują). Badania te zaowocowały teorią perspektywy, opisu-
jącą funkcję użyteczności inwestorów, która jest wklęsła w obszarze oczekiwa-
nych zysków, a wypukła w obszarze oczekiwanych strat, co można tłumaczyć 
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różnicami w krańcowej subiektywnej oczekiwanej wartości zysków i strat 
(Czerwonka, Gorlewski, 2008, s. 80). W obszarze zysków inwestor traci względ-
nie mało wychodząc z pozycji, natomiast w przypadku strat – ich odcięcie ozna-
cza dużą zmianę w zakresie użyteczności, co utrudnia podjęcie decyzji i uru-
chamia różne mechanizmy obronne powiększające nierealistyczność przekonań. 
Wspomniany efekt może również tłumaczyć dysproporcję w dynamice wzro-
stów i spadków cen aktywów na rynkach finansowych, która jest większa dla 
spadków, co sprawia, że szybciej powstaje napędzana strachem panika, która, 
nawet z pozoru nieznaczną korektę, może przeistoczyć w długookresowy spa-
dek lub dosłownie krach. Z drugiej strony odbudowanie kapitalizacji całej giełdy 
trwa dłużej, przez co ważne w tym kontekście wydaje się dokładne zrozumienie 
mechanizmów leżących u podłoża zachowań inwestorów, z ilościowym pomia-
rem tych efektów włącznie. 

Oprócz wspomnianej wyżej teorii, finanse behawioralne koncentrują się na 
nieracjonalności zachowań uczestników rynku, które wynikają często z różnych 
heurystyk, a więc uproszczonych, często błędnych sposobów wnioskowania. 
Heurystyki z jednej strony zapewniają minimalne zużycie zasobów poznaw-
czych, co ważne jest z punktu widzenia złożoności problemów, z którymi ludzie 
stykają się na co dzień. Z drugiej strony zarówno one, jak i wykształcone na ich 
bazie automatyzmy, decydujące o dużej części naszych zachowań, mogą pro-
wadzić nieraz do katastrofalnych wręcz w skutkach decyzji finansowych, które, 
gdy dotyczą dużej pozycji (decyzje zarządzających dużymi aktywami) lub gdy są 
zagregowane, mogą również przełożyć się na zjawiska prowadzące do kryzy-
sów, jak również podtrzymujące je.  

Szyszka (2009) omawia kilka możliwych behawioralnych przyczyn, które mo-
gą leżeć u podłoża dużych „zawirowań” na rynkach. Z jednej strony chodzi o du-
żą liczbę zniekształceń poznawczych96, takich jak nadmierna pewność siebie w 
zakresie sądów, ocen i szacunków dotyczących zachowania się trendu, osią-
gnięcia przez siebie założonych wyników, możliwych scenariuszy oraz prawdo-
podobieństwa, czy też rzekomego wpływu na czynniki, które skądinąd są nieza-
leżne od podejmującego decyzje finansowe. Z drugiej strony istotne są również 
zbiorowe, „stadne” zachowania inwestorów (Szyszka, 2009, s. 14-22), przez 
Oskara Starzeńskiego nazywane mimetyzmem, którego to przyczyną jest wza-
jemne upodabnianie się zachowań inwestorów, mające źródła w asymetrii in-
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 Często w literaturze przedmiotu utożsamia się heurystyki ze zniekształceniami poznawczymi. 
Nie jest dużym błędem, chociaż należy pamiętać, że zniekształcenie to wszystko to, co wypacza 
właściwe, adekwatne poznanie, natomiast heurystyki dotyczą głównie samego rozumowania, 
które po prostu jest uproszczone i nie zawsze, choć często, błędne. 
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formacji, przez co inwestorzy skazani są na obserwację tego, jakie decyzje  fi-
nansowe podejmują inni (Starzeński, 2006, s. 33-34). 

Ponadto, od dawna wiadomo, że rynkiem często rządzą emocje, które naj-
częściej są wynikiem strachu (w warunkach spadków cen97) lub chciwości, gdy 
mamy do czynienia z trendem wzrostowym.  

Zjawiskiem mającym również podłoże behawioralne jest występowanie tzw. 
baniek nieracjonalnych, które zdaniem Oskara Starzeńskiego (2006) mogą być 
wynikiem panującej mody lub manii – np. manii rentowności, czyli przekonania 
o tym, że  

różnica między ceną obserwowaną a fundamentalną spowodowana jest masyw-
nymi zmianami oczekiwanych rentowności (Starzeński, 2006, s. 33). 

Na koniec omawiania części poświęconej finansom behawioralnym, warto 
wspomnieć o tym, że również niektórzy ekonomiści zaliczani do głównego nur-
tu, przykładali dużą wagę do psychologii uczestników rynku, do których można 
zaliczyć omawianych już – w części poświęconej teorii ekonomii – J. S. Milla, A. 
C. Pigou oraz J. M. Keynsa (Melberg, 1998). 

4.5.2. Ekonomia złożoności 

Ostatnim – omawianym w niniejszym rozdziale – podejściem do rozumienia 
kryzysów finansowych jest ekonomia złożoności, zwana inaczej ekonofizyką. Ni-
niejsza gałąź ekonomii zrodziła się najpóźniej z prezentowanych w niniejszej 
pracy podejść. Jest to jednak bardzo ciekawa i oryginalna perspektywa, która 
czerpie inspiracje głównie ze zjawisk obserwowanych w fizyce. Dziedzina ta jest 
czerpie inspiracje głównie ze zjawisk obserwowanych w fizyce. Dziedzina ta 
koncentruje się na problematyce zjawisk krytycznych oraz niestabilności układu, 
jakim zdaniem jej teoretyków, jest gospodarka. Do głównych koncepcji, które 
doczekały się bardzo zaawansowanych rozwinięć ekonomicznych należy analiza 
występowania punktów krytycznych oraz opisanego naukowo w latach 80. 
zjawiska samoorganizującej się krytyczności (Ball, 2007, s. 291-312). 

Analitycy rynków finansowych już dawno odkryli, że rozkład prawdopodo-
bieństwa stóp zwrotu na rynkach finansowych, nie przypomina dokładnie roz-
kładu Gaussa-Laplace’a (normalnego) znanego szeroko w naukach społecznych i 
nie tylko, ponieważ charakteryzuje się tzw. grubymi ogonami (ang. fat tail). Gdy 
rynek jest względnie stabilny, stopy zwrotu rozkładają się zgodnie z rozkładem 
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 Istotne jest tu słuszne, patrząc na rodzaje transakcji, założenie o tym, że większość uczestników 
rynku gra raczej na wzrost niż na spadek, ponieważ gra na spadek wymaga znajomości 
instrumentów pochodnych lub krótkiej sprzedaży. 
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normalnym, jednak, gdy rynek, na którym stopy zwrotu mają zwykle „pamięć” 
do kilku wcześniejszych zmian98, zaczyna być niestabilny, przypomina bardziej 
znany z nauk przyrodniczych rozkład nazywany lotem Levy’ego (Ball, 2007, s. 
248-254), przez co łącznie rozkład wszystkich stóp zwrotu (np. minutowych, 
dziennych) zebranych z odpowiednio długiego okresu obserwacji, jest „czymś” 
pomiędzy rozkładem normalnym a lotem Levy’ego99. Taka charakterystyka roz-
kładu, który nie jest dokładnie rozkładem identycznych, niezależnych zmien-
nych losowych, jakim jest rozkład normalny, sprzyja tendencjom do poszukiwa-
nia zjawisk, które mogą służyć zarówno do opisu, jak i przewidywań wahań na 
rynkach finansowych. 

Pierwszą ważną koncepcją, którą warto omówić, z punktu widzenia podej-
ścia, jakie jest domeną ekonomii złożoności, jest teoria punktów krytycznych. 
Wywodzi się ona z badań fizyka Johannesa Diderika van der Waalsa (1837-
1923) nad tym, jak zmieniają się właściwości płynu, gdy ze stanu cieczy prze-
chodzi w fazę gazową. Okazało się, że wiele z tych własności dąży do skrajnej 
wielkości (zera lub nieskończoności), im bliżej do punktu krytycznego, zgodnie z 
prawem potęgowym100. Im bliżej punktu krytycznego, tym trudnej określić wiel-
kość fluktuacji, ponieważ są one bezskalowe (oznacza to, że mogą być one do-
wolnie duże) (Ball, 2007, s. 293-296). Jednym z badaczy, który podjął próbę 
przeniesienia wiedzy o punktach krytycznych na grunt ekonomii był Jean-Pierre 
Aguilar, którego zdaniem krachy finansowe wykazują zachowanie log-
periodyczne, charakteryzujące się tym, że:  

maksima i minima (…) fal (składowych wahań ekonomicznych – przyp. autorów) 
stopniowo zbliżają się do siebie. Wreszcie w samym punkcie krytycznym nacho-
dzą na siebie. Zatem zbliżanie się do (…) przemiany krytycznej jest sygnalizowane 
z wyprzedzeniem przez szczyty i dołki, które następują po sobie w coraz krótszych 
przedziałach czasu – w serii przyspieszających wahnięć, które zwiastują katastro-
fę (Ball, 2007, s. 301).  

Widzimy zatem, że w przypadku krachów finansowych mamy do czynienia 
nie tylko z prawem potęgowym i brakiem skali, ale również z określonym, dają-
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 Udowodniono to empirycznie badając tzw. autokorelację stóp zwrotu, która występuje zwykle 
do kilku rzędów opóźnień.  
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 Dokładniej, przyczyny tego tkwią nie tylko w „pamięci” jaką przejawiają stopy zwrotu, ale 
również w zjawisku tzw. grupowania wariancji, które polega na tym, że w pewnych okresach 
badania np. dzienne stopy zwrotu mają dużą zmienność, a w innych zdecydowanie mniejszą. 
100

 Prawo to wyraża się w takiej relacji, że, gdy dana zmienna   podwaja się, to związana tym 
prawem z nią wielkość zwiększa się lub zmniejsza    razy, bo relację matematycznie można 
przedstawić jako   . 
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cym się teoretycznie przewidzieć, ogólnym wzorcem wahań, prowadzącym do 
załamania. 

Kolejna teoria, będąca zarazem najmłodszą w kontekście zjawisk związanych 
z krytycznością, z których wnioski przenoszone są na grunt ekonomii, jest teoria 
samoorganizującej się krytyczności z 1987 roku, opracowana przez fizyków – 
Pera Baka, Chao Tanga i Kurta Wiesenfelda, którzy obserwowali m.in. fale ko-
lejnych lawin tworzących się w pryzmie piasku, których powstanie trudno jest 
przewidzieć, ponieważ dosypując piasek na szczyt pryzmy nie jesteśmy w stanie 
nigdy określić, kiedy powstanie lawina. Prawdopodobieństwo jej pojawienia się 
jest zależne od prawa potęgowego, a skala wielkości lawiny jest niemożliwa do 
określenia (Ball, 2007, s. 310-312). Podobnie jest na rynkach finansowych, dla-
tego mamy do czynienia z grubymi ogonami rozkładu, bo mogą zdarzyć się za-
równo bardzo duże spadki, jak i wzrosty, które są konsekwencją następstwa 
wielu czynników po sobie.  

Podsumowując rozważania dotyczące ekonofizyki należy podkreślić, że jest 
to jeszcze bardzo młoda dziedzina, która stale się rozwija. Wielu fizyków i eko-
nofizyków próbowało dokonywać przewidywań np. na podstawie teorii punk-
tów krytycznych, co nie zawsze kończyło się powodzeniem. Nie musi to jednak 
oznaczać, że nigdy nie uda się stworzyć dobrego modelu do przewidywań kra-
chów finansowych, natomiast na pewno będą one musiały uwzględniać szerszą 
perspektywę, a same metody mogą wymagać głębszych przemyśleń co do wy-
kładników krytycznych określających zależności w modelach log-periodycznych, 
jak również rozkładów prawdopodobieństwa, które na przykład coraz częściej 
są sprowadzane do rozkładu Pareto i znanej reguły 80/20. 

4.6. Zakończenie  

W niniejszym rozdziale przywołano wiele teorii ekonomicznych, finanso-
wych, psychologicznych, a także tych, które wywodzą się z fizyki. Podczas gdy 
jedne z nich uzupełniają się, tworząc bardziej szczegółową ilustrację mechani-
zmów rządzących gospodarką w warunkach kryzysów ekonomicznych i finan-
sowych, inne być może próbują zburzyć pewien wcześniejszy paradygmat, pro-
ponując nowe spojrzenie. Z jednej strony, zarówno psychologiczne rozwinięcia 
problemu nieracjonalności, tendencyjności zaimplementowane do całościo-
wych modeli gospodarki zaproponowane przez Milla, Pigou oraz Keynesa, jak 
również ujęcia jednostkowe – zawierające charakterystyki psychologiczne ty-
powego, reprezentatywnego inwestora uzyskane dzięki metodom eksperymen-
talnym w psychologii stanowią jedynie cenne uzupełnienie teorii ekonomii, nie 
burząc podstaw teoretycznych tej dziedziny. Z drugiej strony, dyscypliny takie 
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jak ekonomia złożoności usiłują dokonać pewnego przewrotu w podejściu do 
badania gospodarek, postulując formułowanie bardzo ogólnych praw, wybiega-
jących poza specyfikę rynków, która jest bardzo istotna dla ekonomistów. Być 
może nawet te podejścia – tradycyjnej ekonomii i ekonomii złożoności – nie 
wykluczają się, lecz stanowią jedynie inne przybliżenie, bądź perspektywę – po-
dobnie jak w fizyce kwantowa teoria kwantowa i ogólna teoria względności, 
które wydają się mieć ze sobą niewiele wspólnego i metaforycznie porównuje 
się je do dwóch wież wyrastających ponad krajobraz dostępnej bezpośrednie-
mu poznaniu rzeczywistości (Lewandowski, Oramus, 2011). Problematykę kry-
zysów finansowych komplikują dodatkowo podejścia koncentrujące się na 
przepływie informacji i pojawiającej się nieuchronnie asymetrii w zakresie tego, 
jak jest dystrybuowana wśród wszystkich zainteresowanych nią stron, a która 
może wszystkich tych uczestników kosztować bardzo dużo, gdyż na kryzysie tra-
cą prawie wszyscy, bo coraz częściej znika w jego wyniku duża część sfery no-
minalnej. Być może ujawnia się w tym też jakaś na poły smithsowska „niewi-
dzialna ręka”, która usiłuje, pomimo różnych regulacji sprowadzić sferę nomi-
nalną do poziomu realnej, chociaż być może są to już daleko idące spekulacje. 
Ponadto, samo niwelowanie problemu asymetrii nie zależy jedynie od pojawia-
jących się regulacji, ale także od spontanicznego gromadzenia informacji przez 
różne, często nieformalne, ośrodki, takie jak Yahoo! Finance, które być może 
lepiej nawet niż same regulacje będą coraz bardziej zmniejszać koszty dostępu 
do informacji dla wszystkich, którzy są skłonni ją pozyskać. W takiej sytuacji 
strony, do tej pory były lepiej poinformowane, muszą ponieść większe koszty by 
zwiększyć korzystną dla siebie asymetrię. Zjawisko to może oznaczać istnienie 
spontanicznego, wynikającego z postępu technologicznego i rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego, mechanizmu kompensacyjnego. Ponadto, każdy, kto 
chce działać i konkurować, nie może robić tego w pojedynkę, a rosnący poziom 
skomplikowania problemów wymusza korzystanie z coraz większej liczby nie 
tylko specjalistów, ale również zwykłych pracowników, którzy muszą być szko-
leni w zakresie nowych rozwiązań, przez co postęp zdaje się nieuchronnie zmie-
rzać nie w kierunku wykluczania innych uczestników rzeczywistości gospodar-
czej, lecz w stronę coraz większej współpracy różnych grup na rzecz wspólnego 
sukcesu. Kraje takie jak Chiny, czy Japonia, mimo rozwiniętych w różnym stop-
niu elementów kapitalizmu korzystają z zakorzenionego w tych społeczeń-
stwach ducha kooperacji. Jeżeli naturalną konsekwencją postępu i ewolucji sys-
temów opartych na regułach wolności i swobody gospodarowania jest większa 
integracja społeczeństw, a także świata, to być może będzie ustalał się sponta-
nicznie ład oparty nie tylko na wolności, ale także na współpracy. Ponieważ hi-
storia pokazała, że nie da się siłą wprowadzić idei współpracy, jeżeli warunki, na 
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jakich jest ona implementowana są arbitralnie ustalone i tym samym, przez to, 
że nigdy nie uwzględniają całej złożoności rzeczywistości, nie prowadzą do rów-
nowagi i optymalnego poziomu różnych zmiennych makroekonomicznych. Jeże-
li jednak ewolucja społeczeństw jest w stanie sama doprowadzić do optymalne-
go wykorzystania czynników wytwórczych i dobrobytu, a nie może się to obejść 
bez współpracy, to oznacza to, że niedoceniana dynamika i inteligencja złożo-
nego układu wielu niezależnych podmiotów może sama prowadzić stopniowo 
do tego, co większość z nas, których życie uczy sceptycyzmu i dystansu do nie-
sprawdzonych idei, uważałoby za utopię. W dodatku to, co jest efektem ewolu-
cji społeczności światowej i opartej na swobodzie przedsiębiorczości, może cie-
szyć się najlepszą legitymizacją wszystkich jednostek, gdyż jest ich własnym wy-
tworem, a nie np. jednego ideologa. Jeżeli taką „niewidzialną rękę” antycypo-
wał Adam Smith, to może jeszcze kiedyś dostrzeżemy jak daleko wyprzedził on 
swoją epokę. 

Na koniec należy podkreślić, że niniejszy rozdział nie wyczerpuje zbioru teo-
retycznych koncepcji, które mogą tłumaczyć zjawisko kryzysów finansowych. 
Przedstawione punkty widzenia mogą jednak stanowić wskazówkę do dalszego 
studiowania teoretycznych koncepcji kryzysów, jak również, umożliwią lepsze 
zrozumienie i bardziej uporządkowane oraz zawierające wiele perspektyw, po-
dejście do konkretnych przypadków kryzysów opisanych w dalszych rozdziałach. 
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