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Wstęp

Już we wczesnych latach rewolucji przemysłowej zauważono, że gospodarka rozwija
się nierówno. Zamiast regularnego wzrostu produktu notowano fazy znacznego
przyspieszenia gospodarczego, po których następowały okresy spowolnienia dynamiki
wzrostu. W skrajnych sytuacjach gospodarka wrzucała wsteczny bieg. Wielu ekonomistów
poświęciło życia na dociekanie przyczyn takiego stanu rzeczy.
Pierwsi

teoretycy

próbujący

zidentyfikować

przyczyny

cyklicznych

wahań

koniunktury żyli w czasach, kiedy to znaczą cześć ludzkiej wytwórczości stanowiło
rolnictwo. Naturalne więc było doszukiwanie się przyczyn kryzysów gospodarczych w
wahaniach produkcji rolnej. Powstało w tym czasie wiele teorii meteorologicznych i
astronomicznych.
W miarę jak rewolucja przemysłowa nabierała rozpędu, ekonomiści zorientowali się,
że znaczne wahania występują także w przemyśle. Wyjaśnienie tego zjawiska stało się
jednym z głównych zadań nowoczesnej ekonomii. Zaczęły powstawać liczne teorie,
wyjaśniające wahania koniunktury. Jedne upatrywały przyczyn występowania cykli
gospodarczych w niedostatecznym popycie, inne w nadmiernej produkcji, jeszcze inne
obwiniały nieodpowiedzialną politykę banków.
W zasadzie do czasu Wielkiego Kryzysu z lat 1929 – 1933 dominował pogląd, iż
wszelkie wahania koniunktury i załamania gospodarcze mają swoje źródło na zewnątrz
systemu rynkowego. Powszechnie akceptowano prawo rynków Saya i panowało przekonanie
o samoregulacyjnych właściwościach rynku.
Punktem zwrotnym w rozwoju myśli ekonomicznej, a tym samym w sposobie
patrzenia na kryzysy gospodarcze była teoria Johna Maynarda Keynesa. Wypłynęła ona na
fali Wielkiego Kryzysu i odwróciła o 180 stopni sposób postrzegania procesów rynkowych
przez ekonomistów na całym świecie. Keynes stwierdził, że system rynkowy jest obarczony
licznymi wadami, a występowanie kryzysów gospodarczych jest wpisane w „logikę rynku”.
Remedium na owe niedoskonałości miały stanowić interwencjonistyczne działania państwa.
Pół wieku później okazało się, że Keynes się mylił. Lata 70 – te XX wieku przyniosły
stagflację. Zjawisko, które w świecie opisanym przez Keynesa nie mogło zaistnieć. Po krachu
paradygmatu keynesowskiego nastąpiła era monetaryzmu.
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W czasie gdy Keynes formułował swoją teorię niewielu było ekonomistów, którzy
odważyli się rzucić mu rękawicę. Jednym z nich był Hayek, który przedstawił alternatywne
wyjaśnienie Wielkiego Kryzysu. Przedstawił swoją „teorię monetarnego przeinwestowania”.
Rekomendacje dla polityki pieniężnej, które wypływały z teorii Hayeka, stały w jawnej
opozycji wobec pomysłów Keynesa. Doszło do konfrontacji pomiędzy Keynesem i
Hayekiem. Debatę ostatecznie wygrał Keynes a Austriacka Teoria Cyklu Koniunktrualnego
(ATCK), która jest głównym przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy, została prawie
zapomniana.
Po raz pierwszy ATCK została sformułowana przez Ludwika von Misesa. Następnie
rozwinął ją wspomniany już Frederich von Hayek. Pewien teoretyczny wkład do ATCK
wnieśli później: Roger W. Garrison, Murray N. Rothbard oraz Jesus H. de Soto.
Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale
przedstawiliśmy kilka najważniejszych faktów dotyczących cyklu koniunkturalnych oraz
przegląd ważniejszych teorii cyklicznych wahań koniunktury z uwzględnieniem ich
taksonomii.
Drugi rozdział jest wprowadzeniem do szkoły austriackiej. Prezentujemy w nim
kolejno:

rys

historyczny,

metodologię

szkoły

austriackiej,

teorię

kapitału

oraz

charakterystyczną dla ekonomii austriackiej teorię pieniądza.
W trzecim rozdziale opisujemy ATCK. Rozpoczynamy od pierwotnego jej ujęcia,
którego dokonał Ludwik von Mises w The Theory of Money and Credit a później w Human
Action. Mises wyjaśnił zjawisko preferencji czasowej, która jest przyczyną istnienia procentu
pierwotnego. Następnie naszkicował przebieg procesu zaniżania pieniężnej stopy procentowej
poprzez ekspansję kredytową banków,

którego konsekwencją jest pojawianie się cykli

gospodarczych, a tym samym kryzysów. W dalszej części rozdziału opisujemy wkład jakiego
dokonał w rozwój ATCK Hayek. Prezentujemy słynne „trójkąty Hayeka” obrazujące
kapitałową strukturę gospodarki. Następnie zamieszczamy opis dwóch najbardziej
popularnych współczesnych ujęć ATCK. Pierwszym jest model Rogera W. Garrisona, który
zbudował go na teoretycznych podstawach sformułowanych przez Hayeka. Drugim ujęciem
jest model „values – richies”, który wykazuje więcej zgodności z teorią Misesa.
Czwarty rozdział jest próbą zinterpretowania wahań koniunktury w Polsce w okresie
transformacji ustrojowej w oparciu o austriacką teorię.
Niniejsza praca powstała w oparciu o literaturę z zakresu teorii ekonomii a w
szczególności o dzieła Ludwiga von Misesa, Murraya N. Rothbarda oraz kilku innych
przedstawicieli szkoły austriackiej. Z Polskich autorów niezwykle przydatne przy opisywaniu
5

teorii Hayeka okazały się prace J. Godłów – Legiędź Doktryna społeczno-ekonomiczna
Fredericha Augusta von Hayeka oraz K. Kostro Hayek kontra socjalizm. Ponadto
korzystaliśmy z publikacji zamieszczonych w Quartarely Journal of Austrian Economics a
także z materiałów dostępnych na stronie internetowej Rogera W. Garrisona. Większość
książek oraz wspomnianych publikacji dostępnych jest na stronach internetowych Instytutu
Misesa.
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Rozdział 1
Wprowadzenie do problematyki wahań koniunktury

1.1 Ważniejsze fakty dotyczące cyklu gospodarczego
Nowoczesne gospodarki podlegają w krótkich okresach znacznym wahaniom ogólnego
produktu i zatrudnienia. Czasami produkt i zatrudnienie maleją, a bezrobocie rośnie, kiedy
indziej produkt i zatrudnienie szybko rosną, a bezrobocie maleje. Zrozumienie przyczyn tych
ogólnogospodarczych fluktuacji jest podstawowym celem makroekonomii.
Pierwszym ważnym faktem odnoszącym się do fluktuacji jest to, że nie wykazują one
prostego regularnego lub cyklicznego charakteru. Z uwagi na nieregularność zmian wielkości
produktu, nowoczesna makroekonomia zrezygnowała na ogół z prób interpretowania
fluktuacji jako kombinacji deterministycznych cykli różnej długości. Zaniechano więc na ogół
jako bezowocnych, starań o wyodrębnienie regularnych cykli Kitchina (3 – letnich), Juglara
(10 – letnich), Kuznetsa (20 – letnich) i Kondratiewa (50 – letnich). Przeważa natomiast
pogląd, że gospodarka podlega różnego rodzaju i rozmiaru zakłóceniom, w mniej lub bardziej
przypadkowych odstępach czasu, przy czym zakłócenia te rozprzestrzeniają się na całą
gospodarkę.1 Oto, co na ten temat pisze Satyajit Chatterjee w eseju From Cycles to Shocks:
Progress in Business – Cycle Theory:
„Wcześni analitycy cykli gospodarczych wierzyli, iż każda faza cyklu niesie w sobie
ziarno, które generuje kolejną fazę cyklu. Boom generuje recesję, która z kolei generuje
kolejny boom i w ten sposób gospodarka jest na zawsze uwięziona w samopodtrzymującym się
cyklu. Współczesne teorie cyklu gospodarczego przypisują występowanie fluktuacji
skumulowanym efektom szoków i zakłóceń, które ciągle uderzają w gospodarkę. Innymi

1

D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 169 - 174

7

słowy, bez szoków nie ma cykli.”2 Możemy wyróżnić trzy grupy szoków: podażowe,
popytowe i wynikające z polityki gospodarczej.3 Hipotezy dotyczące tych wstrząsów i
mechanizmów ich rozprzestrzeniania stały się obszarem, na którym główne szkoły myśli
ekonomicznej różnią się między sobą.
Drugim bardzo ważnym faktem dotyczącym fluktuacji jest to, że nie rozkładają się
one równomiernie między poszczególne składniki produktu krajowego. Pomimo tego, iż
każdy epizod cykliczny różni się w szczegółach od poprzednich epizodów, można
zaobserwować pewne prawidłowości które im towarzyszą. Na przykład, wahania mają
większą amplitudę w przemyśle produkującym dobra kapitałowe niż w przemyśle
produkującym dobra konsumpcyjne.
Trzeci zbiór faktów wiąże się z brakiem symetrii w zmianach produktu. Między
przyrostami i spadkami produktu nie ma dużych asymetrii; to znaczy, że wzrost produktu jest
dość symetrycznie rozłożony wokół swojej przeciętnej. Natomiast występuje tu asymetria
drugiego rodzaju: mianowicie, gdy produkt znajdzie się nieco powyżej swojej zwykłej
ścieżki, to charakterystyczne jest, że utrzymuje się nad nią przez stosunkowo długie okresy,
przerywane na krótko stosunkowo głębokimi spadkami poniżej tej ścieżki. Ściślej mówiąc,
okresy wyjątkowo niskiego wzrostu, po których szybko następowały okresy wyjątkowo
szybkiego wzrostu , zdarzają się dużo częściej niż przypadki odwrotne.4
Czwarty

zestaw

faktów

dotyczy

charakteru fluktuacji produktu w latach

poprzedzających okres powojenny. W wielu artykułach C. Romer dowodzi, że w
tradycyjnych szacunkach głównych makroekonomicznych szeregów statystycznych, za okres
poprzedzający drugą wojnę światową, istnieją poważne wypaczenia. Autorka pokazuje, że
gdy uwzględni się te wypaczenia, to można odnieść wrażenie, że ogólne fluktuacje
gospodarcze w okresie przed wielkim kryzysem nie różniły się w sposób wyraźny od
fluktuacji po drugiej wojnie światowej. Zmiany produktu w epoce poprzedzającej wielki
kryzys okazują się nieco większe i nieco mniej krótkotrwałe, ale charakter fluktuacji nie
wykazuje żadnych ostrych zmian. Ponieważ te dwie epoki różniły się bardzo pod względem
takich cech gospodarki, jak struktura sektorowa produktu i rola państwa, nasuwa się wniosek,

2

S. Chatterjee, From Cycles to Shocks: Progress in Business – Cycle Theory, Business Review, Federal Reserve

Bank of Philadelphia 2000, s. 1
3

Ł. Rawdanowicz, Cykl koniunkturalny w Polsce a cykl koniunkturalny w Unii Europejskiej, Centrum Analiz

Społeczno Ekonomicznych, s. 7
4

D.Romer Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 169 - 174

8

że albo charakter fluktuacji jest określony przez czynniki, które w znacznie mniejszym
stopniu zmieniły się z biegiem czasu, albo w gospodarce wystąpiły zmiany, które z grubsza
biorąc anulowały wpływ tych czynników na ogólne fluktuacje gospodarcze.5
Z uwagi na powyższe fakty można stwierdzić, że w pewnym sensie cykle gospodarcze
nie

istnieją.

Jeśli

przez

cykle

rozumiemy

ciągłe

rytmiczne

ruchy

wielkości

makroekonomicznych, to takie cykle nie występują. Tak zwane długie fale zidentyfikowane
przez Nikolaia Kondratiewa są niczym więcej jak tylko efektem twórczego empiryzmu i nie
mają żadnego wsparcia w teorii.6 Murray N. Rothbard w eseju The Kondratieff Cycle: Real or
Fabricated? stwierdził dosadnie: "Cykl Kondratiewa jest tylko mitem i chimerą". Natomiast
istnienie krótkich fal "namierzonych" przez analityków technicznych (formacje głowy i
ramion, podwójnego szczytu, podwójnego dna) jest także nieuzasadnione. Wyniki badań
danych statystycznych takich agregatów jak produkt całkowity, zatrudnienie czy inwestycje
netto sugerują brak jakiejkolwiek cyklicznej regularności. Poza oczywistymi wahaniami
sezonowymi w niektórych sektorach gospodarki (wahaniami, które nie wymagają specjalnego
wyjaśnienia) próby identyfikacji częstotliwości i amplitudy rzekomego sinosuidalnego ruchu
są bezcelowe. Zdaniem niektórych ekonomistów, na przykład Josepha Schumpetera,
aktywność gospodarcza odznacza się istnieniem wielu cykli o różnej częstotliwości i
amplitudzie. Wspomnieliśmy już cykle Juglara, Kitchina czy Kondratiewa o różnej
periodyczności.

Schumpeter

twierdził,

że

obraz

fluktuacji

gospodarczych

jest

odzwierciedleniem łącznego efektu oddziaływania tych cykli, które istnieją w znacznym
stopniu niezależnie od siebie. Murray N. Rothbard dowodził, że istnienie takich cykli jest
niemożliwe. Rynek jest mechanizmem, w którym zachodzą ścisłe relacje pomiędzy jego
poszczególnymi komponentami. Im bardziej rozwinięta gospodarka tym te relacje są
mocniejsze. Niemożliwe jest więc, żeby w takich warunkach mogło istnieć obok siebie, kilka
samopodtrzymujących się cykli.7 Teoria "cyklu złożonego" sformułowana przez Schumpetera
zdaniem Rogera W. Garrisona nie jest bardziej solidna niż te, które odwołują się do istnienia
pojedynczego cyklu. W jednym i drugim przypadku brakuje im podbudowy teoretycznej.8
5

Ibidem, s. 169 - 174

6

R. W. Garrison, The Austrian Theory of the Business Cycle in the Light of Modern Macroeconomics, The

Review of Austrian Economics, vol. 3, no. 1, 1998, s. 4
7

M. N. Rothbard, Man, Economy and State with Power and Market, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2004,

s. 855
8

R. W. Garrison, The Austrian Theory of the Business Cycle in the Light of Modern Macroeconomics, The

Review of Austrian Economics, vol. 3, no. 1, 1998, s. 5
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1.2 Klasyfikacja teorii cyklu gospodarczego
Do klasyfikacji ważniejszych teorii cyklu gospodarczego, które były formułowane w
ciągu ostatnich kilku stuleci, posłuży nam popularna taksonomia oparta o egzogeniczność (X)
bądź endogeniczność (N) przyczyn pojawiania się punktów zwrotnych w przebiegu cyklu9.
Takie ujęcie wydaje się bardziej czytelne niż ujęcie historyczne i pozwala na uchwycenie
istotnych różnic pomiędzy teoriami.
Zarówno "dna" jak i "szczyty" aktywności gospodarczej mogą ukształtować się w
wyniku oddziaływania zjawisk o charakterze zewnętrznym bądź wewnętrznym w stosunku do
systemu rynkowego. Wszystkie teorie fluktuacji gospodarczych możemy zatem podzielić na
cztery kategorie oznaczone odpowiednio symbolami: N/N, X/X, X/N, N/X.

1.2.1 Teorie należące do kategorii N/N

Teorie ekono-rytmiczne

Wszystkie teorie cyklu gospodarczego, które w kształtowaniu się ważniejszych
agregatów dopatrują się regularnych oscylacji wokół długookresowego, trendu możemy
zaliczyć do kategorii N/N.10 W myśl tych teorii periodyczne wchodzenie gospodarki na
ścieżkę wzrostu znajdującą się powyżej długookresowej przeciętnej, a następnie schodzenie
poniżej tej przeciętnej jest stanem "naturalnym". Tak więc przyczyny pojawiania się punktów
zwrotnych w przebiegu cyklu mają charakter endogeniczny. Co więcej, badacze koniunktury
tacy jak na przykład Simon Kuznetz, pracownik National Bureau of Economic Reaserch,
swoją uwagę skupili głównie na analizowaniu danych empirycznych (analizie szeregów
czasowych) pomijając badanie realnych zjawisk zachodzących w gospodarce. Byli to typowi
"technicy", których przedmiotem zainteresowania był jedynie "obraz rynku". Takie naiwne

9

Ibidem, s. 6

10

Ibidem, s. 7
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podejście do problemu badań cykli gospodarczych znajduje na szczęście coraz mniej
zwolenników.

Pierwsze teorie podkonsumpcji
Pierwszym ekonomistą, który twierdził, że okresowe wahania produktu mogą być
wywołane niedostatecznym popytem konsumpcyjnym był Thomas R. Malthus. Pewne
elementy teorii podkonsumpcji można znaleźć także u Karola Marksa. Jednak o teorii cyklu
wywołanej niedostateczną konsumpcją (general glut) możemy mówić dopiero w związku z
pracami Johna A. Hobsona. W swoim Industrial System z roku 1910 pominął całkowicie
zjawiska związane z pieniądzem i kredytem, a swoją teorię cyklu gospodarczego oparł w
zasadzie na analizie skłonności do konsumpcji dochodu (w stylu keynesowskim). W fazie
ekspansji, twierdzi Hobson, wzrasta dochód i konsumpcja. Jednak ze względu na malejącą
krańcową skłonność do konsumpcji rośnie ona wolniej niż dochód, co skutkuje
powiększeniem się oszczędności. Następnie, oszczędności zostają przetransformowane w
inwestycje co prowadzi do wzrostu zdolności wytwórczych, oraz zwiększenia się produktu.
Wzrost konsumpcji jest jednak wolniejszy niż wzrost zdolności produkcyjnych co skutkuje
niedostateczną konsumpcją i nadmierną podażą produktów. W konsekwencji zwiększających
się zapasów wyrobów gotowych produkcja maleje, wywołując spadek dochodów. W miarę
jak maleją dochody zmniejszają się także oszczędności, tym samym, relacja konsumpcji do
dochodu rośnie. Konsumpcja "dogania" produkcję a gospodarka ostatecznie wraca do
równowagi.11

Teoria W. Fostera i W. T. Catchingsa

Czynniki monetarne, które pominął w swojej analizie Hobson stały się centralnym
elementem systemu stworzonego przez dwóch amerykańskich ekonomistów: Fostera i
Catchingsa.

Ich

zdaniem

oszczędności

są

jednocześnie

błogosławieństwem

oraz

przekleństwem gospodarki rynkowej. Błogosławieństwem, ponieważ indukują inwestycje, a
tym samym wzrost gospodarki, przekleństwem, ponieważ implikują wzrost możliwości
produkcyjnych. W czasie realizowania projektu inwestycyjnego, płace otrzymywane przez
11
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pracowników są zgodne ze wzrostem produktu, więc konsumpcja rośnie proporcjonalnie.
Jednak gdy projekt inwestycyjny zostaje "ukończony" i produkt z tego projektu zaczyna być
wytwarzany, pracownicy przestają otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za realizację
"projektu inwestycyjnego". W konsekwencji produkt rośnie bez korespondującego z nim
wzrostu dochodu i konsumpcji.
Czy kredyt może wypełnić tę lukę? Zdaniem autorów, kredyt oczywiście zwiększa siłę
nabywczą, ale najczęściej jest on udzielany producentom, co implikuje dalszy wzrost
zdolności wytwórczych, a tym samym produktu. Ponadto, nawet gdy kredyt otrzymają
konsumenci nie doprowadzi to do zwiększenia popytu konsumpcyjnego bądź inwestycyjnego.
Pieniądz, twierdzą Foster i Catchings, może być "gromadzony" przez konsumentów, którzy w
ten sposób stworzą "nie inwestowane oszczędności". Doprowadzi to do dalszego ograniczenia
popytu na dobra.12
Zmniejszony popyt na dobra powoduje wejście gospodarki w fazę recesji, ponieważ
producenci zmuszeni są do zmniejszenia produkcji. W miarę zmniejszenia produkcji zaczyna
ona zbliżać się do wielkości popytu konsumpcyjnego, przywracając równowagę systemu.
Jeśli w tym czasie zostaną poczynione nowe oszczędności, gospodarka ponownie zacznie
wchodzić w fazę rozkwitu, rozpoczynając tym samym nowy cykl.

Teoria Johna Maynarda Keynesa

Teoria J.M. Keynesa jest najbardziej znaną popytową teorią wahań koniunktury. Z
uwagi na fakt, iż doktryna keynesa, stoi w silnej opozycji wobec teorii austriackiej, będącej
głównym przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy, wymaga ona szerszego omówienia.
W klasycznej ekonomii przyjmowano, że mechanizm popytu i podaży automatycznie
reguluje całkowity popyt. Samoregulacja poziomu płac i cen miała gwarantować stałą
równowagę między pełnym zatrudnieniem i całkowitym popytem. Nadmiar produkcji miał
być zachowywany na przyszłość lub spożytkowany na nowe inwestycje. System stóp
procentowych w tym modelu funkcjonował jako "koszt pieniądza", regulujący automatycznie
optymalne proporcje między bieżącym spożyciem, a tendencją do oszczędzania i
inwestowania.

12

Ibidem
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Chwilowa nierównowaga na rynku pracy wynika w teorii klasycznej tylko z istnienia
zbyt dużej liczby chybionych inwestycji (malinvestments).13 Chybione inwestycje dają
zatrudnienie i generują popyt, ale same nie generują właściwej podaży. Stąd na rynku pojawia
się nadmiar pieniędzy wywołujący sztuczny popyt. Aby ten nadmiar zlikwidować, trzeba w
czasach kryzysu obcinać płace, zamykać nierentowne firmy (będące efektem chybionych
inwestycji) i podrażać koszty inwestycji przez wzrost bankowych stóp procentowych, aż do
ponownego uzyskania równowagi.
W analizie Keynesa taki sposób radzenia sobie z kryzysem tylko pogarszał sytuację.
Obniżanie płac i wzrost stóp procentowych powoduje w jego ujęciu spadek popytu i
jednocześnie wzrost środków na kolejne inwestycje. Inwestowanie przy spadku popytu staje
się jednak zbyt ryzykowne i dlatego środki na inwestycje ściągnięte z rynku zamiast
generować nowe miejsca pracy i co za tym idzie powiększać całkowity popyt, pozostają
niewykorzystane w bankach. Popyt więc cały czas spada, nie powstają nowe inwestycje,
kolejne przedsiębiorstwa bankrutują na skutek spadku popytu i kryzys się coraz bardziej
pogłębia.
Zdaniem Keynesa, aby wyjść z tego błędnego koła, należy w czasie kryzysu pobudzać
popyt poprzez działania odwrotne do tych wynikających z teorii klasycznej. Należy zatem
obniżać stopy procentowe, obniżając tym samym koszty inwestycji, stosować ulgi
inwestycyjne w systemie podatkowym, ratować upadające przedsiębiorstwa, a nawet
bezpośrednio "pompować" pieniądze w rynek za pomocą bezpośrednich inwestycji państwa,
czyli stosować na możliwie jak najszerszą skalę rozmaite działania interwencjonistyczne.
Jakkolwiek Keynes zgadzał się, że teoretycznie pieniądze inwestowane w gospodarkę
przez państwo nie zwiększają ogólnej ilości dostępnego kapitału na inwestycje, gdyż przecież
pochodzą tylko z podatków lub długów uszczuplających wolny kapitał inwestycyjny w rękach
prywatnych, to jednak zachodzi tu efekt "mnożnika inwestycyjnego Keynesa". Polega on na
tym, że pieniądz zainwestowany generuje w przyszłości wielokrotnie więcej pieniędzy na
spożycie, które z kolei pobudzają następne inwestycje i cała gospodarka nabiera rozpędu.14
Ekonomia keynesowska, jest teorią zagregowanego popytu i jego wpływu na produkt
oraz inflację. Keynesista jest przekonany, że całkowity popyt jest determinowany przez
mnóstwo decyzji gospodarczych (publicznych oraz prywatnych) i zachowuje się czasami
nierówno (animal spirit).

13

O chybionych inwestycjach będzie mowa szerzej w dalszej części pracy
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Decyzje publiczne obejmują monetarną i fiskalną politykę państwa. Kilka dekad temu
miał miejsce gorący spór wśród ekonomistów dotyczący oceny skuteczności polityki fiskalnej
i monetarnej. Niektórzy monetaryści twierdzili, że polityka fiskalna nie oddziałuje na popyt
globalny, z kolei niektórzy keynesiści twierdzili, że to polityka monetarna jest bezowocna.
Obecnie niemal wszyscy są zgodni, iż zarówno polityka fiskalna jak i monetarna oddziałuje
na zagregowany popyt.
Zgodnie z teorią Keynesa, zmiany w zagregowanym popycie, zarówno oczekiwane jak
i nieoczekiwane, wywierają w krótkim okresie największy wpływ na realny produkt oraz
zatrudnienie. Nie wpływają jednak na ceny. Keynesiści są przekonani, że ten krótkookresowy
efekt może trwać wystarczająco długo, żeby mieć znaczenie. Pogląd ten wyraził dosadnie
Keynes w stwierdzeniu: "w długim okresie wszyscy będziemy martwi".15
Przeświadczenie Keynesa o konieczności istnienia aktywnej polityki gospodarczej
państwa wynikało z trzech zasadniczych postulatów jego doktryny. Po pierwsze, cykle
gospodarcze są dziełem wolnego rynku i wpływają negatywnie na długoterminowy wzrost, po
drugie, państwo jest w stanie "poprawić" niedomagania wolnego rynku, w końcu po trzecie,
bezrobocie jest większym problemem niż inflacja.

1.2.2 Teorie należące do kategorii X/X

Teorie meteorologiczne

Pierwsze teorie egzogeniczne upatrywały przyczyn fluktuacji gospodarczych w
aktywności sił natury a także obiektów astralnych. Twórcy tych teorii twierdzili, że owe siły
natury wpływają na ludzkie nastroje lub na bardziej namacalne rzeczy takie jak wielkość

15

A.S. Blinder, Keynesian Economics, The Library of Economics of Liberty,
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plonów.16Zmiany te indukowane przez siły natury, które często miały periodyczny charakter,
przekładały się ich zdaniem na obserwowalne cykliczne wahania koniunktury.
William S. Jevons skojarzył cykle gospodarcze z pojawiającymi się okresowo
plamami na słońcu. Henry Ludwell Moore z kolei dopatrywał się przyczyn wahań
koniunktury w cyklach klimatycznych oraz położeniu planety Wenus na nieboskłonie. Johan
H. Lkerman stworzył bardziej wyrafinowaną teorię powstawania cykli na skutek sezonowych
zmian pogody.17

Monetarna teoria Hawtreya

Ralph G. Hawtrey jest autorem chyba najbardziej znanej "czysto monetarnej" teorii
cyklu koniunkturalnego, której podstawy koncepcyjne przedstawił w licznych publikacjach.
Teoria Hawtreya jest w wielu elementach podobna do teorii Knuta Wicksella. Głównymi
podmiotami, które zdaniem Hawtreya mają wpływ na prokurowanie cyklicznych zmian
koniunktury, są pośrednicy handlowi i hurtownicy. Są oni w znacznym stopniu uzależnieni do
kredytu, a tym samym wrażliwi na zmiany stopy procentowej. Każdy dodatkowy zastrzyk
pieniądza, który obniża stopę procentową indukuje zwiększanie zapasów przez pośredników.
Zgłaszają oni większy popyt na kredyt oraz zwiększają zakupy u przedsiębiorców. Ponieważ
zwiększenie produkcji wymaga czasu, podaż pieniądza w gospodarce w pewnym momencie
staje się zbyt duża w porównaniu do przychodów. Ta "nie wydana marża" prowadzi do
zwiększenia się popytu konsumpcyjnego - jednak ten dodatkowy popyt zmniejsza zapasy
pośredników. Kiedy pośrednicy zidentyfikują spadek zapasów, zaczną domagać się od firm
wzmożonej produkcji i zwiększą zapotrzebowanie na kredyt. Co z kolei doprowadzi do
nadmiernej podaży pieniądza. itd18.
Zdaniem Hawtreya, inflacyjna polityka monetarna (ekspansja kredytowa) wywołuje
boom powodujący wzrost cen, depresja natomiast, wywołana jest redukcją wydatków.19 Taki
pogląd doprowadził Hawtreya do stwierdzenia, iż stabilizacja poziomu cen jest wystarczająca
do uniknięcia kryzysów gospodarczych.
16

W czasach formułowania teorii meteorologicznych produkcja rolna stanowiła pokaźny odsetek produktu

krajowego. Klęski nieurodzaju powodowały znaczące zaburzenia produkcji globalnej.
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Takie wyjaśnienie cyklu bardzo wyraźnie odwołuje się do teorii Knuta Wicksella oraz Davida Ricardo.
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Teoria nierównowagi monetarnej Yeagera

Teoria nierównowagi monetarnej stanowi obecnie alternatywę dla bardziej
popularnego modelu "realnego cyklu koniunkturalnego". Teoria Lelanda B. Yeagera analizuje
skutki oddziaływania polityki monetarnej na wartości realne w gospodarce.
Teoria nierównowagi monetarnej poprawnie rozpoznała, iż ceny oraz płace nie
zmieniają się zgodnie ze zmianami podaży pieniądza, ale są w pewnym stopniu "lepkie". Ta
"monetarna nierównowaga" daje w krótkim okresie bodziec, który zdaniem zwolenników
teorii wpływa na zmiany w gospodarce (w ujęciu realnym). W modelu nierównowagi
monetarnej zmiany w podaży pieniądza najpierw powodują zmiany wielkości produktu, a nie
zamiany cen. W konsekwencji, wzrost podaży pieniądza nakłania pracowników i
przedsiębiorców do zwiększania podaży, w stopniu jaki nie nastąpiłby bez wykreowania
dodatkowego pieniądza. W sytuacji zmniejszającej się podaży pieniądza, okazuje się, że
pracownicy zarabiają zbyt dużo i przedsiębiorcy rozpoczynają redukcję zatrudnienia.
Zmniejszenie się podaży pieniądza w sytuacji niezmienionego popytu na pieniądz powoduje,
że ceny wszystkich dóbr oraz czynników produkcji znajdują się na poziomie powyżej
poziomu oczyszczającego rynek. Rynek oczywiście jest w stanie dostosować ceny do nowej
podaży pieniądza, jednak proces kształtowania się nowego poziomu równowagi nie przebiega
szybko i bezboleśnie.20
Teoria nierównowagi monetarnej koncentruje się na trudnościach w osiągnięciu
ogólnogospodarczego dostosowania się cen, które jest konieczne z uwagi na zmniejszenie się
podaży pieniądza. Niezdolność rynku do szybkiego dostosowania się cen powoduje, że
dostosowanie następuje w sferze ilościowej (zmniejszenie produkcji).

1.2.3 Teorie należące do kategorii X/N

20
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Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

Znaczący wkład w rozwinięcie teorii realnego cyklu koniunkturalnego wnieśli laureaci
Nagrody Nobla: Kydland i Prescott. Do odrodzenia się "teorii realnych" przyczynił się rozwój
teorii racjonalnych oczekiwań z lat 70-tych. Jeśli ludzie potrafią antycypować przyszłość z
dużym stopniem poprawności i racjonalności, jeśli pieniądz jest neutralny lub bliski
neutralności a wszystkie rynki skutecznie się oczyszczają, nie ma w takim obrazie gospodarki
miejsca na lepkie ceny czy nieelastyczne płace. Uznanie teorii racjonalnych oczekiwań
zaowocowało coraz bardziej powszechnym spoglądaniem na cykl koniunkturalny od strony
realnych wielkości w gospodarce.
Teoria realnego cyklu koniunkturalnego zbudowana jest na założeniu, że tempo
postępu technologicznego podlega dużym fluktuacjom. Wstrząsy podażowe wywołują
wahania ogólnej produkcji i zatrudnienia, ponieważ racjonalnie działające jednostki
odpowiadają zmianami podaży i decyzji konsumpcyjnych na zmiany względnych cen. Zatem
szoki technologiczne, przy założeniu stałego kapitału i liczby godzin pracy, powodują
fluktuacje w gospodarce. Według tej teorii występowanie cykli jest związane z koniecznością
oczyszczania się rynków i przywracaniem stanu równowagi wskutek szoków podażowych
związanych z techniką produkcji (nowe wynalazki, odkrycia, nowe produkty, zmiana
technologii). Powodują one zmianę produktywności czynników produkcji i zmieniają
otoczenie, w których działają podmioty rynkowe. Faza nagłego przyspieszenia wzrostu
wywołana "szokiem technologicznym" trwa do momentu kiedy siły rynkowe zniwelują jego
działanie21. Innymi słowy do momentu wyczerpania się przyspieszenia. Takie ujęcie cyklu
klasyfikuje teorię realnego cyklu koniunkturalnego do kategorii X/N.

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego

Teoria austriacka przyczyn wahań koniunkturalnych upatruje w występowaniu
"monetarnych szoków podażowych", które wpływają na relatywne ceny w i zakłócają
strukturę kapitałową gospodarki. W fazie ekspansji przyspieszenie gospodarki następuje w
wyniku błędnej alokacji zasobów. W momencie zatrzymania dodatkowego strumienia
pieniądza pompowanego do gospodarki wiele projektów inwestycyjnych okazuje się
21
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nierentownych. Przedsiębiorcy likwidują błędne projekty wywołując kryzys. W myśl teorii
austriackiej egzogeniczne czynniki monetarne wywołują boom natomiast procesy rynkowe
konstytuują jego kolejne fazy czyli kryzys i depresję. Dlatego niniejsza teoria należy
podobnie jak teoria realnego cyklu koniunkturalnego do kategorii X/N.
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Rozdział 2
Wprowadzenie do „Ekonomii Austriackiej”

Joseph Schumpeter napisał: „ekonomia jest wielkim pociągiem, w którym znajduje się
wielu pasażerów o nieporównywalnych interesach i umiejętnościach”.
Ekonomiści starają się odpowiedzieć na najbardziej dogłębne pytania dotyczące świata
materialnego. Nie dziwi więc fakt, iż twierdzenia, dotyczące jakiegoś przedmiotu badań
wysuwane przez kolejnych ekonomistów, często znajdują się na przeciwległych biegunach.
Poszczególni przedstawiciele szkół bądź nurtów w ekonomii atakują argumenty przeciwnika
z pozycji swoich paradygmatów. Spory teoretyczne, które mają miejsce w ekonomii od jej
początków, z jednej strony przyczyniają się do jej rozwoju z drugiej jednak są przyczyną
inwazji hermeneutyki (podejścia nienaukowego) na ekonomię.22
Ekonomia próbuje odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących gospodarczego aspektu
funkcjonowania człowieka. Szuka odpowiedzi na następujące pytania: Jak można
wykorzystać cały depozyt skończonych fizycznych i intelektualnych zasobów tak, by
zminimalizować koszt; spożytkować talenty każdej jednostki; spełnić potrzeby i
usatysfakcjonować gusta każdego konsumenta; wesprzeć innowacje techniczne, kreatywność
i rozwój społeczny; a uczynić to wszystko tak, by zapewnić takiemu przedsięwzięciu
trwałość?

Próby odpowiedzi na te pytania są warte wysiłku i z pewnością każdy kto

podejmuje taką próbę zasługuje na poważanie. Podstawowe pytania ekonomiczne (co, jak i
dla kogo produkować ?)23 trapiły największych myślicieli od czasów antycznej Grecji. Dziś
myślenie ekonomiczne rozpadło się na wiele szkół: keynesistów, postkeynesistów, nowych
keynesistów,

klasyków,

monetarystów,

nowych

chicagowskiego

klasyków
public

(lub

choice,

szkołę

racjonalnych

wirginijskiego

oczekiwań),

public

choice,

eksperymentalistów, teoretyków gier, rozmaite gałęzi ekonomistów strony podażowej i tak
dalej, i tak dalej.24
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Wśród tych nurtów ekonomii a w pewnym sensie ponad nimi znajduje się szkoła
austriacka. Przez autorów książki Historia myśli ekonomicznej Harry Colendera i Davida C.
Landretha „ekonomia austriacka” została sklasyfikowana jako heterodoksyjny nurt w
ekonomii. Jednak zdaniem autora eseju Istotność austriackiej ekonomii25, Llewellyna H.
Rockwella, “Szkoła Austriacka nie jest obszarem wewnątrz ekonomii, lecz alternatywnym
spojrzeniem na całą naukę”.
W historii myśli ekonomicznej szkoła austriacka jest nurtem wyjątkowym,
wyróżniającym się spośród innych szkół praktycznie na każdej płaszczyźnie. Szkoła
austriacka jest alternatywnym spojrzeniem na ekonomię wobec głównego nurtu. Buduje ona
teorię ekonomii na solidnych podstawach ludzkiego działania. Unika dzięki temu wielu
pułapek, w które wpadają współczesne teorie ekonomii: założenie, iż główną ludzką
motywacją jest egoizm, wąska definicja racjonalnego zachowania oraz nadużywanie modeli
matematycznych.26

2.1 Rys historyczny
Austriacka szkoła ekonomii sięga swoimi korzeniami aż wieku piętnastego, kiedy to
uczniowie św. Tomasza z Akwinu, pisząc i wykładając na uniwersytecie w Salamance w
Hiszpanii, poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób indywidualne działanie ludzkie
przyczynia się do stworzenia porządku społecznego. Ci późni Scholastycy dostrzegli istnienie
praw ekonomicznych. Odkryli i wyjaśnili prawo popytu i podaży, przyczynę inflacji,
działanie mechanizmu wymiany walut, a także subiektywną naturę wartości ekonomicznych.
Opowiadali się za wolnym handlem i swobodą zawierania umów.
Z tradycji scholastycznej wyrósł Richard Cantillon, autor ogólnego traktatu
ekonomicznego Essay on the Nature of Commerce. Cantillon postrzegał ekonomię jako
osobny przedmiot i do wyjaśnienia mechanizmu powstawania cen wykorzystywał
eksperymenty myślowe. Szkoła austriacka przejęła później jego teorię tworzenia pieniądza.
Następnym ważnym „Austriakiem” był francuski arystokrata, Anne Robert Jacques
Turgot. W swoim artykule zatytułowanym Value and Money zajmuje się pochodzeniem
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pieniądza oraz wpływem „rankingu” indywidualnych preferencji na decyzje ekonomiczne.
Turgot zaproponował rozwiązanie słynnego paradoksu wody i diamentów, sformułował
prawo malejących przychodów, a także krytykował ustawy o lichwie. Był zwolennikiem
klasyczno – liberalnego podejścia do ekonomii politycznej, zalecając likwidację wszystkich
specjalnych przywilejów udzielanych przedsiębiorcom cieszącym się względami rządu.
Turgot był ojcem intelektualnym całego pokolenia osiemnasto – i dziewiętnastowiecznych
ekonomistów francuskich, między innymi Jean – Babtiste Saya i Claude – Frederica Bastiata.
Say był pierwszym ekonomistą, który zaczął się zastanawiać głębiej nad metodą
ekonomii. Twierdził, że ekonomia nie jest tylko nauką o gromadzeniu danych, lecz raczej
służy naświetlaniu uniwersalnych zasad i składników ludzkiej egzystencji. Say sformułował
słynne „prawo rynków”.
Bastiat, wpływowy publicysta ekonomiczny, upierał się, że usługi nie mające
charakteru materialnego, podobnie jak dobra materialne opisywane są przez te same prawa
ekonomii. W jednej ze swych licznych alegorii ekonomicznych, Bastiat sformułował sofizmat
„rozbitej szyby”, rozwinięty i opisany później przez Henrego Hazlitta.27Bastiat rozróżniał
pomiędzy dobrym ekonomistą a ekonomistą złym. Zły ekonomista dostrzega tylko „to, co
widać” oraz krótkoterminowe efekty pewnych działań. Dobry ekonomista powinien jego
zdaniem dostrzegać także „to, czego nie widać” (czyli utracone korzyści) oraz dalekosiężne
skutki polityki gospodarczej28.
Pomimo swego teoretycznego wyrafinowania, szkoła preaustriacka została w XVII i
XIX wieku wyparta przez szkołę brytyjską (klasyczną), która z czasem zdominowała
ekonomię. Tradycja brytyjska (oparta na teoriach wartości „kosztu obiektywnego” i
„laborystycznej teorii wartości”) doprowadziła z czasem do powstania marksistowskiej
doktryny wyzysku kapitalistycznego.
Narodziny szkoły austriackiej wiążą się z opublikowaniem przez Carla Mengera w
roku 1871 Principles of Economics. Było to pierwsze od wielu lat wyzwanie rzucone tradycji
brytyjskiej. Menger odświeżył zapomniane już podejście „francuskich scholastyków” do
ekonomii, opierając naukę na subiektywnych ocenach każdego człowieka z osobna. Razem z
współczesnymi mu autorami, Leonem Walrasem, Williamem Stanleyem Jevonsem, Carl
Menger stworzył teorię użyteczności marginalnej. Ponadto, Menger wyjaśnił, w jaki sposób
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na wolnym rynku pojawił się pieniądz. Książka Mengera stała się filarem tego, co zostało
nazwane w ekonomii „rewolucją marginalistyczną”.
Jednym z prominentnych naśladowców Mengera był Friedrich von Wieser, który
przejął po Mengerze kierownictwo katedry w Uniwersytecie Wiedeńskim. Największym
wkładem Wiesera w naukę ekonomii była teoria kosztu alternatywnego (opportunity cost).
Był on też autorem określenia „użyteczność marginalna” (Grenznutzen). Jako nauczyciel, był
pierwszym, który miał znaczący wpływ na myśl F. A. Hayeka.
Uczeń Mengera, Eugen von Boehm – Bawerk przejął po swym mistrzu teorie i
zastosował je do analizy problemu kapitału i oprocentowania pieniądza. Jego ksiązka,
zatytułowana History and Critique of Interest Theories, która ukazała się w 1884 roku, jest
świadectwem licznych sofizmatów popełnianych w dziejach myśli ekonomicznej w
odniesieniu do oprocentowania pieniądza. Boehm – Bawerk bronił tezy, że oprocentowanie
nie jest sztucznie narzuconą konstrukcją, lecz ma ścisły związek z ludzkim działaniem.
Odsetki są konsekwencją faktu, że ludzka preferencja czasowa (ceteris paribus) przebiega
tylko w jednym kierunku; zawsze wolimy osiągnąć satysfakcję wcześniej niż później. Teorię
tę rozwinęli następnie: Frank Fetter, Ludwig von Mises, Murray Rothbard oraz Isreal
Kirzner.29
W książce The Positive Theory of Capital, Boehm – Bawerk pokazał, że normalna
stopa zysku w biznesie odpowiada stopie oprocentowania. Kapitaliści oszczędzają pieniądze,
płacą pracownikom i, po odczekaniu do chwili kiedy ich produkty finalne zostaną sprzedane,
inkasują odsetki za cały ten okres. Twierdził on także, iż kapitał nie jest jednorodny, lecz ma
zróżnicowaną strukturę, zawikłaną i zależną od czasu. Wzrost gospodarczy jest nie tylko
efektem rosnących nakładów kapitałowych, lecz także okrężnych procesów produkcji.
Kolejnym wybitnym ekonomistą z kręgu Austriaków był Ludwig von Mises. Jego
największe dokonania w dziedzinie ekonomii były na polu teorii pieniądza. Rezultatem badań
Misesa była The Theory of Money and Credit, opublikowana w roku 1912. W pracy tej Mises
wykazał, że teoria krańcowej użyteczności odnosi się również do pieniądza. Wyłożył w niej
swój „teoremat regresji”, dowodząc, że pieniądz nie tylko wywodzi się z rynku, co więcej, nie
pojawiłby się w inny sposób. Mises przedstawił także ogólne założenia austriackiej teorii
cyklu koniunkturalnego.30
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pośrednictwem prac Benjamina M. Andersona, Jr., ekonomisty pracującego w różnych
okresach swego życia dla uniwersytetów Columbia, Harvard, UCLA i Cornell. Główne jego
prace to Theory Value of Money, książka będąca krytyką ilościowej teorii pieniądza Irvinga
Fishera, a także Economics and the Public Walfare, będąca studiami nad gospodarką USA od
wybuchu I wojny światowej do zakończenia II wojny światowej.
Pierwsza wojna światowa przerwała karierę Misesa na cztery lata. Trzy z nich spędził
jako oficer artylerii, i rok jako oficer ds. wywiadu gospodarczego. Pod koniec wojny
opublikował Nation, State, and Economy, w której dowodził korzyści z ekonomicznej i
kulturowej wolności grup etnicznych, w rozczłonkowanym cesarstwie.
Po wojnie Mises podjął się dogłębnej analizy socjalizmu. Po napisaniu 1920 roku
swego przełomowego artykułu o problemie rachunku ekonomicznego w socjalizmie, w 1922
roku Mises skończył swoją drugą książkę pt. Socjalism. Dowodził w niej, że budowa
wspólnoty socjalistycznej wywołałaby kompletny chaos i powrót do epoki barbarzyństwa.
Mises domagał się od socjalistów, aby wytłumaczyli – dokładnie, w terminach ekonomii, jak
ten ich system ma działać – czyli zrobili coś , czego do tej chwili socjaliści unikali jak ognia.
Debata jaka toczyła się między Austriakami – głównie Misesem i Hayekiem – a socjalistami
kontynuowana była w szeregu artykułów publikowanych w latach 20-tych i 30-tych. Israel
Kierzner utrzymuje, że to właśnie w trakcie tej debaty Mises i Hayek zrozumieli, jak dalece
ich „austriackie” podejście do ekonomii różni się od „głównego nurtu” wywodzącego się z
ekonomi neoklasycznej.31
Również podczas 20-tych i 30-tych lat XX wieku, Mises walczył na dwóch innych
frontach akademickich. Zadał decydujący cios Niemieckiej Szkole Historycznej za pomocą
serii esejów poświęconych obronie dedukcyjnej metody w ekonomii, którą później nazywał
prakseologią, lub logiką działania. Założył także Austrian Institute for Business Cycle
Research, nad którym zarządzanie powierzył swemu studentowi, Hayekowi.
W tych latach Hayek i Mises stali się twórcami wielu studiów nad cyklami
koniunkturalnymi, ostrzegali przed niebezpieczeństwem ekspansji kredytowej i przewidzieli
nadchodzący kryzys walutowy. Prace te cytował Komitet Nagrody Nobla w 1974, gdy Hayek
otrzymał nagrodę w dziedzinie ekonomii. Pracując w Anglii i w Ameryce, Hayek stał się
potem głównym oponentem ekonomii keynesistowskiej, pisząc książki o kursach
walutowych, teorii kapitału i reformie monetarnej. Jego popularna książka, Road to Serfdom
31
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(Droga do Zniewolenia), pomogła odnowić klasyczny, liberalny nurt w Ameryce po New
Deal’u i II Wojnie Światowej. Jego serie, Law, Legislation, and Liberty bazowały na
podejściu do prawa późnych scholastyków, stosując je do krytyki egalitaryzmu i panaceów,
takich jak „sprawiedliwość społeczna”.
Pod koniec lat 30-tych ubiegłego stulecia, po cierpieniach związanych z
ogólnoświatową depresją, Austrii groził nazistowski przewrót. Hayek po prośbach Misesa
opuścił już Londyn, a sam Mises w 1934 roku przeniósł się do Genewy, by uczyć i pisać w
International Institute for Graduate Studies, emigrując potem do Stanów Zjednoczonych.
Znając Misesa jako zaprzysięgłego wroga narodowego socjalizmu, naziści skonfiskowali
pisma z jego mieszkania i ukryli je na czas wojny. Przez ironię to właśnie idee Misesa,
przefiltrowane przez prace Roepkego i męża stanu Ludwiga Erharda doprowadziły Niemcy
do powojennych reform gospodarczych i odbudowały kraj. Wtedy, w 1992 roku, archiwiści
austriaccy odkryli ukradzione wiedeńskie papiery Misesa i ponownie otworzyli archiwum w
Moskwie.32
Podczas

pobytu

w

Genewie

Mises

napisał

swoje

dzieło

zatytułowane

Nationalökonomie i po przybyciu do Stanów Zjednoczonych poprawił i rozszerzył je jako
Human Action, które ukazało się w 1949. Jego student, Murray N. Rothbard nazwał je
„największym osiągnięciem Misesa i jedną z najlepszych kreacji umysłu ludzkiego tego
wieku. To całościowe przedstawienie ekonomii”. Ukazanie się tej pracy było dźwignią całej
historii Szkoły Austriackiej i do dziś pozostaje traktatem ekonomicznym definiującym
Szkołę33. Mimo to nie znalazł poparcia wśród zawodowych ekonomistów, którzy już
przedtem dokonali ostatecznego zwrotu ku keynesizmowi.

2.2 Metodologia Szkoły Austriackiej
Istnieją dwie grupy dyscyplin naukowych – nauki przyrodnicze, których przedmiotem
badań są zjawiska przyrody i ustalanie praw nim rządzących (min. biologia, chemia, fizyka)
oraz nauki społeczne, zajmujące się społeczeństwem i procesami, które w nim zachodzą (np.
socjologia, ekonomia, prawo, historia, psychologia społeczna).34
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Przedstawiciele szkoły austriackiej są zwolennikami „dualizmu metodologicznego”35.
Oznacza to, iż te dwa zespoły nauk powinny kierować się odmiennymi metodami badań, gdyż
zajmują się zupełnie różnymi zagadnieniami. Nauki przyrodnicze skupiają się zasadniczo na
badaniu relacji pomiędzy wyodrębnionymi obiektami fizycznymi lub zbiorami takich
obiektów. Ich celem jest poznanie właściwości danej rzeczy (np. ciała niebieskiego,
organizmu, substancji chemicznej, atomu) lub zjawisk, które w niej zachodzą. Nauki
społeczne zajmują się zaś badaniem relacji między człowiekiem a człowiekiem lub między
ludźmi a rzeczami. Koncentrują się na działaniach jednostek, na badaniu ich dążeń i potrzeb,
zarówno materialnych jak i niematerialnych, na analizie motywów, bodźców i konsekwencji
wyborów ekonomicznych, społecznych i politycznych dokonywanych przez ludzi.36
Przedstawiciele szkoły austriackiej są przeciwni stosowaniu w ekonomii metod
badawczych charakterystycznych dla nauk przyrodniczych. Zdaniem Friedricha Hayeka , obie
grupy nauk, ze względu na swoją specyfikę, powinny posiadać odmienną metodologię badań.
Ta specyfika sprawia, że nie jest możliwe prawdziwe poznanie świata i mechanizmów, które
nim rządzą, jeśli stosuje się wzorce naukowe zaczerpnięte z innych dyscyplin naukowych.
Nagminne stało się korzystanie w naukach społecznych z technik właściwych dla fizyki,
chemii i innych pokrewnych dyscyplin wiedzy, bez refleksji nad charakterem i specyfiką nie
przyrodniczych dziedzin nauki.37 Zdaniem Ludwiga von Misesa wielu filozofów próbujących
zidentyfikować prawa rządzące rozwojem ludzkości było skazanych na porażkę ponieważ
stosowali niewłaściwą metodę badawczą.38 Ekonomiści austriaccy widzieli zagrożenie jakie
niesie za sobą zbyt daleko idąca formalizacja oraz inwazja metod ilościowych na ekonomię.
Warto zaznaczyć, że wewnątrz szkoły austriackiej istnieje wyraźny podział na dwa
nurty, które prezentują w wielu kwestiach odmienne podejście do metodologii nauk
społecznych, w tym ekonomii. Pierwszy nurt, główny nurt ekonomii austriackiej, to linia
Menger - Boehm-Bawerk – Mises – Rothbard. Utożsamiany jest on z racjonalistyczną
tradycją i zajmuje się realnymi działaniami jednostek. Drugi nurt natomiast przebiega w linii
Menger – Wieser – Hayek – Kirzner. W tym przypadku mamy do czynienia z metodą
skupiającą się bardziej na „stanach wiedzy” czy też „procesach równowagowych”39.
35
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Pomimo istotnych różnic w podejściu do problemów epistemologicznych w metodzie
badawczej poszczególnych przedstawicieli szkoły austriackiej, możemy odnaleźć wiele cech
wspólnych charakterystycznych dla większości "Austriaków". To, co jednoczy austriacką
szkołę myśli ekonomicznej, co może być nazwane jej tematem przewodnim, to nastawienie
metodologiczne jej członków - subiektywizm.40 Drugim filarem, na którym opiera się gmach
ekonomii austriackiej to indywidualizm metodologiczny. Ogniwem łączącym oba filary
metodologii szkoły austriackiej jest pojęcie celowego ludzkiego działania.41
Israel Kirzner zdefiniował subiektywizm metodologiczny jako uznanie iż "działania
jednostek mogą być zrozumiane jedynie przez odwołanie się do wiedzy, przekonań, percepcji
i oczekiwań tych jednostek".42 W naukach społecznych zjawiska lub fakty, którymi się dana
dziedzina wiedzy zajmuje, są jednocześnie opiniami - nie opiniami badacza zjawisk
społecznych, lecz przede wszystkim opiniami tych osób, których działania generują obiekty
badań. W naukach społecznych większość faktów nie ma natury faktów obiektywnych, lecz
nosi silnie subiektywny charakter - fakty te są takimi, jakimi widzą je i myślą o nich ludzie.43
Mises określił indywidualizm metodologiczny, jako obejmujący następujące
założenia:
"Wszelkie działania są dziełem indywidualnych jednostek ludzkich" a "zbiorowości
społecznej nie przysługuje byt, ani realność niezależna od działań jej poszczególnych
członków".

Oznacza

to,

że

dla

"Austriaka"

„wyjaśnienie”

określonego

zjawiska

ekonomicznego musi ostatecznie wychodzić od wyborów podejmowanych przez działające
jednostki. Nie oznacza to, że "Austriacy" koncentrują się wyłącznie na zjawiskach z
dziedziny „mikro”. Przeciwnie, wiele ich najważniejszych odkryć dotyczy zagadnień makro,
takich jak bezrobocie lub inflacja. Mimo to jednak nawet w tych dziedzinach ekonomiści
austriaccy formułują swoje analizy w kategoriach motywacji i zachowania przeciętnego
człowieka, dzięki czemu dochodzą do zrozumienia wypadkowego efektu, który ma być
wyjaśniony.44 Indywidualizm metodologiczny rozumiany jako stanowisko wedle którego
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wyjaśnienia grup, czy zbiorowości społecznych muszą być wyrażane w terminach
odnoszących się do indywidualnych osobników ludzkich zakłada nazywana tak czasem przez
Mengera, a stale przez Hayeka metoda "kompozycyjna". Metoda ta polega na używaniu
indywiduów jako cegiełek do budowy obrazu złożonych struktur, w tym tzw. "całości
społecznych".45Wszystkie prawdziwe stwierdzenia o społeczeństwie i systemie gospodarczym
muszą być wyprowadzone ze stwierdzeń o tworzących je jednostkach, muszą odwoływać się
do ich postaw i zachowań. Potrzebę stosowania indywidualizmu metodologicznego Hayek
ujmuje następująco:
"Jedyną drogą do zrozumienia zjawisk społecznych jest zrozumienie działań
podejmowanych przez jednostki, działań nakierowanych na innych ludzi i uzależnionych od
ich oczekiwanego zachowania."
Zwornikiem łączącym subiektywizm i indywidualizm metodologiczny szkoły
austriackiej jest aksjomat celowego ludzkiego działania. Oto jak Ludwig von Mises definiuje
„ludzkie działanie”:
„Ludzkie działanie jest zachowaniem celowym. Ujmując to inaczej, można powiedzieć,
że: działanie jest wolą wdrożoną w akcję i przetransformowaną w pracę, że zajmuje się ono
celami i zamiarami, że jest istotną reakcją ludzkiego ego na bodźce i warunki jego
środowiska, że jest świadomą adaptacją osoby ludzkiej do stanu uniwersum określającego
jego życie”46 W podobnym stylu określa ludzkie działanie brytyjski filozof, Michael
Oakeshott, pisząc, że jest ono próbą zamiany tego, co jest, na to, co – w oczach działającej
osoby – być powinno.47 Na aksjomacie ludzkiego działania opiera się prakseologia.
Prakseologia jest metodologią charakterystyczną dla szkoły austriackiej. Termin ten został po
raz pierwszy użyty w odniesieniu do austriackiej metody przez Misesa, który był nie tylko jej
głównym architektem, ale także ekonomistą, który najpełniej i z największym sukcesem
zastosował ją do skonstruowania teorii ekonomicznej.48 Metoda prakseologiczna jest
poszerzana za pomocą werbalnej dedukcji.
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2.3 Kapitał i procent
Austriacka teoria kapitału i procentu wiąże się przede wszystkim z osobą Eugena von
Bohm – Bawerka, który wyłożył ją w dziele The Positive Theory of Capital49. Teoria Bohm –
Bawerka w dużym stopniu czerpie z dorobku założyciela szkoły austriackiej Carla Mengera.
Zarówno ziemia, jak i praca są „naturalnymi” czy pierwotnymi czynnikami produkcji, których
podaż albo jest stała, albo jest funkcją decyzji nieekonomicznych, ale kapitał jest czynnikiem
„wytwarzanym” lub pośrednim, którego podaż zależy od nakładów ziemi i pracy wyłożonych
na jego produkcję w przeszłości. To rozróżnienie między czynnikami produkcji pierwotnymi
a wytwarzanymi jest fundamentem teorii Bohm – Bawerka.50
Rola kapitału w produkcji polega na tym, że pozwala on na przyjęcie bardziej
produkcyjnych, lecz także bardziej czasochłonnych, „okrężnych” (roundabout) metod
produkcji. Do naszkicowania istoty okrężnych metod produkcji posłużymy się przykładem
zaprezentowanym w The Positive Theory of Capital:
„Wieśniak potrzebuje wody pitnej. Strumień znajduje się w pewnej odległości od jego
chaty. Jest kilka sposobów przy pomocy których może on zaspokoić swoje dzienne
zapotrzebowanie. Może udać się w kierunku strumienia, za każdym razem kiedy jest
spragniony i napić się, czerpiąc wodę garściami. To jest najbardziej bezpośrednia metoda;
satysfakcji następuje natychmiast po wysiłku. Jednak jest ona uciążliwa, ponieważ nasz
wieśniak musi pokonać drogę do strumienia za każdym razem gdy zachce mu się pić. Metoda
jest także niewydolna z uwagi na to, że przy jej pomocy wieśniak nie jest w stanie zgromadzić
żadnej większej ilości wody, dla innych celów. Drugą metodę jaką może wykorzystać, to wziąć
kłodę drzewa, wyciąć w niej otwór robiąc z niej coś na kształt kubła i nosić w nim dzienną
dawkę wody ze źródła do swojej chaty. Korzyść z zastosowania takiej metody jest oczywista,
jednak wymaga ona okrężnej drogi o znacznej długości. Mężczyzna musi spędzić
najprawdopodobniej cały dzień wycinając pale. Zanim to jednak zrobi, musi ściąć drzewa,
wcześniej jednak musi zrobić siekierkę, itd. Jest jednak trzecia możliwość. Może ściąć kilka
drzew, rozłupać je, wyżłobić, ułożyć jedno za drugim i pokierować w ten sposób strumień
wody prosto do chaty. W tym przypadku oczywiście pomiędzy wydatkiem pracy a
osiągnięciem celu mamy bardzo okrężną drogę, ale rezultat jest o wiele bardziej
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spektakularny niż poprzednio. Chłop nie musi chodzić do strumienia, ani dźwigać kubła z
wodą, ma teraz zaopatrzenie prosto pod drzwi chaty. 51
Z uwagi na powyższe możemy dojść do kilku wniosków. Po pierwsze, osiągniemy
lepszy rezultat produkując dobra z wykorzystaniem okrężnych metod produkcji niż
produkując je bezpośrednio. Po drugie, tam gdzie dobro może być produkowane metodą
pośrednią, większą jego ilość można wyprodukować przy zaangażowaniu takiej samej pracy,
lub wyprodukować taką samą ilość przy zaangażowaniu mniejszej pracy. W końcu po trzecie,
przewaga okrężnych metod produkcji wyraża się w tym, że są często jedynymi sposobami
wytworzenia określonych produktów.52
Bohm – Bawerk stwierdza: „To, że okrężne metody produkcji prowadzą do lepszych
rezultatów od metod bezpośrednich jest jednym z najważniejszych i fundamentalnych
stwierdzeń w całej teorii produkcji.”
Rodzaj produkcji, która przebiega z użyciem tych mądrych okrężnych metodach jest
niczym innym niż tym co ekonomiści nazywają produkcją kapitalistyczną. Kapitał jest więc
to cały kompleks pośrednich produktów, który pojawia się w poszczególnych etapach tej
okrężnej podróży. Kapitał to dobra, które są „produktami pośrednimi” w okrężnych metodach
produkcji.53
Bohm - Bawerk porusza także kwestię "pochodzenia procentu". Jego zdaniem istnieją
trzy niezależne od siebie "przyczyny" czy powody, dla których ludzie - przeciętnie biorąc wolą dobra teraźniejsze od dóbr przyszłych. Działanie dwóch pierwszych "przyczyn" polega
na tym, że wytwarzają one nadwyżkowy popyt łączny na pożyczki dla celów
konsumpcyjnych ; są to: 1) "odmienne warunki zapotrzebowania i zaopatrzenia" teraz i w
przyszłości; 2) "niedoszacowanie przyszłości". "Przyczyna" trzecia stwarza nadwyżkowy
popyt na pożyczki dla celów produkcyjnych; jest nią: 3) "techniczna wyższość dóbr
teraźniejszych nad przyszłymi".54
Ważnym elementem w teorii Bohm - Bawerka jest pojęcie "przeciętnego okresu
produkcji". Według autora, przeciętny okres produkcji to średni czas, jaki upływa między
zastosowaniem nakładu czynnika produkcji w konkretnym procesie produkcyjnym, a
uzyskaniem efektów tego zastosowania w postaci dobra konsumpcyjnego. Jeśli przeciętny
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okres produkcji zwiększa się, jest to równoznaczne z przejściem do bardziej okrężnych metod
produkcji. Jeśli gospodarka posługuje się bardziej okrężnymi metodami produkcji, staje się w
ten sposób bardziej kapitałowa. Następuje zjawisko nazwane w literaturze "pogłębianiem
kapitału".55

2.4 Pieniądz, kredyt i bankowość
W niniejszym paragrafie opiszemy w telegraficznym skrócie podstawowe zagadnienia
związane z pieniądzem, kredytem i bankowością kładąc szczególny nacisk na wyjaśnienie
procesu ekspansji kredytowej, którego znajomość jest niezbędna do zrozumienia austriackiej
teorii cyklu koniunkturalnego.
Teoria pieniądza jest tym obszarem, na którym szkoła austriacka znacznie różni się od
ekonomii głównego nurtu. Wynika to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze,
"Austriacy" analizują pieniądz na poziomie mikro, co jest niespotykane w głównym nurcie
ekonomii, Po drugie, bardzo wyraźnie przeciwstawiają się teorii ilościowej. Pisząc o
austriackiej teorii pieniądza będziemy mieli na myśli przede wszystkim dorobek Ludwiga von
Misesa oraz Murraya N. Rothbarda w tej materii. Mises dokonał integracji teorii pieniądza z
teorią wartości, oraz wykorzystał teorię użyteczności marginalnej do wyjaśnienia
kształtowania się podaży oraz popytu na pieniądz. Rothbard natomiast stworzył teorię
pieniądza zadekretowanego (fiat money), oraz opisał proces ewolucji pieniądza, przebiegający
od pieniądza towarowego przez pieniądz kredytowy, aż do pustego pieniądza papierowego,
nie mającego pokrycia w rezerwach (teoremat progresji).

2.4.1 Istota pieniądza
Mises definiuje pieniądz jako "powszechny środek wymiany". Jest to najłatwiej
zbywalny towar w gospodarce. Towar mający największą płynność. Innymi słowy, pieniądz
jest towarem przy pomocy, którego można dokonać wymiany przy najniższym koszcie
transakcyjnym. Z powyższej definicji wynika podstawowa funkcja pieniądza, którą jest
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"pośredniczenie w wymianie". Wszystkie inne funkcje pieniądza, o których można przeczytać
w wielu publikacjach, wynikają bezpośrednio z tej pierwotnej funkcji.56
Pieniądz wyłonił się spośród wszystkich towarów w wyniku swobodnych interakcji
poszczególnych uczestników rynku. Pieniądz nie mógł powstać w oparciu o państwowy
dekret, bądź umowę zaakceptowaną przez wszystkie jednostki. Pieniądz powstał w wyniku
procesów zachodzących na wolnym rynku. Zgodnie z "teorematem regresji" sformułowanym
przez Misesa pieniądzem mógł stać się jedynie towar, na który istniał pierwotny popyt
niepieniężny. Historia pieniądza nie mogła więc zacząć się od zadrukowanego kawałka
papieru, ponieważ poza znikomą wartością opałową nie przedstawia on większej wartości
użytkowej.
Powstanie pieniądza umożliwiło czerpanie większej korzyści z wymiany oraz
społecznego podziału pracy. Wymiana pośrednia umożliwiła przezwyciężenie ograniczeń,
które napotykała wymiana barterowa (niepodzielność i konieczność wystąpienia podwójnej
zbieżności potrzeb). Spośród wielu towarów, które pełniły rolę pieniądza, w wyniku
konkurencji rynkowej wyłoniły się dwa, które najlepiej nadawały się do pełnienia tej funkcji.
Tymi towarami były złoto oraz srebro (później tylko złoto). Cechy takie jak: podzielność,
trwałość, duża wartość na jednostkę wagową oraz powszechna akceptowalność, uczyniły z
nich najlepszym medium wymiany w gospodarce57.
Widzimy więc, że pieniądz nie jest abstrakcyjną jednostką rozliczeniową, którą można
oddzielić od konkretnego towaru. Nie jest bezużytecznym żetonem służącym jedynie do
wymiany. Nie jest też czymś narzuconym społeczeństwu. Nie stanowi gwarancji stałego
poziomu cen. Pieniądz jest po prostu towarem. Różni się od innych towarów tym, że popyt
nań wiąże się przede wszystkim z funkcją środka wymiany, jaką pełni. Podobnie jak inne
towary, ma własną, wyrażoną w innych towarach "cenę", która jest wypadkową całkowitej
podaży albo zasobów oraz zgłaszanego przez ludzi łącznego zapotrzebowania na jego zakup i
przechowywanie. (Ludzie "kupują" pieniądz sprzedając za niego towary i usługi, podobnie
jak "sprzedają" pieniądz, gdy kupują towary i usługi.) "Cena" pieniądza to jego siła nabywcza
mierzona ogółem dóbr w gospodarce; wyznacza ją podaż i popyt na pieniądz zgłaszany przez
poszczególne osoby.58
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Jednostka pieniężna jest to po prostu jednostka wagowa towaru, który pełni funkcję
pieniądza. W warunkach wolnego rynku to jaki będzie kształt i forma pieniądza, zależy
wyłącznie od dobrowolnych decyzji jednostek. Prywatne mennice, które nadają kruszcowi
formę monet o różnej wielkości i wadze, są tak samo uprawnionym i dochodowym
przedsięwzięciem jak każda działalność gospodarcza.

2.4.2 Podaż pieniądza
"Całkowite zasoby albo podaż pieniądza w społeczeństwie w określonym momencie
odpowiadają całkowitemu ciężarowi występującej w danym czasie substancji, używanej jako
pieniądz."59 Załóżmy dla uproszczenia, że tylko jeden towar używany jest w społeczeństwie
jako pieniądz. Przyjmijmy, że jest to złoto. Całkowita podaż pieniądza równa będzie
całkowitemu ciężarowi złota, które znajduje się w posiadaniu ludzi (nie w obiegu, ponieważ
jak argumentują "Austriacy" pieniądz nie "krąży", tylko jest co jakiś czas wymieniany, a w
danej chwili każda jednostka pieniężna jest w posiadaniu konkretnej osoby). Postać w jakiej
występuje złoto nie ma większego znaczenia, z tym, że różne formy pieniądza będą miały
trochę inną siłę nabywczą (monety będą wartościowane wyżej niż sztaby, ponieważ koszt
transformacji monet w sztaby jest niższy niż sztab w monety).
Wśród ekonomistów toczy się spór o to jaka "powinna" być podaż pieniądza oraz w
jakim tempie "powinna" ulegać ona zmianie. Według przedstawicieli szkoły austriackiej nie
jest możliwe stwierdzenie a priori jaka ilość pieniądza jest "optymalna". Ich zdaniem o ilości
pieniądza w gospodarce powinien "decydować" wolny rynek. Tak samo jak rynek decyduje o
ilości dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych. Takie stanowisko jest konsekwencją
traktowania pieniądza jak towaru oraz zidentyfikowania faktu, iż zwiększenie się ilości
pieniądza nie przynosi żadnych monetarnych korzyści całemu społeczeństwu.60 Do
zilustrowania skutków zwiększenia się ilości pieniądza w gospodarce Rothbard posłużył się w
The Mystery of Banking tzw. modelem "anioła Gabriela". Wyobraźmy sobie, pisze Rothbard,
że na Ziemi pojawia się dobroduszny anioł Gabriel, który pragnie dobra ludzkości jednak nie
ma pojęcia o ekonomii. Słysząc ciągłe narzekania ludzi na brak pieniędzy postanowił jednej
nocy podwoić, przy użyciu cudownych mocy, saldo gotówkowe każdego człowieka.
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Następnego ranka wszyscy ze zdumieniem stwierdzili, że posiadają więcej pieniędzy i ruszyli
do ich wydawania. Co w takiej sytuacji się stanie. Czy społeczeństwo będzie dwa razy
"bogatsze"? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ realne zasoby w gospodarce, takie jak: surowce,
kapitał rzeczowy, praca itp., które decydują o poziomie produkcji dóbr i usług, nie uległy
zwiększeniu. Jedynym efektem zwiększenia się ilości pieniędzy będzie wzrost cen. Jednak
ceny, czy używając monetarystycznej terminologii "przeciętny poziom cen", nie ulegnie
(wbrew poglądom naiwnych monetarystów) podwojeniu. Wpływ wzrostu podaży pieniądza
będzie miał zróżnicowany wpływ na różne towary i będzie zależał od preferencji
poszczególnych konsumentów w wydawaniu pieniądza.
Fakt, iż w skali całego społeczeństwa zwiększenie się podaży pieniądza nie przyniesie
korzyści, nie oznacza, że nie zyskają na tym pewne konkretne osoby. Ci szczęściarze, którzy
wydadzą dodatkowe pieniądze jako pierwsi skorzystają, ponieważ zapłacą jeszcze "stare"
niższe ceny. Jeśli w skali makro wzrost podaży pieniądza nie przynosi korzyści wszystkim a
przynosi korzyści pewnym osobom, to z tego faktu wynika, iż wzrost podaży pieniądza musi
prowadzić do zubożenia części uczestników rynku. Wzrost podaży pieniądza prowadzi nie
tylko do wzrostu cen ale także do redystrybucji dochodu, która związana jest ze
wspomnianym już zjawiskiem nierównomiernego wzrostu cen wszystkich towarów (zmianą
struktury cen).

2.4.3 Substytuty pieniądza
Pomimo tego, iż złoto w porównaniu do innych towarów jest w jednostkach
wagowych dość drogie (co było powodem, dla którego właśnie złoto wybierano najczęściej
jako pieniądz) jego ciężaru nie da się zignorować. Kolejną niedogodnością używania złota
jest trudność w precyzyjnym jego podziale. Z powodu tych trudności powszechne stało się
używanie certyfikatów pieniężnych (money certificates). Ludzie deponowali posiadane przez
nich złoto w bankach otrzymując w zamian dokument potwierdzający złożenie depozytu.
Instrument wystawiony przez bank to banknot. Posiadacz banknotu mógł w każdej chwili
odzyskać złoto wymieniając go z powrotem na kruszec. Bilon (monety zdawkowe) mogą
pełnić tę samą funkcję co banknoty. Dopóki wszyscy są przekonani, że bank honoruje swoje
certyfikaty pieniężne i bilon, będą je przyjmować jako substytuty pieniądza. Korzyścią jaka
płynie z używania substytutów jest przede wszystkim obniżenie kosztów transakcyjnych.
Emitowanie przez banki substytutów pieniężnych w ilości przekraczającej posiadane rezerwy
33

kruszcu powoduje powstanie tzw. "środków fiducjarnych" (fiduciary media). Środki
fiducjarne to noty bankowe i bilon przekraczające ilość "prawdziwego" pieniądza, który bank
przechowuje w formie rezerw.

61

Wielu ekonomistów austriackich jest zdania, iż emitowanie

środków fiducjarnych jest oszustwem, ponieważ jak stwierdził Hoppe: "dwie jednostki nie
mogą posiadać na wyłączność jednej i tej samej rzeczy w tym samym czasie".62

2.4.4 Bankowość i ekspansja kredytowa
Wszystkie poważne rozważania na temat ekspansji kredytowej muszą zacząć się od
rozróżnienia pomiędzy dwiema klasami kredytów: kredytem towarowym a kredytem
fiducjarnym.63
Kredyt towarowy to transfer oszczędności z rąk pierwotnego właściciela do rąk
przedsiębiorców, którzy planują wykorzystanie tych funduszy w produkcji. Pierwotny
oszczędzający zaoszczędził pieniądze powstrzymując się od konsumpcji towarów, które
mógłby skonsumować. Przekazuje on kredytobiorcy siłę nabywczą, umożliwiając mu w ten
sposób kupno tych nie skonsumowanych towarów na użytek dalszej produkcji. I tak, wielkość
kredytu towarowego jest ściśle ograniczona przez ilość oszczędności, tzn. powstrzymywania
się od konsumpcji. Dodatkowy kredyt może zostać przyznany tylko w takim wymiarze, w
jakim zgromadzone zostały nowe oszczędności. Cały proces nie ma wpływu na siłę nabywczą
jednostki pieniężnej.64
Kredyt fiducjarny to kredyt przyznawany przez banki ze specjalnie w tym celu
utworzonych funduszy. Aby udzielić pożyczki, bank drukuje banknoty lub otwiera
dłużnikowi konto depozytowe. Jest to wytwarzanie kredytu z niczego, równoznaczne z
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wytwarzaniem pieniędzy bez pokrycia, z jawną, ostentacyjną inflacją. Udzielanie kredytu
zwiększa ilość substytutów pieniądza, przedmiotów uznawanych i wydawanych przez
społeczeństwo na tej samej zasadzie, co właściwe pieniądze. Zwiększa ono także siłę
nabywczą dłużników, którzy wkraczają na rynek środków produkcji z dodatkowym popytem,
który nie miałby miejsca, gdyby nie wytworzenie owych banknotów i depozytów. Ten
dodatkowy popyt wprowadza ogólną tendencję wzrostu cen towarów i poziomu płac.65
O ile wielkość kredytu towarowego jest sztywno ustalona przez wielkość kapitału
zgromadzonego dzięki wcześniejszemu oszczędzaniu, o tyle wielkość kredytu fiducjarnego
zależy od metod prowadzenia przez bank jego interesów. Kredyt towarowy nie może być
ekspandowany, za to kredyt fiducjarny jak najbardziej. Tam gdzie nie ma kredytu
fiducjarnego, bank może zwiększać ilość pożyczek tylko w takim stopniu, w jakim
oszczędzający powierzyli mu swoje depozyty. Gdzie króluje kredyt fiducjarny, tam bank
może ekspandować pożyczki, stosując politykę, o której mówi się, że – o dziwo – „jest
bardziej liberalna.”66
Ekspansja kredytowa nie niesie za sobą wyłącznie nieuniknionej tendencji do wzrostu
płac i cen towarów. Wpływa także na rynkową stopę procentową. Wprowadza dodatkową
ilość pieniędzy oferowaną na pożyczki, generując tendencję do obniżania się stóp
procentowych poniżej poziomu, który osiągnęłyby na nie zmanipulowanym rynku pożyczek.
Zawdzięcza ona swą popularność wśród nawiedzonych znachorów gospodarki nie tylko
wywoływanemu przez siebie inflacyjnemu wzrostowi cen i płac, ale także obniżeniu stóp
procentowych, którą za sobą na krótką metę pociąga. Ekspansja kredytowa jest dziś głównym
narzędziem polityki zmierzającej do pozyskania tanich lub łatwych pieniędzy.67
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występowaniem jak i przed ewentualnymi skutkami gdy już taka ekspansja będzie miała
miejsce. Mises twierdził, że każda emisja środków fiducjarnych jest niepożądana.

Stąd

bardzo radykalne zalecenia szkoły austriackiej w stosunku do funkcjonowania systemu
bankowego. Zdaniem „Austriaków” jedynie wolna bankowość zapewnia mechanizmy, które
zabezpieczają rynek przed nadmierną kreacja pieniądza. Dlatego są przeciwnikami centralnej
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bankowości, której istnienie ich zdaniem, zlikwidowało ograniczenia dla inflacji oraz
ekspansji kredytowej.
Na zakończenie niniejszego rozdziału konieczne jest poruszenie pewnej kwestii.
Mianowicie, Mises nie dopuszczał możliwości zerwania „złotej kotwicy”. Nawet w ostatnich
latach budowania swojej teorii nie przewidywał możliwości trwałego zawieszenia
wymienialności dolarów na złoto.
Demonetyzacja złota, która nastąpiła ostatecznie w roku 1971 wywołała konieczność
zbudowania teorii uwzględniającej „fiat money” czyli pieniądz zadekretowany. Dużą
aktywnością na tym polu wykazał się Murray N. Rothbard, formułując swój „teoremat
progresji”, wyjaśniający ewolucję pieniądza od towarowego do pieniądza zadekretowanego.
Teoria Misesa nie straciła jednak nic na ważności. Rezerwy złota zostały jedynie zastąpione
rezerwami gotówkowymi, które stanowią bazę dla kreacji.

Rozdział 3
Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego

3.1 Wprowadzenie
Do roku 1973 większość ekonomistów było przekonanych o słuszności doktryny
ekonomicznej Johna Maynarda Keynesa. Jego zdaniem w gospodarce wolnorynkowej tkwił
czynnik, który powodował przechodzenie jej kolejno przez fazy nadmiernego lub
niedostatecznego popytu. Przyczyny występowania cyklicznych wahań koniunktury a tym
samym nawracających depresji i kryzysów gospodarczych mają więc charakter endogeniczny
i stanowią immanentną cechę gospodarki rynkowej. Zadaniem rządu miałoby być
naprawienie tej rzekomej usterki przez manipulowanie wydatkami budżetowymi i deficytem.
Zdaniem Keynesa możliwe jest „dostrojenie” gospodarki za pomocą instrumentów polityki
fiskalnej i monetarnej tak, by zapobiegać recesji oraz zapewnić stałe, pełne zatrudnienie bez
wywoływania inflacji. Doktryna Keynesa tym samym odrzuciła "prawa rynków" Saya i
przekonanie o niezawodności wolnego rynku.
Okazało się jednak, że dostrajanie gospodarki metodami zaproponowanymi przez
Keynesa nie tylko nie zapobiegło występowaniu takich negatywnych zjawisk jak inflacja i
36

cykl koniunkturalny ale wręcz spowodowało ich nasilenie. Już w roku 1958 zaczęły dziać się
rzeczy, które były oczywistym zaprzeczeniem teorii Keynesa. W samym środku fazy recesji
rosły ceny detaliczne, których ponowny wzrost zanotowano w czasie załamania w roku 1966.
Gwałtowny wzrost inflacji w latach 1969 – 1971 wywołał zamieszanie w szeregach
establishmentu ekonomicznego i sprawił, że nawet keynesiści zaczęli dostrzegać poważne
pęknięcia w tym dość solidnie wyglądającym modelu. W końcu, lata 1973 – 1974, przyniosły
zjawisko tzw. stagflacji, czyli jednoczesnego występowania wysokiej inflacji i głębokiej
recesji. W keynesowskim obrazie świata stagflacja nie powinna w ogóle zaistnieć.
Ekonomiści wiedzieli, że gospodarka jest albo w fazie boomu – i wtedy ceny rosną, albo w
fazie recesji lub depresji, przejawiającej się wzrostem bezrobocia – i wtedy ceny spadają. W
fazie boomu – według recepty keynesistów – rząd ma za zadanie „wchłonąć nadmierną siłę
nabywczą”, podwyższając podatki i wycofując nadmiar pieniądza z gospodarki. Natomiast w
fazie recesji rząd powinien zwiększać wydatki i deficyt budżetowy, w celu wpompowania
pieniędzy do gospodarki. Ale co ma robić rząd, gdy inflacja i recesja z wysokim bezrobociem
pojawiają się jednocześnie? Jakim cudem ma zarazem wciskać pedał przyspieszenia
gospodarczego i hamować?68 Pojawienie się tej oczywistej sprzeczności oznaczało ostateczny
krach paradygmatu keynesowskiego.
W kontekście tych wydarzeń nasuwa się kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego obarczona
poważnymi błędami teoria Keynesa na wiele lat zdominowała sposób myślenia o gospodarce
większości ekonomistów? Po drugie, czy istniała w owym czasie jakaś inna teoria
wyjaśniająca cykliczne wahania koniunktury? Po trzecie, dlaczego przez wiele dziesięcioleci,
pomimo usilnych starań kolejnych pokoleń ekonomistów nie udaje się zapobiec
pojawiającym się co jakiś czas recesjom?
Żeby odpowiedzieć na te pytania należy cofnąć się do początku lat 30 XX wieku. W
tym czasie świat nawiedził Wielki Kryzys gospodarczy, który był nie tylko ogromnym
wstrząsem dla większości gospodarek świata ale także katalizatorem istotnych przemian w
ekonomii politycznej. Wielu autorów pisze o dramacie ekonomii lat 30. Friedrich Hayek
jeden z głównych bohaterów owego dramatu, ocenił lata 30 jako najbardziej ekscytujący
okres rozwoju teorii ekonomii XX wieku.
Głównym czynnikiem tego rozwoju była rywalizacja pomiędzy dwoma środowiskami
naukowymi: London School of Economics (LSE) oraz Cambridge. Na początku lat 30
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dziekanem Wydziału Ekonomii w LSE został Lionel Robins. Z powodu osobistych zatargów
z Keynesem poszukiwał on godnego dla niego adwersarza. Znajomość języka niemieckiego
pozwoliła mu na zapoznanie się z pracami ekonomistów niemieckich i austriackich. Duże
wrażenie zrobił na nim Hayek, a w szczególności jego dobra znajomość teorii podkonsumpcji
Williama T. Fostera i Waddilla Catchingsa, które były w dużym stopniu podobne do
późniejszych teorii Keynesa. Znajomość tych teorii oraz ich krytyka czyniła z Hayeka
ekonomistę merytorycznie przygotowanego do dyskusji z Keynesem. Tak więc w roku 1931
Robins zaproponował Hayekowi stanowisko Tooke Professor of Economic Science and
Statistics w LSE.
Londyn był zachwycony teoriami Hayeka, przedstawionymi przez niego w formie
czterech wykładów, które zostały wydane jako Prices and Production. Wydawało się, że wraz
z Hayekiem do Londynu przeniosła się austriacka myśl ekonomiczna. Ekonomistów
londyńskich zafascynowało nowatorskie i odmienne od tradycyjnej ekonomii brytyjskiej
spojrzenie na kapitał i produkcję. Bardzo ważnym punktem w teorii Hayka była teoria cyklów
gospodarczych, która była rozwinięciem koncepcji "kredytu obrotowego", przedstawionej
przez Ludwiga von Misesa w traktacie The Theory of Money and Credit. Hayek, który był
uczniem Misesa, rozwinął teorię fluktuacji i nadał jej ostateczny kształt.
Będąca pod wpływem Keynesa szkoła z Cambridge, przedstawiała odmienne niż LSE
poglądy na szereg kwestii ekonomicznych, w tym także na aktywność ekonomiczną rządu.
Konkluzje jakie płynęły z teorii Hayeka były więc całkowicie przeciwstawne postulatom
ekonomicznym Keynesa. Nie dziwi więc fakt, że koncepcje Hayeka spotkały się z wrogim
przyjęciem w Cambridge a pomiędzy Keynesem a Hayekiem doszło do konfrontacji.69
Spór został zapoczątkowany w 1931 roku ukazaniem się recenzji książki Keynesa
Treatise on Money, napisanej przez Hayeka na prośbę Robbinsona. Recenzja ta rozgniewała
stronników Keynesa w Cambridge. Ekonomiści ci odnieśli wrażenie, że Hayek błędnie
zrozumiał i błędnie zinterpretował teorię ich mistrza. Bezpośrednią reakcją i odpowiedzią
Keynesa na krytykę był atak na Prices and Production i jej autora. Do sporu włączył sie także
Piero Staff, który na zlecenie Keynesa, napisał bardzo niepochlebną recenzję Prices and
Production. Co więcej, Keynes nagle zmienił poglądy i odciął się od krytykowanych przez
Hayeka treści w Treatise on Money. Po wymianie komentarzy i polemik, oraz krótkich listów
pomiędzy autorami spór ucichł.
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Początkowy entuzjazm dla Hayeka i jego teorii powoli wygasał wraz ze wzrostem
popularności teorii Keynesa. W czasie wysokiego bezrobocia model gospodarczy zakładający
pełne zatrudnienie nie mógł konkurować z teorią, która dopuszczała możliwość
ustabilizowania się równowagi przy wysokim poziomie bezrobocia i zalecała energiczne
działania państwa. W takich okolicznościach hayekowska recepta "wyczekiwania" była
wysoce niepopularna.
Ostatecznie Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza spowodowała całkowity
zwrot ku keynesizmowi wywołując prawdziwą "rewolucję". Należy zauważyć, że teoria
Keynesa nie zwyciężyła ze stanowiskiem „Austriaków” na drodze naukowej dyskusji i
odrzucenia argumentów strony przeciwnej, tylko wyparła ją - jak to często w historii nauk
społecznych się zdarza - bo keynesizm stał się modny i popularny politycznie.70
Austriacką teorię cyklu koniunkturalnego przez czterdzieści lat podtrzymywali przy
życiu tylko Mises i Hayek oraz grupa ich uczniów. Większość ekonomicznego świata nie
przejmowała się jej losem, nie miała dla niej szacunku ani miejsca w podręcznikach. Zapewne
nie przypadkiem odrodzenie teorii austriackiej miało miejsce w latach 70-tych kiedy
stagflacja zachwiała paradygmatem keynesowskim na oczach całego świata. Pierwsza od
wielu lat konferencja ekonomistów szkoły austriackiej odbyła się w Royalton College w
Vermont w roku 1974. W tym samym roku, ku zdumieniu świata ekonomistów, Hayek
otrzymał Nagrodę Nobla.71
Odpowiedź na pytanie zadane przez Hicksa: Który z nich miał rację, Keynes czy Hayek?
nie przychodziła ekonomistom łatwo. Współcześnie również nie ma w tej kwestii
jednomyślności, chociaż ekonomia keynesowska ostatecznie okazała się bezsilna wobec
szoków lat 70-tych, a Hayek jako jeden z nielicznych ekonomistów w latach 80 mógł napisać:
tak jak powiedziałem w 1931 roku.72

3.2 Teoria fluktuacji gospodarczych Ludwiga von Misesa
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Ludwig von Mises dostarczył po raz pierwszy wstępnego zarysu austriackiej teorii
cyklu koniunkturalnego w swojej klasycznej The Theory of Money and Credit opublikowanej
po raz pierwszy w roku 1912. Teoria „kredytu obrotowego” Misesa wyłania się jako
kombinacja teorii naturalnej stopy procentowej rozwiniętej przez szwedzkiego ekonomistę
Knuta Wicksella, oraz austriackiej teorii kapitału naszkicowanej przez Karla Mengera i
rozszerzonej przez Eugena von Bohm-Bawerka. Nie bez znaczenia na poglądy Misesa
pozostaje także wpływ British Currency School, która podobnie jak on przyczyn fluktuacji
gospodarczych upatrywała w ekspansji monetarnej. Teorię Misesa rozwinął jego
najwybitniejszy uczeń Friedrich August von Hayek w swoich dwóch najważniejszych
pracach: Prices and Production i Monetary Theory and the Trade Cycle. Mises w swojej
teorii dążył do integracji pieniądza z ogólną konstrukcją gospodarki. Podejście Misesa do
charakterystyki kryzysów gospodarczych naświetla ułomności rynku, jeśli chodzi o czas,
pieniądz, strukturę kapitałową i koordynację.73 Mises wykazał, iż przyczyną fluktuacji
gospodarczych jest nadmierna ekspansja kredytowa, która sztucznie zaniża rynkową stopę
procentową poniżej poziomu, który wyznaczają dobrowolne oszczędności. Prowadzenie
polityki „taniego pieniądza” powoduje, że przedsiębiorcy zaczynają inwestować kapitał w
bardziej czasochłonne procesy produkcyjne, mylnie sądząc, iż w wyniku zmniejszonej stopy
procentowej są one opłacalne. Rozpoczyna się tzw. boom inwestycyjny. Jednak ilość kapitału
z uwagi na wyższą preferencję czasową uczestników rynku (naturalną stopę procentową) jest
w rzeczywistości niższa niż powszechnie sądzą przedsiębiorcy. Uczestnicy rynku są bardziej
zorientowani na konsumpcję niż oszczędzanie. Powstaje niedobór kapitału. Brak
komplementarnych środków produkcji powoduje, iż wiele przedsięwzięć inwestycyjnych nie
może zostać ukończonych. Ścieżka wzrostu, na którą weszła gospodarka, nie może zostać
utrzymana w dłuższym okresie a co za tym idzie, tempo akumulacji kapitału musi ulec
zmniejszeniu. Następuje faza korekty, (bust) i dochodzi do ponownego przetasowania w
strukturze kapitałowej gospodarki, a rozbieżność pomiędzy naturalną a pieniężną stopą
procentową zostaje zredukowana. Teoria Misesa jest teorią kompletną w tym sensie, że łączy
teorię pieniądza, stopy procentowej i kapitału w spójną całość, która wyjaśnia wahania
koniunktury gospodarczej.
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3.2.1 Preferencja czasowa (przyczyna istnienia procentu)
Satysfakcja płynąca z zaspokojenia danej potrzeby w niedalekiej przyszłości jest
ceteris paribus bardziej preferowana od satysfakcji płynącej z zaspokojenia tej samej
potrzeby w przyszłości bardziej odległej. Oznacza to, że dobro teraźniejsze jest
wartościowane wyżej od takiego samego dobra przyszłego.74 Zjawisko to nazywamy
preferencją czasową. Preferencja czasowa to miara tego, w jakim stopniu satysfakcja aktualna
różni się od takiej samej satysfakcji w przyszłości. Stopień preferencji czasowej zaczyna się
od zera i może sięgać nieskończoności.75 Obydwa wyżej wymienione ekstrema są w zasadzie
niemożliwe do zaistnienia w ludzkim działaniu gdyż uniemożliwiałyby jakiekolwiek
działanie.
Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, w której preferencja czasowa jednostki
wynosi zero. Oznaczałoby to, iż taka osoba jest gotowa do zrezygnowania z aktualnej
satysfakcji na rzecz identycznej satysfakcji w przyszłości. Zerowa preferencja czasowa
skutkowałaby całkowitym powstrzymaniem się jednostki od jakiejkolwiek konsumpcji.
Istnienie takiej jednostki jest niemożliwe, gdyż jakiś minimalny poziom konsumpcji jest
potrzebny do podtrzymania funkcji życiowych organizmu. Oto, co na ten temat pisał w
Human Action Mises:
„Musimy zrozumieć, że człowiek, dla którego satysfakcja osiągnięta w najbliższej
przyszłości nie ma większego znaczenia niż taka sama satysfakcja osiągnięta w dalekiej
przyszłości, nigdy nie osiągnie satysfakcji ani nie będzie konsumował”
W przypadku drugiej skrajności, czyli nieskończonej preferencji czasowej, jednostka
jest całkowicie zorientowana na teraźniejszą konsumpcję. Żadne dobro w przyszłości, bez
względu na jego wartość, nie jest w stanie zrekompensować osobie z nieskończoną
preferencją czasową, choćby niewielkiej rezygnacji z aktualnej konsumpcji tego dobra. W
przypadku takiego człowieka nie dojdzie do żadnego działania, gdyż wymagałoby ono od
niego poświęcenia czasu przeznaczonego na konsumpcję i przeznaczenie go chociażby na
przygotowanie planu tego działania. Taki człowiek posługuje się jedynie instynktem.76
Przykładem osobnika, który ma nieskończoną preferencję czasową jest niemowlę. W miarę
jak dziecko dojrzewa i staje się osobą dorosłą, jego stopa preferencji czasowej - początkowo
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bardzo wysoka - maleje. Społeczna stopa preferencji czasowej, jest wypadkową stóp
preferencji czasowej poszczególnych jednostek. Zmniejszanie się społecznej stopy preferencji
czasowej jest motorem napędowym procesu, który Hans Herman Hoppe nazywa "procesem
cywilizacyjnym"77
Preferencja czasowa jest nieodłączną kategorią każdego ludzkiego działania i objawia
się na rynku w postaci procentu, czyli dyskoncie przyszłych dóbr względem dóbr
teraźniejszych.78

3.2.2 Procent pierwotny
Procent nie jest specyficznym dochodem czerpanym z wykorzystania dóbr
kapitałowych. Zdaniem Misesa, przypisywanie pracy, kapitałowi i ziemi odpowiednio trzech
różnych klas dochodu: pensji, zysku i renty dokonywane przez ekonomistów klasycznych
było błędne.79 Dobra konsumpcyjne są dobrami teraźniejszymi, podczas gdy czynniki
produkcji (dobra kapitałowe) są środkami produkcji dóbr przyszłych. Dobra kapitałowe czy
dobra produkcyjne czerpią swoją wartość z wartości dóbr konsumpcyjnych, do których
produkcji zostaną użyte. Jeżeli dobra teraźniejsze są wartościowane wyżej niż dobra przyszłe
tego samego rodzaju i ilości, to z tego faktu wynika, iż wartość dóbr produkcyjnych nigdy nie
sięga wartości dóbr, do których produkcji zostaną zużyte, lecz z reguły pozostaje mniejsza.
Rabat, o który wartość dóbr kapitałowych spada poniżej wartości oczekiwanych produktów
stanowi procent, którego źródło leży jak już wspomnieliśmy w naturalnej różnicy wartości
pomiędzy dobrami teraźniejszymi a przyszłymi.80
Procent nie jest więc ceną, jest on relacją cen dóbr przyszłych względem dóbr
teraźniejszych. W gospodarce rynkowej ta różnica w ocenie dóbr teraźniejszych względem
przyszłych występuje jako rabat lub dyskonto. W transakcjach finansowych rabat ten
nazywany jest stopą procentową (odsetkami). Wysokości procentu pierwotnego nie wyznacza
punkt równowagi między popytem a podażą pożyczek pieniężnych na rynku kapitałowym.
Funkcją rynku pożyczek jest raczej dostosowanie stóp procentowych pożyczek pieniężnych
do różnicy między wartością przypisywaną obecnym dobrom rynkowym, a wartością
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przypisywaną przyszłym dobrom. Ta różnica wyceny wartości jest rzeczywistym
wyznacznikiem (wysokości) procentu pierwotnego.81
Stopa procentu pierwotnego kieruje poczynaniami inwestycyjnymi przedsiębiorców.
Determinuje ona czas oczekiwania oraz przeciętny okres produkcji w każdej gałęzi
przemysłu. Działania przedsiębiorców zmierzają do ustanowienia jednolitej stopy procentu
pierwotnego dla całej gospodarki. Jeśli w jednym sektorze różnica pomiędzy wartością dóbr
przyszłych a teraźniejszych ulegnie zwiększeniu to przedsiębiorcy będą angażowali się w
działalność w tym sektorze a unikali wchodzenia do branż gdzie ta różnica jest mniejsza. W
gospodarce jednostajnie wirującej (evenly rotating economy82), końcowym efektem
przemieszczania się kapitału pomiędzy sektorami będzie ustalenie się jednolitej stopy
procentu pierwotnego. W takiej sytuacji stopa procentowa na rynku pożyczkowym będzie
zbieżna ze stopą procentu pierwotnego.83 Jednakże jednolita stopa procentu pierwotnego
może zaistnieć jedynie w gospodarce jednostajnie wirującej, czyli takiej, która zakłada
neutralność pieniądza. Zdaniem Misesa z uwagi na to, iż pieniądz nigdy nie może być
neutralny, pojawiają się pewne problemy.84

3.2.3 Wpływ zmiany podaży pieniądza na wysokość procentu pierwotnego
Jeśli następują zmiany w proporcji pomiędzy podażą pieniądza a popytem na niego,
wywołane czysto monetarnymi determinantami, to ceny wszystkich produktów i usług także
ulegają zmianie. Jednak oddziaływanie wzrostu ilości pieniądza na ceny i dochód zależy od
sposobu, w jaki strumień gotówki dostaje się do gospodarki. Wzrost ilości pieniądza zmienia
strukturę cen w zależności od tego, kim będą początkowi odbiorcy nowych zasobów
gotówkowych, oraz ich relatywnego popytu na dobra. Zróżnicowane oddziaływanie zastrzyku
gotówki, określone przez charakter tego zastrzyku, nazywane jest efektem Cantillona85, od
nazwiska ekonomisty, który jako pierwszy zwrócił uwagę na to zjawisko w słynnym Essay on
the Nature of Trade in General. Bardziej współczesny odpowiednik tej koncepcji można
81
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znaleźć u Keynesa w jego analizie "dyfuzji poziomu cen". W siódmym rozdziale Treatise on
Money Keynes stwierdza: "to fakt, że zmiany pieniężne nie oddziałują na wszystkie ceny w
taki sam sposób, w takim samym stopniu i w tym samym czasie". Efekt Cantillona stał się
centralnym elementem austriackiej teorii cykli koniunkturalnych.86
Jeśli zmiany podaży pieniądza w różnym stopniu wpływają na ceny dóbr
konsumpcyjnych i produkcyjnych (zmieniają stosunek ceny dóbr teraźniejszych do
przyszłych),

prowadzą

one

do

zmiany

wysokości

stopy

procentowej

(procentu

pierwotnego).87
Zmiany ilości pieniądza wpływają na wielkości realne. Wywołują redystrybucję
dochodu na korzyść emitenta oraz pierwszych odbiorców dodatkowego pieniądza, kosztem
późniejszych odbiorców i osób, do których dodatkowych pieniądz nie trafia wcale. Ponieważ
stopa preferencji czasowej zależy od dochodu jednostki i maleje wraz z jego wzrostem, każda
zmiana dochodu jednostki będzie skutkowała zmianą stopy preferencji czasowej a co za tym
idzie zmianą stopy procentu pierwotnego w całej gospodarce. Mises napisał w The Theory of
Money and Credit:
"Zmiany w proporcji pomiędzy podażą pieniądza a popytem na niego mogą trwale
wpłynąć na poziom stopy procentowej jedynie poprzez przesunięcie majątku i dochodu, które
wywołują"
i dalej:
" Gdyby dodatkowa ilość pieniądza zwiększyła popyt na dobra konsumpcyjne i
korespondujące z nimi dobra wyższego rzędu w takich samych proporcjach, oraz gdyby
wycofana z cyrkulacji określona ilość pieniądza zmniejszyła wyżej wymienione popyty w
takich samych proporcjach, nie byłoby problemu czy takie zmiany mają trwały wpływ na
poziom stopy procentowej."88 Jednak sytuacja, w której zmiana ilości pieniądza wpływałaby
na wszystkie ceny w gospodarce w takich samych proporcjach i tym samym nie zakłócała
struktury cenowej jest niemożliwa do zaistnienia w realnym świecie. Tak więc każda zmiana
ilości pieniądza powoduje zmiany wysokości procentu pierwotnego. Nie można jednak
stwierdzić, iż wzrost podaży pieniądza zawsze powoduje zmniejszenie się stopy procentu
pierwotnego a zmniejszenie się podaży wywołuje wzrost stopy procentu pierwotnego. To,
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jakie konsekwencje się pojawią zależy od tego czy nowa redystrybucja dochodu jest bardziej
czy mniej sprzyjająca akumulacji kapitału.89
Według Misesa wpływ na obniżenie się procentu pierwotnego, przy spadku siły
nabywczej pieniądza, ma zjawisko "wymuszonych oszczędności" (forced savings). Zjawisko
wymuszonych oszczędności może zaistnieć w sytuacji, gdy dodatkowa ilość pieniądza
spowoduje najpierw wzrost cen produktów a dopiero po pewnym czasie wzrost pensji
pracowników najemnych. Oznacza to sytuację, w której ceny towarów rosną szybciej niż
pensje, co w oczywisty sposób wywołuje redystrybucję dochodu na korzyść przedsiębiorców.
Konsumenci są zmuszeni do ograniczenia zakupów, gdyż ich płace realne się zmniejszą.
Ponieważ przedsiębiorcy są grupą o wyższych dochodach ich skłonność do oszczędności jest
większa (mają niższą preferencję czasową) niż w przypadku pracowników najemnych. Tak
więc zjawisko wymuszonych oszczędności sprzyja przyspieszeniu akumulacji kapitału.90
Reasumując, zmiany podaży pieniądza nie prowadzą bezpośrednio do zmiany stopy
procentu pierwotnego. Istnieje jedynie pośrednie powiązanie, wyrażające się w przesunięciu
dystrybucji dochodu i majątku, które pojawia się jako konsekwencja w zmianach rzeczywistej
wartości wymiennej pieniądza (siły nabywczej)91.

3.2.4 Rynkowa stopa procentowa brutto i jej komponenty.
Rynkowe stopy procentowe brutto (ustalane na rynku pożyczkowym) nie są czystymi
stopami procentowymi. Oprócz procentu pierwotnego istnieją jeszcze dwa determinanty,
które wpływają na jej wysokość.
Pożyczkodawca jest zawsze przedsiębiorcą. Każdorazowe udzielenie kredytu jest
spekulacyjnym przedsięwzięciem, które wiąże się z poniesieniem pewnego ryzyka.
Inwestycje, których dokonuje pożyczkobiorca mogą nie przynieść oczekiwanych efektów a
zabezpieczenia kredytu w postaci środków trwałych mogą stać się bezwartościowe.
Kredytodawca musi liczyć się z możliwością utraty części lub nawet całości pożyczonej
kwoty, dlatego domaga się od kredytobiorcy pewnej premii. Ta premia stanowi
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"przedsiębiorczy komponent" (entrepreneurial component) rynkowej stopy procentowej
brutto i zwiększa jej wysokość.
Kolejnym elementem konstytuującym rynkową stopę procentową brutto jest "premia
cenowa" (price premium). Występuje ona w związku z istnieniem odroczonych płatności.
Ponieważ spłaty kredytu następują w przyszłych okresach zarówno pożyczkobiorca jak i
pożyczkodawca w momencie zawierania umowy i ustalania procentu antycypują przyszłe
zmiany siły nabywczej pieniądza. Pożyczkobiorca, który przewiduje wzrost cen w przyszłości
jest w stanie zaakceptować wyższą rynkową stopę procentową brutto niż w przypadku gdyby
takich ruchów cen nie przewidywał. Natomiast pożyczkodawca przewidujący wzrost cen
będzie domagał się wyższej stopy procentowej. Premia cenowa może mieć charakter dodatni
bądź ujemny. W przypadku silnej deflacji, premia cenowa może nie tylko "połknąć" cały
procent pierwotny, ale nawet doprowadzić do spadku rynkowej stopy procentowej brutto
poniżej zera.92
Rynkowa stopa procentowa netto, czyli stopa procentowa nie uwzględniająca
"przedsiębiorczego komponentu" i "premii cenowej" ma tendencję do zbliżania się ku
poziomowi wyznaczonemu przez procent pierwotny. Wynika to z powiązań pomiędzy
poszczególnymi sektorami rynku pożyczkowego.

3.2.5 Wpływ ekspansji kredytowej na pieniężną stopę procentową (rynkową
stopę procentową brutto).
Zgodnie z terminologią Knuta Wicksell, będziemy używać określenia "naturalna stopa
procentowa" (natürliche Kapitalzins) do opisania stopy procentowej, która byłaby ustalona
przez podaż i popyt, gdyby dobra były pożyczane w naturze (bezpośrednio, tak jak w
barterze) bez pośrednictwa pieniądza. Terminu "pieniężna stopa procentowa" (Geldzins)
będziemy używać do określenia stopy procentowej wymaganej dla pożyczek udzielanych w
pieniądzu bądź jego substytutach.93
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Zmiany w relacjach pieniężnych wywołane monetarnymi determinantami mogą
wpłynąć na wysokość naturalnej stopy procentowej94. Niezależnie jednak od tego zjawiska
napływ bądź odpływ pieniądza lub jego substytutów z rynku pożyczkowego wpływa na
zmianę wysokości pieniężnej stopy procentowej (rynkowej stopy procentowej brutto).
Ponieważ taki napływ bądź odpływ oddziałuje najpierw na rynek pożyczkowy musi dojść w
takiej sytuacji do powstania rozbieżności pomiędzy pieniężną stopą procentową a naturalną
stopą procentową.
Analizując proces ekspansji kredytowej załóżmy, że proces rynkowy zmierzający do
dostosowania rynkowej stopy procentowej netto do procentu pierwotnego zostaje zakłócony
poprzez dodatkową ilość środków fiducjarnych, dostępnych na rynku pożyczkowym.
Ponieważ dodatkowe pożyczki mogą być udzielone jedynie przy niższej stopie procentowej,
pieniężna stopa procentowa spada poniżej naturalnej stopy procentowej (przy założeniu
zerowego efektu premii cenowej95). Naszym zadaniem będzie prześledzić konsekwencje
wynikające z rozbieżności pomiędzy naturalną stopą procentową a pieniężną stopą
procentową. Zdaniem Misesa, należy rozpatrywać jedynie sytuację, w której banki redukują
stopę pieniężną poniżej naturalnej stopy procentowej, ponieważ jego zdaniem, gdyby bank
postępował przeciwnie, to znaczy zwiększał stopę pieniężną powyżej naturalnej, zostałby on
wyeliminowany przez konkurencję, która udzielałaby tańszych kredytów, a tym samy
zniknąłby z rynku.96
Jeśli możliwe jest, iż banki dokonujące ekspansji kredytowej mogą zredukować stopę
procentową pożyczek poniżej naturalnej stopy procentowej, nasuwa się następujące pytanie:
Czy taka sytuacja może przez dłuższy czas pozostawać bez zmian, czy może zostają
wprawione w ruch jakieś siły rynkowe, które dążą do zredukowania owej rozbieżności stóp
procentowych?97
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3.2.6 Opis zjawisk zachodzących w rosnącej fazie cyklu
Zmniejszenie się pieniężnej stopy procentowej wpływa na zmianę oceny opłacalności
przedsięwzięć inwestycyjnych dokonywanych przez przedsiębiorców. Razem z cenami
materiałów, wysokością pensji i przewidywanymi zmianami cen produktów stopy procentowe
są elementami, które przedsiębiorcy uwzględniają przy ocenie rentowności inwestycji.
Rezultaty przeprowadzonej kalkulacji pokazują czy określone przedsięwzięcia są opłacalne.
Ich wynik pokazuje, jakie inwestycje są uzasadnione przy danej preferencji czasowej
społeczeństwa. Przedsiębiorcy unikają rozpoczynania projektów, które wymagają dłuższego
czasu oczekiwania na efekty. Ograniczenia wynikające z wysokości stopy preferencji
czasowej zmuszają przedsiębiorców do angażowania dostępnego kapitału w procesy, które
zaspokajają bardziej pilne potrzeby konsumentów.
Kiedy poprzez ekspansję kredytową stopy procentowe zostają sztucznie obniżone
odnosi się błędne wrażenie, że przedsiębiorstwa, wcześniej uważane za nieefektywne teraz
zaczynają przynosić zyski (patrz rys. 1). "Łatwe pieniądze" sprawiają, że przedsiębiorcy
angażują się w przedsięwzięcia, których na pewno by się nie podjęli gdyby stopy procentowe
były wyższe.98 Gdy pieniężna stopa procentowa ulega zmniejszeniu w wyniku ekspansji
kredytowej przedsiębiorcy zostają wprowadzeni w błąd. Wyniki kalkulacji, których dokonują
wskazują błędnie na opłacalność pewnych przedsięwzięć gospodarczych. Gdyby stopa
procentowa nie została obniżona w wyniku ekspansji kredytowej te przedsięwzięcia
wydawałyby się nieopłacalne. Obniżona stopa procentowa sprawia, że przedsiębiorcy
rozpoczynają wiele projektów inwestycyjnych, których na niezakłóconym rynku by nie
podjęli.
Jeśli stopa procentowa pożyczek jest sztucznie zredukowana poniżej naturalnej stopy
procentowej ustalonej przez swobodne oddziaływanie sił rynkowych to przedsiębiorcy mają
możliwość zaangażowania się w dłuższe procesy produkcji. Jest prawdą, że dłuższe procesy
produkcyjne mogą przynosić większy łączny zwrot niż krótsze procesy, ale względny zwrot z
tych procesów jest niższy. Wynika to z tego, iż kolejna jednostka kapitału zaangażowana w
wydłużenie procesu produkcyjnego przynosi coraz mniejszy zwrot. Innymi słowy każde
wydłużenie procesu zwiększa produkt całkowity wedle malejącej stopy wzrostu.99
Angażowanie się więc w dłuższy, bardziej okrężny proces produkcyjny jest uzasadnione tylko
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w sytuacji, gdy ta mniejsza dodatkowa produktywność nadal będzie się opłacać
przedsiębiorcy. Tak długo jak stopa procentowa pożyczek jest zbieżna z naturalną stopą
procentową wydłużenie procesu produkcyjnego nie będzie opłacalne, zaangażowanie się w
taki proces przyniesie straty.
Ponieważ, jak już wspomnieliśmy krótsze procesy produkcyjne przynoszą większy
względny zwrot, w niezakłóconych ekspansją kredytową warunkach przedsiębiorcy angażują
się w dłuższe procesy tylko w sytuacji, gdy wszystkie możliwe zyskowne krótsze procesy nie
są już dostępne. Sztucznie obniżona stopa procentowa powoduje, że przedsiębiorcy zaczynają
angażować się w dłuższe procesy produkcyjne pomimo tego, iż nie jest to uzasadnione z
uwagi na niedostatek dobrowolnych oszczędności.
Rysunek 1 "Efekt obniżenia stopy dyskontowej"

Źródło: Opracowanie własne

Nie ulega wątpliwości, że masowe udzielanie przez banki kredytów nie przyczyni się
do wytworzenia większej ilości dóbr i wzrostu dobrobytu. Ekspansja kredytowa to źródło
błędnych obliczeń przedsiębiorców, które rodzą błędne kalkulacje biznesowe i inwestycyjne.
Przedsiębiorcy działają tak jak gdyby posiadali więcej dostępnych dóbr produkcyjnych, niż
mają w rzeczywistości. Planują rozszerzenie produkcji na taką skalę, jakiej rzeczywiście
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istniejące dobra produkcyjne nie będą w stanie "obsłużyć". Plany te skazane są na
niepowodzenie.
W wyniku uzyskania dodatkowej ilości pieniędzy przedsiębiorcy zgłaszają większy
popyt na dobra producenta, co powoduje wzrost ich cen. Ceny dóbr konsumenta także
zaczynają rosnąć, ale wzrost ten jest wolniejszy gdyż jest on jedynie pochodną wzrostu płac.
Wzrost cen dóbr konsumenta utrzymuje przedsiębiorców w błędnym przekonaniu, że
produkcja będzie opłacalna. Gdyby rosły jedynie ceny dóbr producenta a tym samym rosły
jedynie koszty wytworzenia przedsiębiorcy zrozumieliby, że popełnili błąd. Jednak wzrost
popytu na dobra konsumenta powoduje utrzymanie się dobrych nastrojów wśród
przedsiębiorców, którzy są przekonani, że będą w stanie zwiększać wolumen sprzedaży w
przyszłości.
Aby kontynuować produkcję na skalę wywołaną ekspansją kredytową, wszyscy
przedsiębiorcy, zarówno ci, którzy powiększyli swe moce produkcyjne, jak i ci, którzy
kontynuują aktywność w granicach dotychczasowych, potrzebują dodatkowych pieniędzy,
ponieważ wzrosły koszty produkcji. Dlatego boom może trwać jedynie tak długo jak długo
banki będą dokonywać ekspansji kredytowej w przyspieszonym tempie.
Jeśli w warunkach ekspansji kredytowej pula dodatkowego pieniądza jest pożyczana
biznesmenom produkcja ulega rozszerzeniu. Przedsiębiorcy angażują się albo w "boczne"
rozszerzenie produkcji (bez wydłużania przeciętnego okresu produkcji w danej gałęzi) albo
we "wzdłużne" rozszerzenie produkcji (z wydłużeniem przeciętnego okresu produkcji). W
obydwu przypadkach przedsiębiorcy potrzebują dodatkowej ilości środków produkcji. Jednak
ilość dóbr kapitałowych nie uległa zwiększeniu. W takiej sytuacji musi pojawić się niedobór
środków.
Określmy p jako podaż dóbr kapitałowych w przeddzień ekspansji kredytowej, oraz g
jako łączną ilość dóbr konsumenta, które to p może, w określonym czasie, uczynić dostępnym
dla konsumpcji bez przynoszenia uszczerbku dla przyszłej produkcji. Teraz przedsiębiorcy
zwabieni ekspansją kredytową rozpoczynają produkcję dodatkowej ilości dóbr g3, tego
samego rodzaju jak produkowane dotychczas oraz dóbr g4, nie produkowanych dotychczas.
Do produkcji dóbr g3 i g4 potrzebne jest zwiększenie podaży dóbr p3 i p4. Jednak zgodnie z
naszym założeniem ilość dóbr kapitałowych się nie zmieniła, więc wystąpi niedobór dóbr p3 i
p4. 100
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Bardzo często okres boomu określa się mianem "przeinwestowania"(overinwestment).
Jednak dodatkowe inwestycje możliwe są jedynie w przypadku, gdy dostępna jest dodatkowa
ilość kapitału. Jako, że w okresie boomu nie mamy do czynienia z ograniczeniem konsumpcji,
ale nawet z jej zwiększeniem nie następuje zwiększenie ilości dóbr kapitałowych. Tak więc
istotą boomu wywołanego ekspansją kredytową nie jest przeinwestowanie, ale inwestowanie
w złym kierunku (malinvestment).
Faza sztucznego boomu nie może trwać bez końca. Musi nadejść czas, kiedy środki
przeznaczone na konsumpcję zostaną zużyte podczas gdy zasoby wykorzystane w produkcji
nie zostaną jeszcze przetransformowane w dobra konsumpcyjne. Ponieważ proces produkcji i
konsumpcji jest ciągły nie będzie to skutkowało nagłym brakiem dóbr konsumpcyjnych tylko
stopniowym zmniejszaniem się ich ilości. Proces ten doprowadzi nieuchronnie do wzrostu
cen dóbr konsumenta i spadku cen dóbr producenta.101
Po tym jak zwiększona aktywność produkcyjna wywołana interwencją banków
powoduje wzrost cen dóbr produkcyjnych w tempie wyższym niż wzrost cen dóbr
konsumpcyjnych, następuje "ruch przeciwstawny" (countermovement) (wzrost cen dóbr
konsumpcyjnych i spadek cen dóbr produkcyjnych), który prowadzi do wzrostu pieniężnej
stopy procentowej i do ponownego zbliżenia się jej do naturalnej stopy procentowej. Ruch
przeciwstawny ulega wzmocnieniu wskutek spadku siły nabywczej pieniądza wywołanej
wzrostem podaży środków fiducjarnych.
W obliczu tych zjawisk banki mogą zareagować w dwojaki sposób: albo będą
kontynuowały ekspansję kredytową bez ograniczeń, powodując tym samym stały wzrost cen i
spekulacji, które tak jak we wszystkich przypadkach nie ograniczonej inflacji kończą się
załamaniem okresu szybkiego wzrostu gospodarczego oraz załamaniem się pieniądza i
systemu kredytowego, albo też banki zatrzymają się, zanim ten punkt zostanie osiągnięty i
dobrowolnie zrezygnują z dalszej ekspansji kredytowej, tym sposobem wywołując kryzys.
Jak widać, w obydwu przypadkach będziemy mieli do czynienia z depresją.102
Banki wybierają najczęściej drugie rozwiązanie problemu, który de facto same
wywołały.

W

wyniku

zahamowania

ekspansji

kredytowej

dochodzi

do

kryzysu

gospodarczego. W myśl teorii Misesa po fazie sztucznego boomu faza recesji jest
nieunikniona. Co więcej, działa tutaj żelazne prawo odwetu, im silniejsza i dłuższa będzie
faza sztucznego prosperity tym dotkliwsza będzie faza recesji.
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3.2.7 Opis zjawisk zachodzących w fazie recesji
Banki zostają ostatecznie zmuszone do zaprzestania ekspansji kredytowej i zaniżania
pieniężnej stopy procentowej. Stosunek cen dóbr niższego rzędu do dóbr wyższego rzędu,
który jest określony przez stan rynku kapitałowego i został zakłócony jedynie przez
interwencję banków, zostaje ponownie dostosowany do warunków rynkowych. Przywrócenie
relacji cen dóbr konsumpcyjnych do cen dóbr produkcyjnych do stanu sprzed ekspansji jest
jednak niemożliwe z dwóch powodów. Po pierwsze w wyniku interwencji nastąpiła
redystrybucja dochodu, a jak już wcześniej wspomnieliśmy taka redystrybucja wywołuje
zmiany wysokości stopy procentu pierwotnego. Po drugie część kapitału zainwestowanego w
nadmiernie wydłużone okrężne metody produkcji zostaje utracona. Nie jest możliwe
wycofanie wszystkich środków produkcji z zastosowań, które okazały się nierentowne i
rozpoczęcie ich użytkowania w innych projektach. Część z nich nie może być wycofana i albo
będą nieużywane albo użytkowane w mniej ekonomiczny sposób. W każdym przypadku
będziemy mieli do czynienia ze spadkiem wartości.103
Faza recesji jest okresem, w którym zachodzą niezbędne dostosowania struktury
produkcji do stopy preferencji czasowej konsumentów. Zdaniem Misesa faza korekty jest nie
tylko nieunikniona ale i korzystna dla gospodarki. Najlepszą polityką jaką rządy mogą
prowadzić w czasie recesji to polityka nie ingerowania w procesy rynkowe (leseferyzm).

Monetarna teoria przeinwestowania Friedricha Augusta von Hayeka

Ludwig von Mises nadał teorii cyklów gospodarczych austriacki charakter, ale w pełni
rozwinął ją dopiero Friedrich von Hayek. Opracowania Hayeka na temat kapitału, pieniądza i
cykli koniunkturalnych powszechnie uważa się za jego najważniejszy depozyt ekonomiczny.
Budując na Theory of Money and Credit Misesa, Hayek pokazał, w jaki sposób wahania
ekonomiczne, są powiązane ze strukturą kapitałową gospodarki. W Prices and Production po
raz pierwszy użył słynnych „trójkątów Hayeka”, by zilustrować związek między wartością
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dóbr kapitałowych i ich miejsca w hierarchii czasowej produkcji.104 Teoria Hayeka otrzymała
trafną nazwę "teorii koniunktury jako teorii przeinwestowania pieniężnego". W ciągu dekady,
czyli od roku 1928 gdy wydano Monetary Theory and the Trade Cycle, poprzez rok 1931,
kiedy to ukazała się książka Prices and Production, aż do roku 1939, w którym opublikowano
Profits, Interest and Investment, teoria cykli gospodarczych Hayeka uległa pewnym
modyfikacjom. Teoria Hayeka analizuje relacje między pieniądzem, kapitałem i strukturą
produkcji. Zagadnienia te są tak silnie ze sobą powiązane, że zdaniem Hayeka powinny być
rozpatrywane łącznie. Monetary Theory and the Trade Cycle i Prices and Production należy
traktować jako prace komplementarne. Pierwsza z nich opisuje pieniężne przyczyny wahań
gospodarczych, druga koncentruje się na zmianach w strukturze produkcji, które są
zasadniczą częścią tych wahań. Hayek odrzucił w nich powszechny ówcześnie pogląd, że
pieniądz jest neutralny i nie oddziaływuje na sferę realną gospodarki. Jego teoria dowodzi, że
ekspansja pieniężna powoduje zakłócenia, które są silnym bodźcem dla procesów
alokacyjnych.105

3.3.1 Krytyka ilościowej teorii pieniądza
Znamienne

aspekty

metodologicznego

stanowiska

Hayeka

-

indywidualizm

poznawczy i niechęć do metod ilościowych - znalazły wyraz już w jego poglądach na
pieniądz formułowanych na początku lat trzydziestych. Hayek podkreślał wówczas, że znane
równanie wymiany Irvinga Fishera oznacza wskrzeszenie najbardziej mechanistycznej formy
ilościowej teorii pieniądza oraz związane jest z powszechną tendencją do odchodzenia od
badań jakościowych i przywiązywania nadmiernej wagi do badań ilościowych.
Błędny punkt widzenia przejawiający się w założeniu, że istnieją związki
przyczynowe między wielkościami globalnymi i średnimi (w tym wypadku między globalną
ilością pieniądza, poziomem cen i wielkością produkcji), prowadzi do tego, że ilościowa
teoria pieniądza pomija zjawiska najistotniejsze dla funkcjonowania systemu gospodarczego,
tj. zmiany struktury cen oraz przyczyny i skutki tych zmian. W ilościowej teorii pieniądza
błędnie zakłada się, że zmiany ilości pieniądza oddziałują jedynie na ogólny poziom cen,
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natomiast pomija wpływ zmiany ilości pieniądza na strukturę cen, a następnie oddziaływania
zmian tej struktury na ogólny poziom cen i poziom produkcji. W konsekwencji przedmiotem
rozważań jest oddziaływanie zmian poziomu cen na ogólną wielkość produkcji zamiast na
poszczególne gałęzie.106
Za najbardziej prawidłową i owocną metodę badania wpływu zmian ilości pieniądza
na produkcję Hayek uważa analizę szczegółowych skutków tych zmian dla poszczególnych
ogniw łańcucha produkcyjnego - od dóbr konsumpcyjnych do najbardziej odległych od
konsumpcji dóbr produkcyjnych. Skutki zmian ilości pieniądza dla różnych stadiów produkcji
są różne i zależą od tego, do kogo trafia dodatkowy pieniądz - do handlowca, przemysłowca
czy ludzi zatrudnionych przez państwo. Dlatego nie można formułować uniwersalnych
wniosków w tej dziedzinie i dlatego Hayek wysoko ocenia te doktryny pieniądza, które
zwracały uwagę na wpływ ilości pieniądza na stopę procentową i za jej pośrednictwem na
strukturę popytu, zwłaszcza na podział globalnego popytu na popyt konsumpcyjny i
produkcyjny.107
Z tego punktu widzenia, za szczególnie cenną uznaje autor teorię wymuszonych
oszczędności, którą po raz pierwszy wyraźnie sformułował J. Bentham, następnie rozważał
Robert Malthus, a ponownie, prawdopodobnie niezależnie odkrył Leon Walras. Poprzez
Walrasa teoria przymusowych oszczędności dotarła do Knuta Wicksella, którego Hayek ceni
szczególnie wysoko i pod wpływem którego niewątpliwie kształtowały się jego poglądy.108
Jedną z centralnych idei Hayeka w teorii pieniądza, rzutującą na całą jego doktrynę
ekonomiczną, jest przekonanie o ogromnym wpływie pieniądza na strukturę cen. Autor
wielokrotnie powtarza, że wpływ pieniądza na ceny i produkcję nie musi się ujawniać
poprzez jego wpływ na ogólny poziom cen, że prawie każda zmiana ilości pieniądza
niezależnie od tego, czy wpływa na ogólny poziom cen, zawsze poprzez zmiany stopy
procentowej musi wpływać na strukturę cen, a tym samym na kierunki i wielkość produkcji.
Hayek stwierdza - „Jeżeli jest tak, iż z jednej strony przy stabilnym poziomie cen struktura cen
może się zmieniać pod wpływem pieniądza, a z drugiej struktura cen może pozostać nie
zmieniona jedynie przy zmienionym poziomie cen, to musimy odrzucić powszechnie uznawaną
opinię, że jeżeli ogólny poziom cen się nie zmienia, to tendencja ku równowadze ekonomicznej
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nie jest zakłócana przez wpływ pieniądza, i że zakłócenia ze strony pieniądza nie mogą być
odczuwane inaczej, jak tylko przez oddziaływanie na ogólny poziom cen."

3.3.2 Struktura kapitałowa
Z punktu widzenia efektywności gospodarki i wyjaśnienia cyklu koniunkturalnego
decydujące znaczenie ma, zdaniem autora, długość procesu produkcji pojmowana jako droga
od pierwotnych czynników produkcji (praca i ziemia) do gotowych dóbr konsumpcyjnych
(rys. 2). Cel produkcji, którym są dobra konsumpcyjne, może być osiągany przy różnej
organizacji produkcji: przy takiej, gdzie pierwotne czynniki produkcji przechodzą niewiele
etapów produkcji i szybko przybierają postać dóbr konsumpcyjnych, albo przy takiej, gdzie w
okrężnym procesie produkcji pierwotne czynniki produkcji przechodzą długą drogę od
wyższych do niższych etapów produkcji, zanim produkty pośrednie przybiorą postać
produktów spożycia109 (rys. 3)
Wyższymi albo czasem wcześniejszymi stadiami rozwoju produkcji Hayek nazywa za
Carlem Mengerem te etapy produkcji, w których wznosi się budynki produkcyjne, wydobywa
surowce, wytwarza aparaturę i narzędzia do dalszej produkcji; im dalej od konsumenta, tym
wyższy etap produkcji. Natomiast im produkcja jest bliższa wyprodukowania gotowego dobra
konsumpcyjnego, tym niższe, czyli późniejsze stadium produkcji. Kontynuując koncepcje
szkoły austriackiej Hayek rozwija myśl Bohm-Bawerka, że okrężne metody produkcji czynią
produkcję wydajniejszą.
Rysunek 2 "Hayekowska struktura produkcji"
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie K. Kostro "Hayek kontra socjalizm" s. 49

Fakt, iż większość pierwotnych czynników produkcji jest wykorzystywana do
produkcji dóbr produkcyjnych, wiąże się z wydłużeniem procesów wytwarzania i jest
zasadniczą cechą nowoczesnego „kapitałowego” systemu produkcji. Produkcja staje się
bardziej „kapitałowa”, tzn. coraz większą rolę odgrywa w niej kapitał rozumiany z jednej
strony, jako ogół produktów pośrednich, z drugiej zaś, jako ucieleśniony w tych dobrach
fundusz tworzonych dzięki ograniczeniu bieżącej konsumpcji. Dzięki wydłużeniu procesu
produkcji z danej ilości pierwotnych czynników produkcji możemy uzyskać większą ilość
dóbr konsumpcyjnych. Hayek twierdzi nawet, że „w realnych granicach produkcję dóbr
konsumpcyjnych z danej ilości pierwotnych czynników produkcji możemy zwiększyć bez końca
pod warunkiem, że dostatecznie długo chcemy czekać na produkt." Wyjaśnia, że istotą
omawianego procesu nie jest zamiana metod wytwarzania w skutek postępu technicznego, ale
nowy sposób zorganizowania produkcji, tak aby dostępne w danym momencie zasoby były w
większym stopniu wykorzystywane do zaspokajania potrzeb przyszłych. Podobnie jak inni
ekonomiści ze szkoły austriackiej, Hayek przeciwstawiał się poglądowi, że metoda produkcji
są określone przez stan wiedzy technologicznej. Twierdzi, że czynnikiem decydującym o tym,
które ze znanych metod technologicznych będą stosowane, jest dostępna w danym momencie
podaż dóbr kapitałowych.110
Rysunek 3 "Efekt akordeonowy"
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie K. Kostro "Hayek kontra socjalizm" s. 54

To twierdzenie, wyrażające tzw. austriacki punkt widzenia na kapitał, wyjaśnia
znaczenie okrężnych metod produkcji. Niesłuszne jest łączenie tej koncepcji Bohm-Bawerka
z ideą postępu technologicznego. Ponieważ kapitał jest rzadki - wyjaśnia Mises - zawsze
istnieją nie wykorzystane możliwości technologiczne, które mogą być realizowane przez
wydłużanie procesu produkcji, całkowicie niezależnie od tego, czy zmienia się stan wiedzy
technicznej.
Analizując strukturalne zmiany produkcji związane z przechodzeniem do bardziej
okrężnych metod wytwarzania, Hayek czyni dwa spostrzeżenia mające zasadnicze znaczenie
z punktu widzenia prezentowanej teorii cyklu. Po pierwsze, globalny popyt na produkty
pośrednie jest znacznie większy od globalnego popytu konsumpcyjnego. W miarę wydłużania
łańcucha produkcyjnego stosunek popytu produkcyjnego do konsumpcyjnego zwiększa się coraz większą rolę odgrywa popyt na produkty pośrednie. Po drugie, warunkiem utrzymania
wyposażenia

kapitałowego

odpowiadającego

określonej

strukturze

produkcji,

czyli

zachowania określonej długości łańcucha produkcyjnego, jest ponowne zainwestowanie przez
przedsiębiorców odpowiednich ilości dochodu w poszczególne stadia produkcji, co z kolei
zależy od relacji między cenami uzyskiwanymi za produkty tych stadiów. Ceny te zaś zależą
od relacji między popytem na dobra konsumpcyjne i produkcyjne.
W ten sposób Hayek dochodzi do stwierdzenia, że warunkiem zachowania danej
długości łańcucha produkcyjnego jest stałość relacji popytu konsumpcyjnego do popytu
inwestycyjnego. Jeżeli popyt na dobra konsumpcyjne rośnie kosztem popytu inwestycyjnego,
pociąga to za sobą przejście do mniej „kapitałowych” metod produkcji. Natomiast warunkiem
przejścia do bardziej „kapitałowych” (dłuższych) procesów produkcyjnych jest względny
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spadek popytu konsumpcyjnego, co może nastąpić wskutek wzrostu dobrowolnych
oszczędności albo wskutek wzrostu ilości pieniądza pozostającego w dyspozycji
przedsiębiorstw. Zwiększenie dobrowolnych oszczędności oznacza, że konsumenci
ograniczają bieżącą konsumpcję, a przedsiębiorcy uzyskują w ten sposób środki na nowe
stadia produkcji. Nowa struktura produkcji będzie miała charakter trwały - podkreśla autor ponieważ dobrowolność decyzji o zwiększeniu oszczędności pozwala przypuszczać, że trwały
charakter będzie też miała nowa struktura popytu. Ponieważ opisane zmiany zostaną
dokonane bez zmiany ilości pieniądza w obiegu, nieuchronne będą zmiany struktury i
poziomu cen. Hayek wyciąga z tego wniosek, że równowaga gospodarcza nie wymaga
stabilnego poziomu cen. Hayek wyciąga z tego wniosek, że warunkiem równowagi w
procesie zwiększenia produkcji nie jest zwiększanie ilości pieniądza w obiegu.111

3.3.3 Okrężne metody produkcji a stopa procentowa
Bezpośrednią przyczyną decyzji przedsiębiorców prowadzących do zmiany pionowej
struktury produkcji są zmiany stopy procentowej. Stopa procentowa nie tylko reguluje ilość
pieniądza w obiegu, ale spełnia także funkcję równoważenia oszczędności i inwestycji, a tym
samym regulowania pionowej struktury produkcji. To od wysokości stopy procentowej zależy
wydłużenie bądź skracanie procesu produkcji.
Zapożyczona od Wicksella naturalna stopa procentowa, którą Hayek woli nazywać
stopą procentową równowagi, zrównuje podaż oszczędności z popytem na oszczędności.
Stopa procentowa wyższa od stopy równowagi wyciąga od społeczeństwa więcej
oszczędności, niż przedsiębiorcy chcą zainwestować; niższa zaś stwarza popyt na kapitał ze
strony przedsiębiorców wyższy od podaży oszczędności. Jeżeli stopa procentowa zmienia się
odpowiednio do zmian podaży i popytu na oszczędności, tzn. podąża za zmianami stopy
naturalnej, to następują odpowiednie zmiany dóbr produkcyjnych w stosunku do dóbr
konsumpcyjnych.
Jeżeli rosną oszczędności, stopa procentowa powinna się zmniejszyć i w ślad za tym
więcej zasobów społeczeństwo powinno poświęcać na wytwarzanie dóbr produkcyjnych.
Jeżeli oszczędności maleją, stopa procentowa powinna rosnąć i powinno następować
zwiększenie udziału dóbr konsumpcyjnych w globalnej produkcji. W ten sposób stopa
111
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procentowa jest kryterium decyzji przedsiębiorców, które pozwala na dostosowani struktury
produkcji do decyzji konsumentów dotyczących podziału ich dochodów na konsumpcję i
oszczędności.
Wydłużenie łańcucha produkcyjnego jest skutkiem obniżenia stopy procentowej, które
następuje w wyniku wzrostu dobrowolnych oszczędności albo jest związane z polityką
ekspansji kredytowej. W pierwszym przypadku obniżenie bankowej stopy procentowej
odzwierciedla zmianę podaży i popytu na oszczędności, czyli zmianę stopy naturalnej. W
drugim przypadku obniżenie to nie wynika ze stanu popytu i podaży oszczędności, ale jest
skutkiem określonej polityki bankowej i w istocie oznacza obniżenie stopy procentowej
poniżej stopy równowagi. Obniżenie stopy procentowej prowadzi w tym przypadku do
powstania oszczędności przymusowych, a tym samym powoduje zakłócenia naturalnego
mechanizmu dostosowawczego między decyzjami konsumentów a pionową strukturą
produkcji. Dlatego zmiana struktury popytu, która następuje w tym przypadku, nie może mieć
zdaniem Hayeka, charakteru trwałego i prowadzi do powstania dysproporcji w wertykalnej
strukturze produkcji.112

3.3.4 Opis i interpretacja przebiegu cyklu

Ożywienie
Hayek rozpoczyna analizę cyklu gospodarczego113 od sytuacji, w której gospodarka
znajduje się w stanie równowagi. Oznacza to, po pierwsze, brak niewykorzystanych zasobów,
po drugie, równość planowanych oszczędności i planowanych inwestycji (S = I) bądź
równość naturalnej114 i rynkowej stopy procentowej. Innymi słowy pionowa struktura
produkcji jest dostosowana do podziału dochodu na konsumpcję i oszczędności oraz
wszystkie zasoby produkcyjne są w pełni wykorzystane.
Założenie o pełnym wykorzystaniu zasobów, Hayek przyjął po to, aby uniknąć
sprowadzenia analizy cyklu jedynie do stwierdzenia, że w okresach wysokiej koniunktury
gospodarka korzysta z większej ilości czynników produkcji. Taka interpretacja cyklu w żaden
112

Ibidem, s. 157 - 159

113
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sposób nie wyjaśniałaby wpływu wahań gospodarczych na strukturę produkcji, czyli
używając terminologii Hayeka, nie doprowadziłaby do odpowiedzi, w jaki sposób produkcja
dóbr producenta wypiera produkcję dóbr konsumenta.115 Hayek wyjaśnia, że tylko założenie
pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych zgodne jest z ogólną teorią równowagi, a
koncepcja równowagi ogólnej, ściślej - tendencji ku równowadze, jest jedyną koncepcją,
która pozwala wytłumaczyć kształtowanie się podstawowych zjawisk ekonomicznych , takich
jak ceny, płace i procent. Przyjęcie przeciwnego założenia, mówiącego o istnieniu w
gospodarce niewykorzystanych zasobów, byłoby równoznaczne z założeniem, że "wszystkie
dobra i czynniki produkcji dostępne są w nadwyżce, co czyni cały system cen zbytecznym,
nieokreślonym i niezrozumiałym".
Hayek zdefiniował równowagę jako stan, w którym stosunek wydatków na dobra
konsumenta do wydatków na produkty pośrednie jest równy stosunkowi wielkości łącznego
popytu na dobra konsumenta do wielkości łącznego popytu na produkty pośrednie konieczne
do kontynuacji produkcji. Można to wyrazić następująco w formie zapisu matematycznego:

Ek/Ep = Dk/Dp
Ek - Wydatki na dobra konsumenta
Ep - Wydatki na dobra pośrednie
Dk - Wielkość łącznego popytu na dobra konsumenta
Dp - Wielkość łącznego popytu na produkty pośrednie
Zakłócenie równowagi na rynku pieniężnym jest impulsem, który rozpoczyna fazę
ożywienia. Równowaga zostaje zakłócona w momencie rozpoczęcia przez banki wzmożonej
akcji kredytowej (ekspansji kredytowej), która powoduje obniżenie się pieniężnej stopy
procentowej poniżej stopy równowagi. Rozbieżność pomiędzy pieniężną stopą procentową a
stopą równowagi może nastąpić także wskutek podniesienia się stopy równowagi. Przyczyną
takiego zjawiska może być wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców, którzy będą zgłaszać
większy popyt na kapitał. W obu przypadkach nastąpi ekspansja kredytowa oraz zwiększenie
się podaży pieniądza.
Następstwa rosnącej podaży pieniądza w rękach przedsiębiorców są początkowo takie
same jak następstwa zwiększenia dobrowolnych oszczędności. Przedsiębiorcy dysponując
zwiększonym saldem pieniężnym będą dokonywać zakupów dóbr producenta w ilościach
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większych niż w przeddzień ekspansji. Doprowadzi to do zmiany struktury popytu na korzyść
dóbr produkcyjnych, powodując tym samym wzrost ich cen w relacji do dóbr
konsumpcyjnych. Nastąpi przenoszenie pierwotnych czynników produkcji oraz tzw.
niespecyficznych dóbr pośrednich z niższych do wyższych stadiów produkcji, czyli
przestawienie gospodarki na bardziej okrężne metody wytwarzania. Przenoszenie to nastąpi w
wyniku zakłócenia struktury cenowej w gospodarce. Niższa stopa procentowa jest
interpretowana przez przedsiębiorców jako sygnał, że zmieniły się międzyokresowe
preferencje konsumentów. Przedsiębiorcy mylnie identyfikują spadek pieniężnej stopy
procentowej wywołany ekspansją kredytową ze wzrostem oszczędności dobrowolnych.
Zaczynają działać tak jakby nastąpił wzrost realnych oszczędności i zmiana preferencji w
kierunku przyszłej konsumpcji. Relatywny spadek popytu na dobra konsumpcyjne powoduje
relatywny spadek cen dóbr konsumpcyjnych i dóbr pośrednich najbliższych konsumpcji. W
niższych stadiach produkcji zaznaczy się zniżkowa tendencja cen tym silniejsza im bliżej
konsumpcji. Natomiast wzrost popytu na dobra inwestycyjne i wzrost podaży kapitału
spowodują wzrost cen dóbr produkcyjnych (tym silniejszy, im wyższe stadium produkcji),
który ostatecznie przezwycięży wspomnianą wyżej tendencję ku spadkowi cen. Kształtuje się
więc taka struktura cen, że relatywnie najdroższe są dobra produkcyjne z najwyższych
stadiów produkcji. Ta nowa struktura cen sprawia, że produkcja w wyższych stadiach stwarza
największe nadzieje na wysokie zyski i to jest przyczyną wspomnianego już przemieszczania
się dóbr produkcyjnych do wyższych stadiów.116
Zmiana poziomu stopy procentowej ma szczególny wpływ na przechodzenie
gospodarki do bardziej okrężnych metod produkcji, gdyż jej spadek najsilniej zwiększa popyt
na dobra produkcyjne z najwcześniejszych stadiów produkcji i powoduje najsilniejszy wzrost
ich cen.

Sytuacja Hayeka

Zgodnie z logiką systemu klasycznego Hayek uważa, że normalną sytuacją, którą
należy przyjąć za punkt wyjścia analizy, jest pełne wykorzystanie zdolności wytwórczych. W
tej sytuacji produkcja może być zwiększona tylko pod warunkiem ograniczenia zakupów
konsumpcyjnych. Wówczas zwolnione czynniki produkcji mogą być wykorzystane do
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zwiększenia produkcji dóbr inwestycyjnych i realizacji nowych okrężnych metod produkcji
umożliwiających wzrost wydajności produkcji i zwiększenie konsumpcji w przyszłości.
Uznając prawo Saya Hayek traktuje oszczędzanie (dobrowolne) jako proces tożsamy z
postępem gospodarczym, a konsumpcję jako czynnik hamujący ten postęp. Jeżeli proces
rozbudowy inwestycyjnego sektora gospodarki jest indukowany przez banki i nie został
poprzedzony dobrowolnym ograniczeniem konsumpcji, to środki i czynniki produkcji stają
się przedmiotem walki między inwestorami a konsumentami. Walka o ograniczone czynniki
produkcji nazywana jest często w literaturze "sytuacją Hayeka"117

Załamanie i depresja

Przez pewien czas dzięki przymusowej redukcji konsumpcji następuje wydłużenie
procesu produkcji. Jednak nie ma ono trwałego charakteru, ponieważ przejście do bardziej
okrężnych metod produkcji zostało pobudzone przez sztuczne obniżenie stopy procentowej i
finansowane było przez przymusowe (wymuszone) oszczędności. Zupełnie odmiennie
przedstawia się sytuacja w przypadku przejścia gospodarki na bardziej okrężne metody
produkcyjne, motywowane wzrostem skłonności społeczeństwa do oszczędzania, a więc
przez "oszczędności dobrowolne". Jeśli w gospodarce zaobserwowalibyśmy taki wzrost, to
przejście na bardziej okrężne procesy okazałoby się stabilne. Tym samym nastąpiłaby stabilna
dystrybucja pomiędzy dobrami konsumpcyjnymi i produkcyjnymi. Porównanie obu rodzajów
oszczędności: dobrowolnych i wymuszonych przedstawia rysunek 4.
Krzywa oszczędności S i krzywa inwestycji I wyznaczają naturalną stopę procentową
rn. Gospodarka znajduje się w równowadze (punkt E), gdzie planowane oszczędności są
równe planowanym inwestycjom (odcinek OB to dobrowolne oszczędności). Wzrost
skłonności do oszczędzania będzie oznaczał przesunięcie krzywej oszczędności w prawo do
S'. Nowa równowaga nastąpi w punkcie E', przy stopie procentowej rn' niższej od rn (rn' <
rn), oraz przy wyższym poziomie inwestycji i oszczędności. Odcinek OC obrazuje nowy
poziom dobrowolnych oszczędności. W gospodarce następuje stabilne przejście do bardziej
okrężnych metod produkcji.
Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy stopa procentowa zostanie sztucznie obniżona do
poziomu rm (rm < rn). Pojawia się wtedy różnica między planowanymi inwestycjami i
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planowanymi oszczędnościami; inwestycje wzrastają, a oszczędności dobrowolne ludności
spadają. Inwestycje (odcinek OC) są finansowane z dwóch źródeł: oszczędności
dobrowolnych, które teraz wynoszą jedynie długość odcinka OA oraz oszczędności
przymusowych, które można przedstawić jako odcinek AC.118
Rysunek 4 "Graficzna interpretacja zjawiska oszczędności
dobrowolnych i oszczędności wymuszonych"

Źródło: K. Kostro "Hayek kontra socjalizm" s. 56

Ponieważ dodatkowe inwestycje finansowane są w czasie boomu przez oszczędności
wymuszone wkrótce pojawiają się siły, które stwarzają tendencję do powrotu produkcji do
pierwotnej struktury. W wyniku wzrostu ilości pieniądza będą rosły dochody z pracy, co w
połączeniu z dążeniem do wzrostu konsumpcji spowoduje wzrost cen dóbr konsumpcyjnych.
Wystąpi wówczas zjawisko o decydującym, zdaniem Hayeka, znaczeniu - zmiana proporcji
między popytem na dobra konsumpcyjne i popytem na dobra produkcyjne na korzyść tych
pierwszych. Jeżeli wzrost popytu na dobra konsumpcyjne nie będzie mógł być
kompensowany przez dalszy dopływ kredytów do producentów, fakt wzrostu cen dóbr
konsumpcyjnych stanie się impulsem do powrotu do mnie okrężnych metod produkcji.
Skutki tej sytuacji będą odwrotne do skutków wzrostu popytu na dobra produkcyjne,
który wywołał wydłużenie procesu produkcji. O ile w tamtej sytuacji następował wzrost cen
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dóbr produkcyjnych, co zachęcało do rozbudowy wyższych stadiów (faz) produkcji i
przenoszenia czynników produkcji i niespecyficznych dóbr pośrednich z niższych do
wyższych stadiów, o tyle teraz wystąpi tendencja do przenoszenia ich w przeciwnym
kierunku. Specyficzne dobra produkcyjne w wyższych stadiach produkcji okażą się w
znacznej części zbyteczne z powodu ograniczenia zapotrzebowania na produkty tych stadiów
oraz z powodu wycofania komplementarnych dóbr niespecyficznych. Dodatkową trudnością
jest to, że nie wszystkie dobra pośrednie, które okażą się zbyteczne w wyższych stadiach,
mogą być wykorzystane w nowo powstających krótszych procesach produkcyjnych. Nowe
metody produkcji muszą powstawać od początku i tylko stopniowo mogą absorbować
dostępne dobra produkcyjne.
Po okresie boomu gospodarkę nieuchronnie czeka kryzys, który charakteryzuje się
destrukcja kapitału oraz wysokim bezrobociem. Oba te zjawiska są dowodem na niewłaściwą
strukturę podaży w odniesieniu do struktury popytu. Używając definicji Hayeka można
stwierdzić, że stosunek wydatków na dobra konsumenta do wydatków na produkty pośrednie
nie jest równy stosunkowi całkowitego popytu na dobra konsumenta do całkowitego popytu
na produkty pośrednie konieczne dla kontynuowania produkcji.
Bodziec boomu gospodarczego - ekspansja kredytowa banków - stanowi jednocześnie
przyczynę kryzysu; przejście gospodarki na bardziej okrężne metody produkcji nie było
stabilne, gdyż nie uległy zmianie preferencje czasowe uczestników rynku. Kryzys jest więc
przede wszystkim skutkiem błędnej alokacji zasobów oraz zmiany struktury produkcji. W
wyniku błędnych sygnałów cenowych

Rekomendacje dla polityki gospodarczej

Rekomendacje płynące z teorii Hayeka dla polityki gospodarczej są proste, lecz
radykalne. Gospodarka wymaga długiego i trudnego okresu dostosowań. Gospodarce trzeba
dać czas, aby mogły w niej zajść powolne procesy adaptacyjne. Niewskazane jest
wspomaganie przez państwo w czasie kryzysu popytu ani inwestycji metodami pieniężnymi,
gdyż to właśnie nadwyżka popytu konsumpcyjnego stanowi podstawową dolegliwość
gospodarki, czynnik, który powoduje kryzys i skraca procesy produkcyjne. Trzeba raczej
pozwolić działać mechanizmom rynkowym, które przywróciłyby odpowiednią strukturę
produkcji. Zdaniem Hayeka, należy przede wszystkim zapobiegać pojawianiu się kryzysów
czyli nie dopuszczać do ekspansji kredytowej. Cel taki można osiągnąć dzięki ścisłej kontroli
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podaży pieniądza. Hayek zdawał sobie sprawę, że realizacja tych postulatów nie jest łatwa.
Był jednak przekonany, że automatyzm procesów ekonomicznych, wynikający na przykład z
przyjęcia standardu złota, skutecznie zabezpieczyłby gospodarkę przed zakłóceniami
monetarnymi. Jednym z aspektów teorii Hayeka jest odrzucenie stabilizacji ogólnego
poziomu cen jako ekonomicznej polityki państwa.119

3.4 Współczesne interpretacje Austriackiej Teorii Cyklu
Koniunkturalnego

3.4.1 Model Rogera W. Garrisona.120
Roger W. Garrison opublikował w roku 2001 swoją książkę Time and Money.
Przedstawił w niej graficzną interpretację austriackiej makroekonomii opartej na kapitale oraz
austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Wykorzystał do tego celu trzy elementowy
diagram przedstawiający jak rynek działa i rośnie oraz przyczyny i naturę cyklu
gospodarczego. W ujęciu Garrisona teoria cyklu jest zintegrowana z teorią wzrostu
gospodarczego. Jest ona w istocie teorią wzrostu którego nie można utrzymać.
Model R. Garrisona składa się z trzech współzależnych paneli.
(1)

Pierwszy panel przedstawia krzywe obrazujące podaż i popyt na tzw. rynku funduszy

pożyczkowych (loanable funds). Jednak rynek ten rejestruje znacznie więcej niż tylko
aktywność kredytobiorców oraz kredytodawców. Zarówno Bohm-Bawerk jak i John M.
Keynes stwierdzili, iż bardziej odpowiednie będzie myślenie w kategoriach popytu i podaży
na inwestowalne zasoby (investable resources). W skład podaży tych zasobów wchodzą nie
tylko pożyczki udzielane biznesowi ale także nowo wyemitowane akcje czy część zysków
przedsiębiorstw przeznaczona na inwestycje.
Pozioma oś przedstawia oszczędności w ujęciu realnym (po odjęciu pożyczek
konsumpcyjnych), jako wielkość produktu wytworzonego w określonym czasie i
przeznaczonego do zwiększenia zdolności wytwórczych gospodarki.
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Rysunek 5 "Podaż i popyt inwestowalnych zasobów w gospodarce"

Źródło: R.W. Garrison "Time and Money(http://www.auburn.edu/~garriro/ppsus.ppt )

Równowaga na rynku inwestowalnych zasobów ukształtowała się w punkcie B, przy
poziomie oszczędności równych inwestycjom E oraz rocznej stopie procentowej wynoszącej
p %.
(2)

Drugi panel przedstawia Krzywą Możliwości Produkcyjnych (KMP). Prezentuje ona

alternatywne wykorzystanie zasobów istniejących w gospodarce. Kolejne punkty znajdujące
się na krzywej (np. M) prezentują możliwy do utrzymania maksymalny produkt wytwarzany
przez gospodarkę w ciągu roku przy pełnym zatrudnieniu.
Rysunek 6 "Krzywa Możliwości Produkcyjnych"

Źródło: R.W..Garrison "Time and Money"(http://www.auburn.edu/~garriro/ppsus.ppt )
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Punkty leżące poniżej krzywej (np. A) odzwierciedlają kombinację inwestycji i
konsumpcji w sytuacji niepełnego wykorzystania czynników wytwórczych. Punkty
znajdujące się powyżej krzywej możliwości produkcyjnych gospodarki (np. O) obrazują
niemożliwą do utrzymania kombinację konsumpcji i inwestycji w fazie "przegrzania
koniunktury gospodarczej".
W myśl teorii austriackiej (w przeciwieństwie do teorii keynesowskiej) możliwe jest
przesuwanie się gospodarki wzdłuż krzywej. W miarę obniżania się stopy procentowej w
gospodarce, punkt równowagi będzie przesuwał się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a
tym samym relacja I/C ulegnie zwiększeniu. I odwrotnie, wraz ze wzrostem stopy
procentowej punkt równowagi będzie przesuwał się w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówek zegara, a relacja I/C ulegnie zmniejszeniu.
Na powyższym diagramie uwzględnione zostały inwestycje brutto. Żeby gospodarka
rosła konieczne są inwestycje na poziomie przekraczającym zużycie czynników produkcji, w
tym przypadku taki poziom inwestycji znajduje się w punkcie U.
(3)

Trzeci panel przedstawia "hayekowską strukturę produkcji", która była już szerzej

omawiana w poprzednim paragrafie. Przypomnijmy, pozioma przyprostokątna reprezentuje
czas i kolejne etapy produkcji a pionowa przyprostokątna reprezentuje wielkość całkowitego
produktu przeznaczonego do konsumpcji.
Rysunek 7 "Struktura produkcji"

Źródło: R.W. Garrison "Time and Money"(http://www.auburn.edu/~garriro/ppsus.ppt )

Kompletny model
Integrując przedstawione powyżej diagramy możemy przedstawić gospodarkę w
stanie równowagi (rys. 8). Przy stopie procentowej p i poziomie równowagi na rynku
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inwestowalnych zasobów E, gospodarka jest w stanie wytworzyć w ciągu roku C' dóbr
konsumpcyjnych i I' dóbr inwestycyjnych.
Rysunek 8 "Stan równowagi"

Źródło: R.W. Garrison "Time and Money"(http://www.auburn.edu/~garriro/ppsus.ppt )

Roger W. Garrison bazując na powyższym modelu zilustrował w swojej pracy proces
wzrostu gospodarczego przy niezmienionej stopie procentowej oraz wzrost gospodarki
indukowany obniżeniem się stopy procentowej. My natomiast dla potrzeb niniejszego
opracowania ograniczymy się do przedstawienia skutków sztucznego obniżenia stopy
procentowej w gospodarce wywołanego ekspansją kredytową banków. Taką sytuację
prezentujemy na rysunku 9.
Zwiększenie podaży funduszy pożyczkowych skutkuje przesunięciem się krzywej
podaży z pozycji S do pozycji S1. Stopa procentowa ulega zmniejszeniu do poziomu p1. W
skutek czego, na rynku inwestowalnych zasobów powstaje "klin". Polityka "łatwego
pieniądza" z jednej strony zaciemnia fakt zmniejszenia się oszczędności a równocześnie daje
impuls do zaciągania kredytów inwestycyjnych przy niższej stopie procentowej.
Przeciwstawne siły rynkowe wystawiają tym samym konsumentów i inwestorów do walki o
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rzadkie zasoby. Garrison nazwał ten proces "przeciąganiem liny" (tug-of-war)121. W wyniku
tej walki gospodarka zostaje wyrzucona poza krzywą możliwości produkcyjnych (w kierunku
punktu O). Taka struktura konsumpcji i inwestycji nie może być utrzymana w dłuższym
okresie.
Rysunek 9 "Cykl boom - bust"

Źródło: R.W. Garrison "Time and Money"(http://www.auburn.edu/~garriro/ppsus.ppt )

Inwestorzy rozpoczynają dłuższe procesy produkcyjne przy jednocześnie bardzo
wysokim popycie konsumpcyjnym. Prowadzi to do zachwiania równowagi w kapitałowej
strukturze produkcji. Zasoby, które zostały przeznaczone na wcześniejsze fazy produkcji
(dalsze od konsumpcji) konstytuują "złe inwestycje" (malinvestment) natomiast środki
poświęcone

w

późniejszych

fazach

produkcji

(bliżej

konsumpcji)

są

przyczyną

"nadkonsumpcji" (overconsumption).
Rysunek 10 przedstawia szczegółowo poszczególne etapy cyklu gospodarczego. W
początkowej fazie ekspansji mamy do czynienia zarówno z nadkonsumpcją jak i

121

Jest to prezentacja omawianej wcześniej "sytuacji Hayeka"
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przeinwestowaniem122. Nadkonsumpcja osiąga maksimum w punkcie 2. Przeinwestowanie
trwa jeszcze jakiś czas do momentu wyczerpania w punkcie 4. Od punktu 3 dają o sobie znać
wymuszone oszczędności (forced savings). Od punktu 5 następuje likwidacja złych inwestycji
co w połączeniu z wymuszonymi oszczędnościami wpycha gospodarkę we wtórną depresję
(secondary depression).
Rysunek 10 "Kolejne etapy przebiegu cyklu gospodarczego"

122

To jest element różniący teorię cyklu gospodarczego Hayeka, na której bazuje Garrison, od teorii L. Misesa.

Mises twierdził że nie jest możliwe przeinwestowanie w skali całej gospodarki. Możliwe jest tylko inwestowanie
w złym kierunku, w zbyt wczesne fazy produkcji.
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Źródło: R.W. Garrison,"Overconsumption and Forced Saving in the Mises-Hayek Theory of the Business Cycle"
(http://www.auburn.edu/~garriro/strigl.htm)

Tabela 1 "Kolejne etapy przebiegu cyklu gospodarczego"
Punkty na ścieżce

Ruchy pionowe

Ruchy poziome

1

Nadkonsumpcja

Przeinwestowanie

2

----------

Przeinwestowanie

3

Wymuszone oszczędności

Przeinwestowanie

4

Wymuszone oszczędności

----------

5

Wymuszone oszczędności

Likwidacja

6

Wtórna depresja

Wtórna depresja

7

Wtórna depresja

Wtórna depresja

8

Wtórna depresja

Wtórna depresja

Źródło: R.W. Garrison,"Overconsumption and Forced Saving in the Mises-Hayek Theory of the Business Cycle"
(http://www.auburn.edu/~garriro/strigl.htm)

3.4.2 Model „values-riches”123
Model „values-riches” jest kolejną graficzną prezentacją austriackiej makroekonomii.
Niniejszy model oferuje prostą ilustrację równowagi, wzrostu i cyklu koniunkturalnego w
dużym stopniu wzorowaną na opisanym wcześniej modelu Garrisona. Obydwa modele są w
pewnym stopniu komplementarne, jednakże istnieją między nimi pewne niezgodności, które
dotyczą przede wszystkim stopy procentowej.
Model „values-riches” jest kompozycją trzech współzależnych paneli.
(1)

Pierwszy panel przedstawia krzywą zagregowanych wydatków. Wielkość rocznych

zagregowanych wydatków E równa jest sumie zagregowanych wydatków konsumpcyjnych C
oraz zagregowanych wydatków inwestycyjnych I (E = C + I). Panel ten prezentuje koncepcję
„niezmiennego pieniądza” (invariable money) Reismana, zgodnie z którą, analiza

123

Na podstawie: R. Fillieule, The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no.

2, 2005
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makroekonomiczna musi wychodzić od założenia, iż zagregowane wydatki są stałe. Przyjęcie
koncepcji Reismana o niezmienności pieniądza, czyni możliwym zrozumienie, iż wzrost
wydatków inwestycyjnych implikuje (ceteris paribus) korespondujący z nim spadek
wydatków konsumpcyjnych.

Rysunek 11”Krzywa zagregowanych wydatków”

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2 2005, s. 4

Pierwszy panel prezentuje stan równowagi w gospodarce (Ce, Ie, ie). Przy założeniu
stałej preferencji czasowej, braku progresu technologicznego oraz niezmienionej podaży
pierwotnych czynników produkcji, system gospodarczy będzie wykazywał tendencję do
zbiegania się w punkcie równowagi, którego współrzędne odpowiadają następującym
wartościom: Ce - wielkości wydatków konsumpcyjnych, Ie - wielkości wydatków
inwestycyjnych, ie - rocznej stopie procentowej. Stwierdzenie, iż pieniądz jest „niezmienny”
oznacza, że suma (C + I) jest stała a punkt reprezentujący równowagę może przemieszczać
się wzdłuż krzywej EE.
Do wyjaśnienia stopy procentowej w modelu „values-riches” autor posłużył się teorią
kapitalizacji stopy procentowej rozwiniętą przez Fettera (1904) i zaadoptowaną przez Misesa.
Stopa procentowa jest wyjaśniona w oparciu o preferencję wobec teraźniejszości, która
implikuje fakt, iż czynniki produkcji kupowane są z dyskontem, w szczególności po cenie
niższej od ceny dóbr konsumpcyjnych, do których wyprodukowania posłużą w przyszłości.
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Procent (pierwotny) jest wyznaczony przez różnicę owych cen. W wyniku konkurencji
rynkowej stopa procentowa przejawia tendencję do wyrównywania się pomiędzy
poszczególnymi sektorami gospodarki. Jednolita stopa procentowa może pojawić się w
momencie osiągnięcia punktu równowagi (docelowy punkt równowagi nie może być jednak
osiągnięty w wyniku ciągle pojawiających się zmian w gospodarce, które przesuwają punkty
równowagi w inne miejsce). Jeśli nastąpi obniżenie się preferencji wobec teraźniejszości
wśród uczestników rynku, to popyt na dobra teraźniejsze zmniejszy się a popyt na czynniki
produkcji wzrośnie. Zarówno stopa procentowa jak i relacja Ce / Ie ulegną zmniejszeniu. W
tych warunkach, zgodnie z założeniem „niezmiennego pieniądza” punkt równowagi przesunie
się w dół, wzdłuż krzywej EE: Ce oraz ie zmniejszają się, Ie zwiększą, suma Ce + Ie pozostaje
niezmieniona.
(2)

Drugi panel prezentuje "hayekowską strukturę produkcji". Najprostszą ilustrację tej

struktury znajdujemy u Garrisona: trójkąt, którego pozioma przyprostokątna reprezentuje czas
i kolejne etapy produkcji a pionowa przyprostokątna reprezentuje ceny. Konstrukcja
zaprezentowana na rysunku 12 składa się z pięciu stadiów produkcji, każdy o długości
jednego roku. Całkowity okres produkcji wynosi zatem lat pięć. Pionowa przyprostokątna
przedstawia zagregowane wydatki na dobra konsumpcyjne. Przyprostokątna natomiast
wyznacza wartość dodaną na każdym etapie produkcji. Suma tych wartości dodanych stanowi
zagregowaną wartość rocznej produkcji dóbr konsumpcyjnych.

Rysunek 12 „struktura produkcji”

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2 2005, s. 6
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(3)

Trzeci panel prezentuje globalną funkcję produkcji systemu gospodarczego (rysunek

13). Zgodnie z teorią okrężnych metod produkcji Bohm-Bawerka, ilość (lub jakość) dóbr
rośnie, gdy (ceteris paribus) okres produkcji struktury ulega wydłużeniu. W celu
maksymalnego uproszczenia modelu będziemy rozpatrywać jedynie całkowity okres
produkcji, który będzie równy długości poziomej przyprostokątnej w panelu nr. 2.

Rysunek 13 „globalna funkcja produkcji”

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2 2005, s. 7

Załóżmy, że w gospodarce produkowany jest tylko jeden rodzaj dobra
konsumpcyjnego. Wielkość rocznej produkcji wynosi QC. Przy określonej podaży pracy oraz
przy danym poziomie technologicznym, ilość QC rośnie wraz ze wydłużeniem się struktury
produkcji. Jednak zwrot z wydłużenia okresu produkcji o kolejną jednostkę jest coraz
mniejszy. Jeśli λ oznaczymy całkowitą długość struktury, to funkcja produkcji może mieć
następującą formę QC = Aλά, gdzie 0 < ά < 1. Współczynnik A jest parametrem, który
powiększa się wraz ze wzrostem ilości pracy i postępem technologicznym.
Kompletny model
Trzy współzależne panele zostały przedstawione łącznie na rysunku nr. 14. Pozwalają
one dostrzec zależności pomiędzy poszczególnymi wielkościami makroekonomicznymi w
stanie równowagi: konsumpcją Ce, inwestycjami

Ie , stopą procentową

ie , długością

struktury λe, oraz ilością wyprodukowanych dóbr konsumpcyjnych QCe.
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Rysunek 14 “Kompletny model”

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2, 2005, s. 8

Wzrost
Głównymi źródłami wzrostu gospodarczego są (1) obniżenie się preferencji wobec
teraźniejszości (które wspiera inwestycje a tym samym wzrost), (2) progres technologiczny
(włączając progres organizacyjny oraz pogłębianie się podziału pracy) oraz (3) wzrost ilości
(lub jakości) pracy.
Dla potrzeb niniejszego opracowania ograniczymy się do:

prezentacji wzrostu

gospodarczego wywołanego zmianą preferencji a następnie przedstawimy przebieg cyklu
(boom - bust).
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Obniżenie się preferencji wobec teraźniejszości (preferencji czasowej).
Kiedy preferencja wobec teraźniejszości ulega zmniejszeniu, jednostki redukują swoje
wydatki konsumpcyjne i zwiększają wydatki inwestycyjne. Ceny produktów konsumpcyjnych
wykazują tendencję malejącą a ceny środków produkcji rosnącą. W konsekwencji zmniejsza
się procentowa stopa równowagi (relacja pomiędzy cenami w kolejnych stadiach produkcji).
Zgodnie z założeniem "niezmiennego pieniądza", punkt równowagi systemu przesunie się
wzdłuż krzywej zagregowanych wydatków EE z punktu (C1, I1, i1) do (C2, I2, i2) na rysunku
15. Kształt struktury ulegnie zmianie: jej wysokość zmniejszy się a długość zwiększy, C + I =
E pozostanie bez zmian. To wydłużenie z λ1 do λ2 spowoduje wzrost ilości wyprodukowanych
dóbr z QC1 do QC2 , to zwiększenie konstytuuje zjawisko wzrostu.
Rysunek 15 „Obniżenie się preferencji czasowej”

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2, 2005, s. 10

Wzrost taki nie następuje jednak natychmiast, ponieważ, w celu sfinansowania
dodatkowych inwestycji, które zmienią pionową strukturę kapitałową gospodarki, jednostki
muszą przejściowo zmniejszyć swoją (realną) konsumpcję. Po pewnym czasie, gdy nowa
struktura kapitałowa zacznie funkcjonować, z uwagi na większa produktywność dłuższych
procesów,

gospodarka zacznie produkować więcej dóbr konsumpcyjnych niż w okresie

sprzed obniżenia się preferencji. Wzrost taki może być w pewnym stopniu endogeniczny.
Cykl gospodarczy
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Bank centralny zwiększa ilość pieniądza w gospodarce głównie przy pomocy dwóch
instrumentów: operacji otwartego rynku oraz obniżenia pieniężnej stopy procentowej. Gdyby
taka ekspansja monetarna mogła być "neutralna" wszystkie ceny wzrosłyby w tym samym
stopniu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy w realnym świecie taka neutralna ekspansja nie
jest możliwa do zaistnienia. Mając na uwadze ten fakt, przedstawimy na początku
teoretyczną, graficzną ilustrację takiej "neutralnej" ekspansji, a następnie przejdziemy do
bardziej złożonego modelu, w którym to ekspansja nie jest neutralna a tym samym wprawia w
ruch cykl gospodarczy (boom - bust).
"Neutralna" ekspansja
Jeśli ilość pieniądza wzrośnie o m% w ciągu roku i jeśli taka ekspansja jest neutralna,
to wszystkie ceny w gospodarce wzrosną o m%. W rezultacie, wydatki konsumpcyjne C,
wydatki inwestycyjne I oraz zagregowane wydatki E także wzrosną o m%.
Rysunek 16 "Neutralna ekspansja"

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2, 2005, s. 14

Rysunek 16 przedstawia efekt "neutralnej" ekspansji. Krzywa zagregowanych
wydatków EE przesunie się w kierunku północno - wschodnim, relacja C/I nie ulegnie
zmianie a punkt równowagi systemu pozostanie na tej samej linii OH. Struktura rozciągnie
się w pionie o procent równy wzrostowi ilości pieniądza a ilość (bądź jakość) wytwarzanych
dóbr konsumpcyjnych QC nie ulegnie zmianie ponieważ zmieniły się tylko wartości
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nominalne.124Nominalna stopa procentowa zawierająca premię cenową wzrośnie zgodnie ze
wzrostem ilości pieniądza i cen.

Boom i bust
Załóżmy, że ekspansja monetarna nie jest neutralna a dodatkowe pieniądze są
pożyczane przez bank przedsiębiorcom. Napływ funduszy pożyczkowych spowoduje
obniżenie

się

relacji

C/I

a

tym

samym

obniżenie

stopy

procentowej

poniżej

długoterminowego poziomu równowagi (nominalna stopa procentowa stanie się mniejsza od
sumy jej długoterminowej wartości równowagi i premii cenowej). Jeśli ekspansja będzie
trwała wystarczająco długo, przedsiębiorcy zaczną kierować niespecyficzne środki produkcji
do wcześniejszych stadiów produkcji gdzie zyskowność wzrosła bardziej niż w późniejszych
stadiach. Rysunek 7 przedstawia boom. Punkt równowagi systemu E0, przesunął się wzdłuż
ścieżki, która jest rozbieżna ze ścieżką równowagi, którą reprezentuje linia OH. System
podążył trajektorią, która znajduje się poniżej linii równowagi i prowadzi do punktu E1, w
którym relacja C/I znajduje się poniżej wielkości równowagi (C2/I2 < C1/I1). Punkt osiągnięty
przez system jest punktem nierównowagi. Struktura produkcji rozciągnęła się bardziej w
poziomie niż w pionie. Rysunek 7 nie zawiera funkcji produkcji ponieważ traci ona znaczenie
poza stanem równowagi.
Boom może trwać kilka miesięcy albo lat, nie może jednak trwać wiecznie, ponieważ
musi w końcu nadejść czas kiedy ekspansja kredytowa zwolni lub zatrzyma się na dobre. W
takiej sytuacji uczestnicy rynku przywrócą relację C/I, do poziomu wyższego niż w czasie
boomu125 (C3/I3 = C1/I1 > C2/I2 ). Czynniki produkcji (szczególnie praca i ziemia), które
zostały ulokowane we wczesnych stadiach produkcji tracą nagle część swojej wartości.
Rysunek 17 "Boom"

124

Można tutaj brać jednak pod uwagę pewne koszty inflacji, których wystąpienie obróci funkcję produkcji w

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
125

Zakładamy tutaj, że cykl jest neutralny, czyli pomijamy fakt, że ekspansja kredytowa najczęściej prowadzi do

zmiany relacji C/I w ujęciu realnym, gdyż w ślad za zwiększeniem się podaży pieniądza następuje proces
redystrybucji majątku i dochodu pomiędzy jednostkami, co wpływa na zmianę preferencji wobec teraźniejszości.
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Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2, 2005, s. 15

Zyskowność może być przywrócona jedynie poprzez realokację zasobów, tym razem w
kierunku dalszych stadiów (faz produkcji). Kryzys przywraca z powrotem równowagę w
systemie. Kryzys charakteryzuje się utratą części kapitału i przejściowym bezrobociem.
Rysunek 18 "Kryzys"

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2, 2005, s. 16

Kryzys deflacyjny i stagflacyjny.
Na rysunku 8 przedstawiliśmy sytuację kiedy zagregowane wydatki E pozostają
niezmienione podczas kryzysu. To jest najprostszy przykład, jednak mało prawdopodobny.
Na rysunku 9 cykl kończy się kryzysem deflacyjnym: zagregowane wydatki zmniejszają się
w czasie kryzysu z powodu, na przykład, zmniejszenia się ilości środków fiducjarnych w
systemie bankowym.
Rysunek 19 "Kryzys deflacyjny"

79

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2, 2005, s. 17

Na rysunku 20, cykl kończy się inflacyjnym bądź stagflacyjnym kryzysem
(bezrobocie i ceny rosną łącznie): ilość pieniądza i zagregowane wydatki rosną w czasie
kryzysu, ale nie wystarczająco aby zapobiec kryzysowi, w szczególności zapobiec realokacji
środków produkcji z wczesnych do późniejszych etapów produkcji.
Rysunek 20 "Kryzys inflacyjny bądź stagflacyjny"

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2, 2005, s. 17

Cykl "nie-neutralny"
Wszystkie cykle przedstawione dotychczas były "neutralne" w takim sensie, że relacja
równowagi C/I oraz długość struktury były jednakowe przed i po kryzysie.
Rysunek 21 "Cykl nie-neutralny"

80

Źródło: The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no. 2, 2005

Rysunek 21 przedstawia przypadek kiedy podczas cyklu gospodarczego czasowa
preferencja ulega zwiększeniu, w wyniku redystrybucji dochodu i majątku bądź zmniejszenia
zaufania odnośnie przyszłości. Końcowa struktura, która ukształtowała się w wyniku kryzysu
jest krótsza od struktury z przed ekspansji kredytowej. Relacja C/I jest wyższa a ilość dóbr
konsumpcyjnych wyprodukowanych w ciągu roku przez system uległa zmniejszeniu.
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Rozdział 4
Próba identyfikacji elementów teorii austriackiej w zmianach
koniunktury polskiej gospodarki w okresie transformacji
ustrojowej

Celem

niniejszego

rozdziału

będzie

próba

zidentyfikowania

"austriackich"

komponentów cyklu gospodarczego w kolejnych etapach zmian koniunktury w Polsce w
okresie od 1989 do 2005 roku. Innymi słowy, będziemy próbowali stwierdzić czy okresy
przyspieszenia gospodarczego a następnie załamania koniunktury, mogły mieć swoje źródło
w ekspansji kredytowej banków.

4.1 Metodologia
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Jak dotąd przeprowadzono niewiele empirycznych analiz austriackiej teorii cyklu
koniunkturalnego. Wynika to z istotnych ograniczeń metody austriackiej a w szczególności
jej sprzeciwu wobec empirycznego testowania hipotez. Mises stwierdził że:
"Niepraktyczność pomiarów nie jest spowodowana brakiem technicznych metod ich
prowadzenia. Pojawia się

raczej

w wyniku braku stałych relacji... Dane statystyczne

dotyczące wydarzeń ekonomicznych są danymi historycznymi. Referują nam jedynie
wydarzenie z przeszłości, które ma niepowtarzalny charakter". W świetle takiego poglądu
dane empiryczne mogą być jedynie wykorzystane do zilustrowania teorii bądź
scharakteryzowania historycznych epizodów. Nie mogą być natomiast stosowane do oceny
teorii bądź jej falsyfikacji. Kolejnym problemem w analizie teorii austriackiej jest
niedostosowanie statystyki narodowej do potrzeb „Austriaków”. Dominują w niej bowiem
informacje o znacznym stopniu zagregowania, natomiast teoria austriacka kładąca nacisk na
analizę zmian struktury produkcji w czasie jest bardzo wrażliwa na problemy agregacji.
Pomimo trudności w testowaniu teorii oceniającej wpływ ekspansji kredytowej na
kapitałową strukturę gospodarki, przeprowadzono kilka fascynujących statystycznych analiz,
dając jej mocne empiryczne wsparcie. Jedną z takich analiz przeprowadził Charles E.
Wainhouse. Sformułował on sześć twierdzeń, które wydedukował z teorii austriackiej a
następnie kolejno je przetestował. Pierwszy test przeprowadzony przez Wainhousa dotyczył
twierdzenia, iż zmiany w podaży dobrowolnych oszczędności są niezależne od zmian kredytu
bankowego. Użył danych statystycznych z lat 1959 - 1981 dotyczących gospodarki Stanów
Zjednoczonych. We wszystkich okresach, z wyjątkiem jednego, dane statystyczne
potwierdziły twierdzenie numer jeden. Drugie twierdzenie głosiło, iż wzrost podaży kredytu
wywołuje zmianę stopy procentowej, a te dwie wielkości są ujemnie skorelowane. Zdaniem
Wainhousa, dane statystyczne potwierdziły także, prawdziwość twierdzenia numer dwa.
Kolejna, trzecia teza, oznajmiała, że zmiany stopy procentowej udzielanych kredytów
wpływają na wzrost produkcji dóbr pośrednich. Trzecie twierdzenie także, zdaniem autora,
zostało potwierdzone przez dane empiryczne. Kolejne trzy twierdzenia zweryfikowane przez
Wainhousa brzmiały następująco: stosunek cen dóbr pośrednich do cen dóbr konsumpcyjnych
rośnie po rozpoczęciu ekspansji kredytowej, w czasie ekspansji ceny dóbr bliższych
ostatecznej konsumpcji wykazują tendencję malejącą w stosunku do cen dóbr pośrednich, w
końcowej fazie ekspansji ceny dóbr konsumpcyjnych rosną szybciej niż ceny dóbr
pośrednich.
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Kolejną empiryczną analizę teorii austriackiej przeprowadziła Valerie Ramey z
University of California w San Diego.126Ramey skonstruowała model przyporządkowujący
zapasy do kolejnych faz produkcji. W swojej analizie wykazała, iż ceny zapasów oscylują
bardziej im znajdują się dalej od finalnej konsumpcji. Natomiast ceny zapasów znajdujących
się bliżej konsumpcji są bardziej stabilne. Takie spostrzeżenia są potwierdzeniem teorii
austriackiej. Do podobnych wniosków doszedł także Mark Skousen, który zbadał zachowania
się cen dóbr w trzech różnych fazach łańcucha produkcyjnego.
Jesus Huerta de Soto w swojej pracy Money, Bank Credit and Economic Cycles
zamieścił bardzo przydatne, w analizie empirycznej, porównanie kolejnych faz ekspansji
kredytowej nie wspartej dobrowolnymi oszczędnościami a wzrostem gospodarczym
indukowanym przez wzrost takich oszczędności.127 W naszej analizie polskiej gospodarki,
spróbujemy ocenić czy wydarzenia jakie miały miejsce w interesującym nas okresie,
przebiegały zgodnie ze scenariuszem nakreślonym przez de Soto.
Rysunek 22 przedstawia zachowanie się wybranych wielkości w pierwszej fazie cyklu
gospodarczego - ekspansji. W myśl teorii austriackiej, w fazie ekspansji nie następuje
zmniejszenie się konsumpcji i nie następuje wzrost dobrowolnych oszczędności. Banki chcąc
udzielać dodatkowych kredytów zmuszone są obniżać stopę procentową. Jeśli dodatkowo
wykreowany pieniądz kredytowy trafia przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy
zgłaszają większy popyt na dobra kapitałowe to ceny na rynku dóbr kapitałowych zaczynają
rosnąć. Przedsiębiorcy zaczynają angażować się w dłuższe procesy produkcyjne, zwłaszcza w
sektorach dalekich od konsumpcji (np. wydobycie surowców, budownictwo, rafinacja). W
tych sektorach znacznie wzrasta sprzedaż więc firmy z tej branży notują wysokie zyski.
Rysunek 22 „Ekspansja”
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J.H. de Soto, tłum. M.A. Stroup, Money, Bank Credit and Economic Cycles, Ludvig von Mises Institute,

Auburn 2006, str. 506
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Źródło: J.H. de Soto, tłum. M.A. Stroup, " Money, Bank Credit and Economic Cycles"

Rysunek 23 przedstawia fazę boomu, w której koniunktura osiąga swoje apogeum.
Sektor produkujący dobra kapitałowe zwiększa zatrudnienie. Rosną płace w całej gospodarce.
Na giełdzie mamy do czynienia z "bańką spekulacyjną".
Rysunek 23 „Boom”

Źródło: J.H. de Soto, tłum. M.A. Stroup, " Money, Bank Credit and Economic Cycles"

Kolejny rysunek przedstawia zjawiska kształtujące się w fazie kryzysu (rys. 24).
Zwiększone zyski przedsiębiorców oraz większe płace zostają przeznaczone na zwiększenie
wydatków konsumpcyjnych, co powoduje wzrost popytu konsumpcyjnego. Ekspansja
kredytowa wyhamowuje a stopy procentowe zaczynają rosnąć. Na rynku akcji pęka "bańka".
Wzrost cen dóbr konsumpcyjnych zaczyna wyprzedzać wzrost płac, a zwiększony popyt
powoduje zwiększenie się zysków w sektorze produkujących dobra konsumpcyjne.
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Rysunek 24 „Kryzys”

Źródło: J.H. de Soto, tłum. M.A. Stroup, " Money, Bank Credit and Economic Cycles"

Na rysunku 25 przedstawiona jest faza depresji. Mamy tutaj do czynienia ze spadkiem
realnych płac oraz z wystąpieniem tzw. "efektu Ricarda", wyposażenie kapitałowe zaczyna
być zastępowane siłą roboczą. Ponieważ popyt na dobra kapitałowe maleje, sektor dóbr
kapitałowych ponosi dotkliwe straty. Po pewnym czasie stopy procentowe i płace zaczynają
rosnąć. Ze względu na wzrost kosztów następują zwolnienia w sektorze dóbr kapitałowych.
Następnie przedsiębiorcy zaczynają likwidować inwestycje, które okazały się błędne. Wśród
inwestorów szerzy się pesymizm. Dostępność kredytu gwałtownie maleje a banki zaczynają
prowadzić politykę "drogiego pieniądza". Ponieważ opłacalność produkcji w sektorze dóbr
konsumpcyjnych zaczyna rosnąć, ponownie rośnie zatrudnienie w tym sektorze. Część źle
zainwestowanego kapitału (w fazach dalszych od konsumpcji) zaczyna być konsumowana,
struktura produkcji ulega skróceniu. Ponieważ zasoby kapitałowe gospodarki została
uszczuplone spada także produkcja produktów i usług konsumpcyjnych. Dochód narodowy i
płace ulegają zmniejszeniu.
Rysunek 25 „Depresja”
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4.2 Zmiany dynamiki PKB w latach 1989-2005
Dynamika PKB (rys. 26) była w latach 1989-2005 bardzo zróżnicowana. W
pierwszych latach transformacji ustrojowej nastąpiło silne załamanie wzrostu gospodarczego.
Przyczyną takiego stanu rzeczy był oczywiście szok wywołany transformacją i
przechodzeniem gospodarki z systemu nakazowo rozdzielczego do rynkowego. W roku 1990
zanotowaliśmy rekordowy spadek PKB wynoszący - 11.7 %. W roku 1991 nastąpiła
kontynuacja spadków (-7,0 %). Rok 1992 był pierwszym rokiem dodatniej dynamiki PKB
(2,6 %). Następnie dynamika rosła, osiągając maksimum w roku 1995, osiągając poziom 7,1
%. W kolejnych dwóch latach wzrost PKB był tylko nieznacznie niższy niż w rekordowym
roku 1995 i osiągnął kolejno 6 i 6,8 %. Rok 1998 przyniósł wyraźne osłabienie tempa
wzrostu, które spadało w kolejnych latach, osiągając w roku 2001 poziom najniższy od 1992
roku, zaledwie 1,0 %. Kolejny rok (2002) przyniósł ponowne ożywienie gospodarki. Tempo
wzrostu PKB rosło, osiągając w roku "unijnym" poziom 5,3 %.
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Rysunek 26 "Dynamika PKB w Polsce (%)"
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Widzimy wyraźnie, że nagłe przyspieszenie wzrostu gospodarczego rozpoczęło się w
roku 1994. Dynamika wzrostu zwiększyła się w kolejnym roku i utrzymywała się na wysokim
poziomie do roku 1997. W roku 1998 zanotowaliśmy nagłe załamanie koniunktury, które w
kolejnych trzech latach przybrało na sile. Wzrost gospodarczy sięgnął dna w roku 2001.
Z uwagi na powyższe nasza analiza skoncentruje się na badaniu okresu 1994 – 2001, który
będzie w pewnym sensie „podejrzany”. Postaramy się sprawdzić czy w tym czasie wystąpił
cykl koniunkturalny indukowany ekspansją kredytową.

4.3 Analiza wybranych wielkości makroekonomicznych w oparciu
o teorię
(1) Konsumpcja. Zgodnie z uwagami, które przedstawił de Soto, początkowa faza ekspansji
nie wiąże się ze zmniejszeniem wydatków konsumpcyjnych. Rysunek 26 przedstawia
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dynamikę prywatnych wydatków konsumpcyjnych w latach 1994 – 2002. Widzimy
początkowy silny wzrost dynamiki do roku 1996, a następnie ostry spadek w kolejnych
latach. Dynamika osiągnęła minimum w roku 2001 i cały czas była dodatnia, co więcej rosła
wraz z dynamiką PKB. Tym samym jeden z warunków przedstawionych przez de Soto został
spełniony. W początkowej fazie ekspansji nie zanotowaliśmy spadku konsumpcji.
Tabela 2 „Dynamika prywatnych wydatków konsumpcyjnych (%)”
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

3,9

3,7

8,5

6,9

4,8

5,2

2,8

2,0

3,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD

Rysunek 27 „Dynamika prywatnych wydatków konsumpcyjnych (%)”
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD

(2)

Bezrobocie. W myśl teorii austriackiej wzrost bezrobocia następuje z pewnym

opóźnieniem w stosunku do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Na rysunku 27 widzimy
wyraźnie tendencję spadkową w latach wysokiego wzrostu gospodarczego 1993 – 1997.
Bezrobocie zaczęło rosnąć w roku 1998, czyli w roku nagłego załamania dynamiki PKB.
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Wzrost bezrobocia zatrzymał się w roku 2002 czyli w roku, w którym dynamika PKB
ponownie zaczęła rosnąć.

Rysunek 28 „Stopa bezrobocia (%)”
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

(3) Podaż pieniądza. Podaż pieniądza jest w teorii austriackiej decydującym czynnikiem,
który wywołuje wahania koniunktury. Rysunek 27 pokazuje nam kształtowanie się agregatu
M0 w latach 1993 – 2001. W latach 1994 – 1997 obserwujemy łagodny wzrost podaży
pieniądza. Wzrost ten jednak uległ silnemu przyspieszeniu w roku 1997. Od stycznia 1997 do
stycznia 1998 podaż pieniądza wzrosła o 40% (agregatu M1 o 20%). Odbiło się to później
silnym rykoszetem inflacyjnym i NBP był zmuszony do zmniejszenia podaży pieniądza w
następnych dwóch latach. Wywołując tym samym skurczenie się akcji kredytowej banków, co
w konsekwencji doprowadziło do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Widzimy wyraźnie,
że czynniki monetarne miały wpływ na „zadyszkę” polskiej gospodarki lat 1998 – 2001.
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Rysunek 29 „Podaż pieniądza M0 (tys. PLN)”
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP

Wnioski jakie możemy wyciągnąć z powyższej analizy to takie, że konsumpcja,
bezrobocie oraz podaż pieniądza zachowywały się w badanym okresie zgodnie z
przewidywaniami teorii. Analiza jedynie sygnalizuje pewne zjawiska a jej wyniki mają
charakter częściowy. W celu sformułowania głębszych wniosków wymagane jest
zanalizowanie większej liczby danych makroekonomicznych, a w szczególności „czasowej
struktury stopy procentowej” (yield curve).
Z przeprowadzonej analizy wynika ponadto bardzo ważny wniosek. To nie wolny
rynek jest „winowajcą”. Pojawiające się nieregularnie wahania koniunktury, są wywoływane
przez państwo i jego instytucje, a konkretnie przez niefrasobliwą politykę banku centralnego.
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Ekonomiści ze szkoły austriackiej bardzo mocno stoją po stronie wolnego rynku we
wszystkich obszarach gospodarczej działalności człowieka. W przeciwieństwie do
ekonomistów głównego nurtu są przeciwni centralnej bankowości jako takiej. Twierdzą, że
nie ma potrzeby aby sfera kształtowania podaży pieniądza były pod kontrolą instytucji
państwowej. „Austriacy” są w większości zwolennikami wolnej bankowości, oraz
przywrócenia standardu złota. Ich zdaniem jedynie przywrócenie rynkowej kontroli nad
podażą pieniądza odsunie na trwałe widmo inflacji i kryzysów gospodarczych. „Austriacy”
jak już wcześniej wspomnieliśmy mają zastrzeżenia do prowadzonej przez banki centralne
polityki stabilizowania poziomu cen. Takie stanowisko jest konsekwencją odmiennego
postrzegania zjawiska inflacji. O ile dla ekonomistów głównego nurtu inflacja oznacza wzrost
cen, to dla przedstawicieli szkoły austriackiej, wzrost cen jest jedynie skutkiem inflacji a
przez inflację rozumieją oni „gwałtowny wzrost podaży pieniądza”. Polityka stabilizowania
cen wymaga zwiększania podaży pieniądza, które wywołuje zakłócenia w strukturze cenowej
gospodarki doprowadzając do tych wszystkich negatywnych konsekwencji o jakich z dużym
stopniem szczegółowości była mowa w niniejszej pracy.
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Zakończenie

Bardzo często w historii nauk społecznych bywało tak, iż jedna teoria zdobywała sobie
powszechne uznanie, nie ze względu na swoje walory poznawcze, ale tylko dlatego, że stała
się modna, bądź była przydatnym narzędziem w rękach władzy. Albert Jay Nock w swojej
klasycznej rozprawie Państwo nasz wróg stwierdził, że państwo „każdy nieprzewidziany
wypadek wykorzystuje do zwiększenia swojej potęgi”. Takim nieprzewidzianym wypadkiem
był Wielki Kryzys, który wybuchł nagle w roku 1929 i zachwiał w posadach światową
gospodarką. W latach 30-tych XX wieku powstały dwie liczące się teorie wyjaśniające
przyczynę kryzysu. Jedna z nich, przyczyn katastrofy doszukiwała się w mechanizmach
wolnego rynku druga w działalności państwa. Gdyby w tamtym czasie została zaakceptowana
teoria Misesa-Hayeka a nie Keynesa rozwój gospodarczy świata wszedłby całkiem na inne
tory. Niestety politycy i ekonomiści oczarowani wizją, którą roztaczał przed nimi Keynes
poszli drogą etatyzmu i rozdmuchanego państwa opiekuńczego.
Teoria, którą opisaliśmy w niniejszej pracy została niemal całkowicie zapomniana.
Przez wiele lat podtrzymywali ją przy życiu jedynie Mises oraz Hayek wraz z garstką swoich
uczniów. Dopiero przyznanie Nagrody Nobla Hayekowi wywołało większe zainteresowanie
teoria austriacką a w szczególności Austriacka Teorią Cyklu Koniunkturalnego. Teoria ta nie
jest łatwa do studiowania ze względu na swoją złożoność i wielopłaszczyznowość. Jednak
wysiłek włożony w poznanie jej tajników z pewnością się opłaci, gdyż pozwoli każdemu
studentowi ekonomii spojrzeć na otaczający nasz świat z innej, austriackiej perspektywy.

93

Bibliografia
Blaug M., Teoria ekonomii, ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000
Blinder A.S., Keynesian Economics, The Library of Economics of Liberty,
(http://www.econlib.org/library/Enc/KeynesianEconomics.html )
Bohm-Bawerk E., The Positive Theory of Capital, Macmillan and Co.,London 1891
Callahan G., tłum. J.M. Fijor, Ekonomia dla normalnych ludzi, Fijorr Publishing Company,
Warszawa 2004
Chatterjee S., From Cycles to Shocks: Progress in Business – Cycle Theory, Business Review,
Federal Reserve Bank of Philadelphia 2000
de Soto J.H., tłum. M.A. Stroup, Money, Bank Credit and Economic Cycles, Ludvig von
Mises Institute, Auburn 2006
Fillieule R. The "Values-Riches" Model: An Alternative to Garrison's Model, QJAE vol. 8 no.
2, 2005
Garrison R. W., The Austrian Theory of the Business Cycle in the Light of Modern
Macroeconomics, The Review of Austrian Economics, vol. 3, no. 1, 1998
Godłów – Legiędź J., Doktryna społeczno - ekonomiczna Freidricha von Hayeka,
Wydawnictwo Naukowe PWN 1992
Hoppe H.H., Demokracja, bóg który zawiódł, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2004
Hulsmann H.H, J.G., W. Block, Against Fiduciary Media, Quarterly Journal of Austrian
Economics, vol. 1, no. 1 ( Hoppe 1998),
Kamerschen D. R. i inni, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1993
Kirzner I. M., The Meaning of Market Process, Londyn 1992
Klein P., tłum. J. Lewiński, Friedrich August von Hayek, Instytut Misesa 2004
(http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=40&content_id=76&view=full)
Kostro K., Hayek kontra socjalizm, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001
Machaj M., W obronie austriackiej metody, Instytut Misesa,
(http://www.mises.pl/pliki/upload/w%20obronie%20austriackiej%20metody.pdf )
Mises L, Theory and History, Ludwig von Mises Institute
Mises L., Human Action, A Treatise on Economics, San Francisco 1996,
Mises L., The Theory of Money and Credit, Liberty Fund, Indianapolis 1981,
Mises L., Interwencjonizm, Arcana 2000
94

Mises L., On the Manipulation of Money and Credit, Free Market Books, New York 1978
Murphy R. P., tłum. W. Falkowski, Austriacki student wobec głównego nurtu ekonomii,
Instytut Misesa 2004,
Rawdanowicz Ł., Cykl koniunkturalny w Polsce a cykl koniunkturalny w Unii Europejskiej,
Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych
Rockwell L. H., tłum. Jan Lewiński, Istotność Austriackiej Ekonomii, Instytut Misesa 2005,
(http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=40&content_id=80&view=full )
Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
2000
Rothbard M. N., Man, Economy and State with Power and Market, Ludwig von Mises
Institute, Auburn 2004
Rothbard M. N., tłum. W. Falkowski, Złoto, banki, ludzie - krótka historia pieniądza, Fijorr
Publishing Company, Warszawa 2005
Rothbard M. N., The Mystery of Banking, Richardson & Snyder 1983
Rothbard M. N. i inni, Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy. Fijorr
Publishing Company, Warszawa 2004
Rothbard M. N., tłum. J. Lewiński, Hermeneutyczna inwazja na filozofię i ekonomię, Instytut
Misesa 2005, (http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=53&content_id=190&view=full )
Rothbard M. N., tłum. A. Gruhn i M. Zieliński, Prakseologia: metodologia Szkoły
Austriackiej, Instytut Misesa 2005
Snowdon B. i inni, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN
J. Tittenbrun, Między indywidualizmem a subiektywizmem – podstawy metodologiczne szkoły
austriackiej, (http://mainold.amu.edu.pl/~jacek/aus.htm )
White L. H., The Methodology of the Austrian School Economists, Ludwig von Mises
Institute 1988
http://cepa.newschool.edu/het/essays/cycle/underconsumption.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Keynesizm
http://cepa.newschool.edu/het/essays/cycle/climate.htm
http://cepa.newschool.edu/het/essays/cycle/moneycycle.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Real_business_cycle
http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=40&content_id=48&view=full
http://www.auburn.edu/~garriro/ppsus.htm
http://www.auburn.edu/~garriro/strigl.htm
http://www.auburn.edu/~garriro/ppsus.ppt
95

96

Spis tabel

Tabela 1 "Kolejne etapy przebiegu cyklu gospodarczego"
Tabela 2 „Dynamika prywatnych wydatków konsumpcyjnych (%)”

97

Spis rysunków

Rysunek 1 "Efekt obniżenia stopy dyskontowej"
Rysunek 2 "Hayekowska struktura produkcji"
Rysunek 3 "Efekt akordeonowy"
Rysunek 4 "Graficzna interpretacja zjawiska oszczędności dobrowolnych i oszczędności
wymuszonych"
Rysunek 5 "Podaż i popyt inwestowalnych zasobów w gospodarce"
Rysunek 6 "Krzywa Możliwości Produkcyjnych"
Rysunek 7 "Struktura produkcji"
Rysunek 8 "Stan równowagi"
Rysunek 9 "Cykl boom - bust"
Rysunek 10 "Kolejne etapy przebiegu cyklu gospodarczego"
Rysunek 11”Krzywa zagregowanych wydatków”
Rysunek 12 „Struktura produkcji”
Rysunek 13 „Globalna funkcja produkcji”
Rysunek 14 “Kompletny model”
Rysunek 15 „Obniżenie się preferencji czasowej”
Rysunek 16 "Neutralna ekspansja"
Rysunek 17 "Boom"
Rysunek 18 "Kryzys"
Rysunek 19 "Kryzys deflacyjny"
Rysunek 20 "Kryzys inflacyjny bądź stagflacyjny"
Rysunek 21 "Cykl nie-neutralny"
Rysunek 22 „Ekspansja”
Rysunek 23 „Boom”
Rysunek 24 „Kryzys”
Rysunek 25 „Depresja”
Rysunek 26 "Dynamika PKB w Polsce (%)"
Rysunek 27 „Dynamika prywatnych wydatków konsumpcyjnych (%)”
98

Rysunek 28 „Podaż pieniądza M0 (tys. PLN)”

99

