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LSA – NAU K A O WOL NOŚCI
Letnie Seminarium Austriackie (LSA) Instytutu Misesa to niepowtarzalny w skali kraju trzydniowy cykl wykładów, warsztatów i dyskusji
poświęconych austriackiej szkole ekonomii. Przedstawiciele młodego
pokolenia ekonomistów mogą tu debatować o wolnej przedsiębiorczości i swobodzie gospodarowania, kontynuując tym samym tradycję „austriacką”. Koncentrujemy się na zagadnieniu przedsiębiorczości
i naukowej analizie warunków, które zapewniłyby człowiekowi swobodę działania, celowo pomijając kwestie doktrynalne. Jest to chyba
jedyne spotkanie naukowe w Polsce, na którym wolność jest tematem
rzetelnej analizy naukowej.
Staraliśmy się zapewnić odpowiednie proporcje między wykładami
i dyskusjami, by dać uczestnikom odpowiednio dużo czasu na wymianę
poglądów. Wystąpienia prelegentów miały być zagajeniem do dyskusji,
a nie wykładami ex cathedra. Wzorem są tu wiedeńskie seminaria Ludwiga von Misesa, w których debatę wykorzystywano jako istotne narzędzie
poznawania prawdy, zarówno przez znawców tematu, jak i początkujących adeptów ekonomii austriackiej.
Opierając się na doświadczeniach ubiegłych lat oraz opiniach uczestników poprzednich seminariów, doszliśmy do wniosku, że tematyka tegorocznych referatów powinna dotyczyć ważnych elementów teorii głównego
nurtu ekonomii, a także tych wątków teorii austriackiej, które budzą kontrowersje i dają pole do nowych odkryć.
W folderze pokonferencyjnym przedstawiamy prezentacje z III Seminarium w Radziejowicach w formie referatów. Znajdą się w nim również
abstrakty wystąpień w języku angielskim, jak i informacje o wyróżnieniach wręczonych podczas tegorocznego LSA.

Granice i efektywność wolnego rynku

LET N I E SE M I NA R I U M AUST R I ACK I E
Letnie Seminarium Austriackie to jeden z najważniejszych projektów
Instytutu Misesa, który łączy ideę wolnej wszechnicy z systemem akademickim. Bezprecedensowy w skali kraju trzydniowy cykl wykładów, warsztatów i dyskusji poświęconych austriackiej szkole ekonomii co roku przyciąga coraz większą rzeszę uczestników. Biorą w nim udział osoby w różnym
wieku, ale najczęściej mające już pewną wiedzę ekonomiczną. Seminarium
jest elementem programu samokształcenia, jaki Instytut oferuje wszystkim,
którzy interesują się ekonomią wolnego rynku i chcą poszerzać swoją wiedzę na jej temat. Referaty dotyczące różnych zagadnień austriackiej myśli
ekonomicznej wygłaszają najlepsi specjaliści zajmujący się szkołą austriacką w Polsce, m.in. prof. Witold Kwaśnicki, szef Rady Naukowej Instytutu,
i dr Mateusz Machaj, główny ekonomista Instytutu Misesa.

S P R A W O Z D A N I E Z L S A 2 010
W dniach 10–12 września Instytut Misesa zorganizował trzecią edycję
Letniego Seminarium Austriackiego. Trzydniowy cykl wykładów poświęcony był tym razem badaniu efektywności i ograniczeń wolnego rynku.
Do Pałacu w Radziejowicach pod Warszawą przybyło ponad 60 uczestników, by wziąć udział w analizowaniu zagadnień z zakresu teorii pieniądza i polityki monetarnej, cykli koniunkturalnych, ekonomicznej analizy
prawa, organizacji rynków, podstaw teorii przedsiębiorcy i racjonalności
podmiotów ekonomicznych.
Pierwszy dzień seminarium rozpoczął się wykładem prof. Witolda Kwaśnickiego z Katedry Ogólnej Teorii Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego
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traktującym o istocie wolnego rynku. Prof. Kwaśnicki podkreślał znaczenie rynku nie jako chaotycznego i wymagającego uporządkowania tworu,
lecz jako kluczowego mechanizmu porządkującego i zapewniającego społeczną współpracę. Po wykładzie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prof. Kwaśnickiego i prof. Ryszarda Bugaja z Polskiej Akademii Nauk.
Debata dotyczyła miejsca makroekonomii we współczesnych rozważaniach o gospodarce, roli deﬁcytów budżetowych oraz zakresu, obszarów
i skutków interwencji państwa w mechanizmy rynkowe. Uzupełnieniem
oﬁcjalnej debaty były toczące się do późnych godzin nocnych dyskusje
na wiele tematów, począwszy od technicznych kwestii teorii ekonomii,
a skończywszy na szeroko pojętych zagadnieniach ekonomii politycznej.
Drugi dzień rozpoczął się prelekcją mgra Macieja Bitnera, przedstawiającą różne stanowiska w sprawie racjonalności podmiotów ekonomicznych.
Z jednej strony przytaczane były poglądy ekonomistów i teoretyków ﬁnansów o zakładanej pełnej racjonalności jednostek podejmujących decyzje
(najczęściej inwestorów), z drugiej tezy o systematycznych ułomnościach
i psychologicznych skłonnościach wymuszających nieracjonalne zachowania, w szczególności na giełdzie. Według tych pierwszych, na giełdzie nie
mogą zaistnieć bańki, gdyż rynek jest efektywny – według drugich, bańki
są powszechnym zjawiskiem, a odpowiednim narzędziem do badania zjawisk ekonomicznych jest ekonomia i ﬁnanse behawioralne. Mgr Maciej
Bitner próbował znaleźć austriacki „złoty środek” między tymi poglądami. Wskazał na istnienie makroekonomicznej racjonalności, wynikającej
z tego, że podmioty postępujące nieracjonalnie ponoszą straty na rynku.
Wykład Juliusza Jabłeckiego poświęcony był metodom badania zmian
podaży pieniądza i następstwom tych zmian. Milton Friedman twierdził,
że każdą poważniejszą recesję w USA poprzedzał spadek podaży pieniądza – to stanowisko było punktem wyjścia do dalszej analizy. Okazuje się,
że w przeciągu ostatnich 20 lat zmiany poziomów tradycyjnych agregatów monetarnych nie wykazywały regularności, które wyjaśniałyby cykle
koniunkturalne. Podaż pieniądza jednak istotnie się zmieniała – poprzez
warunki umów repo i reverse repo, które mają istotny wpływ na zjawiska
monetarne. Zmiany podaży pieniądza były determinowane przez tzw. haircut, wskaźnik marży transakcyjnej, który z kolei stanowił o wysokości
dźwigni ﬁnansowej. Zmiany tej dźwigni odzwierciedlały zmiany podaży
pieniądza, a jej spadki potwierdzały tezę Friedmana o kontrakcji kredytu
przed recesją.
Karol Pogorzelski dokonał konfrontacji różnych teorii przedsiębiorcy.
Teoria głosząca, że zyski są nagrodą za podjęcie ryzyka, porównana została z dwiema alternatywnymi: wywodzącą się pośrednio od Franka Knighta i Johna M. Keynesa, a propagowaną obecnie przez Nassima Taleba, oraz
teorią Israela Kirznera, mającą źródło w pracach Friedricha von Hayeka
i Ludwiga von Misesa. Taleb twierdzi, że zyski przedsiębiorcy są wynikiem
szczęścia, brak jest na nie przepisu i nie wynikają ze zdolności. Kirzner
broni „prawa do zysku”, wskazując, że przedsiębiorczość to odkrywanie
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nowej wiedzy o możliwościach i istniejących nieefektywnościach. Dlatego
Kirzner stwierdził, że zyski należą się przedsiębiorcy zupełnie zasadnie
– są „znalezione, nie kradzione”.
Pierwszym międzynarodowym akcentem na tegorocznym LSA było
wystąpienie dra Jana Iwanika z RBS Insurance w Londynie. Osią wykładu była aplikacja tradycyjnej austriackiej teorii wahań koniunkturalnych
do zjawisk występujących na rynku ubezpieczeń majątkowych. Okazuje
się, że choć na rynku ubezpieczeń mamy do czynienia z specyﬁcznymi
dla tego otoczenia konkurencyjnego efektami, m.in. „klątwą zwycięzcy”, teoria cykli koniunkturalnych Misesa–Hayeka zachowuje swoją adekwatność. W szczególności obniżenie stóp procentowych i zwiększenie
dostępności kapitału potęguje efekt „klątwy zwycięzcy”, czyli sytuacji,
w której uczestnicy rynku licytują się o dobro o niepewnej wartości i wygrywający niemal zawsze przeszacowuje jego wartość. O tym, że takie
zjawisko rzeczywiście jest powszechne, uczestnicy seminarium przekonali się empirycznie – prelegent zaproponował oszacowanie wartości słoika
z monetami (jak się później okazało, wynosiła ona ok. 12 zł). Większość
uczestników przeszacowała wartość, zaś największy wynik przekroczył
nawet 10-krotnie sumę pieniędzy w słoiku. Na rynku ubezpieczeń opisany
mechanizm działa tym silniej, im większa istnieje niepewność związana
z danym typem ubezpieczenia.
Główny ekonomista Instytutu Misesa, dr Mateusz Machaj, w swoim wykładzie analizował współczesną teorię organizacji rynku z perspektywy austriackiej. Teoria konkurencji doskonałej w znacznej mierze została wyparta
przez koncepcję Williama Baumola, tzw. teorię rynków spornych. Zmieniła
ona rozumienie konkurencji – porzucono pojęcie konkurencji jako dużej
liczby uczestników rynku, zaczęto się zastanawiać nad rolą braku barier
wejścia jako wyznacznika konkurencyjności. Choć jest to ujęcie bardzo bliskie ekonomistom austriackim, dr Mateusz Machaj wskazał na istotną różnicę. W teorii Baumola koszty utopione stanowią barierę wejścia na rynek,
co otwiera pole polityce antymonopolowej. Jednak jak się okazuje, koszty
utopione nie są nieefektywną barierą – są stratami przedsiębiorcy, a zatem
są ważnym czynnikiem racjonalizującym produkcję w gospodarce.
Ostatni tego dnia wykład wygłosił zagraniczny gość III LSA, Ben Stafford z Foundation for Economic Education. Staﬀord wskazał na obszary
życia społeczno-gospodarczego objęte interwencją rządu, co we współczesnym świecie dotyczy nawet najbardziej błahych i codziennych spraw
życia codziennego. Gdy rząd dostrzega rzekomą zawodność rynku (market failure) i zaczyna interweniować, wypiera aktywność podmiotów prywatnych, a kosztami swojego działania obarcza wszystkich podatników.
Rezultatem nie jest jednak poprawa warunków gospodarowania czy rozwiązanie problemów społecznych, lecz nowe przeszkody i problemy, które
składają się na zawodność rządu (government failure).
Kolejny dzień seminaryjny rozpoczął się prelekcją Jana Lewińskiego,
który badał założenia modeli mających przewidzieć skutki i koszty walki
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z globalnym ociepleniem. Okazuje się, że w każdym z tych modeli wykorzystane zostały założenia, które w istotny sposób odbiegają od rzeczywistości. Przede wszystkim przyjmuje się w nich istnienie konkurencji doskonałej, sztywności preferencji, homogeniczności dóbr, dokonując tym
samym wielu nieuzasadnionych uproszczeń. Prowadzi to do niepewności
co do adekwatności przewidywań tych modeli. Wykład ten był pretekstem
do dyskusji o metodologii konstruowania modeli ekonomicznych.
Ostatni wykład, poprowadzony wspólnie przez Szymona Chrupczalskiego i Jacka Kubisza, poświęcony był analizie teorematu Coase’a.
W swoim przełomowym artykule The Problem of Social Cost Ronald Coase sformułował następujące twierdzenie: w sytuacji zerowych kosztów
transakcyjnych alokacja dóbr w gospodarce będzie efektywna niezależnie
od tego, kto będzie pierwotnie ich właścicielem, co implikuje brak efektów
zewnętrznych. Z jednej strony teoria ta wskazywała na wolny rynek i dobrowolne negocjacje jako sposób niwelowania skutków efektów zewnętrznych, z drugiej strony otwierała pole do tzw. postulatu normatywnego
Coase’a. Ten brytyjski ekonomista, a zwłaszcza jego następcy ze szkoły
chicagowskiej, postulowali, by o alokacji dóbr decydowała efektywność
ich wykorzystania, np. fabryka mogłaby zatruwać powietrze pod warunkiem, że będzie to „społecznie opłacalne”. Prelegenci wskazali na kilka
błędów w rozumowaniu Coase’a: pomiar efektywności zakłada porównywanie użyteczności oraz traktowanie kosztów jako obiektywnych, co
na gruncie ekonomii austriackiej jest całkowicie niemożliwe. Równie poważnym błędem jest odwrócenie relacji własność-efektywność. Dopiero
określona własność prowadzi do pytania o efektywność jej alokacji.
Na zakończenie seminarium odbył się egzamin i test. W tym roku sześciu uczestników Seminarium przystąpiło do pisemnego egzaminu z podstaw teorii ekonomii w ujęciu szkoły austriackiej. Pięć osób uzyskało ponad
50% punktów. Wzięły one udział w części ustnej. Dzięki bardzo dobremu
przygotowaniu wszystkie otrzymały dyplom. Dwóch egzaminowanych
(Marcin Orysiak i Kosma Szafraniak) wykazało się ponadprzeciętną znajomością teorii austriackiej i uzyskało specjalne wyróżnienie. Test dotyczył
znajomości problematyki zawartej w referatach. Najlepszy wynik uzyskał
Mateusz Benedyk. Otrzymał wyróżnienie i pięciogramową sztabkę złota.
Tegoroczny gość Ben Staﬀord, dyrektor programowy Foundation for
Economic Education (FEE), ogłosił przyznanie nagród specjalnych dwóm
wolontariuszom współpracującym z Instytutem Misesa. Za szczególnie
oﬁarną i efektywną pracę Olgierd Sroczyński (szef projektu „Lekcje Ekonomii”) i Dominik Jaskulski (szef redakcji www.mises.pl) otrzymali stypendium na letnią szkołę FEE w Irvington on Hudson (USA).

Te k s t y w y s t ą p i e ń

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

CZ Y M J E ST WOL N Y RY N E K?
Rynek jest najważniejszą instytucją kapitalizmu, czyli systemu społeczno-gospodarczego opartego na prywatnej własności. Mówiąc o rynku
w systemie kapitalistycznym, myślimy zarówno o rynku dóbr i usług, jak
o wielu innych sferach działalności człowieka w warunkach wolnej przedsiębiorczości (jak niekiedy nazywa się kapitalizm), np. rynku pracy, rynku
kapitałowym, ﬁnansowym i wielu innych. Dzięki istnieniu konkurencji
na rynku, gospodarka kapitalistyczna charakteryzuje się dużą innowacyjnością pozwalającą na stałe obniżenie kosztów, oferowanie szerokiej gamy
coraz lepszych produktów z zachowaniem ciągłej dbałości o wysoką efektywność produkcji.
W istocie funkcjonowanie społeczeństwa wolnego nie byłoby możliwe
bez takiej instytucji, jaką jest rynek. Rynek umożliwia spotkanie się ludzi
– tych którzy oferują coś do sprzedaży, z tymi, którzy szukają możliwości
kupna potrzebnych im rzeczy lub usług. Tak jak wszystko na tym świecie, rynek nie jest rozwiązaniem idealnym. Jednakże, mimo swoich wielu wad, jest to dużo lepsze rozwiązanie niż sterowanie życia społecznego
przez centralną instytucję.
Wykres 1. Zasada 80/20
Na wykresie 1 przedstawiono zależność kosztów, które trzeba ponieść,
by zrealizować jakikolwiek cel w odpowiednim stopniu. Jest to ilustracja
pewnej empirycznej zasady noszącej
nazwę ‘zasady 80/20’, obserwowanej nie tylko w sytuacji rynkowej ale
w niemal każdej sferze aktywności
człowieka.
Mając więc do dyspozycji ograniczone zasoby, możemy je przeznaczyć
na pełną realizację jednego projektu
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lub na częściową, średnio rzecz biorąc, 80-cio procentową realizację pięciu projektów. W gospodarce centralnie zarządzanej najczęściej wybiera
się tę pierwszą opcję po to, by politycy i biurokraci mogli wykazać się pełną (‘totalną’) realizacją zaplanowanego celu. W gospodarce rynkowej społeczeństwo realizuje w niepełnym, ale satysfakcjonującym stopniu, wiele
projektów dzięki spontaniczności ludzkich działań, a nie planowanym
działaniem organizowanym, podejmowanym np. przez ‘Centralny Urząd
Planowania’.
Rynek (przez co rozumiemy ‘wolny rynek’) jest sercem systemu kapitalistycznego. Jako instytucja ma dwie wyjątkowe zalety, a mianowicie:
1) żadna osoba ani grupa osób nie jest w stanie kontrolować rynku, mechanizm rynkowy powoduje dosyć równomierny podział wpływów na
to, co na nim się dzieje, co sprawia, że zdominowanie (monopolizacja)
rynku przez jakąś grupę ludzi jest zjawiskiem bardzo rzadkim, oraz 2) rynek w naturalny sposób nagradza efektywność (poprzez duże zyski) oraz
karze nieefektywnych (których ‘eliminuje z gry’).
Nie byłoby jednak rynku bez własności prywatnej. Rynek to także
przedsiębiorczość i przedsiębiorca, który stara się działać tak, by w jak
największym stopniu zaspokoić potrzeby konsumenta. Warto tu dodać,
że bardzo wielu myślicieli (co najmniej od XVIII wieku) zajmujących
się analizą procesu gospodarczego powtarza stale, że „interes konsumenta jakiegokolwiek dobra powinien zawsze przeważać nad interesem
producenta” (Gustave Molinari). W XX wieku zasada ta została niemal
zapomniana, konsekwentnie odwoływali się do niej jedynie ekonomiści z kręgu szkoły austriackiej (np. Mises, Hayek). Wszystkie działania
producentów i zachowania konsumentów na rynku przyczyniają się do
osiągnięcia stanu równowagi, to znaczy do takiej sytuacji, w której popyt konsumentów zrównuje się z podażą producentów. Ta równowaga
może być osiągnięta poprzez dopasowanie skali produkcji do potrzeb,
ale często, w tzw. krótkim okresie, dokonuje się poprzez mechanizm
cenowy.
Jednakże nie można wyobrazić sobie rynku bez spontaniczności działań – swobody podejmowania decyzji i związanych z tym niepewności
i ryzyka, zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. Laureat nagrody
Nobla z ekonomii James M. Buchanan nazwał zasadę spontanicznego
porządku „najważniejszą, fundamentalną zasadą ekonomii.” Spontaniczność rozwoju łączy się z ideą ‘niewidzialnej ręki’ Adama Smitha. O koncepcji Smitha będzie jeszcze mowa pod koniec wykładu.
Wszystkie powyżej przedstawione cechy rynku są ze sobą powiązanie
i nieobecność choćby jednej z nich prowadzi do nieefektywności mechanizmu rynkowego. Niektóre współzależności uważamy za naturalne
i oczywiste, ale nie zawsze i nie wszędzie tak uważano. Powiązanie pomiędzy prywatną własnością a konkurencyjnością wydaje się bardzo silne,
niemalże konieczne. Z reguły współgranie konkurencyjności i prywatnej
własność prowadzi w krótkim okresie do obniżenia cen, a w dłuższym do
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poprawy jakości towarów i usług. Tak stało się np. w Niemczech po prywatyzacji telekomunikacji, kiedy w ciągu roku po prywatyzacji w 1998 r. ceny
usług spadły o ponad 60% w stosunku do cen tuż przed prywatyzacją.
Rynek to nie tylko konkurencja, to także, a może przede wszystkim,
współpraca tworząca odpowiednie warunki do rozwoju wszystkich
podmiotów obecnych na rynku. Oczywiście w wyścigu wymuszanym
przez mechanizmy rynkowe wielu zostaje wyeliminowanych, ale zawsze istnieje możliwość wejścia na ten rynek i spróbowania swoich sił
ponownie.
Biurokraci rządowi i zwolennicy interwencjonizmu państwowego
oskarżają rynek o niestabilność i gospodarczą niesprawiedliwość, a także zło obserwowane w życiu codziennym – od biedy po niedogodności
„społeczeństwa obﬁtości”. Motywy takiego postępowania są oczywiste.
Jeżeli ludzie uwierzą, że system wolnorynkowy oparty na zasadach laissez-faire jest zły, to właśnie biurokraci rządowi zostaną zaakceptowani
przez społeczeństwo jako ci, którzy mają gotowe recepty na uzdrowienie
sytuacji. Wolny rynek, który biurokraci i politycy tak energicznie oskarżają o wszystko co najgorsze, jest niczym innym jak swobodną wymianą
handlową niezależnych podmiotów (osób), wymianą wolną od jakichkolwiek wpływów politycznych. Rynek jest po prostu siecią nieskrępowanych aktów wymiany gospodarczej. Zakaz stosowania przemocy jest
wpisany w mechanizmy gospodarki rynkowej. Ponieważ przemoc niszczy
wartości i zakłóca wymianę handlową, to musimy przyjąć, że rynek może
istnieć jedynie w środowiskach akceptujących pokój i wolność jako zasady
naczelne.
Wszystkie osoby i ﬁrmy działające na wolnym rynku są zmuszone działać uczciwie i sprawiedliwie – zgodnie zresztą z naczelną zasadą wynikającą z reguł konkurencji. Dbałość ﬁrm o dobre imię tylko zwiększa
liczbę klientów i pomnaża zyski. Osoby i instytucje, które okazały się
nieuczciwe, bardzo szybko tracą klientów na rzecz uczciwych osób i ﬁrm.
Podstawową zasadą takiego wolnorynkowego mechanizmu funkcjonowania społeczeństwa jest to, że sygnały informujące o stratach i zyskach
są nieustannie przekazywane pomiędzy instytucjami oferującymi usługi
a klientami.

C eny
Handel, czyli wymiana, jest niezastąpionym i koniecznym sposobem
poprawy bytu ludzkiego. Gdyby nie istniał handel, każdy miałby do dyspozycji jedynie to, co potraﬁłby sam wytworzyć z samodzielnie odkrytych i przetworzonych surowców. Jest oczywiste, że bez handlu towarzyszącego produkcji (bo jedno bez drugiego traci rację bytu) większość ludzi
na świecie wymarłaby szybko z głodu, a reszta żyłaby w warunkach niewyobrażalnej biedy.
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Funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej opiera się na bardzo prostej, wręcz trywialnej zasadzie: jeżeli wymiana pomiędzy dwoma podmiotami jest całkowicie swobodna i odbywa się bez przymusu, to dojdzie
do niej jedynie pod warunkiem, że obie strony na niej zyskają. Mimo jej
prostoty i oczywistości, często się o niej zapomina. Z niewiadomych przyczyn poklask zyskuje przeciwne przekonanie, jakoby w trakcie wymiany
zawsze jedna ze stron zyskiwała kosztem drugiej.
Najdawniejsze formy handlu były oparte na prostej wymianie towaru
za towar – historycy i ekonomiści nazywają to wymianą naturalną, albo
barterową. Oczywiście taka forma wymiany stwarzała wiele problemów.
W przypadku niewielkiej liczby towarów ustalenie relacji pomiędzy różnymi dobrami było stosunkowo proste, choć w przypadku produktów
trudno podzielnych, dokonanie ich wymiany stanowiło nie lada wyzwanie. Trudności tego rodzaju zmusiły ludzi do wymyślenia instytucji cen.
W systemie cen każdy towar wyceniany jest w umownych jednostkach
jakiegoś innego łatwo podzielnego, najczęściej rzadko występującego, towaru. Taki umowny towar pomocny w prowadzeniu wymiany nazywamy pieniądzem. Pieniądze były i są używane, ponieważ ułatwiają handel i przyczyniają się do zasadniczego wzrostu liczby aktów wymiany
handlowej.
System cen umożliwia dokonywanie wymiany bez ingerencji jakiegokolwiek ośrodka centralnego. Jego wielką zaletą jest to, że, czyni
wymianę bezosobową w tym sensie, że kupujący interesuje się jedynie
wartością i cechami użytkowymi danego dobra. System swobodnego
ustalania cen i wolna wymiana pozwalają na pokojową współpracę różnych podmiotów z których każdy dba jedynie o swój własny
interes.
Ceny pełnią trzy ważne, ściśle ze sobą powiązane funkcje : 1) przekazują informacje, 2) zachęcają do wykorzystywania najtańszych metod produkcji oraz pozwalają jednocześnie na wykorzystywanie zasobów w sposób najodpowiedniejszy, 3) umożliwiają sprawiedliwy podział
dochodów.

P r z ek a z y wa n ie i n for m ac ji
System cen pozwala na przekazywanie odpowiedniej informacji do
odpowiednich adresatów, co czyni przekazywanie możliwie najoszczędniejszym. Zarówno nadawcy jak i odbiorcy informacji o towarach kierują
się swoją własną korzyścią (najczęściej mierzoną zyskiem) i w sposób naturalny sami są zainteresowani, zarówno nadaniem jak i zdobyciem danej
informacji, w sposób możliwie najtańszy i możliwie powszechny. Rozwinięte gospodarki wypracowały wiele metod i instytucji (np. giełdy, specjalistyczne publikacje ﬁnansowe i handlowe) ułatwiające proces transmisji
potrzebnych informacji.
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Przekazywanie informacji poprzez system cen dokonuje się w obie
strony od producenta do konsumenta i odwrotnie. Jeżeli z jakiegokolwiek
powodu (wyczerpywania się zasobów naturalnych, kryzysu politycznego, strajków, klęski żywiołowej) maleje dostępność surowców, to rosną
ich ceny. Informacja ta dociera do producentów półproduktów, którzy też
muszą zwiększyć cenę, co w efekcie odbija się na cenie produktu ﬁnalnego. Kupujący widząc wzrost cen danego produktu ma do wyboru dwie
możliwości: albo stara się go użytkować w sposób bardziej ekonomiczny,
albo szuka tańszych substytutów zaspokajających jego potrzeby w podobny sposób. Tak samo przekazywana jest informacja o tym, kiedy dostępność surowców i ceny spadają. Dzięki temu konsumenci mogą kupić
więcej produktów za te same pieniądze albo przeznaczyć zaoszczędzoną
kwotę na zakup innych dóbr.
Informacja może przypływać w drugim kierunku. Informacja o zwiększonym popycie na jakiekolwiek dobro zostaje przekazana do sprzedawcy,
który przekazuje ją producentowi poprzez zwiększone zamówienia i wyższą oferowaną cenę. Producent, by wyprodukować więcej, musi zwiększyć
liczbę zatrudnionych, zwykle oferując trochę wyższe zarobki lub lepsze
warunki pracy. Przesyła też informację o zwiększonym zapotrzebowaniu
do wszystkich swoich kooperantów, co znów czyni poprzez wzrost oferowanych cen za surowce i półprodukty potrzebne do wytworzenia produktu ﬁnalnego.
Obraz dwukierunkowego przepływu informacji jest oczywiście znacznym uproszczeniem tego, co dzieje się w rzeczywistości, oddaje jednak
istotę roli cen w procesie gospodarczym. W rzeczywistości obserwujemy
całą sieć przepływu informacji pomiędzy różnego rodzaju podmiotami
gospodarczymi: producentami produktów ﬁnalnych, producentami półproduktów, producentami maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji, hurtownikami, sprzedawcami, ale i wynalazcami, ludźmi zawodowo
zajmującymi się poszukiwaniem innowacji, którzy swoimi wynalazkami
umożliwiają tańszą i lepszą produkcję.
Największym źródłem zakłóceń w przepływie informacji poprzez
mechanizm cenowy są działania rządu: wprowadzanie ograniczeń
w wymianie międzynarodowej (cła, opłaty wyrównawcze, kontyngenty, asygnaty, itp.), ustalanie pułapów cen minimalnych albo maksymalnych na produkty krajowe, kontrolowanie zarobków (w tym ustalanie
płacy minimalnej, ograniczenie liczby godzin przepracowanych w tygodniu, itp.), dotacje wpływające na rozwój wybranych gałęzi przemysłu,
politykę ﬁ nansową i monetarną (powodującą wzrost inﬂacji), i wiele
innych działań. Do wielu tych działań, jeśli tylko są stabilne w dłuższym okresie, gospodarka wolnorynkowa potraﬁ się stosunkowo szybko
dostosować, choć z reguły odbywa się to kosztem konsumenta. Jednakże szczególnie uciążliwa jest inﬂacja powodująca wzrost cen i uniemożliwiająca producentom ustalenie, na ile wzrost cen wynika z naruszenia
równowagi popytu i podaży, a na ile z inﬂacji.
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C eny i z achę t y do efek t y w nego go sp o d a rowa n ia
Naturalne ruchy cen (tzn. wypływające z działania mechanizmów
rynkowych) przyczyniają się nie tylko do odpowiedniego reagowania na
nie, ale dostarczają także środków (albo je uszczuplają) do dalszej działalności gospodarczej. Wzrost cen niesie informację dla producenta o konieczności zwiększenia produkcji albo konieczności szukania tańszych
źródeł zaopatrzenia. Jednocześnie wzrost cen, poprzez zwiększenie dochodów dostarcza środków umożliwiających zwiększenie produkcji (np.
na nowe inwestycje) albo środków na poszukiwanie innych źródeł zaopatrzenia. Wzrost cen surowców potrzebnych do produkcji wymusza
na producentach poszukiwanie tańszych metod produkcji, lub szukanie
tańszych substytutów. Producenci, wiedząc, że cena produktów na rynku jest bliska optymalnej oraz że jej zwiększenie spowoduje zmniejszenie popytu (poprzez zmniejszenie konkurencyjności ich produktów), są
zmuszeni szukać innych sposobów obniżenia kosztów produkcji, tak by
zrekompensować wzrost cen surowców. Dzięki tego rodzaju wysiłkom
możliwe jest utrzymanie ceny na tym samym poziomie (lub nawet jej
zmniejszenie, co zwiększa konkurencyjność produktów). W rezultacie,
mimo wzrostu cen surowców, zyski producentów wcale nie muszą być
mniejsze, a często nawet rosną.
Ruch cen pozwala także na kształtowanie się racjonalnej struktury
płac. Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest zwiększenie produkcji to może
się to dokonać poprzez zwiększenie wydajności maszyn (co najczęściej
w krótkim okresie czasu nie jest możliwe) lub też poprzez zwiększenie
zatrudnienia (co w krótkim okresie czasu jest najpraktyczniejsze). Zwiększenie zatrudnienia może dokonać się jedynie poprzez zaoferowanie większych zarobków, lub, co na jedno wychodzi, lepszych warunków pracy.
Kształtująca się w ten sposób struktura płac na rynku pracy jest podstawowym źródłem informacji o potrzebach producentów. Pozwala też na
podejmowanie racjonalnych decyzji o tym, jaki zawód wykonywać (lub
do jakiego się przygotowywać).
Zysk jest sygnałem dla biznesmena, że konsumenci są zadowoleni
z jego produktów, co zachęca go do kontynuowania, lub nawet zwiększenia produkcji. Straty natomiast pokazują mu, że niedostateczna liczba konsumentów jest skłonna kupić jego produkty po cenie przez niego
zaproponowanej. Straty są sygnałem, że ‘coś należy zmieniać’, albo poprawić sposoby dystrybucji produktów, albo po prostu zmniejszyć cenę,
czy też zaproponować znacznie lepszą jakość produktów za tę samą cenę;
a w ostateczności spróbować zainwestować swoje pieniądze w inny rodzaj
produkcji.
Osobiste zainteresowanie jest podstawą dla całego systemu rynkowego.
Konsument działa w swoim interesie kiedy wymusza sprzedawanie produktów po niższych cenach lub produktów jakościowo lepszych. Producent działa tylko i wyłącznie w swoim interesie mając na celu utrzymanie
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się jak najdłużej na rynku i osiągnięcie jak najwyższych zysków. Zatem
zarówno konsument, jak i producent mają na uwadze tyko swój własny
interes, jeżeli któryś z nich nie widziałby korzyści z aktu kupna – sprzedaży, to transakcja taka nie doszłaby nigdy do skutku. Podwójne korzyści
płynące z chęci zysku przyczyniają się do większego zadowolenia zarówno
konsumenta jak i producenta.

Po d z ia ł do c ho du
Ta trzecia cecha systemu cen jest ściśle powiązana z dwoma pozostałymi. Cenę zawsze należy odnosić do kosztów produkcji. Utrzymanie tej samej ceny przy zmniejszonych kosztach produkcji jest
z punktu widzenia producenta tym samym co zwiększenie ceny przy
stałych kosztach. Konkurujący ze sobą producenci porównują relację
pomiędzy ceną i kosztami. Konsumenci natomiast nie interesują się
kosztami produkcji, ich interesują względne różnice cen podobnych
produktów. W warunkach gospodarki rynkowej, ostrej gry konkurencyjnej wielu producentów, zmniejszeniu kosztów produkcji zawsze
towarzyszy zmniejszenie ceny. Naturalnie nie jest tak, że cena spada
dokładnie w takim samym stopniu jak koszty produkcji. Najczęściej
na zmniejszeniu cen zyskują zarówno konsumenci, jak i producenci. Zyski konkurujących ze sobą producentów należy uznać za sprawiedliwą zapłatę za ich wysiłki włożone np. w zmniejszenie kosztów produkcji czy polepszenie jakości wyrobów. Zwiększenie marży
(względnej różnicy pomiędzy ceną i kosztami) jest zachętą do dalszej
produkcji i nagrodą za dobre gospodarowanie, jest wskazówką dla
innych producentów, by podążali przetartym szlakiem, który daje zadowalające efekty.
Jakakolwiek interwencja rządu w rynek (którą uzasadnia się oczywiście chęcią polepszenia sytuacji) zniekształca rynek i wprowadza zakłócenia w przepływie sygnałów pomiędzy podmiotami na rynku, powoduje chaos i doprowadza do niestabilności rynku. Dodajmy do tego,
kontrolę monetarną rządu (nieodłącznie związaną z kadą ingerencją
rządu w gospodarkę) prowadzącą zwykle do dużej inﬂacji, recesji, niezbilansowania wydatków i dochodów.
Wielu ludzi nie wierzy w samoregulację rynku, mimo wielu dowodów na to, że każda interwencja rządu powoduje destabilizację na
rynku. Myśl o całkowicie nieregulowanym rynku wywołuje u nich
obawę. Utrzymują oni, że wolny rynek przyczyni się do eksploatacji
gospodarczej osób słabych przez potężne grupy interesów. Są przekonani, że ochrona przed przemocą i oszustwem wymaga aktywności rządu, który przeciwstawiałby się samolubnym wyzyskiwaczom
‘Wielkiego Biznesu’, monopolom, kartelom oraz drapieżnym i chciwym bogaczom. Czy tak jest na pewno?
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Czym jest wolny rynek? Oto najkrótsza odpowiedź na to pytanie:
„Najbardziej pokojową i etyczną instytucją, jaką wymyślił człowiek”.
Jego znaczenie dla rozwoju cywilizacji można porównać tylko z wynalezieniem koła.

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – szef Rady Naukowej Instytutu Misesa, kierownik Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego

dr Mateusz Machaj

RY N K I SP OR N E A T E OR I A KON K U R E NCJ I
Tak zwana koncepcja rynków spornych (contestable markets) stanowiła
ważny przełom teoretyczny w ekonomii. Jedną z istotniejszych przyczyn
przedstawienia tej koncepcji był brak realizmu związany z pojęciem konkurencji doskonałej. W modelu konkurencji doskonałej na rynek optymalny mają składać się następujące czynniki: nieskończona liczba dostawców i odbiorców, swoboda wejścia i wyjścia, homogeniczność produktów
i doskonała informacja. Wtedy rynek ma przedstawiać prawdziwie „konkurencyjny” ład, zapewniający swobodę rywalizacji między jego uczestnikami i szerokie korzyści konsumenckie.
William Baumol i inni ekonomiści doszli jednak do innych wniosków,
inspirowanych zresztą rzeczywistymi obserwacjami – czy rzeczywiście każde duże przedsiębiorstwo, lub każdy sektor, w którym działa niewiele ﬁrm,
są niekonkurencyjne? Czy rzeczywiście sektory, gdzie działa wiele ﬁrm są
niemal ex deﬁnitione sektorami wysoce konkurencyjnymi? Zdrowy rozsądek
podpowiada, że rynek produkcji samochodów, mimo relatywnie niewielkiej liczby producentów, jest bardziej konkurencyjny od rynku Otwartych
Funduszy Emerytalnych w Polsce, które cieszą się oligopolem zbudowanym
na przymusowych opłatach. Na rynku rolnym istnieje wielu dostawców,
a mimo to trudno nazwać go konkurencyjnym. Stąd zwykłe empiryczne
spostrzeżenia podpowiadały, że z pojęciem doskonałej konkurencji jest coś
nie tak, gdy przychodzi do wykorzystania tej koncepcji w praktyce.
Zamiast tego zaproponowane zostało pojęcie „sporności rynku”. Rynki
sporne, prawdziwie konkurencyjne, to takie, w przypadku których istnieje
swoboda wejścia i wyjścia. Stąd liczba dostawców nie ma tak naprawdę
znaczenia dla konkurencyjności – może się bowiem często okazać, że na
rynku konkurencyjnym może występować tylko jeden producent. Sama
groźba wejścia konkurentów już stanowi wystarczający bodziec do tego,
aby producent ten angażował się w działania konkurencyjne, a nie uderzające w konsumentów.
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Przedstawiciele koncepcji rynków spornych zostali skrytykowani przez
niektórych za to, że ich podejście prowadzi do odrzucenia polityki antytrustowej i wspiera „libertariańską” ideologię. William Baumol w odpowiedzi na to stwierdził, że w żadnym wypadku rynki sporne nie oznaczają
pełnej swobody i własności prywatnej, a państwo spełnia bardzo istotną
rolę w rozwoju konkurencji. Mimo tego zapewnienia, podejście Baumola
i innych wykazuje wysokie podobieństwo do teorii konkurencji zaprezentowanej przez Murraya Rothbarda, którego zdaniem rynki są konkurencyjne tak długo, jak państwo nie ingeruje w proces rynkowy.
Sedno tkwi w tym, co kryje się pod pojęciem „swobody wejścia i wyjścia”, które oznacza pewien brak „barier”. Czym jednak są owe „bariery”?
„Barier” wejścia na rynek może być bardzo wiele. Jedną z nich jest dostęp
do niezbędnego kapitału, który umożliwia osiąganie efektów skali i przez
to masowej produkcji po niskich cenach. Jest to niewątpliwie „bariera”
dla wielu konkurentów, która przez przedstawicieli koncepcji konkurencji
doskonałej była uznawana za szkodliwą dla konkurencji. W teorii rynków spornych jednak jest to bariera ekonomicznie efektywna – rzeczywiście jest w stanie powstrzymać pewnych konkurentów przed wejściem
na rynek. Jednakże właściwe pytanie brzmi, dlaczego nie są w stanie tego
dokonać? A nie są w stanie, ponieważ nie potraﬁą osiągnąć efektu skali
i zaoferować konsumentom masowej taniej produkcji. Stąd zgodnie z ekonomicznymi realiami ich miejsce jest poza rynkiem i to, że nie są w stanie
na niego wejść nie jest ekonomiczną stratą, lecz zyskiem.
Możemy się posłużyć innymi skrajnymi przykładami. Na przykład dla
wielu producentów „barierą” wejścia na rynek jest fakt, że muszą zatrudniać pracowników i im płacić. Nie mogą się oprzeć na niewolnictwie. Barierą jest także dla nich brak dostępu do pewnej puli pieniędzy z banku,
która do nich nie należy. Nie mogą dokonać włamania i skorzystać z tego
kapitału. Niemożliwość niewolnictwa i trudność w naruszeniu własności
innych to z pewnością „bariery” dla działalności wielu przedsiębiorców.
Nie są to jednak bariery ekonomicznie nieefektywne – spełniają bowiem
swoje istotne funkcje, umożliwiają efektywne rozwiązania i nie powodują
braku konkurencji.
Jakie wobec tego „bariery” wejścia na rynek są zdaniem teoretyków
rynków spornych nieefektywne, lub prowadzą do sytuacji niekonkurencyjnej? Barierą taką są ich zdaniem „koszty utopione”. Koszty utopione, czyli takie, których przedsiębiorca po rozpoczęciu inwestycji nie jest
w stanie łatwo odzyskać. Podkreślmy, że nie chodzi tutaj o „koszty stałe”. Koszty stałe są kategorią kosztów, które nie wahają się z poziomem
produkcji. Nie muszą wcale oznaczać kosztów utopionych. Przykładem
kosztu stałego może być wynajem lokalu pod działalność gospodarczą
w bardzo korzystnej lokalizacji. Umowa najmu może być zawarta na kilka lat, co oznacza, że koszt zostaje poniesiony niezależnie od produkcji
(jest stały). Jeśli jednak zaprzestaniemy produkcji, to być może uda się
odzyskać część pieniędzy. Powiedzmy, że w tej okolicy jest bardzo wielu
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chętnych do wynajmu – wtedy umowa nie będzie kosztem utopionym,
gdyż będzie go łatwo odzyskać.
Co mogłoby wobec tego być przykładem kosztów utopionych? Może
do nich należeć reklama, inwestycje w szkolenia, kapitał ludzki, wydatki
na badania i rozwój, marketing etc. Takie koszty poniesione po rozpoczęciu działalności gospodarczej trudno odzyskać. Ich istnienie sprawia
w teorii rynków spornych możliwość wystąpienia zbyt małej konkurencji. Koszty stałe nie są przeszkodą, gdyż potencjalny konkurent, który
chce wejść na rynek, może przeprowadzić strategię hit-and-run, a więc
wejść na rynek na niedługi czas, zainwestować środki w koszty stałe,
ale dzięki płynności kosztów stałych łatwo uniknie utopienia kosztów
(i wycofa się z rynku bez strat). Gdy jednak istnieje ryzyko kosztów utopionych, wtedy strategię szybkiego wejścia i konkurowania, a następnie
wyjścia, trudno podjąć.
To, czego jednak nie zauważają teoretycy rynków spornych, to fakt,
że koszty utopione spełniają swoje zasadnicze ekonomiczne funkcje nie
inaczej niż koszty stałe. I tak jak koszty stałe są ekonomiczną barierą, która jest korzystna gospodarczo. Zwróćmy uwagę jednak najpierw na kilka
prostych twierdzeń o kosztach utopionych:
1. Koszty utopione są rezultatem popełnionego przedsiębiorczego błędu. W sytuacji „równowagi”, skutecznego przewidywania przyszłości przez podmioty gospodarcze, pojęcie kosztów utopionych traci
sens, gdyż wszystkie koszty zostały poniesione zgodnie z oczekiwanymi korzyściami, wynikającymi z podjętych nakładów.
2. Koszty utopione mogą zostać rozpoznane dopiero po popełnieniu
przedsiębiorczego błędu (w przeciwnym wypadku nikt by ich nie
ponosił, gdyby wiedział, że będą błędem). W przypadku dyskusji
o kosztach utopionych przed podjęciem decyzji rozważa się ryzyko
wystąpienia takich kosztów.
3. Inwestycje w bardziej specyﬁczne dobra wiążą się z większym ryzykiem wystąpienia kosztów utopionych. Na przykład żelazo jest dobrem bardziej niespecyﬁcznym niż specyﬁczne narzędzia i maszyny
z niego wykonane. W razie pomyłki w inwestycjach łatwiej jest się
pozbyć żelaza (uniknąć kosztów utopionych) niż w przypadku specyﬁcznej maszyny.
4. Koszty utopione nie są utopione na zawsze. W wyniku procesu rynkowego i ciągłych zmian cen może się kiedyś okazać, że wiele z dóbr
mających w cenie kapitalizowane straty będzie miało zyskowne zatrudnienie.
5. Dłuższe procesy produkcyjne wiążą ze sobą większe ryzyko wystąpienia kosztów utopionych. Ze względu na to, że dobra trzeba
w dłuższych procesach wykorzystywać w produkcji, naturalne jest,
że oznacza to większą liczbę przypadków, w których można popełnić błędy (i utopić koszty).
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W świetle powyższych twierdzeń o kosztach utopionych nietrudno zauważyć, że ich występowanie nie jest oznaką braku efektywności, a nieodłączną częścią rynkowego procesu. Potencjalne koszty
utopione „odstraszają” przedsiębiorców od podejmowania projektów
inwestycyjnych na niektórych rynkach. Jeśli dostrzegają oni, że dana
działalności wymaga poważnych inwestycji w szkolenia pracowników,
promowanie marki i inwestycje w kapitał ludzki, to jest to dla nich
sygnał, nakłaniający do rozważenia projektu inwestycyjnego. Zatrudnienie pracowników i innych środków w tworzenie specyﬁcznych dóbr
w dłuższym horyzoncie czasowym oznacza, że dobra te nie będą dostępne w innych również pożądanych procesach, dostarczających użyteczności konsumentom. Dlatego też ryzyko poniesienia kosztów utopionych oznacza ryzyko popełnienia błędu i przez to niekorzystnego
odciągnięcia środków produkcji z jednego sektora do drugiego. Nie jest
to oznaka nieefektywności systemu cenowego, lecz jego efektywności.
W podobny sposób już poniesione koszty utopione odzwierciedlają
wcześniejsze błędne decyzje. Kapitalizacja strat na czynnikach produkcji jest nieodłączną częścią procesu rynkowego i ukazuje rolę niespecyﬁcznego kapitału, który musi zostać zatrudniony w innych sektorach.
Jak podkreśla Ludwig Lachmann, utrata możliwości osiągania zysków
z danego czynnika produkcji (a więc poniesienie kosztów utopionych)
oznacza konieczność rewizji planu gospodarczego.
Stąd propozycje interwencjonizmu i polityki antytrustowej, które
zmierzają do zaniżania ryzyka poniesienia kosztów utopionych, czy
kolektywizują i uspołeczniają koszty utopione, oznaczają propozycje
polityki, która podważy witalne funkcje tych kosztów. Zaburzy rynkową wycenę ryzyka takich kosztów i osłabi bodźce, które sprzyjają
koniecznym rewizjom planów gospodarczych. Dlatego też w duchu
ogólnej koncepcji rynków spornych powinniśmy stwierdzić, że koszty
utopione są również ekonomicznie efektywną barierą wejścia na rynek. A zatem rynki sporne, rynki prawdziwie konkurencyjne, to takie
rynki, które mają pełną swobodę wejścia i wyjścia, a więc rynki wolne,
nieograniczone rządowymi interwencjami.

dr Mateusz Machaj – główny ekonomista Instytutu Misesa,
doktor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, adiunkt
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

dr Jan Iwanik

CY K L E U BE Z PI ECZ E N IOW E I AUST R I ACK A T EOR I A
C Y K LU KON I U N K T U R A L N E G O
System cenowy jest podstawowym system sygnalizacyjnym wolnego
społeczeństwa. Informuje on o tym, co cenią ludzie, których osobiście
nie znamy. Informuje, co produkować, z czego i jakimi metodami. Rynek
ubezpieczeń to system sygnalizacyjny dla „producentów ryzyk”. Rynek
ten wycenia koszt wytworzonych ryzyk i informuje, jakich ryzyk lepiej
nie wytwarzać. System sygnalizacyjny tworzą underwriterzy i aktuariusze
w konkurujących ze sobą ﬁrmach tworząc taryﬁkację swoich produktów.
Najlepsze systemy cenowe zwyciężają w drodze ewolucji, bo złe systemy
cenowe przynoszą stratę ubezpieczycielom. Podstawowymi graczami na
rynku ubezpieczeń majątkowych są ubezpieczyciele, którzy zbierają co
roku ok. 4000 mld dolarów składki. Około 5% ubezpieczonych przez nich
ryzyk jest następnie przekazywana reasekuratorom. Część ryzyk przekazywana jest na rynek kapitałowy w postaci bonów katastroﬁcznych.
Na rynku ubezpieczeniowym występują tzw. „cykle underwritingowe”
lub „cykle ubezpieczeniowe”, które polegają na ﬂuktuacjach dostępności
ochrony ubezpieczeniowej lub ﬂuktuacjach cen. Zjawisko to jest znane od
początku XX wieku, i poświęcono mu wiele szczegółowych opracowań.
Wyjaśnienia tego zjawiska można podzielić na trzy grupy.
Po pierwsze, ceny ubezpieczeń gwałtownie rosną po katastrofach, które
wywołują powszechne zmiany percepcji ryzyka. Dodatkowo ubezpieczyciele, którzy pokryli koszt katastrofy, muszą odtworzyć ubytki kapitału
i przenoszą ten koszt na przyszłych ubezpieczonych. Jest to możliwe, bo
dostęp nowych graczy do rynku ubezpieczeniowego jest zwykle utrudniony. Dostosowanie struktury kapitałowej może być dodatkowo spowolnione regulacją taryf przez rząd.
Po drugie, na powstawanie cyklu ubezpieczeniowego maję wpływ wahania stóp procentowych. Spadek stóp uderza w oszczędnościową i inwestycyjną działalność ubezpieczyciela i obniża jego kapitał, a więc wywiera
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presję na wzrost cen. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku ubezpieczeń długoterminowych, gdyż duża część dochodu z tych ubezpieczeń
pochodzi z działalności inwestycyjnej.
Kolejnym efektem jest to, że ceny ubezpieczeń rosną, gdy utrudniona
jest dostępność do kapitału lub do reasekuracji. Jedyną możliwością pozyskania kapitału może być wówczas podniesienie składek. W odwrotnej
sytuacji, gdy ułatwiona jest dostępność do kapitału lub do reasekuracji,
pojemność rynku ubezpieczeń powiększa się. Aktywizuje to dodatkową
konkurencję i wzmacnia problem „przekleństwa zwycięzcy”.
„Przekleństwo zwycięzcy” to efekt ekonomiczny, który pojawia się
na aukcjach, gdzie wartość licytowanego aktywa nie jest dokładnie znana. Dobre przykłady to licytacja pozwoleń na wiercenia za ropą naftową,
przetarg publiczny na budowę drogi oraz każdy inny konkurencyjny rynek, gdy wartość licytowanego kontraktu jest niepewna. Przekleństwo
zwycięzcy powoduje, że największą szansę na wygranie licytacji lub kontraktu ma ten, kto popełnia największy błąd w ocenie jego wartości. Przekleństwo zwycięzcy jest tym większe, im bardziej konkurencyjny jest rynek i im mniej pewna jest wartość licytowanego aktywa.
Na rynku ubezpieczeń ubezpieczyciele konkurują o ryzyka podając
ceny, za które gotowi są udzielić ochrony. Zwycięża najtańszy ubezpieczyciel (wyjątek stanowią rynki subskrypcyjne). Zwiększona dostępność
kapitału zwiększa liczbę konkurentów na rynku. Wzmacnia to efekt
przekleństwa zwycięzcy szczególnie silnie w ubezpieczeniach, gdzie ryzyko jest trudne do oszacowania, a więc w majątkowych ubezpieczeniach
długoterminowych.
Jeśli teoria austriacka jest prawdziwa, to należałoby oczekiwać, że odnosi się ona także do cykli ubezpieczeniowych. Z prawdziwości tej teorii
wynikałoby na przykład, że cykle ubezpieczeniowe mogą być wywołane
polityką monetarną. Liczne prace pokazują, że efekt ten faktycznie obserwowany jest na wielu różnych rynkach. Jest to więc argument potwierdzający prawdziwość teorii austriackiej.
Teoria austriacka przewiduje także, że cykle mogą powstawać na skutek większej dostępności kapitału. Efekt przekleństwa zwycięzcy to teoretyczny model tłumaczący, czemu tak faktycznie może być. Liczne prace
dotyczące cyklu ubezpieczeniowego świadczą o tym, że ułatwiona dostępność kapitału i reasekuracji w praktyce faktycznie wpływa na powstawanie cykli ubezpieczeniowych.
Teoria austriacka przewiduje, że cykle będą występować głównie
w ubezpieczeniach długoterminowych (lub we wczesnych stadiach produkcji). Fakt, że cykle ubezpieczeniowe są silniejsze w majątkowych ubezpieczeniach długoterminowych jest empirycznie potwierdzony.
Omawiane mechanizmy cyklu ubezpieczeniowego nie pozwalają więc
odrzucić tezy o prawdziwości austriackiej teorii cykli koniunkturalnych.
Przekleństwo zwycięzcy wzmacnia cykle ubezpieczeniowe, a na ich
amplitudę w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń na wpływ poziom
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ryzyka, które podejmuje ubezpieczyciel. Proste ubezpieczenia majątkowe
są krótkoterminowe, średnio ryzykowne i charakteryzują się średnimi cyklami. Ubezpieczenia OC lekarzy są długoterminowe, wysoce ryzykowne
i występują w nich silne cykle. Ubezpieczenia na życie też są długoterminowe, ale poziom ryzyka jest w nich niski i cykle ubezpieczeniowe są tam
słabe.
Poziom niepewności opłacalności inwestycji wpływa na siłę cyklu
ubezpieczeniowego. Czy podobne zjawisko nie zachodzi w cyklu koniunkturalnym w ogóle?
Tradycyjne austriackie podejście przewiduje, że obniżanie stopy procentowej w nieproporcjonalny sposób pobudza inwestycje we wczesne
etapy produkcji. Teoria cykli ubezpieczeniowych sugeruje, że być może
długookresowe inwestycje są bardziej wrażliwe na zmiany stopy procentowej nie tylko dlatego, że dotyczą „wcześniejszych etapów produkcji”. Powodem może być też, to że zwrot z długookresowych inwestycji
jest obciążony większą niepewnością.

dr Jan Iwanik – ekspert Instytutu Misesa ds. ubezpieczeń,
doktor Politechniki Wrocławskiej, pracownik RBS Insurance
w Londynie, publicysta

Benjamin Staﬀord

L I M I T G OV E R N M E N T, N O T T H E M A R K E T
A government is a unique institution, diﬀerent from all others in
society since it has sole authority over the use of force. No other organization, business, person, etc. can force you to do something – and if
they do they’re usually committing a crime. You can’t, at gun point,
make me give you 1.000 Euros for your retirement fund, or force me
to pay for your visit to the doctor or for your education etc. Government on the contrary has all the power of the police and military force
behind it’s laws. As a friend of mine says, “Government cloaks itself in
magniﬁcent titles, marble buildings, and majestic ceremonies. Behind
this glorious façade, though, is a fusillade of brutal and deadly force,
ready to be violently unleashed against anyone who disobeys the commands of ruling politicians”.
What is the nature of man? Man is a fallen creature. I mean that
he has a propensity, a disposition to commit moral evil. Or you can
look at all of recorded human history, and see that our entire history
is ﬁ lled with evil. I am not saying that there is not societal advancement, or good, but I am saying evil is everywhere, most importantly,
our own hearts. If man has a propensity to do evil what does that
have to do with how he governs? Everything. You see, if he is perfect,
or even has the ability to improve his nature, change it, then there
is little need for worrying about government. In fact, if that is the
case, if man is morally good or can become good we would not need
government, based on the idea that government exists primarily to
safeguard our liberties from threats both foreign and domestic. We
ought to limit government because as the only institution which is
literally, deadly, or forceful, giving such power to men who are prone
to evil is an unwise thing.
Second, what is the nature of knowledge? I believe that any individual’s knowledge is grossly inadequate for social decision-making,
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and often even for one’s own personal decisions. This is not a new
idea but if you have read Hayek’s The Use of Knowledge in Society you
may be familiar with it. A complex society such as ours and its advancement are only possible because of numerous social arrangements
which transmit and coordinate knowledge from a tremendous range of
contemporaries, as well as from the even more vast numbers of those
from generations past. To quote Thomas Sowell, “Knowledge…is predominantly experience – transmitted socially in largely inarticulate
forms, from prices which indicate costs, scarcities, and preferences, to
traditions which evolve from the day-to-day experiences of millions in
each generation”. In your own lives you rationally choose what works
from what doesn’t work, but more fundamentally, the competition of
institutions and whole societies leads to a general survival of more effective collections of cultural traits, even if neither the winners nor the
losers rationally understand what was better or worse about one set or
the other.
So knowledge is thus the social experience of the many, as embodied in the behavior, sentiments, and habits, rather than the specially
articulated reason of the few, however talented or gifted those few
might be. Certainly, we can articulate much of what we know. There
is also tacit knowledge, which is that knowledge that we know (even
if implicitly) but cannot articulate. Further, because much of what we
know is tacit, we cannot necessarily reason our way to a better way of
doing things as a society. Also, knowledge, while being distilled over
generations, and tacit, is also widely dispersed. In other words, you
have very speciﬁc, knowledge to yourself and your situation. Imagine
how little politicians or bureaucrats in government agencies or ministries can know about your situation. Given how little they can know
about your needs, wants, and subjective preferences they can do close
to nothing to improve your situation.
Now let’s look at some practical examples that display why government is not only inept at improving society but with unchecked power
and tends to make things much worse. I have a number of statistics
from R.J. Rummel’s book, Power Kills, (New Brunswick: Transaction
Publishers, 1997). In all, R.J. Rummel conservatively calculates that
governments murdered 262 million of their own citizens in the 20th
century alone. For perspective: If all of these bodies were laid head
to toe with an average height of 5’, they would circle the world at the
equator 10 times. This number is statistic is 6 times greater than the
number of killed in all foreign and internal wars of the 20th century.
More people were killed by their own governments during the 20th
century than the entire estimated world population during the time
of Jesus Christ. The takeaway here is that governments have immense
power to do evil and have used it, and much of the evil is done in the
name of good.
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What happened during America’s Great Depression? Production
in U.S. mines, factories, and utilities dropped by half. Individual’s
real disposable incomes dropped 28 percent. Stock prices fell to 1/10
their pre-crash levels. Unemployment in the U.S. rose from 3.2%
(1.6 million individual unemployed) in 1929 to 25% (12.8 million individuals unemployed) in 1933. One of the greatest myths of the 20th
century is that capitalism and the free market were responsible for the
Great Depression and that government action was necessary to save
the economy. Actually, the government caused the Great Depression.
In the aftermath of the crash President Hoover had companies keep
their wages artiﬁcially high after the crash, despite falling proﬁts. And
Hoover drastically increased subsidies to failing industries that were
originally being destroyed by his policies. Here again, now in the case
of the economy, government not only fails to solve the problem but is
the cause of the problem in the ﬁrst place!
Let’s think about future prospects. For much of this I rely on Dr.
James Buchanan. Although collectivist ideas have everywhere fallen
into disrepute socialism nevertheless will survive and likely be extended in the new century. The gloomy prospect looms, not because socialism is more eﬃcient or more just, but because ceding control over their
actions to others allows individuals to escape personal responsibilities.
People are afraid to be free. The ﬁscal crises to be confronted in the
next decade or two by a number of governments and people will determine how the basic conﬂict between freedom and socialism will be
resolved. Though socialism as a coherent ideology has lost most of its
appeal, if we can deﬁne socialism in terms of the range and scope of
collectivized control over individual liberty then I think socialism will
survive and be extended in the next century. My reasoning in short
is that during the last two centuries the state has replaced God as the
“father” of last resort and persons will demand that this protectorate
role be ﬁlled and ampliﬁed. There are four diﬀerent sources or kinds of
socialism. I will deﬁne each brieﬂy.
Managerial socialism
This is the form of socialism that is now dead and buried, both in ideas and in practice, having been “done in” during the last decades of the
twentieth century. This is the socialism that is deﬁned as the collective
ownership and control of the means of production, and which involves
eﬀorts at centralized command and direction of a national economy as
institutionalized through a central planning authority.
Paternalistic socialism
This is the case of self-anointed elites saying that only by collectivization can the choices and actions of the masses be directed toward those
patterns that “should be wanted if these masses only knew what was in
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their own best interest”. The market may be left to do the heavy lifting,
so long as the incentives are collectively adjusted so as to guarantee results
dictated by the ideals of the elite.

Distributionist socialism
“Socialism is about equality”. This has always been around and we can
hear it’s strains in the frequent complaints of “income inequality” but it
is unlikely to be the driving force of increased government power in the
next century.
Parental Socialism
This is paternalism ﬂipped over. With paternalism, we refer to the attitudes of elitists who seek to impose their own preferred values on others.
With parentalism, in contrast, we refer to the attitudes of persons who
seek to have values imposed upon them by other persons.
I think we assume to much that persons want to be at liberty to make
their own choices, to be free from coercion by others, including indirect
coercion through means of persuasion. However, liberty carries with it
responsibility and I don’t think as many as we assume want to shoulder
the ﬁnal responsibility for their own actions. Many are, indeed, afraid to
be free.
From James Buchanan: “Note that, as mentioned earlier, the source for
extension in collective or state control here is “bottom up” rather than
“top down”, as with paternalism. Persons who are afraid to take on independent responsibility that necessarily goes with liberty demand that the
state ﬁll the parental role in their lives. They want to be told what to do
and when to do it; they seek order rather than uncertainty, and order comes at an opportunity cost they seem willing to bear. The thirst or desire
for freedom, and responsibility, is perhaps not nearly so universal as so
many post-Enlightenment philosophers have assumed”.
In closing, I want to mention three ways that we can stand in the way
of socialism and advance liberty. The ﬁrst thing is to be a respectable person of character. We ought to be virtuous persons. After all, how are we
to convince others of the veracity of our claims if we do not have any
integrity? Poor economic policies are the eﬀect, not the cause of poverty
of character. Secondly, we should strive to increase our humility. By this
I mean the awareness that we know very little. In the same way that we discourage government planning of the economy or of certain industries we
should be careful that we do not fall into the same trap – planning how we
will make society more free. As intellectuals, we can tend to have a peculiar temptation towards pride and forgetting the need for humility. With
an understanding of markets and the beautiful way markets use knowledge to produce widespread prosperity we can suddenly think we have all
the right answers and everyone else is completely wrong. Unfortunately,
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we lose respect and credibility without humility. And we gain respect and
credibility if we respect others, learn from them, and acknowledge that we
don’t know much at all. Finally, I want to stress the importance of education. This is exactly what the Mises Institute is doing here this weekend,
educating students and teachers about free market economics. And that is
one of the primary ways the world will become a freer place, people like
you working to educate others, either individually or on an organizational
level. I want to encourage you to always be engaged in this. One needn’t
work at an ngo or be a teacher to educate others. It’s as simple as speaking
up to defend the cause when it’s spoken against, or writing a letter to the
editor of the newspaper and a myriad of other things to communicate
these ideas to others.
Thank you very much for this opportunity. It was a pleasure to get
to know you all and speak to you on these subjects. The best of luck to
you as you continue your work to advance liberty.

Benjamin Staﬀord – Director of Programs, Foundation for
Economic Education, USA, gość specjalny Instytutu Misesa

mgr Maciej Bitner

TE O R I E R AC J O N A L N O Ś C I I I R R AC J O N A L N O Ś C I
RY N KÓW F I NA NSOW YC H
Ekonomiści identyﬁkujący się ze szkołą austriacką, choć bliskie im
są problemy dotyczące bankowości, dopiero od niedawna zaczęli bliżej
zajmować się problematyką szerzej rozumianych rynków ﬁnansowych.
Wcześniej dominowało raczej lekceważenie rynku akcji, które dobrze pokazują słowa Ludwiga von Misesa: „Obrót giełdowy nie ma wpływu na
życie zwykłych ludzi. (…) Ci, którzy nie oszczędzają i nie inwestują, nie
osiągają też zysków ani nie ponoszą strat w związku z wahaniami kursów
akcji. Obrót papierami wartościowymi decyduje jedynie o tym, którzy inwestorzy osiągną zyski, a którzy stracą” (Mises 2007 s. 441).
Odmawianie wahaniom cen na rynku giełdowym wpływu na kondycję realnej gospodarki wydaje się szczególnie nieuprawnione w sytuacji,
gdy ceny akcji przez dłuższy czas odbiegają od ich fundamentalnej wartości. Bańki spekulacyjne, występujące także na innych niż akcje aktywach,
powodują błędną alokację kapitału (w tym kapitału ludzkiego), która trwa
często przez wiele lat i której korekta bywa często bardzo bolesna. Efektem baniek są masowe bankructwa i konieczność realokacji siły roboczej
z sektorów, które na skutek wcześniejszych błędnych decyzji inwestorów
dysponowały zbyt dużym kapitałem i nadmiernie się rozwinęły, ignorując
pilniejsze potrzeby konsumentów.
Szkoda wynikająca z błędnej wyceny aktywów nie pojawia się jednak
wraz z pęknięciem spekulacyjnej bańki. Od początku jej istnienia, skutek
lokowania kapitału w przewartościowane aktywa, inne sektory gospodarki rozwijają się wolniej. Ponadto na rynku akcji nasila się problem agencji
– managerowie, by sprostać nierealistycznym prognozom, które towarzyszą zawyżonej wycenie, angażują spółki w ryzykowne przedsięwzięcia,
które często okazują się szkodliwe dla akcjonariuszy.
Z tych powodów badanie fenomenu baniek spekulacyjnych stanowi
jedno z najważniejszych zagadnień współczesnych ﬁnansów. Dyskusja mu
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towarzysząca stanowi jednocześnie przedsionek dla centralnego dla akademickich ﬁnansów sporu dotyczącego Hipotezy Efektywnego Rynku Finansowego (HERF). Ekonomiści austriaccy, zabierając głos w tej sprawie, włączają się w dyskusję w szczególnym momencie, gdyż niedawno pękła potężna światowa bańka na rynku nieruchomości, zaś obowiązujący paradygmat
efektywnego rynku chwieje się w posadach pod naporem (między innymi)
szkoły ﬁnansów behawioralnych. Taka sytuacja intelektualnej przebudowy
sprzyja wsłuchiwaniu się w odmienne głosy, a niektóre typowo austriackie
myśli byłyby cennym uzupełnieniem argumentacji obydwu stron sporu.
W dalszej części tego wystąpienia przedstawię paradygmat efektywnego
rynku, zwracając szczególną uwagę na potraktowanie problemu baniek
spekulacyjnych. W tym aspekcie omówię także „behawioralną rewolucję”
i zaproponuję zarys austriackiego stanowiska w sporze.
Czym w takim razie jest efektywny rynek? Efektywność, o której mowa,
ma charakter informacyjny – rynek efektywnie przetwarza informacje powodując, że wszystkie zawarte są już w cenach. Jeżeli tak jest, to nie da
się osiągnąć ponadprzeciętnych zysków analizując publicznie dostępne informacje na temat spółek. Okazje do szybkiego zarobku (błędy w wycenie
papierów wartościowych), zaraz jak się pojawią, są błyskawicznie likwidowane przez arbitrażystów. Zysk z inwestycji w akcje jest jedynie nagrodą za
narażenie się na ryzyko, przede wszystkim na ryzyko rynkowe.
Genezy takiej wizji funkcjonowania rynku ﬁnansowego należy szukać
w rozwoju matematyki i ekonomii matematycznej, wynikach badań statystycznych szeregów cenowych oraz przychylnej dla rozwiązań rynkowych
atmosfery uniwersytetu w Chicago. Genealogii HERF można dopatrywać
się w trwającym od narodzin naukowych ﬁnansów sporze praktyków
z akademikami. HERF ma praktykom wytrącać z ręki argument odwołujący się do ich osobistego sukcesu, który wedle niej zawdzięczają ślepemu
trafowi.
Przyjęcie HERF całkowicie zmienia optykę patrzenia na bańki spekulacyjne: efektywność rynku wyklucza ich istnienie. Skoro zmiany cen na
rynkach ﬁnansowych mają charakter losowy, jak wynika z badań statystycznych, to nie da się ich prognozować. Nie da się więc osiągać zysków,
inwestując w oparciu o trafne prognozy rynkowe. Ponadto, twierdzą zwolennicy HERF, gdyby na rynku były jakieś błędy w wycenach, dałoby się
na nich zarobić poprzez sformułowanie lepszych prognoz; jeżeli zaś nie da
się zarobić, znaczy to, że błędów nie ma.
Eugene Fama, ojciec Hipotezy i nieprzejednany zwolennik powyższego
sposobu myślenia, w następujący sposób odnosi się do tego, co powszechnie nazywa się problemem bańki na rynku nieruchomości: „Nie wiem nawet co to znaczy. Ludzie, którzy otrzymali kredyt, musieli go skądś dostać.
Czy bańka kredytowa oznacza, że ludzie w tym czasie również za dużo
oszczędzali? Nie wiem, co to znaczy bańka kredytowa. W ogóle nie wiem,
co to znaczy ‘bańka’. Te wyrazy stały się bardzo popularne. Nie wydaje mi
się, żeby miały jakiekolwiek znaczenie” (Fama 2010).
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Nie wszyscy zwolennicy HERF mają tak radykalne przekonania. Były
szef Fed Allan Greenspan, który także wierzył w informacyjną efektywność rynków (do 2008 roku, gdy wyrzekł się jej przed Kongresem), nie
wykluczał możliwości popełnienia przez graczy giełdowych masowych
błędów. Uważał jednak, że błędów tych nie da się przewidzieć, a ewentualne zapobiegające im regulacje rynku raczej pogarszają niż polepszają
sytuację. Po bańkach jednak należy „sprzątać”: bank centralny powinien
interweniować, jeśli na rynku ﬁnansowym następuje gwałtowne załamanie cen, które zagraża jego stabilności. Pogląd ten zyskał miano „doktryny
Greenspana”.
Zupełnie inne stanowisko zajmowali badacze związani z powstałą
w połowie lat 80-tych szkołą ﬁnansów behawioralnych. Naukowcy
tacy jak Richard Thaler i Robert Shiller, zainspirowani badaniami Kahnemana i Tverskiego, szukali korzeni baniek spekulacyjnych w psychologicznych predyspozycjach inwestorów. Wskazywali też na anomalie
cenowe, które na efektywnym rynku nie powinny się pojawić. Choć
tego typu badania nie miały na celu pokazania, że bańki są przewidywalne, skłaniały do ponownego rozważenia samej możliwości ich
pojawiania się.
Behawioralne teorie powstawania baniek spekulacyjnych odwołują się do pojęcia sprzężenia zwrotnego. Jak pisze Shiller: „W najpopularniejszej wersji teorii sprzężenia zwrotnego, która opiera się na adaptacyjnych oczekiwaniach, sprzężenie pojawia się, ponieważ wzrosty
cen w przeszłości wywołują oczekiwania kolejnych wzrostów. W innej
wersji teorii sprzężenia zwrotnego pojawia się ono ponieważ, na skutek
przeszłych wzrostów cen, rośnie zaufanie inwestorów. Zazwyczaj nie
oczekuje się, że sprzężenie pojawi się w odpowiedzi na nagły wzrost
cen lecz na formowanie się systematycznego trendu wzrostowego”
(Shiller ss. 69–70).
Sprzężenie jednak nie rozwija się wyłącznie w oparciu o wewnętrzne psychologiczne prawa swojej dynamiki. Jest inicjowane przez fundamentalne czynniki powodujące początkowy wzrost cen aktywów,
a reakcje inwestorów kształtowane są przez kulturę i media. To wszystko składa się na niepowtarzalność i nieprzewidywalność bańki, która
dokładnie może być opisana zwykle jedynie ex post.
Spośród czynników wspierających powstawanie baniek, na które wskazują behawioryści, dla ekonomisty austriackiego szczególnie
interesujące są te, które dotyczą polityki monetarnej. Behawioryści
wskazują na zjawisko iluzji pieniężnej, pokazując jak punktowy wzrost
podaży pieniądza przyczynia się do wytworzenia oczekiwań długotrwałego wzrostu cen, co sprzyja powstawaniu baniek na różnych rynkach. Shiller zwraca także uwagę na rolę, jaką w boomie internetowym
odegrała polityka Alana Greenspana. Po tym, jak w 1987, a następnie
w 1998 roku szef Fed zdecydował się na interwencję stabilizującą sytuację na giełdach, inwestorzy zaczęli się mniej obawiać skutków spadków
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cen. Do ich portfela dodany został szczególny instrument chroniący
przed głębszą korektą nazywany przez niektórych „Greenspan put”.
Z perspektywy austriackiej zmiana paradygmatu w ﬁnansach może
być więc krokiem we właściwą stronę. Wprawdzie obecnie zwolennicy
ﬁnansów behawioralnych w znacznej części są o wiele mniej krytyczni
wobec rządowych regulacji zmierzających do poprawiania niedoskonałości rynku, jednak w przyszłości i to może się zmienić. Narzędzia
psychologiczne, używane z powodzeniem dla pokazania, że rynek nie
jest doskonały, mogą posłużyć także dla uwydatnienia słabości rządowych regulacji.
Bibliograﬁa:
1. Fama, Eugene, 2010 wywiad dla „The New Yorker”, 13.I.2010.
2. Fox, Justin, 2009, The Myth of Rational Market, Harper Collins.
3. Jensen, Michael C., 2005, Agency Costs of Overvalued Equity,
„Financial Management”, vol. 34, No. 1, Spring 2005.
4. Malkiel, Burton G., 2003, The Eﬃcient Market Hypothesis and Its
Critics, „Journal of Economic Perspectives”, 17(1): 59–82.
5. Mises, Lugwig von, 2007, Ludzkie działanie, Instytut Misesa,
Warszawa.
6. Shiller, Robert, 2009, Irrational Exuberance, New York.

mgr Maciej Bitner – specjalista Instytutu Misesa ds. rynków ﬁnansowych, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego,
publicysta

mgr Juliusz Jabłecki

C Z Y B A Ń K Ę K R E DY T OWĄ W I DAĆ W AG R E G ATAC H
MON ETA R N YC H?
Tradycyjne podejście monetarystyczne zakłada, że głównym źródłem
zaburzeń gospodarczych są zmiany w tempie wzrostu podaży pieniądza.
Ta myśl została najdobitniej sformułowana przez Miltona Friedmana, który w przemówieniu adresowanym do Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 1968 r. przekonywał: „Pieniądz jest tak istotną instytucją
życia gospodarczego, że kiedy się psuje, to tak jakby ktoś wrzucił klucz
francuski w tryby machiny gospodarczej…. Każda poważniejsza recesja
w Stanach Zjednoczonych była albo spowodowana, albo znacznie spotęgowana przez kontrakcję podaży pieniądza. Każdy epizod poważnej inﬂacji – przez ekspansję monetarną…”
Wychodząc z tego założenia, Friedman argumentował, że banki centralne powinny dążyć do ustabilizowania stopy wzrostu wybranego przez
siebie agregatu monetarnego na poziomie odpowiadającym dynamice
realnego PKB. Wówczas – jak sądził – podaż pieniądza odpowiadałaby
potrzebom rozrastającej się gospodarki, pozwalając jednocześnie, by przeciętny poziom cen kształtował się na niezmienionym poziomie. Gdyby
z kolei bank centralny pozwolił na spadek podaży pieniądza, gospodarce
groziłaby poważna recesja. W ten właśnie sposób Friedman interpretował przebieg wielkiego kryzysu lat 1929–1933, upatrując jego początku
w raptownym zacieśnieniu polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną,
po którym z kolei nastąpiło ograniczenie aktywności gospodarczej, przez
kraj przeszła fala bankructw i panik bankowych, a podaż pieniądza skurczyła się o ponad 30%.
Chociaż banki centralne nie stosują dziś w praktyce doktryny Friedmana, ostatni kryzys ﬁnansowy wzmógł dyskusję na temat reformy strategii
polityki pieniężnej, w której daje się słyszeć głosy wskazujące na potrzebę
powrotu do monetarystycznych standardów, a w szczególności do zwracania większej uwagi na dynamikę agregatów monetarnych i kredytowych.
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Warto więc w tym kontekście zastanowić się, w jakim stopniu boom kredytowy w Stanach Zjednoczonych i późniejsze załamanie dają się wyjaśnić przez pryzmat zmian w podaży pieniądza i kredytu.
Poniższe cztery wykresy przedstawiają odpowiednio stopę wzrostu
podaży pieniądza (Wykres 1), stopę wzrostu depozytów w bankach komercyjnych (Wykres 2), dynamikę sum bilansowych banków komercyjnych (Wykres 3) i wreszcie dźwignię sektora bankowego w Stanach
Zjednoczonych (Wykres 4).
Wykres 1. Stopa wzrostu podaży pieniądza M2 w USA

Wykres 2. Stopa wzrostu depozytów sektora nieﬁnansowego w bankach
komercyjnych w USA
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Wykres 3. Stopa wzrostu aktywów i pasywów banków komercyjnych w USA

Wykres 4. Relacja kapitałów banków komercyjnych w USA do ich aktywów
i aktywów ważonych ryzykiem

Zgodnie z przytoczoną wyżej opinią Friedmana, należałoby się spodziewać, że podaż pieniądza znacznie wzrośnie w czasie boomu, po czym skurczy się w recesji. Niestety takiego prostego schematu nie daje się odczytać
z wykresów. Dynamika agregatu M2 kształtuje się mniej więcej na poziomie historycznej średniej, a roczne przyrosty depozytów oraz aktywa i pasywa banków są wręcz stabilne w całym przedkryzysowym okresie. Dźwignia sektora bankowego, czyli relacja aktywów do kapitału także pozostaje
stabilna, co trudno pogodzić z dynamiczną ekspansją kredytową. Warto
wreszcie odnotować fakt, że choć tempo wzrostu podaży pieniądza – mierzone zarówno agregatem M2, jak i depozytami bankowymi – wyraźnie
słabnie, to w żadnym okresie nie jest ujemne, co wskazuje, że mimo spadku
PKB, podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych się nie skurczyła.
Nasuwa się zatem pytanie, czy to Friedman pomylił się co do roli pieniądza jako wskaźnika boomów i recesji, czy też może w ostatnim czasie
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zmieniła się sama forma pieniądza, wskutek czego zmiany jego podaży nie
są adekwatnie ujęte w tradycyjnych agregatach monetarnych.
Niniejsze wystąpienie ma na celu przywołanie kilku argumentów na
poparcie tej drugiej tezy.
Aby zrozumieć, jakie mogły być przyczyny wykształcenia się nowych form
pieniądza, należy przede wszystkim zauważyć, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonały się znaczne zmiany w amerykańskim systemie ﬁnansowym,
polegające na spadku znaczenia tradycyjnej bankowości detalicznej. Wzrost
oprocentowania depozytów bankowych wskutek zniesienia tzw. Regulacji Q,
wzrost konkurencji na poziomie międzystanowym, a także wprowadzenie
regulacji kapitałowych pod koniec lat 80. ubiegłego wieku znacząco zwiększyły koszt ﬁnansowania akcji kredytowej za pomocą depozytów klientów
detalicznych i jednocześnie zachęciły banki do sprzedaży kredytów na rynku
kapitałowym. Ta strukturalna zmiana w sposobie ﬁnansowania akcji kredytowej została przedstawiona na Wykresie 5, na którym widać, że od ok. 2006
r. już nawet mniej niż połowa stanu kredytów hipotecznych znajdowała się
w bilansach banków komercyjnych. Reszta natomiast, często w formie nieco
bardziej skomplikowanych instrumentów ﬁnansowych, wypełniała aktywa
instytucji ﬁnansowych tworzących „równoległy”, nie nadzorowany, słabiej
monitorowany system bankowy (ang. parallel banking system).
Wykres 5. Stan kredytów hipotecznych w bilansach banków komercyjnych
i w bilansach instytucji „równoległego” systemu bankowego

Chociaż określenie „równoległy” w odniesieniu do systemu bankowego brzmi dość nieprecyzyjnie, ma wskazywać, że tworzące go instytucje przypominały w pewnym zakresie tradycyjne banki: utrzymywały
portfele długoterminowych aktywów, które ﬁnansowały przez emisję
krótkoterminowych zobowiązań. W tradycyjnych bankach komercyjnych takie krótkoterminowe zobowiązania mają najczęściej formę depozytów oferowanych klientom. Depozyty charakteryzują się nie tylko
niemal doskonałą płynnością – w większości codziennych sytuacji nie
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ma znaczenia, czy dysponuje się gotówką, czy środkami zdeponowanymi na rachunku bankowym – ale też wysokim bezpieczeństwem (ze
względu na chroniące je gwarancje skarbu państwa) i dlatego stanowią
podstawową miarę podaży pieniądza w gospodarce.
Instytucje w równoległym systemie bankowym ﬁnansowały swoją działalność w dużym stopniu poprzez transakcje repo (repurchase agreement),
które pod pewnymi względami przypominały depozyty bankowe. Chociaż formalnie kontrakt repo polega na sprzedaży papierów wartościowych
z przyrzeczeniem ich odkupu w ustalonym terminie w przyszłości, w sensie ekonomicznym jest to po prostu pożyczka pod zabezpieczenie. Strona
chcąca zdeponować gotówkę – np. inwestor instytucjonalny – tymczasowo
kupuje papier wartościowy od strony poszukującej ﬁnansowania – np. banku inwestycyjnego – jednocześnie zgadzając się na odwrócenie transakcji
w wyznaczonym terminie w przyszłości, przy czym w okresie do zapadalności transakcji „depozytariusz” ma pełne prawo dysponowania pozyskanym
zabezpieczeniem. W szczególności oznacza to, że pozyskane papiery wartościowe mogą zostać „wydane” w innej transakcji repo lub użyte do zabezpieczenia pozycji w instrumentach pochodnych. Co więcej, ponieważ w zamian
za zdeponowanie środków pożyczkodawca otrzymuje papiery wartościowe,
transakcja jest w dużym stopniu pozbawiona ryzyka mimo że nie objęto jej
gwarancją skarbu państwa. Repo jest więc czekiem, wekslem lub kartą płatniczą – tj. substytutem pieniądza – w równoległym systemie bankowym.
O podobieństwie repo do depozytów może zresztą świadczyć fakt, że
do 2006 r. Rezerwa Federalna wliczała wielkość transakcji repo zawartych pomiędzy swoimi najważniejszymi kontrahentami (primary security
dealers) do agregatu monetarnego M3. Ponieważ jednak koszty pozyskiwania danych zostały uznane za zbyt duże w stosunku do korzyści, publikacji zaprzestano. Z tego też powodu dokładnie nie wiadomo, jak duży
jest rynek repo. Z fragmentarycznych danych Fed wynika, że transakcje
repo parunastu największych banków zwiększyły się w latach 2004–2008
o 40% do ok. 7 bln dolarów. Gary Gorton, ekonomista zajmujący się sekurytyzacją, uważa z kolei, że cały rynek mógł w przededniu kryzysu opiewać nawet na 12 bln dolarów.
Istotną cechą repo jest haircut, czyli rodzaj dyskonta, mający chronić
nabywcę papierów przed ryzykiem spadku ich wartości w czasie trwania
kontraktu. Jeżeli duży inwestor, deponując 100 mln dolarów, otrzymuje
jako zabezpieczenie obligacje skarbowe o wartości 100 mln dolarów, to
haircut wynosi zero. Jeśli jednak za zdeponowanie 90 mln dolarów inwestor domaga się papierów o wartości 100 mln, to haircut wynosi 10%. Stąd
haircut w transakcji repo wyznacza implicite maksymalną dźwignię, jaką
mogą osiągnąć instytucje ﬁnansowe, bo jeżeli portfel papierów wartościowych o wartości 100 mln dolarów wystarczy do pozyskania 90 mln dolarów w transakcjach repo, to pozostałe 10 mln musi uzupełnione ze środków własnych (zakładając, że niedostępne są inne formy ﬁnansowania).
Inaczej mówiąc, haircut na poziomie 10% umożliwia osiągnięcie dźwigni
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– rozumianej jako relacja aktywów do funduszy własnych – równej 10:1.
Wykres 6 przedstawia kształtowanie się dźwigni amerykańskich banków
inwestycyjnych. Uderzające, że każdy z trzech epizodów poważniejszych
napięć na rynkach ﬁnansowych w ciągu ostatnich 20 lat – kryzys meksykański w 1994 r., pęknięcie bańki dot-comów w 2001 r. i wreszcie upadek Lehman Brothers w 2008 r. – był poprzedzony znaczącym wzrostem
dźwigni. W III kw. 2008 r. dźwignia banków inwestycyjnych wzrosła do
70 z 20 jeszcze w 2006 r. Biorąc pod uwagę, że banki inwestycyjne ok.
50% swoich aktywów ﬁnansowały za pomocą transakcji repo, można domniemywać, że to właśnie w dużym stopniu ta forma ﬁ nansowania przyczyniła się do narastania dźwigni w systemie ﬁnansowym.
Wykres 6. Dźwignia (relacja aktywów do funduszy własnych) banków
inwestycyjnych w USA

Zatem nawet jeśli dynamika tradycyjnych agregatów monetarnych nie
budziła niepokoju w okresie poprzedzającym ostatni kryzys, podaż pieniądza w szerszym sensie, uwzględniająca transakcje repo w równoległym
systemie bankowym, uległa znaczącemu zwiększeniu. Przy czym wzrost
dźwigni był możliwy między innymi dzięki utrzymywaniu przez Rezerwę
Federalną stóp procentowych na bardzo niskim poziomie przez wydłużony okres.
Analiza rynku repo jest jednak przydatna do zrozumienia nie tylko narastania dźwigni przed kryzysem, ale także jej dramatycznego spadku w IV kw.
2008 r., w którym doszło do klasycznej paniki bankowej, a w związku z tym
także do raptownej kontrakcji monetarnej, w równoległym systemie bankowym. Wykres 7 przedstawia kształtowanie się haircutów w transakcjach
repo zabezpieczonych różnymi typami papierów wartościowych. Jak widać
jednym z symptomów wzrostu awersji do ryzyka na rynku ﬁnansowym było
znaczące podwyższenie haircutów, w niektórych wypadkach – jak wtedy
gdy haircut wzrastał do 100% – uniemożliwiające wręcz zawarcie transakcji.
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Z perspektywy instytucji ﬁnansującej się poprzez repo wzrost haircutu jest
równoznaczny z wycofaniem się depozytariuszy w zwykłym banku komercyjnym. Jeżeli bowiem nagle okazuje się, że inwestorzy za dany papier są
gotowi pożyczyć gotówkę w kwocie równiej już nie 100% wartości papierów,
jak kiedyś, lecz jedynie 80%, to bank będzie zmuszony albo uzupełnić pozostałe 20% w inny sposób, albo sprzedać część aktywów i zmniejszyć sumę
bilansową. W czasie napięć na rynkach ﬁnansowych banki z reguły mają
trudności z pozyskaniem innej formy ﬁnansowania niż repo, co zmusza je
do sprzedaży aktywów i zmniejszenia dźwigni. Im więcej banków wpada
w podobne tarapaty, tym bardziej spadają ceny wyprzedawanych aktywów,
co z kolei prowadzi do dalszego podwyższania haircutów i – w konsekwencji
– dalszego spadku podaży substytutów pieniądza. Przyjmując, że wielkość
rynku repo przed kryzysem kształtowała się na poziomie 12 bln dolarów,
wzrost przeciętnego poziomu haircutów z 0% do 20% mógł pociągnąć za
sobą spadek tak rozumianej podaży pieniądza aż o 2,4 bln dolarów.
Widać zatem, że Friedman miał częściowo rację co do roli podaży pieniądza jako wskaźnika boomów i recesji. Wydaje się jednak, że pomylił się,
identyﬁkując pieniądz przede wszystkim z tradycyjnymi agregatami monetarnymi i nie doceniając sił rynkowych, które – w sprzyjających warunkach
niskich stóp procentowych – prowadzą do rozwoju rozmaitych nowych form
pieniądza. Opisane powyżej transakcje repo przypominały, zarówno pod
względem bezpieczeństwa jak płynności, klasyczne depozyty bankowe, były
jednak w dużym stopniu poza kontrolą i nadzorem władz monetarnych.
Wykres 7. Przeciętny poziom haircutów w transakcjach repo
dla poszczególnych rodzajów zabezpieczeń

mgr Juliusz Jabłecki – specjalista Instytutu Misesa ds. bankowości, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta

mgr Karol Pogorzelski

TE O R I A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I S R A E L A K I R Z N E R A
Jedną ze specyﬁcznych cech szkoły austriackiej jest silne zainteresowanie przedsiębiorczością oraz jej związkiem z funkcjonowaniem rynku.
Postacią, która odegrała bardzo ważną rolę w badaniach nad tym zjawiskiem, jest Israel Meir Kirzner. Urodził się on w 1930 r. w Londynie.
W wyniku nasilających się nastrojów antysemickich w Europie, przeprowadził się wraz z rodzicami do Republiki Południowej Afryki. Tam też
rozpoczął studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Kapsztadzie. Kontynuował je w Nowym Jorku. W 1954 r. zdobył tytuł bakałarza (Brooklyn College). Przełomowym momentem w jego karierze było spotkanie Ludwiga
von Misesa, pod którego opieką zdobył najpierw magisterium a potem,
w 1957 r., tytuł doktora nauk ekonomicznych (oba na New York University). Swoje późniejsze prace naukowe Kirzner poświęcił prawie wyłącznie
teorii przedsiębiorczości.
Punktem wyjścia pierwszej znanej książki Kirznera, wydanej w 1973 r.
Competition and Entrepreneurship, było spostrzeżenie, że tematyka przedsiębiorczości jest w głównym nurcie ekonomii praktycznie nieobecna.
Dominujący ówcześnie model konkurencji doskonałej wręcz wykluczał
przedsiębiorczość z obszaru rozważań. Model ten zakładał, że sprzedawane na rynku dobro jest homogeniczne a liczba dostarczających go ﬁrm jest
praktycznie nieograniczona. W efekcie, producenci nie mieli wpływu na
jego cenę, zaś ich rola sprowadzała się (w teorii) do zrównania krzywych
krańcowego kosztu i krańcowego przychodu. Co więcej, w modelu konkurencji doskonałej także konsumenci nie mają wpływu na oferowaną cenę.
Dzieje się tak dlatego, że uczestników rynku jest z założenia na tyle wielu, że wpływ każdego z nich na cenę jest zaniedbywalnie mały. Jeśli jednak zarówno konsumenci, jak i producenci są cenobiorcami, to kto ustala
cenę? Kirzner, podobnie jak wcześniej Hayek, zauważa, że w rzeczywistości ceny dóbr ustalane są w toku pewnego rodzaju negocjacji między
sprzedającymi a kupującymi. Producenci, aby uzyskać jak największą siłę

Teoria przedsiębiorczości Israela Kirznera

47

przetargową starają się różnicować sprzedawane przez siebie dobro, ulepszać jego jakość, obniżać cenę, bądź oferować dodatkowe usługi. Wszystkie wymienione zjawiska, stanowiące kwintesencję przedsiębiorczości są
niezgodne z założeniami modelu konkurencji doskonałej.
Od czasów pierwszej krytyki Kirznera (a po części dzięki tej krytyce)
ekonomia głównego nurtu uległa znacznym przeobrażeniom. Wprawdzie
model konkurencji doskonałej wciąż należy do kanonu, ale przestano
traktować go jako realistyczny opis procesów gospodarczych i zaczęto rozwijać teorie alternatywne: model konkurencji monopolistycznej, różnego
typu oligopole oraz modele oparte na teorii gier. Próby wytłumaczenia
przyczyn bankructw ﬁrm oraz znalezienia środków zaradczych, doprowadziły zaś do rozwoju dyscypliny, jaką jest zarządzanie ryzykiem. Przedsiębiorczość zaczęto utożsamiać z pracą menedżera, którego zadaniem
jest oprócz bieżącego zarządzania ﬁrmą także diagnozowanie i przeciwdziałanie potencjalnym ryzykom zagrażającym prowadzonej działalności.
W teorii zazwyczaj zakłada się, że ryzyka te stanowią pewnego rodzaju
powtarzalne wydarzenia o pewnym rozkładzie prawdopodobieństwa wystąpienia, który można oszacować w oparciu o statystyczną częstość ich
występowania w przeszłości. Stosując odpowiednie metody zarządzania
ryzykiem można w dużym stopniu – zgodnie z częstym obecnie przekonaniem – zminimalizować zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym praca przedsiębiorcy-menedżera, w oczach
ekonomistów głównego nurtu, wydaje się możliwa do zalgorytmizowania, czyli wskazania pewnych kroków, jakie należy wykonać, żeby określone przedsięwzięcie z bardzo dużym prawdopodobieństwem zakończyło
się powodzeniem. Ten punkt widzenia został w pewien sposób usankcjonowany w polityce gospodarczej. Aby przeciwdziałać powtarzającym
się okresom recesji gospodarczej, powodowanym w potocznej opinii zbyt
ryzykownym strategiom działania przyjmowanym przez ﬁrmy, wprowadzono szereg regulacji określających sposób, w jaki duże przedsiębiorstwa
mają zarządzać ryzykiem. Do najważniejszych tego typu przepisów należą
regulacje Bazylejskie (obecnie opracowywana jest już ich trzecia wersja),
normy ISO-9000 (w wielu krajach obowiązują one spółki notowane na
rynku kapitałowym) oraz Sarbanes-Oxley Act.
Wprawdzie zaprezentowane w poprzednim akapicie podejście do przedsiębiorczości dominuje w głównym nurcie ekonomii i nauk o zarządzaniu,
ale w ostatnich latach coraz częściej jest ono poddawane zdecydowanej
krytyce. Największym sceptycyzmem wyróżnia się Nassim Taleb, który
w swojej książce Black Swan stawia tezę, że sukces przedsięborców jest tak
naprawdę przypadkowy. Dzieje się tak – jego zdaniem – dlatego, że gospodarką rządzi niepewność a nie ryzyko. Innymi słowy zdarzenia mające
przesądzający wpływ na sukes bądź porażkę przedsiębiorstw (tzw. czarne
łabędzie) są nieprzewidywalne. Nie możemy nawet powiedzieć, jaki rozkład prawdopodobieństwa nimi rządzi. Dlatego kanoniczne metody pomiaru i zarządzania ryzykiem są w tym przypadku nieskuteczne. Wynika
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to stąd, że metody te opierają się na analizie częstości występowania określonych zdarzeń w przeszłości. Nic jednak nie może zagwarantować nam,
że przyszłość będzie wyglądała podobnie. Podsumowując, Taleb i jego
zwolennicy twierdzą, że przedsiębiorczość rządzi się przypadkiem i przypomina tym samym grę na loterii.
Pozytywną teorię Kirznera (nie ogranicza się on jedynie do krytyki
modelu konkurencji doskonałej) można ulokować gdzieś pomiędzy mainstreamowym ujęciem przedsiębiorczości a teorią Taleba. Wykorzystuje on
koncepcje wypracowane przez dwóch wybitnych przedstawicieli szkoły
austriackiej: Ludwiga von Misesa oraz Friedricha von Hayeka. Pierwszy
w Ludzkim działaniu podkreśla rolę przedsiębiorców, jako liderów życia
gospodarczego, którzy w nieustannym poszukiwaniu zysku konkurują
ze sobą w jak najszybszym odpowiadaniu na potrzeby konsumentów na
rynku. Hayek natomiast wprowadził do ekonomii rozróżnienie dwóch
rodzajów wiedzy: naukowej obejmującej liczne teorie i twierdzenia różnych dyscyplin badawczych oraz wiedzy o konkretnych okoliczonościach
miejsca i czasu, a więc niezliczonych informacji o szczegółach otaczającej nas rzeczywistości. Pierwsza cechuje się tym, że można ją zapisywać,
gromadzić i efektywnie przekazywać innym, tak jak dzieje się to na uniwersyteteach. Druga jest bardzo rozproszona i często nieuświadomiona
a przez to niemożliwa do wyrażenia i przekazania innym. Zasługą Hayeka
było dostrzeżenie, że wiedza o konkretnych okolicznościach miejsca i czasu pełni kluczową rolę dla przebiegu procesów gospodarczych. Jest ona
pozyskiwana przez przedsiębiorców (arbitrażystów), wykorzystywana
przez nich i komunikowana społeczeństwu za pośrednictwem mechanizmu cenowego. Kirzner rozwinął tę koncepcję, łącząc perspektywę Misesa
i Hayeka. Stwierdza, że proces ciągłego dochodzenia rynków do stanu
równowagi można wyjaśnić jedynie odwołując się do przedsiębiorczości.
Zadaniem przedsiębiorców jest nieustanne poszukiwanie okazji do zysku.
Okazje te to nic innego jak informacje o konkretnych okolicznościach
miejsca i czasu, dotyczące na przykład różnicy w cenie jakiegoś dobra na
dwóch różnych rynkach, albo istnienia jakiejś niedostrzeżonej wcześniej
potrzeby konsumenta. Wykorzystując pozyskaną wiedzę, przedsiębiorcy
modyﬁkują strukturę cen na rynku, przybliżając go do stanu równowagi.
W Kirznerowskiej teorii przedsiębiorczości warto zwrócić uwagę na
rolę, jaką odgrywa w niej niepewność. Otóż strategia przedsiębiorcy polega na wykorzystaniu pewnej unikalnej informacji (o istnieniu okazji do
zysku), jakiej nikt inny nie posiada. Dlatego podejmowane przez niego
działania są trudne (jeśli nie niemożliwe) do oceny z zewnątrz. W szczególności nie można oszacować prawdopodobieństwa, że zakończą się one
sukcesem. Innymi słowy, działalności przedsiębiorców, inaczej niż wspomnianego wcześniej zarządzania ryzykiem, nie można zalgorytmizować.
Dla zewnętrznego obserwatora – osoby nie zaangażowanej bezpośrednio
w dane przedsięwzięcie – będzie ono zawsze obarczone zasadniczą niepewnością. Sam przedsiębiorca oczywiście również nie będzie mógł być
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pewny wyniku swoich działań, ale dzięki zdobytej wiedzy posiada on
wyraźną przewagę nad innymi; dla niego niepewność jest mniejsza. Na
tej podstawie Kirzner dochodzi do wniosku, że sukces przedsiębiorcy nie
jest zjawiskiem przypadkowym, jak zdaje się sugerować Taleb, ale wynika
z umiejętnego wykorzystywania wiedzy o konkretnych okolicznościach
miejsca i czasu, pozwalającej zmniejszyć niepewność dotyczącą rynku
i przebiegu procesów gospodarczych.
Podsumowując, Kirzner opracował teorię przedsiębiorczości, która
unika skrajności dwóch dominujących obecnie alternatywnych koncepcji. Z jednej strony wskazuje on, że przedsiębiorczość jest obarczona niepewnością a nie tylko ryzykiem. Z drugiej strony nie oznacza
to, że jest to działalność przypominające grę na loterii, jak zdaje się
sugerować Taleb. Przedsiębiorcy pozyskują i umiejętnie wykorzystują
specyﬁczną wiedzę o istniejących na rynku okazjach do zysku. Dzięki
temu mają obiektywne podstawy aby przypuszczać, że osiągną sukces
i rzeczywiście często i nieprzypadkowo go osiągają. Ważnym wnioskiem, który płynie z teorii Kirznera jest to, że nie można ująć przedsiębiorczości w algorytm, a w konsekwencji poddać regulacjom prawnym
dotyczącym zarządzania ryzykiem, których celem byłoby zwiększenie
prawdopodobieństwa odniesienia przez nich sukcesu i zmniejszenie
prawdopodobieństwa bankructwa.

mgr Karol Pogorzelski – specjalista Instytutu Misesa ds. sektora publicznego, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego,
publicysta
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NI E PE W NOŚĆ W E KONOM I I GL OBA L N E G O
OCIEPLENIA
W mojej prezentacji nie staram się odpowiedzieć na pytanie o wiarygodność modeli klimatycznych czy hipotez o antropogeniczności przewidywanych przez nie długofalowych zmian pogody. Poddaję jedynie analizie założenia modeli ekonomicznych, na podstawie których naukowcy
prognozują skalę wpływu ograniczających swobodę działalności gospodarczej rozstrzygnięć prawnych na potencjał wzrostu gospodarczego,
a także te, z których wywodzi się koszty zaniechania takich działań.
Globalne ocieplenie stało się dla współczesnego świata poważnym problemem ekonomicznym. Przy współudziale rządów całego globu powoływane są instytucje, takie jak IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change), opracowujące m.in. prognozy wpływu zmian klimatu na gospodarkę i społeczeństwo. Na podstawie tych projekcji rządy wprowadzają
niezwykle kosztowne programy ochrony środowiska, rozłożone na lata
i liczone w procentach światowego PKB.
Najważniejsze – ze względów m.in. politycznych – są tu dwa dokumenty: raport IPCC oraz Protokół z Kyoto (inkorporujący konstatacje II Raportu IPCC). Oba reprezentują podobnie kasandryczne wizje:
w ciągu następnych stu lat miliony ludzi na całym świecie zostaną dotknięte huraganami, powodziami, suszami etc. Temperatura ma wzrosnąć o ok. 1,1–6,4˚C. Wody mają się podnieść, zależnie od scenariuszy,
o 18–38 lub 26–59 cm (czyli w najgorszym wypadku o pół centymetra
w ciągu roku), co ma przynieść największe straty – do 2 bilionów dolarów zniszczeń. Spadek temperatury tyko o 2˚C skutkować będzie spadkiem produkcji rolnej (nawet do 80% wszystkich zbiorów), zagrażającym
podtrzymaniu produkcji żywności. Spaść ma też połów ryb, przez co
50% populacji utraci to ważne źródło protein. Co ciekawe, podaje się też
zagrożenia zupełnie niemierzalne i niemożliwe do rzetelnej oceny naukowej – np. wzrost napięć politycznych między regionami czy zniszczenie
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grenlandzkiej kultury Inuitów. Zgodnie z IV Raportem IPCC ludzie nie
będą potraﬁli się samodzielnie zaadaptować do tych zmian. Rządowy raport naukowców stawia więc tezę, że tylko działania rządu będą w stanie
zapobiec najgorszemu. Aby to uczynić – uniknąć „niebezpiecznej zmiany
klimatu” – niezbędne będzie poświęcenie w ciągu najbliższych stu lat ok.
3% PKB.
Najważniejszym krokiem na tej drodze jest Protokół z Kyoto, będący politycznym planem implementacji rozstrzygnięć II Raportu IPCC.
Za podstawowy cel przyjmuje obniżenie poziomu gazów cieplarnianych
(przede wszystkim CO2) o 5,2% w latach 2008–2015.
Pod adresem Protokołu można wysunąć poważne zastrzeżenia metodologiczne. Przede wszystkim, założono, że gospodarki szybko dostosują
się do ograniczeń technicznych nakładanych przez jego postanowienia
(w zupełnej sprzeczności ze stwierdzeniem, że ludzie nie są w stanie dostosować się do zmian klimatu), więc koszty jego implementacji – ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez przemysł, wymiany silników na
hybrydowe, instalacji ﬁltrów w kominach etc. – będą znikome. Co więcej,
założono, że decydenci dysponują i będą dysponować doskonałą informacją o wszelkiej aktywności gospodarczej, podobnie jak inwestorzy, którzy
z góry znają wszystkie środki prawne ograniczające ich działalność, mogą
się więc do tych zmian perfekcyjnie dopasować. Oczywiście w prawdziwym świecie zmiany prawne są niepewne, gdyż zależą od skomplikowanych politycznych negocjacji prowadzonych w ramach procesu demokratycznego – a więc nie tylko od personalnych partyjnych przetasowań,
ale i od wyniku następnych wyborów. Kolejnym budzącym wątpliwości
założeniem Protokołu jest domniemanie stałości preferencji uczestników
rynku, a także niezmienności procesów produkcyjnych.
W ramach tych założeń przyjęto dalekosiężne środki. Gospodarki
świata mają zatem przestawić się z benzyny na gaz, pełniej wykorzystać
energię nuklearną, odnawialną i budować elektrociepłownie. Mamy też
wszyscy przechodzić na pojazdy hybrydowe, biopaliwa, częściej jeździć
koleją i używać transportu publicznego, rowerów, a nawet powinniśmy
częściej chodzić pieszo. W pomieszczeniach natomiast powinniśmy –
na własny koszt, rzecz jasna – wykorzystywać bardziej energooszczędne
oświetlenie, korzystać ze światła słonecznego (tj. odpowiednio budować
budynki – wykorzystanie „darmowej” energii słonecznej nie jest tak tanie,
jak się to na pierwszy rzut oka wydaje). Powinniśmy też, m.in., stosować recykling (to także wymaga znacznych inwestycji w zmiany procesów produkcji), lepiej „zarządzać” gruntami rolnymi, aby minimalizować
emisję gazów cieplarnianych (czyt. budować specjalne pomieszczenia dla
bydła, czy utylizować jego odchody). Swoistym kuriozum wydaje się też
wprowadzenie na salony technologii CCS (Carbon Capture & Storage),
czyli dosłownie chwytania emitowanego CO2 i zakopywania go w ziemi.
Koszty tego ostatniego rozwiązania, przy jego dyskusyjnej skuteczności,
są gigantyczne.
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Projekty te są w oczywisty sposób monumentalne. Jakie są podstawy,
na których je zbudowano?
Podstawą raportów IPCC i prac naukowców związanych z Panelem
są modele ekonometryczne, co do jednego oparte na założeniach konkurencji doskonałej. Założenia te są znane wszystkim ekonomistom i wszyscy ekonomiści wiedzą, że są one z gruntu nierealistyczne. Wymieńmy
dla porządku niektóre: Wszyscy uczestnicy rynku są cenobiorcami, liczba sprzedawców/nabywców jest nieograniczona, nie ma barier wejścia/
wyjścia, czynniki produkcji są doskonale mobilne (przy czym większość
modeli zakłada doskonałą mobilność w ramach regionów i ograniczenia,
realizowane przez odpowiedni dobór elastyczności cen tych czynników
(tzw. dobra Armingtona) pomiędzy regionami), wiedzę doskonałą, zerowe koszty transakcyjne, psychologię homo oeconomicus, homogeniczność
produktów, czy stałe przychody skali.
W swojej prezentacji, ze względu na ograniczoność miejsca, zajmuję
się tylko najważniejszymi dla debaty klimatycznej modelami konkurencji
– DART, GTAP (GTAP-EF) oraz ITAP (STIRPAT), który, choć nie jest modelem ekonometrycznym, stanowi dla wielu z nich istotną podstawę.
DART jest tzw. modelem recursive-dynamic CGE (Global Computable
Equilibrium), czyli rekurencyjnym dynamicznym modelem wyliczalnej
równowagi globalnej. Jest to swoiste powtarzalne (stąd DART jest modelem rekurencyjnym) połączenie krótkookresowego modelu statycznego,
dającego na wyjściu dane przetwarzane przez wybrany dynamiczny model
wzrostu, który swoje wyniki dostarcza na wejście pierwotnemu statycznemu modelowi krótkookresowej równowagi. Okresem części statycznej jest
rok, zatem 100 iteracji daje tu prognozę stuletnią.
Częścią dynamiczną DART jest neoklasyczna funkcja wzrostu SolowaSwana. Typowe dla niej jest ujmowanie postępu technologicznego jako
danej egzogenicznej, warunkującej wzrost gospodarczy. Zatem wraz ze
spadkiem postępu technologicznego wzrost gospodarczy w tym modelu
zamiera. Jest to szczególnie wygodne dla badacza, który chce w prosty
sposób pokazać wpływ środków ograniczających postęp technologiczny,
chroniących środowisko. Oczywiście skalę tego wpływu można regulować
w ramach modelu zależnie od historycznych danych statystycznych (które
wszak nie muszą być takie same w przyszłości) i arbitralnie dobranych
czynników teoretycznych. I tak, badacz może w ramach DART założyć, że
inwestycje w ochronę nabrzeża będą bezproduktywne, czyli będą konsumować jakiś, arbitralnie zagregowany, kapitał K, co da mu prostą kalkulację wpływu takiego kosztu na przyszłe PKB. Wiarygodność tej prognozy
ostatecznie poznać możemy za sto lat, a zależeć będzie ona od odchylenia
rzeczywistej gospodarki od wyliczonej przez model trajektorii.
Oprócz innych zastrzeżeń, pominiętych tutaj dla oszczędności miejsca, dodać należy, że w modelu budżety państw są zawsze zbilansowane,
a dobra publiczne wytwarzane z rynkowo wycenianych dóbr. Co więcej,
rząd ma identyczną strukturę produkcji jak gospodarstwa domowe i nie
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konsumuje kapitału (sic!). Co istotne, wszystkie preferencje (krzywe popytu), elastyczności (czyli skala heterogeniczności międzysektorowej dóbr)
są dane z góry i stałe. Rynek w takim ujęciu jest więc absolutnie stabilny
i pozbawiony jakichkolwiek szoków in plus czy in minus. Założenia te
czynią z takiego modelu prostą zabawkę w rękach badacza, który zależnie
od osobistych poglądów może dowolnie adiustować jego współczynniki,
uzyskując dowolną niesprawdzalną, lecz kwantytatywnie deﬁnitywną,
hipotezę, w najlepszym razie stanowiącą relatywnie proste przedłużenie
lokalnych (dobór długości szeregów czasowych wstawionych do modelu
w celu jego weryﬁkacji jest wszak również arbitralny) w sensie czasowym
trendów historycznych.
Kolejnym omawianym modelem jest GTAP-EF. I ten jest oparty na
założeniach konkurencji doskonałej, jednakowoż nieco bardziej „urealnionych” w stosunku do DART. Kosztem tego GTAP-EF jest bardziej od
DART skomplikowany. Liczba równań używanych przez tylko jeden jego
komponent, G-Cubed, wydaje się na pierwszy rzut oka imponująca: jest
ich ponad 5 tysięcy. Gdy jednak przyjrzymy się szczegółom, okazuje się,
że ten zaawansowany i skomplikowany model nie jest o wiele bardziej
zbliżony do rzeczywistości niż DART.
Wśród podstawowych założeń GTAP-EF warto wskazać założenie
komplikujące prosty dotąd obraz uczestników rynku. Otóż, odnotowano tu teoretyczne założenie racjonalnych oczekiwań, nagrodzone już
jakiś czas temu ekonomiczną nagrodą Nobla. I oto uczestnicy modelu starają się estymować przyszłe wydarzenia gospodarcze przy użyciu
ekonometrycznej funkcji kosztów. Założono tu, że horyzontem czasowym takich estymacji będzie długość życia ludzkiego. Kryteria oceny przyszłości zależą jednak od zbyt wielu arbitralnych danych, które
badacz może oszacować jedynie na podstawie danych historycznych,
które nie dość, że mogą ulec zmianie, to jeszcze są trudne – o ile nie
niemożliwe – do oszacowania li tylko na podstawie agregatowych danych gospodarczych.
W GTAP-EF nadal spotkamy założenia sztucznie idealizujące rzeczywistość, bez których obliczenia stałyby się niemożliwe. Choć dobra są niedoskonale substytucyjne, to jednak jest to tylko ograniczenie
zakładające z góry pewne poziomy elastyczności tejże substytucyjności. Model rozróżnia też kapitał ﬁ zyczny i ﬁ nansowy, wciąż jednak nie
wiadomo, skąd bierze wartość zagregowanego kapitału (tzn. wiadomo
– ze statystyk, które wyliczają jego wartość w oparciu o arbitralnie
dobrane przeliczniki monetarne). Model w ciekawy sposób ujmuje też
rynek rolny – nie ma na nim cen, są jedynie „intensywności”, wyrażające wielkość ziemi potrzebnej do wyprodukowania 1Kcal dziennie.
Aż 13 lokalnych funkcji użyteczności przypisuje użyteczności poszczególnym rodzajom diet. Warto przyjrzeć się tej informacji z dystansem
– wyobrażając sobie społeczeństwo, które przez 100 lat nie zmienia
swoich preferencji.
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W równie interesujący sposób ujmuje model GTAP-EF koncepcję ﬁrmy. Reprezentatywna ﬁrma minimalizuje koszty produkcji, dysponując
danymi z góry cenami czynników produkcji, ceny produktów po prostu
zrównując z przeciętnymi kosztami produkcji. W całym tym tzw. „procesie produkcji” wszystkie funkcje produkcji i ich współczynniki są oczywiście dane z góry. Jest to kolejne radykalne uproszczenie rzeczywistości,
które w sposób automatyczny eliminuje całą koncepcję przedsiębiorczości
i ludzkiej zaradności, nie wspominając o ignorowaniu zmienności ludzkich preferencji i metod produkcji. Cały rozwój technologiczny przejawia
się tu bowiem jedynie w agregacji kapitału mierzonego za pomocą wartości pieniężnych.
Ostatnim punktem w krótkiej prezentacji modeli niech będzie uznawane za tautologię równanie, określane jako IPAT:
I = PAT, gdzie I – human impact (ludzki wpływ na klimat), P – wielkość
populacji, A – aﬄuence (konsumpcja per capita) i wreszcie T – wpływ na
klimat na jednostkę konsumpcji.
Oczywiście PA = GDP, i stąd tautologiczność równania, bo np. I/P = AT.
Równanie to wykorzystuje się do obliczenia wartości T, dzięki której
można wskazać konkretny wpływ na klimat danego obszaru, albo ﬁrmy.
Oczywiście sami badacze wiedzą doskonale, że problematyczne jest dokładne wyliczenie I. Nic dziwnego – sytuacja jest tu podobna do agregatu
K. Trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, ile jednostek dodać należy
do I, jeśli np. zagładzie ulegnie gatunek rzadkiego ptaka. Zależnie od interpretacji, I może być ustalane np. monetarnie, a wartość strat może być
szacowana na podstawie parametru T, jeśli nieuważny badacz nieumyślnie „przemyci” w jednej z funkcji np. oszacowanie wpływu danej wielkości emisji CO2 na podstawie właśnie T.
Z powyższymi modelami wiążą się inne jeszcze problemy teoretyczne. Jednym z nich jest sposób obliczania tzw. podatku Pigou – podatku
mającego internalizować efekty zewnętrzne m.in. emisji gazów cieplarnianych. Otóż przy jego obliczaniu szacuje się wartość przyszłych strat
odnoszonych wskutek dzisiejszych emisji np. CO2. Aby obliczyć wartość
tych przyszłych potencjalnych wpływów, trzeba je odpowiednio zdyskontować – wiadomo bowiem, że określona wielkość pieniędzy przyszłych
jest warta mniej niż te same pieniądze dzisiaj. Zależnie od arbitralnie dobieranej stopy dyskonta, łatwo jest te koszty zawyżyć. Przykładowo, zgodnie z równaniem
Tax = 1/(1+d)t, gdzie Tax – wielkość podatku od obecnych pieniędzy,
d – stopa dyskonta, t – ilość okresów (np. lat)
Dla okresu 100 lat, przy stopie dyskonta 0,06 podatek, nałożony
np. na cenę baryłki ropy, wyniesie 0,3%. Gdy stopę dyskonta zmienimy na 0,04, podatek wyniesie 2%. W raportach takich jak np. słynny
Stern Review stopa dyskonta jest ustawiona bardzo nisko, poniżej rynkowej stopy zwrotu z oszczędności. Jak oblicza Nordhaus, przy stopie,
którą ten raport zakłada, ubytek PKB = 0,1%, który zacznie się dopiero
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za sto lat i będzie trwały, będzie wymagał jednorazowego podatku
w wysokości 30 bilionów dolarów. Trudno jednak wyobrazić sobie kogokolwiek, kto by twierdził, że taki wydatek byłby sensowny i opłacalny z punktu widzenia tak ograniczonego wpływu na przyszłość.
Przedstawione problemy to jedynie niewielki przyczynek do większej pracy, która by zajęła się szczegółową weryﬁkacją modeli ekonometrycznych używanych i przywoływanych przez polityków w debacie o naszym wkładzie w dobrobyt przyszłych pokoleń. Modele te nie
tylko nie biorą pod uwagę wielu zmiennych, nadmiernie upraszczając
rzeczywistość, ale też brakuje im innego, bardziej jeszcze istotnego
składnika: ludzkiej odpowiedzialności za własność.
We współczesnym prawie wydaje się brakować precyzyjnej i konsekwentnej egzekucji prawa własności prywatnej. Zamiast pozostawić szkody ekonomiczne tam, gdzie być powinny – w rękach sędziów,
orzekających o konkretnych stratach poniesionych wskutek zmian
klimatu np. na podstawie konkurujących modeli ekonometrycznych,
czy prywatnych estymacji przyszłych strat, podejmujemy globalne decyzje w oparciu o model centralistyczny – wysuwany w ramach tzw.
konsensusu jeden model, będący zbiorem arbitralnie wybranych przez
społeczność naukową podmodeli stworzonych przez tą samą społeczność. Wątpliwości budzi nie tylko centralizm, lecz także ukształtowanie bodźców ekonomicznych działających na społeczność naukową
– system grantów, które zdają się faworyzować modele dające konkretne wskazówki ilościowe, na podstawie których politycy mogą podejmować uproszczone decyzje i których mogą używać jako argumentów
w swojej walce o większy wpływ na sprawy gospodarcze świata.
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T E O R E M A T C O A S E ’A I P R O B L E M K O S Z T Ó W
SP O Ł E C Z N YC H
W 1960 roku Ronald Coase (ur. w 1910 roku) opublikował w „Journal
of Law and Economics” artykuł The Problem of Social Cost (Problem kosztów społecznych), który do dziś pozostaje jedną z najczęściej cytowanych
i dyskutowanych publikacji z dziedzin ekonomii i prawa.
Obserwacja Coase’a dotyczyła dwojakiej natury kosztów zewnętrznych:
negatywne efekty wytwarzane przez jeden podmiot przynoszą drugiemu
stratę, lecz zakaz szkodzenia staje się stratą dla pierwszego. Coase przytoczył przykłady spraw sądowych, między innymi sporu Sturges v. Bridgman
(1879) dotyczącego hałasu i wibracji pochodzących z pracowni cukiernika, które przeszkadzały sąsiadującemu lekarzowi w wykonywaniu praktyki. Coase widział rozwiązanie problemu w minimalizowaniu „szkody
społecznej”, czyli w znalezieniu społecznie akceptowanej odpowiedzi, czy
lepiej zrezygnować ze słodyczy, czy z usług lekarza. To podejście okazało
się rewolucyjne w rozumieniu problemu kosztów społecznych.
W literaturze przedmiotu często zwraca się uwagę, że razem ze wzrostem gospodarczym zwiększa się problem negatywnych efektów zewnętrznych, który traktowany jest jako jedna z niedoskonałości rynku. Tym pojęciem określono bezpośrednie i pośrednie koszty, narzucone w wyniku
działalności poszczególnych producentów na osoby nieuczestniczące bezpośrednio w produkcji lub wymianie danego dobra. Są to więc niekorzystne skutki uboczne działalności gospodarczej. Najczęstszym przykładem
tego zjawiska jest zanieczyszczenie środowiska – przez emisję dymu czy
zatruwanie wody. Inne jego formy to emisja hałasu czy przytoczone przez
Coase’a krzesanie iskier wywołujących pożar lub szkody wyrządzone
w uprawach przez wypasane bydło.
W podręcznikach do ekonomii problem kosztów zewnętrznych opisany jest jako nierównowaga pomiędzy kosztem społecznym a prywatnymi kosztami producentów. Nazwa „koszt społeczny”, przeciwstawiana
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kosztom prywatnym, poniekąd sugeruje, że nie są to koszty ponoszone
przez poszczególnych ludzi, ale przez społeczeństwo jako całość. Tak jednak nie jest – tylko niektóre koszty społeczne dotyczą wszystkich członków społeczeństwa, pozostałe dotykają jedynie niektórych. Jeśli są to
koszty prywatne określonych osób, to być może sam rynek, bez ingerencji państwa, dostarczy rozwiązania tego problemu. Jeśli tak, to w jakich
warunkach? Teoria praw własności Coase’a wyrosła na gruncie właśnie
takich rozważań.
Zamiarem Coase’a było pokazanie, że rozwiązania opierające się na
pracach Arthura Cecila Pigou (1877–1959) są nieefektywne. Według Pigou,
na podmiot emitujący negatywne efekty zewnętrzne najlepiej nałożyć podatek, który stanie się wcześniej nieistniejącym prywatnym kosztem tego
podmiotu, dzięki czemu nastąpi internalizacja kosztu społecznego. Coase
pokazał, że przy jasno określonych prawach własności i zerowych kosztach transakcyjnych (co zakładała ówczesna teoria ekonomiczna głównego nurtu) strony dzięki dobrowolnym negocjacjom mogą osiągać rozwiązania maksymalizujące całkowitą produkcję. Na gruncie teoretycznym
interwencja organów państwowych w problem kosztów społecznych jest
zatem zbędna.
Sam Coase nie sformułował tzw. teorematu Coase’a, deﬁnicja pojawiła
się w 1966 roku w podręczniku George’a Stiglera. Obecnie w literaturze
przedmiotu funkcjonuje kilkanaście wersji teorematu; jedna z bardziej
wyczerpujących brzmi:
Zawsze i tylko wtedy, gdy koszty transakcyjne wynoszą zero, efektywna alokacja prawa własności danego dobra nastąpi niezależnie do tego,
komu to prawo było początkowo przyznane przez przepis lub orzeczenie
sądowe.
Mocniejsza wersja teorematu zakłada powstanie identycznego rezultatu w wyniku negocjacji między stronami, niezależnie od tego, która strona
ponosi odpowiedzialność za emisję kosztów zewnętrznych. Jest to zgodne
z przedstawionym przez Coase’a przykładem sąsiadujących ze sobą działek farmera i hodowcy bydła. Działki nie są ogrodzone płotem i zabłąkane
bydło niszczy plony farmera, jednak do pewnej kwoty szkód wyrządzanych przez kolejne sztuki bydła w stadzie hodowcy będzie się opłacało
płacić farmerowi odszkodowanie, jeśli ponosi odpowiedzialność, albo
farmerowi ponosić straty, jeśli hodowca nie ponosi odpowiedzialności.
Przy większych szkodach opłacalne będzie wybudowanie i utrzymywanie
płotu, niezależnie od tego, która strona będzie musiała za niego płacić.
Słabsza wersja teorematu mówi o efektywnym rozwiązaniu, lecz niekoniecznie identycznym rezultacie.
Coase w wykładzie z okazji wręczenia Nagrody Banku Szwecji przyznał, że w świecie istniejących kosztów transakcyjnych działania rządu
mogą przynieść lepsze wyniki niż rynkowe negocjacje między stronami.
To stwierdzenie wymaga jednak badania realnych poczynań rządu oraz
studiów nad światem, w którym istnieją koszty transakcyjne.
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Koszty transakcyjne pełnią w teorii Coase’a istotną rolę, nie był on
jednak pierwszym ekonomistą, który o nich pisał. Dwa lata przed opublikowaniem artykułu Brytyjczyka o naturze ﬁrmy o kosztach mechanizmu
cenowego wspomniał w swej pracy John Hicks. Pomijając kwestię, na ile
dawniejsi ekonomiści uznawali darmowość mechanizmu rynkowego, należy zauważyć, że od Coase’a datuje się bezpośrednie zainteresowanie zjawiskiem kosztowności owego mechanizmu. Trzeba natomiast podkreślić,
że owo zainteresowanie pobudził przede wszystkim późniejszy artykuł ‒
o problemie kosztu społecznego.
Ogólnie można powiedzieć, że koszty transakcyjne wynikają z niedoskonałej informacji. Robert Cooter i Thomas Ulen w podręczniku Ekonomiczna analiza prawa przedstawiają owe koszty jako związane z wymianą. Z kolei sama wymiana jest trzyetapowa – składa się z poszukiwania
kontrahenta, negocjacji dotyczących ceny oraz egzekwowania kontraktu.
Każdy z powyższych elementów generuje koszty transakcyjne. Oliver Williamson porównał je do zjawiska tarcia w ﬁzyce. Kenneth Arrow łączył
zjawisko kosztów transakcyjnych z ułomnością rynku; zauważał, że w gospodarce występują koszty odrębne od kosztów produkcji – transakcyjne,
które zasadniczo hamują, a w szczególnych przypadkach całkowicie blokują powstawanie rynków. Wśród polskich autorów interesującą obserwację poczyniła Janina Godłów-Legiędź. W jej opinii koszty transakcyjne rosną w miarę pogłębiania się podziału pracy i wzrostu specjalizacji.
Wydaje się jednak, że w procesie wzrostu specjalizacji można wyróżnić
dwie fazy. W pierwszej pojawianiu się nielicznych wyspecjalizowanych
podmiotów będzie towarzyszył wzrost kosztów transakcyjnych, w drugiej wraz z pojawianiem się ich imitatorów koszty będą spadać, ponieważ
dzięki wzrostowi liczby specjalistów odnajdywanie kosztów i zawieranie
kontraktów będzie łatwiejsze.
Za Douglasem Allenem można wyodrębnić dwa podejścia do zjawiska kosztów transakcyjnych – neoklasyczne i ekonomiki praw własności.
Podejście neoklasyczne jest węższe zakresowo. Ujmuje ono koszty transakcyjne jako koszty przenoszenia praw własności czy też prościej – jako
koszty handlu. Do jego przedstawicieli zalicza się Hicksa, Jamesa Tobina
oraz Harolda Demsetza. Ten ostatni na ﬁrmamencie sław nauki ekonomii
stanowi wyjątkowy przypadek, używa bowiem terminologii neoklasycznej, pisząc zasadniczo na temat praw własności i w duchu ekonomiki praw
własności. Jednak koszty organizacji i zarządzania ﬁrmą nie są dla niego
kosztami transakcyjnymi.
Inaczej jest w przypadku większości przedstawicieli ekonomiki praw
własności. W ich ujęciu koszty transakcyjne to również koszty ustanawiania i utrzymywania praw własności, a nie tylko ich przenoszenia. Na
pierwszy rzut oka to pojęcie może się wydawać zbyt szerokie i nieintuicyjne;
podobnie jak rozdzielenie kosztów na transakcyjne i produkcji wydaje się
oczywiste. Po głębszej analizie pojawiają się jednak wątpliwości. W neoklasycznej deﬁnicji jest mowa o kosztach handlu wynikających między innymi
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z niedoskonałych tytułów własności, a więc z sytuacji, gdy trudno dokonać
transakcji ze względu na niedookreśloność uprawnień poprzedniego właściciela. W takich okolicznościach kosztem wymiany tytułu własności (neoklasycyzm) będzie koszt ustanowienia samego tytułu własności, np. w drodze orzeczenia sądowego (ekonomika praw własności). Także używanie
terminu „koszty transakcyjne” do stosunków wewnątrz ﬁrmy wydaje się
uzasadnione. Same przedsiębiorstwa można bowiem postrzegać jako zbiór
kontraktów między pracodawcami a pracownikami, gdzie w sposób niemal
ciągły zachodzą transakcje wymiany usług na wynagrodzenia. Rozdzielanie kosztów na produkcyjne i transakcyjne także wydaje się problematyczne: z punktu widzenia wytwórcy określonych maszyn koszt dotarcia na
targi i ekspozycji jego wyrobów w celu znalezienia nabywców będzie kosztem transakcyjnym; z punktu widzenia ﬁrmy spedycyjnej czy właściciela
hali targowej ten sam koszt będzie jednak kosztem produkcji usługi – odpowiednio: transportu i wynajmu miejsca w hali. Nawet koszt transakcyjny
w postaci kosztu zapewnienia wykonania kontraktu przez organy ochrony
prawnej można sklasyﬁkować jako koszt produkcji usługi ochrony prawnej
oraz usługi egzekucji prawa.
Pierwszy punkt krytyki dotyczy tezy o efektywności, nie narusza przy
tym zaproponowanych przez Miltona Firedmana założeń metodologicznych ekonomii głównego nurtu. Tezy o efektywności nie da się sfalsyﬁkować, ponieważ nieefektywne rozwiązanie jest wynikiem wcześniej
nieznanych czy niezauważonych kosztów. Aby przetestować teorię, trzeba
najpierw oznaczyć zbiór kosztów, jakie mogą być wzięte pod uwagę, dlatego teoria jest niefalsyﬁkowalna.
Ponadto teza o efektywności ma charakter ahistoryczny – twierdzenie
o efektywności jest statyczne, nie uwzględnia ewolucji stosunków społecznych i zakłada istnienie jednego najbardziej efektywnego rozwiązania,
którego odkrycie usuwa potrzebę dalszych poszukiwań – to spostrzeżenie
pokazuje, że Coase pominął w swej teorii rolę czasu.
Kolejny punkt krytyki dotyczy możliwości zastosowania wniosków
płynących z teorematu Coase’a w praktyce prawnej. Strony, tocząc spór
w sądzie, często nie żądają rozwiązań efektywnych, lecz jakiegokolwiek
orzeczenia, które zmniejszy stan niepewności. Prawo i orzeczenia sądowe
są zaś oparte na koncepcjach sprawiedliwości nie zawsze oznaczających
efektywność w rozumieniu Coase’a i jego uczniów. Co więcej, trudno wyobrazić sobie podmiot, który zwróciłby się do sądu, gdyby sąd orzekał nie
wedle stabilnego prawa, lecz w poszukiwaniu efektywności realokował
dobra w zależności od zmieniających się warunków rynkowych.
Wątpliwa wydaje się wysunięta przez Coase’a teza, że emisja negatywnych efektów zewnętrznych jest elementem czynnika produkcji. Garry
North nazwał to podejście teorią prawa własności Don Corleone, ponieważ odbiorca efektów zewnętrznych nie może się przeciwstawić ich emisji
bez wyrządzania „szkody” emitentowi i bez wchodzenia w rozważania
o „społecznej szkodzie”.
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Krytykę ze strony teoretyków ekonomii austriackiej można podzielić ze
względu na jej przedmiot na krytykę twierdzenia Coase’a oraz na krytykę
postulatu normatywnego brytyjskiego ekonomisty.
Mocniejsza wersja teorematu – zawierająca identyczność rezultatów ‒ spotkała się z zarzutem ignorowania efektów dochodowych.
Wprawdzie w alternatywnych reżimach odpowiedzialności w przykładzie Coase’a o uprawach i bydle ogrodzenie zostaje wzniesione, jednak
w każdym z nich kto inny za nie płaci. Powoduje to różnice w dochodach stron oraz wynikające z różnic w preferencjach dalsze zmiany
warunków rynkowych.
Wobec wersji słabszej, stwierdzającej efektywność, choć nie identyczność alternatywnych rozwiązań, Walter Block wysunął argument
o ignorowaniu kosztów psychicznych. Spojrzenie jedynie na koszty
pieniężne prowadzi bowiem do unikania problemu subiektywnego postrzegania straty przez poszkodowanego. Jest to szczególnie widoczne
po niewielkiej zmianie modelu Coase’a. Jeśli założymy, że (inaczej niż
w sporze hodowca–farmer) jedną ze stron nie będzie właściciel dochodowych upraw, ale ogrodnik emeryt hodujący kwiaty dla siebie,
w przypadku prawa do wyrządzania szkody po stronie hodowcy ogrodzenie nie zostanie wybudowane, ponieważ wartość rynkowa kwiatów
nie będzie tego uzasadniała – nawet jeśli owe kwiaty byłyby warte dla
ogrodnika znacznie więcej.
Postulat normatywny Coase’a, sugerujący, że tradycyjne rozróżnienie napastnika i oﬁary jest błędne, i proponujący kalkulację ewentualnej szkody po obu stronach, spotkał się z zarzutami na kilku płaszczyznach. Hans-Hermann Hoppe zauważył, że oparte na takim myśleniu
prawo karne powinno zezwalać na przestępstwa, jeśli tylko napastnik
odczuwa wielką potrzebę skrzywdzenia oﬁary, a samej oﬁerze nie wyrządzi to z pewnych względów „większej krzywdy”. Niemniej jednak
taka kalkulacja subiektywnego kosztu jest niemożliwa. Wydawał się to
dostrzegać sam Coase, a wyraźne widać to u jego następców tworzących
ekonomiczną analizę prawa – jako kryterium przyznania uprawnienia (elementu prawa własności będącego wiązką uprawnień) postulują
oni „skłonność do zapłaty”. Jest to skłonność połączona z rzeczywistą
możliwością zapłaty – krytykowana również ze strony prawniczej jako
„prawo dla bogatych”.
Oparcie rozstrzygnięć o prawie własności na dochodowości rozwiązań wydaje się jednak mieć inne negatywne implikacje niż tylko
etyczne. Block zauważył, że do czasu Coase’a to wymieniane na rynku
tytuły własności decydowały o dochodowości i efektywności, a nie na
odwrót. Problem polega na tym, że jeśli Coase ujmuje koszt zewnętrzny
jako konﬂikt o rzadkie zasoby, który należy rozwiązać, patrząc na dochodowość, to dlaczego nie stosować tej zasady do każdego naruszania
własności – na przykład kradzieży ‒ i zaprzestać karania? W samym
jednak przypadku rozsądzania na podstawie dochodowości o efekcie
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zewnętrznym strony sporu mogą zakwestionować prawa własności
wzajemnych kontrahentów, przez co atakują podstawę wyroku. Ów
krok można powtarzać niemal ad inﬁnitum, co groziłoby wręcz unicestwieniem systemu praw własności. O ile teoremat Coase’a ukazał
możliwość efektywnych rozwiązań rynkowych, o tyle postulat normatywny stosowany konsekwentnie mógłby przynieść rynkowi zagładę.
Z jednej strony Coase przekonał część ekonomistów, że rynek ‒ w odpowiednich warunkach ‒ jest w stanie efektywnie działać bez ingerencji instytucji państwowych. Na gruncie teoretycznym Coase’owi udało
się wykazać zbędność podatków Pigou, w praktyce nadal są one jednak
stosowane (np. w postaci obowiązującej w UE zasady: „zanieczyszczający płaci”). Ponadto Coase zapoczątkował debatę nad kosztami transakcyjnymi, które wciąż wydają się dużym polem do badań. Z drugiej
strony teoremat Coase’a jest tautologią i nie wnosi nic nowego do ekonomii, a próba bezpośredniego stosowania jego twierdzeń w praktyce
prawnej doprowadziłaby do zakwestionowania praw własności.

mgr Jacek Kubisz – doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego,
stały współpracownik Instytutu Misesa
mgr Szymon Chrupczalski – młodszy ekonomista Instytutu
Misesa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współorganizator projektu
„Lekcje Ekonomii”

Uczestnicy panelu od lewej: dr hab. Ryszard Bugaj,
dr Mateusz Machaj (moderator), prof. Witold Kwaśnicki
(fot. Anna Gruhn)

R E L AC J A Z PA N E L U DY S K U S Y J N E G O
P R O F . W. KW A Ś N I C K I E G O Z D R H A B . R . B U G A J E M
Jaka jest makroekonomiczna rola państwa we współczesnej gospodarce?
Prof. Kwaśnicki: Makroekonomiczna
rola państwa jest wynikiem współpracy polityków i ekonomistów. W ostatnich latach wzrosła ingerencja państwa
w gospodarce Polskiej, co hamuje innowacyjność oraz sprzyja zwiększeniu
się bezrobocia. Sam rynek niestety nie
rozwiąże wszystkich problemów. Tak
jak wszystko na tym świecie, rynek nie
jest rozwiązaniem idealnym. Jednakże,
mimo swoich wielu wad, jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż etatyzm.

Dr hab. Bugaj: Rola państwa jest różna i zmienna, ale system gospodarczy
z natury jest innowacyjny. Komunizm
się nie sprawdził, planowanie centralne
jest nieefektywne, więc pewien zakres
rynku jest niezbędny. Ciągle powinniśmy poszukiwać odpowiedniej mieszanki państwa i rynku.
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Czy polityka ﬁskalna oraz monetarna jest skuteczną metodą na zwiększenie
dobrobytu?
Prof. Kwaśnicki: Polityka monetarna
i ﬁskalna opiera się na bardzo prostych
regułach, które generowane są przez
ekonomistów i podchwytywane przez
polityków, tak jak na przykład krzywa
Philipsa. Niestety nie ma w tych regułach wbudowanych mechanizmów
adaptacyjnych, co oznacza, że te proste
zasady wcale tak nie działają.

Dr hab. Bugaj: Jesteśmy skazani na
prowadzenie polityki monetarnej
i ﬁskalnej, na istnienie banku centralnego. Pieniądzem trzeba sterować,
aby uzyskać odpowiednią stabilną
stopę. Powrót do standardu złota nie
jest dobrym pomysłem, ponieważ złoto cechuje się wysokimi wahaniami
cenowymi.

Jak kraj może osiągnąć wysoki dobrobyt?
Prof. Kwaśnicki: Odpowiedź jest
bardzo prosta: jak najniższe podatki,
jak najmniejsza ingerencja państwa
i wzrost własności prywatnej, która
prowadzi do efektywności gospodarki.

Dr hab. Bugaj: Odpowiedź jest bardzo
skomplikowana, ponieważ jest wiele
faktów, z którymi trzeba się zmierzyć.
Aby osiągnąć dobrobyt z pewnością
nie jest konieczna maksymalizacja
rynku ani państwa w gospodarce. Jest
to szukanie odpowiedniej mieszanki.

Czy deﬁcyt budżetowy jest korzystny dla gospodarki?
Prof. Kwaśnicki: Deﬁcyt budżetowy
jest czymś złym i doprowadzenie do
równowagi wydatków i przychodów
powinno być priorytetem.

Dr hab. Bugaj: Jest korzystny, jeśli nie
ma charakteru strukturalnego, a w Polsce właśnie taki mamy. Bardzo trudno
na niego wpłynąć. Natomiast deﬁcyt
koniunkturalny wydaje się być pożyteczny, ponieważ łagodzi skutki cyklu
koniunkturalnego. Niemniej jednak
radykalne obniżenie deﬁcytu spowodowałoby recesję.

Czy ﬁnanse publiczne współczesnych krajów są zagrożone?
Prof. Kwaśnicki: Finanse publiczne
są zagrożone i albo to się skończy
katastrofą, albo gwałtowną zmianą
wartości pieniądza. Wielu państwom
grozi bankructwo, niestety zbyt późno
zaczęły zdawać sobie z tego sprawę.

Dr hab. Bugaj: Istnieją bardzo poważne zagrożenia ﬁnansów publicznych.
Są one związane z nierównowagą gospodarki światowej, a dokładniej z gigantycznym długiem amerykańskim.
Znaczna część tego długu jest w postaci papierów wartościowych, które
posiada wiele państw.

Relacja z panelu dyskusyjnego prof. W. Kwaśnickiego z dr hab. R. Bugajem
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Czy Polskę może spotkać „kryzys grecki”?
Prof. Kwaśnicki: Jeśli się rząd nie
opamięta, to faktycznie Polsce może
grozić kryzys grecki. Zwłaszcza, jak na
siłę będą wymyślane nowe wskaźniki,
w których jest sztucznie podwyższane
PKB poprzez dodanie do niego szarej
strefy. Wówczas wskaźnik zadłużenia
jest dużo mniejszy, co prowokuje do
dalszego zadłużania się.

Dr hab. Bugaj: Może coś takiego spotkać Polskę i trzeba temu koniecznie
zapobiec poprzez redukcję deﬁcytu
budżetowego.

Kto powinien ustanawiać stopy procentowe?
a. Jeśli rynek, to czy nie będą to stopy zbyt wysokie/niskie?
b. Jeśli ciało państwowe (np. RPP), to według jakich wytycznych?
Prof. Kwaśnicki: Tutaj trzeba się odwołać do mechanizmów rynkowych.
Stopy procentowe będą ﬂuktuowały
i do tego można się przyzwyczaić.
Trudno powiedzieć, czy stopy procentowe będą wysokie czy niskie, z pewnością będą odpowiednie do sytuacji
gospodarczej.

Dr hab. Bugaj: Nie może istnieć państwo bez banku centralnego. Stopy
procentowe powinny być rynkowe,
ale w otoczeniu regulacyjnego oddziaływania banku centralnego. Ciało
państwowe powinno prowadzić jasną
politykę gospodarowania pieniądzem.

Co jest przyczyną zjawisk inﬂacji i bezrobocia? Jak je zwalczać?
Prof. Kwaśnicki: Z bezrobociem i inﬂacją można walczyć przez wzrost gospodarczy. Płace minimalne znacząco
wpływają na wysokość bezrobocia.
Wysokość inﬂacji znacząco wzrosła od
momentu odejścia od standardu złota,
kiedy państwo mogło drukować pieniądz papierowy, kiedy tylko chciało.

Dr hab. Bugaj: W przypadku kraju
takiego jak Polska, można powiedzieć,
że bezrobocie pochodzi z zagranicy.
Inﬂacja natomiast często ma charakter popytowy. Do likwidacji inﬂacji
i bezrobocie przyczynia się wzrost
gospodarczy.

Jakie czynniki decydują o tym, że podmioty ﬁnansowe podejmują duże
ryzyko inwestycyjne? Czy można te instytucje kontrolować efektywnymi
regulacjami?
Prof. Kwaśnicki: Ludzie przyzwyczaili
się, że jest zawsze ktoś, kto wyciągnie ich z problemów, dlatego zaczęli
podejmować coraz większe ryzyko
ﬁ nansowe.
Nie można stworzyć efektywnego nadzoru nad rynkami, ponieważ wszelkie
regulacje są łatwo omijane.

Dr hab. Bugaj: Czynnikami są mikroekonomiczne okoliczności związanie
z rozwojem rynków ﬁ nansowych.
Trzeba kontrolować instytucje tych
rynków, aby nie udzielano zbyt ryzykownych kredytów. Jest to jednak niezwykle trudne.

A B S T R AC T S O F T H E PA P E R S
prof. dr. hab. Witold Kwaśnicki

What is the free market?
Brieﬂy put: “It is the most paciﬁc institution created by mankind”.
Comparable only with the wheel invention.
The essential market features and its eﬀects indicate that the market is
the best, even if imperfect, solution to social problems. It proves the most
eﬀective remedy to “social diseases”. Therefore, we are trying to answer
on: “Does the market contribute to poverty generation?”

dr. hab. Ryszard Bugaj

The discussion panel refers to the range of today’s governmental interventions from macroeconomic perspective.

dr. Mateusz Machaj

Contestable Market Theory vs. Competition Theory
Neoclassical theory of competition has been based on strictly theoretical premises such as “Perfect Competition” or “Monopolistic competition”. The Austrian School has managed to develop the most realistic competition theory (Mises, Hayek, Rothbard, and Kirzner). An
appropriate deﬁ nition of the latter might be a theory of free markets
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– with liberty of entrance and exit, uninterrupted by government
intervention.
In the 1980s, William Baumol introduced an alternative theory of contestable markets. According to him, given sector remains competitive as
long as it allows at any time entrance of a competitor who is able to compete freely with other vendors.
A close aﬃnity between the Austrian theory and contestable market
theory is self-evident. The notion of “sunk costs” is a distinctive idea in
Baumol studies. However, thorough understanding of “sunk costs” inevitably leads to the conclusion that genuinely contestable (competitive) markets are simply free markets.

dr. Jan Iwanik

Insurance cycles and Austrian theory of the business cycle
The Austrian theory of business cycles explains macroeconomic ﬂuctuations with a disturbing impact of manipulation into interest rates on regular
economic time preferences. The theory claims that unnatural facilitation of
the credit availability results in unsustainable extension of economic production structure, which in turn leads to a collapse. So-called underwriting
cycles mainly occur in property insurance markets and are reﬂected in variable availability and price of policies. These cycles are well substantiated
phenomena in developed markets. They originate from mass changes of
a risk perception, changes in reinsurance availability, changes of interest
rates, phenomenon of a “winner's curse” and a systematic risk derived from
the regulation.
The Austrian theory partly explains the underwriting cycle development. Firstly, a loose monetary policy may be a trigger for the cycles.
Secondly, they may get triggered by change of reinsurance availability.
Thirdly, the cycles are more likely in long-term insurances.
The theory of underwriting cycles provides new arguments to clarify
the Austrian theory of business cycles.

Benjamin Staﬀord

Limit government, not the market
Society and markets are ordered by human action but not by human design. In fact, they cannot be designed by humans for three
important reasons – man is morally fallen, we have severely limited
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knowledge, and our reason cannot design an extended order. I will
then point out some examples from the last century to point out man’s
limitations and thus why government out to be limited, including
atrocities by governments, the way the U.S. government exasperated
the Great Depression and the government educational system. I will
point out the four diﬀerent kinds of socialism and its prospects in the
coming century. There are three signiﬁcant ways to stand in the way
of socialism’s and advance liberty, living a life of character, humility,
and educating others.

Maciej Bitner

Theories of irrationality and rationality of the ﬁnancial system
The market researchers of behavioral ﬁnance current for a long time
have presented theories to explain ﬁnancial market disturbances with irrational behaviors of the investors. After the subprime crisis, those explanations have gained in terms of renown and popularity. In response
to psychological explanation of the speculative bubble phenomenon, the
mainstream economy has put forward the hypothesis of eﬀective ﬁnancial
market. It has been based on very strong assumptions pertaining to rational behaviors of the market players.
The Austrian School researchers ought to take a stance on the dispute
between the “irrationalists” and the “rationalists”. Three questions are
pending. Firstly, is it possible at all to ﬁnd the speculative bubbles? Secondly, provided they exist, are speculative bubbles harmful for the market
players? Thirdly, would it be viable to at least partly prevent the bubbles
development or their eﬀects?
All the three questions deserve “yes” answers.

Juliusz Jabłecki

Where is Waldo – or: is the credit bubble represented
in monetary statistics?
Traditional monetary approach which forms a basis for the majority
of contemporary economies and monetary policies assumes that there
is a ﬁ xed relation between the money supply and inﬂation. Any deviation of the money supply growth rate from the economic growth trend
must result in either inﬂation or deﬂation. This perspective, however, is
insuﬃcient for today's bubble analyses. Any correct analysis of inﬂationary pressure and market price trends requires considering a wide range of
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substitutes for traditional money, which play a role of exchange media in
periods of economic boom. It is particularly material to applications of
quantity theory of money in analyses of real-life courses of the business
cycles. For the analysis of individual cases of booms and crises, not only
the amount of money in the market is important, but in particular – the
quality analysis.

Karol Pogorzelski

Kirzner’s theory of an entrepreneur
Israel Kirzner is the most recognizable of contemporary Austrian economists. The starting point of his theory is an observation that constantly
changing market conditions produce continual opportunities for proﬁts.
An entrepreneur's duty is to see and exploit those opportunities. The market eﬃciency depends directly on the entrepreneur competences in this
respect. The competence is dependent on institutional market regulations,
such as price controls extent, free competition range, etc. Another achievement of Kirzner is a brilliant criticism of standard, i.e. balanced market
theory. He has emphasized that the entrepreneurs and consumers alike
are price-takers, hence have no inﬂuence on the exchanged commodity
price. The price must be agreed, most often in the course of competition
operations.
We are to prove that the Kirzner’s conception is a convincing choice
comparing to other contemporary theories.

Jan Lewiński

Uncertainty in the economy of global warming
This paper presents the bottom-line issue of selected methods of protection against climate change consequences. The aim is to consider the
economic results of ecological schemes. Our analysis covers estimations
included in the ecological projects premises for the future potential losses
from the climate changes in comparison to possible counter scenarios.
Next, follows an analogous analysis of existing ecological projects costs
and its economic eﬃciency. The projects prove unproﬁtable, when not
funded from external sources, e.g. governmental ones.
The analysis brings ambiguous conclusions. Firstly, the predictive value
of ecological projects premises is insigniﬁcant and they exclude counter
scenarios. Secondly, the public ownership socializes the risk and produces temptation of public fund abuse and discourages from not only
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employments of private ecological schemes, but also funding R&D projects in this regard. Hence, the public schemes with extensive sphere of
public ownership drive the private ones out of business. A normative conclusion would be to denationalize natural resources, with special emphasis on seas and oceans, which would enable more eﬀective, decentralized
market pricing of potential climate change consequences.

Jacek Kubisz
Szymon Chrupczalski

The Coase theorem and the social cost issue
Ronald Coase has attempted to prove that the governmental regulations levying taxes on issuers of external costs are counter-eﬀective, and
the problem of transaction costs in real world largely depends on given legal system. The Coase theorem has been challenged from neoclassical and
Austrian schools, alike. The objections regard anti-empirical and ahistorical approach.
The criticism of Austrian School pertains to: 1. the value explaining
the Coase theorem, 2. the entitlements of the conﬂict parties that do not
correspond with the ownership rights as guaranteed entitlements. Coase
uses statistical conception of eﬀectiveness and costs measurable for independent observers. The Austrian School emphasizes market methods of
solving problems described by Coase, based on private ownership: internalization of external costs and spontaneous creation of institutions to
reduce transaction costs.

Olgierd Sroczyński

Workshops for teachers
The four-lesson scheme constitutes an introduction into the method
of teaching and the theory of human action economics. The aim of the
workshops is to demonstrate an interesting way of transferring the knowledge on basic economic issues to the attendees. The main subjects are as
follows: the theory of value, social collaboration and competition, the history of money, contemporary bank systems and ﬁnance crises.

R E L ACJ E Z POPR Z E DN ICH LSA
Pierwsze Letnie Seminarium Austriackie odbyło się w dniach
13–16 września 2008 roku w Lubeni koło Rzeszowa. Poświęcone było
tematyce teorii pieniądza oraz teorii wyceny. Prelekcje dotyczyły reżymów monetarnych, działalności banku centralnego, austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego i aktualności krytyki ekonomii matematycznej Ludwiga von Misesa. Duże zainteresowanie, jakim cieszyło się
seminarium, było zachętą do zorganizowania kolejnych LSA i utwierdziło w przekonaniu, że wolnorynkowe spojrzenie na gospodarkę jest
coraz bardziej popularne.
II Letnie Seminarium Austriackie odbyło się w Radziejowicach
w dniach 29–31 sierpnia 2009. Program spotkania wiązał się z ówczesną sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie. Debatowano głównie
na temat istoty cyklu koniunkturalnego i przyczynach kryzysu gospodarczego oraz szukano recept na jego przezwyciężenie. Ważnym punktem programu były również warsztaty nauczycielskie, przedstawiające
atrakcyjne formy nauczania ekonomii. Gośćmi specjalnymi LSA byli
Prof. Tadeusz Kowalik oraz Arthur Foulkes.

IN FOR M ACJA O DZ I A Ł A L NOŚCI INST Y T U T U
Instytut Ludwiga von Misesa jest niezależnym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym o statusie organizacji pożytku publicznego. Powstał
w sierpniu 2003 r. we Wrocławiu, a od jesieni 2006 roku jego siedzibą jest
Warszawa. Instytut jest jedynym think-tankiem w Polsce, który konsekwentnie nawiązuje do dorobku naukowego austriackiej szkoły ekonomii,
popularyzuje i twórczo rozwija jej myśl.
Nazwa austriackiej szkoły ekonomii wiąże się z krajem pochodzenia jej
pierwszych i najważniejszych przedstawicieli: Carla Mengera (1840–1921),
Eugena Böhm-Bawerka (1851–1914), Ludwiga von Misesa (1881–1973), Friedricha A. von Hayeka (1899–1992).
Naszym zdaniem wiedza ekonomiczna ma pierwszorzędne znaczenie
w budowaniu wolnego społeczeństwa. Jest narzędziem umożliwiającym
właściwą ocenę, co można osiągnąć za pomocą dostępnych środków.
Z tego powodu upowszechnianie idei wolnorynkowej jest ważne dla stabilnego porządku społeczno-politycznego. Chcielibyśmy przyczynić się do
tego, żeby tradycję austriacką poznali lepiej naukowcy i studenci, a także przedsiębiorcy i wszyscy ludzie, którzy zadają sobie pytania dotyczące zjawisk społeczno-ekonomicznych. Naszą misją jest rozwianie mitów
i podważenie fałszywych opinii na temat wolnego rynku, które wciąż są
popularne i wyrządzają wszystkim wiele szkód. Chcemy pokazać, że myśl
ekonomistów austriackich jest aktualna i świetnie nadaje się do rozwiązywania problemów gospodarczych XXI w.
Pragniemy śmiało i otwarcie promować ideę gospodarki wolnorynkowej. Uważamy bowiem, że tylko system gospodarczy oparty na takich wartościach jak wolność jednostki, ochrona własności, swoboda umów i wolność działalności gospodarczej, stwarza jednostkom warunki do pełnego
rozwoju, a społeczeństwu umożliwia osiągniecie trwałego dobrobytu.

Witold Falkowski
prezes Instytutu Ludwiga von Misesa

Fundacja Instytut Ludwiga von
Misesa jest organizacją pożytku
publicznego. Na rzecz Instytutu
Misesa można przekazać
jeden procent podatku
dochodowego.

A BOU T POL I SH LU DW IG VON M I SE S INST I T U T E
Polish Ludwig von Mises Institute was founded in August 2003 in
Wrocław. Currently it is based in Warszawa. We are an independent and
non-proﬁt center for research and education. Named after Ludwig von
Mises, in our view the greatest economist of the 20th century, the Mises
Institute draws from the tradition of the Austrian School of Economics,
writings of classical liberalism and libertarian political thought.
The main purpose of the Mises Institute is to raise social awareness of the economic processes and basic institutions of a laissez-faire
economy. We also promote relations based on free will and peaceful
cooperation between individuals.
The achievements and examples set by other market-oriented think
tanks motivated us to establish a similar research center in Poland, especially as the ideas of liberty had received little support in our country. We
were inspired particularly by the Ludwig von Mises Institute in Alabama
which is at present the most important beacon of the Austrian School. We
owe a great debt of gratitude to our American guides. Their role in promoting the principles of Austrian Economics cannot be overestimated.
To reach this goal, the Mises Institute provides a forum for free and
open economic debate. We address our actions to academics and students, political activists, journalists, entrepreneurs, and everyone who
is interested both in economic theory, and in practical applications
of its rules to socio-political reality. We initiate and ﬁnance research
programs, publish books regarding key issues of economics, organize
conferences, seminars and lectures. We run scholarships for talented
students and essay competitions on the subjects related to the Institute’s research activity.
We respect natural human rights – freedom of the individual, private property rights and the right to live. We support natural, free-will
based interpersonal relations and oppose the abnormal and antisocial relations based on coercion. We believe that free-market economy
(based on private property, free competition, honesty and abiding by
contracts) is an essential component in achieving permanent welfare
and eliminating societal pathologies. We therefore resist all forms of
government intervention – because they limit individual freedom and
are the source of harmful distortions. We reject approaches which
emotionalize science and use propaganda where reason and reliable
scientiﬁc methods ought to be the norm.
Polish Ludwig von Mises Institute operates under the policy of independence from political parties and state institutions. We do not accept
funding from oﬃcial sources. The Institute’s funds come solely from
private contributions and our own statutory activities.

