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CZ Y M J E S T LET N I E SE M I NA R I U M EKONOM ICZ N E?
Letnie Seminarium Ekonomiczne (LSE) to
wyjątkowy w skali kraju trzydniowy cykl wykładów, warsztatów i dyskusji poświęconych
austriackiej szkole ekonomii.
Uczestnicy mają okazję osobiście porozmawiać z najlepszymi w Polsce znawcami
teorii austriackiej. Prelegenci traktują swoje
wystąpienia jako wstęp do dyskusji, a nie wykład ex cathedra. Wzorem są tu wiedeńskie seminaria Ludwiga von Misesa, na których debatę wykorzystywano jako istotne narzędzie poznawania prawdy zarówno
przez ekspertów, jak i początkujących adeptów ekonomii austriackiej.
Tegoroczne Seminarium poświęcono było zagadnieniom zmienności
gospodarczej i ryzyka. Podobnie jak w poprzednich latach, każdy z wykładów był twórczy i innowacyjny.
Gdy w połowie września 2008 r. odbywało się pierwsze Letnie Seminarium, niemal dzień po dniu mogliśmy obserwować rozwijający się kryzys
ﬁnansowy zapoczątkowany krachem na rynku nieruchomości, skutkujący spektakularnymi bankructwami największych instytucji ﬁnansowych
i panicznymi działaniami podejmowanymi, by ratować sytuację. Według
oﬁcjalnych, rządowych źródeł, wyjście z recesji miało nastąpić w 2009 r.,
gdy rządy państw zachodnich obwieściły sukces planów ratunkowych
i stabilizacyjnych. Jednak rzetelna analiza wcale nie wskazuje, że kryzys
gospodarczy zmierza ku końcowi – raczej zmienił swój charakter i rozprzestrzenił się z rynków komercyjnych i bankowych na rynek długu publicznego.
Głównie z tego powodu na IV Letnim Seminarium Ekonomicznym
omawiano takie kwestie jak zarządzanie ryzykiem, kryzys w streﬁe euro,
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alternatywne sposoby inwestowania czy wpływ systemu bankowego na
stabilność makroekonomiczną. Staraliśmy się pokazać, że szkoła austriacka daje jedyne spójne wyjaśnienie zachodzących wokół nas wydarzeń,
a obecny kryzys jest nie tylko kryzysem państwowych ﬁ nansów, lecz także załamaniem dotychczas dominującego paradygmatu ekonomicznego.
W realnym świecie każde działanie człowieka jest nakierowane na zmianę
i zawsze obarczone ryzykiem, a ludzka współpraca odbywa się w warunkach ograniczonej wiedzy i niepewności. To, co pozostaje niezmienne, to
logika ludzkiego działania i ciągłe porażki rządów występujących przeciwko tej logice.
Zachęcamy do lektury tekstów wystąpień i zapraszamy na kolejne
Letnie Seminaria!
Zespół Instytutu Misesa

Relacja
z I V L et n iego Sem i na r iu m Ekonom icz nego

Ponad 60 osób przyjechało do Czeszowa pod Wrocławiem, aby uczestniczyć w IV Letnim Seminarium Ekonomicznym Instytutu Misesa.
Trwające blisko trzy dni obrady otworzył szef Rady Naukowej Instytutu,
prof. Witold Kwaśnicki. W swoim wykładzie „Problemy analizy wymiarowej w ekonomii” profesor wskazał pułapki stosowania metod ilościowych
w ekonomii, jeśli nie towarzyszy jej analiza jakościowa. Jednym z ważniejszych mówców tego popołudnia, jak i całego seminarium, był dr Philipp Bagus, adiunkt na wydziale ekonomii Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie oraz autor bestsellerowej Tragedii euro, którą w tym roku wydał Instytut.
W dwuczęściowym wykładzie dr Bagus, odwołując się do koncepcji tragedii wspólnego pastwiska, wytłumaczył przyczyny niepowodzenia projektu wspólnej, europejskiej waluty. Wskazał również sposoby wyjścia ze
strefy euro.
Kolejny dzień seminarium rozpoczął się
od wygłoszenia referatów przez zwycięzców
konkursu
najpilniejszej reformy liberalnej
w Polsce. Doskonałą
kontynuacją dla dyskusji, które wywołały
pomysły reformatorów
był wykład ekonomisty
IM, Juliusza Jabłeckiego. Prelegent w niezwykle interesujący i obrazowy sposób pokazał żmudny proces odkrywania
ceny przez rynek międzybankowy, aby następnie wskazać koszty utrzymywania takiego rynku jak i korzyści z jego utrzymywania. Jak ryzykiem
zarządza wolny rynek, na przykładzie rynku ubezpieczeniowego, pokazał
dr Jan Iwanik. Relacje pomiędzy systemem pieniężnym a stabilnością makroekonomiczną przedstawił w swoim wykładzie główny ekonomista IM,
dr Mateusz Machaj.
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Wiele dyskusji wywołała prezentacja gościa specjalnego seminarium,
przedsiębiorcy, publicysty, eksperta metali szlachetnych, a szerszej publiczności znanego jako autor bloga dwaGrosze.com, Cynika9. Niemniej
pytań pojawiło się po wykładzie eksperckim na temat waluty wirtualnej,
Bitcoin.
O tym, że bankructwo państw nie jest wcale zjawiskiem rzadkim mówił ostatniego dnia Seminarium Maciej Bitner, główny ekonomista Wealth
Solutions oraz ekspert Instytutu Misesa ds. rynków ﬁ nansowych. Czy na
rynku złota istnieje bańka spekulacyjna spekulował mecenas Letniego Seminarium i członek zarządu Mennicy Wrocławskiej, Piotr Wojda. Ostatni z prelegentów, mgr Mateusz Benedyk odpowiadał w swoim wykładzie
„Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu” na
pytanie, kto od kogo powinien się uczyć: Austriacy od przedstawicieli
mainstreamu czy odwrotnie.
Stałym elementem Letniego Seminarium Ekonomicznego były warsztaty nauczycielskie prowadzone przez szefa projektu „Lekcje Ekonomii”,
Olgierda Sroczyńskiego.
Jak zwykle wielu słuchaczy seminarium chciało sprawdzić swoją wiedzę
z teorii ekonomii podczas sesji egzaminacyjnej Akademii Misesa. Do egzaminu z przedmiotu „Podstawy ekonomii austriackiej” przystąpiło 7 osób,
6 z nich zdało egzamin, w tym 1 z wyróżnieniem. Egzamin z przedmiotu „Finanse i bankowość z perspektywy austriackiej” zdawało 5 osób.
4 z nich udało się zaliczyć egzamin, w tym 2 osoby z wyróżnieniem.

Te k s t y w y s t ą p i e ń

Prof. Witold Kwaśnicki

P ROBL E M Y A NA L I Z Y W Y M I A ROW EJ W E KONOM I I
W ekonomii głównego nurtu (a zwłaszcza w ekonomii neoklasycznej) ﬁzykę uznaje się za metodologiczny
wzorzec. Jeśli tak, to ekonomiści głównego nurtu, wykorzystując formalizm matematyczny do opisu zjawisk
gospodarczych, także powinni przestrzegać analizy
wymiarowej (czyli dokonywać tzw. rachunku mian).
W istocie każdy z nas (świadomie albo nieświadomie)
stosuje lub stosował analizę wymiarową1. Przypomnijmy sobie nasze zmagania z ﬁzyką w szkole średniej
czy na studiach. Kiedy zdarzało nam się zapomnieć
jakiegoś wzoru ﬁzycznego, ale „widzieliśmy jego kształt” w zarysach
(np. wiedzieliśmy, jakiego rodzaju zmienne występują we wzorze), to do
prawidłowej postaci tego wzoru dochodziliśmy niejako „od tyłu”, stosując
rachunek mian, tak by zgadzały nam się wymiary po jednej i po drugiej
stronie znaku równości. Dlaczego zatem ekonomiści tak bardzo stronią od
analizy wymiarowej?
Problem braku analizy wymiarowej w analizie ekonomicznej przedstawił William Barnett II w swoim artykule z 2003 r., opublikowanym
w „Quarterly Journal of Austrian Economics”. W 2006 r. zaprosiliśmy
polskich ekonomistów do zabrania głosu w tej sprawie, zadając im pytania: Czy zidentyﬁkowana przez Barnetta niekonsekwencja i niespójność
w stosowaniu wymiarów przez ekonomistów naprawdę stanowi poważną
przeszkodę w naśladowaniu metod nauk ścisłych i stosowaniu w ekonomii
1
„Analiza wymiarowa, ﬁz. metoda postępowania przy sprawdzaniu równań lub
wyznaczaniu postaci wzorów wiążących różne wielkości ﬁ z. na podstawie danych
z doświadczeń lub w wyniku eksperymentów myślowych”. – Encykopedia PWN,
http://encyklopedia.pwn.pl.
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matematyki? Czy deprecjonuje ona wcześniejsze osiągnięcia teoretyczne,
czy też jest to może sprawa błaha, która nie podważa gmachu nauk ekonomicznych? Czy wymiary mają w ekonomii takie samo znaczenie jak
w ﬁzyce lub inżynierii? Czy w związku z tym bezwzględnie muszą być
stosowane konsekwentnie i prawidłowo? Czy bagatelizowanie tego problemu nie jest przejawem przysłowiowego chowania głowy w piasek? Czy
Barnett sam jest „genialnym idiotą” (takiego określenia używa w swoim
artykule), cierpiącym na dyskalkulię (co zarzuca swoim recenzentom), czy
też jest pierwszym odważnym, który nie zawahał się powiedzieć: Król jest
nagi? Odpowiedzi udzieliło ośmiu ekonomistów, a ich wypowiedzi opublikowano w „Studiach Ekonomicznych”2.
W tym artykule (który jest pokłosiem spotkania w ramach Letniego
Seminarium Ekonomicznego 20113) chciałbym wrócić do dyskusji zainicjowanej w 2006 r., dokonać krytycznej analizy tekstów opublikowanych
w „Studiach Ekonomicznych” oraz skomentować je w kontekście oryginalnej publikacji Charlesa Wigginsa Cobba i Paula Howarda Douglasa
z 1928 r.4
Zainteresowanym zastosowaniem analizy wymiarowej można polecić
książki polskich autorów: Wacława Kasprzaka i Bertolda Lysika (1978)
oraz Wacława Kasprzaka, Bertolda Lysika i Marka Rybaczuka (1990); czytelnik odnajdzie tam również podstawy teoretyczne analizy wymiarowej5.
2

Opublikowano następujące artykuły:
„Studia Ekonomiczne” 2006, nr 3:
• Krzysztof Kostro, Wprowadzenie do dyskusji: Barnett, szkoła austriacka a wymiary w ekonomii.
• Wiliam Barnett II, Wymiary a ekonomia. Niektóre problemy.
• Witold Kwaśnicki, Marcin Zieliński, Uwagi do artykułu Barnetta „Wymiary
a ekonomia”.
• Tadeusz Bednarski, Głos polemiczny do artykułu Williama Barnetta.
• Andrzej Malawski, Nieco hałasu o coś, czyli kilka uwag ad hoc o wymiarowości
w ekonomii.
• Tomasz Żylicz, Czy w ekonomii jednostki pomiaru coś znaczą?
• Emil Panek, Uwagi na marginesie artykułu W. Barnetta „Dimensions and Economics: Some Problems”.
• Zbigniew Czerwiński, Kilka słów o sprawie wymiarów w ekonomii.
• Zbigniew Hockuba, Złożoność a ekonomia. Wybrane problemy. Uwagi na marginesie artykułu Williama Barnetta II.
„Studia Ekonomiczne” 2007, nr 1–2:
• Krzysztof Maciej Przyłuski, Wymiary a ekonomia. Nie ma problemu.
3
http://mises.pl/projekty/letnie-seminarium-austriackie/letnie-seminariumekonomiczne-2011.
4
Charles Wiggins Cobb, Paul Howard Douglas, A Theory of Production, „American Economic Review” 1928, nr 18(1), s. 139–165; Supplement, Papers and Proceedings of the Fortieth Annual Meeting of the American Economic Association.
5
Wacław Kasprzak, Bertold Lysik, Analiza wymiarowa w projektowaniu eksperymentu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978; Wacław Kasprzak, Bertold Lysik, Marek Rybaczuk, Dimensional Analysis in the Identiﬁcation of Mathematical
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Szukając literatury odnoszącej się do analizy wymiarowej, dowiedziałem
się o książce Dimensional Analysis for Economists6. Niestety, nie udało mi
się do niej dotrzeć i przeczytać, ale jak można sądzić z tytułu i roku wydania, problemy analizy wymiarowej w ekonomii były przedmiotem dyskusji na kilkadziesiąt lat przed tym, jak ów problem postawił Barnett.
Wiele wskazuje na to, że postrzeganie przez ekonomistów ﬁ zyki jako
„twardej nauki” jest nie do końca słuszne. Rozwój ﬁzyki wiąże się nie
tylko z rozwojem analizy formalnej. Albert Einstein w swoim gabinecie
w Institute for Advanced Study miał wywieszone motto: „Nie wszystko,
co się liczy, może zostać policzone i nie wszystko, co może zostać policzone, liczy się”. Natomiast Richard Feynman powiedział swego czasu,
że „rozumienie sensu matematycznego równań nie oznacza rozumienia
ﬁzyki”. Czy tak lubiący formalne, matematyczne podejście ekonomiści
głównego nurtu nie powinni wziąć sobie do serca przesłania Feynmana:
„zanim zacznę szukać rozwiązania, najpierw muszę mniej więcej zrozumieć, jak ono wygląda. […] muszę mieć jakościowe wyobrażenie zjawiska,
żeby móc je opisać na poziomie ilościowym”7?
Jest prawdą, że ﬁzycy w odróżnieniu od ekonomistów, po wielu dekadach dyskusji, doszli do konsensusu, że wymiary wszystkich używanych
przez nich zmiennych mogą być wyrażone jako pochodne siedmiu wielkości ﬁzycznych: długości, masy, czasu, natężenia prądu elektrycznego,
temperatury, natężenia światła (światłości) i liczności materii (w tzw. międzynarodowym układzie miar SI – Système International d’Unités – odpowiadają im następujące jednostki ﬁzyczne: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, kandela i mol). Dwie jednostki pochodne, mianowicie radian
i steradian (będące miarami kąta płaskiego i kąta bryłowego), nie mają
wymiarów (są liczbami niemianowanymi – patrz załącznik). Wymiary
wszystkich innych wielkości (zmiennych) wynikają z odpowiednich równań, np. ﬁzycy wyrażają moc w watach (W) – wymiar tej jednostki wynikający z deﬁnicji mocy jest równy [kg · m2 · s-3], a przewodność elektryczną
w simensach (S) – o wymiarze [kg-1 · m-2 · s3 · A 2].
Każde poprawne równanie musi być wymiarowo spójne, tzn. wymiary
lewej i prawej strony muszą być takie same, czyli:

Models, World Scientiﬁc, 1990 (dostępne też w Google Books: http://books.google.pl/
books?id=A0FkivhdWl8C&lpg=PP1&ots=4j7nq8xZ_f&dq=Kasprzak%2C%20Bertold%20Lysik&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.
6
Frits J. de Jong, Dimensional analysis for economists, with a mathematical appendix on the algebraic structure of dimensional analysis by Wilhelm Quade, 1967.
7
Richard P. Feynman, Przyjemność poznawania, Prószyński i S-ka, Warszawa
2006, s.30.
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Na przykład modelowanie siły tarcia spowodowanej oporem powietrza
prowadzi do zależności:
,
skąd MLT−2 = [k][LT−1]2 = [k]L2T−2 ,
czyli [k] = ML−1,
tzn. k musi by mierzone w kg/m.
Przypuśćmy, że budujemy model, który będzie określał okres wahadła t.
Lista czynników wpływających na t może obejmować długość wahadła l,
jego masę m, przyspieszenie ziemskie g i kąt maksymalnego wychylenia q.
Załóżmy, że:
t = k lambgc qd,
gdzie: a, b, c, d oraz k to liczby rzeczywiste.
Dla wymiarów musi zachodzić: [t] = [k lambgc qd].
Zatem T = LaMb (LT-2)c, czyli: T = La + cMbT-2c;
k i q są wielkościami bezwymiarowymi. Przyrównanie potęg przy odpowiednich zmiennych po lewej i prawej stronie równania daje:
a + c = 0, b = 0, −2c = 1,
skąd: t = k l1/2g -1/2 qd.
Powyżej d może przyjąć dowolną wartość, zatem możemy zapisać, że:
.
Funkcję f(q) należy znaleźć w inny sposób. Dla małych wahań (małego q) okres nie zależy od amplitudy, nie zależy też od masy i jak wiemy
z kursu ﬁzyki, okres wahań może być wyrażony wzorem:
.
Dla sławnego równania grawitacji Isaaka Newtona opisującego siłę,
z jaką przyciągają się dwie masy m1 i m2 , których środki ciężkości są odległe od siebie o r, mamy:
.
Zgodnie z postulatami analizy wymiarowej wymiar stałej grawitacji k
(której wartość została określona eksperymentalnie) jest równy:

Problemy analizy wymiarowej w ekonomii

k = 6,67 ⋅ 10
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3
m3
−8 cm
[
] = 6,67 ⋅ 10 [
].
kg ⋅ s 2
g ⋅ s2

Podążając za podejściem neoklasycznym, podobnej analizy należałoby
dokonywać w badaniach ekonomicznych, także w przypadku powszechnie używanej w ekonomii neoklasycznej funkcji produkcji8 określającej
maksymalne rozmiary produkcji Q, jakie są możliwe do osiągnięcia przy
różnym poziomie nakładów (czynników produkcji) x1, x2, … xn:
.
Jeśli takimi podstawowymi czynnikami są kapitał (K) i praca (L), to
tzw. funkcja produkcji Cobba–Douglasa przyjmuje postać:
.
gdzie A to stała określająca zdolności technologiczne systemu.
Barnett w swojej pracy proponuje dokonanie takiej analizy wymiarowej dla produkcji „pewnego specyﬁcznego dobra, które nazwiemy wihajstrami”. Dalej pisze:
Jeżeli wymiary zostały zastosowane prawidłowo, to produkcja, kapitał i praca muszą mieć zarówno wielkość, jak i wymiar(-y), a a i b
są samymi liczbami. Załóżmy na przykład, że:
(1) Q jest mierzone w wihajstrach/czas [whj/rok];
(2) K jest mierzone w maszynogodzinach/czas [mg/rok]; oraz
(3) L jest mierzone w roboczogodzinach/czas [rg/rok].
Zatem analiza wymiarowa funkcji produkcji Q = AKα L β pozwala
ustalić, że A (= Q/Kα L β) jest mierzone w: [wihajstry/czas]/[(maszynogodziny/czas)α · (roboczogodziny/czas)β]; tj. w:
[whj · rokα + β - 1]/[mgα · rgβ].

Barnett w swoim artykule stawia dwa podstawowe zarzuty wobec
neoklasycznej funkcji produkcji. Mianowicie, że prawidłowe użycie wymiarów prowadzi do używania wymiarów niemających uzasadnienia
lub sensu ekonomicznego oraz że „te same stałe lub zmienne posiadają różne wymiary, czyli tak jakby prędkość mierzyć raz w metrach na
8

Po raz pierwszy zaproponował ją Knut Wicksell w 1894 r.
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sekundę, a kiedy indziej w samych metrach lub w metrach do kwadratu
na sekundę”.
Jeśli chodzi o pierwszy zarzut, to rzeczywiście niekiedy wymiary niektórych zmiennych ekonomicznych mogą sprawiać dziwne wrażenie
i czasami trudno znaleźć jakieś sensowne uzasadnienie tych wymiarów.
Możemy jednak powiedzieć, że takie „dziwne” wymiary mogą mieć
zmienne ﬁzyczne (popatrzmy choćby na wymiary niektórych z nich,
przedstawione w załączniku). Duży niepokój natomiast musi budzić to,
że przy dowolnych rzeczywistych wartościach α i β w wymiarach mogą
występować potęgi niewymierne (i pod tym względem należy się zgodzić
z Barnettem). Jeśli w ﬁzyce występują wymiary z „dziwnymi” potęgami,
to zwykle są to liczby wymierne, a najczęściej liczby całkowite.
Drugi zarzut Barnetta dotyczący niestałości wymiarów jest według
mnie znacznie poważniejszy. Jeśli porównamy np. wymiary stałych proporcjonalności w prawie grawitacji (k) oraz w funkcji Cobba–Douglasa (A)
to trzeba się zgodzić z Barnettem, że dla stałej grawitacji k wynik jest niezmienny dla niezliczonych pomiarów od przeszło trzech wieków: „niezależnie od wartości wymiary zawsze miały postać odległość3/(masa · czas2);
tj. w układzie mks [m3/(kg · s2)]”.
W analizie ekonomicznej jest całkowicie odmiennie. Wartości α i β
zmieniają się nie tylko w przypadku zastosowania jej do różnych produktów czy różnych krajów, ale różnią się także w zależności od tego, jaki
okres do ich określania jest wybierany. Jeśli zatem w ekonomii neoklasycznej prawidłowo użyjemy analizy wymiarowej, to uzyskamy niestałe
wymiary. Jak pisze Barnett, problem ten „staje się jednak oczywisty tylko
wtedy, gdy wymiary są poprawnie zawarte w modelu, co jest rzadkim
przypadkiem w modelowaniu ekonomicznym”.
Na przykład (przy standardowym neoklasycznym założeniu substytucyjności kapitału i pracy, czyli założeniu, że α + β = 1) szacunkowe wartości α podawane przez Coego i Helpmana (1995) dla krajów
OECD (na podstawie danych z lat 1987–1989) to 0,335, dla Niemiec
0,401, Szwajcarii 0,211. Dla Polski szacunki Leszka Zienkowskiego (dla
lat 1992–2000) wskazują, że α = 0,47 − 0,5, natomiast Ryszard Rapacki
(dla lat 1990–2000) podaje, że α = 0,35, a Władysław Welfe uważa, że
α = 0,489.
Zdaniem Barnetta stanowi to poważny problem: ponieważ „A posiada
zarówno wartość, jak i wymiary, to różne wartości α i β oznaczają różne
wymiary A i mimo że wymiary, w jakich dokonuje się pomiaru: Q, K i L,
są stałe, to wymiary A są zmienne”.

9
Co ciekawe, w większości prac ekonomistów neoklasycznych przyjmuje się (nie
wiadomo dlaczego), że α = 0,3 (ta wartość jest też często podawana w podręcznikach
do makroekonomii).
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Trafna jest też uwaga Barnetta:
[p]rzyszłe pokolenia ekonomistów są kształcone w błędnej tradycji,
ponieważ ich młode umysły są kształtowane przez właśnie takie publikacje. I dopóki się to nie zmieni, a ekonomiści nie zaczną używać
wymiarów w sposób konsekwentny i prawidłowy (o ile to w ogóle możliwe), to ekonomia matematyczna i jej empiryczne alter ego
– ekonometria – nadal pozostaną akademickimi gierkami i „rygorystycznymi” pseudonaukami. Z powodu wpływu, jaki ekonomiści
wywierają na politykę rządu, takie pseudonaukowe gierki nie odbywają się jednak bez kosztów, które ponosi się w realnym świecie.

Barnett wysłał ten artykuł do jednego z najznakomitszych czasopism głównego nurtu, gdzie bardzo często są publikowane prace, w których punktem wyjścia jest funkcja Cobba–Douglasa, a mianowicie
do „The American Economic Review”. Warto przeczytać zamieszczoną
przez Barnetta komunikację z wydawcą i recenzentami10. Tutaj przypomnimy tylko trzy fragmenty. Jeden z recenzentów twierdzi, że „[a]naliza
wymiarowa ma zastosowanie tylko w przypadku praw”, zatem nieuzasadnione jest krytykowanie funkcji produkcji z punktu widzenia analizy wymiarowej. W innym miejscu recenzent uważa, że podobny brak dbałości
o konsekwentne stosowanie wymiarów pojawia się także w ﬁzyce. Podaje
przykład, pisząc:
[…] rozwiązanie problemu [ruchu harmonicznego prostego] stanowi
[…], że x = ⅓ cos(8t), gdzie x jest długością łuku […] mierzoną w metrach, a t jest czasem mierzonym w sekundach. Więc dokładnie jakiego rodzaju stałej przeliczeniowej chce pan użyć, żeby zamienić
czas na długość? Z pewnością nie jest to stała, gdyż musi przejść
przez wyrażenie cosinusowe (podobnie jednostki pracy i kapitału
muszą przejść przez wykładniki potęgi w przykładzie [Q = AKα L β]
powyżej).

Aż dziw bierze, że można coś takiego napisać. Jeśli przypomnimy sobie
to, czego uczyliśmy się na ﬁzyce w szkole średniej, od razu zobaczymy,
gdzie tkwi błąd takiego „rozumowania”. Ogólny wzór na ruch harmoniczny to
w podanym powyżej przykładzie amplituda
A równa się ⅓, a częstotliwość ω jest równa 8; częstotliwość ma wymiar
odwrotności czasu, zatem ωt jest wartością bezwymiarową. Więc gdzie tu
błąd?
Drugi przykład podawany przez recenzenta z „American Economic
Review”, również świadczący jego zdaniem o tym, że ﬁzycy nie dbają
10

Wiliam Barnett II, Wymiary a ekonomia. Niektóre problemy (załącznik do artykułu) Studia Ekonomiczne, 2006, nr 3.
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o wymiary, jest zaczerpnięty z zadania zamieszczonego w jednym ze znanych podręczników ﬁzyki:
[…] przypadek dotyczący przewodności cieplnej w rurach. Rozwiązaniem jest U = 699 − 216 ln(r), gdzie r to odległość w centymetrach,
a U to temperatura w stopniach. Jakiego współczynnika konwersji
chce pan teraz użyć, żeby przekształcić odległość na stopnie? Wnioskuję, że ﬁ zyka zawiera takie same „defekty”, gdy badamy pewne
układy.

I znów świadczy to tylko o indolencji recenzenta. Prosty zapis rozwiązania tego zadania w „postaci ogólnej” (a nie przy użyciu konkretnych
liczb) jako:

,
pokazuje, że uwzględnienie w ogólnym rozwiązaniu promienia odniesienie r0 powoduje, że wyrażenie pod logarytmem jest bezwymiarowe (jest
liczbą rzeczywistą), czyli zgodne z analizą wymiarową.

K rót ka k r y t yczna a na li za uwag zawa r t ych
w a r t ykułach polsk ich ekonom istów
Jak wspomnieliśmy na początku tego artykułu, ośmiu polskich ekonomistów wzięło udział w dyskusji nad artykułem Barnetta. Zasadniczo
możemy powiedzieć, że wszyscy zgadzają się z opinią, iż analiza ekonomiczna jest ważnym metodologicznym elementem badań naukowych i że
powinno się ją stosować w analizie ekonomicznej. W większości artykułów zawarte są jednak zastrzeżenia co do wniosków Barnetta lub próba
wykazania, że w istocie to, co przedstawił Barnett, nie jest żadnym problemem. Przyjrzyjmy się tym argumentom.
1) Tadeusz Bednarski, Głos polemiczny do artykułu Williama Barnetta
Trzeba się zgodzić z opinią Tadeusza Bednarskiego, że „w ekonomii
brak jest podstawowych i niezależnych zmiennych, które pozwalałyby dostatecznie dokładnie wyrazić wartości innych interesujących zmiennych
ekonomicznych”. Otwarte pozostaje pytanie, czy istnieje w ogóle możliwość zdeﬁniowania w ekonomii bazowych zmiennych (wymiarów),
podobnie jak uczynili to ﬁzycy, proponując np. układ SI?
Dosyć kontrowersyjna, ale bardzo twórcza wydaje się opinia Bednarskiego odnośnie do relacji badacza i rzeczywistości:
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Fizyk poznaje rzeczywistość taką, jaka ona jest – niezależnie od
naszego istnienia. Inaczej jest w sferze poznania ekonomicznego,
gdzie obserwuje się sprzężenie zwrotne pomiędzy poziomem wiedzy i „stanem ekonomii”. Dla przykładu, określenie czynników
warunkujących stabilny rozwój gospodarczy wpływa na uwarunkowania prawno-instytucjonalne, które z kolei modyﬁ kują procesy rozwojowe. Tak więc wiedza ekonomiczna do pewnego stopnia
modyﬁkuje „naturalne prawa” samej ekonomii, prawa wynikające
z ludzkich zachowań. Trudno byłoby uwierzyć, żeby poziom wiedzy
w naukach ﬁ zycznych miał wpływ na kształt obiektywnych praw
ﬁ zyki.

Jest prawdą, że ekonomia tym się różni od ﬁzyki (i innych nauk przyrodniczych), że obiektem jej analizy jest działający człowiek, świadomy
swoich celów i mający wolną wolę. Dyskutowałbym jednak z tezą, że
w odróżnieniu od ﬁzyki w ekonomii poziom wiedzy ma wpływ na kształt
obiektywnych praw ekonomii. Jak pokazuje Ludwig von Mises (choćby
w swoim magnum opus: Ludzkie działanie (2007)), w ekonomii istnieją tak
samo jak w ﬁzyce obiektywne prawa, niezmienne w czasie i przestrzeni,
i niezależne od ludzkiej aktywności (choć nie są to prawa formułowane
w języku matematyki).
Odnośnie do naszego głównego problemu analizy wymiarowej Bednarski przyznaje, że „dla przejrzystości wniosków istotne jest każdorazowe ustalenie i opis jednostek dla poszczególnych zmiennych”. Jednak po
pokazaniu przykładu (o którym poniżej) stwierdza, że „w istocie rzeczy
postać funkcji wiążącej produkcję, kapitał i pracę nie zależy od przyjętych
jednostek, jeśli tylko zachowana będzie zasada proporcjonalności przy
wymianie zmiennych”. Z tym wnioskiem nie mogę się zgodzić. Bednarski
przedstawia następujące rozumowanie:
Niech więc wielkość produkcji Y opisuje funkcja F (K, L), zależna
od kapitału K i pracy L. Przyjmijmy, że kapitał K* (r, w, p) i praca L* (r,
w, p) są funkcjami poziomu cen p, stawki płac w i stopy zwrotu z kapitału (capital rental rate) r. By maksymalizować zysk określany równaniem
, trzeba policzyć pochodne cząstkowe zysku względem kapitału i pracy i przyrównać je do zera; mamy stąd:

Warunek stałego udziału płac w przychodzie, który tutaj przyjmujemy,
równy α, można zapisać następująco:
. Podobnie dla
kapitału
.
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Dzieląc każde z równań pierwszej pary przez odpowiednie równie drugiej pary, otrzymujemy elementarny układ równań różniczkowych, niezależnych od wyjściowych zmiennych r, w, p:

Jedynym rozwiązaniem tego układu jest funkcja:
.
Ciężko mi się zgodzić z wnioskiem wynikającym zdaniem Bednarskiego z powyższego rozumowania:
trudno w powyższym rozumowaniu, wolnym w zasadzie od wymiarowości, dopatrzyć się logicznej luki. W istocie rzeczy postać funkcji
wiążącej produkcję, kapitał i pracę nie zależy od przyjętych jednostek,
jeśli tylko zachowana będzie zasada proporcjonalności przy wymianie zmiennych. Dla przykładu: wartość produkcji w danym okresie,
wielkość produkcji w tonach lub sztukach (itp.) w tym samym okresie
to zmienne proporcjonalne, ich zmiana wpłynie jedynie na wartość
współczynnika A, a nie na postać funkcji produkcji.

Według mnie wymiarowość w powyższym równaniu istnieje, choć nie
jest explicite wymieniona. Mianowicie w co najmniej trzech równaniach:
zysku
, oraz obu warunkach:
i
. We wszystkich tych równaniach wymiar
musi być zachowany poprzez odpowiedni wymiar funkcji
. Nieprawdą jest, że zmiana wymiarów (np. z ton na sztuki) „wpłynie jedynie
na wartość współczynnika A, a nie na postać funkcji produkcji”. Według
mnie zmienią się zarówno wartości, jak i wymiary współczynnika A.
2) Andrzej Malawski, Nieco hałasu o coś, czyli kilka uwag ad hoc o wymiarowości w ekonomii
Andrzej Malawski od razu na początku artykułu dezawuuje pracę Barnetta, pisząc, że „problem wymiarowości w ekonomii nie stanowi jakiegoś novum”, i wskazując liczne przykłady prac polskich autorów, gdzie
problem ten jego zdaniem był i jest dostrzegany. Nie wskazuje jednak,
na ile tok rozumowania Barnetta jest podobny do toku rozumowania podanych przez niego autorów (lub od niego inny). W dalszej części autor
ustawia problem tak, by było mu wygodnie dojść do konkluzji końcowej;
pisze mianowicie:
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Pogląd Barnetta […] że brak wymiarów wielkości ekonomicznych
i ich jednostek matematyczno-statystycznej analizy zjawisk procesów gospodarczych, zaś w przypadku ich uwzględnienia wskazywana niespójność bądź zmienność stanowi jej poważne nadużycie
czy wręcz dyskwaliﬁkuje jako narzędzie badawcze na gruncie ekonomii – uważamy za skrajny i nieuzasadniony. Należy tu bowiem
odróżnić co najmniej dwie kwestie: znaczenie badanego problemu
w ekonomii teoretycznej i empirycznej oraz źródła ich matematyzacji. W pierwszej z nich znaczenie omawianego problemu trudno
przecenić w badaniach empirycznych, domagających się pomiaru obserwowanych wielkości, co bez ustalonej jednostki (miana)
wymiaru jest wykluczone. Nie wydaje się natomiast tak konieczne w analizie teoretycznej, gdzie modele matematyczne tworzące
teorie ekonomiczne nie muszą przyjmować formy równań czy ich
układów, ale są postacią aksjomatycznych systemów dedukcyjnych,
jak m.in. teoria równowagi ogólnej, która nie pretenduje wprost
do weryﬁ kacji empirycznej, a jedynie poprzez swoje dalekosiężne
implikacje logiczne […]. Krytyka owa nie uwzględnia bowiem nie
tylko rozwarstwienia badań ekonomicznych na czysto teoretyczne
i empiryczne, ale też zróżnicowania teoriopoznawczych interpretacji
teorii ekonomicznych – co rzutuje na ostrość czy też znaczenie dyskutowanego tu problemu wymiarowości i ich relatywizację z uwagi
na przyjętą perspektywę badawczą i ﬁlozoﬁczną.

W ten sposób Malawski dochodzi do konkluzji, że „praca Barnetta nie
stanowi jednak wiele hałasu o nic i zasługuje na uwagę, stąd tytułowe nieco hałasu o coś. Szkoda jednak, że brak w niej części pozytywnej, co czyni
ją mało konstruktywną”.
Całość tego tekstu można by zakończyć tak, jak kończą swój wywód
matematycy: c.b.d.o. Mam jednak wątpliwości, czy tego typu uwagi cokolwiek wyjaśniają. Naprawdę nie wystarczy ex catedra stwierdzić, że krytyka „nie uwzględnia […] nie tylko rozwarstwienia badań ekonomicznych
na czysto teoretyczne i empiryczne, ale też zróżnicowania teoriopoznawczych interpretacji teorii ekonomicznych”, i zamknąć sprawę.
3) Tomasz Żylicz, Czy w ekonomii jednostki pomiaru coś znaczą?
Tomasz Żylicz zaczyna swój artykuł dosyć optymistycznie, pisząc, że:
Różnica między równaniami ekonomicznymi i ﬁ zycznymi polega
na tym, że te ostatnie bywają rzetelniej podbudowane empirycznie,
a więc rzadziej się zdarza, iż wyrażający je wzór matematyczny jest
błędny. Analiza wymiarowa pomaga znaleźć te błędy, ale nie gwarantuje ich eliminacji. Artykuł Williama Barnetta […] rzeczywiście
zwraca uwagę na pewne niefrasobliwości ekonomistów, choć jego
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autor przesadza, twierdząc, że dorobek teorii ekonomii wymaga
gruntownego przeglądu pod tym kątem.

Z punktu widzenia Barnetta dalszy wywód Żylicza można przyjąć dosyć pozytywnie, ponieważ pisze on:
W ﬁ zyce takie przeliczenia [mian – W. K.] są na porządku dziennym, więc trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógłby posługiwać się
wzorem, którego i lewa, i prawa strona wyrażone są w innych jednostkach. Inaczej jest w ekonomii. Tutaj pomiar eksperymentalny
bywa często problematyczny, więc i posługiwanie się wzorami zostaje zrytualizowane tak, że użytkownik często dobrze nie rozumie,
jak interpretować obliczenia.

Dalej autor pisze, że we wzorze
, jeśli Y wyrazić w sztukach,
K w złotówkach i L w dniówkach, to A powinno mieć wymiar [sztuk zł-α
dniówka-β], i stwierdza:
Z pewnością wielu ekonomistów nie zastanawiało się nad wymiarem parametru A, zadowalając się jedynie spostrzeżeniem, że jego
zmienność wyraża działanie postępu technicznego. Jeszcze mniej
badaczy było zapewne zaniepokojonych faktem, że wymiar ten nie
jest możliwy do apriorycznego określenia, ponieważ parametry α i β
bywają wynikiem oszacowania na podstawie danych empirycznych.
[…] Autor [tj. Barnett – W. K.] sugeruje, że w ﬁ zyce to się nie może
zdarzyć.

Na tym kończy się w miarę pozytywny stosunek Żylicza do artykułu Barnetta. Drugą część artykułu Żylicz zaczyna od oznajmienia: „Otóż
może się zdarzyć!”, i podaje przykłady. Jeden, zaczerpnięty z popularnego podręcznika do nauki ﬁzyki, dotyczy przemiany adiabatycznej gazów,
kiedy to zmienia się objętość i temperatura gazu (przy ściskaniu) przy braku wymiany ciepła z otoczeniem. Wtedy:
,
gdzie p i V to odpowiednio ciśnienie i objętość gazu, a κ to parametr, którego wartość nie jest z góry określona (może mieć różne wartości – także
niecałkowite i nawet niewymierne – wynikające z teoretycznych modeli budowy cząsteczkowej gazów i weryﬁkowane empirycznie). Jak mniemam, z pewnym zadowoleniem Żylicz stwierdza, że „stała występująca po
prawej stronie nie ma żadnego ustalonego a priori wymiaru. Tak więc krytyka funkcji Cobba–Douglasa stosuje się również do modelu ﬁzycznego
adiabatycznej przemiany gazów, czego Barnett zdaje się nie dostrzegać”.
To jednak nie jest takie proste. Pozwolę sobie zatem na komentarz.
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Własność
–Clapeyrona:

łatwo wyprowadzić z równania Mendelejewa–

;

p – ciśnienie, – objętość właściwa gazu, R – uniwersalna stała gazowa,
m – masa cząsteczkowa, T – temperatura, V – objętość kilomola gazu.
Nie trzeba wspominać, że w równaniu Mendelejewa–Clapeyrona
wszystkie jednostki (wymiary) się zgadzają. Jak najczęściej wykorzystujemy własności typu
?
Kiedy badamy dwa stany gazu, jeden przy objętości V1 i drugi przy
objętości V2, znając ciśnienie p1 w pierwszym stanie, pytamy, jakie będzie
ciśnienie w drugim stanie. Zatem mamy:
. Stąd wyliczamy:
. Wyrażenie
jest liczbą rzeczywista (bezwymiarową), κ może być zatem dowolną liczbą i wbrew temu, co twierdzi
Żylicz, nie ma żadnej sprzeczności i tym bardziej podobieństwa z funkcją
Cobba–Douglasa.
Jako drugi przykład podobnej „niefrasobliwości” w stosowaniu wymiarów przez matematyków i ﬁzyków (co miałoby ich upodabniać do ekonomistów) Żylicz podaje znany wzór na przybliżenie wartości funkcji. Pisze on:
W wielu zastosowaniach korzystamy np. ze wzoru Maclaurina przybliżającego wartość funkcji za pomocą pochodnych tejże funkcji
obliczonych w punkcie 0:

Aby ten wzór miał sens, należy rozumieć, że przy wszystkich składnikach sumy po prawej stronie stoją stałe 1 o odpowiednim wymiarze (tj. takim, żeby po pomnożeniu przez x w odpowiedniej potędze
otrzymać wymiar identyczny jak dla lewej strony). Jest to zasada
oczywista, której nie uwzględnia się zazwyczaj przy zastosowaniu
wzoru Maclaurina.

Otóż moim zdaniem i tutaj Żylicz się myli, ponieważ
właśnie postulowany wymiar;
np.

ma ten

,

dx ma ten sam wymiar co x, zatem całość tego wyrażenia ma wymiar f(x).
Podobnie jest z wyższymi pochodnymi f(x).
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Uważam zatem, że całkowicie nieuzasadniony jest ostateczny wniosek
Żylicza:
[n]ie można jednak zgodzić się z tezą autora [Barnetta – W. K.], iż dostrzeżony przez niego problem każe odrzucić znaczną część dorobku
ekonomii, włącznie z funkcją produkcji Cobba–Douglasa. Taka reakcja jest mocno przesadzona, zaś argumenty stosowane przeciwko funkcji Cobba–Douglasa mogłyby być wysunięte przeciw wielu
równaniom stosowanym w naukach przyrodniczych.

Pozytywne jest jednak to, że podsumowując, Żylicz stwierdza:
artykuł [Barnetta – W. K.] zwraca uwagę na pewien aspekt modelowania matematycznego, który jest często ignorowany w badaniach
ekonomicznych. W tym sensie jest to artykuł, z którym ekonomista
powinien się zapoznać.

4) Emil Panek, Uwagi na marginesie artykułu W. Barnetta „Dimensions
and Economics: Some Problems”
W artykule tym autor przyjmuje podobną strategię, jak opisywana wyżej: najpierw pochwalić Barnetta, a potem pokazać, że w istocie nie ma
racji. Emil Panek pisze na początku:
[p]roblem wymiarów w tzw. ekonomii ilościowej jest oczywiście
ważny, jak zresztą problem wymiarów w każdej nauce, w której posługujemy się mianami. Ekonomia nie różni się pod tym względem
od ﬁ zyki, chemii i astronomii. […] W ekonomii, i w ogóle w naukach społecznych, liczba czynników wpływających na przebieg
procesów jest tak duża, że parametrów ekonomicznych w ścisłym
tego słowa znaczeniu (niezmiennych w czasie i przestrzeni) po prostu nie ma. […] Model matematyczny w ekonomii różni się tym od
modelu matematycznego w ﬁ zyce, że ﬁ zyka (klasyczna) ma do czynienia z relatywnie prostymi obiektami i prawami, czego nie można
powiedzieć o ekonomii […] Weryﬁkacja założeń w ekonomii jest
trudna lub niekiedy niemożliwa. Zmienność, złożoność procesów
ekonomicznych sprawia, że „ponadczasowe”, „ponadprzestrzenne”
prawa ekonomiczne nie istnieją – w odróżnieniu od „odwiecznych”
praw ﬁ zyki czy astronomii.

Jednak po spostrzeżeniu, że „ma rację prof. Barnett, że warunkiem
koniecznym poprawności (formalnej) teorii czy modelu matematycznego
w ﬁzyce, ekonomii i każdej innej dziedzinie nauki jest zgodność wymiarów”, Panek pisze:
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Nie zgadzam się natomiast ze stwierdzeniem, że wymiary w ekonomii nie mają uzasadnienia i sensu (ekonomicznego), podczas gdy
w ﬁ zyce mają. Wymiary w ﬁ zyce są często równie „dziwaczne”
i skomplikowane, jak w ekonomii (zwłaszcza w ﬁ zyce współczesnej).
Równie nietrafny jest zarzut niestałości wymiarów.

Panek proponuje rozważenie funkcji produkcji Cobba–Douglasa w postaci intensywnej
. Według niego
wymiar współczynnika a zmienia się w zależności od α nie dlatego,
że funkcja opisuje proces ekonomiczny (a nie ﬁzyczny), ale z tego
powodu, że opisywana zależność ma charakter nieliniowy. To, że
chodzi tu o zależności ekonomiczne, a nie ﬁ zyczne, nie ma żadnego
znaczenia. Nieliniowe procesy ﬁ zyczne generują zmienne wymiary
tak samo jak nieliniowe procesy w ekonomii.

W naszym przykładzie

i, jak widać, wymiar a zmienia się w czasie wraz ze zmianą wartości (bezwymiarowego z założenia) współczynnika elastyczności produkcji względem kapitału α.
Tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że „nieliniowe
procesy ﬁzyczne generują zmienne wymiary tak samo jak nieliniowe procesy w ekonomii”. Trudno mi znaleźć takie przypadki w ﬁzyce, szkoda
zatem, że Panek nie podał konkretnych przykładów takich nieliniowych
procesów ﬁzycznych.
Dlatego też niezbyt zrozumiały jest dla mnie postulat i stwierdzenie
prof. Panka:
spełnione musi być bezwzględnie Kornayowskie kryterium prawdy
logicznej. Dotyczy to w szczególności zgodności wymiarów. Ale tylko tyle! „Niestałość wymiarów”, „brak uzasadnienia dla wymiarów” to nie są poważne zarzuty naukowe. […] Reasumując, wymiary muszą być zgodne. A czy są proste, czy złożone, czy stałe, czy
niestałe, to nie ma większego znaczenia ani w ekonomii, ani w żadnej innej nauce. W ekonomii punktem wyjścia przy konstruowaniu
wymiarów są zasoby i strumienie. Wszystkie inne wymiary są ich
pochodnymi.
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5) Zbigniew Czerwiński, Kilka słów w sprawie wymiarów w ekonomii
I znów na początku pochwały i wyznanie autora:
Zgadzam się z W. Barnettem, że wymiary wielkości występujących
w modelach ekonomicznych (ekonometrycznych) powinny być starannie deﬁniowane. […] Czytelnik powinien wiedzieć, czy chodzi
np. o złote, czy złote na czas, czy o liczbę robotników lub liczbę
roboczogodzin itp. Wymiar parametrów jest zdeterminowany przez
wymiar zmiennych i gdy wymiar zmiennych nie budzi wątpliwości, nie powinien ich też budzić wymiar parametrów. […] Ważne
jest natomiast, aby – gdy zapisuje się równania (czysto teoretyczne
lub szacowane empirycznie) – wymiary prawej i lewej strony były
jednakowe. W pracach ekonomistów (ekonometryków) można znaleźć przykłady łamania tej zasady. Z tego powodu domaganie się jej
przestrzegania jest słuszne.

Potem jednak Zbigniew Czerwiński bagatelizuje zagadnienie, pisząc:
Barnetta gnębi problem niestałych wymiarów w ekonomii (ekonometrii) w przeciwieństwie do ich stałości w ﬁ zyce. Tak rzeczywiście
jest, ale to zmartwienie tylko tych, którzy oczekują, że nauki społeczne mogą (powinny) dokładnie naśladować nauki przyrodnicze.
Nie jest to jednak możliwe. Nauki przyrodnicze, w szczególności
ﬁ zyka, są w stanie formułować prawa uniwersalne, sprawdzające się
(przy stałych parametrach) niezależnie od miejsca i czasu. Zjawiska
społeczne takim prawom nie podlegają – chyba że za prawa uznamy
też pewne niewiele znaczące ogólniki w rodzaju „gdy cena rośnie,
to popyt spada”, co sprawdza się lub nie w zależności od okoliczności towarzyszących wzrostowi cen (ceteris paribus). […] Parametry
elastyczności i TFP to charakterystyki procesu produkcji, które są
różne w różnych krajach i w różnych epokach. Dlaczego miałoby być
inaczej?

Czerwiński dosyć nonszalancko rozprawia się z problemem, pisząc:
„Wymiary parametrów funkcji produkcji nie mogą być stałe. Powód,
dlaczego tak jest, to kwestia ﬁlozoﬁczna, której nie będę rozważał”. Czy
uznanie, że jakiś problem jest kwestią ﬁlozoﬁczną, to dostateczne uzasadnienie unikania poszukiwania odpowiedzi? Chyba nie.
Moim zdaniem całkowicie nie do przyjęcia jest następujący argument
autora:
gdyby w Europie grawitacja była odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości […] a w Ameryce była odwrotnie proporcjonalna
do trzeciej potęgi odległości, to „amerykański” wymiar stałej grawitacji byłby odmienny od „europejskiego”. […] W sferze ﬁzyki ta

Problemy analizy wymiarowej w ekonomii

29

rozbieżność jest niemożliwa, ale w ekonomii wydaje się być całkiem
naturalna. Zamiast uniwersalnych praw mamy tylko lokalne, statystyczne prawidłowości, sprawdzające się „na ogół” i tylko z pewnym
przybliżeniem.

Czym zatem jest nauka? Jeśli w ten sposób traktowalibyśmy analizę
ekonomiczną, to czy uzasadnione byłoby uznawanie ekonomii za naukę?
6) Maciej Przyłuski, Wymiary a ekonomia. Nie ma problemu
Maciej Przyłuski na początku chwali Barnetta, pisząc: „autor pracy postuluje, że konieczne jest konsekwentne i prawidłowe posługiwanie się wymiarami. Trudno się z tym nie zgodzić”. Zaraz po tym dodaje jednak: „swoje stwierdzenia autor wspiera dwoma przykładami, które – moim zdaniem
– nie pozwalają na sformułowanie żadnych inkwizytorskich osądów”.
Dalej pisze w podobnym stylu, że przedstawione przez Barnetta „zarzuty wskazują raczej na podstawowe niezrozumienie przez niego arytmetyki liczb kardynalnych: dla Barnetta z równości
wynika (po
skróceniu w obu stronach tej równości ), że
; właśnie argumenty
na tym poziomie się pojawiają”.
Dla Przyłuskiego problem postawiony przez Barnetta nie jest żadnym
problemem. Podążając za swoim poglądem, że „[u]kład jednostek to przyjęty (dość arbitralnie) zbiór wielkości podstawowych oraz pochodnych
wraz z jednostkami miar wielkości pochodnych”, zadaje pytanie i udziela
natychmiast odpowiedzi:
[…] jak są mierzone odpowiadające im wielkości występujące w naszych rozważaniach dotyczących funkcji produkcji. Odpowiedź
jest prosta: te wielkości reprezentują czas; wszystkie z nich mierzyć
można za pomocą tego samego zegara! Nie używamy specjalnego zegara do pomiaru upływającego czasu produkcji, czasu pracy maszyn i czasu pracy ludzi. Rok to zwykle 8760 godzin, jedna
maszynogodzina trwa godzinę, a jedna roboczogodzina, nawet
jak nam się dłuży, też trwa godzinę. […] K jest mierzone w maszynogodzinach/czas, tak więc jednak K jest wielkością bezwymiarową, po prostu, bo jej prawdziwy wymiar to czas/czas. Podobnie
L jest mierzone w roboczogodzinach/czas, więc także L jest wielkością bezwymiarową. Oczywiście, niepokojące Barnetta wielkości
oraz
są także bezwymiarowe. Rozważmy teraz wymiar współczynnika A. Jest to zgodne z tym, co zauważa Barnett
.
[…] wymiar współczynnika A jest taki sam, jak strumienia Q, co
chcieliśmy uzasadnić.

Można i tak – przyjąć „dość arbitralnie” jednostki podstawowe i problem znika. Co jednak, jeśli „dość arbitralnie” przyjmiemy (jak to często
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bywa w statystykach), że kapitał mierzymy w jednostkach monetarnych,
a czas w roboczogodzinach?
Zresztą to nie jest jedyna wypowiedź Przyłuskiego w tym krótkim artykule, w którym niczym Aleksander Macedoński rozwiązuje gordyjski
węzeł. Na zakończenie wywodu obwieszcza:
(...) ekonomistom się wydaje, że rozpatrują bardziej skomplikowane procesy niż te, z którymi mamy do czynienia w biologii,
chemii, ﬁ zyce (np. w geoﬁ zyce, metrologii) lub w niektórych naukach technicznych (np. inżynierii procesowej). To jest jednak
pogląd mylny. Po prostu ww. nauki rozwijały się zawsze sprawniej od teorii ekonomii.

Proste, prawda?

Zajrzy jmy do or yginał u!
Po tej ponownej lekturze tekstów odnoszących się do artykułu Barnetta zrobiłem coś, co powinienem zrobić co najmniej pięć lat temu, a czego
nie uczyniłem (ale jak mniemam, nie zrobiło tego też większość autorów
– jeśli nie wszyscy – łącznie z Barnettem). Sięgnąłem do oryginalnej pracy
Cobba i Douglasa z 1928 r.11 Jakież było moje zdziwienie, kiedy skonstatowałem, że to, co jest używane jako funkcja Cobba–Douglasa we współczesnej literaturze ekonomicznej i w podręcznikach ekonomii, nie ma wiele
wspólnego z oryginalną propozycją Cobba i Douglasa.
Co zrobili Cobb i Douglas? Zebrali dane statystyczne dotyczące wielkości zaangażowanego kapitału i pracy oraz wielkości produkcji w gospodarce amerykańskiej (w sektorze produkcji przemysłowej) z lat 1899–1922.
Te oryginalne dane statystyczne, którymi się posługiwali, są przedstawione w trzech kolejnych tabelach (rysunki 1, 2 i 3 zawierają odpowiednio
tabele II, III i IV z oryginalnej wersji artykułu z 1928 r.). Na marginesie:
te dane obejmują też okres kryzysu w latach 1920–1921, co widać chociażby po dużym spadku inwestycji w 1921 r. w latach 1921 i 1922 (patrz
pierwsza kolumna w table II – rysunek 1), oraz spadku produkcji w 1921 r.
(patrz table IV – rysunek 3). Warte podkreślenia i godne zauważenia jest
to, że już w 1922 r. produkcja wyraźnie wzrosła. Głębokość depresji w latach 1920–1921 była podobna do głębokości depresji z 1929 r. – różnica
jest jedynie taka, że wyjście z depresji lat 1920–1921 dokonało się głównie
dzięki spontanicznym siłom rynkowym, a wyjście z depresji 1929 r. dokonywało się przy dużej interwencji państwa. Gospodarka amerykańska
wyszła z kryzysu lat 1920–1921 bardzo szybko, a z kryzysu w 1929 r. wychodziła przez następne 10 lat. Dlatego też kryzys z lat 1920–1921 często
11

Charles Wiggins Cobb, Paul Howard Douglas, A Theory of Production, dz. cyt.
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nazywa się „kryzysem, o którym nie słyszeliście” albo „zapomnianym
kryzysem”.
Najistotniejsze jest jednak to, że przy estymacji parametrów funkcji
produkcji Cobb i Douglas posługiwali się nie wartościami bezwzględnymi, a wartościami względnymi (wskaźnikami). Dlatego w tabelach są podane te wartości względne: na rysunku 1 (table II) wskaźnik zmian zaangażowanego kapitału jest przedstawiony w ostatniej kolumnie (w latach
1899–1922 kapitał ten wzrósł 4,31 razy), na rysunkach 2 i 3 (table III
i table IV) autorzy podali tylko same wartości wskaźników zaangażowanej pracy i wielkości produkcji. Na rysunku 4 przedstawiono oryginalne wykresy zmian wskaźników zaangażowanego kapitału, zatrudnienia
i wielkości produkcji.

Rysunek 1. Oryginalna tabela z artykułu Cobba i Douglasa (1928) zawierająca dane
statystyczne o zaangażowanym kapitale w sektorze produkcyjnym Stanów Zjednoczonych w latach 1989–1922
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Rysunek 2. Oryginalna tabela z artykułu Cobba i Douglasa (1928) zawierająca dane
statystyczne o zaangażowanej liczbie pracowników w sektorze produkcyjnym Stanów Zjednoczonych w latach 1989–1922

Rysunek 3. Oryginalna tabela z artykułu Cobba i Douglasa (1928) zawierająca dane
statystyczne o wielkości produkcji materialnej Stanów Zjednoczonych w latach
1989–1922
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Rysunek 4. Oryginalny rysunek z artykułu Cobba i Douglasa (1928) obrazujący
zmiany względne kapitału, wielkości zatrudnienia i wielkości produkcji w Stanach
Zjednoczonych w latach 1989–1922

Rysunek 5. Fragment oryginalnego tekstu artykułu Cobba i Douglasa z 1928 r.

Na rysunku 5 przedstawiono fragment oryginalnego tekstu Cobba
i Douglasa dotyczącego ostatecznego wyboru postaci funkcji produkcji
do estymacji parametrów i aproksymacji rzeczywistej wielkości produkcji w Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że autorzy są świadomi
potrzeby zachowania wielkiej ostrożności w wyborze postaci funkcji produkcji (jak sami piszą: „rezerwując sobie prawo innego wyboru, jeśli sobie
tego zażyczymy”); P’, L i C oznaczają odpowiednio wskaźniki wielkości
produkcji, wielkości zatrudnienia i zaangażowanego kapitału. Estymacji
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parametrów b i k Cobb i Douglas dokonują, przyjmując za kryterium dopasowania do danych rzeczywistych miarę błędu średniokwadratowego. Z tych estymacji wynika im, że optymalne wartości to b = 1,01 oraz
k = ¾ 12. Jakość tego dopasowania przedstawiono na rysunku 6 (oryginalny wykres z artykułu Cobba i Douglasa). To, co mnie zastanawia (a może
i niepokoi), to otrzymana dosyć „okrągła” wartość parametru k (= ¾).
Z reguły przy estymacji parametrów jakiejkolwiek funkcji wielkości optymalne parametrów są wartościami rzeczywistymi, których wartości zwykle zaokrągla się na którymś tam (np. czwartym) miejscu znaczącym.
Warto zatem zapisać w jawny sposób postać funkcji produkcji stosowanej przez Cobba i Douglasa:
.
Stosując taką postać funkcji produkcji, Cobb i Douglas unikają wszelkich problemów związanych z analizą wymiarową, jako że wszelkie używane przez nich zmienne są bezwymiarowymi wskaźnikami. Można by
zatem powiedzieć, że przynajmniej w przypadku funkcji produkcji Cobba–Douglasa problem postawiony przez Barnetta samoistnie znika. Nie
oznacza to, że postulowana przez Barnetta konieczność rygorystycznego
stosowania analizy wymiarowej w ekonomii także przestaje być zasadna.
Problem nadal istnieje i ta potrzeba jest tak samo ważna jak w ﬁzyce i we
wszelkich innych naukach.

12

Te parametry b i k odpowiadają we współczesnej notacji parametrom A i 1-α.
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Rysunek 6. Oryginalne wykresy z artykułu Cobba i Douglasa (1928) obrazujące jakość dopasowania funkcji produkcji do rzeczywistych danych o wielkości produkcji
w Stanach Zjednoczonych w latach 1989–1922

Kiedy pięć lat temu pisaliśmy komentarz do artykułu Baretta (Kwaśnicki, Zieliński, 2006) nie zajrzeliśmy (niestety, chciałoby się powiedzieć)
do oryginalnego artykułu Cobba i Douglasa z 1928 r. Dopiero teraz widzimy, jak wiele by to zmieniło, gdybyśmy to uczynili. Intuicyjnie wyczuwaliśmy jednak tok myślenia Cobba i Douglasa. Napisaliśmy wtedy:
Weźmy jako przykład funkcję popytu o stałej elastyczności cenowej:

elastyczność α jest liczbą, która zmienia się w zależności od analizowanego rynku, może być różna w różnych okresach czasowych. Jeśli cena
jest wyrażona w złotówkach, Q w sztukach (np. wihajstrów, telewizorów,
samochodów), to a powinno mieć wymiar [szt · zł-α]. Napotykamy tutaj
problem postawiony przez Barnetta. W odróżnieniu od sytuacji w ﬁzyce
(np. przy równaniu na siłę przyciągania grawitacyjnego), gdzie wykładnik
potęgi jest z reguły stały (w równaniu na siłę grawitacji wykładnik przy
odległości r jest równy 2). Zatem stała grawitacji G ma niezmienny wymiar niezależnie od tego, czy analizujemy siły przyciągania się mikrocząstek na ziemi, czy siły przyciągania się planet. W sytuacji funkcji popytu
już tak nie jest. Wymiar parametru a musiałby się zmieniać w zależności od tego, jaki rynek i w jakim czasie analizujemy (bo α nie jest stałą).
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Rozwiązaniem, które w takiej sytuacji można zastosować, jest wybór jakiejś ceny referencyjnej p0 i odniesienie ceny bieżącej do ceny referencyjnej, czyli zapisanie funkcji popytu w postaci:
.
Wówczas wymiar parametru a jest równy [szt] i niezależny od α bo
p/p0 jest bezwymiarową liczbą rzeczywistą. Można zarzucić temu podejściu, że jest ono swego rodzaju „protezą”, ale na obecnym etapie analizy
ekonomicznej, kiedy chcemy stosować aparat matematyczny, jest to pewne wyjście, które umożliwia uniknięcie problemów metodologicznych,
a nawet problemów natury fundamentalnej.
Podobnie można postąpić w przypadku funkcji produkcji, odnosząc
bieżący kapitał i pracę do kapitału i pracy referencyjnej (K0 i L0):
.
A więc ta zaproponowana przez nas postać funkcji produkcji jest tożsama z tą zaproponowaną przez Cobba i Douglasa w 1928 r.
Jeśli już jesteśmy przy historii związanej ze zmianą interpretacji pewnych klasycznych pojęć, to wspomnę o – moim zdaniem – jednym z najważniejszych takich przypadków13. Pod koniec lat 50. XX w. Alban William Phillips „bawił się” danymi statystycznymi, dopasowując dane z rozwoju Wielkiej Brytanii w latach 1861–1957, i określił zależność pomiędzy
bezrobociem (U) i stopą zmian płac nominalnych (W). Opublikował te
swoje rozważania w sławnym artykule Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom 1861–
195714. Na rysunku 7 przedstawiono oryginalny wykres z pracy Phillipsa.
Artykuł jest przykładem dobrej, solidnej pracy ekonomisty rzemieślnika
(w tym bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa). Jednakże w 1960 r.
Paul Samuelson i Robert Solow opublikowali w prestiżowym „American
Economic Review” artykuł pt.: Analytical Aspects of Anti-Inﬂation Policy, w którym dokonali reinterpretacji (słowo „nadużycie” byłoby lepsze)
krzywej zaproponowanej przez Phillipsa i przedstawili ją jako zależność
pomiędzy wielkością bezrobocia i inﬂacji. Stwierdzili, że istnieje wymienność pomiędzy inﬂacją a bezrobociem (wysokiej inﬂacji towarzyszy niskie bezrobocie i odwrotnie – gdybyśmy chcieli zmniejszyć inﬂację, musielibyśmy się zgodzić na to, by wzrosło bezrobocie). Oryginalny wykres
z pracy Samuelsona i Solowa reinterpretujący krzywą Philipsa przedstawia
rysunek 8.
13
Od wielu lat zwracam na to uwagę studentom, kiedy omawiamy tzw. krzywą
Phillipsa.
14
„Economica” 1958, listopad.
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W 1961 r. Samuelson włączył tak zreinterpretowaną krzywą Phillipsa
do piątego wydania swojego podręcznika Economics, a że podręcznik był
w tamtym czasie traktowany jako wzorcowy, to wielu innych autorów
podręczników (i artykułów naukowych) dokonało tego samego w następnych latach. W ten sposób kolejne pokolenia studentów są uczone tej błędnej postaci krzywej Phillipsa, ale co gorsza, uczeni sądzą, że taka krzywa
może być podstawą prowadzenia polityki gospodarczej rządów (w tej postaci weszła do standardowego zestawu „narzędzi” polityki gospodarczej
keynesistów i neoklasyków).
Nawiasem mówiąc, trzeba się wykazać naprawdę „dobrą wolą”, by na
podstawie danych statystycznych (czy to zebranych przez Phillipsa, czy
przez Samuelsona i Solowa), tak bardzo „rozrzuconych” (np. rysunek 7),
zaproponować „gładką” krzywą (rysunek 8) obrazująca „zamienność inﬂacji i bezrobocia”, która to krzywa bez zastrzeżeń została przyjęta przez
polityków gospodarczych.
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Rysunek 7. Oryginalny wykres z pracy A. W. Phillipsa obrazujący zależność pomiędzy wielkością bezrobocia a stopą zmian płac
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Rysunek 8. Reinterpretacja krzywej Phillipsa dokonana przez Samuelsona i Solowa

Podsumowanie
Jeżeli w analizie ekonomicznej stosujemy modele formalne (matematyczne), to bezwzględnie, tak jak to jest np. w ﬁzyce, powinniśmy przestrzegać zgodności wymiarów we wszystkich stosowanych równaniach.
Jeśli w tych równaniach występują parametry posiadające jakieś wymiary, to wymiary tych parametrów powinny być niezmienne w czasie oraz
niezależne od regionu, kraju, sektora, gałęzi przemysłu (ogólnie miejsca),
do którego to równanie się stosuje. Ekonomiści w swoich pracach powinni przynajmniej zasygnalizować czytelnikowi, że są świadomi problemu
wymiarowości w stosowanej przez nich analizie.
Warto jednak powiedzieć, że powszechna dążność ekonomii ortodoksyjnej do opisu ilościowego zjawisk gospodarczych nie oznacza, że taki
opis jest pełny i adekwatny. W ekonomii (ale także w innych naukach
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np. ﬁzyce, o czym pisał m.in. Feynman) opis ilościowy czy formalny nie
jest tożsamy ze zrozumieniem zjawiska. W tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź Daniela Yankelovicha (teoretyka, profesora psychologii,
ale też praktyka – założyciela znanej ﬁrmy badającej rynki) na temat nadmiernej ufności pokładanej w liczbach i liczeniu:
Krok pierwszy to zmierzyć i policzyć to, co może być łatwo zmierzone i policzone. I to jest całkiem okej. Krok drugi to pominąć to,
czego nie da się zmierzyć i policzyć, albo przypisać temu czemuś
jakąś arbitralną wartość liczbową. To jest posunięcie sztuczne, które
wprowadza nas w błąd. Krok trzeci to przyjąć, że to, czego nie da
się zmierzyć i policzyć, tak naprawdę nie jest zbyt ważne. To jest
ślepota. Krok czwarty to stwierdzić, że to, czego się nie da zmierzyć
i policzyć, właściwie nie istnieje. To samobójstwo15.
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Załącznik
Wymiary w ﬁzyce
Układ SI (Système International d’Unités); zatwierdzony w 1960 r.
Nazwa

Jednostka

Wielkość ﬁzyczna

metr

m

długość

kilogram

kg

masa

sekunda

s

czas

amper

A

natężenie prądu elektrycznego

kelwin

K

temperatura

kandela

cd

natężenie światła, światłość

mol

mol

liczność materii
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Jednostki pochodne

Nazwa

Jednostka

Wielkość ﬁzyczna

radian

rad

miara kąta
płaskiego

steradian

sr

miara kąta
bryłowego

Informacje dotyczące jednostki
(liczby niemianowane)

Wielkość

Nazwa

Oznaczenie

W jednostkach podstawowych

siła

niuton

N

kg · m · s-2

ciśnienie

paskal

Pa

kg · m-1 · s-2

energia, praca

dżul

J

kg · m2 · s-2

moc

wat

W

kg · m2 · s-3

Wielkość

Nazwa

Oznaczenie

W jednostkach
podstawowych

ładunek elektryczny

kulomb

C

A·s

napięcie elektryczne

wolt

V

kg · m2 · s-3 · A-1

pojemność elektryczna

farad

F

kg-1 · m-2 · s4 · A 2

rezystancja

om

Ω

kg · m2 · s-3 · A-2

przewodność elektryczna

simens

S

kg-1 · m-2 · s3 · A 2

strumień magnetyczny

weber

Wb

kg · m2 · s-2 · A-1

indukcja magnetyczna

tesla

T

kg · s-2 · A-1

indukcyjność

henr

H

kg · m2 · s-2 · A-2

Dr Philipp Bagus
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TR AG E D I A E U R O
Od samego początku istnienia Unii Europejskiej toczy się spór pomiędzy zwolennikami dwóch odmiennych idei. Którą z wizji
przyjąć: klasyczno-liberalną czy socjalistyczną? Wprowadzenie euro miało istotny wpływ
na strategię, którą zawiera każda z tych wizji.
Aby zrozumieć tragedię euro i historię tej waluty, trzeba zapoznać się z tymi dwiema odmiennymi, podstawowymi wizjami oraz przyjrzeć się napięciom, które ujawniły się w trakcie dyskusji o wspólnym pieniądzu europejskim.

Dwie wizje Europy
Ojcowie założyciele UE, Robert Schuman (Francuz urodzony w Luksemburgu), Konrad Adenauer (Niemiec) oraz Alcide de Gasperi (Włoch),
to niemieckojęzyczni katolicy, którym bliższa była klasyczno-liberalna
wizja Europy .
Główne osiągnięcie klasyczno-liberalnej wizji Europy stanowił Traktat
Rzymski z 1957 roku. Traktat ten zapewniał cztery podstawowe wolności: wolny obrót towarami, wolne świadczenie usług, swobodny przepływ
kapitału oraz wolność przemieszczania się. Traktat przywrócił prawa, które odgrywały istotną rolę w Europie w okresie klasycznego dziewiętnastowiecznego liberalizmu, lecz zostały porzucone w epoce nacjonalizmu
i socjalizmu. Traktat stanowił odwrót od czasów socjalizmu, który doprowadził do konﬂiktów między narodami Europy, zakończonych dwiema
wojnami światowymi.
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Wizja klasycznego liberalizmu ma na celu przywrócenie dziewiętnastowiecznych wolności. Na wspólnym europejskim rynku powinna zwyciężyć wolność konkurencji bez barier wejścia. W świetle tej wizji nikt nie
powinien zabraniać niemieckiemu fryzjerowi strzyżenia w Hiszpanii ani
też pobierać od Anglika podatku za przekazywanie pieniędzy z niemieckiego do francuskiego banku lub za inwestowanie na włoskiej giełdzie.
Żaden rząd nie powinien udzielać dotacji, zakłócając w ten sposób konkurencję. Nikt nie powinien mieć prawa zabronić Duńczykowi ucieczki
z jego państwa opiekuńczego z bardzo wysokimi stawkami podatkowymi
do państwa z mniejszym obciążeniem podatkowym, takiego jak Irlandia.
Istotnym elementem wizji klasycznego liberalizmu jest konkurencja
na wszystkich poziomach. Jej konsekwencją jest spójność, gdyż standardy produktów, ceny czynników produkcji, a w szczególności płace upodabniają się do siebie. Kapitał przenosi się tam, gdzie są niskie płace, co
skutkuje ich wzrostem; pracownicy z kolei przemieszczają się do regionów, w których płace są wysokie, przyczyniając się do ich spadku. Rynek
dostarcza zdecentralizowanych rozwiązań problemów ochrony środowiska naturalnego, opartych na poszanowaniu praw własności. Polityczna
konkurencja jest gwarantem najważniejszej europejskiej wartości, jaką
jest wolność. Konkurencja podatkowa sprzyja niskim stawkom podatkowym oraz ﬁskalnej odpowiedzialności. Ludzie, a także ﬁ rmy, chcąc
uniknąć wysokich podatków, „głosują nogami”. Suwerenność podatkowa poszczególnych państw stanowi najlepszą ochronę przed tyranią.
Konkurencja zwycięża także w sferze pieniądza. Rozmaite instytucje
monetarne konkurują między sobą, oferując walutę wysokiej jakości. Te,
które dostarczają bardziej stabilnych walut, wywierają nacisk na inne,
aby również tak czyniły.
Biegunowym przeciwieństwem wizji klasycznego liberalizmu jest
socjalistyczna lub imperialna wizja Europy, której bronili tacy politycy,
jak Jacques Delors i François Mitterrand. Koalicja różnych grup nacjonalistów, socjalistów i konserwatystów, których łączy etatyzm, czyni wszelkie
wysiłki, aby przeforsować swój plan działania. Pragnie ona widzieć Unię
Europejską jako imperium lub fortecę: protekcjonistyczną na zewnątrz
i interwencjonistyczną wewnątrz. Etatyści owi marzą o scentralizowanym
państwie, zarządzanym przez sprawnych technokratów, za jakich uważają
samych siebie.
W ich wyobrażeniach centrum Imperium rządziłoby peryferiami.
Istniałoby wspólne i scentralizowane ustawodawstwo. Obrońcy socjalistycznej wizji Europy pragną budowy europejskiego megapaństwa, które
powielałoby model państwa narodowego na obszarze całego kontynentu.
Chcą europejskiego państwa opiekuńczego, które byłoby odpowiedzialne
za redystrybucję, regulację i harmonizację ustawodawstwa w całej Europie. Zharmonizowanie podatków i przepisów socjalnych miałoby się dokonać na najwyższym poziomie centralizacji. Jeśli stawka VAT waha się
w krajach Unii Europejskiej od 15 do 25 procent, socjaliści ujednoliciliby
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ją do 25 procent we wszystkich krajach. Takie zharmonizowanie prawa
leży w interesie najlepiej chronionych, najbogatszych i najbardziej produktywnych pracowników, którzy – w przeciwieństwie do mniej uprzywilejowanych – mogą sobie „pozwolić” na tego rodzaju przepisy. Gdyby
niemieckie ustawodawstwo socjalne wprowadzić w Polsce, trudno byłoby
jej konkurować z sąsiadem.
Taktyka budowy owego państwa polegałaby na wykorzystywaniu sytuacji kryzysowych do tworzenia nowych instytucji (takich jak Europejski
Bank Centralny (EBC) lub przyszłe Europejskie Ministerstwo Finansów),
a także do poszerzenia władzy istniejących instytucji, np. Komisji Europejskiej lub EBC .

Droga do euro
W kwietniu 1989 roku opublikowano Raport Delorsa, czyli trzyetapowy plan wprowadzenia euro. Był to milowy krok na drodze do euro. Na
szczycie w Rzymie w grudniu 1990 roku, tj. w dwa miesiące po zjednoczeniu Niemiec, plan został oﬁcjalnie przyjęty jako element długofalowych
celów ustalonych w Jednolitym Akcie Europejskim.
Pierwszy etap był już właściwie w toku od lipca 1990 roku i polegał na
zwiększeniu koordynacji gospodarczej i monetarnej. Zlikwidowano kontrolę kursów wymiany i ukończono organizację wspólnego rynku.
Polityczną wolę wprowadzenia jednolitej waluty wyrażono w Traktacie
z Maastricht podpisanym 9 i 10 grudnia 1991 roku. Traktat ustalał szczegóły wprowadzenia euro oraz datę rozpoczęcia realizacji drugiego etapu
Raportu Delorsa na 1994 rok. W trakcie realizacji drugiego etapu, czyli
w latach 1994–1998, powołano Europejski Instytut Walutowy (pierwowzór EBC) oraz szykowano się do wyboru uczestników unii monetarnej.
Wspólny system walutowy pomagał w ujednoliceniu stóp procentowych. Gdy wzrastało prawdopodobieństwo przystąpienia kraju do strefy
euro, poważnie zadłużone rządy musiały płacić niższe odsetki. W krajach
o wysokiej inﬂacji stopa inﬂacji obniżyła się także dlatego, że ludzie spodziewali się, iż inﬂacja euro będzie niższa niż inﬂacja waluty narodowej.
Trzeci etap realizacji Raportu Delorsa został zapoczątkowany oﬁcjalnym wprowadzeniem euro 1 stycznia 1999 roku. Kursy wymiany walut
krajów członkowskich zostały trwale ustalone. Etap ten zakończył się, gdy
trzy lata później euro wprowadzono do obiegu gotówkowego.

Kto c hc i a ł w prowad z e n i a e u ro?
Rządy krajów o wysokiej inﬂacji nie obawiały się nowo ustanowionego
europejskiego banku centralnego (EBC). Choć pozornie wyglądał jak kopia Bundesbanku, można go było poddać politycznej presji, co sprawiało,

46

ZMIENNOŚĆ GOSPODARCZA I RYZYKO

że stopniowo przekształcił się on w bank centralny typowy dla krajów
łacińskich. Kontrolę nad EBC sprawuje tak naprawdę południe Europy.
Rada składa się z dyrektorów EBC oraz prezesów narodowych banków
centralnych. Wszyscy mają równą siłę głosu. Niemcy oraz północnoeuropejskie kraje o twardej polityce pieniężnej, takie jak Holandia, Luksemburg i Belgia, mają łącznie mniej głosów niż takie kraje, jak Włochy, Portugalia, Grecja, Hiszpania i Francja, których rządy są bardziej skłonne do
akceptowania deﬁcytu. Kraje łacińskie mają silne związki zawodowe oraz
wysokie zadłużenie, co sprawia, że są w naturalny sposób bardziej skłonne do wywoływania inﬂacji.
Euro było dla krajów łacińskich korzystne dlatego, że inﬂacja tej waluty
mogła się dokonywać bez widocznych oznak. Taką oznaką byłaby na przykład aprecjacja marki. Inﬂacja postępowała, ale miała charakter ukryty.
Kiedy ceny zaczynają rosnąć, względnie łatwo można za nią winić określone branże. Na przykład politycy mogą powiedzieć, że ceny ropy rosną
z powodu szczytu wydobycia (peak oil). Jeśli jednak ceny ropy wzrastają,
a jednocześnie następuje dewaluacja, politykom jest już trudniej wskazać
ten czynnik jako winowajcę. Dewaluacja w połączeniu z wyższą inﬂacją
mogą łatwo doprowadzić do przegranej w wyborach. Dewaluacja w stosunku do marki niemieckiej zniknęła w momencie wprowadzenia euro.
Wprowadzenie euro wiązało się z oczekiwaniem, że pieniądz w krajach
Europy Południowej będzie solidniejszy. Zmniejszyły się tam oczekiwania
inﬂacyjne. Gdy są one wysokie, ludzie ograniczają swoje zapasy gotówki
i dokonują zakupów, bo sądzą, że w przyszłości ceny znacznie wzrosną.
Gdy oczekiwania inﬂacyjne zmniejszają się, zapasy gotówki rosną tylko
nieznacznie, co prowadzi do niższej inﬂacji cenowej. Jest to jedna z przyczyn, które sprawiają, że stopy inﬂacji w krajach Europy Południowej
spadły jeszcze przed wprowadzeniem euro. Nadzieje związane z euro obniżyły oczekiwania inﬂacyjne, pomagając tym krajom spełnić kryterium
Traktatu z Maastricht dotyczące niskich stóp inﬂacji.
Wprowadzenie euro spowodowało spadek stóp procentowych w krajach południowoeuropejskich, w szczególności zmalało oprocentowanie
rządowych obligacji. Ludność i rządy mogły płacić mniejsze odsetki za
swoje długi. Inwestorzy kupowali obligacje krajów peryferyjnych o wysokiej rentowności, co podnosiło ich ceny oraz obniżało stopy procentowe.
Był to zyskowny interes, gdyż oczekiwano, że obligacje, które nadal były
nominowane w lirach, pesetach, escudo i drachmach, przyniosą zyski
w euro.
Niższe stopy procentowe pozwoliły niektórym krajom na obniżenie
deﬁcytu i spełnienie kryteriów Traktatu z Maastricht. Na przykład stopy
procentowe we Włoszech uległy znacznej obniżce, co pozwoliło rządowi
zaoszczędzić na płaceniu odsetek. W 1996 roku Włochy zapłaciły 110 miliardów euro odsetek, zaś w 1999 roku już tylko 79 miliardów.
Stopy procentowe krajów południowoeuropejskich uległy obniżeniu
z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze wiązało się to ze spadkiem
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oczekiwań inﬂacyjnych: prestiż Bundesbanku, który został częściowo
przeniesiony na EBC, doprowadził do obniżki oprocentowania. Po drugie zmalała premia za ryzyko. Wspólna waluta została wprowadzona jako
kolejny krok na drodze do politycznej integracji Europy. Zakładano, że
wprowadza się ją na czas nieokreślony. Rozpadu strefy euro nie rozpatrywano nawet jako zagadnienia prawnego i uważano by go za wielką
polityczną stratę. Oczekiwano, że w razie konieczności mocniejsze gospodarczo kraje poratują słabsze. Ze względu na domniemaną gwarancję dla
swoich długów wiele krajów płaciło niższe odsetki, gdyż ryzyko ich bankructwa zostało obniżone.
Stopy spadły, ponieważ obniżyła się premia inﬂacyjna, mimo że prawdziwe oszczędności się nie zwiększyły. Niższe stopy procentowe spowodowały, że ceny dóbr kapitałowych zaczęły rosnąć. W rezultacie w wielu
krajach śródziemnomorskich nastąpił boom budowlany. Ekspansywna
polityka pieniężna powiększała bańkę spekulacyjną aż do 2008 roku, gdy
globalny kryzys doprowadził do krachu na rozrośniętych ponad miarę
rynkach nieruchomości.

Zw ię k s z ony i mp or t i w y ż s z y s t a nd a rd ż yc i a
Niemcy tradycyjnie posiadały nadwyżki rachunku bieżącego, tj. dzięki
wydajności i konkurencyjności wyższy eksport niż import. Niemcy oszczędzali i inwestowali, zwiększając swoją produktywność. Jednocześnie stawki
płac umiarkowanie wzrosły. Wynikłe stąd nadwyżki eksportu oznaczały, że
Niemcy mogli podróżować i inwestować w innych krajach. Nabyli więc za
granicą majątek, który w razie wyjątkowej sytuacji mógł zostać odsprzedany. W rezultacie nastąpił nacisk na wzrost kursu wymiany.
Przez wiele lat marka niemiecka zyskiwała na wartości z powodu
wzrostu produktywności w Niemczech. Stała się symbolem niemieckiego cudu gospodarczego. Aprecjacja marki na zagranicznych rynkach
wymiany sprawiła, że import staniał. Za niemieckie produkty o wysokiej jakości można było sprowadzić z zagranicy towary i inne dobra po
niższych cenach. Staniały także wakacje i inwestycje za granicą. Podniósł się standard życia. Taki mechanizm zwiększonej produktywności,
prowadzący do zwiększonego eksportu i do aprecjacji waluty, funkcjonuje w UGW do dziś.
Jednakże w południowej części UGW sprawy wyglądają inaczej. Produkcja jest tam względnie mniej wydajna. Po wprowadzeniu euro konsumpcja na południu Europy wzrosła, do czego zachęcały sztucznie zaniżone stopy procentowe. Oszczędności i inwestycje nie powiększyły się tak
bardzo jak w Niemczech; wzrost produktywności był również znacznie
mniejszy. Ponadto nowe pieniądze zostały wykorzystane przede wszystkim w krajach peryferyjnych, gdzie przyczyniły się do zwiększenia płac.
Płace w tych krajach były wyższe niż w Niemczech, co doprowadziło
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do utraty konkurencyjności, nadwyżki importu nad eksportem, a także
spowodowało tendencję do deprecjacji waluty.
Od wprowadzenia euro aż do 2010 roku konkurencyjność Niemiec,
mierzona wskaźnikiem opartym na kosztach jednostki pracy opracowanym przez EBC, wzrosła o 13,7 procent. W tym samym czasie Grecja,
Irlandia, Hiszpania i Włochy straciły na konkurencyjności odpowiednio
11,3, 9,1, 11,2 i 9,4 procent . Według danych EBC Niemcy, które w pierwszym kwartale 2010 roku miały wskaźnik konkurencyjności 88,8, są
znacznie bardziej konkurencyjne niż Irlandia z 118,7, Grecja z 108,8 oraz
Hiszpania ze 111,6 punktami.
Przed wprowadzeniem euro kraje łacińskie, w których rosły wynagrodzenia i utrzymywała się silna pozycja związków zawodowych, a rynki
pracy były mało elastyczne, także traciły na konkurencyjności względem
Niemiec. Mimo to, zanim ustanowiono wspólną walutę, inﬂacje i dewaluacje przyczyniły się do odzyskania konkurencyjności, obniżając realne
wynagrodzenia. Jednocześnie podrożał import.
Długotrwałe deﬁcyty handlowe, charakterystyczne dla krajów łacińskich, mają negatywny wpływ na wartość waluty. Deﬁcyt handlowy
oznacza, że w innych pozycjach bilansu płatniczego występuje nadwyżka.
Do kraju utrzymującego deﬁcyt mogą płynąć transfery pieniężne albo kraj
ten może zwiększyć swój dług zagraniczny netto. Bez wystarczających
transferów ﬁnansowych – takich jak transfery bieżące czy zagraniczne inwestycje bezpośrednie – deﬁcyt handlowy oznacza, że dług publiczny oraz
prywatny dług zagraniczny danego kraju rosną.
Wkrótce po wprowadzeniu euro pojawiły się dysproporcje między poszczególnymi krajami. W krajach południowoeuropejskich wzrósł deﬁcyt
rachunku bieżącego związany z boomem konsumpcyjnym, a w Niemczech
rozwijał się przemysł nastawiony na eksport. Aprecjacja marki sprawiłaby
niemieckim eksporterom problemy i ograniczyłaby nadwyżki rachunku
bieżącego Niemiec. Euro uniemożliwiało taki rozwój wypadków.
Nowe euro napływało z wywołanego z krajów południowoeuropejskich, gdzie kredyt wywołał boom, do Niemiec, w których następował
wzrost cen. EBC nadal ﬁnansował i stymulował wydatki konsumpcyjne
w tych krajach, co spowodowało redystrybucję. Nowe pieniądze traﬁały
do krajów południowoeuropejskich, gdzie kupowano za nie niemieckie
produkty.
Redystrybucja związana z różnym tempem produkcji pieniądza sprzyjała rozwojowi kultury dekadencji. Sytuacja przypominała czasy „przekleństwa złota” w Hiszpanii po odkryciu Nowego Świata, kiedy do kraju
zaczęły napływać nowe pieniądze, czyli złoto. Hiszpania importowała
wówczas dobra i usługi (w większości militarne) z całej Europy. W konsekwencji europejscy eksporterzy zaczęli odnotowywać zyski, a wydajność
hiszpańskiego przemysłu spadała.
To samo wydarzyło się w streﬁe euro. Na południu Europy pieniądze były wstrzykiwane do gospodarki szybciej niż w pozostałej części
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kontynentu. Kiedy wybudowano już domy, pieniądze zaczęły traﬁać do
innych zakątków Eurostrefy, ponieważ Hiszpania importowała dobra
z Niemiec i innych krajów północnoeuropejskich. Wzrósł deﬁcyt rachunku bieżącego krajów śródziemnomorskich.
Monetarny imperializm krajów południowoeuropejskich doprowadził
do tego, że Niemcy musiały zaakceptować wytworzone przez nie pieniądze. Rozpatrzmy następujący przykład: grecki bank centralny drukuje pieniądze w celu wypłacenia greckiemu politykowi wynagrodzenia. Grecki
polityk kupuje mercedesa (mógłby też kupić czołg, co nie byłoby dziwne,
gdyż jedenastomilionowy kraj, jakim jest Grecja, importuje najwięcej broni konwencjonalnej w Europie; wydatki Grecji na zbrojenia pochłaniają
największy procent PKB ze wszystkich krajów UE).
W warunkach standardu złota za importowane dobra Grek zapłaciłby tym szlachetnym metalem, który opuściłby Grecję i traﬁł do Niemiec
W systemie płynnych kursów papierowych walut ﬁducjarnych polityk
musiałby wymienić swoją nowo wydrukowaną drachmę na markę niemiecką; marka zyskałaby na wartości, dzięki czemu pracownicy fabryki
samochodów mogliby pojechać na tanie wakacje do Grecji. Kiedy walutą
jest euro, papierowy pieniądz spływa do Niemiec, a tu traktuje się go jako
legalny środek płatniczy, co sprawia, że ceny rosną.

Jak EBC finansuje rządy
Kiedy rządy wydają więcej pieniędzy, niż uzyskują z podatków, emitują obligacje. W przeciwieństwie do Fed, EBC z reguły nie wykupuje ich
w całości (niedawny kryzys długu publicznego spowodował odstępstwo
od tej reguły). Jeśli rząd sprzedaje dziesięcioletnie obligacje o wartości
1000 euro, to banki kupią je prawdopodobnie za nowo utworzone pieniądze, ponieważ wiedzą, że EBC zaakceptuje te obligacje jako zabezpieczenie kredytu.
EBC akceptuje obligacje w transakcji odwracalnej, takiej jak zabezpieczona pożyczka na okres jednego tygodnia (lub miesiąca), pożyczając bankom nowe pieniądze. Po tygodniu EBC po prostu odnowi pożyczkę i jeśli
zechce utrzymać poziom podaży pieniądza, zaakceptuje obligacje. EBC
może tak robić przez dziesięć lat. Po tym czasie, rząd będzie musiał spłacić
obligacje i prawdopodobnie uczyni to, emitując kolejne, i tak dalej. Rząd
nigdy nie musi spłacać swojego długu; wystarczy, że wyemituje nowy, by
spłacić stary. Czy jednak rząd płaci przynajmniej odsetki od obligacji?
Odsetki są spłacane do EBC. Jak już wspomnieliśmy, część odsetek płynie
z powrotem do rządu, gdyż zyski EBC są przekazywane poszczególnym
narodowym bankom centralnym (ich wysokość zależy od kapitału każdego banku). Stamtąd zyski płyną do konkretnych rządów. A co się dzieje
z odsetkami, które nie spływają z powrotem, tj. które nie są przekazywane
rządowi w postaci zysków? Czy rządy nie muszą za nie płacić? Otóż w celu
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zapłaty za te wydatki rząd może wyemitować nowe obligacje. Banki kupują obligacje, a EBC akceptuje je jako zabezpieczenie kredytu. To właśnie
umożliwia EBC ﬁnansowanie deﬁcytów krajów członkowskich.
W takim razie jak doszło do tego, że Grecja popadła w problemy z reﬁnansowaniem? Kraj ten miał problemy z przedłużaniem spłaty swojego
długu. Obawiano się, że EBC przestanie akceptować greckie obligacje i ich
ocena ratingowa spadnie poniżej minimum. Ponadto wielu uczestników
rynku zaczęło spekulować, czy problemy polityczne, wywołane przez rosnące deﬁcyty i długi, nie doprowadzą do monetyzacji greckiego długu.
Prędzej czy później należało się spodziewać ingerencji rządu Niemiec lub
innego państwa europejskiego, który zażądałby zaprzestania ﬁnansowania rosnących długów i deﬁcytów Grecji. Obawiano się także, że inne kraje nie poratują Grecji pożyczkami. Tego rodzaju wsparcie jest niezgodne
z Traktatem z Maastricht, nie mówiąc już o poważnych trudnościach politycznych, jakie wiązałyby się z koniecznością przekonania społeczeństw
o jego celowości.
Ratowanie Grecji mogło się okazać niecelowe z ekonomicznego punktu widzenia. Wzrosła groźba niewypłacalności, a wraz z nią oprocentowanie greckich obligacji, co doprowadziło do kryzysu krajowego długu
publicznego.

UGW ja ko system autodest r u kc y jny
Niezadowalające określenie prawa własności pieniędzy wywołuje niekorzystne efekty zewnętrzne. Z tego właśnie powodu instytucjonalne zaplecze euro doprowadziło je na skraj upadku i może zostać nazwane tragedią wspólnego pastwiska (the tragedy of the commons).
Koszty i korzyści zewnętrzne są skutkiem niepoprawnego określenia
lub nieodpowiedniej ochrony praw własności. W wyniku takich błędów
właściciel nie bierze pod uwagę wszystkich korzyści lub strat, które wiążą
się z użytkowania danego przedmiotu. Nie odpowiada za wszystkie efekty swoich działań, toteż nie uwzględnia wszystkich konsekwencji owych
działań.
Ktoś, kto nie może w pełni czerpać korzyści ze swych działań, nie
uwzględni ich wszystkich pozytywnych efektów. Korzyści (zewnętrzne)
występują na przykład wtedy, gdy nie są chronione prawa właściciela jabłoni do jabłek, które ono rodzi. Przechodnie mogą zrywać jabłka, które
znajdą się w ich zasięgu. Rząd na to zezwala. W takich warunkach właściciel jabłoni przestałby ją pielęgnować, a może nawet by ją ściął i przeznaczył na opał. Gdyby korzyści z posiadania jabłoni przypadały w całości
jemu, zachowałby się inaczej. Chroniłby jabłoń przed szkodnikami i nie
dopuszczał do jej zniszczenia.
Z kolei z kosztów zewnętrznych właściciel może czerpać korzyści.
To również rezultat nieokreślonych praw własności. Koszty zewnętrzne nie
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obciążają właściciela, lecz innych. Gdyby właściciel musiał wziąć na siebie
wszystkie koszty, nie zaangażowałby się w pewne przedsięwzięcia. Przykładem kosztu zewnętrznego może być zrzucanie ścieków do publicznego
jeziora przez właściciela fabryki. Jezioro to może być własnością osoby
trzeciej, lecz rząd nie chroni praw własności właściciela jeziora, ponieważ
uważa, że fabryka jest niezbędna do zapewnienia wzrostu gospodarczego. W takiej sytuacji właściciel fabryki nie musi ponosić pełnych kosztów
produkcji, lecz częściowo przenieść je na inne osoby, wylewając ścieki.
Gdyby musiał za to płacić, prawdopodobnie postąpiłby inaczej. Mógłby
produkować mniej lub zadbać o ograniczenie ilości ścieków, które powstają w procesie produkcji. Ze względu na to, że prawa własności jeziora nie
są dobrze chronione lub wcale nie są chronione (tak jest w przypadku
publicznej własności jeziora), właściciel fabryki jest zwolniony z odpowiedzialności za część poniesionych kosztów, co prowadzi do wzrostu zanieczyszczenia środowiska.
W dzisiejszym systemie pieniężnym jest kilka sfer, w których prawa
własności nie są jasno zdeﬁ niowane ani chronione. Przede wszystkim
dotyczy to sfery produkcji bazy monetarnej, w której praw własności
wcale nie ma. W XX wieku rządy wchłonęły i zmonopolizowały produkcję pieniędzy. Prywatny złoty pieniądz, z jasno zdeﬁ niowanymi prawami
własności, został zastąpiony państwowym pieniądzem ﬁducjarnym. Monopol ten jako taki oznacza naruszenie praw własności. Bazę monetarną, tj. banknoty i rezerwy banku centralnego, mogą wytwarzać jedynie
banki centralne. Naruszenie praw własności polega tu także na tym, że
pieniądz ﬁducjarny jest prawnym środkiem płatniczym. Wszyscy muszą
akceptować go jako spłatę długu i jest jedynym rodzajem pieniądza, którym można zapłacić podatki.
Korzyści z produkcji pieniądza przypadają jego producentowi, tj. bankom centralnym oraz kontrolującym je podmiotom (rządom). Wszystkim
użytkownikom pieniądza ﬁducjarnego narzucane są koszty zewnętrzne
w postaci rosnących cen oraz, w większości wypadków, niższej jakości
pieniądza. Dodatkowa ilość pieniądza przyczynia się nie tylko do wzrostu
cen, ale także do spadku jakości pieniądza. Produkcja pieniądza ﬁducjarnego obniża też przeciętną jakość aktywów zabezpieczających walutę.

Tr a g e d i a w s p ó l n e g o p a s t w i s k a i b a n k o w o ś ć
Kolejną konsekwencją nieodpowiedniego określenia praw własności
w systemie pieniężnym jest tragedia wspólnego pastwiska w bankowości. „Tragedia wspólnego pastwiska”, sformułowanie, którego użył po raz
pierwszy Garrett Hardin, stanowi szczególny przypadek problemu kosztów zewnętrznych.
Jako przykłady tragedii wspólnego pastwiska podaje się najczęściej dobra należące do ogółu, takie jak plaże publiczne czy ławice ryb
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w oceanach. Dobra te eksploatuje się bez względu na niekorzystne efekty, którymi można częściowo obciążyć innych. Wielu ich użytkowników
odnosi korzyści, ale inni ponoszą koszty związane z ich użytkowaniem.
Na przykład rybak, który łowi na otwartych wodach oceanu, uzyskuje
korzyść w postaci ryb. Tymczasem koszt zmniejszenia populacji ryb w ławicy ponoszą wszyscy.
Sferą, którą można analizować w świetle teorii wspólnego pastwiska,
jest dziedzina ﬁ nansów. W dzisiejszym systemie bankowym, w którym
prawa własności nie są jasno określone ani chronione, każdy bank może
produkować środki ﬁducjarne (tj. nieposiadające pokrycia depozyty na
żądanie) za pomocą ekspansji kredytowej. Na poziomie bazy monetarnej, gdy pieniądze może produkować tylko jeden bank centralny, do
tragedii wspólnego pastwiska nie dochodzi. Zjawisko to pojawia się na
poziomie systemu bankowego, ponieważ środki ﬁducjarne może produkować każdy bank.
Banki, które korzystają z prawnego przywileju oraz niejasnej deﬁnicji
prawa własności prywatnej depozytów, mogą osiągać bardzo wysokie zyski. Mają możliwość tworzenia depozytów z niczego i udzielania pożyczek,
aby otrzymać od nich odsetki. Pokusa ekspansji kredytowej jest trudna do
odparcia. Ponadto banki starają się zwiększać wolumen kredytu i emitować środki ﬁducjarne w możliwie jak największej ilości i jak najszybszym
tempie. W ekspansji kredytowej można dostrzec element charakterystyczny dla tragedii wspólnego pastwiska: koszty zewnętrzne. W tym wypadku na zmianach cen, które wywołuje emisja środków ﬁducjarnych, traci
każdy obywatel.
Jednak nie wszystkie elementy systemu bankowości rezerw cząstkowych można opisać w kategoriach tragedii wspólnego pastwiska. W analizie Hardina eksploatacja własności „niczyjej”, czyli takiej, która nie ma
jasno zdeﬁniowanego właściciela, nie napotyka niemal żadnych ograniczeń. Eksploatacja zasobów publicznych ustaje dopiero wtedy, gdy koszty przewyższają korzyści, np. gdy ławica jest tak mała, że poszukiwanie
resztek ławicy ryb staje się nieopłacalne. Podobne ograniczenia dotyczą
banków funkcjonujących w systemie rezerw cząstkowych i emitujących
środki ﬁducjarne kosztem swoich klientów. W systemie wolnej bankowości ograniczenie to wynika z postępowania innych banków i ich klientów.
Ekspansja kredytowa jest tu ograniczona, ponieważ system rozliczeń bezgotówkowych może doprowadzić któryś z banków do bankructwa.
W systemie banków utrzymujących rezerwę cząstkową pojawia się
potrzeba powołania banku centralnego, który koordynowałby ekspansję
kredytową wszystkich banków. Wraz z ustanowieniem banku centralnego
znika różnica między mechanizmem tragedii wspólnego pastwiska ujawniającym się w eksploatacji publicznych zasobów naturalnych a mechanizmem tragedii wspólnego pastwiska widocznym w funkcjonowaniu systemu wolnej bankowości: zostają mianowicie wyeliminowane ograniczenia
w eksploatacji. A zatem, jak twierdzi Huerta de Soto, prawdziwa „tragedia
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wspólnego pastwiska” pojawia się dopiero wtedy, gdy powstaje bank centralny, gdyż odtąd banki mogą wykorzystywać niewłaściwie określoną
własność bez żadnych ograniczeń.
Nadmierną eksploatację własności publicznej można ograniczyć na
kilka sposobów. Najprostszy sposób to prywatyzacja. Prawa własności
zostają wtedy określone i ochronione. Innym rozwiązaniem może być
moralna perswazja oraz edukacja osób eksploatujących wspólne pastwisko. Na przykład rybacy mogą dobrowolnie ograniczyć korzystanie
z ławicy. Jeszcze inną metodą jest wprowadzenie regulacji w celu ograniczenia nadmiernej eksploatacji wspólnego pastwiska. Hardin nazywa
takie uregulowanie wspólnego pastwiska „pastwiskiem zarządzanym”.
Eksploatację ogranicza rząd.
Dzisiejszy system bankowy to przypadek wspólnego pastwiska zarządzanego. Banki centralne oraz przepisy regulujące działanie bankowości
koordynują i ograniczają ekspansję kredytową banków komercyjnych.
Wymóg utrzymywania minimalnych rezerw oraz zarządzanie ich wysokością i stopami procentowymi pozwala bankom centralnym ograniczać
ekspansję kredytową oraz koszty zewnętrzne związane ze spadkiem siły
nabywczej pieniądza.

Euro a tragedia wspólnego past wiska
Zewnętrzne efekty istnienia monopolistycznego producenta pieniędzy
oraz systemu bankowości opartej na rezerwach cząstkowych, regulowanego przez bank centralny, występują w krajach Zachodu powszechnie.
Jednak wskutek wprowadzenia euro pojawiły się nowe, dotąd nieznane
efekty zewnętrzne. Tworzą one nową grupę efektów zewnętrznych: instytucjonalne powiązanie systemu euro z UGW pozwala wszystkim krajom,
w których wprowadzono tę walutę, wykorzystywać EBC do ﬁnansowania
swoich deﬁcytów.
Krajowy bank centralny może ﬁnansować deﬁcyty pojedynczego rządu,
kupując jego obligacje lub akceptując je jako zabezpieczenie nowych pożyczek dla systemu bankowego. Tymczasem po wprowadzeniu euro jeden
bank centralny, mianowicie EBC, umożliwia ﬁnansowanie wielu rządom.
Gdy państwa zrzeszone w UGW mają do czynienia z deﬁcytami, emitują obligacje. Dużą część tych obligacji kupują banki. Kupują je chętnie,
gdyż EBC akceptuje je jako najlepsze zabezpieczenie w operacjach pożyczkowych. Ponadto regulacje zobowiązują banki do trzymania określonej
części funduszy w postaci „aktywów płynnych wysokiej jakości”, co
zachęca je do inwestowania w obligacje rządowe. Banki potrzebują ich
i czerpią zyski z ich posiadania. Oferując obligacje jako zabezpieczenie,
mogą uzyskać od EBC nowe pieniądze.
Oto jak działa ten mechanizm: za pomocą ekspansji kredytowej banki
tworzą nowe pieniądze. Wymieniają je na rządowe obligacje i używają ich
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do zreﬁnansowania w EBC. Rezultat jest taki, że rządy ﬁnansują swoje deﬁcyty za pomocą nowych pieniędzy stworzonych przez banki, zaś banki
otrzymują nową bazę monetarną, zobowiązując się utrzymywać obligacje
rządu jako zabezpieczenie kredytu.
Cel jest czytelny: redystrybucja. Pierwsi użytkownicy nowych pieniędzy odnoszą korzyści. Rządy i banki mają do dyspozycji więcej pieniędzy;
czerpią korzyści z tego, że mogą nadal kupować po cenach, które jeszcze
nie wzrosły wskutek pojawienia się nowych pieniędzy. Zysk pieniężny rośnie. Im wyższe deﬁcyty oraz im więcej rządy emitują obligacji, tym bardziej wzrastają ceny i dochody. Gdy ceny i dochody w kraju o wysokim
deﬁcycie rosną, nowe pieniądze zaczynają docierać za granicę, gdzie efekt
wzrostu cen nie jest jeszcze odczuwalny. Następuje import dóbr i usług
z innych krajów UGW, w których ceny jeszcze nie wzrosły. Nowe pieniądze rozlewają się po całej unii walutowej.
W UGW wygrywają na tym kraje, które mają deﬁcyt. Oczywiście są
też oﬁary tej monetarnej redystrybucji. Późniejsi użytkownicy nowo stworzonych pieniędzy to przede wszystkim mieszkańcy tych krajów członkowskich, które mają niższy deﬁcyt. Ponoszą straty, gdyż ich dochody
zaczynają rosnąć dopiero wtedy, kiedy ceny już wzrosły. Orientują się,
że ich realny dochód jest mniejszy, niż im się zdawało. W UGW zyski ze
wzrostu podaży pieniądza traﬁają do pierwszych użytkowników nowego pieniądza, zaś straty spowodowane spadkiem siły nabywczej jednostki
pieniądza ponoszą wszyscy użytkownicy wspólnej waluty. W krajach UE
nie tylko spada siła nabywcza pieniądza z powodu nadmiernych deﬁcytów, lecz także wzrastają stopy procentowe wskutek nadmiernego popytu
krajów, która mają najwyższe zadłużenie. Kraje, które prowadzą bardziej
odpowiedzialną politykę ﬁskalną, muszą płacić od swoich długów wyższe
odsetki z powodu rozrzutności innych krajów. W konsekwencji dochodzi
do tragedii wspólnego pastwiska. Każdy rząd utrzymujący deﬁcyt może
czerpać zyski kosztem innych rządów, które prowadzą bardziej zrównoważoną politykę budżetową.
Chociaż w Eurosystemie nie doszło jeszcze do tragedii wspólnego pastwiska w czystej postaci, to jest już ona bardzo bliska. Obecny kryzys
sprawia, że zbliżamy się do niej z powodu dokonywanych przez EBC bezpośrednich zakupów rządowych obligacji: w maju 2010 roku EBC ogłosił,
że w celu ratowania projektu euro dokona bezpośredniego zakupu obligacji. Jeśli jakiś rząd doprowadzi do powstania deﬁcytu, może wyemitować
obligacje, które kupią banki, a od nich odkupi je EBC. Metoda ta pozwala uniknąć okrężnych operacji pożyczkowych EBC. Kupuje on obligacje
w całości. Za pomocą tej innowacji wyeliminowano większość zagrożeń
obarczających system bankowy, o jakich tu pisałem.
Tragedia euro polega na zachęcie do zwiększania deﬁcytów, emitowaniu
rządowych obligacji oraz zmuszaniu wszystkich państw posługujących się
euro do tego, by ponosiły koszty nieodpowiedzialnej polityki. Są to koszty
wynikające ze spadku siły nabywczej euro. Wobec takiej zachęty politycy
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nie wahają się zwiększać deﬁcytów. Dlaczego mieliby ﬁnansować wzrost
wydatków przez podwyższenie niepopularnych podatków, skoro mogą po
prostu wyemitować obligacje, które zostaną kupione za nowo wyprodukowane pieniądze? Prowadzi to wprawdzie do wzrostu cen w całej UGW, ale
dlaczego rząd nie miałby obciążyć innych kosztami swoich wydatków?
Pokusa nadużycia ma różną siłę w poszczególnych państwach. Rządy
większych państw wywierają dużą presję inﬂacyjną, mają wysokie deﬁcyty, a ich kraj może być za duży na to, by otrzymać skuteczną pomoc. Tymczasem rządy mniejszych państw nie wywierają dużej presji inﬂacyjnej,
nawet jeśli mają duże deﬁcyty, ponieważ wpływ wytwarzanego przez nie
pieniądza na całą Eurostrefę jest niewielki. Ponadto małe państwa mogą
oczekiwać, że w razie otrzymają potrzeby pomoc od większych. Nic więc
dziwnego, że krajowe kryzysy długu są bardziej dotkliwe w małych państwach, takich jak Grecja, Irlandia czy Portugalia.
Tragedię euro potęguje charakterystyczna dla rządów demokratycznych
krótkowzroczność: zamiast na długofalowych skutkach swoich decyzji,
politycy koncentrują się na najbliższych wyborach. Aby zdobyć jak najwięcej głosów, wykorzystują wydatki publiczne oraz sprzyjają określonym
grupom wyborców. Zwiększanie deﬁcytów pozwala odsunąć rozwiązanie
problemów na później bądź przerzucić je na barki innych krajów Eurostrefy. Przywódcy państw UGW wiedzą, jak obarczyć innych kosztami rządowych wydatków, przesuwając je w przestrzeni geograﬁcznej lub odsuwając w czasie. W przestrzeni geograﬁcznej koszty wędrują do wszystkich
państw strefy euro jako wzrost cen. Wędrówka kosztów w czasie polega
na tym, że rozwiązanie problemów wywoływanych przez zwiększanie deﬁcytu zostawia się innym politykom, mianowicie tym, którzy dojdą do
władzy w odległej przyszłości. Problem długu publicznego, narastającego
wraz ze zwiększaniem deﬁcytu w poszczególnych państwach, może doprowadzić do narzucenia przez UGW cięć w wydatkach.

Tr a g e d i a e u r o a s p r a w a G r e c j i
Sytuacja ﬁnansowa Grecji stanowi klasyczny przykład tragedii euro oraz
związanych z nią pokus dla państw członkowskich. Po przystąpieniu do
UGW Grecja zwiększyła swój deﬁcyt za sprawą trzech czynników. Przede
wszystkim ustalono wysoki kurs wymiany w chwili przyjęcia tego kraju do
UGW. Z powodu owego kursu oraz stawek płac, które wtedy dominowały,
praca wielu osób była niekonkurencyjna w porównaniu z pracą w Północnej Europie, gdzie łączyła się ona z wyższymi nakładami kapitałowymi.
Aby zaradzić temu problemowi, można było: 1) ograniczyć stawki wynagrodzeń, aby zwiększyć produktywność, 2) zwiększyć wydatki rządu na
dotowanie bezrobocia (poprzez zasiłki dla bezrobotnych lub wcześniejsze
emerytury), 3) zatrudnić niekonkurencyjnych pracowników bezpośrednio
w sektorze publicznym. Ze względu na siłę greckich związków zawodowych
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pierwszej możliwości nie rozpatrywano. Zdecydowano się na kombinację
rozwiązań 2) i 3), co pociągało za sobą zwiększenie deﬁcytów.
Zwiększenie wydatków rządu (rozwiązanie 2) było możliwe, ponieważ
przystępując do UGW, grecki rząd mógł liczyć na gwarancje ﬁnansowe EBC
oraz pozostałych członków UGW. Oprocentowanie obligacji greckiego rządu
spadło, a ich rentowność zbliżyła się do rentowności obligacji niemieckich.
W rezultacie zmalały krańcowe koszty zwiększenia deﬁcytu. Stopy procentowe były sztucznie niskie. Grecja w XX wieku doświadczyła kilku zapaści ﬁnansowych i wiedziała, czym jest wysoka inﬂacja oraz wysoki deﬁcyt,
a także chroniczny deﬁcyt handlowy. Niemniej była w stanie zadłużać się
niemal w takim samym tempie co Niemcy, kraj, który prowadził od dawna
zachowawczą politykę ﬁskalną i miał imponujący, dodatni bilans handlowy.
Zwiększenie zatrudnienia w sektorze publicznym (rozwiązanie 3) doprowadziło wprost do tragedii wspólnego pastwiska. Efekty lekkomyślnej polityki ﬁskalnej Grecji można było częściowo przenieść na innych
członków UGW, ponieważ EBC akceptował greckie obligacje jako zabezpieczenie kredytu. Europejskie banki kupowały greckie obligacje rządowe (które zawsze kosztowały je więcej niż niemieckie), by wykorzystać je
do otrzymania niżej oprocentowanej pożyczki z EBC (oprocentowanej na
1 procent, co umożliwia bardzo zyskowne operacje).
Banki kupowały greckie obligacje ponieważ wiedziały, że EBC zaakceptuje je jako zabezpieczenie dla nowych pożyczek. Na greckie obligacje był
popyt, ponieważ odsetki płacone EBC były niższe niż odsetki, które banki
otrzymywały od greckiego rządu. Gdyby EBC nie akceptował greckich obligacji jako zabezpieczenia kredytów, Grecja musiałaby płacić znacznie wyższe odsetki. W istocie rzeczy kraje UGW od dłuższego czasu udzielały Grecji
ﬁnansowego wsparcia, zgodnie z teorią tragedii wspólnego pastwiska.
Koszty greckich deﬁcytów zostały częściowo przerzucone na pozostałe
kraje UGW. EBC, przyjmując greckie obligacje jako zabezpieczenie kredytu, stworzył nowe euro. Greckie długi zostały w ten sposób zmonetyzowane. Grecki rząd wydał otrzymane z obligacji pieniądze na pozyskanie
i zwiększenie poparcia społecznego. Gdy w Grecji zaczęły rosnąć ceny,
pieniądze napłynęły do innych krajów, podnosząc ceny w pozostałej części UGW. W pozostałych krajach członkowskich ludzie spostrzegli, że ich
koszty życia rosły szybciej niż dochody. Był to skutek redystrybucji na
korzyść Grecji. Grecki rząd uratowały pozostałe państwa UGW przez długotrwały transfer siły nabywczej pieniądza.

Przyszłość euro
Istnieją trzy scenariusze dotyczące przyszłości Europejskiej Unii Monetarnej.
Scenariusz pierwszy zakłada, że Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu zostanie zreformowany tak, aby kraje, które nie spełnią określonych w nim
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warunków, karane były w sposób automatyczny. Wymagałoby to zaciśnięcia pasa, prywatyzacji, reform rynku pracy i zmniejszenia standardu
życia na peryferiach Unii [chodzi o państwa grupy PIIGS – przyp. red].
Przykład Grecji pokazuje, że działania te mogą być niewykonalne. Politycy i socjalistyczni wyborcy nie godzą się bowiem na ograniczenie rozmiarów państwa. Istotnie — w 2011 r. grecki deﬁcyt ma wynieść 9,5% PKB,
o wiele więcej niż limit 3% przewidywany przez Pakt na rzecz Stabilności
i Wzrostu i 7,4% ustanowione przez Komisję Europejską.
Drugi scenariusz to rozpad unii monetarnej. Peryferiom nie opłaca się wychodzić ze strefy euro. Rządy państw peryferyjnych zyskują dzięki gwarancjom państw „twardego jądra” oraz redystrybucji środków. Dlaczego jednak
kraje centralne nie odrzucają euro? Wyjście ze strefy euro leżałoby w interesie
przeciętnych ludzi, jednak elity polityczne i sektor bankowy chcą kontynuować projekt wspólnej waluty. Mogliśmy to zaobserwować przy okazji spotkania poświęconego drugiemu pakietowi pomocowemu dla Grecji, kiedy
to kanclerz Niemiec Angela Merkel nie zastosowała się zarówno do „antypomocowych” zapisów Traktatu z Maastricht, jak i rezolucji niemieckiego
parlamentu z lutego 2011 roku, który zabronił zakupu ze środków funduszu
stabilizacyjnego obligacji borykających się z kłopotami państw.
Tym sposobem dochodzimy do trzeciego scenariusza, który na naszych
oczach staje się faktem: unii transferowej i europejskiego superpaństwa.
W czwartek 21 lipca 2011 r. wykonano olbrzymi krok w tym kierunku.
Do 2014 r. grecki rząd dostanie w ramach pomocy dodatkowe 109 miliardów euro. Termin wykupu obligacji wyemitowanych w związku z pierwszym programem pomocowym został wydłużony z 7,5 do 15 lat (pierwotnie wynosił 3 lata), a ich oprocentowanie zmniejszono z 4,2% (pierwotnie
5,2%) do 3,5%. W podobny sposób obniżono oprocentowanie obligacji
portugalskich i irlandzkich.
Doszło także do kolejnego ratowania banków. Banki, ﬁrmy ubezpieczeniowe i inni prywatni inwestorzy mogą zamienić swoje stare obligacje
greckie na nowe, z późniejszym terminem wykupu. Joseph Ackerman, dyrektor generalny Deutsche Banku, szacuje bankowe umorzenia wartości
księgowych obligacji na 21%. Politycy mówią o tzw. udziale inwestorów
prywatnych w ratowaniu Grecji jako o wielkim sukcesie. Jednakże mamy
do czynienia z kolejnym ratowaniem systemu bankowego, które polega
na ograniczaniu jego straty do 21%, używając w tym celu pieniędzy podatników. Stare obligacje zostały wymienione na nowe, które gwarantowane są przez EFSF (Europejski Fundusz Stabilności Finansowej), czyli
europejskich podatników. Gdyby rząd grecki nie otrzymał teraz wsparcia,
musiałby ogłosić niewypłacalność. Restrukturyzacja długu przyniosłaby
bankom o wiele większe straty — szacowane na około 50-70%. Po wymianie obligacji banki są skutecznie chronione. Sektor ﬁnansowy i rządy
mogą być zadowolone z tej ukrytej pomocy.
Najistotniejszą konsekwencją wydarzeń z 21 lipca było oﬁcjalne ustanowienie unii transferowej poprzez przyznanie większych uprawnień
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EFSF. W streﬁe euro transfery, w postaci redystrybucji, występowały od
zawsze: EBC akceptował obligacje państw peryferyjnych na równi z innymi i w ten sposób pośrednio monetyzował ich deﬁcyty. W ubiegłym
roku EBC zaczął nawet skupować bezpośrednio obligacje, rozkładając
ciężar pomocy na wszystkich posiadaczy euro. Jednak od teraz bezpośredni skup dokonywany przez EBC może nie być już konieczny. Koszty
pomocy będą bardziej skoncentrowane: ponosić je będą nie posiadacze
wspólnej waluty, jak dotychczas, lecz podatnicy państw, których gwarancje tworzą EFSF.
EFSF może od teraz przyznawać linie kredytowe państwom, co do których przewiduje się, że borykać się będą z problemami ﬁnansowymi. Dodatkowo EFSF może nabywać obligacje państw na rynku wtórnym. Rola
EBC została zatem częściowo przejęta przez EFSF.
Możliwość ﬁnansowania za pośrednictwem EFSF obniża spoczywającą na rządach presję zmniejszania deﬁcytów i redukcji zadłużenia. Po co
wprowadzać radykalne programy oszczędnościowe, reformować rynki
pracy lub prywatyzować sektor publiczny, skoro można liczyć na śmiesznie nisko oprocentowane pożyczki z EFSF? Jeżeli chce się wygrać wybory,
to należy wydawać, a nie reformować. Jedynie dzięki deﬁcytowi można
utrzymać sztucznie wysokie standardy życia panujące na peryferiach strefy euro. Najprawdopodobniej Grecja, Irlandia, Portugalia, a niebawem
Hiszpania, Włochy, a nawet Belgia pożyczać będą tylko z EFSF, który —
aby efektywnie wypełniać swoją rolę — będzie musiał zostać rozszerzony.
Głównym gwarantem zostaną Niemcy. Uwzględniając potrzeby państw
peryferyjnych, raport Bernsteina stwierdza: Jako że gwarancje państw peryferyjnych, w tym Włoch, są bezwartościowe, Niemcy będą musiały zwiększyć swoje gwarancje do 790 mld euro, czyli 32% ich PKB.
Jeżeli obniżone zostaną ratingi Francji, udział Niemiec wzrośnie
do 1,385 bln euro — czyli do 56% PKB.
Unia transferowa oznacza oddanie większej władzy w ręce Komisji Europejskiej. Bodźce do obniżania deﬁcytu osłabną we wszystkich
państwach. Zamiast obniżać emerytury w Niemczech w celu gwarantowania emerytur w Grecji, niemieccy wyborcy będą opowiadać się za
zwiększeniem wydatków budżetowych. Utrzymanie państwa opiekuńczego oraz transferów wymagało będzie podniesienia podatków (być
może także wprowadzenia podatku europejskiego) oraz zwiększonej
kreacji pieniądza. Centralizacja władzy umożliwi harmonizację regulacji i podatków. Koniec konkurencji podatkowej oznaczał będzie
tendencję do dalszego podwyższania podatków. Dzięki transferom siła
Brukseli wzrośnie. Wydaje się, że istnieje tylko jeden skuteczny, choć
kosztowny, sposób na zejście z drogi prowadzącej do Związku Socjalistycznych Republik Europejskich: wyjście z unii transferowej. Wychodząc ze strefy euro, Niemcy mogą położyć kres całemu projektowi
wspólnej waluty i ocalić Europę.
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Wy jście z eu rost ref y
Problemy wyjścia z euro strefy dzielą się na dwie kategorie: prawne
i ekonomiczne.
Wiele osób twierdzi, że Traktat z Maastricht nie zawiera klauzuli pozwalającej na wyjście ze strefy euro, bez wychodzenia z Unii Europejskiej.
Duże kraje z silną pozycją negocjacyjną mogłyby zatem wystąpić z Unii,
a następnie przystąpić do niej na nowych warunkach i bez przyjmowania wspólnej waluty. Można podnosić słuszny argument, że bezpośrednia
pomoc dla Grecji kosztem innych państw UE jest pogwałceniem traktatu
z Maastricht, co samo w sobie stanowi podstawę do renegocjacji warunków uczestnictwa w Unii.
Drugim problemem prawnym jest ustanowienie właściwego prawa dla
zawartych już kontaktów. Gdyby np. Niemcy opuściły strefę euro i powróciły do marki, nie ma trudności w przeliczaniu zobowiązań krajowych.
Jakie jednak zastosować prawo dla np. spłacenia obligacji niemieckiego
przedsiębiorstwa, wyemitowanych w euro w Wielkiej Brytanii? Czy ceny
powinny być wyrażane nadal w euro, czy w markach?
Pierwszym problemem ekonomicznym są koszty transakcyjne – będą
one takie same, jak przy wprowadzaniu euro.
Drugi problem związany jest z rynkiem pracy w krajach, w których
działają silne związki zawodowe, a rynek pracy jest mało elastyczny. Wyjście ze strefy euro mogłoby spowodować natychmiastowy i duży spadek
siły nabywczej przeciętnej pensji, co w konsekwencji oznaczałoby strajki
i presję na wprowadzenie polityki inﬂacyjnej przez rządy tych krajów.
Trzeci problem wiąże się z zakończeniem mechanizmu redystrybucji
walutowej, kraje południowe korzystają na redystrybucji i wyjście ze strefy euro oznaczałoby konieczność bolesnych reform i ograniczenia wydatków rządowych. Niezależnie od tego, czy strefę euro opuściłyby kraje południa czy północy, prawdopodobny jest kryzys bankowy i trudności ze
spłacaniem zagranicznego długu publicznego.
Kolejny problem wynika z procedur politycznych: gdyby dziś grecki
parlament zaczął debatować nad wystąpieniem ze strefy euro, realne działania zostałyby podjęte za wiele miesięcy. W tym czasie jednak nastąpiłaby ucieczka kapitału z Grecji, co skutkowałoby obniżeniem depozytów
i załamaniem systemu bankowego. Gdyby nad wyjściem ze strefy euro
zaczęli zastanawiać się np. Niemcy, spowodowałoby to napływ kapitału
do Niemiec, ze skutkami dla państw południa identycznymi jak omówione powyżej.
Wolnorynkowe rozwiązanie problemu wyjścia ze strefy euro opiera się
na trzech założeniach:
• przyzwoleniu na upadek źle zarządzanych banków, co uwolni kapitał
i miejsce na rynku dla innych banków;
• konwersji długu w aktywa (akcje banków);
• rekapitalizacji banków.
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Takie rozwiązanie ma kilka zalet:
• nie obciąża podatników;
• pozwala na zmianę struktury własnościowej (dłużnicy stają się współudziałowcami);
• usunięte zostają niewydolne instytucje i złe inwestycje;
• nie ma pokusy nadużycia;
• nie ma nacisków na politykę inﬂacyjną.
Krajowe banki centralne zachowały swoją księgowość, ułatwiłoby to
powrót kapitału z Europejskiego Banku Centralnego do banków krajów
występujących ze strefy euro.

Juliusz Jabłecki

PO CO NA M RY N E K M I Ę DZ Y BA N KOW Y ?

Ws t ę p
Każdego dnia banki komercyjne doświadczają szoków płynnościowych, tj. niespodziewanych napływów
i odpływów środków, które zwiększają lub zmniejszają stan ich rachunków w Narodowym Banku Polskim
(NBP). Te niespodziewane napływy i odpływy środków
są na ogół odzwierciedleniem płatności w gospodarce
– jeśli np. klient banku A kupuje coś od klienta banku B, regulując należność za pośrednictwem przelewu
elektronicznego, wówczas bank A musi zmniejszyć depozyt swojego klienta o wskazaną kwotę i przelać ją
na rachunek banku B. W rezultacie NBP obciąża rachunek A i uznaje rachunek B dokładnie taką samą kwotą. Chociaż w praktyce sytuacja jest
nieco bardziej skomplikowana, a na płynność banków wpływają nie tylko
drobne zlecenia klientowskie, lecz także płatności Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych związane z transakcjami giełdowymi, przelewy
podatków i świadczeń (PIT, ZUS) czy transakcje dokonywane przez banki zagraniczne za pośrednictwem banków krajowych, to bez względu na
szczegóły sam mechanizm wygląda we wszystkich przypadkach bardzo
podobnie, jego rezultatem jest zaś zmiana stanu rachunków poszczególnych banków w NBP.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że banki muszą nie tylko wykazać na koniec
każdego dnia nieujemne saldo na swoich rachunkach, lecz także utrzymywać na nich średnio w miesiącu minimalny stan określony stopą rezerwy obowiązkowej. Niedopełnienie któregoś z warunków naraża bank na
karę ﬁnansową i wystawia na szwank jego reputację, będącą – szczególnie
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w trudnych czasach – bez wątpienia cennym aktywem. Banki starają się
więc aktywnie zarządzać swoją płynnością i neutralizować niespodziewane nadwyżki lub deﬁcyty środków, lokując lub pożyczając rezerwy na
krótki okres na rynku międzybankowym. Jeśli bowiem – np. w wyniku realizacji zleceń klientowskich – stan środków banku B na rachunku w NBP
pod koniec dnia niespodziewanie się zwiększa, a banku A zmniejsza, to
naturalnym rozwiązaniem wydaje się, aby bank B pożyczył zbędną nadwyżkę bankowi A.
Podstawową funkcją rynku międzybankowego jest więc neutralizowanie wpływu niespodziewanych płatności dokonywanych przez klientów
banku w sferze realnej. Jednak rynek międzybankowy służy także innemu
celowi – jest niejako pudłem rezonansowym, za sprawą którego do gospodarki są przekazywane impulsy polityki pieniężnej banku centralnego.

Realizacja polit yki pieniężnej
Realizacja polityki pieniężnej polega współcześnie na kontroli krótkiego
końca krzywej dochodowości. Przy odpowiedniej komunikacji przyszłych
zamierzeń banku centralnego pozwala to – dzięki działaniu arbitrażu
i konkurencji – wpływać na średnio- i długoterminowe stopy procentowe, oprocentowanie kredytów i depozytów gospodarstw domowych oraz
przedsiębiorstw, a także – pośrednio – na rentowność wszystkich aktywów
w gospodarce. Kontrolowanie krótkoterminowych stóp procentowych przez
bank centralny nie jest pełne, tzn. krótkoterminowe stopy procentowe wykazują zwykle pewną niezerową zmienność (por. wykres 1).
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Wykres 1. Odchylenie standardowe dziennych różnic poziomów stóp procentowych
w wybranych krajach (punkty bazowe)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych agencji Bloomberg.

Niepełny zakres kontroli krótkoterminowych stóp procentowych
przedstawiony na wykresie 1 można złożyć na karb dwóch głównych
czynników. Po pierwsze, banki centralne regulują płynność sektora bankowego przede wszystkim za pomocą operacji otwartego rynku, przeprowadzanych z własnej inicjatywy, według ustalonego przez siebie kalendarza, i z reguły pozostawiających niepewność co do ceny/ilości ostatecznie
alokowanych środków. Po drugie, zmienność rynkowych stóp procentowych – będąca wynikową danej polityki alokacji/absorpcji rezerw i skali
autonomicznych szoków płynności – jest świadomie ograniczana tylko
częściowo, przez zastosowanie „karnego” (odpowiednio wyższego lub
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niższego od stopy podstawowej) oprocentowania w oferowanych operacjach depozytowo-kredytowych (por. wykres 2).
Wykres 2. Schemat funkcjonowania korytarza operacji depozytowo-kredytowych

Źródło: opracowanie własne.

Operacje depozytowo-kredytowe (ang. standing facilities) służą do regulowania płynności sektora bankowego, ale w przeciwieństwie do operacji otwartego rynku do ich wykorzystania dochodzi z inicjatywy banków
komercyjnych na warunkach określonych przez bank centralny. Kredyt
na koniec dnia umożliwia bankom uzupełnienie niedoborów płynności
dzięki zaciągnięciu kredytu pod zastaw odpowiednio kwaliﬁkowanych
aktywów, z kolei depozyt na koniec dnia umożliwia bankom komercyjnym składanie dziennych nadwyżek płynności w banku centralnym na
rachunku oprocentowanym według wyznaczonej stopy procentowej.
Oprocentowanie operacji depozytowo-kredytowych (tj. stopy depozytową
i lombardową) ustala się na ogół na „karnym” poziomie (tzn. odpowiednio poniżej i powyżej stopy podstawowej banku centralnego), co oznacza,
że jest ono mniej atrakcyjne niż analogiczne stawki rynkowe, a wykorzystanie samych operacji stanowi dla banków niejako ostatnią instancję.
W takich warunkach stopa depozytowa i lombardowa tworzą swoisty korytarz, wewnątrz którego będą się w normalnych warunkach kształtować
stawki rynkowe o porównywalnych terminach. Dzieje się tak dlatego, że
każdy bank spodziewający się na koniec dnia nadwyżki środków, którą
w najgorszym razie ulokuje na depozycie w banku centralnym, chętnie
pożyczy po stopie nieco wyższej niż depozytowa. Z kolei bank, który
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potrzebuje gotówki na koniec dnia – czy po to, by wykonać zobowiązanie
z tytułu rezerw obowiązkowych, czy to w celu zneutralizowania szoku
czynników autonomicznych – będzie skory pożyczyć środki po stopie niższej niż lombardowa w banku centralnym. Dlatego – zależnie od konkretnych okoliczności – w wyniku naturalnej gry rynkowej banki spotkają się
gdzieś wewnątrz korytarza stworzonego przez władze monetarne.
Nasuwa się wobec tego naturalne pytanie: Skoro celem operacyjnym
banków centralnych jest kontrola krótkoterminowych stóp procentowych,
to dlaczego banki centralne nie sprawują tej kontroli w sposób prosty, transparentny i w pełni skuteczny poprzez dostarczanie i absorpcję płynności
na koniec dnia (overnight, O/N) po jednakowej stopie procentowej ustalonej przez władze monetarne? Innymi słowy, dlaczego banki centralne
nie decydują się na oparcie ram operacyjnych realizacji polityki pieniężnej
na „zerowym korytarzu” operacji depozytowo-kredytowych? Jak wynika
z powyższych rozważań, taki „zerowy korytarz” całkowicie wyeliminowałby zmienność stóp procentowych, które kształtowałyby się dokładnie na
poziomie celu wyznaczonego przez władze monetarne (por. wykres 2).
Okazuje się, że podstawowym powodem, dla którego stopy nie są
w pełni kontrolowane – mimo że nie ma ku temu istotnych przeszkód natury technicznej – jest chęć podtrzymania aktywności rynku międzybankowego – straciłby on rację bytu w przypadku wprowadzenia zerowego
korytarza.
Jak stwierdzili Enoch i Kovanen (1998), dyskutując o przyszłym kształcie ram operacyjnych Europejskiego Banku Centralnego:
Wąski korytarz stanowi automatyczne narzędzie ograniczania
zmienności krótkoterminowych stóp procentowych i pozwala zarazem zmniejszyć konieczność przeprowadzania operacji dostrajających. Niemniej jeśli korytarz będzie zbyt wąski, może podmyć
fundamenty rozwoju europejskiego rynku międzybankowego, bo
instytucje ﬁnansowe będą wówczas miały większą motywację do
zarządzania płynnością przez wykorzystanie operacji banku centralnego niż przez zawieranie transakcji na rynku.

W podobnym duchu wypowiada się Allen (2002), jeden z twórców reformy systemu realizacji polityki pieniężnej w Banku Anglii:
Wybór szerokości korytarza w operacjach depozytowo-kredytowych nie był dla nas łatwy. Szeroki korytarz prawdopodobnie i tak
by nie obowiązywał przez większość czasu i nie miałby wobec tego
istotnego wpływu na rynek. Wąski korytarz miałby niewątpliwie
większy wpływ i spowodowałby wzrost transakcji z bankiem centralnym, ale zmniejszyłby także bodźce dla biorców i dawców środków do spotykania się na rynku. Nie chcieliśmy, aby nasze operacje
przesłoniły normalne funkcjonowanie rynku pieniężnego.
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Cel władz monetarnych w odniesieniu do operacji rynkowych najlepiej
ujął wiceprezes Banku Anglii (Tucker, 2004):
Dążymy zatem do stworzenia takich ram operacyjnych, które pozwoliłyby nam na osiągnięcie celów polityki pieniężnej przy pożądanym poziomie zmienności, a które zostawiałyby zarazem przestrzeń
dla funkcjonowania rynku pieniężnego overnight dla prywatnych
kontrahentów.

Pytanie jednak brzmi: Co takiego ważnego dokonuje się na rynku międzybankowym, że warto go utrzymywać?

Raison d’êt re r y n ku m ięd z yba n kowego
Na wstępie warto zauważyć, że rynek, czy szerzej – wymiana oparta na
rachunku pieniężnym, nie jest wartością samą w sobie. Owszem, istnieją
obszary w systemie gospodarczym, w których interakcje najefektywniej
jest zorganizować na zasadach rynkowych. Są jednak i takie sfery, gdzie
rynek nie funkcjonuje, i to również może być społecznie efektywne (chociażby gospodarstwo domowe). W szczególności istnienie poszczególnych
segmentów rynku pieniężnego nie jest czymś oczywistym samo przez się.
Aby to zrozumieć, wystarczy zauważyć, że – mimo technologicznej możliwości – nie istnieje coś takiego jak rynek śróddzienny (intraday), na którym banki mogłyby sobie pożyczać rezerwy w ciągu dnia16.
Widać zatem, że działanie rynku jest zawsze związane z pewnym kosztem dla systemu gospodarczego; ten koszt może być wart poniesienia, lecz
nie musi. W przypadku rynku depozytów międzybankowych bezpośrednie koszty są związane z uczestnictwem banku w systemie płatniczym.
W większości krajów banki centralne pobierają opłaty za prowadzenie
i obsługę rachunków bieżących banków w systemie płatniczym. Na przykład w Polsce NBP wymaga uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości
25 tys. zł za przystąpienie do systemu obsługi wysokokwotowych płatności
SORBNET, umożliwiającego transfery środków między rachunkami banków. Ponadto jest pobierana kwartalna opłata w wysokości 4 tys. złotych
za prowadzenie rachunku i dodatkowo opłata 5 zł za realizację każdego

16
Taki rynek nigdy się nie wykształcił, ponieważ banki centralne oferują bankom
komercyjnym nieoprocentowany śróddzienny kredyt techniczny. Uzasadnieniem dla
takiej polityki jest przekonanie, że gdyby kredyt techniczny nie był dostępny, banki
miałyby motywację, by opóźniać realizację nadchodzących zleceń do końca sesji,
czekając, aż ich rachunki zostaną uznane spodziewanymi kwotami. Masowa realizacja takiej strategii zwiększałaby z kolei ryzyko niedrożności w systemie płatniczym
i jego podatność na ryzyko systemowe – Martin i McAndrews (2010); Furﬁ ne i Stehm
(1998).
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zlecenia (system SORBENT przetwarza średnio 8,5 tys. zleceń dziennie),
naliczana miesięcznie i pokrywająca koszty potwierdzenia wysłania/
otrzymania środków itp. Oprócz tego banki, chcąc uczestniczyć w rynku
międzybankowym, muszą zatrudnić przynajmniej dwóch dilerów, odpowiednio przygotować ich stanowiska pracy, wykupić dostęp do platformy
tradingowej (np. Reuters Dealing System), zatrudnić specjalistów do zarządzania ryzykiem, a także zespół do rejestracji zleceń i księgowej obsługi
rozrachunków (tzw. back oﬃce). W przypadku gdy transakcje są zawierane za pośrednictwem brokera, należy dodatkowo doliczyć 0,3 punktu bazowego od wartości każdej krótkoterminowej transakcji, czyli ok. 450 zł
przy depozycie O/N o wielkości 150 mln zł. Łączna kwota tych kosztów
oddaje pieniężną wartość zasobów w systemie gospodarczym zaangażowanych w utrzymanie funkcjonującego rynku międzybankowego i skłania do zastanowienia się nad ewentualnymi pożytkami z jego istnienia.
W tradycyjnym ujęciu mikroekonomicznym wartość rynku polega na
umożliwieniu odkrycia ceny, która maksymalizuje nadwyżkę producentów i konsumentów, co z kolei pozwala na osiągnięcie społecznej efektywności w sensie Pareto. Nieco szerzej rolę rynku pojmują ekonomiści szkoły
austriackiej, którzy za Hayekiem (1940) przypisują mu ponadto funkcję
agregowania i przekazywania – poprzez system cenowy – rozproszonych
informacji „o konkretnych okolicznościach czasu i miejsca”. Dzięki tej
własności system gospodarczy działa niezwykle wydajnie, ponieważ jego
poszczególni uczestnicy muszą posiadać jedynie bardzo niewielką wiedzę
w porównaniu ze złożonością procesów, w których uczestniczą, by mimo
wszystko podejmować działania najlepiej odpowiadające relatywnej rzadkości czynników produkcji. Tę „oszczędność wykorzystania wiedzy” najlepiej ujął zresztą sam Hayek (1940):
Załóżmy, że gdzieś na świecie pojawiła się nowa możliwość wykorzystania jakiegoś surowca, na przykład cyny, albo też że zostało
wyeliminowane jedno ze źródeł podaży metalu. Nie jest dla nas
ważne – co trzeba podkreślić – która z tych dwóch przyczyn powoduje, że cyna staje się bardziej poszukiwana. Konsumenci cyny muszą jedynie wiedzieć, że część cyny, którą zwykle wykorzystywali,
znalazła gdzie indziej bardziej zyskowne zastosowanie i że w konsekwencji muszą gospodarować nią oszczędniej. Olbrzymia większość
konsumentów nie musi nawet wiedzieć, gdzie pojawiła się ta nowa,
pilniejsza potrzeba lub też ze względu na jakie inne zapotrzebowanie powinni lepiej rozporządzać podażą. Jeśli tylko niektórzy z nich
dowiedzą się bezpośrednio o tym nowym popycie i przerzucą nań
swoje zasoby oraz jeśli z kolei ludzie świadomi powstałej w ten sposób nowej luki wypełnią ją z jeszcze innych źródeł, efekt ten będzie
szybko rozprzestrzeniał się na cały system ekonomiczny, wpływając
na wszystkie sposoby wykorzystania nie tylko cyny, ale także jej
substytutów i substytutów tych substytutów, na podaż wszystkich
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rzeczy wytwarzanych z cyny, ich substytutów itd.; wszystko to zaś
zachodzi bez wiedzy osób przyczyniających się do tych substytucji
o tym, co było pierwotną przyczyną tych zmian.

Innymi słowy, rynkowa gra popytu i podaży prowadzi do ustalania
się cen, które odzwierciedlają relatywną rzadkość poszczególnych dóbr
i wskazują krańcowe koszty ich produkcji, umożliwiając ostatecznie optymalną alokację zasobów w gospodarce. Trudno jednak dopatrzyć się podobnych właściwości w cenie pieniądza na rynku depozytów międzybankowych. Jest on przecież zdominowany przez bank centralny, który realizuje politykę pieniężną przez ustalanie celu dla krótkoterminowych stóp
procentowych i dostosowywanie warunków płynnościowych za pomocą
operacji otwartego rynku w taki sposób, by umożliwić kształtowanie się
stawek rynkowych na zamierzonym poziomie. Co więcej, zmiany cen na
rynku międzybankowym, czyli po prostu zmiany wysokości oprocentowania rezerw pożyczanych sobie nawzajem przez banki, nie mają żadnego
związku ze zmianami krańcowego kosztu produkcji samych rezerw, który
jest stały i bliski zera – zwiększenie czy zmniejszenie podaży rezerw w systemie wymaga jedynie zmiany elektronicznego zapisu przez przyciśnięcie
odpowiedniego guzika w banku centralnym. Poziom krótkoterminowej
stopy procentowej jest zmienną kontrolowaną przez władze monetarne,
toteż jego ewentualna optymalność nie bierze się z tego, że wskazuje on
krańcowy koszt produkcji rezerw (ani że maksymalizuje nadwyżki „konsumentów” i „producentów”), ale z tego, że ex ante gwarantuje osiągnięcie
celów polityki pieniężnej – np. stabilizowanie inﬂacji. Do odkrycia tego
optymalnego poziomu nie jest jednak potrzebny aktywny rynek międzybankowy, a jedynie odpowiedni model ekonometryczny i właściwa ocena
procesów gospodarczych. Ponadto tę ex ante optymalną cenę rezerw O/N
na rynku międzybankowym władze monetarne ogłaszają publicznie po
swoich posiedzeniach decyzyjnych, nie zostawiając mechanizmowi rynkowemu niczego więcej do odkrycia.
Widziane w tym świetle transakcje na rynku międzybankowym byłyby więc jedynie elementem bezproduktywnej gry i w zasadzie – opierając się na przedstawionej dotychczas argumentacji teoretycznej – trudno
obronić ich rację bytu. W przedstawionej argumentacji pominięto jednak
jeden z istotnych elementów, który ukazuje potencjalnie istotną funkcję
ekonomiczną rynku międzybankowego. Otóż można oczekiwać, że ze
względu na zbliżony proﬁl wyspecjalizowania i ekspercką, niejako introspektywną, znajomość zagrożeń branży banki będą szczególnie dobrze
identyﬁkować ryzyko grożące swoim odpowiednikom. W odpowiednim
środowisku instytucjonalnym17 taka ocena powinna znaleźć odzwier17
Aby banki efektywnie stosowały wobec siebie dyscyplinujący nadzór przez
wliczanie premii za ryzyko w oprocentowanie nawet krótkoterminowych depozytów
międzybankowych, otoczenie instytucjonalne powinno umożliwiać uporządkowane
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ciedlenie w rynkowej wycenie niezabezpieczonych zobowiązań bankowych, co z kolei byłoby równoznaczne z narzucaniem niebezpiecznym
instytucjom wyższych kosztów ﬁnansowania i przyczyniałoby się do
zmniejszenia ogólnego ryzyka w systemie ﬁnansowym. Stąd celu istnienia
rynku międzybankowego można upatrywać nie w odkrywaniu optymalnej „ceny” rezerw – ponieważ ta, jak widzieliśmy, jest ustalana przez władze monetarne – lecz optymalnej „ceny” ryzyka, kierującej oszczędności
do projektów inwestycyjnych, których niepewność jest zgodna z preferencjami oszczędzających.
Ciekawą empiryczną ilustracją tego wniosku jest epizod prowadzenia
przez Bank Japonii polityki quantitative easing. Wskutek prowadzenia
przez bank centralny nielimitowanych dwukierunkowych, nisko oprocentowanych operacji płynnościowych doszło do znacznego ograniczenia
obrotów na rynku międzybankowym (spadek z ponad 9 bilionów jenów
w 2001 r. do 1,7 biliona w 2004 r.) i wyeliminowania komponentu premii za ryzyko w koszcie krótkoterminowego ﬁnansowania (co istotne,
zmniejszeniu dyspersji stawek transakcyjnych nie towarzyszyły zmiany
ratingów). W miarę jak spadek krótkoterminowych stóp procentowych
przenosił się wzdłuż krzywej dochodowości, inwestorzy poszukiwali alternatywnych możliwości zysku, podejmując ryzyko duracji (zwiększając
ekspozycję na długoterminowe papiery wartościowe) i ryzyko kredytowe,
co doprowadziło do istotnego zawężenia spreadów pomiędzy głównymi
klasami aktywów i zwiększenia ujemnej skośności rozkładu stóp zwrotu.
Wskutek tych tendencji inwestorzy wyspecjalizowani, zwracający uwagę
na skośność rozkładu stóp zwrotu, wyraźnie zmniejszyli swoje zaangażowanie na japońskim rynku, który został zdominowany przez inwestorów
kierujących się głównie oczekiwaną stopą zwrotu. Ostatecznie zmiana
proﬁlu inwestorów doprowadziła do obciążenia wyceny ryzyka kredytowego w instrumentach ﬁnansowych, która jednak – ze względu na ograniczenie płynności rynku w związku z wycofaniem się części inwestorów
– nie zdołała się przyczynić do zwiększenia emisji długu korporacyjnego.

Za kończenie
Przedstawiona argumentacja wskazuje na istotną rolę rynkowego
mechanizmu dyscyplinującego, który zapewnia konkurencyjną wycenę ryzyka wynikającego z ekspozycji międzybankowych, i w ten sposób
przyczynia się do utrzymania stabilności systemu ﬁnansowego oraz zapewnienia optymalnej alokacji oszczędności w gospodarce. Ta konkluzja
wydaje się przekonująca, jednak nie rozstrzygająca – zawężenie korytarza
bankructwo instytucji ﬁ nansowych. Jeżeli bowiem banki będą postrzegane jako zbyt
duże, by upaść (ang. too big to fail), to koszt ich ﬁ nansowania będzie w niewielkim
stopniu powiązany z ryzykownością ich bilansu – Stern i Feldman (2004).
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w operacjach depozytowo-kredytowych (nawet do zera) wpływa bezpośrednio tylko na jeden segment rynku międzybankowego – transakcji lokacyjnych o zapadalności O/N. Wprawdzie przytoczony w poprzednim
akapicie przykład sytuacji w Japonii sugeruje, że zanik wyceny ryzyka
w transakcjach najkrótszych może się przenieść w pozostałe segmenty
rynku (z poważniejszymi konsekwencjami), ale brakuje na to jednoznacznych i ogólnych dowodów. W szczególności można twierdzić, że choć zerowy korytarz doprowadziłby do zaniku rynku O/N, w systemie ﬁnansowym pozostałoby wiele innych ekspozycji wymagających konkurencyjnej
oceny ryzyka, np. depozyty międzybankowe o dłuższych terminach zapadalności, emisja obligacji, obroty instrumentami pochodnymi. Nie ma
jednak wątpliwości co do tego, że w przypadku wprowadzenia zerowego
korytarza wcześniejsze ekspozycje międzybankowe zostałyby przeniesione do bilansu banku centralnego. Tym samym każda transakcja, która
wcześniej była monitorowana i wyceniana w zależności od ryzyka kontrahenta, w konkurencyjnym procesie i przy zaangażowaniu prywatnych
zasobów, musiałaby być analizowana przez bank centralny. Dostęp do ﬁnansowania byłby oparty na zasadach niedyskryminacyjnych, toteż bank
centralny nie miałby możliwości dyscyplinowania bardziej niebezpiecznych kontrahentów przez narzucenie im wyższej ceny, co skutkowałoby
ponoszeniem większego ryzyka kredytowego i znacznych kosztów związanych z zarządzaniem nim. Tymczasem bank centralny nie ma na tle
sektora prywatnego wyraźnej przewagi komparatywnej w podejmowaniu
ryzyka i zarządzaniu nim.
Jak wynika z niedawnego badania procesu zarządzania rezerwami walutowymi, banki centralne były historycznie bardzo konserwatywnymi inwestorami i podejmowały stosunkowo niewielkie ryzyko kredytowe w porównaniu z prywatnymi instytucjami ﬁnansowymi – preferowały wąską
klasę aktywów, ustalały niskie limity inwestycyjne dla lokat i papierów
pozarządowych – a w konsekwencji nie miały niejako okazji wyspecjalizować się w zarządzaniu tego typu ryzykiem. Brak przewagi nad rynkiem
widać także w przypadku oceny ryzyka na potrzeby standardowych operacji polityki pieniężnej. Banki centralne nie mają bowiem z reguły dostępu do danych nadzorczych na temat swoich kontrahentów, a nawet jeśli
wejdą w posiadanie informacji poufnych (co może się zdarzyć, jeśli bank
centralny sprawuje także funkcję nadzoru sektora bankowego), to i tak nie
wolno im z nich skorzystać w celu dyskryminowania banków ze względu
na proﬁl ryzyka – na styku działalności rynkowej z działalnością regulacyjną obowiązuje tzw. chiński mur, który zapewnia, że nie dochodzi do
subsydiowania jednej przez drugą.
Tymczasem analiza ricardowska wskazuje, że zaangażowanie rzadkich
zasobów w aktywność pozbawioną przewagi komparatywnej i zarazem odciągnięcie ich od innych, potencjalnie istotniejszych zastosowań musi oznaczać nieoptymalną alokację. W tym wypadku, jeżeli zarządzaniem ryzykiem zajmuje się podmiot, który nie ma w tym komparatywnej przewagi, to
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albo wycena ryzyka będzie gorsza, niż mogłaby być (co z kolei oznacza, że
kiepskie projekty inwestycyjne otrzymają więcej środków kosztem dobrych
projektów), albo będzie droższa, niż mogłaby być, to znaczy pochłonie więcej rzadkich zasobów. Argument na rzecz aktywności rynku międzybankowego opiera się więc nie tyle na pożytkach z wzajemnego monitorowania i wyceny ryzyka przez banki, ile na (nieobserwowalnej bezpośrednio)
alokacji zasobów zgodnie z komparatywną przewagą uczestników rynku
międzybankowego z jednej strony i banku centralnego z drugiej.
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JA K RYZ Y K I E M Z A R Z Ą DZ A RY N E K?
W porównaniu z rynkiem międzybankowym czy
innymi regulowanymi rynkami ﬁnansowymi rynek
ubezpieczeniowy może być pełnoprawnie nazywany
rynkiem – nie ma w nim jednego centralnego ubezpieczyciela i mimo wielu ograniczeń oraz regulacji wycena ryzyka, przepływ informacji, kształtowanie się cen
i zawieranie umów są swobodne.

Ludw ig von M ises o r yz yku
Ludwig von Mises w rozdziale VI Ludzkiego działania18 wyszczególnia dwa rodzaje ryzyka: prawdopodobieństwo klas (class probability) oraz
prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych (case probability). Drugi rodzaj prawdopodobieństwa jest tym, co większość osób intuicyjnie
rozumie jako „ryzyko”. Mises podaje kilka przykładów, aby zilustrować
prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych:
• Nie jesteśmy pewni, czy konkretny pacjent przeżyje operację.
• Czy wybory wygra kandydat X, czy kandydat Y?
• Która drużyna wygra mecz?
• Jaka liczba wypadnie w ruletce przy jednorazowym zakręceniu?
To prawdopodobieństwo zawsze odnosi się do danej sytuacji w danym czasie.
Pierwszy rodzaj ryzyka to prawdopodobieństwo klas – nie wiadomo
nic o jednostkach, ale znana jest cała klasa zachowań, np. nie wiadomo,
18

Ludwig von Mises, Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa
2007, s. 92 i nast.

Jak ryzykiem zarządza rynek?

73

czy konkretny pacjent przeżyje operację, można to jednak ująć zbiorowo –
na 10 tys. operowanych pacjentów 7 tys. przeżyje, a 3 tys. umrze.
Mises pisze:
O prawdopodobieństwie klas mówimy wtedy, gdy wiemy lub sądzimy, że wiemy wszystko na temat przebiegu zdarzeń lub zjawisk należących do danej klasy. Nie wiemy natomiast nic o rzeczywistych
pojedynczych zdarzeniach lub zjawiskach poza tym, że są one elementami tej klasy19.

Autor podaje kilka przykładów prawdopodobieństwa klas:
• Organizator loterii wie, że spośród 100 losów dokładnie 5 jest wygrywających. Organizator ma zatem pełną wiedzę na temat klasy zjawiska, czyli losów na loterii.
• Firma ubezpieczeniowa zna tablice śmiertelności w populacji, więc
dokładnie wie, ile osób umrze w ciągu roku.
Mises podaje powyższe przykłady w jednym ciągu rozumowania, jednak wymienione zdarzenia są bardzo różne. Przede wszystkim ani ﬁrma
ubezpieczeniowa, ani nikt inny nigdy nie ma pełnej wiedzy na temat określonej klasy wydarzeń. Ubezpieczyciel zna jedynie dane historyczne i na
ich podstawie zakłada, jakie wydarzenia zdarzą się w przyszłości. Opierając się choćby na dotychczasowej działalności ﬁrm ubezpieczeniowych
i stabilności ich działalności, wydaje się, że jest to rozsądne założenie.
Rozpatrzmy przykład typowego ubezpieczenia samochodowego. Na
wykresie 1 na osi X oznaczono wielkość historycznego portfela ubezpieczyciela (w tysiącach pojazdów), a na osi Y oznaczono miarę pewności,
którą ubezpieczyciel może mieć co do swoich przewidywań przyszłej szkodowości na podstawie danych historycznych. Załóżmy, że średnio co piąty
samochód ulegnie szkodzie na ok. 5000 zł, czyli koszt zapewnienia ochrony jednemu pojazdowi wynosi ok. 1000 zł. Może się zdarzyć, że będzie
to np. 1100 zł, a może 900 zł. Średni błąd dla tego ubezpieczyciela – jak
widać na wykresie – wynosi 5%. Pojawia się zatem prawdopodobieństwo
zdarzeń jednostkowych, „ukryte” w estymatorach prawdopodobieństwa
klas. To, czy średni koszt wyniesie 1000 zł, czy 1100 zł, jest unikalnym,
pojedynczym wydarzeniem w danym roku, czyli należy je traktować tak
jak prawdopodobieństwo wypadnięcia danej liczby w ruletce. Dlatego na
rynku ubezpieczeniowym prawdopodobieństwo klas miesza się z prawdopodobieństwem zdarzeń jednostkowych.

19

Tamże, s. 92.
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Wykres 1. Średni historyczny błąd „klasy”

Źródło: opracowanie własne.

Ryz yko ja ko bra k w ied z y
W potocznym rozumieniu ryzyko można utożsamiać z brakiem wiedzy, czyli oba te pojęcia używać jako synonimy, np.:
• „Nie wiem, czy mój przeciwnik w grze w pokera ma w ręku króla pik”.
• „Nie wiem, czy będę zadowolony, podejmując pracę na uczelni”.
• „Nie wiem, czy nie spowoduję wypadku drogowego”.
• „Nie wiem, jak długo będę żył”.
Ryzyko odnosi się zawsze do stanu wiedzy określonej osoby. Niektóre
zdarzenia, w zależności od stanu wiedzy, mogą być ryzykiem albo mogą
być określane jako pewne – nie być ryzykiem. Ponadto te same zdarzenia
mogą stanowić ryzyko dla jednej osoby, a dla innej nie. Ryzyko odnosi się
zatem do subiektywnego stanu czyjejś wiedzy, np.:
• Patrząc przez pryzmat wiedzy kupującego samochód, transakcja jest
ryzykowna, ponieważ nie ma wiedzy o wszystkich uszkodzeniach pojazdu. Z perspektywy sprzedającego ta sama transakcja nie jest ryzykowna. Przykład rynku używanych samochodów jest sztandarowy dla
tzw. asymetrii informacji, czyli braku odpowiedniej wiedzy po jednej
ze stron transakcji.
• Dla przeciętnego inwestora zakup akcji Glaxen Chemicals wiosną 1971 r.
był bardzo ryzykowny, ponieważ ceny akcji wykazywały dużą zmienność.
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Z perspektywy Warrena Buﬀetta inwestycja w te akcje była mało ryzykowna, włożył on bowiem dodatkowy wysiłek w zorientowanie się w strukturze własnościowej spółki, wiedział o planowanym podziale i przewidywał, że spółka nie będzie miała problemów w przyszłości.
• Gdyby grający w szachy spędził więcej czasu, myśląc o przesunięciu swojej
ﬁgury na pole przeciwnika, zauważyłby konsekwencje, ale ponieważ kończył się czas, zagrał bez odpowiedniego zastanowienia – podjął ryzyko.
Ów przykład dowodzi, że ryzyko nie zależy od obiektywnego stanu wiedzy, lecz również od własnej analizy i jakości tej wiedzy.

Przykazy wanie ryzyka na rynku
ubezpieczeniow y m
Są trzy powody, dla których istnieje rynek ubezpieczeniowy, a ludzie
zawierają umowy przekazujące ryzyko. Pierwszy powód jest związany
z wiedzą – ktoś może mieć inną wiedzę o danym przedsięwzięciu i wydaje mu się ono mniej ryzykowne. Drugim powodem są odmienne preferencje ryzyka i skłonność do podejmowania ryzyka. Trzeci powód wiąże
się z działalnością ubezpieczeniową – dla niektórych podmiotów ryzyko
innych osób nie jest ryzykiem, ale jest częścią klasy zbliżoną do prawdopodobieństwa klas.
Nie każde ryzyko, które istnieje w życiu człowieka, jest przedmiotem
na rynku ubezpieczeniowym. Przykładami rodzajów ryzyka nietransferowanego są:
• straty indywidualnego przedsiębiorcy z powodu podjęcia błędnych decyzji biznesowych – ryzyko jest przypisane do danej osoby;
• złe samopoczucie danej osoby wynikające z niewłaściwego wyboru
partnera (zdarzenie nieﬁnansowe);
• zniszczenie majątku w wypadku całkowitych klęsk, np. globalnej wojny termojądrowej lub podniesienia się poziomu oceanów – nie istnieje
kapitał, który mógłby ochronić i skompensować takie zniszczenia;
• ubezpieczenie od zjawisk, których nie da się ustalić wystarczająco
obiektywnie, np. ból – taki rodzaj ryzyka często jest objęty ubezpieczeniem, ale jest to spowodowane wymogami regulacji państwowych;
• straty wynikające z naturalnych procesów, np. zużywanie się opon w samochodzie – takie zjawiska nie są ryzykiem, lecz pewnością (ten rodzaj
ryzyka również jest ubezpieczany z powodu wymogów przepisów).
Aby ryzyko dało się przekazać na rynku, muszą być spełnione poniższe
przesłanki:
• Przedmiot ryzyka musi być obiektywnie obserwowalny.
• Efekt musi być mierzalny w pieniądzu.
• Ubezpieczany nie może mieć kontroli nad występowaniem strat.
• Straty muszą być możliwe do oszacowania (nie mogą mieć astronomicznych rozmiarów).
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Wycena r yz yka
System cenowy najłatwiej wyobrazić sobie jako układ nerwowy, który
przesyła sygnały zachęcające do różnych działań (unikanie ryzyka, podejmowanie, przekazywanie). Każdy uczestnik rynku ubezpieczeniowego
jest komórką w takiej sieci. Firmy ubezpieczeniowe działają w oderwaniu
od siebie, próbując samodzielnie jak najlepiej oszacować ryzyko – wysyłają
sygnały cenowe do swoich klientów, inwestorów i konkurencji.
Decyzje o wycenie ryzyka w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych są
na ogół podejmowane na tzw. spotkaniach taryﬁkacyjnych. Zazwyczaj
jest to cotygodniowe zebranie, w którym udział biorą underwriterzy (oceniają, od jakiego ryzyka można się ubezpieczyć), aktuariusze (wyceniają
ryzyko), pracownicy działów marketingu, ﬁnansowego, obsługi systemów
i właściciele. Przygotowanie spotkania trwa cały tydzień; zajmują się tym
analitycy każdego działu. Celem spotkania taryﬁkacyjnego jest maksymalizowanie zysków przedsiębiorstwa zgodnie z długoterminową strategią, często zakładającą pożądany udział w rynku.
Z perspektywy przebiegu informacji spotkanie taryﬁkacyjne można
zilustrować jako układ wejścia – wyjścia (rysunek 1), gdzie na wejściu są
informacje, a na wyjściu nowe ceny ubezpieczeń.
Rysunek 1. Spotkanie taryﬁ kacyjne – wejście i wyjście

Źródło: opracowanie własne.

Przewidywane szkody dla poszczególnych grup są komputerowo generowanym raportem analizowanym przez specjalistów. Raporty o wrażliwości cenowej klientów są oparte na wycenach polis przedstawianych
klientom, jednak po wygenerowaniu odpowiedniej kwoty często losowo
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dodaje się albo odejmuje kilka procent ceny i ostatecznie potencjalnym
klientom przedstawia się niższą albo wyższą cenę, niż wynikałoby to
z bezpośredniej wyceny. Analiza zachowania klientów pozwala na oszacowanie, na ile klienci, którzy otrzymali wyższą cenę, są mniej skłonni do
zawarcia umowy oraz czy klienci, którzy otrzymali niższą cenę, chętniej
zawrą umowę. Raport o działaniach konkurentów jest cenny, ponieważ
przydaje się do utrzymania pozycji na rynku.
W tabeli 1 przedstawiono symulację działania ﬁrmy ubezpieczeniowej
w zależności od dopływających do niej trzech różnych informacji.
Tabela 1. Spotkanie taryﬁ kacyjne – wewnętrzna logika
Wpływ
na ﬁ rmę

Sygnał społeczny

Sygnał dla
inwestorów
i konkurentów
Niejednoznaczny, ale
może warto
inwestować

Wejście

Wyjście

Szkody
wyższe niż
zakładano

Podnieść
ceny

Zysk wzrasta

Warto ograniczyć
wytwarzanie ryzyka („nie kupuj
samochodu”)

Konkurencja
obniża ceny

Obniżyć
ceny

Zysk spada
wolniej, niż
spadałby bez
tego działania

Wytwarzanie ryzyka jest tanie („kup
drugi samochód”)
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Zysk wzrasta

Ograniczyć inną
konsumpcję

Warto inwestować

Źródło: opracowanie własne.

Spontanicznie w ykształcone organizacje
Transfer ryzyka ma długą tradycję wolnorynkową. Ciekawym przykładem organizacji, które zajmowały się transferem ryzyka i nie działały dla
zysku, są towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Nowożytne przykłady
można znaleźć w XIX w. na ziemiach polskich – były to lokalne zrzeszenia
przedsiębiorców działających głównie w rolnictwie; zaczęły powstawać
wbrew polityce państw zaborczych jako polskie organizacje społeczne20:
• Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Gradobicia,
• „Spółka wzajemna na zabezpieczenie wiatraków” w Kościanie,
• Towarzystwo Rolnicze na Litwie (ubezpieczenia zwierząt),
• Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na Życie „Vesta”.
20

Andrzej Bratkowski, Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia, „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego” 2001, nr 1(9).

78

ZMIENNOŚĆ GOSPODARCZA I RYZYKO

W XIX i na początku XX w. główni dostarczyciele usług ubezpieczeniowych byli zorganizowani jako Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
(TUW). Kryzys TUW-ów rozpoczął się w 1921 r., kiedy sejm powołał
Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych21. Owa organizacja wywołała proces monopolizacji rynku, mniejsze TUW-y upadły, Polska Dyrekcja
przekształciła się w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, który
następnie połączył się z PZU. Ostatecznie rynek ubezpieczeń wzajemnych
zaniknął i nie odrodził się po II wojnie światowej.
Po 1989 r. w ramach ustawy o działalności ubezpieczeniowej dopuszczono działalność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, jednak już w sposób
regulowany (pierwsze XIX-wieczne TUW-y działały jako całkowicie wolnorynkowe instytucje). Obecnie w Polsce działa jedynie dziewięć TUW-ów,
zorganizowanych w „związki wzajemności członkowskiej”. Takie związki
ubezpieczają się od nietypowych rodzajów ryzyka, np. istnieje związek pielęgniarek i położnych, terytorialne związki rolników i hodowców, związek
św. Floriana obsługujący 2300 paraﬁi, 7 związków gminnych.
Innym przykładem organicznie powstałej organizacji, nastawionej jednak na zysk, jest działająca do dziś Lloyd’s of London. Na początku ﬁrma
działała jako TUW właścicieli statków handlowych. Właściciel, Edward
Lloyd, rozwieszał w swojej kawiarni wiadomości o losach statków handlowych płynących na Daleki Wschód. Dzięki temu kawiarnię odwiedzało
wielu ludzi zainteresowanych handlem – spontanicznie powstała grupa
ludzi, których wspólnym interesem była ochrona przed ryzykiem grożącym statkom podczas dalekich wypraw. Wykształciły się również tzw.
syndykaty, czyli grupy ludzi (początkowo zasiadających przy określonych
stolikach w kawiarni), którzy dzięki nabytej wiedzy o ryzyku zaczęli się
zajmować ubezpieczeniami zawodowo, działając dla zysku.
Lloyd’s zachował swoją strukturę syndykatów – obecnie syndykaty zawiązują się na rok, po roku nie przyjmują więcej ryzyka, a po dwóch kolejnych latach następuje zamknięcie i rozliczenie. Syndykat stanowi zatem
coś w rodzaju jednostki księgowej, otwartej dla inwestorów z zewnątrz.
Prawdopodobnie syndykaty są nadal najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ubezpieczenie nietypowych rodzajów ryzyka, np. satelity, poszczególnych części ciała sportowców, a nawet wygranej w Milionerach.

21
Olga Kotowska, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jako element budowy
społeczeństwa obywatelskiego [w:] Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką, red. Artur Kościański i Wojciech Misztal, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008.

Mateusz Machaj

SYS T E M PI E N I Ę Ż N Y
I S TA BI L NOŚĆ M A K ROE KONOM IC Z NA

Ws t ę p
Pojęcie stabilności makroekonomicznej bywa bardzo rozmaicie rozumiane i interpretowane przez przedstawicieli współczesnych szkół. Najczęściej postrzega
się ją jako stabilność wybranego parametru ekonomicznego, np. ogólnego poziomu cen, zatrudnienia,
wzrostu PKB czy bilansu płatniczego. W rozumieniu
tradycji szkoły austriackiej owa stabilność jest traktowana jako brak ułomności koordynacji między stadiami produkcji w strukturze kapitałowej. Jeśli ﬁrmy tak
organizują wertykalny i horyzontalny podział pracy,
że struktura produkcji jest do utrzymania w długim okresie, wtedy możemy mówić o pewnej stabilności makroekonomicznej.
Nie bez znaczenia dla tak rozumianej stabilności jest system pieniężno-kredytowy w gospodarce. Wpływ systemu monetarnego na stabilność
makroekonomiczną nie może być przeceniony, ponieważ za istnienie
przedsiębiorstw odpowiadają czynniki monetarne.

Neutralność pieniądza i efekt y Cantillona
W literaturze ekonomicznej pojęcie neutralności pieniądza oznacza, że
o sytuacji gospodarczej decydują wyłącznie czynniki „realne”, związane
z rzeczywistą rzadkością oraz dostępnością czynników produkcji (pracy, dóbr kapitałowych, technologii). Neutralność pieniądza jest dobrze
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zilustrowana słynnym rozumowaniem Davida Hume’a. W sytuacji, w której z dnia na dzień zostanie podwojona ilość pieniędzy w obiegu, ceny
wzrosną dwukrotnie i nie dojdzie do realnych zmian w gospodarce. „Wartości realne” pozostaną na tym samym poziomie, co uprzednio.
Tak neutralny pieniądz jest oczywiście konstrukcją czysto teoretyczną,
której nie da się zrealizować w rzeczywistości, jednak wyjaśnia ona pewne
cechy charakterystyczne pieniądza. Rozumowanie Hume’a opiera się na
trzech bardzo ważnych założeniach:
• równomierności przyrostów podaży pieniądza,
• pełnej informacji,
• pełnej informacji, która się „cofa w czasie”.
Pierwsze założenie oznacza sławetny efekt helikoptera. Aby pieniądz
pozostawał neutralny na realną dystrybucję i alokację zasobów, jego podaż
musi przyrastać w takim samym tempie we wszystkich sektorach gospodarki. Jeśli załóżmy, że przyrost podaży pieniądza wynosi 100%, to taki
przyrost musi wystąpić w identycznym stopniu na wszystkich pieniężnych
instrumentach we wszystkich obszarach geograﬁcznych. Podwoić powinny się salda gotówkowe, jak również depozyty bankowe – bez względu na
to, czy należą do emerytów, „białych kołnierzyków”, licealistów, kredytobiorców, czy bankierów, oraz bez względu na to, czy znajdują się w stolicy
kraju, czy na jego obrzeżach.
Drugie założenie oznacza, że wszyscy muszą być o tym dobrze poinformowani, a trzecie, że ta pełna znajomość informacji w pewnym sensie
„cofa się w czasie”. Innymi słowy, aby wystąpiła neutralność pieniądza,
nie wystarczy, by w momencie jego przyrostu ludzie byli o tym dobrze
poinformowani. Konieczne jest, aby ludzie już w przeszłości wiedzieli,
że taki przyrost kiedyś nastąpi. Chodzi tu o długoterminowe zobowiązania, które zawarto jakiś czas temu. Jeśli jakiś czas temu strony kontraktu
nie wiedziały, że kiedyś nastąpi zwiększenie ilości pieniędzy w obiegu, to
oznacza, że niespodziewany ich wzrost doprowadzi do zmian realnych
(ponieważ nastąpi nieprzewidziany wzrost cen).
W rzeczywistości żadne z założeń o neutralności nigdy nie jest spełnione, dlatego w realnym świecie przyrosty ilości pieniądza w obiegu prowadzą do efektów dystrybucyjnych nazywanych efektami Cantillona. Realny świat stoi w opozycji do założeń Hume’a:
• pieniądze otrzymują nieliczni;
• ludzie nie mają dostępu do pełnej informacji;
• istnieją przeszłe kontrakty, których nie sposób idealnie renegocjować.
Nowo wykreowane pieniądze otrzymują tylko niektórzy, nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakiej ilości występują przyrosty, a kontrakty są
zawierane na długi czas i często nie da się przewidzieć, jak wielkie będą
przyrosty pieniądza w obiegu.
Współczesne szkoły makroekonomiczne zajmują się kwestią efektów
Cantillona. Nowa szkoła klasyczna zajmuje się założeniem drugim i tym,
że nie istnieje pełna informacja (mogą się pojawiać „niespodzianki”
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pieniężne). Nowa szkoła keynesowska zajmuje się założeniem trzecim
i tym, że kontrakty nie mogą się idealnie dostosowywać do nowych
warunków. Szkoła austriacka natomiast skupia się na tym, że nowe
pieniądze nie są równo rozdzielane – otrzymują je niektórzy kosztem
pozostałych.

A naliza aust r iacka i współczesny system
Austriacka analiza efektów Cantillona pokazuje, w jaki sposób krok
po kroku nowe pieniądze „rozchodzą się” po gospodarce. Przyrosty podaży pieniądza są nierównomierne, toteż ich beneﬁcjentami stają się przede
wszystkim pierwotni ich posiadacze. Ich dochody wzrastają, a następnie
są wydawane na dobra i usługi. Podnosi to ceny tych dóbr i w konsekwencji zarobki sprzedawców tych dóbr, co następnie na podobnej zasadzie
prowadzi do podnoszenia się kolejnych cen. Wygranymi w tym procesie
są otrzymujący pieniądze szybciej, a przegranymi ci, którzy otrzymają je
później, po procesie przejścia i w sytuacji gdy ceny większości dóbr już
zostaną podniesione.
Chociaż to rozumowanie wydaje się zasadniczo poprawne, to można
wysunąć wobec niego kilka zastrzeżeń. Przede wszystkim o ile pierwsi otrzymujący pieniądze z pewnością korzystają, o tyle niekoniecznie
musi tak być z następnymi odbiorcami pieniędzy. Mamy tutaj do czynienia z pewną mechanizacją procesu pojawiania się efektów pieniężnych. Tymczasem dostosowania cenowe mogą się pojawiać na rynkach,
wyprzedziwszy zmiany pieniądza (najprostszy przykład: kreacja kredytów
hipotecznych z pustego pieniądza przynosi korzyści kreatorom, ale ich
bezpośrednim odbiorcom nie zawsze).
We współczesnym systemie efekty Cantillona pojawiają się przede
wszystkim na rynkach kredytowych i to w tym aspekcie dochodzi
do dostosowania relatywnych cen, nawet jeśli nie dochodzi do rzeczywistego ﬁ zycznego przeniesienia pieniądza. Wyobraźmy sobie sytuację,
w której istnieje w banku pewna pula oszczędzonych przez klientów
środków służących do ﬁ nansowania inwestycji. Następnie załóżmy, że
bank kreuje dodatkowe depozyty, które postanawia przeznaczyć na dodatkowe sﬁ nansowanie kredytów, co odbywa się przez obniżenie stóp
procentowych. W tej sytuacji nie jest ważne, kto tak naprawdę otrzyma
„nowe pieniądze”. Jedne i drugie pieniądze są homogeniczne – stanowią
środek zapłaty za realne dobra i usługi. Abstrahując od tego, że ciężko
byłoby je od siebie odróżnić, należy podkreślić, że nowe i stare pieniądze
oznaczają zwiększoną pulę pieniędzy w gospodarce. Nie sposób wobec
tego prześledzić (nawet czysto teoretycznie), jak konkretnie te nowe pieniądze rozchodzą się po gospodarce, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, o które z nich chodzi. Dużo ważniejszy jest natychmiastowy skutek cenowy przyrostu pieniędzy w obiegu – spadek stóp procentowych.
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W wyniku tego dochodzi do zmiany w strukturze kapitałowej. I w taki
w istocie sposób efekty Cantillona manifestują się we współczesnych
systemach pieniężnych.
Dodajmy również, że nie chodzi jedynie o obniżone stopy, lecz obniżone stopy ﬁnansowane kreacją pieniądza. Gdyby banki tylko obniżały
stopy, to z dostępnego kapitału czyniłyby prezenty dla kredytobiorców.
Tymczasem nie chodzi o rozdawnictwo kapitału, lecz kreację kapitału za
pomocą ekspansji pieniężnej. W wyniku tego procesu rośnie ilość środka
wymiany, jak również zostają obniżone stopy procentowe.

Rekonst r u kc ja teor i i kapitałowej
Fr ied r icha von Hayeka
W rozwiniętym Hayekowskim opracowaniu struktura kapitałowa jest
zaprezentowana za pomocą trójkątów. Obrazuje to wędrówkę czynników
produkcji od początkowych stadiów produkcji do ﬁnalnych jej odbiorców,
konsumentów. Analiza skupia się na czasie produkcji i na sferze realnej.
To podejście wydaje się jednak zbyt abstrakcyjne; bliższe prawdy i precyzyjniejsze są pierwsze opisy Hayeka znane z jego wcześniejszej publikacji:
Prices and Production. W tej pracy ważniejsze od czasu wydają się stadia
produkcji (czyli przedsiębiorczy podział pracy), a struktura produkcji ma
charakter trapezu, nie trójkąta. W dodatku jest to analiza monetarna, ponieważ w poszczególnych stadiach pojawia się wartość strumieni pieniężnych, a nie realne zasoby22.

22

Najpełniejsze omówienie struktury kapitału pod względem monetarnym pojawia się w opracowaniu Murraya Rothbarda w Man, Economy, and State. Moglibyśmy
zatem mówić o trapezach Rothbarda. Ludwig von Mises w Ludzkim działaniu nie
zajmuje się systematycznie teorią produkcji, Eugen von Böhm-Bawerk rozpatrywał
strukturę kapitału pod kątem generalnych realnych czynników, a Friedrich von Hayek
nie zdecydował się na analizę monetarną i poddał się abstrakcyjnemu teoretyzowaniu
na temat realnych aspektów w The Pure Theory of Capital. Oznacza to, że największy
wkład do austriackiej teorii kapitału wniósł Rothbard swoją teorią alokacji (która
z jednej strony opierała się na podstawach wypracowanych przez Boehma-Bawerka,
a z drugiej czerpała z przełomowej teorii pieniądza autorstwa Misesa). Dlatego trudno
przecenić pracę Rothbarda, która od czasów Misesa stanowiła najważniejsze opracowanie teoretyczne w tradycji szkoły austriackiej. Bez niego zapewne nie doszłoby do
jej odrodzenia. Jak wspomina Sudha Shenoy, opracowanie Rothbarda okazało się doskonałą przeciwwagą dla podręczników neoklasycznych. Po wysłuchaniu wykładów
na studiach o teorii mikroekonomii wątpliwości co do ich prawdziwości łatwo było
konfrontować z lekturą Rothbarda. Dla kolejnego pokolenia austriackich ekonomistów było to antidotum przeciw neoklasycznym kursom (którym np. nie mogło być
Ludzkie działanie).
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Renaud Fillieule23 i Jörg Guido_Hülsmann24 idą dalej w rozważaniach
o teorii kapitału, skupiając się na aspektach pieniężnych. W tradycyjnym
Hayekowskim opracowaniu zwiększona pula oszczędności prowadzi do
niskich stóp procentowych i wydłużonej struktury produkcji – to znaczy
więcej dóbr produkcyjnych zaczyna traﬁać do stadiów dalszych od konsumpcji. Tymczasem – jak pokazują ci dwaj autorzy – o ile zwiększona pula
oszczędności wydłuża produkcję (jednostki monetarne traﬁają do wcześniejszych stadiów), o tyle obniżona stopa procentowa ma działanie amortyzujące, sprawia bowiem, że stadia zaczynają się skracać. A zatem większe
oszczędności wydłużają stadia, ale niższa stopa procentowa je skraca.
Aby zobrazować tę zależność, wyobraźmy sobie prosty liczbowy przykład. Załóżmy, że podaż pieniądza wynosi 150. Powiedzmy, że poziom
konsumpcji wynosi 80, co oznacza, że 70 jednostek zostaje oszczędzonych. A zatem te 70 jednostek będzie rozłożone na poszczególne stadia
produkcji w zależności od opłacalności. Załóżmy, że stopa procentowa
wynosi 100% (celowo przyjmujemy wysokie wartości, aby łatwiej unaocznić zależność; nie wpływa to na prawdziwość wywodu). Oznacza to,
że będziemy mieli 3 stadia produkcji przed konsumpcją o następujących
wartościach: 10, 20, 40, 80 (każdy kolejny etap przynosi 100% więcej niż
poprzedni). W sumie pula oszczędności wynosi 70 jednostek, a na końcu
jest konsumpcja w wysokości 80.
A teraz zmieńmy w naszej analizie stopę procentową i obniżmy ją do
poziomu 14% (a konkretnie 1/7). Przy tej samej konsumpcji (80 jednostek)
i przy stałej podaży pieniądza pozostałe 70 jednostek może się rozłożyć
tylko na jeden etap. Dlatego struktura produkcji będzie wyglądać tak: 70,
80. Przy stałej podaży pieniądza nie ma po prostu innej możliwości niż
ta, że stopa procentowa jest ujemnie skorelowana z długością procesu produkcji25. Dlatego wpływ stopy procentowej na monetarną długość struktury produkcji można tłumaczyć z aprioryczną i matematyczną precyzją
– im niższa stopa, tym okres inwestycyjny będzie krótszy, ponieważ przy
stałej podaży pieniądza rozkłada się na mniejszą liczbę stadiów26.
23

Renaud Fillieule,A formal model in Hayekian macroeconomics : the proportional
goods-in-process structure of production The Quarterly Journal of Austrian Economics, nr 3, vol 10, 2007 r. s. 193-208.
24
JörgGuido_Hülsmann, autora The Structure of Production, working paper udostępniony przez autora.
25
Może tylko zaskakiwać to, że ani Hayek, ani Rothbard, ani całe pokolenia
przedstawicieli szkoły austriackiej od Boehm-Bawerka nie zdołało tego dostrzec aż
do czasów Fillieule’a i Hülsmanna. Co więcej, nie zdołali tego dokonać najwięksi
krytycy podejścia austriackiego. Czasami do ważnego odkrycia teoretycznego przyczynia się jedynie uważny i systematyczny wykład dotyczący wybranego zagadnienia
od podstaw.
26
Nasze rozumowanie opiera się jeszcze na kilku uproszczeniach, które ułatwiają
ilustrację, ale nie przeczą prawdziwości wywodu. Otóż zakładamy etapową kapitalizację (dyskretną co pewien czas), a tymczasem ktoś mógłby twierdzić, że kapitalizacja
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Niemniej jednak obniżona stopa prowadzi do przetasowań w strukturze produkcyjnej, mimo że nie wydłuża monetarnie procesów, lecz je
skraca. Obniżka stopy dokonuje się przez zwiększenie puli kredytowania
(większymi oszczędnościami lub kreacją pieniądza). Oznacza to, że zawsze więcej środków zostanie przeznaczonych na stadia relatywnie dalsze
od konsumpcji. To, czy monetarnie struktura produkcji się wydłuży, czy
skróci, zależy od efektów netto – wzrost oszczędności wydłuża strukturę,
a spadek stopy ją skraca. Niezależnie od tego efektu netto zawsze występuje efekt w postaci zwiększonej puli wydatkowanej na dobra kapitałowe.
A zatem zawsze występuje stymulowanie alokacji dóbr w stadia od konsumpcji relatywnie bardziej oddalone.
Te rozważania prowadzą do konkluzji, że tradycyjna Hayekowska analiza, która często bywa dodatkowo upraszczana, nie opisuje trafnie zjawiska ﬂuktuacji gospodarczych. Niskie stopy w otoczeniu ekspansji monetarnej nie muszą „wydłużać” procesów. Ważniejsze jest raczej to, jak
system pieniężny może prowadzić do makroekonomicznej niestabilności
i nietrwałych przetasowań kapitałowych, które w przypadku obniżenia
stóp i ekspansji kredytu bez wątpienia występują27.

Podsumowanie: źródła efektów Cantillona
i źródła zaburzeń
W swoim monetarnym traktacie Mises28 (1912) przedstawił przełomową teorię pieniężną. Wskazał, że ceny na rynku są zależne od dwóch ograniczeń: subiektywnych i obiektywnych. Obiektywne wynikają ze skończonej ilości pieniędzy, natomiast subiektywne z preferencji posiadaczy
pieniędzy, zarówno aktualnych, jak i tych, którzy chcą je nabyć. Oznacza
to, że wszelkie zmiany cenowe pojawią się zawsze w wyniku działania
fuzji dwóch sił: czynników obiektywnych (zwiększonej ilości pieniędzy)
i subiektywnych (preferencji, które na to zwiększenie ilości reagują).
Załóżmy, że podaż pieniądza zostaje zwiększona. Czy to automatycznie oznacza presję na wzrost cen? Niekoniecznie – jeśli posiadacze nowych
pieniędzy zdecydują się je schować, a nie wydać, to ceny nie muszą się podnieść. Dlatego nie sposób uznać za źródło zaburzeń kapitałowych samego tylko przyrostu podaży pieniądza w obiegu. Niezbędne są dodatkowe
rozważania. Sama ekspansja pieniądza jest pojęciem niewystarczającym

powinna być ciągła. To oczywiście prawda, ale kapitalizacja ciągła da dokładnie takie
same skutki, natomiast lekko skomplikuje obliczenia.
27
Nie krytykujemy w tym miejscu całej teorii Hayeka. Nadal jest to teoria dużo
płodniejsza, bogatsza i bliższa prawdzie niż teorie mainstreamowe. Nie jest jednak
traﬁona w kilku krytycznych punktach i wymaga korekty.
28
Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, Verlag von Duncker und Humblot, München und Leipzig, 1912 r.
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do wytłumaczenia niestabilności makroekonomicznych. Mało tego, samo
zagadnienie niestabilności makroekonomicznej nie może być postrzegane tylko i wyłącznie przez pryzmat „długości” procesu produkcji i jakiejś
metaekonomicznej wyrwy w łańcuchu produkcji, która miałaby wynikać
z ekspansji pieniądza.
Nie oznacza to jednak, że należy porzucić rozważania kapitałowe albo
rozważania o wpływie systemu pieniężnego na makroekonomię. Wprost
przeciwnie – te rozważania należy dodatkowo zgłębić i wzbogacić w wiele
ważnych obserwacji teoretycznych (w przypadku konkretnych ﬂuktuacji
obserwacji empirycznych). Nie bez znaczenia są tutaj kwestie niepewności, ryzyka i regulacje rządowe. Najważniejszym elementem pozostaje jednak zjawisko asymetrii własnościowej w produkcji pieniądza.
Asymetria własnościowa w produkcji pieniądza oznacza uwarunkowania prawne, w których prawo do emisji kredytu ﬁducjarnego zostaje zarezerwowane dla wybranej grupy dostawców. Co więcej, ta grupa dostawców (mimo że w jakimś zakresie ze sobą konkuruje) ma możliwość emisji
ﬁducjałów, które nakładają koszt na użytkowników wszystkich pozostałych pieniędzy w obiegu. W takim otoczeniu jest możliwa eksternalizacja
kosztów prowadząca do pojawienia się masowych błędów inwestycyjnych.
To jednak jest temat na inne opracowanie.

Opracowanie wykładu dr. Antoniego Szepieńca
Zespół Instytutu Misesa

NA DCHODZ ĄC Y SZ TOR M 4D
– J A K P R Z E Ż YĆ I P R O S P E R OWAĆ
Dokładnie 40 lat temu zniknęło ostatnie powiązanie między złotem
a tym, co określa się mianem współczesnego pieniądza. Okres, który nas
czeka, można nazwać sztormem 4D – wielowymiarowym kryzysem, będącym skutkiem manipulacji pieniądzem.

Z historii pieniądza
Pierwsze monety, czyli trite lidyjskiego króla Alyattesa w Sardis (dzisiejsza Turcja), zrobione były z elektrum – naturalnego stopu złota (55%)
i srebra. To jeden z pierwszych namacalnych dowodów na to, że wybór
złota i srebra na pieniądz nie był przypadkiem.
Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych wpisali do konstytucji złoto
i srebro jako pieniądz. Doprecyzowaniem tego zapisu był US Coinage Act
z 1792 r., który deﬁniował 1 dolara jako 371,25 grana (24,1 gramów) czystego srebra, a 10 dolarów jako 247,5 grana (16,0 gramów) czystego złota.
Klasyczny standard złota, w którym kruszec mógł być używany przez
ludzi bezpośrednio do regulowania zobowiązań, trwał do 1913 r., czyli do
założenia Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych. Późniejsze próby powrotu do standardu złota (tzw. Gold Exchange Standard po I wojnie
światowej i system z Bretton Woods po 1945 r.). Ten ostatni system zakładał, że wszystkie waluty będą wymienialne na dolary, związane ze złotem
stałym parytetem w wysokości 35 USD za uncję. Wymiany jednak mogły
dokonywać jedynie rządy państw.
Amerykańska polityka guns n’ butter z lat 60., czyli kosztowna i długotrwała wojna w Wietnamie oraz prowadzony z rozmachem projekt
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budowy Great Society prezydenta Lyndona B. Johnsona spowodował upadek dyscypliny ﬁnansowej i masowy dodruk dolarów.
Generał Charles de Gaulle, ówczesny prezydent Francji, i jego doradcy
dostrzegli zagrożenie dla stabilności światowego systemu monetarnego.
De Gaulle stwierdził, iż ten kto stawia na rządy i na rządowy pieniądz
ignoruje 6000 lat pisanej historii ludzkości. Trafnie przewidując koszty
wojny w Wietnamie i ekspansję pieniężną w Stanach, wywierał coraz silniejsze naciski na Stany Zjednoczone, żądając wymiany papierowej waluty
na kruszec. Jak podawał dziennikarz ﬁnansowy Pierre Jovanovic, Francja
wymieniała dolary na złoto w tempie 59 ton na miesiąc, aby w połowie
1966 r. osiągnąć rezerwy na poziomie 4500 ton, co stanowiło 86% wszystkich rezerw. Jeszcze w 1964 r. poziom rezerw wynosił 73%.
System z Bretton Woods okazał się niestabilny i autodestrukcyjny,
w sierpniu 1971 r. prezydent Richard Nixon ogłosił zakończenie honorowania wymiany dolarów na złoto; był to prawdopodobnie pierwszy przypadek w historii, kiedy pieniądz na całym świecie przestał mieć jakikolwiek związek z kruszcem.
Keynesiści, ale również monetaryści, utrzymywali, że oto zniknął „barbarzyński przeżytek”, a cena złota utrzymywana sztucznie przez silnego
dolara spadnie do rynkowego poziomu (napędzanego popytem jubilerskim), który szacowano na ok. 8 USD za uncję.
Teorię tę boleśnie zweryﬁkowało życie, przyznając rację zwolennikom
szkoły austriackiej. Ludwig von Mises pisał, że jeśli ekspansja kredytu nie
jest zatrzymana na czas, to boom przechodzi w crack-up boom; następuje
ucieczka do aktywów materialnych i załamanie całego systemu monetarnego. Oderwane od dolara złoto nie tylko nigdy nie spadło nawet centa
poniżej 35 USD za uncję, ale w trzy lata jego cena wzrosła blisko sześciokrotnie. Stało się jasne, że to nie dolar podtrzymywał wartość złota, lecz
złoto podtrzymywało dolara. Dolar pozbawiony jakichkolwiek ograniczeń
zaczął gwałtownie tracić na wartości – w ciągu 10 lat od upadku systemu
z Bretton Woods stracił ponad 50% swojej siły nabywczej.
Oczywiście, manipulacja pieniądzem, która ostatecznie doprowadziła
do zmiany złotych monet na papierowe confetti, nie była wymysłem czasów nowożytnych ani decyzji Nixona. Wolność wymiany i wolność posługiwania się pieniądzem towarowym ograniczana była stopniowo, krok
po kroku. Pierwsze próby manipulacji znane są już ze starożytności pod
postacią procederu psucia monety.
Cel takiej polityki dobrze opisał sam Alan Greenspan w 1967 r. pisząc:
Bez standardu złota nie jest możliwe ochronienie oszczędności przez
ich konﬁskatą w drodze inﬂacji. Nie ma bezpiecznej przystani. Polityka ﬁnansowa państwa opiekuńczego wymaga, aby właściciele
mienia nie mieli żadnej możliwości obrony.
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Czter y prz ycz y ny sztor mu
Przyczyny obecnego sztormu wiążą się z czterema „D”: demokracją,
deﬁcytami, długiem i demograﬁą.
W pierwszą przyczynę, demokrację zachodnią, wbudowany jest system
redystrybucji: większość przyznaje sobie przywileje, za które płaci mniejszość. W ostatecznym rachunku jednak płaci każdy uczestnik systemu
demokratycznego, tworzy się więc społeczeństwo okradanych złodziei.
Receptą na wyjście z impasu jest pusty pieniądz i tworzenie chronicznych
deﬁcytów, które z czasem przeradzają się w niespłacalne zadłużenie. Charakterystyczne dla współczesnej, rozpasanej i socjalnej demokracji, jest
tworzenie deﬁcytów niezależnie od koniunktury gospodarczej: deﬁcyty
budżetowe istnieją w czasie pokoju i wojny, w czasie kryzysu i boomu.
Według teorii socjalistycznej, demokracja jest dobrym ustrojem, ponieważ dzięki masowej redystrybucji wyrównuje nierówności dochodowe
(cyniczny przykład: wystarczy sprawdzić dochody europosłów). W teorii
wyrównywanie miało polegać na ﬁnansowaniu projektów dla wspólnego
dobra przez bogatych, system jest obecnie jednak tak zdegenerowany, że
niepracujący mogą decydować o wysokości swojego zasiłku. W perspektywie dwóch pokoleń, demokracja w stylu zachodnim pokazuje jednak swoje inne oblicze. W połączeniu z brakiem hamulca monetarnego umożliwia
obecnemu pokoleniu pożyczanie bez końca środków na bieżącą konsumpcję, której kosztami obciążane jest przyszłe pokolenie. Rodzące się dzieci
skazywane są przez swoich rodziców na biedę.
Do problemu demokracji, deﬁcytu i długu doszedł czwarty problem
– demograﬁczny. W 2025 r. przypadnie szczyt zmiany pokoleniowej: na
1 nowego pracownika będzie przypadało 10 nowych emerytów. Stałym
trendem jest spadek liczby pracujących na jednego emeryta, podczas gdy
w 1970 r. proporcja ta wynosiła 5,3, tak w 2010 r. 3,5, a w 2050 r. wynosić
ma tylko 1,9. Emeryci stanowić będą znaczny procent populacji, obecnie
jest to ok. 25%, ale w 2040 r. ma być to ponad 40%. Demograﬁa jest
zatem kamieniem u szyi zachodu: nawet po reformach zmierzających do
ograniczenia świadczeń socjalnych, obcięcia deﬁcytu i likwidacji długu,
zobowiązania wobec emerytów będą nie do udźwignięcia dla coraz mniejszej liczby pracujących.
Dla państw zachodu te cztery czynniki oznaczają wyższe podatki, niższy zwrot z inwestycji, wieczny dług i niższy standard życia.

Ja k i nwe s towa ć w n a d c ho d z ą c y m s z to r m i e 4 D?
W zbliżającym się sztormie 4D warto inwestować w aktywa materialne
i nie liczyć na rządowy papier. Dobrym miejscem do lokowania inwestycji są kraje rozwijające się oraz Australia i Kanada. Nadchodzące zmiany
demograﬁczne mogą spowodować jednak spadek rentowności inwestycji
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w nieruchomości: dotychczas „baby boomers” generowali duży popyt na
nowe domy, za kilka lat trend wzrostowy na rynku nieruchomości można
odwrócić się na stałe.
Nie należy inwestować w obligacje państwowe, aktywa przynoszące
stały dochód (ﬁ xed income), wszelkiego rodzaju derywaty, a z sektora ﬁnansowego można wybrać tylko niektóre instrumenty i podmioty. Zjawiska demograﬁczne przekładają się również na rynek akcji: starzejący
się ludzie inwestują bardziej zachowawczo, może to spowodować spadek
aktywności na giełdach. Europa nie jest już dobrym miejscem do inwestowania, podobnie jak Bliski Wschód.
Dla tych, którzy inwestują cierpliwie, metodycznie i, co może być zaskakujące, wbrew modom i aktualnym trendom, hossa może trwać zawsze. Np. inwestycja 35 USD w uncję złota w 1970 r. przyniosła 674 USD
na początku lat 80. Te pieniądze zainwestowane w indeks Nikkei na kolejną dekadę dały 3705 USD, które następnie przeniesione na kolejne dziesięciolecie w indeks NASDAQ urosły aż do 41844 USD. Zainwestowanie
tej kwoty powtórnie w złoto, dało obecnie 244712 USD – wszystko przy
jednej decyzji inwestycyjnej na 10 lat! Przypomina to jazdę pociągiem –
inwestor daje się wieźć, sprawdza tylko co jakiś czas, czy podróż odbywa
się we właściwym kierunku i z odpowiednią prędkością.

Przyszłość pieniądza
Trudno przewidzieć, jakie będą następstwa obecnego kryzysu i crackup boomu. Istnieje szansa na przejście do pieniądza towarowego, ale równie dobrze następstwem może być powtórzenie sytuacji z początku lat 80.
i działań Paula Volkera w USA oraz powrót do ﬁat money.
Możliwe są trzy warianty dalszej ewolucji pieniądza.
Wariant pierwszy to nowy, międzynarodowy standard oparty na złocie. Oczywiście elitom ﬁnansowym nie opłaca się ujawniać przedwcześnie
jakichkolwiek ruchów w tym kierunku.
Wariant drugi to równoległy obieg pieniądza ﬁducjarnego i złota, które
mogłoby się stać jednostką tezauryzacyjną. Taki system wzbudza mniej
kontrowersji niż standard złota i jest systemem dobrowolnym. Płatności
opierałyby się na ﬁat money, lecz oszczędności lokowane byłyby w złocie,
co stanowiłoby hamulec przed nadmierną ekspansją pustego pieniądza.
Przykładami są projektowane monety z niewielką domieszką kruszcu:
gold frank (Szwajcaria) i silver libertad (Meksyk). Problemem są zapisy
o prawnym środku płatniczym, jednak ww. monety dzięki niewielkie zawartości kruszcu i stosunkowo małym nominałom byłyby w pełni legalnym środkiem płatniczym.
Ostatni, trzeci wariant może być wynikiem innowacji technicznej.
W obecnie przeprowadzanych transakcjach funkcjonuje już Bitcoin – prywatny, pozbawiony ingerencji rządu, wirtualny pieniądz. Jego nośnikiem
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jest internet, a zabezpieczeniem zaawansowane systemy kryptograﬁczne.
Zaletą Bitcoin jest jego stosunkowo stabilna ilość oraz oparcie na wirtualnych dobrach, których pozyskanie wymaga wysiłku.

Podsumowanie
Pierwotną przyczyną obecnego sztormu było odejście od złota. Po latach oddziaływania trzech „D” dołączył czwarty czynnik – demograﬁa,
która spotęguje jeszcze bardziej obecne zawirowania. Jak można przetrwać
w nadchodzącym sztormie? Z pewnością należy liczyć na siebie, ponieważ
do instytucji państwa nie można mieć już żadnego zaufania.

Maciej Bitner

B A N K R U C T W O PA Ń S T WA : T E O R I A C Z Y P R A K T Y K A ?
C Z Y DA S I Ę Z A PA N OWAĆ N A D D Ł U G I E M P U B L I C Z N Y M ?

1 . C z y m j e s t d ł u g p u b l i c z n y?
Dług publiczny jest pojęciem jasnym, chociaż bardzo nieostrym. Z deﬁnicji są to skumulowane zobowiązania zaciągnięte przez sektor publiczny. Jednak
trudno jednoznacznie powiedzieć, jakie dokładnie zobowiązania należy wziąć pod uwagę oraz które sektory
gospodarki zaliczyć do publicznych.
Wydaje się np., że oprócz obligacji wyemitowanych
przez rząd do długu publicznego należy także zaliczyć
gwarancje udzielane przez Skarb Państwa. Jednak wypłacenie sumy objętej gwarancją nie jest przecież stuprocentowo pewne. Jeżeli wszystkie gwarancje potraktujemy tak, jakby miały
zostać w całości zrealizowane, to okazuje się, że państwa są zadłużone na
olbrzymie sumy, choćby dlatego, że gwarantują depozyty bankowe.
Drugi problem dotyczy określenia granic sektora publicznego. Trudno
nie wliczać doń samorządów, ponieważ rząd centralny może łatwo scedować na nie swoje zobowiązania. Czy jednak zadłużenie przedsiębiorstw
państwowych także należy traktować jako dług publiczny? Wprawdzie
rząd wprost nie gwarantuje ich zadłużenia, ale jeżeli praktyka pokazuje,
że jest inaczej, to może należy je wliczać?
Inna sprawa to dług brutto i netto. Państwa same są posiadaczami
znacznej części własnych obligacji. Na przykład państwowe fundusze
emerytalne zwykle mają w portfelach sporo tych papierów. Jeżeli sektor publiczny jest sam sobie winien, to czy nadal jest to dług publiczny?
Może należy mówić wyłącznie o długu netto, który powstaje po odjęciu
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od całkowitego zadłużenia aktywów posiadanych przez rząd? To prawda,
że rząd posiadający swój dług jest w znacznie lepszej sytuacji niż ten, którego obligacje posiadają zewnętrzni inwestorzy. O wiele łatwiej jest mu go
rolować, może też w krytycznej chwili go przejąć i umorzyć, tym samym
oﬁcjalnie unikając bankructwa. Jednak odsetki trzeba płacić od całości
długu, przez co poziom długu brutto ma pewne znaczenie dla oceny możliwości dalszego zadłużania się.
Ostatnia rzecz, o której przy tej okazji należy wspomnieć, to aktywa
i pasywa zagraniczne. Często się bowiem zdarza, że rządy są zadłużone
w walucie innej niż krajowa. Wtedy poziom długu publicznego zależy
również od kursu walutowego. Wprawdzie w danym momencie kurs ma
zawsze jakiś określony poziom, ale gwałtowna deprecjacja krajowego pieniądza może diametralnie pogorszyć sytuację ﬁnansów publicznych nawet
w ciągu kilku miesięcy. Często jednak bywa, że rządy mają do dyspozycji
rezerwy walutowe, które w razie potrzeby mogą zostać użyte do spłacenia
części długu (krajowego lub zagranicznego). Ich wartość jest z kolei pochodną wartości waluty, w której są ulokowane rezerwy, a która oczywiście także może się gwałtownie zmienić.
Dług publiczny należy więc interpretować raczej jako przedział niż jeden poziom zadłużenia. W zależności od przejrzystości ﬁnansów publicznych i zakresu udzielonych gwarancji margines błędu może być wąski –
na poziomie kilku procent PKB, lub bardzo szeroki – nawet do kilkudziesięciu procent produktu krajowego29.

2 . Ja k dł ug publiczny na rasta?
Zakładając, że wybraliśmy jakieś kryteria pozwalające ściślej ustalić
wysokość zadłużenia publicznego, możemy spróbować ocenić, jak zmienia się ono w czasie. Zacznijmy od tego, że samą wartość długu trzeba
do czegoś odnieść. Ta sama suma jest bowiem mniejszym ciężarem dla
państwa dużego niż małego. Ściśle rzecz biorąc, z perspektywy spłaty długu jego wielkość należałoby odnieść do możliwych do uzyskania przez
państwo wpływów podatkowych. Byłoby to jednak zbyt skomplikowane
i wymagałoby przyjęcia dodatkowych założeń odnośnie do opodatkowania, dlatego w literaturze przedmiotu jako wskaźnik poziomu zadłużenia
państwa powszechnie przyjmuje się iloraz długu do PKB.
Dynamiką długu do PKB rządzi następujące równanie [MFW 2010]:
,

29

Skrajnym przykładem jest Japonia, gdzie dług netto w 2010 r. wynosił 117%
PKB, a dług brutto aż 230% PKB.
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gdzie:
dt – dług do PKB w okresie t,
it – średnie nominalne oprocentowanie długu posiadanego w okresie
t-1,
γt – nominalny wzrost PKB w okresie t,
pt – prymarne saldo budżetowe (różnica między dochodami a wydatkami
nieodsetkowymi).
Dług publiczny zależy więc dodatnio od oprocentowania pożyczek rządowych, a ujemnie od tempa wzrostu gospodarczego i prymarnego salda
budżetowego (czyli dodatnio od prymarnego deﬁcytu). Ten ostatni czynnik
można interpretować jako wskaźnik mówiący o tym, jakie byłoby saldo budżetu, gdyby państwo nie musiało spłacać zgromadzonego długu. Innymi
słowy kraj, który posiada regularny deﬁcyt budżetowy, ale ma nadwyżkę
prymarną, zawdzięcza ów deﬁcyt jedynie kosztom obsługi zadłużenia.
Do ciekawego wniosku można dojść, zadając sobie pytanie, na jakim
poziomie da się utrzymywać deﬁcyt prymarny, tak by dług do PKB był
stabilny. Pomocne jest tu następujące równanie:

pt =

it − γt
• dc
1+ γt

Pokazuje ono, jakie powinno być prymarne saldo budżetowe, by dług
publiczny był cały czas na zadanym poziomie. W większości krajów oprocentowanie długu jest przeważnie wyższe niż wzrost PKB, toteż nie da
się utrzymywać ujemnego salda prymarnego i jednocześnie stałego długu
w relacji do PKB. O ile więc nic nie stoi na przeszkodzie, by kraj nigdy
nie spłacił zaciągniętego długu, o tyle nie ma takiej możliwości (wyłączywszy bankructwo), by w długim okresie jakiś rząd nie płacił ze swoich
dochodów odsetek, a jedynie zaciągał na ten cel nowy dług. Obsługiwanie
płatności odsetkowych od starego długu poprzez emisję nowego prowadzi
do gwałtownego wzrostu relacji długu do PKB, co – jeżeli nie pojawi się
w porę nadwyżka prymarna – prowadzi wprost do niewypłacalności.
Korzyści z posiadania długu są więc nierozłączne z kosztami. Dzięki
zadłużeniu rząd może wydać więcej, ale za cenę tego, że w przyszłości
będzie musiał wydawać mniej ze względu na konieczność obsługi zaciągniętego wcześniej długu.

3. Sy mu lac ja śc ie ż k i z ad ł u ż en ia
Równanie dynamiki długu można także wykorzystać do wykonania symulacji ścieżki zadłużenia w czasie. Takie symulacje są dziś podstawowym
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narzędziem ekonomistów, również tych pracujących w Ministerstwie
Finansów. Służą do oceny stabilności długu publicznego. Aby zobaczyć,
jak działa to narzędzie, przeprowadźmy symulacje ścieżki zadłużenia dla
Grecji, począwszy od 2006 r. Agregaty makroekonomiczne dla Grecji
w latach 2001–2005 przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 1. Finanse publiczne Grecji w latach 2001–2005
2001

2002

2003

2004

2005

Dług

103,7

101,7

97,4

98,6

100

Oprocentowanie

5,3

5,12

4,27

4,25

3,58

Odsetki (% długu)

6,3

5,5

5,1

5,0

4,6

Deﬁcyt

−4,5

−4,8

−5,6

−7,5

−5,2

PKB deﬂator

3,1

3,4

3,9

2,9

2,8

PKB realne

4,2

3,4

5,9

4,4

2,3

PKB nominalne

7,4

6,9

10

7,4

5,2

Wydatki

45,3

45,1

44,7

45,5

44

Dochody

40,9

40,3

39

38,1

38,6

Deﬁcyt prymarny

−2

−0,8

0,6

2,6

0,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat.

Jak widać, warunki makroekonomiczne były dla długu Grecji nadzwyczaj korzystne. Na przykład w 2003 r. PKB nominalne rosło w tempie dwukrotnie szybszym, niż wynosiły odsetki od długu. Dzięki temu,
mimo utrzymywania wysokiego deﬁcytu budżetowego w tym roku, dług
w relacji do PKB istotnie zmalał. Zakładając kontynuację tych dobrych
trendów, przyjęliśmy następujące hipotezy do prognozy: wzrost PKB na
poziomie 3,9% rocznie realnie (trochę poniżej średniej z ostatnich lat),
inﬂacja malejąca stopniowo do celu EBC, czyli do 2% rocznie, deﬁcyt
prymarny 0,2%, oprocentowanie długu na poziomie średniej z 2005 r.,
średnia zapadalność obligacji 8 lat. Wynik symulacji przedstawiono na
poniższym wykresie.
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Wykres 1. Dług publiczny Grecji – symulacja 2006 – 2010
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat.

Ścieżka długu do PKB jest malejąca. Po 5 latach poziom długu spada
o 10 punktów procentowych. Oczywiście faktycznie zaszło coś zupełnie
przeciwnego – w ostatnich trzech latach dług eksplodował, co obrazuje
kolejny wykres.
Wykres 2. Dług publiczny Grecji – sytuacja faktyczna po 2005 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat.

Czy taki rozwój wydarzeń można było przewidzieć? To trudne pytanie. Na pewno można było przygotować bardziej pesymistyczną symulację. Zbadajmy więc, jak wyglądałby grecki dług w następującym
scenariuszu:
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Tabela 2. Symulacja makroekonomiczna dla Grecji.
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Oprocentowanie

4

4,5

5

6

7

PKB deﬂator

2,5

2,5

2,25

1

−0.5

PKB realne

3,9

3,9

1

−4

−3

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazano w powyższej tabeli, po dwóch latach spokoju zakładamy
spowolnienie i wreszcie ostrą recesję, w której dochodzi nawet do spadku nominalnego PKB. Jednocześnie rośnie oprocentowanie greckich obligacji, co podnosi wydatki na obsługę długu. Dodatkowo zakładamy, że
w 2008 r. Grecja będzie zmuszona wydać jednorazowo 8% PKB na ratowanie swoich banków. Skutek jest następujący:
Wykres 3. Dług publiczny Grecji – prognoza w wariancie pesymistycznym.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat.

Choć rzeczywistość okazała się jeszcze drastyczniejsza, to nasza symulacja nie odbiega już od niej rażąco. Gwałtowne pogorszenie się sytuacji
gospodarczej wywołuje katastrofę w ﬁnansach publicznych. Przyczyną
było wprowadzenie do drugiej symulacji dodatkowych interakcji. Spadek PKB ma bowiem nie tylko wpływ na mianownik wskaźnika: dług do
PKB. Wpływa także na saldo budżetu, ponieważ powoduje wzrost wydatków (głównie na transfery socjalne) oraz spadek wpływów podatkowych.
Z tego powodu jeszcze trudniej przewidzieć, jak będzie wyglądała dynamika zadłużenia.
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4. Krótka historia bankructw
Trudność zapanowania nad wskaźnikiem długu do PKB skutkuje często tym, że państwa nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Choć
w zachodniej Europie po wojnie, jak dotąd, nie doszło do takiej sytuacji,
w innych krajach bankructwa są na porządku dziennym. Jak wyliczyli
Reinhart i Rogoﬀ30, od 1800 r. doszło do 255 przypadków bankructw międzynarodowych oraz 68 przypadków niehonorowania zobowiązań krajowych. Na zamieszczonym poniżej wykresie pokazano odsetek państw,
które nie regulowały swoich zobowiązań, począwszy od 1800 r.
Wykres 4. Państwa nie regulujące swoich zobowiązań.

Źródło: C. M. Reinhart, K. Rogoﬀ, This Time Is Diﬀerent: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton 2009.

Mogłoby się więc wydawać, że historia dostarcza cenniejszych wskazówek niż bieżąca symulacja odnośnie do możliwości bankructwa poszczególnych państw. Państwa z południa Europy nie mogą się np. pochwalić dobrymi statystykami. Grecja od uzyskania niepodległości w 1826 r.
zbankrutowała pięć razy i przez połowę tego czasu nie regulowała swoich
zobowiązań. Portugalia przebywała w stanie bankructwa stosunkowo
krótko, bo jedynie 20 lat, począwszy od 1800 r., ale za to popadała w tarapaty częściej niż Grecja – zdarzyło się jej to 6 razy. Rekordzistką jest Hiszpania, która w ciągu minionych dwóch stuleci zbankrutowała aż 13 razy –
znajdowała się w stanie bankructwa przez jedną czwartą tego czasu.
30

C. M. Reinhart, K. Rogoﬀ, This Time Is Diﬀerent: Eight Centuries of Financial
Folly, Princeton University Press, Princeton 2009.
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Istnieją jednak kraje, których historia jest nieskazitelna, a i tak w końcu
wpadają w tarapaty. Przykładem jest Irlandia, która nigdy nie zbankrutowała, a w 2010 r. była zmuszona przyjąć pomoc UE z MFW, co i tak może
jej nie uchronić od konieczności umorzenia części długu. Co więcej, nie
pomogło jej także (podobnie jak obecnie zagrożonej bankructwem Hiszpanii) spełnianie i to z nawiązką kryterium z Maastricht, według którego
dług powinien być utrzymywany na poziomie poniżej 60% PKB. Ilustruje
to poniższy wykres.
Wykres 5. Ścieżka zadłużenia Irlandii i Hiszpanii w latach 2001–2010 (w % PKB)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat.

5. Wn io sk i
Powyższe rozważania stawiają pod dużym znakiem zapytania wykorzystanie długu publicznego jako instrumentu polityki gospodarczej. Wydaje
się bowiem, że ryzyko związane z niewypłacalnością państwa jest zbyt
duże i zbyt trudne do oszacowania, by opłacało się je ponosić. Jednocześnie bankructwo jest na tyle mało prawdopodobne, że w realiach demokratycznych trudno wymagać od polityków, by nadmiernie troszczyli się
o sytuację ﬁnansów publicznych, ponieważ to raczej pewne, że problemy
nie pojawią się w tej samej kadencji. Nawet gdyby tak się stało, to zawsze
można (najczęściej słusznie) zrzucić większość winy na poprzedników.
Dlatego rozsądnym pomysłem mogłoby być konstytucyjne ograniczenie poziomu długu publicznego w relacji do PKB. Docelowy udział
zadłużenia państwa w produkcie krajowym w czasie pokoju powinien
być znacznie niższy niż 60%, ponieważ ostatnie doświadczenia strefy
euro pokazały, że nie jest to poziom bezpieczny. Ten wniosek potwierdza także historia wielu innych krajów – dług ponad połowy państw,
które zbankrutowały w latach 1970–2008, nie przekraczał 60% PKB.
Bardziej konserwatywny byłby więc limit znacznie niższy – między
25% a 30% PKB.

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka?
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Mateusz Benedyk

AUS T R I AC K A T E OR I A C Y K LU KON I U N K T U R A L N E G O
A T EOR I E G ŁÓW N EGO N U RT U
Ludwig von Mises i Friedrich von
Hayek wypracowali najważniejsze zarysy tzw. austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego w pierwszej połowie
XX wieku. Pierwsze dzieło, w którym
opisano zręby tej teorii, wydano prawie
100 lat temu – było to Theorie des Geldes
und der Umlaufsmittel Misesa z 1913 r.
Najważniejsze dzieła Hayeka dotyczące tego zagadnienia opublikowano w latach dwudziestych – Geldtheorie und Konjunturtheorie w 1929 r.
i trzydziestych – Prices and Production w 1931 r. Początkowo prace Austriaków zostały przyjęte przez środowisko ekonomistów z uznaniem,
jednak po publikacji Ogólnej teorii Johna Maynarda Keynesa stopniowo
traciły na znaczeniu.
Po publikacji Ogólnej teorii pomysły Hayeka i Misesa cieszyły się
mniejszym uznaniem. Keynesowska rewolucja zapoczątkowała także
rozpad ekonomii na dwa działy: makroekonomię i mikroekonomię. Prawa ekonomii klasycznej, mówiące o siłach równoważących ilość popytu
i ilość podaży, mogły według Keynesa i jego zwolenników wyjaśniać jedynie sytuację na rynkach poszczególnych dóbr, nie potraﬁły natomiast
powiedzieć zbyt wiele o stanie całej gospodarki. Podręczniki do ekonomii
zostały podzielone na część mikro- i makroekonomiczną. Na uniwersytetach powstały osobne katedry makroekonomii, studentów zaczęto uczyć
ekonomii na dwóch oddzielnych kursach. Rewolucja dotyczyła również
samej teorii ekonomii – okazało się, że prawa obowiązujące na poziomie
mikro mogą nie obowiązywać na poziomie makro, a metody badań dla
obu dyscyplin mogą się znacznie różnić.

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu
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Nie dość, że ekonomię podzielono na dwie części, to również w obrębie
samej makroekonomii zaczął się niebezpieczny podział. Powstały liczne
szkoły, które często nie zgadzają się co do zasadniczych kwestii makroekonomicznych, przyjmują też inną metodologię badań. Wśród najważniejszych szkół możemy wyróżnić: ortodoksyjnych keynesistów, monetarystów, nową szkołę klasyczną, szkołę realnego cyklu koniunkturalnego,
nowych keynesistów, postkeynesistów31.
Celem tego artykułu jest skonfrontowanie pomysłów wybranych szkół
z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego i odpowiedź na pytanie, czy
dzięki teoriom głównego nurtu Austriacy mogą ulepszyć swoje, już prawie
stuletnie, rozumienie fenomenu cyklu koniunkturalnego.

K e y n e s i ś c i 32
Modele klasyczne zakładały neutralność pieniądza. Mises odrzucił to
założenie i dzięki analizie wpływu procesów pieniężnych na stopę procentową stworzył własną teorię cyklu koniunkturalnego. Co ważne, wyjaśnienie procesu „makro” odbywa się wyłącznie dzięki analizie procesów
„mikro”, co pozwala na zachowanie jedności całej teorii ekonomii.
Keynes poszedł inną drogą i zamiast delikatnie modyﬁkować stare teorie, postanowił stworzyć zupełnie nowy model funkcjonowania gospodarki. Model klasyczny miał według Keynesa dobrze opisywać sytuację
pełnego wykorzystania zasobów, z którą w rzeczywistości spotykamy się
wyjątkowo rzadko. Do opisania sytuacji niepełnego wykorzystania zasobów potrzebne były nowe kategorie.
Twierdził, że gospodarka jest w równowadze, jeśli poziom dochodów
jest równy planowanym wydatkom. Jeśli wydatki są większe od dochodów, zapasy przedsiębiorstw się kurczą, co pobudza je do większej produkcji. Gospodarka znajdzie równowagę przy wyższym poziomie dochodów. Jeśli wydatki są mniejsze od dochodów, powstaje nadwyżka zapasów, zniechęcająca do produkcji. Gospodarka znajdzie się w równowadze
przy niższym poziomie dochodów.
Same wydatki Keynes podzielił na konsumpcyjne i inwestycyjne. Te
pierwsze są w znacznej mierze zależne od dochodów i ich poziom nie podlega dużym wahaniom. Wydatki inwestycyjne są autonomiczne względem
31

Zwięzły opis najważniejszych idei poszczególnych szkół przedstawiono w:
B. Snowdon, H. R. Vane, Modern Macroeconomics. Its Origins, Development and Current State, Cheltenham – Northampton 2005. Oprócz wyżej wymienionych szkół autorzy w swojej książce przedstawiają także szkołę austriacką, nową makroekonomię
polityczną i badania nad wzrostem gospodarczym.
32
Wokół dzieła Keynesa toczą się rozmaite spory interpretacyjne. Moja rekonstrukcja myślenia Keynesa jest zgodna z interpretacją R. Garrisona zawartą w: idem,
Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure, London – New York 2001,
która z kolei zbliża się do interpretacji Axela Leijonhufvuda.
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dochodu i zależą od nastrojów przedsiębiorców. Im wyższa spodziewana krańcowa efektywność kapitału, tym przedsiębiorcy więcej inwestują.
Tymi wydatkami rządzą zatem słynne Keynesowskie animal spirits – zwierzęce instynkty, które falę optymizmu i wysokich wydatków inwestycyjnych mogą nagle zamienić w pesymizm i brak nowych inwestycji.
To właśnie zmiany poziomu autonomicznych wydatków są zdaniem
Keynesa przyczyną ﬂuktuacji gospodarczych. Spadek wydatków inwestycyjnych sprawia, że gospodarka osiąga równowagę przy niższej produkcji.
Cześć zasobów będzie niewykorzystana. Płace są sztywne w dół, toteż
będziemy mieć do czynienia z bezrobociem. Przedsiębiorcy mogą się nie
decydować na wzrost inwestycji przez wiele lat. Dopiero kiedy trwałe dobra kapitałowe zaczną się zużywać, kapitaliści będą zmuszeni zwiększyć
wydatki inwestycyjne, dzięki czemu równowaga zostanie osiągnięta przy
wyższej produkcji i przy większym zatrudnieniu czynników produkcji.
Zamiast jednak czekać na zmianę nastrojów inwestorów, można próbować wpływać na poziom wydatków, stosując instrumenty polityki ﬁskalnej lub pieniężnej – można na przykład zwiększać wydatki rządowe, zachęcać do wydatków konsumentów (m.in. przez obniżenie podatków) czy
pobudzać kreację pieniądza.
Austriacy wskazują zwykle33 na liczne niedociągnięcia teorii keynesowskiej. W tej teorii ignoruje się np. koordynującą rolę stopy procentowej, której zmiany wpływają na realną strukturę kapitałową. Ważne
jest bowiem, jakie konkretne inwestycje są podejmowane i czy dostępne
oszczędności pozwolą te inwestycje sﬁnansować. Agregowanie wszystkich
wydatków do nielicznych kategorii, takich jak wydatki konsumpcyjne czy
inwestycyjne, sprawia, że nie dostrzegamy, co rzeczywiście dzieje się w gospodarce. Keynesiści ignorują ważną część teorii ekonomii – austriacką
teorię kapitału – i przez to ich opis gospodarki jest uboższy.
Austriacka analiza nie odwołuje się do wątpliwych założeń typu:
sztywność płac w dół, stałość proporcji czynników produkcji (w teorii
keynesowskiej spadek wydatków inwestycyjnych przekłada się proporcjonalnie na spadek popytu na pracę), dzięki czemu wyjaśnia szersze spektrum wypadków. Możemy zatem powiedzieć, że teoria austriacka oferuje
nam bogatszy i mający szersze zastosowanie opis zjawisk gospodarczych
niż teoria keynesowska.

Monetaryzm
Po okresie sukcesów szkoły keynesowskiej znaczne uznanie w akademickich kręgach zyskał monetaryzm. Za jego najważniejszego przedstawiciela uważa się Miltona Friedmana, uhonorowanego ekonomiczną
33

Na przykład J. Huerta de Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne,
tłum. G. Łuczkiewicz, Warszawa 2009, s. 407–428.
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Nagrodą Nobla w 1976 r. Friedman w swoich analizach koncentrował się
nad badaniem związków między składnikami tzw. równania Fishera:
M · V = P · Y,
gdzie:
M – podaż pieniądza,
V – szybkość obiegu pieniądza,
P – poziom cen,
Y – poziom produkcji (ewentualnie liczba transakcji).
Zasadniczo monetaryści nie zwracają uwagi na to, w jaki sposób pieniądz przedostaje się do gospodarki; ważniejsze są dla nich końcowe zmiany, jakie wywołuje zmiana podaży pieniądza. Jeśli np. podaż pieniądza
zwiększy się dwukrotnie, to możemy się spodziewać dwukrotnego wzrostu
poziomu cen (o ile nie zmienią się realne czynniki wpływające na poziom
produkcji). Zmiana cen nie jest jednak natychmiastowa, dlatego tymczasowo (dopóki ceny nie zmienią się dwukrotnie) może dojść do nietrwałego
wzrostu produkcji (można by powiedzieć, że najpierw: 2M · V = 1,41P ·
1,41Y, a dopiero później: 2M · V = 2P · Y). Tymczasowy wzrost produkcji
pod wpływem ekspansji pieniężnej to scenariusz przypominający teorię
austriacką. Co więcej, w niektórych artykułach Friedmana znajdziemy
pewne poparcie dla austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego.
W artykule z 1970 r. Friedman pisze34:
W normalnych warunkach wzrost albo spadek podaży pieniądza
odbywa się nie poprzez prasę drukarską sterowaną przez rząd, ale
poprzez ekspansję kredytu w bankach. […] Powoduje to […] taki
sposób rozprzestrzeniania się [nowych pieniędzy], który może mieć
znaczące skutki.

Jakie to mogą być skutki? W artykule z 1961 r.35 Friedman pisał, co się
stanie, jeśli wzrośnie podaż pieniądza:
Posiadacze gotówki […] podbiją ceny aktywów. Jeśli dodatkowy popyt jest skierowany na konkretną klasę aktywów, np. na obligacje
rządowe, komercyjne, to w rezultacie ceny tych aktywów będą odstawać od cen pozostałych dóbr. Wcześniej lub później dodatkowy
popyt dotknie inne aktywa: akcje, nieruchomości, trwałe dobra
34

M. Friedman, Comments on the Critics [w:] Milton Friedman’s Monetary Framework. A Debate with His Critics, red. R. Gordon, Chicago 1970, s. 132–172. (tłum.
M.B.)
35
M. Friedman, The Lag Eﬀect in Monetary Policy [w:] idem, The Optimum Quantity of Money and Other Essays, Chicago 1969, s. 237–260.
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produkcyjne, trwałe dobra konsumpcyjne itd., choć niekoniecznie
w takiej kolejności. Można powiedzieć, że te zmiany wpływają na
„stopę procentową”, jeśli przyjmiemy bardziej kosmopolityczną interpretację „stóp procentowych” – potraktujemy je jako coś szerszego niż oprocentowanie małej liczby papierów wartościowych.

Friedman przyznaje zatem, że zmiany podaży pieniądza mogą wpłynąć na stopę procentową i ceny aktywów. Pisze dalej:
Zasadniczym elementem tego procesu [kiedy mamy do czynienia
z niskimi stopami procentowymi] jest to, że ceny źródeł usług produkcyjnych i konsumpcyjnych rosną względem cen samych usług.
[…] Pobudzona zatem zostaje produkcja źródeł usług i nabywanie
usług bezpośrednio, a nie pod postacią źródeł. To jednak prowadzi do wzrostu cen usług względem cen źródeł, czyli odwraca początkowy efekt stóp procentowych. Rezultatem może być wzrost
wydatków we wszystkich kategoriach bez zmiany samej stopy procentowej; stopa procentowa i ceny aktywów mogą być po prostu
miejscem, w którym zmiana w warunkach pieniężnych przechodzi
w zmianę wydatków.

Friedman stwierdził, że ceny dóbr kapitałowych („źródła usług”) początkowo wyraźnie wzrosną, co zwiększy ich produkcję, a następnie ten
proces się odwróci. Przekładając to na rzeczywistość gospodarczą, Friedman twierdzi:
Ekspansja pieniężna może skłonić kogoś po dwóch, trzech miesiącach do budowy fabryki. W czwartym lub piątym miesiącu powstaną plany fabryki, w szóstym lub siódmym rozpocznie się budowa.
Sama budowa może zająć kolejne sześć miesięcy, a efekty zmiany
wydatków na dochody mogą się pojawić jeszcze później – w miarę
jak dobra używane do budowy opróżniają magazyny i po jakimś
czasie skłaniają dostawców do większych wydatków.

Można więc powiedzieć, że Friedman zauważał procesy opisywane
w nieco inny sposób przez Austriaków oraz podkreślał znaczenie stopy
procentowej we ﬂuktuacjach gospodarczych. Był jednak metodologicznym pozytywistą i swoje teorie poddawał empirycznym testom. Analizując dane o ﬂuktuacjach gospodarczych, zauważył, że wielkość kryzysu
gospodarczego nie jest silnie skorelowana z wielkością poprzedzającego
kryzys boomu36. Stwierdził, że większa korelacja występuje pomiędzy
wielkością kryzysu a wielkością późniejszego ożywienia. Skłoniło go to
36

Idem, Monetary Studies of the National Bureau [w:] idem, The Optimum Quantity
of Money and Other Essays, Chicago 1969, s. 261–284. (tłum. M.B.)
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do stwierdzenia, że teorie, które opisują cykl koniunkturalny jako nietrwałe ożywienie kończące się kryzysem (np. austriacka), są błędne. Prawdziwa sekwencja zdarzeń to nagły spadek produkcji, po którym następuje
ożywienie. Przyczyny tego nagłego spadku upatrywał np. w spadku podaży pieniądza, który nie przełoży się od razu na spadek cen, ale początkowo
musi się odbić także na produkcji. W ten sposób stworzył tzw. plucking
model.
Schemat 1. Plucking model Friedmana

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Garrison, Time and Money

Friedman odrzucił zatem swoją teorię, mimo że nie znalazł w niej
żadnego intelektualnego błędu. Używając takich agregatów jak całkowita produkcja/dochód/zatrudnienie, nie mógł zobaczyć zmian w poszczególnych branżach, na które zwracają uwagę Austriacy i o których sam
wspominał.
Podsumowując: monetaryści wskazują czasami na istnienie zjawisk,
które opisuje austriacka teoria cyklu koniunkturalnego, jednak z powodów metodologicznych nie uznają tego wyjaśnienia za satysfakcjonujące.
Analiza monetarystów jest zwykle prowadzona przy użyciu znacznych
agregatów, przez co nie wzbudza zbyt dużego zainteresowania Austriaków, ponieważ ukrywa tym samym procesy zasadnicze dla zrozumienia
cyklu koniunkturalnego.
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I n ne sz ko ł y
Jak wspominałem we wstępie, monetaryści i keynesiści to tylko dwie
spośród szkół makroekonomicznych, których obecnie jest znacznie więcej. Chciałbym dodać jeszcze kilka zdań o dwóch kolejnych teoriach –
z racji rozmiarów niniejszego artykułu będzie to analiza znacznie mniej
dokładna niż ta, którą przedstawiłem powyżej.
Szkołą, z której przedstawicielami Austriacy w zasadzie nie mają o czym
rozmawiać, jest szkoła realnego cyklu koniunkturalnego. Przedstawiciele
tej szkoły tworzą skomplikowane, zmatematyzowane modele konkretnych
gospodarek. Wszelkie ﬂuktuacje gospodarcze przypisują szokowi podażowemu, np. technologicznemu. Swoje modele kalibrują tak, aby jak najlepiej pasowały do historycznych danych. Dzięki temu świetnie potraﬁą
wyjaśnić przebieg historycznych zdarzeń i nie potrzebują do tego analizy
zmian pieniężnych, o których mówi austriacka teoria cyklu koniunkturalnego. Różnice metodologiczne między Austriakami a teoretykami realnego cyklu koniunkturalnego są na tyle duże, że wzajemna inspiracja
wynikami badań staje się niezwykle trudna. Trzeba jednak pamiętać, że
zgodność omawianych modeli z danymi historycznymi nie oznacza bynajmniej, iż teoria austriacka została w jakikolwiek sposób podważona.
Z kolei nowa szkoła klasyczna (jej najbardziej znany przedstawiciel to
Robert Lucas) stworzyła teorię cyklu koniunkturalnego, która wykazuje
pewne podobieństwo do teorii austriackiej. Według nowych klasyków
przyczyną kryzysów są „pułapki pieniężne” – nieprzewidziane zmiany
w sferze monetarnej, co wydaje się propozycją podobną do austriackiej
analizy. Nowi klasycy twierdzą jednak, że jeżeli bank centralny prowadzi politykę zgodną z oczekiwaniami przedsiębiorców i pracowników, to
żadne ﬂuktuacje nie powinny wystąpić. Tylko skąd przedsiębiorcy mieliby
znać stopy procentowe odpowiadające realnym oszczędnościom, jeśli stopy procentowe są zmieniane przez ekspansję kredytową? Wydaje się, że
musieliby znać wynik procesu rynkowego, zanim by nastąpił, co można
by porównać z wiedzą potrzebną centralnemu planiście do zarządzania
gospodarką socjalistyczną.
Na zakończenie tego krótkiego przeglądu współczesnych teorii cyklu
koniunkturalnego trzeba stwierdzić, że – niestety – nie stanowią one znaczących inspiracji do rozwoju teorii austriackiej.

IN FOR M ACJA O INST Y T UCI E MISE SA
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa jest niezależnym ośrodkiem badawczo-edukacyjnym o statusie organizacji pożytku publicznego. Instytut
powstał w sierpniu 2003 r. we Wrocławiu, a od jesieni 2006 r. jego siedzibą jest Warszawa. Instytut Misesa 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 von BöhmBawerka (1851 – 1914), Ludwiga von Misesa (1881 – 1973), Friedricha A.
von Hayeka (1899 – 1992).
Misją Instytutu jest rozwianie mitów i fałszywych opinii na temat
wolnego rynku, które wciąż są popularne i wyrządzają wiele szkód. Chcemy pokazać, że myśl ekonomistów austriackich jest aktualna i świetnie
nadaje się do rozwiązywania problemów gospodarki XXI w. Pragniemy
śmiało i otwarcie promować ideę gospodarki wolnorynkowej. Uważamy
bowiem, że tylko system gospodarczy oparty na wolności jednostki, własności prywatnej, swobodzie umów i wolności działalności gospodarczej
stwarza warunki do pełnego rozwoju człowieka, a społeczeństwu umożliwia osiągniecie trwałego dobrobytu.
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Projekty Instytutu Misesa

Instytut dysponuje skromnymi środkami, lecz dzięki
żywej idei i poczuciu misji,
zarządzaniu inspirowanym
koncepcją ludzkiego działania i wiedzy rozproszonej,
codziennie
kilkudziesięciu
wolontariuszy i kilku stałych
współpracowników Instytutu z całej Polski pracuje dla
wspólnego dobra.
Aktywnie promujemy myśl wolnorynkową w Internecie, radiu i telewizji, współpracujemy z kilkunastoma serwisami internetowymi i czasopismami. Regularnie publikujemy prace naukowe, tłumaczenia artykułów
ekonomicznych i prace polskich ekonomistów na stronie www.mises.pl.
Co tydzień eksperci Instytutu komentują bieżące wydarzenia gospodarcze,
a ich teksty i nagrania audio czytane przez lektorów ukazują się w kilkunastu serwisach Internetowych, np. na bankier.pl. Udzielamy wywiadów,
organizujemy referaty i prelekcje, uczestniczymy w debatach, uczymy
w liceach i wykładamy na uczelniach. Najlepszych studentów wysyłamy
na konferencje, szkolenia, studia w Polsce i za granicą.
Instytut w ostatnich
dwóch latach przeżywa
niezwykle dynamiczny
rozwój – uruchamiane są nowe projekty,
a dotychczasowe uzupełniane są nowymi
pomysłami. Dzięki niedawno otrzymanemu
wsparciu merytorycznemu i materialnemu,
które udzielone zostało
przez biznesmanów zainspirowanych ideą austriackiej szkoły ekonomii, możemy kształcić szefów działów i projektów
na profesjonalnych pracowników organizacji pozarządowej i budować
Instytut jako silny, opiniotwórczy think–tank, nastawiony na edukację
ekonomiczną.
Dzięki pasji i poświęceniu wolontariuszy, prowadzimy wiele dynamicznie rozwijających się projektów, do najważniejszych należą:
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L ekcje ekonom ii
Projekt rozwija się systematycznie od 2008 r. i coraz więcej
szkół jest w niego zaangażowanych na terenie całej Polski
– w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Nowym Sączu i w mniejszych miejscowościach. Przedsięwzięcie prowadzone jest jako
blok programowy z „podstaw
przedsiębiorczości” lub „wiedzy o społeczeństwie”. Współpracownicy Instytutu wprowadzają uczniów w ważne tematy
ekonomiczne, takie jak historia pieniądza, bankowość, inﬂacja, preferencja czasowa, oszczędzanie. Wiedza ta rzadko pojawia się na lekcjach prowadzonych według szablonowego programu edukacji, a jest niezbędna do
zrozumienia podstawowych mechanizmów ekonomicznych i otaczającego świata.

Wa r s z t a t y N a u c z y c i e l s k i e
Warsztaty są wspaniałą
okazją do spotkania i wymiany doświadczeń osób
zajmujących się dydaktyką
nauk społecznych. Prowadzą je eksperci Instytutu
Misesa, którzy są liderami
uwieńczonego
powodzeniem projektu „Lekcje ekonomii”. Myślą przewodnią
warsztatów jest aktywne
podejście do ucznia, którego edukuje się w kierunku kreatywnego rozwiązywania zadań i samodzielnego rozumienia praw ekonomicznych. Ponieważ zasady ekonomii
można uporządkować w konsekutywnych etapach rozumowania, uczeń
przyswajając materiał będzie w stanie starannie je zrozumieć i również
niezależnie dojść do wielu konkluzji. Dzięki temu ekonomia nie będzie
tylko następnym z wielu przedmiotów szkolnych – może być interesująca,
skłaniać do myślenia i dawać szansę na długotrwałość zdobytej wiedzy.
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Akademia Misesa
Celem Akademii Misesa jest wypełnienie luki w programach polskich
uczelni, których treść zazwyczaj nie dotyka kwestii ekonomii austriackiej.
Program Akademii skała się z czterech zagadnień:
1. Podstawy ekonomii austriackiej
2. Finanse i bankowość z perspektywy austriackiej
3. Wolny rynek, socjalizm i interwencja
4. Historia szkoły austriackiej
Sesje egzaminacyjne z wszystkich czterech przedmiotów odbywają się
w trakcie Letnich Seminariów Ekonomicznych. Osoby, które otrzymają
pozytywne wyniki z wszystkich czterech przedmiotów otrzymują dyplom
ukończenia Akademii Misesa. Najlepszym studentom zostają wręczone
nagrody i stypendia. Zależy nam, aby przyznawane świadectwa zyskały
wysoką renomę na rynku edukacyjnym i przyczyniały się do odnoszenia
sukcesów w karierze zarówno naukowej, jak i zawodowej.

K luby Aust r iack iej Szko ł y E konom ii
Klub ASE to dowolny zespół co najmniej
trzech osób, które wspólnie i regularnie studiują ekonomię wolnego rynku oraz zadeklarowały
chęć przystąpienia do sieci KASE.
W Polsce działa kilkanaście Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, funkcjonują one w największych ośrodkach akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Trójmiasto) i w mniejszych miastach.
Już wkrótce po zainicjowaniu projektu KASE w 2008 r., okazał się
on niebywałym sukcesem, co zawdzięczać możemy spontaniczności,
chęci działania, ale przede wszystkim ogromnemu zaangażowaniu poszczególnych uczestników.
W większości przypadków
KASE to koła naukowe na
uczelniach wyższych, które
wzbudzają żywe zainteresowanie studentów i stają się
kuźnią przyszłej kadry naukowej.
Więcej na temat bieżącej
działalności KASE można
dowiedzieć się odwiedzając
stronę projektu:
www.austriacy.pl.
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Szkolen ia
Instytut organizuje seminaria
i konferencje na specjalne zlecenia ﬁrm i instytucji. Zwiększa
się liczba przedsiębiorstw zainteresowanych tą ofertą. Po pierwsze, dlatego że pracodawcy coraz częściej inwestują w kapitał
ludzki, po drugie, dlatego, że odkrywają, iż ekonomia austriacka
niezwykle trafnie odwzorowuje
praktyczną wiedzę w ramach
teoretycznych. Warsztaty są dostosowywane w zależności od potrzeb instytucji, która jest klientem. Przykładowym tematem takiego seminarium
jest „Ludzkie działanie L. von Misesa a działanie przedsiębiorcy we współczesnym świecie.”

Wydaw nic t wo
Celem projektu jest premierowe wydawanie po polsku książek przedstawicieli
szkoły austriackiej. Instytut
wydał już: Ludzkie działanie Ludwiga von Misesa,
Pieniądz, kredyt bankowy
i cykle koniunkturalne Jesusa Huerty de Soto, Wielki
kryzys w Ameryce Murraya
Rothbarda, Tragedię euro
Philippa Bagusa, pracę zbiorową pt. Austriacy o standardzie złota pod redakcją Llewellyn H. Rockwella oraz zbiór publikacji
młodych polskich ekonomistów pt. Pod prąd głównego nurtu ekonomii,
pod redakcją Mateusza Machaja. W planach wydawniczych są kolejne
ważne dzieła, m.in. Socjalizm (…) Jesusa Huerty de Soto, ogromny projekt
wydania wszystkich prac prof. Adama Heydla, Prices and Production and
Other Works Friedricha A. von Hayeka, Ekonomia w jednej lekcji Henriego
Hazlitta. Dzięki wsparciu sponsorów Instytut planuje wydawać pięć książek rocznie.
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Projekt Wik ipedia
Celem głównym projektu jest udostępnienie i upowszechnienie wiedzy o szkole
austriackiej. Środkiem jego
realizacji jest rozbudowa zasobów polskiej Wikipedii
o hasła związane z tym nurtem ekonomii, a docelowo
stworzenie do wiosny 2012 r.
pełnego,
wyczerpującego
kompendium wiedzy o austriackiej szkole ekonomii.

Projekt Mises Media PL
Rosnąca popularność szkoły
austriackiej owocuje wysypem
anglojęzycznych, wolnorynkowych ﬁ lmów w Internecie. Są to
m.in. ﬁ lmy doku mentalne, wykłady i konferencje, wywiady.
Filmy te są także wspaniałym
sposobem promocji myśli wolnorynkowej wśród młodych internautów.
Celem projektu jest udostępnienie i upowszechnienie wiedzy o szkole
austriackiej, wolnym rynku i myśli libertariańskiej. Materiały ﬁlmowe są
regularnie tłumaczone na język polski i zamieszczone na kanale Youtube
Instytutu. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się materiały w formie podcastów.
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L et n ie S em i na r iu m E konom iczne
Letnie Seminarium Ekonomiczne jest jednym z najważniejszych projektów Instytutu Misesa, będącym kontynuacją cyklu Letnich Seminariów Austriackich. Seminarium łączy ideę wolnej wszechnicy z systemem
akademickim, to bezprecedensowy w skali kraju trzydniowy cykl wykładów, warsztatów i dyskusji poświęconych austriackiej szkole ekonomii,
który przyciąga rosnącą z roku na rok rzeszę słuchaczy. W konferencji
uczestniczą 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 oraz goście zza granicy.
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Ja k pomóc?
W realizacji misji Instytutu najłatwiej pomóc zgłaszając się jako wolontariusz, oferując usługi specjalistyczne, przekazując 1% podatku lub
przekazując darowiznę.
Aby przekazać 1% podatku dochodowego, prosimy wpisać w zeznaniu
podatkowym numer KRS Fundacji: 0000174572

Darowizny prosimy przekazywać na konto:
Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
00-241 Warszawa ul. Długa 44/50 p. 214
VWBank direct 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
Prosimy w tytule przelewu wpisać cel darowizny.
Wpłatę można przekazać również poprzez przelew elektroniczny, płatność kartą kredytową bądź płatność pay-pal, korzystając z formularza na
stronie www.mises.pl/przekaz-darowizne.
Więcej informacji oraz opis programu dla Mecenasów można znaleźć
na stronie: http://mises.pl/wsparcie/darowizny.
Darowizny o wartości nieprzekraczającej 6% dochodu od osób ﬁzycznych lub 10% od dochodu osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.
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