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DLACZEGO TYLKO ODKRYWAm?
Lekcje z obecnego kryzysu
dla ekonomii i polityki gospodarczej

WPROWADZENIE
Ekonomia jako dyscyplina naukowa nie radzi sobie najlepiej z odpowiadaniem
na pytania o przyczyny obserwowanych zjawisk. Metodyka badañ ekonomicznych
nakierowana jest przede wszystkim na poszukiwanie odpowiedzi na pytania obskutki róĝnych dziaïañ. MówiÈc w skrócie – mamy dobry warsztat pozwalajÈcy relatywnie ïatwo odpowiadaÊ na pytania o „skutki przyczyn”, a nie o „przyczyny skutków”
(por. Gelman i Imbens, 2013). Jednak pytania „dlaczego”, choÊ trudno formuïowaÊ
na nie odpowiedzi proste i krótkie, a jednoczeĂnie w sposób metodycznie poprawny
ze statystycznego i ekonometrycznego punktu widzenia, sÈ co najmniej jednakowo
waĝne, a moĝe nawet waĝniejsze i ciekawsze.
Ze szczególnÈ intensywnoĂciÈ pytania takie pojawiajÈ siÚ po silnych zaburzeniach normalnych procesów gospodarczych, choÊ trwajÈca wïaĂciwie do dzisiaj
dyskusja na temat przyczyn wielkiego kryzysu z okresu miÚdzywojennego pokazuje, jak trudno sformuïowaÊ na tego typu pytania odpowiedzi, które znalazïyby
powszechnÈ akceptacjÚ1. Kryzysy, szczególnie o takiej skali, jak wspomniany wczeĂniej wielki kryzys z lat 30., bÈdě ten, którego koñca obecnie wypatrujemy, prowa*
1

WystÈpienie Prezesa Narodowego Banku Polskiego na Kongresie Ekonomistów Polskich, Ekonomia
dla przyszïoĂci. OdkrywaÊ naturÚ i przyczyny zjawisk ekonomicznych, Warszawa, 28–29.11.2013 r.
Prosta kwerenda przeprowadzona z wykorzystaniem Google Scholar pozwoliïa wyszukaÊ ponad
10b000 tekstów opublikowanych w 2013 r., które odnosiïy siÚ do wielkiego kryzysu i podnosiïy
rozmaite kontrowersje zwiÈzane z jego przyczynami (i skutkami); nawet ograniczenie wyszu-
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dzÈ do intensywnie zadawanych pytañ „dlaczego”, gïównie chyba z tego powodu,
ĝe pojawienie siÚ takich zjawisk nie byïo oczekiwane (przynajmniej przez ekonomiÚ
gïównego nurtu i opartÈ na niej politykÚ gospodarczÈ). Dla wielu obserwatorów
oznacza to oczywiĂcie sïaboĂci i braki tworzÈcych ten gïówny nurt koncepcji i modeli ekonomicznych. Odkrywanie przyczyn kryzysów, równieĝ tego ostatniego, nie jest
jednak zadaniem prostym, takĝe i z tego powodu, ĝe kryzys ma zïoĝonÈ naturÚ. Co
wiÚcej, chÚÊ zachowania poprawnej metodyki badañ ekonomicznych wbposzukiwaniu odpowiedzi na pytanie o przyczynÚ oznacza najprawdopodobniej, ĝe odpowiedě
ta musi mieÊ postaÊ zestawu stosunkowo wielu odpowiedzi na pytania o skutki
zjawisk podejrzewanych o bycie przyczynami kryzysu.

1. ½RÓDA I PRZYCZYNY KRYZYSU
Uwaĝa siÚ doĂÊ powszechnie, ĝe silne, gwaïtowne zaburzenia funkcjonowania
systemu finansowego w Stanach Zjednoczonych w latach 2007 i 2008 roku2 byïy
poczÈtkiem obecnego kryzysu. Kryzys finansowy w USA staï siÚ nastÚpnie równieĝ
przyczynÈ wystÈpienia zjawisk kryzysowych w caïej gospodarce amerykañskiej oraz
wbwielu innych krajach i regionach Ăwiata, a w szczególnoĂci w strefie euro. MówiÈc
wiÚc o obecnym kryzysie, mówimy tak naprawdÚ o kilku zjawiskach róĝniÈcych siÚ
zakresem geograficznym i przedmiotowym. Moĝliwe jest w takiej sytuacji, ĝe ibich
przyczyny sÈ róĝne.
Co wiÚcej, mimo doĂÊ juĝ dïugiego upïywu czasu od poczÈtku kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i ogromnej literatury na ten temat, lista zjawisk uwaĝanych za jego przyczyny praktycznie ciÈgle siÚ wydïuĝa i rodzi coraz to
nowe polemiki. Dzieje siÚ tak mimo próby powtórzenia stosunkowo pozytywnych
doĂwiadczeñ z zaangaĝowaniem instytucji pañstwowych w wyjaĂnienie przyczyn
kryzysu. Powoïany do ĝycia senackÈ rezolucjÈ nr 84 z 2 marca 1932 r. tzw. komitet Pecory (a dokïadniej podkomitet do spraw rezolucji nr 84 i 234 senackiego komitetu bankowoĂci i pieniÈdza) przedstawiï po dwóch latach pracy raport
ob„praktykach gieïdowych odnoszÈcych siÚ do kupna i sprzedaĝy oraz poĝyczania
i odpoĝyczania papierów wartoĂciowych w obrocie publicznym”, którego wnioski
wydawaïy siÚ doĂÊ powszechnie akceptowane przez opiniÚ publicznÈ, a wiele z nich
zostaïo wblatach 30. wprowadzonych do praktyki drogÈ nowych rozwiÈzañ legislacyjnych (przede wszystkim przez ustawÚ Glassa-Steagalla i ustawÚ Fletchera-Ray-
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kiwania tylko do EconLit daje dla lat 2010–2015 trzycyfrowÈ liczbÚ publikacji o charakterze
ĂciĂle naukowym, których tytuï zawieraï termin „Great Depression”.
23 czerwca 2007 r. Bear Stearns musi ratowaÊ przed powaĝnymi kïopotami jeden ze swoich
funduszy hedgingowych przekazujÈc mu 3,2 mld dolarów, a 9 sierpnia 2007 r. BNP Paribas
zamraĝa funkcjonowanie trzech swoich funduszy tïumaczÈc to niemoĝnoĂciÈ wïaĂciwej wyceny
ich aktywów zwiÈzanych z rynkiem kredytów subprime.
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burne’a)3. Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe we wnioskach zamieszczonych w raporcie
moĝna znaleěÊ odniesienia równieĝ do dzisiaj aktualnych problemów, jak choÊby
istnienia instytucji speïniajÈcych funkcje banków, acz nie objÚtych odpowiednimi
regulacjami (shadow banking), oraz krytykÚ instytucji finansowych zbyt duĝych,
aby upaĂÊ (TBTF).
OczywiĂcie w tej w miarÚ powszechnej akceptacji rezultatów prac komitetu
istotne znaczenie miaïo zapewne i to, ĝe w sposób uwaĝany niekiedy za agresywny
domagaï siÚ on dostÚpu do wielu wewnÚtrznych materiaïów prywatnych banków
ib innych instytucji finansowych aktywnych w czasie kryzysu, zorganizowaï wiele publicznych przesïuchañ znacznej liczby osób kierujÈcych tymi instytucjami,
a ponadto dziÚki wysiïkom komitetu ówczesny prezes nowojorskiej gieïdy skazany zostaï na wieloletnie wiÚzienie, a kilku szefom duĝych instytucji finansowych
udowodniono przestÚpstwa podatkowe i skazano na bardzo wysokie grzywny
(np.bCharles Mitchell, szef National City Bank, prekursor dzisiejszego Citi, zapïaciï
grzywnÚ wbwysokoĂci miliona dolarów).
DoĂwiadczenia z formalnym procesem poszukiwania przyczyn wielkiego kryzysu z lat 30. w Stanach Zjednoczonych byïy podstawÈ do analogicznych dziaïañ podejmowanych tam równieĝ w minionej dekadzie. W maju 2009 r. prezydent
podpisaï ustawÚ, którÈ Kongres m.in. powoïywaï do ĝycia komisjÚ do zbadania
krajowych i globalnych przyczyn obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego w Stanach Zjednoczonych (zwanÈ zwykle Financial Crisis Inquiry Commission, FCIC)4. FCIC równieĝ przejrzaïa miliony stron dokumentów, przesïuchaïa
publicznie ponad 700 Ăwiadków i opublikowaïa w 2011 r. raport liczÈcy prawie
700 stron (National Commission…, 2011). Wnioski raportu co do ěródeï kryzysu wydajÈ siÚ brzmieÊ wiarygodnie. Pierwszy z nich to stwierdzenie, ĝe kryzysu
moĝna byïo uniknÈÊ, oraz ĝe byï on wynikiem ludzkich dziaïañ i zaniedbañ. FCIC
nastÚpnie stwierdza, ĝe ogromne zaniedbania w systemie regulacji rynków finansowych (ab szczególnie ich deregulacja) byïy bardzo waĝnym czynnikiem destabilizacji rynków finansowych, zaĂ kluczowÈ przyczynÈ kryzysu byïy ogromne braki
w zarzÈdzaniu (w tym ryzykiem) w wielu systemowo waĝnych instytucjach finansowych. Komisja równieĝ negatywnie ocenia stosunek do odpowiedzialnoĂci ibetykÚ postÚpowania najwaĝniejszych instytucji finansowych i ich pracowników, rolÚ
agencji ratingowych, obniĝenie standardów kredytowania hipotecznego oraz ich
sekurytyzacjÚ, a takĝe rozwój rynku OTC instrumentów pochodnych. WynikajÈce
3
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Ta pierwsza regulowaïa funkcjonowanie systemu bankowego rozdzielajÈc bankowoĂÊ depozytowo-kredytowÈ od bankowoĂci inwestycyjnej i wprowadzajÈc system ubezpieczenia depozytów
(FDIC). Ta druga regulowaïa funkcjonowanie wtórnego rynku papierów wartoĂciowych i powoïaïa do ĝycia SEC jako organ jego nadzoru.
Komisja skïadaïa siÚ z 10 czïonków powoïanych, w odpowiednich proporcjach, przez demokratów i republikanów z obu izb Kongresu; miaïa skïadaÊ siÚ wyïÈcznie z fachowców nie zwiÈzanych zbĝadnÈ instytucjÈ pañstwowÈ.
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stÈd nadmierne zadïuĝenie, ryzykowne inwestycje i brak przejrzystoĂci oraz nieprzygotowanie instytucji pañstwowych, prowadzÈce do niekonsekwentnych dziaïañ
zwiÚkszajÈcych niepewnoĂÊ, przyczyniïy siÚ do osiÈgniÚcia przez kryzys jego ogromnej skali i globalnego praktycznie zakresu.
Wnioski te nie zostaïy jednak zaakceptowane przez caïÈ komisjÚ, a stosunek do
nich wyznaczony byï przez partyjnÈ afiliacjÚ poszczególnych jej czïonków. WiÚkszoĂÊ komisji, powoïana przez demokratów, przegïosowaïa przyjÚcie raportu, ale
mniejszoĂÊ, zwiÈzana z republikanami, przedstawiïa swój odmienny poglÈd na
przyczyny kryzysu w dwóch odrÚbnych dokumentach5. Gïówna róĝnica miÚdzy
wnioskami na temat przyczyn kryzysu tam zawartymi a wnioskami wiÚkszoĂci
dotyczy pominiÚcia we wnioskach mniejszoĂci roli czynników regulacyjnych oraz
podkreĂlenia znaczenia globalnych przepïywów kapitaïu w obniĝeniu stóp procentowych prowadzÈcych do bÈbla na rynku kredytowym, nie tylko zwiÈzanym zbnieruchomoĂciami. Wnioski mniejszoĂci przywoïujÈ równieĝ politykÚ pieniÚĝnÈ Rezerwy Federalnej oraz politykÚ rzÈdu amerykañskiego nakierowanÈ na uïatwianie
nabywania nieruchomoĂci mieszkaniowych jako moĝliwe czynniki mogÈce uïatwiaÊ
wystÈpienie kryzysu.
Dalsza dyskusja przyczyn amerykañskiego kryzysu poszukiwaïa ich w ramach
tego zestawu czynników: globalne trendy ekonomiczne, polityka makroekonomiczna (w szerokim sensie) i regulacyjna na skalÚ globalnÈ i narodowÈ, zmiany w zachowaniu wielu instytucji finansowych i bïÚdy w zarzÈdzaniu nimi ciÈgle uwaĝane
byïy za waĝne elementy skïadowe kompleksu przyczyn tïumaczÈcych kryzys6.
OczywiĂcie literatura na temat przyczyn kryzysu w USA zawiera równieĝ wiele
pozycji sugerujÈcych bardzo wyraěnie pewien ranking waĝnoĂci tych zjawisk, niekiedy dotyczÈcy ich szczegóïowych aspektów (np. teksty Gortona kïadÈce nacisk
na typowÈ panikÚ bankowÈ, tyle ĝe na rynku hurtowym, bo na miÚdzybankowym
rynku repo, Gorton, 2009), a niekiedy upatrujÈce przyczyn kryzysu wbzjawiskach
obbardzo generalnym charakterze (przykïadem moĝe byÊ poglÈd Rajana upatrujÈcy
praprzyczyny kryzysu m.in. w rosnÈcej nierównoĂci dochodów wbUSA i rzÈdowej
polityce uïatwienia dostÚpu do kredytu jako próby przeciwdziaïania negatywnym
aspektom tej nierównoĂci, Rajan, 2010).
Wraz z rozlaniem siÚ kryzysu na EuropÚ, a w szczególnoĂci na strefÚ euro, dyskusja o jego przyczynach skomplikowaïa siÚ jeszcze bardziej, gdyĝ wyraěnie widaÊ
byïo, ĝe na kryzys w strefie euro skïadajÈ siÚ kryzys bankowy, kryzys fiskalny
ib–bjak twierdzi np. Shambaugh, 2012 – kryzys gospodarczy przejawiajÈcy siÚ wbbardzo wolnym (niekiedy wrÚcz ujemnym) wzroĂcie gospodarczym w przewaĝajÈcej
wiÚkszoĂci krajów naleĝÈcych do strefy euro. Jednak dyskusja na temat przyczyn
5
6
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SÈ one doïÈczone do tekstu oficjalnej publikacji Raportu.
Por. teksty w dwóch specjalnych numerach „Oxford Review of Economic Policy” z zimy 2009 r.
i wiosny 2010 r., a w szczególnoĂci Faruqee et al., 2009 oraz Adam i Vines, 2009.
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europejskiego kryzysu bankowego obracaïa siÚ generalnie w krÚgu tych przyczyn,
które zostaïy wymienione juĝ wczeĂniej.
atwo zauwaĝyÊ, ĝe w powyĝszym wyliczaniu przyczyn kryzysu nie ma zjawisk pojÚciowo nowych. Przyczyny te majÈ czÚsto zwiÈzek ze zjawiskami bÚdÈcymi tematem zainteresowañ ekonomii, czÚsto nawet przedmiotem wyrafinowanych badañ modelowych. EkonomiĂci, przynajmniej ci zaliczani do gïównego
nurtu makroekonomii, nie formuïowali jednak ostrzeĝeñ przed kryzysem tego
typu i takiej skali. Naturalne jest wiÚc zadanie pytania, które postawiï w tytule
swego sïynnego felietonu Paul Krugman – jak ekonomiĂci mogli siÚ tak myliÊ?
(Krugman, 2009).

2. WSPÓCZESNA (MAKRO)EKONOMIA PO KRYZYSIE:
EWOLUCJA CZY REWOLUCYJNA ZMIANA?
DyskusjÚ na temat sïaboĂci wspóïczesnej makroekonomii wobec kryzysu czÚsto
zaczyna siÚ od napisanego mniej wiÚcej miesiÈc przed upadkiem Lehman Brothers
tekstu Oliviera Blancharda, w którym stwierdzaï on, ĝe od lat 70. w makroekonomii
zaczÚïy siÚ pojawiaÊ, w miarÚ powszechnie akceptowane, poglÈdy co do samych wahañ gospodarki i co do metodologii ich badañ. „Nie wszystko jest juĝ w porzÈdku”,
pisaï Blanchard, ale „makroekonomia jest w dobrym stanie” (Blanchard, 2008).
MinÈï niecaïy rok, a Buiter (2009) nawoïywaï do poszukiwañ nowego paradygmatu
dla makroekonomii. Póěniejszy przebieg dyskusji nad kondycjÈ ekonomii w ogóle,
abmakroekonomii w szczególnoĂci, przez Spieglera i Milberga (2011) nazwany zostaï – jak siÚ wydaje nie bez sïusznoĂci – kakofoniÈ.
Niektórzy ekonomiĂci wzywali – za Buiterem (2009) – do poszukiwania nowego paradygmatu; inni pokazywali, ĝe wiele elementów stosowanych w badaniach
ekonomicznych przed kryzysem zachowaïo swojÈ uĝytecznoĂÊ. To drugie stanowisko jest reprezentowane w dyskusji o wspóïczesnym ksztaïcie ekonomii w róĝnej
formie. Gradzewicz i in. (2013) pokazujÈ na przykïad zalety uprawiania makroekonomii opartej na mikroekonomicznych fundamentach, których przydatnoĂÊ – ich
zdaniem – kryzys jeszcze bardziej uwidoczniï, ale autorzy ci zwracajÈ uwagÚ na
duĝy nakïad pracy potrzebny do zintegrowania niektórych nowych, bardziej realistycznych podejĂÊ z najpopularniejszymi wczeĂniej modelami. Z kolei Eichengreen
(2009) podkreĂla istnienie w teorii ekonomii, choÊ czÚsto poza jej gïównym nurtem,
wielu koncepcji i modeli obecnie duĝo bliĝszych rzeczywistemu Ăwiatu niĝ podejĂcia
dominujÈce w gïównym nurcie, ale kïadzie nacisk na socjologiczne i polityczne uwarunkowania braku ich popularnoĂci, zarówno w ĝyciu akademickim, jak i w polityce
gospodarczej. Wyplosz (2009) szuka sïaboĂci przedkryzysowej ekonomii w rozejĂciu
siÚ makroekonomii i finansów, gdyĝ na ich styku luki w wiedzy o rzeczywistoĂci
okazaïy siÚ najbardziej odczuwalne i bolesne w skutkach.
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SÈ oczywiĂcie w tej literaturze poglÈdy i dalej idÈce, które próbujÈ wszystkie sïaboĂci ekonomii i bïÚdy ekonomistów wyjaĂniÊ panowaniem w tym Ărodowisku niesïusznej, (neo)liberalnej ideologii, jak to czyni np. O’Neill (2013), bÈdě teĝ wprost
uzaleĝnieniem finansowym wielu ekonomistów od dochodów czerpanych z sektora
finansowego7.
Wydaje siÚ jednak, ĝe propozycje zmian w tej literaturze zgïaszane moĝna uporzÈdkowaÊ przypisujÈc je – za Spieglerem i Milbergiem (2011) – do jednej zb czterech grup. Pierwsza z nich prezentuje poglÈd, ĝe wspóïczesna ekonomia nie wymaga
zmian i jej dominujÈcy paradygmat znakomicie nadaje siÚ do objaĂniania rzeczywistoĂci kryzysowej i pokryzysowej – publiczne wypowiedzi Sargenta, Famy (jeszcze
przed dostaniem nagrody Nobla) czy Cochrane’a wydajÈ siÚ do tej wïaĂnie grupy
naleĝeÊ. Druga grupa to propozycje bardziej szczegóïowo traktujÈce spostrzeĝenie
Wyplosza, a mianowicie podkreĂlajÈce koniecznoĂÊ jawnego uwzglÚdniania sektora finansowego w makroekonomii, co w bankach centralnych najczÚĂciej oznacza
uwzglÚdnienie tego sektora w modelach DSGE dominujÈcych dotychczas wbgïównym
nurcie makroekonomii. W wersji dalej idÈcej poglÈdy tej grupy sugerujÈ potrzebÚ
odmiennego podejĂcia do modelowania sektora finansowego i rynków finansowych
(odejĂcie od hipotezy efektywnoĂci rynku). PoglÈdy takie moĝna znaleěÊ ubAkerlofa,
Shillera i Luxa, i wydajÈ siÚ one wraz zbupïywem czasu nawet zyskiwaÊ zwolenników.
Trzecia grupa poglÈdów spotykanych w literaturze proponuje zmiany dotyczÈce
równieĝ metodologii. Najkrócej rzecz ujmujÈc, chodzi tu o nieadekwatnoĂÊ stosowanych dotychczas modeli do faktycznej zïoĝonoĂci Ăwiata rzeczywistego. Zwolennicy takich poglÈdów, np. Caballero (2010) czy Colander i in. (2009), uwaĝajÈ, ĝe
konieczne jest dokïadniejsze uwzglÚdnienie instytucji i powiÈzañ miÚdzy podmiotami gospodarczymi, które transformujÈ ich indywidualnÈ aktywnoĂÊ w agregaty
makroekonomiczne. Realizacja tych postulatów oznacza jednak, ĝe nowe podejĂcie
musiaïoby w jeszcze wiÚkszym stopniu polegaÊ na sformalizowanych narzÚdziach,
a przecieĝ wïaĂnie nadmierna formalizacja makroekonomii uwaĝana jest za jednÈ
z przyczyn kryzysu.
Do tej trzeciej grupy moĝna zaliczyÊ równieĝ – niestety znacznie rzadsze – wypowiedzi idÈce dalej w propozycjach zmian metodologicznych, wĂród których warto wyróĝniÊ apel Akerlofa (2011) o to, by metody stosowane przez ekonomistów
zapewniaïy, ĝe modele i koncepcje ekonomiczne, w tym równieĝ podejĂcia o charakterze jakoĂciowym i narracyjnym, zdolne sÈ wïaĂciwie oddawaÊ zjawiska, które
chcemy wyjaĂniÊ.
CzwartÈ grupÚ poglÈdów moĝna najkrócej scharakteryzowaÊ jako apel obĂciĂlejsze powiÈzanie ekonomii jako dyscypliny naukowej z rzeczywistoĂciÈ gospodarczÈ.
Grupa ta jednak – w odróĝnieniu od poglÈdów z grupy trzeciej – niejako abpriori
7
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Ten ostatni poglÈd znaleěÊ moĝna np. u Kapura (2009) czy Epsteina i Carrick-Hagenbartha
(2010).
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odrzuca podejĂcia zaliczane dotychczas do gïównego nurtu ekonomii. Hodgson
(2009) wprost pisze, ĝe najwaĝniejsze i najpilniejsze dla uzdrowienia ekonomii jest
odrzucenie stosowania matematyki w badaniach ekonomicznych i w nauczaniu
ekonomii jako samoistnego celu. Lawson (2009) idzie jeszcze dalej twierdzÈc, ĝe
„natura i warunki rzeczywistoĂci spoïecznej sÈ takie, iĝ formy matematycznego
rozumowania dedukcyjnego ulubione przez ekonomistów sÈ prawie zupeïnie nieadekwatne w roli narzÚdzi wnikliwej analizy spoïecznej” (s. 763).
Mimo powaĝnych, niekiedy fundamentalnych wÈtków podnoszonych przez autorów zaliczonych do grupy trzeciej i czwartej, najsilniejszÈ i najbardziej wpïywowÈ
pozycjÚ w dyskusji o potrzebnych i poĝÈdanych zmianach w makroekonomii wydaje
siÚ zdobywaÊ druga spoĂród wymienionych grup. Moĝna teĝ uznaÊ, ĝe zyskuje ona
dodatkowe wsparcie w oddziaïywaniach pïynÈcych od praktyki, szczególnie bankowoĂci centralnej, do akademickiej nauki ekonomii8.
Kryzys pokazaï bowiem, ĝe banki centralne, traktowane w teoretycznych koncepcjach wïaĂciwie wyïÈcznie jako podmioty prowadzÈce politykÚ pieniÚĝnÈ, muszÈ
angaĝowaÊ siÚ na wielkÈ skalÚ w dziaïania interwencyjne nakierowane na sprawne
funkcjonowanie sektora finansowego, nie tylko bankowego. Eleganckim uzasadnieniem tej tzw. niekonwencjonalnej polityki pieniÚĝnej byïa koniecznoĂÊ utrzymywania efektywnego funkcjonowania mechanizmu transmisji impulsów polityki
pieniÚĝnej do caïej gospodarki, w którym to mechanizmie sektor finansowy odgrywa niezwykle istotnÈ rolÚ. InnÈ waĝnÈ przyczynÈ tego zaangaĝowania siÚ banków centralnych w stabilnoĂÊ finansowÈ byïa ich tradycyjna rola poĝyczkodawcy
ostatniej instancji, znana co najmniej od XIX w. Nie bez znaczenia pozostawaïa teĝ
tutaj wiÚksza sprawnoĂÊ proceduralna i krótszy czas potrzebny na podejmowanie
decyzji – wspieranie systemu finansowego narzÚdziami o charakterze fiskalnym
wymaga zwykle zaangaĝowania parlamentu, co z natury rzeczy czyni ten sposób
postÚpowania bardziej skomplikowanym i czasochïonnym.
Bez wzglÚdu jednak na przyczyny zaangaĝowania siÚ banków centralnych
wbwielu krajach rozwiniÚtych w szeroko rozumiany obszar stabilnoĂci finansowej,
ich przyzwyczajenie do opierania swoich dziaïañ na naukowych podstawach kreuje
silny popyt na rozwiÈzania modelowe i analityczne, które bÚdÈ ïÈczyÊ w sobie finanse i makroekonomiÚ. WyïaniajÈcy siÚ konsens co do koniecznoĂci wprowadzenia
do polityki makroekonomicznej nowej jej odmiany, nazywanej juĝ powszechnie politykÈ makroostroĝnoĂciowÈ, akceptuje zaĂ – jak siÚ wydaje – wiodÈcÈ rolÚ banku
centralnego w jej projektowaniu i implementacji9, choÊ instytucjonalne rozwiÈzania
przyjmowane w róĝnych krajach róĝniÈ siÚ niekiedy co do szczegóïów.

8
9

Bullard (2011) podkreĂla zalety takiego przepïywu idei w dwie strony: od nauki do polityki
gospodarczej i odwrotnie.
Por. np. Lim i in. (2013), gdzie moĝna nawet znaleěÊ argumenty za wiÚkszÈ efektywnoĂciÈ
takiego rozwiÈzania.
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3. PASTWO A SEKTOR FINANSOWY
Przedstawione powyĝej pokrótce wydarzenia, w tym i naleĝÈca do powszechnie akceptowanych elementów diagnozy kryzysu negatywna ocena dziaïalnoĂci regulacyjnej
pañstwa w okresie przedkryzysowym, w naturalny sposób skïaniajÈ do ponownego
zajÚcia siÚ problemem sposobów i zakresu oddziaïywania pañstwa na sektor finansowy.
DobrÈ próbÈ wszechstronnej analizy i oceny roli pañstwa w finansach jest raport przygotowany w ubiegïym roku przez Bank ¥wiatowy10. W jego ocenie wiele
przypadków interwencji pañstwa w sektorze finansowym w okresie kryzysu trzeba
oceniÊ pozytywnie, jednak w Ărednim i w dïugim okresie takie bezpoĂrednie zaangaĝowanie pañstwa moĝe mieÊ i negatywne skutki. Pañstwo natomiast powinno odgrywaÊ waĝnÈ rolÚ jako nadzorca i regulator, dbajÈc równieĝ o zachowanie
zdrowej konkurencji w sektorze finansowym oraz o bezpieczeñstwo i wzmacnianie
infrastruktury finansowej.
Adekwatny i efektywny system regulacyjny dla sektora finansowego musi byÊ równieĝ oparty na mocnych teoretycznych podstawach, wĂród których najwaĝniejsze sÈ
teoretyczne koncepcje funkcjonowania tego sektora. Wiele z przedkryzysowych rozwiÈzañ regulacyjnych wyraěnie opieraïo siÚ na wierze wbefektywnoĂÊ funkcjonowania rynków finansowych. Przebieg kryzysu wiarÚ tÚ co najmniej nadwÈtliï, wbzwiÈzku zbtym
waĝne byïoby, aby w dyskusjach nad nowymi rozwiÈzaniami regulacyjnymi wbsposób
jawny wyraĝaÊ, jakie zaïoĝenia co do funkcjonowania instytucji ibrynków finansowych
zostaïy przyjÚte przy ich konstrukcji. OczywiĂcie tradycyjne ekonomiczne podstawy regulacji, jakimi sÈ chÚÊ zapobiegania powstawaniu monopoli oraz kompensata efektów
zewnÚtrznych, najlepiej wbdrodze ich internalizacji, powinny nadal odgrywaÊ istotnÈ
rolÚ w projektowaniu regulacji finansowych. PowinniĂmy jednak bardzo wyraěnie dyskusje o poĝÈdanych regulacjach poprzedzaÊ identyfikacjÈ najwaĝniejszych cech charakteryzujÈcych funkcjonowanie instytucji i rynków majÈcych byÊ tym regulacjom poddanym. Przykïadem takiego podejĂcia wĂród prac o charakterze teoretycznym mogÈ
byÊ propozycje Kathariny Pistor (np. Pistor, 2012a i Pistor, 2012b). PodkreĂla ona, ĝe
niedoskonaïa wiedza i zagroĝenie utratÈ pïynnoĂci sÈ tymi cechami rynków finansowych, które winny ksztaïtowaÊ ich przyszïe regulacje. Nieco odmienne podejĂcie, aczkolwiek mieszczÈce siÚ w ramach takiej generalnej metodyki ksztaïtowania rozwiÈzañ
regulacyjnych, proponujÈ Ayadi i in. (2012), którzy najpierw na podstawie studiów
empirycznych identyfikujÈ cztery podstawowe typy modeli biznesowych banków europejskich, róĝniÈce siÚ m. in. profilem ryzyka, abnastÚpnie proponujÈ adekwatne do
tego podziaïu zróĝnicowanie regulacji bankowych.
InteresujÈcy równieĝ charakter majÈ (formuïowane gïównie w USA) propozycje nowego podejĂcia do regulacji rynków finansowych, które proponujÈ procedurÚ
10
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Por. The World Bank, 2012 lub – dla wypunktowania najwaĝniejszych elementów zawartoĂci
raportu – Cihak i Demirguc-Kunt, 2013.

Problemy i poglÈdy

dopuszczania do obrotu instrumentów finansowych wzorowanÈ na procedurze dopuszczania leków, co miaïoby zwiÚkszyÊ bezpieczeñstwo nabywców tych produktów
i stabilnoĂÊ rynków11.
Dyskusja o roli pañstwa w sektorze finansowym (jeĂli chce uwzglÚdniÊ doĂwiadczenia obecnego kryzysu) musi równieĝ w jawny sposób uwzglÚdniÊ ponadnarodowy charakter dziaïania wielu instytucji finansowych. Sïynne juĝ stwierdzenie Mervyna Kinga, ĝe banki miÚdzynarodowe w dziaïaniu stajÈ siÚ narodowe upadajÈc,
pokazywaïo wyraěnie nieadekwatnoĂÊ zasadniczo krajowych ram regulacyjnych do
faktycznie miÚdzynarodowych instytucji i rynków.
Obserwacja dziaïañ zmierzajÈcych do powstania i sprawnego funkcjonowania
ponadnarodowych regulacji nie pozwala na zmianÚ tego poglÈdu. Bardzo wolne postÚpy w tworzeniu w Europie unii bankowej; dywergencja rozwiÈzañ regulacyjnych
miÚdzy EuropÈ i Stanami Zjednoczonymi; powolny postÚp i róĝnice w sposobach
ibzakresie adaptacji rozwiÈzañ Bazylei III miÚdzy poszczególnymi krajami – wszystkie te zjawiska nie pozwalajÈ na zbyt wielki optymizm.

PODSUMOWANIE
Optymizmem moĝe jednak napawaÊ to, ĝe nowe elementy w podejĂciu do konstruowania rozwiÈzañ regulacyjnych wspieraÊ mogÈ moje – wyraĝone w tytule tego
tekstu – przekonanie co do roli ekonomistów. Odkrywanie przez nich przyczyn
rozmaitych zjawisk obserwowanych w rzeczywistoĂci jest oczywiĂcie zajÚciem poĝytecznym. Byïoby jednak, byÊ moĝe, bardziej poĝyteczne dla spoïeczeñstwa, gdyby
przynajmniej czÚĂÊ zbiorowego wysiïku ekonomistów przybraïa postaÊ pewnego
powrotu do korzeni makroekonomii. Jak bowiem sïusznie zauwaĝa Mankiw (2006),
„Bóg zesïaï makroekonomistów na ziemiÚ nie po to, by formuïowali i weryfikowali
eleganckie teorie, ale by rozwiÈzywali praktyczne problemy”.
W wymienionych przeze mnie wczeĂniej nowych zjawiskach w ekonomii ibwbpolityce gospodarczej Ălady takiego myĂlenia sÈ juĝ doĂÊ wyraěne – mogÈ one nadawaÊ pracy ekonomistów ten bardziej „inĝynierski” charakter. EkonomiĂci powinni bowiem
wbstopniu znacznie wiÚkszym niĝ dotychczas konstruowaÊ pewne elementy otaczajÈcego nas Ăwiata, korzystajÈc ze sprawdzonej metodyki poszukiwania odpowiedzi na
pytania o „skutki przyczyn”, byleby tylko po raz kolejny piÚkno i matematyczna elegancja nie zastÈpiïy w tych rozwaĝaniach prawdy i silnych zwiÈzków z rzeczywistoĂciÈ.
Sïowa kluczowe: kryzys, przyczyny kryzysu, makroekonomia po kryzysie.
11

Propozycje takie zaczÚïy pojawiaÊ siÚ w literaturze amerykañskiej, gïównie w niepublikowanych
working papers, na przeïomie minionej i obecnej dekady (por. Kokoszczyñski, 2012 i zawarta
tam bibliografia).
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Abstract
The more progressive of current trends in economics and policymaking outlined
in the paper reflect a welcome shift away from the entrenched practice of positing and proving abstruse macroeconomic models and articulating the anticipated
consequences of policy decisions, and towards an approach that sets out to more
rigorously identify the causality underlying economic phenomena and, more importantly, contribute in a meaningful way to resolving pressing practical problems.
This is cause for guarded optimism because as the ongoing debate on the causal
factors behind the current, persistent crisis continues to expose the gaps and inadequacies of mainstream economic models and concepts, so too is a re-examination
of the State’s regulatory impact on the financial sector taking place. Notable in this
regard is questioning the validity of such pre-crisis legislation-shaping assumptions
as financial market efficiency, as well as positing that banking sector regulations
should be differentiated across varying categories of bank operating models, or applying to the introduction of new financial instruments procedures modeled after
regulatory mechanisms that govern the pharmaceutical industry’s marketing of
drugs. The caveat downgrading the degree of optimism comprises such factors
as the lethargic pace of introduction of the European banking union, regulatory
divergence between the US and Europe, as well as the sluggish pace and varied
scope of adopting Basel III solutions across jurisdictions.
Key words: crisis, causes of the crisis, post-crisis macroeconomics.
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