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Interwencjonizm na liberalnych rynkach. 
O zmianach w spojrzeniu na gospodarkę 
w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku

Interventionism in the liberal markets. 
Changes in the look on the economy in response

 to the crisis of the first decade of the XXI century

This article describes the changes at the look on the econo-
my, which happened because of the crisis of the first decade of 
the XXI century. It also includes selected activities of internation-
al institution, like World Bank or International Monetary Fund, to 
make a better view on the political discussion about global econ-
omy. Moreover, it shows some weak points of the working of the 
political system and some ideas how to change it and reach long-
term goals.
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Niniejsza praca przedstawia analizę wpływu kryzysu finanso-
wego pierwszej dekady XXI wieku w perspektywie zmian, które 
zaszły w dyskusji oraz poglądach społeczeństw na funkcjonowanie 
gospodarki, wskazując przy tym słabości obecnego systemu oraz 
potrzebę odnalezienia nowego rozwiązania. Zobrazowane zostały 
w niej wybrane mechanizmy wolnorynkowe oraz interwencyjne, 
wykorzystane przez poszczególne instytucje, jak Bank Światowy 
czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jako przykłady działań 
podyktowanych trendem na daną doktrynę gospodarczą.

Słowa kluczowe: kryzys, zrównoważony rozwój, interwencjonizm.
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Wstęp

Od lat 70. XX wieku nastąpił na światowych rynkach 
trend polityczny, mający na celu możliwe powstanie „wol-
nego handlu”. Zaangażowane w to międzynarodowe in-
stytucje, takie jak Bank Światowy czy Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, doprowadziły do zwielokrotnienia ilo-
ści podejmowanych transakcji na rynkach międzynarodo-
wych, przyczyniając się tym samym do szybszego rozwoju 
gospodarczego wielu regionów. Niestety, zaistniałe zmiany 
doprowadziły również do powstania wielu problemów, któ-
re zlekceważone w wyniku braku merytorycznej dyskusji 
ekonomicznej były przyczynkami do wybuchu kryzysu. 

Światowy kryzys i skutki jego wystąpienia

W perspektywie kryzysu pierwszej dekady XXI wieku 
pisze się o „graniu winą” (ang. blame game), która ma za 
zadanie odzwierciedlać poszukiwanie winnego problemu. 
Zdaniem profesora Uniwersytetu w Oksfordzie, Roberta 
Skidelsky’iego odpowiedzialność za problemy nie ponoszą 
jednak ludzie, lecz idee, w które wierzyli. W przypadku 
omawianego kryzysu są to założenia dominujących współ-

cześnie poglądów ekonomicznych w społeczeństwach 
krajów rozwiniętych, do których należy stabilność ryn-
ków, czy zdolność kontrolowania ryzyka (Skidelsky 2010: 
22-23). Zamknięcie się społeczeństwa w danej doktrynie 
determinuje jego niezdolność do reagowania na zmiany, 
w tym na kryzysy gospodarcze.

Nouriel Roubini i Stephan Mihm nazwali kryzys go-
spodarczy białym łabędziem (Roubini, Mihm 2011: 13) — 
co miało podkreślać tezę, że jest to zjawisko powszechne, 
nie zaś wyjątkowa anomalia. Jednak, czy tak właśnie jest 
w rzeczywistości? W celu podjęcia rozważań nad tema-
tem konieczne jest usystematyzowanie pojęcia recesji 
oraz kryzysu. Pierwsze z nich odnosi się do zauważalnego 
obniżenia poziomu PKB danego kraju w ujęciu realnym. Ze 
względu na przedmiot obserwacji, w analizach wykorzy-
stuje się zazwyczaj porównania roczne, które mogą sygna-
lizować zmiany na badanym rynku. Obniżenie się poziomu 
PKB o mniej niż 3% jest interpretowane jako umiarkowa-
na, zaś więcej — jako głęboka recesja (Jasiński 2013: 5). 
W zależności od podmiotu opisującego określenie „kryzy-
su gospodarczego”, jak również przedmiotu, którego dane 
zjawisko dotyka, odnajdujemy jego różne interpretacje. 
I tak w przypadku Międzynarodowego Funduszu Waluto-



Mateusz Mierzejewski – Interwencjonizm na liberalnych...

29

wego (MFW), kryzys gospodarczy to minimum dwuletnie 
załamanie gospodarcze mierzone spadkiem dynamiki PKB 
poniżej wartości 0, zaś w razie wystąpienia wątpliwości, 
rozstrzygający powinien być wskaźnik PKB per capita1. 
W przypadku kryzysów finansowych, ta sama instytucja 
definiuje to zjawisko jako sytuację, w której grupa insty-
tucji finansowych posiada aktywa, których wartość ryn-
kowa na dany moment jest niższa od ich zobowiązań. 
Następstwem tego zjawiska są przesunięcia w portfelach 
poszczególnych jednostek oraz upadek niektórych instytu-
cji finansowych. Może to także doprowadzić do interwen-
cji rządu (Sundarajan 1991: 3). Według ekonomisty F. S. 
Mishkina, kryzys finansowy to także sytuacja związana ze 
znacznym spadkiem cen aktywów oraz upadłością wielu 
instytucji finansowych, ale zgodnie z jego zdaniem wiąże 
się to także z upadkiem podmiotów niefinansowych (Mi-
shkin 1995: 3). Najbardziej trafna wydaje się być definicja 
zawarta w Encyklopedii PWN, która opisuje omawiane zja-
wisko jako przełom i załamanie się dotychczasowej linii 
rozwoju, spowodowane przez skumulowany stan napięć 
i konfliktów społecznych, których nierozwiązanie na czas 
powoduje przerwanie dotychczasowego cyklu rozwojo-
wego. Dzięki tej definicji możliwa jest relatywna ocena 
sytuacji, w której zjawisko kryzysu określa groźniejsze za-
burzenia ujawniające niezdolność danego systemu gospo-
darczego do dalszego rozwoju lub do istnienia w obecnej 
postaci. 

Kryzys pierwszej dekady XXI wieku ma swój początek 
w dwóch zasadniczych procesach (Tomkiewicz 2011: 57). 
Pierwszym z nich jest budowanie silnej nierównowagi fi-
nansowej na rynkach światowych, która najbardziej wi-
doczna jest w przypadku Stanów Zjednoczonych. Zjawisko 
to sprowadza się do problemu, w którym rynek amery-
kański charakteryzuje się wyraźnym deficytem na rachun-
ku obrotów bieżących, a który to finansowany jest przez 
kraje posiadające strukturalne nadwyżki (np. Chiny czy 
Japonię). W konsekwencji, nastąpił przepływ kapitałów 
ulokowanych na rynkach finansowych, który doprowa-
dził do znacznego wzrostu cen aktywów finansowych, jak 
również do możliwości tworzenia nowych instrumentów 
finansowych oraz utrzymywania niskich stóp procento-
wych kredytów. Drugą istotną przyczyną jest to, że rynek 
finansowy nie jest miejscem, w którym aktywa wyceniane 
są według ich wartości (wiąże się to z występowaniem 
szeregu zjawisk ekonomicznych, np. bąbli spekulacyjnych) 
(Kalicki, Krześniak 2010), lecz oceniane są w perspekty-
1 Wskaźniki te (ΔPKB=0) są prawidłowe do rozpoznawania kryzysów 
w krajach o stabilnym, mało dynamicznym wzroście. W przypadku państw 
rozwijających lepszym wyznacznikiem okazuje się określenie rozbieżności 
między danym PKB, a długoterminową linią trendu. Więcej na ten temat 
w: (Barro 1997: 34).

wie zdyskontowanych przyszłych przychodów oraz ryzyka 
związanego z regulacją płatności danego instrumentu. 
Znaczenie wymienionych zjawisk wzrosło wraz z rozwo-
jem globalizacji oraz powiązań gospodarczych na arenie 
międzynarodowej wynikających z: postępu cyfryzacji, de-
regulacji ograniczeń w obrotach kapitałowych oraz wzro-
stu znaczenia transakcji spekulacyjnych (Wojtyna 1993: 
64). Znaczącym przykładem deregulacji w perspektywie 
omawianego kryzysu jest wprowadzenie w Stanach Zjed-
noczonych ustawy Gramm-Leach-Bliley Act, która znosiła 
obowiązujący od czasów Wielkiego Kryzysu XX wieku za-
kaz łączenia bankom komercyjnym funkcji inwestycyjnej 
z kredytowo-hipoteczną, przyczyniając się tym samym do 
szybszej ekspansji sektora bankowego (Stiglitz 2010: 321). 
Powstanie silniejszych powiązań na arenie międzynaro-
dowej w sektorze, miało jednak dodatkowy skutek w po-
staci wystąpienia ryzyka powstania tzw. efektu zarażania, 
skutkującego rozlaniem się trudności gospodarczych poza 
region występowania jakichkolwiek problemów. 

Krytyka funkcjonowania rynku przed kryzysem kon-
centrowała się więc na samym fakcie świadomego lekce-
ważenia ryzyka przez bankierów (Jurowski 2009) m.in. na 
udzielaniu kredytów hipotecznych typu sub-prime oso-
bom o dochodach nie gwarantujących spłaty zadłużenia, 
sekurytyzowania ich poprzez tzw. MBSy (ang. Mortgage-
-Backed Securities) oraz tworzenia w oparciu o te aktywa 
skomplikowanych instrumentów pochodnych, jak na przy-
kład tzw. Collaterized Debt Obligations (CDO).

W następstwie pęknięcia bańki spekulacyjnej, zwią-
zanej przewartościowaniem wspomnianych aktywów, 
nastąpił szereg aktywności państw skierowanych do in-
stytucji finansowych, które polegały na wykupieniu tzw. 
toksycznych aktywów, czego następstwem było utrudnie-
nie wtórnej ich wyceny (odpowiadającej realnym, zdys-
kontowanym, przyszłym płatnościom tych aktywów). Tyl-
ko w przypadku USA, tzw. Plan Paulsona, który obejmował 
częściową nacjonalizację banków komercyjnych opiewał 
na 700 mld dolarów. 

Kolejnym sposobem interwencji Stanów Zjednoczo-
nych, jaki nastąpił w wyniku omawianego kryzysu, była 
luźna polityka pieniężna związana z utrzymywaniem ni-
skich stóp procentowych banków centralnych (również 
na poziomie ujemnym w ujęciu realnym) oraz znaczne 
zwiększenie podaży pieniądza w drodze tzw. luzowania 
ilościowego (ang. quantitative easing). Operacje skupu 
obligacji i bonów skarbowych przez System Rezerwy Fede-
ralnej (ang. Federal Reserve System, FED) następowały na 
rynku wtórnym, więc nie stanowiły one bezpośredniego 
finansowania deficytu budżetowego przez bank centralny, 
jednakże wzrost udziału papierów dłużnych w aktywach 
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dzia. Głównymi beneficjentami wsparcia zostały duże jed-
nostki gospodarcze, które zagrożone były w tym okresie 
upadkiem. Nastąpiła alokacja środków od obecnych oraz 
przyszłych podatników do firm, które we wcześniejszym 
okresie uzyskały największe korzyści z rynkowych działań 
(Lubiński 2010).

Zmiana polityczna, która nastąpiła podczas omawia-
nego kryzysu jest wyraźna, z perspektywy analiz eko-
nomicznych, ze względu na utrzymywany od lat 70. XX 
wieku, wypracowany przez rządy państw rozwiniętych, 
konsensus odnośnie ograniczania działalności państwa 
w rynkach, zarówno wewnętrznych jak i międzynarodo-
wych. Związane było to z problemem Political Business 
Cycle, który określa, że głównym motorem działań rządów 
jest wygranie kolejnych wyborów, a to zaś często skore-
lowane jest ze wzrostem gospodarczym danego kraju. 
Działania deregulacyjne natomiast przynosiły przez długi 
okres pożądane wyniki. Ponadto, płaszczyzna gospodar-
cza, jak i polityczna zostaje w tym okresie wsparta przez 
naukę poprzez wzrost znaczenia szkoły chicagowskiej, 
współtworzonej przez Miltona Friedmana, która daje 
teoretyczne argumenty, umożliwiające podejmowanie 
działań uwalniających rynki od regulacji. Dzięki takiemu 
hybrydowemu połączeniu nauki i polityki, szkoły liberal-
ne ekonomii uzyskiwały blisko monopolistyczną pozycję 
w głoszeniu poglądów ekonomicznych (Guzek 2001: 19). 
Dodatkowym atutem, umożliwiającym rozpowszechnia-
nie się koncepcji wolnościowych były już wspomniane 
działania w ramach tzw. konsensusu waszyngtońskiego 
– czyli zalecanie gospodarkom krajów rozwijających się 
liberalizację rynków (Kołodko 1999: 119-143). Efektem 
takiej polityki był nadmierny rozrost udziału sektora fi-
nansowego w tworzeniu PKB oraz powstawanie dyspro-
porcji w dochodach z kapitału oraz pracy. Te problemy 
były jednak ignorowane w krótkim (wyborczym) okresie, 
a merytoryczna dyskusja nad ich rozwiązaniem nastąpiła 
dopiero w chwili wystąpienia kryzysu. 

Wprowadzenie podziału na okresy: pierwszy od lat 
70. XX wieku do roku 2007 oraz drugi po tym roku jest 
konieczne ze względu na rozróżnienie wykorzystanych 
narzędzi ekonomicznych. Pierwszy okres umożliwił roz-
rost wpływów osób związanych ze szkołami neoliberal-
nymi, politykom o poglądach wolnościowych oraz dużym 
przedsiębiorstwom, które dzięki znoszonym ogranicze-
niom mogły rozbudować swoją działalność. W wyniku 
kryzysu, utrzymanie dominującej doktryny przez polity-
ków okazało się jednak niemożliwe – niepodjęcie jakich-
kolwiek działań prowadziło do spowolnienia gospodar-
czego, a co za tym idzie do wątpliwych szans na reelek-
cję danych rządów podczas wyborów. W odpowiedzi  

ogółem FED-u (wynoszący w okresie wrzesień 2008 — 
lipiec 2011 roku aż 400%) wskazywał, że bank central-
ny USA stał się zabezpieczeniem płynności budżetowej 
rządu (Tomkiewicz 2011: 59). Wzrost podaży pieniądza 
przy równoczesnym braku wzrostu w skłonności przed-
siębiorstw i gospodarstw domowych do podejmowania 
dodatkowych wydatków, doprowadził do zmiany kierunku 
lokowania dodatkowego kapitału przez banki na rynkach 
finansowych. Następstwem tego zjawiska był wzrost war-
tości aktywów finansowych, który odzwierciedlał wzrost 
płynności sektora bankowego, nie zaś realnych możliwo-
ści podmiotów gospodarczych do generowania zysków. 
Sytuację tę obrazuje poziom głównego indeksu Stanów 
Zjednoczonych SnP500, który w rok po załamaniu zaczął 
odnotowywać wzrosty, podczas gdy sfera realna zanoto-
wała w roku 2009 spadek PKB o 2,6%.

W drugiej kolejności rozpoczęto stosować keynsistow-
skie środki stymulujące wzrost PKB (roboty publiczne, 
dopłaty do zakupu nowych samochodów, projekty zwią-
zane z ochroną środowiska, szkolnictwem czy dostępem 
do szerokopasmowego Internetu). Wartość tzw. Green 
New Deal Baracka Obamy, który stanowił odpowiedź na 
zaistniały kryzys w Stanach Zjednoczonych, wynosiła 827 
mld dolarów (Koj 2009: 171). Działania te były podjęte 
w odpowiedzi na nieracjonalne zarządzanie kadr naj-
większych podmiotów życia gospodarczego, które miały 
doprowadzić nie tylko do powstania bańki spekulacyjnej  
na rynkach finansowym i nieruchomości, lecz również 
zmniejszyć dynamikę wzrostu płac, co w konsekwencji 
przyczyniło się do niespotykanej wcześniej wzrostu kon-
sumpcji finansowanej z kredytu (Tomkiewicz 2016). Pod-
jęte próby alokacji kapitału miały doprowadzić do przy-
wrócenia równowagi gospodarczej regionu.

Przedstawiony (uproszczony) obraz reorientacji poli-
tyki skutkował różnymi reakcjami ekonomicznymi w za-
leżności od danego regionu – w przypadku Stanów Zjed-
noczonych czy Niemiec zaobserwowano poprawę sytuacji 
gospodarczej, natomiast w krajach rozwijających się do-
prowadzono do powstania kolejnej fali kryzysu, tym razem 
w formie zadłużenia gospodarki. 

Zgodnie z zaleceniami odnośnie kryzysów (dla krajów 
przechodzących transformację ustrojową, krajów Ameryki 
Łacińskiej w latach 80., czy krajów Dalekiego Wschodu) 
przedstawianymi przez Międzynarodowy Fundusz Waluto-
wy czy Bank Światowy, gospodarki przeżywające te zjawi-
ska powinny poddać się procesom bankructwa słabszych, 
niekonkurencyjnych firm, by później móc stworzyć silną 
gospodarkę. Zalecenia te nie zostały jednak zrealizowane 
w chwili wystąpienia załamania w krajach wysokorozwi-
niętych, gdzie zastosowano omówione wcześniej narzę-



Mateusz Mierzejewski – Interwencjonizm na liberalnych...

31

W ten sposób środowiska naukowe starają się wy-
wrzeć wpływ na kierunek podejmowanych reform w celu 
ujednolicenia działań oraz przekierowaniu toru podejmo-
wania decyzji z nastawionego obecnie na dobro jednostki 
(krótkoterminowe decyzje polityczne podyktowane lo-
bbingiem danych środowisk) na długoterminowe dobro 
wspólne. Warto podkreślić, że koncepcje te zawierają nie 
tylko wymiar ekonomiczny społeczeństwa (czy człowieka), 
lecz akcentują również jego płaszczyznę społeczną, ducho-
wą, wiedzy, czy polityki. 

Podsumowanie

Tematem niniejszego artykułu była próba zobrazowa-
nia zmian w poglądach na funkcjonowanie gospodarki, 
które zaszły pod wpływem kryzysu pierwszej dekady XXI 
wieku. Ich opis zawierał wybrane informacje od lat 70. 
XX wieku odnośnie działań podejmowanych w ramach li-
beralizacji handlu (Gramm-Leach-Bliley Act, czy działania 
w ramach konsensusu waszyngtońskiego), które miały za 
zadanie nakreślić przewagę dyskusji publicznej koncepcji 
neoliberalnych. 

Ich wpływ był bowiem obecny w działaniach poli-
tycznych (podyktowanych krótkookresowym horyzontem 
czasowym), aż do wybuchu kryzysu. Bezkrytyczna libera-
lizacja była niewątpliwie jednym z czynników, który przy-
czynił się do wystąpienia nie tylko głębokich problemów 
gospodarczych, lecz również napięć wywołanych przez 
powstałe różnice w poszczególnych grupach społecznych. 
W celu zwalczenia skutków kryzysu, rządy zdecydowa-
ły się na zastosowanie mechanizmów interwencyjnych 
(m.in. wykup aktywów, czy pobudzanie popytu), które nie 
tylko wskazywały na krótkowzroczność podejmowanych 
decyzji (nie zastosowano się bowiem do danej doktry-
ny ekonomicznej, lecz asekurowano się przed ryzykiem 
utraty władzy politycznej), ale doprowadziły również do 
zjawiska, w którym właściciele kapitału otrzymali najwyż-
sze zyski z wcześniejszej liberalizacji, zaś koszty w ramach 
kryzysu zostały pokryte przez całe społeczeństwo. Jak 
ukazuje artykuł zmiana gospodarcza doprowadziła nie 
tylko do zrównoważenia dyskusji między zwolennikami 
interwencjonizmu i wolności gospodarczej, ale zasygnali-
zowała także potrzebę odnalezienia nowego, pośredniego 
rozwiązania, które akceptowane przez większość społe-
czeństwa (oraz wdrażane przez funkcjonujące instytucje 
takie jak IMF, czy Bank Światowy) mogłoby podejmować 
długookresowe problemy światowe.

na zaistniałą sytuację dopuszczono więc do głosu inne 
nurty ekonomiczne, które dostarczały argumentacji 
wskazującej na konieczność wsparcia firm zagrożonych 
upadłością przez państwo oraz pobudzanie popytu. Przy 
niezmienionym systemie podatkowym (brak podniesie-
nia realnej stopy podatkowej najbogatszych) wystąpiło 
zjawisko „prywatyzacji zysków oraz nacjonalizacji strat”, 
co skłoniło społeczeństwa do podjęcia dyskusji na temat 
sprawiedliwości oraz prowadzonej dotychczas polityki. 
Cała sytuacja opisuje więc przedmiotowe traktowanie 
doktryn ekonomicznych, które nie mogą liczyć na długo-
okresowe zastosowanie. 

Powstaje więc pytanie, w jaki sposób funkcjonować 
będzie gospodarka? Zgodnie z przedstawionym opisem 
nie jest już możliwe utrzymanie założeń jakichkolwiek 
doktryn. Ich postulaty są bowiem długookresowe, przez 
co stają się zakładnikami krótkookresowych decyzji poli-
tycznych. Jak sugeruje Grzegorz Kołodko, podejmowane 
działania polityczne będą coraz częściej wypadkową na-
rzędzi proponowanych przez różne grupy interesów, bądź 
nurty ekonomiczne (Kołodko 2008). Równocześnie poszu-
kiwana jest droga rozwiązania problemów takich instytucji 
jak: Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy, których działania powinny być realnie (nie tylko de-
klaratywnie) nakierowane na politykę zrównoważonego 
rozwoju (Rodrik 2006: 973-987). 

Alternatywnie do przypadkowego traktowania długo-
okresowej polityki gospodarczej, powstają zalecenia, łą-
czące w sobie instrumenty różnych szkół ekonomicznych. 
Sugeruje się położenie nacisku na kilka wybranych, często 
uzupełniających się elementów w celu utworzenia wspól-
nej polityki zrównoważonego rozwoju (Fiedor 2010: 461): 

• teoria trwałego rozwoju (ang. Sustainable Deve-
lopment), podkreślająca wpływ rozwoju gospodar-
czego na problemy energetyczne i ekologiczne oraz 
inne zależności społeczne i środowiskowe;

• ekonomia ewolucyjna, koncentrująca się na poszu-
kiwaniu zależności między wzrostem, a innowacyj-
nością;

• nowa ekonomia instytucjonalna, zajmująca się te-
matyką wpływu (rodzaju, sposobu funkcjonowania, 
siły oddziaływania itp.) instytucji na funkcjonowa-
nie społeczeństwa, w tym tematyką praw własności 
czy regulacji publicznej;

• ordoliberalizm, kładący nacisk na rolę państwa 
w kształtowaniu ładu gospodarczego (m.in. ogra-
niczenie wpływu jednej grupy interesu na resztę 
gospodarki).
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