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Przegląd teoretycznego ujęcia
kryzysu finansowego

Streszczenie
Celem artykułu jest przegląd i krytyczna analiza literatury przedmiotu na temat
wybranych koncepcji kryzysu finansowego. Na podstawie wybranej literatury
w artykule zaprezentowano teoretyczne ujęcie kryzysów: finansowego, walutowego,
bankowego i zadłużeniowego. Przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań,
tj. badania bibliometrycznego i analizy cytowań. Na podstawie metody idealizacji i konkretyzacji, według L. Nowaka, ocenie poddane zostały wybrane koncepcje
interpretacji mechanizmów kryzysu finansowego.
Słowa kluczowe: teoria kryzysów, kryzys finansowy, kryzys bankowy, kryzys walu
towy, kryzys zadłużeniowy, globalny kryzys

1. Wprowadzenie
Współczesny kryzys globalny1to jeden z największych kryzysów, jakie dotknęły
gospodarkę światową. Wywarł on istotny wpływ na bieg wydarzeń w gospodarce

1 Na cele niniejszej pracy przyjęto definicję globalnego kryzysu finansowego jako kryzysu
zapoczątkowanego w 2007r. P. Krugman, The return oj depression economics and the crisis of 2008,
W. W. Norton & Company, New York, London 2009; W.J. McKibbin, A. Stoeckel, The Global Financial
Crisis: Causes and Conseąuences, Working Papers in International Economics, November 2009, No. 2.09,
Łowy Institute for International Policy, Sydney.
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świaLowej. SLał się czynnikiem , kLóry zapocząlkował weryfikację m iędzynaro
dowych powiązań finansowych. W płynął na kierunek podejmowanych badań
i prac naukowych.
Bardzo liczne są publikacje doLyczące LeoreLycznych koncepcji kryzysu finanso
wego, zarówno w liLeraLurze polskiej, jak i międzynarodowej. Wymagają one pew
nego usysLemaLyzowania.
W pracy podjęLo próbę odpowiedzi na pyLanie badawcze: Jakie obszary badań
podejmowane i prezenLowane są w liLeraLurze przedmioLu, odnośnie do LeoreLycznego ujęcia kryzysu finansowego? Obszar badawczy arLykułu obejmuje wybrane
koncepcje kryzysu finansowego. Celem arLykułu jesL przedsLawienie i ocena sianu
liLeraLury przedmioLu na LemaL wybranych koncepcji kryzysu finansowego.
Realizacji Lak sformułowanego celu posłużyły kryLyczny przegląd liLeraLury,
badania bibliomeLryczne, analiza cyLowań oraz meLoda idealizacji i konkreLyzacji
według L. Nowaka.
W pierwszej części arLykułu przedsLawiono definiowanie kryzysu finansowego,
waluLowego, bankowego i zadłużeniowego. Druga część poświęcona jesL pojęciu
kryzysu finansowego w badaniach bibliomeLrycznych. EklekLyczne ujęcie kryzysu
najbardziej cyLowanych auLorów przedsLawiono w Lrzeciej części arLykułu. Roz
ważania podsumowano koncepcjami kryzysu finansowego w ujęciu idealizacyjnej
Leorii nauki L. Nowaka.

2. Definiowanie kryzysu finansowego, walutowego,
bankowego i zadłużeniowego*i2
W liLeraLurze przedmioLu wysLępuje niejednomyślność w zakresie pojęcia kryzysu
finansowego. DosLrzegając Lę lukę, dla przedsLawienia Lego zjawiska należy zaryso
wać jego definiowanie. SLanowiska LeoreLyczne podlegały wielokroLnym przemia
nom, wywierając isLoLny wpływ na wielość definicji kryzysu gospodarczego, kryzysu

2 Definiowanie i mechanizmy kryzysów finansowych są przedmiotem licznych badań naukowych.
Por. m.in. Polityka m akroekonom iczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę, red. Z. Dach,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011; Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego - źródła i konsek
wencje kryzysu, red. A. Matysek-Jędrych, CeDeWu.pl, Warszawa 2011; R eakcje rynku na kryzys fin an 
sowy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu.pl, Warszawa 2011; Ostatni światowy kryzys fin an 
sowy. Przyczyny, przebieg, polityka przedsiębiorstwa, t. III, red. K. Piech, K. Wierus, Instytut Wiedzy
i Innowacji, Warszawa 2012; Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, red. A. Wojtyna, PWE,
Warszawa 2013.
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finansowego, kryzysu walutowego, kryzysu bankowego oraz kryzysu zadłużenio
wego oraz stając się przedmiotem licznych prac naukowych.
Kryzys gospodarczy definiowany jest jako głęboka i przedłużająca się recesja3.
W klasycznej teorii cyklu koniunkturalnego faza kryzysu charakteryzuje się zmia
nami wskaźników makroekonomicznych, tj. spadkiem popytu na dobra i usługi,
spadkiem produkcji i zatrudnienia oraz spadkiem cen i inwestycji.
Załamanie koniunktury prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia tempa wzro
stu gospodarczego4. Według neokeynesistów kryzys to okres, w którym drastycznie
spada wielkość produkcji w ujęciu realnym i dochody ludności oraz rośnie bezro
bocie5. Na podstawie literatury - przy czym nie w każdym przypadku - przyjmuje
się, że kryzys gospodarczy może prowadzić do kryzysu finansowego i na odwrót.
Kryzys finansowy to sytuacja, w której pojawiają się znaczne zakłócenia na rynku
finansowym. Objawiają się one spadkiem cen aktywów oraz upadłością wielu insty
tucji finansowych i niefinansowych6. Powoduje on niezdolność rynków do aloko
wania kapitału w gospodarce7. Określany jest jako zmiana powiązań płynności lub
niewypłacalności uczestników rynku z interwencjonizmem władz publicznych8.
Pod pojęciem kryzys finansowy kryją się trzy jego rodzaje - wynikające z wystę
pujących problemów dominujących na rynkach finansowych9:
1) kryzys bankowy,
2) kryzys walutowy,
3) kryzys zadłużeniowy.
Kryzysy te są ze sobą w większym lub mniejszym stopniu sprzężone. Powiąza
nia między kryzysami nasilają się w wyniku procesów globalizacji i integracji ryn
ków finansowych10.

3 O. Blanchard, The Crisis: Basic M echanisms, and A ppropriate Policies, IMF Working Paper
WP/09/80, International Monetary Fund, Washington 2009.
4 Por. m.in. M. Bochenek, Rozważania historyczno-semantyczne na tem at kryzysów ekonomicznych,
Acta Universitatis Nicolai Copernici, EKONOMIA XLIII, 2012, nr 2, s. 147-159.
5 N.G. Mankiw, M.P. Taylor, M akroekonom ia, PWE, Warszawa 2009.
6 F.S. Mishkin, Ekonom ika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001.
7 B. Eichengreen, R. Portes, The anatom y oj fm an cial crises, The National Bureau of Economic
Research Working Paper 1987, no. 2126, Cambridge.
8 D.M. Bordo, Some Historical Evidence 1870-1933 on the Im pact and International Transmission of
Financial Crises, The National Bureau of Economic Research Working Paper 1985, no. 1606, Cambridge.
9 W niniejszym artykule przytoczone zostały wybrane definicje na podstawie analizy literatury
przedmiotu.
10 S. Claessens et al., Financial Crises Causes, Conseąuences, and Policy Responses, International
Monetary Fund, Washington 2014.

26

Leszek Leśniewski

Kryzys bankowy oznacza sytuację, w kLórej przeważająca część sekLora banko
wego Lraci bezpieczeńsLwo11. Pojawia się, gdy sekLor bankowy Lraci płynność oraz
pogarsza się pozycja kapiLałowa banków, ponoszących sLraLy z LyLułu niespłaconych
kredyLów12. W licznej liLeraLurze kryzys bankowy uLożsamiany jesL z rzeczywisLą lub
poLencjalną paniką bankową (ang. bank run)13. Niska warLość akLywów banków pro
wadzi do inLerwencji rządowych14. Wybuch kryzysu bankowego wiąże się z upadkiem
insLyLucji finansowych, co poLwierdza jego powiązanie z kryzysem finansowym15.
Kryzys waluLowy Lo nagła uLraLa zaufania rynków finansowych do danej waluLy16.
Wywołuje gwałLowny odpływ kapiLału i nasLępuje skokowa dewaluacja danej waluLy
lub jej szybka deprecjacja w wyniku upłynnienia kursu waluLowego17. Kryzys walu
Lowy pojawia się, gdy zosLanie upłynniony kurs waluLowy przez władze moneLarne
lub zaciągnięcie pożyczek zagranicznych w celu obrony isLniejącego kursu cenLralnego18. Może być on nasLępsLwem uLraLy zaufania inwesLorów do danej waluLy
i wywołanego przez Len fakL aLaku spekulacyjnego19.
Zgodnie z liLeraLurą przedmioLu, kryzys waluLowy jesL częścią kryzysu finan
sowego lub może on wysLępować auLonomicznie, nie pociągając za sobą kryzysów
w pozosLałych ogniwach sysLemu finansowego. Kryzys waluLowy dodaLkowo może
poprzedzać wysLąpienie kryzysu finansowego20.
W licznej liLeraLurze przedmioLu, kryzys zadłużeniowy jesL określony jako
niemożliwość spłacenia wcześniej zaciągnięLego długu21. Wiąże się on z niezdol
nością sekLora publicznego lub prywaLnego do obsługi zobowiązań wynikających

11 Kryzysy bankowe: przyczyny i rozw iązania, red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa 2002.
12 A. Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka św iatow a, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2012 .
13 D. Diamond, P.H. Dybvig, Bank Runs, DepositInsurance, and Liąuidity, „The Journal of Political
Economy” 1983, vol. 91, no. 3, s. 401-419.
14 V. Sundararajan, T.J.T. Balino, Banking Crises: Cases and Issues, International Monetary Fund,
Washington 1991.
15 G.G. Kaufman, Bank Runs: Causes, Benefits an d Costs, „Cato Journal” 1988, vol. 7, no. 3,
s. 559-594.
16 W. Małecki et al., Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
17 A. Sławiński, Rynki finansow e, PWE, Warszawa 2006.
18 D.M. Bordo, An historicalperspective on the crisis of 2007-2008, The National Bureau of Economic
Research Working Paper 2008, no. 14569, Cambridge.
19 J.A. Frankel, A.K. Rosę, Currency crashes in emerging markets: An em pirical treatment, „Journal
of International Economics” 1996, 41, s. 351-366.
20 M. Jurek, P. Marszałek, M odele kryzysów bankowych i walutowych, Zeszyty Naukowe 155 Stabi
lizowanie sektora bankowego w okresie kryzysu, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 7-34.
21 A. Pescatori, A.N.R. Sy, D ebt Crises and the Developm ent of International Capital M arkets, IMF
Working Paper 2004, WP/04/44, International Monetary Fund, Washington.
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z zadłużenia22. Kryzys ten w przypadku sektora publicznego może wywołać rzeczy
wisty brak możliwości jego spłaty lub redukcji, w momencie świadomego zawyże
nia własnej waluty23. W konsekwencji może dojść do niewypłacalności lub upadku
państwa24. W przypadku sektora prywatnego, kryzys zadłużeniowy wywołany jest
niespłaceniem zobowiązań finansowych powstałych w wyniku odrzucenia lub
restrukturyzacji długu25.

3. Pojęcie kryzysu finansowego
a badania bibliometryczne
Celem badania bibliometrycznego było przedstawienie w analizowanym okresie
1958-2013 (ostatnich 55 lat), częstotliwości publikowania artykułów i innych doku
mentów naukowych na temat kryzysu finansowego (ang. fin a n c ia l crisis), kryzysu
bankowego (ang. banking crisis), kryzysu walutowego (ang. currency crisis) i kry
zysu zadłużeniowego (ang. debt crisis). Badanie zostało przeprowadzone 09.08.2014 r.
Generując dane, posłużono się bazą Web o f Science. Zastosowane kryteria wyszuki
wania: all citations databases, topie: fin a n c ia l crisis, topie: banking crisis, topie: cur
rency crisis i topie: debt crisis.
Z przeprowadzonego badania bibliometrycznego wynika, że początek zaintereso
wania naukowców tematyką kryzysów finansowych przypada na rok 195826. W latach
1958-2013 opublikowano 21 331 artykułów. Suma artykułów i innych dokumentów
naukowych wyniosła: 12 848 dla fin a n c ia l crisis; 4108 dla banking crisis; 1831 dla
currency crisis; 2544 dla d ebt crisis. Do 1997 r. zainteresowanie kryzysami wśród
naukowców kształtowało się na poziomie nieprzekraczającym 200 pozycji rocznie.
W latach 1958-2008 liczba artykułów na temat kryzysów wyniosła: finansowych
- 3504, bankowych - 1447, walutowych - 993, zadłużeniowych - 1135. Wzrost zain
teresowania tematyką nastąpił po 2008 r. Fakt ten wynikał z rozpoczęcia badań nad
22 Kryzysy światowe i recesje. Teoria, historia, przykłady, t. II, red. K. Piech, Instytut Wiedzy i Inno
wacji, Warszawa 2012.
23 T. Kowalski, Globalization and Transformation in Central European Countries: The Case ofPoland,
Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2013.
24 M. Gruszczyński, Kryzysy walutowe, bankow e i zadłużeniow e w gospodarce światowej, CeDeWu.
pl, Warszawa 2013.
25 C.M. Reinhart, K.S. Rogoff, Erom Financial Crash to D ebt Crisis, The National Bureau of Economic Research Working Paper 2013, no. 15795, Cambridge.
26 Mechanizmy kryzysów były tematem prac naukowych przed 1958 r., jednak w bazie Web of Science
nie odnotowano publikacji artykułów na ten temat przed tym rokiem. Dla por. m.in. I. Fisher, Booms
and Depressions: Some First Principles, Adelphi, New York 1932.
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mechanizmami kryzysu zapoczątkowanego w 2007 r. w SLanach Zjednoczonych.
W badanym okresie odnoLowana zosLała rosnąca liczba artykułów, a maksymalne
warLości przypadają na 2013 r. (rysunek 1).
Rysunek 1. Liczba prac naukowych na temat fin an cial crisis, banking crisis, currency
crisis i debt crisis opublikowanych w latach 1958-2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Web o f Science.

4. Eklektyczne ujęcie kryzysu
przez najczęściej cytowanych autorów
Teoretyczne koncepcje wyjaśniające mechanizmy kryzysu podlegały modyfi
kacjom. Celem tworzonych koncepcji było wyjaśnienie przyczyn oraz przebiegu
kryzysów27. Zróżnicowanie klasyfikacji pociągało za sobą złożoność licznych inter
pretacji kryzysów. Wykorzystane w niniejszym artykule metody badawcze przy
czyniły się do wyodrębnienia głównych elementów oraz oceny ewolucji poglądów
teorii kryzysu finansowego.
27
Obszary badawcze podejmowane w pracach naukowych obejmują wybrane kryzysy X X iX X Iw .,
tj. wielki kryzys wiatach 1929-1933; kryzys naftowy w latach 1973-1975; „Czarny poniedziałek” 1987 r.;
kryzysy nordyckie z lat 80. i 90. XX w.; kryzys w Meksyku 1994 r.; kryzys finansowy w Azji Południowo
-Wschodniej 1997-1998; kryzys finansowy w Rosji 1998 r.; kryzys w Argentynie wiatach 1999-2002;
globalny kryzys finansowy od 2007 r.

Przegląd teoretycznego ujęcia kryzysu finansowego

29

Obszerna literatura przedmiotu odzwierciedla ewolucję poglądów na temat kon
cepcji kryzysów finansowych. Wkład w teoretyczne rozważania można podzielić
na teorie, modele oraz koncepcje (elementy lub pojedyncze mechanizmy)28. W lite
raturze pojawiają się liczne ujęcia związane tylko z kryzysem walutowym, kryzy
sem zadłużeniowym lub kryzysem bankowym, a także koncepcjami całościowymi,
kompleksowymi. Dorobek prac naukowych obejmuje badania empiryczne, bazujące
na wcześniej zaproponowanych podejściach teoretycznych, tj. na zweryfikowaniu
tych podejść. Studia dotyczą mechanizmów kryzysu, jego przyczyn i konsekwen
cji. Dodatkowo, liczne prace naukowe obejmują badania kryzysów w ujęciu naro
dowym, regionalnym i globalnym.
W celu uzupełnienia badania bibliometrycznego (wyniki przedstawiono w po
przednim rozdziale niniejszego opracowania) zbadano liczbę cytowań dla wybra
nych autorów, których tematyka badań obejmuje mechanizmy kryzysu29. Badanie
zostało przeprowadzone 28.08.2014 r. Generując dane, posłużono się bazą Scopus
oraz Google Scholar, analizą h-Indeksu oraz liczbą cytowań wybranych prac auto
rów, w których obszarem badawczym jest kryzys finansowy. Pozwoliło to wykazać
wagę prac naukowych wybranych autorów, a nie znaczenie naukowe wybranych
koncepcji (rysunek 2). Autorzy prac naukowych zostali dobrani na podstawie ana
lizy literatury przedmiotu. Na rysunku 2 zostali oni uporządkowani według daty
publikacji pracy naukowej.
I. Fisher30ze szkoły neoklasycznej zaprezentował rozbudowaną koncepcję kryzysu
finansowego. W modelowym mechanizmie powstawania kryzysu wskazał na dwa
czynniki: nadmiernego zadłużania oraz deflacji jako źródła kryzysu finansowego.
Według F. Mishkina31, w literaturze wykształciły się dwa fundamentalne podej
ścia do postrzegania kryzysów finansowych32. Wąskie zostało ukształtowane przez
monetarystów, reprezentowanych przez M. Friedmana oraz A. Schwartz33; wiąże
kryzys finansowy z paniką bankową. W szerokim ujęciu modelami powstawania
28 W artykule, dla uproszczenia, zamiennie są stosowane pojęcia teoria, model oraz koncepcja.
29 Dla I. Fishera oraz C. Kindlebergera, h-Indeks wyniósł 0, ponieważ baza Scopus odnotowuje brak
artykułów opublikowanych po 1995 r. dla tych autorów.
30 I. Fisher, Booms..., op.cit.
31 F.S. Mishkin, A natomy of a Financial Crisis, The National Bureau of Economic Research Working Paper 1991, no. 3934, Cambridge.
32 Inny podział koncepcji kryzysów proponuje T. Timmermans, klasyfikując ujęcia kryzysów
na: empiryczne, keynesowskie, monetarystyczne oraz oparte na asymetrii informacji. T. Timmer
mans, Monitoring the m acroeconom ic determ inants of banking system stability, BIS Papers 2001, no. 1,
s. 117-137.
33 M. Friedman, A.J. Schwartz, A M onetary History of the United States, 1867-1960, Princeton Uniyersity Press, Princeton 1963.
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kryzysów, najczęściej przyłączanymi w liLeraLurze, są: model kruchości sysLemu
finansowego H. Minskyego34 oraz model międzynarodowej Lransmisji kryzysów
C. Kindlebergera35. Rozwinęli oni w swych modelach poglądy I. Fishera36, przedsLawiając mechanizmy przenoszenia kryzysu. KryLyki moneLarysLów podjął się
m.in. F. M ishkin37 w modelu kryzysu związanym z problemem asymeLrii informa
cji, negaLywną selekcją oraz pokusą nadużycia, a Lakże B. Bernanke38, analizując
mechanizmy wielkiego kryzysu.
Rysunek 2. Porównanie h-Indeksu z liczbą cytowań wybranych autorów prac naukowych
na temat kryzysu finansowego

34 H.P. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, McGraw Hill, New York 2008(1986).
35 C.P. Kindleberger, R.Z. Aliber, Manias, Panics, and Crashes, A History of Financial Crises, John
Wiley&Sons Inc., Hoboken 2005.
36 Szerzej na temat zob. m.in. A. Matysek-Jędrych, Uwarunkowania stabilizow ania systemu fin an 
sowego przez Bank Centralny, praca doktorska, UE w Poznaniu, Poznań 2008.
37 F.S. Mishkin, A natom y..., op.cit.
38 B.S. Bernanke, Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the GreatDepression, „American Economic Review” 1983, vol. 73, iss. 3, s. 257-276.
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Modele kryzysów bankowych, utożsamiane z sytuacją paniki bankowej, przy
taczane są za koncepcjami m.in. D. Diamonda i P. Dybviga39 oraz G. Kaufmana40.
Z kolei poglądy na temat mechanizmów kryzysów walutowych rozwinęły się na pod
stawie trzech generacji modeli41, tj. I generacji P. Krugmana42, II generacji M. Obstfelda43 oraz III generacji jako zbiór teorii44.
Empiryczne badania mechanizmów kryzysów walutowych podjęli m.in. J. Frankel i A. Rosę45, potwierdzając brak zależności między kryzysem walutowym a kur
sem walutowym. Empiryczną analizą sygnałów wystąpienia, prognozowaniem
oraz problemem sprzężenia kryzysów finansowych zajęli się również G. Kaminsky
oraz C. Reinhart46. Istotny dorobek naukowy na temat mechanizmów kryzysów
wnieśli m.in. M. Bordo47, E. Mendoza i V. Quadrini48, P. de Grauwe4950,G. W o lff0 oraz

39 D. Diamond, P.H. Dybvig, Bank..., op.cit.
40 G.G. Kaufman, Bank..., op.cit.
41 Zgodnie z modelem I generacji, powodem kryzysu walutowego jest polityka gospodarcza nie
dostosowana do stałego kursu walutowego. W modelu II generacji przyczyną kryzysu walutowego
jest niespójność celów przyjętych przez władze monetarne. Według III generacji - model eklektyczny
- przyczyny kryzysu walutowego tkwią w wewnętrznych mikroekonomicznych i makroekonomicz
nych cechach gospodarki. Szerzej na temat zob. W. Małecki et al., Kryzysy..., op.cit.; M. Jurek, P. Mar
szałek, M odele..., op.cit.
42 P. Krugman, A M odel oj Balance-oj-Paym ents Crises, „Journal of Money, Credit and Banking”
1979, vol. ll,n o . 3, s. 311-325.
43 M. Obstfeld, R ational and Self-Fulfilling Balance-oj-Paym ents Crises, „The American Economic
Review” 1986, vol. 76, no. 1, s. 72-81.
44 Dodatkowo, P. Krugman oraz M. Obstfeld w pracach naukowych podejmują tematykę mecha
nizmów globalnego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007r. P. Krugman, The return...,
op.cit.; M. Obstfeld, Financial Flows, Financial Crises, and Global Imbalances, „Journal of International
Money and Finance” 2012, vol. 31, no. 3, s. 469-480.
45 J.A. Frankel, A.K. Rosę, Currency..., op.cit.
46 G.F. Kaminsky, C.M. Reinhart, The Twin Crises: The Causes oj Banking and Balance-oj-Payments
Problems, „The American Economic Review” 1999, vol. 89, no. 3, s. 473-500.
47 Porównując mechanizmy współczesnego kryzysu do tego z lat 30. XXw., Bordo potwierdza, że
były to globalne kryzysy niewypłacalności, w dużej mierze wywołane paniką wśród sektora parabankowego. D.M. Bordo, An historical..., op.cit.
48 Autorzy wskazują, że globalizacja finansowa odegrała istotną rolę w rozpoczęciu mechanizmu
współczesnego kryzysu. E.G. Mendoza, V. Quadrini, Financialglobalization, jinancial crises and contagion, The National Bureau of Economic Research Working Paper 2009, no. 15432, Cambridge.
49 Według de Grauwe, podstawową przyczyną kryzysu w strefie euro, który wybuchł w 2009 r., był
niezrównoważony wzrost zadłużenia prywatnego przed kryzysem. Natomiast wzrost zadłużenia rzą
dowego rozpoczął się po wybuchu kryzysu finansowego i był konieczny, aby zapobiec spirali spadku
aktywności gospodarczej. P. de Grauwe, Jh e Financial Crisis and the Futurę oj the Eurozone, Bruges
European Economic Policy Briefings BEEP 2010, no. 21,
50 Wolff poddał weryfikacji możliwy scenariusz rozpadu strefy euro jako następstwa globalnego
kryzysu. Potwierdził, że może to mieć ogromne konsekwencje ekonomiczne, polityczne i historyczne.
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S. Claessens i A. Kosę51. Po 2007 r. bardzo szybko liczne badania naukowe objęły
problemaLykę globalnego kryzysu finansowego. Prace na LemaL Lego kryzysu można
znaleźć w dorobku m.in. O. Blancharda52, J.E. Stiglitza53, W.J. McKibbina i A. Stoeckela54, J.B. Taylora55, F. Allena i E. CarleLLi56 oraz C. Borio57.
P roblem atyka kryzysów n ord y ck ich 58 oraz w pływ u globalnego k ry 
zysu na kraje nordyckie jesL przedmioLem nielicznych analiz, prezenLowanych

G.B. Wolff, The Euro Aren Crisis: Policy Options A head, R esohing the European Debt Crisis, Special
Report 21 Peterson Institute for International Economics, March 2012, s. 235-252.
51 Autorzy dokonują przeglądu literatury na temat kryzysów finansowych, koncentrując się na trzech
aspektach, tj. jakie są główne źródła wystąpienia kryzysu finansowego, jakie są główne typy kryzysu
finansowego oraz jakie są rzeczywiste skutki kryzysu dla sektora finansowego. S. Claessens, M.A. Kosę,
Financial Crises: Explanations, Types, and Im plications, IMF Working Paper 2013, WP/13/28, Interna
tional Monetary Fund, Washington.
52 Analizując kryzys globalny, Blanchard potwierdza, że spadek zaufania prowadzi do spadku
popytu i recesji. To z kolei rodzi wiele nowych problemów, m.in. osłabienie systemu finansowego, deflację, odpływ kapitału z krajów rozwijających się oraz wojny handlowe. O. Blanchard, The Crisis..., op.cit.
53 Analiza Stiglitza potwierdziła istotność utrzymania stabilizatorów i zabezpieczeń społecznych
w momencie wystąpienia globalnych nierównowag. Reakcje polityczne na współczesny kryzys, napę
dzane przez interesy poszczególnych krajów, wpływają niekorzystnie na problemy krajów rozwijają
cych się. J.E. Stiglitz, Th eg lobal crisis, socialprotection an djobs, „International Eabour Review” 2009,
vol. 148,no. 1-2, s. 1-13.
54 Do rozpoczęcia mechanizmu kryzysu globalnego, wg. McKibbina i Stoeckela, niezbędne były trzy
czynniki, tj. obserwowany spadek cen aktywów, zmniejszenie popytu oraz obrotów handlu zagranicz
nego. W.J. McKibbin, A. Stoeckel, The Global..., op.cit.
55 Dowody empiryczne dostarczone przez Taylora potwierdzają, że działania i interwencje rządu
spowodowały, przedłużyły i pogorszyły globalny kryzys poprzez odejście od zasad ustalania stóp pro
centowych na podstawie tzw. reguły Taylora. J.B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy, Przyczyny, skutki,
interpretacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
56 Kryzys rozpoczęty w 2007r. w Stanach Zjednoczonych był najgorszy od czasów Wielkiego Kry
zysu, a skutki mogą być odczuwane tak długo, jak to miało miejsce w przypadku kryzysu w Japonii
z lat 90. ubiegłego wieku. F. Allen, E. Carletti, The Global Financial Crisis, Monetary Policy under
Financial Turbulence, Central Bank of Chile, 2011, s. 23-47.
57 Borio, na podstawie badań empirycznych mechanizmów globalnego kryzysu, wyróżnił cechy
cyklu finansowego: jest on znacznie dłuższy i ma znacznie większą amplitudę niż cykl koniunkturalny,
jest ściśle związany z wystąpieniem systemowych kryzysów bankowych, pozwala na identyfikację
ryzyka wystąpienia przyszłych kryzysów finansowych. C. Borio, Thefinancial cycle and macroeconom ics: W hat have we learnt?, BIS Working Papers 2012, no. 395, Monetary and Economic Department,
Bank for International Settlements, Basel.
58 W niniejszej pracy kryzysy nordyckie zdefiniowano jako kryzysy, które wystąpiły w Danii, Fin
landii, Islandii, Norwegii i Szwecji na przełomie lat 80. i 90. X X w. S. Honkapohja, The 1990’s financial
crises in Nordic countries, Bank of Finland Research Discussion Papers 2009, 5, Bank of Finland, Hel
sinki. Kryzysy nordyckie oraz implikacje globalnego kryzysu dla gospodarek Danii, Finlandii i Szwe
cji są przedmiotem oraz obszarem badawczym pracy doktorskiej autora niniejszego artykułu.
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w nordyckiej literaturze głównie przez m.in. J.K. Jacksona, L. Jonunga, P. Carlsson oraz
S. Honkapohja59.
Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu na temat koncepcji kryzysu
finansowego potwierdza jej liczebność i zróżnicowanie. Dotychczasowy dorobek
literatury koncentruje się przede wszystkim wokół teorii oraz mechanizmu kry
zysu finansowego (tabela 1).
Tabela 1. Przegląd ujęć problematyki kryzysu finansowego cytowanych autorów
A u to r

R ok p u b lik a c ji

O b s za r b a d a ń

1. Fish er

1932

k o n c e p c ja s zk o ły n e o k la s y cz n e j

M. F rie d m a n , A. S c h w a rtz

1963

m o n e ta ry s ty c z n a k o n ce p c ja

P. K ru g m a n

1979

kry zy s w a lu to w y 1g e n e ra c ji

D. D ia m o n d , P.H . D y b v ig

1983

k o n c e p c ja ru n n a b a n k

B.S. B e rn a n ke

1983

m e c h a n iz m W ie lk ie g o K ryzy su

M. O b stfe ld

1986

kry zy s w a lu to w y II g e n e ra c ji

H. M in sky

1986

m o d e l k ru ch o śc i s y ste m u fin a n s o w e g o

G .G . K au fm a n

1988

k o n c e p c ja ru n n a b a n k

F.S. M ish kin

1991

m o d e l a sy m e trii in fo rm a cji

J.A . Fra n ke l, A .K . R osę

1995

m e c h a n iz m k ry zy su w a lu to w e g o

G .L . K a m in sk y , C.M . R e in h a rt

1999

s p rzę że n ie k ry z y s ó w fin a n s o w y c h

T. T im m e rm a n s

2001

p o d z ia ł k o n c e p c ji k ry zy s ó w

C .P . K in d le b e rg e r, R .Z. A lib e r

2005

m o d e l m ię d zy n a ro d o w e j tra n s m is ji k ry zysu

J.K . Ja c k so n

2008

k ry zy s y n o rd y ck ie

L. Jo n u n g

2008

k ry zy s y n o rd y ck ie

D.M . B o rdo

2008

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

P. C a rlsso n

2009

k ry zy s y n o rd y ck ie

S. H o n k a p o h ja

2009

k ry zy s y n o rd y ck ie

E.G. M e n d o za , V . C lu ad rin i

2009

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

J.E . S t ig litz

2009

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

59
Autorzy w swoich pracach przedstawiają wyniki badań nad efektami liberalizacji finansowej
w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, w stosunku do kondycji rynków finansowych w okresie globalnego
kryzysu (głównie w Finlandii, Norwegii i Szwecji). Potwierdzają oni systemowy charakter kryzysów
nordyckich. P. Carlsson, Finanskrisen 2008/2009 - vad han der sedan?, Lunds Universitet, Lund 2009;
L. Jonung, Lessonsfrom Financial Liberalisation in Scandinavia, Comparative Economic Studies, 2008,
0, s. 1-35; J.K. Jackson, The U.S. Financial Crisis: Lessom From Sweden, U.S. Department of State, Wash
ington 2008; S. Honkapohja, Fhe 1990’s..., op.cit.
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cd. tab. 1
A u to r

Ro k p u b lik a c ji

O b s za r b a d a ń

0 . B la n ch a rd

2009

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

P. K ru g m a n

2009

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

W .J. M c K ib b in , A. Sto e ck e l

2009

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

J.B . T a y lo r

2010

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

P. d e G ra u w e

2010

m e c h a n iz m k ry zy su stre fy eu ro

F. A lle n , E. C arle tti

2011

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

C. Borio

2012

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

M. O b stfe ld

2012

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

G .B . W o lff

2012

m e c h a n iz m k ry zy su stre fy eu ro

S. C la e s s e n s , M .A . K o sę

2013

m e c h a n iz m g lo b a ln e g o k ry zysu

Źródło: opracowanie własne.

5. Koncepcje kryzysu finansowego w ujęciu idealizacyjnej
teorii nauki Leszka Nowaka
W celu przedstawienia eklektyzmu teoretycznych koncepcji kryzysu finansowego
wykorzystano metodę idealizacji i konkretyzacji według L. Nowaka60. Zgodnie z tym
podejściem, możliwe jest wyodrębnienie głównych czynników wystąpienia kryzysu
finansowego w wybranych koncepcjach oraz spójna ocena ujęcia teoretycznego.
Wybór tej metody wynikał z bardzo licznego stanu literatury przedmiotu, odnoś
nie do przeprowadzonych badań dotyczących teorii kryzysu. Zgodnie z metodolo
gią L. Nowaka, celem przeprowadzonego badania było określenie grupy czynników
istotnych dla wystąpienia kryzysu finansowego. Przyjęte przez Nowaka założenia
metodologiczne posłużyły sformułowaniu prostych praw idealizacyjnych, konkre
tyzacji oraz twierdzeń.
W celu zweryfikowania istotności czynników, w artykule przyjęto metodolo
gię jako schemat analityczny. Przyjęta została skończona, taka sama liczba pozio
mów istotności dla wszystkich koncepcji. W artykule przyjęto następujące zmienne:
Uniwersum czynnika [U] - zbiór wszystkich czynników, którym cecha F przysłu
guje z jakim ś natężeniem;
Przestrzeń czynników istotnych [Pzp] - zbiór czynników istotnych dla F w zakresie Z;
O braz czynników istotnych 0 / [P/j ] - obraz o zasięgu U przestrzeni czynników istot
nych dla F w zakresie Z;
60 Por. L. Nowak, Wstęp do idealizacyjnej teorii n auki, PWN, Warszawa 1977.
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O braz struktury esencjalnej Ou[SzJ - obraz o zasięgu U struktury esencjalnej czyn
nika F w zakresie Z;
Czynniki istotne - wszystkie czynniki, które wpływają na wystąpienie kryzysu
finansowego;
Czynnik główny - czynnik, który jest niezbędny do wystąpienia kryzysu finansowego;
Czynnik poboczn y - czynnik, który jest istotny w mniejszym stopniu niż czynnik
główny;
Czynnik ślepy - czynnik nieistotny dla wystąpienia kryzysu finansowego.
Analizę podstaw teoretycznych eklektycznego ujęcia kryzysów oparto na wybra
nych koncepcjach i modelach kryzysu finansowego (zaprezentowanych w poprzed
nim rozdziale), tj. I. Fishera61, M. Friedmana i A.J. Schwartz62, FFP. M inskyego63,
C.P. Kindlebergera64 oraz F.S. Mishkina65.
W teorii Fishera, w ujęciu metodologicznym Nowaka, przyjmuje się obraz struk
tury esencjalnej [SI]:

Struktura 1.
Ou[SzJ
(3) NZ
(2) NZ, SC
(1) NZ, SC, SG
(0) NZ, SC, SG, D I
NZ - nadmierne zadłużenie
SC - spadek cen aktywów
SG - spadek aktywności gospodarczej
D I - deflacja lub obniżenie inflacji
Przyjmując strukturę esencjalną [SI], prawo idealizacyjne (na 3. poziomie istot
ności) można sformułować następująco: Kryzys finansowy zapoczątkowany jest
czynnikiem nadmiernego zadłużenia.

61
62
63
64
65

I. Fisher, Booms..., op.cit.
M. Friedman, A.J. Schwarz, A Monetary..., op.cit.
FFP. Minsky, Stabilizing..., op.cit.
C.P. Kindleberger, R.Z. Aliber, M anias..., op.cit.
F.S. Mishkin, A natomy. .., op.cit.
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Na podsLawie Lej sLrukLury można sformułować pierwszą i drugą konkretyzację
oraz Lrzecią konkretyzację (Lwierdzenie fakLualne).
Pierwsza konkreLyzacja (na 2. poziomie isLoLności): Kryzys finansowy zapocząLkowany jesL czynnikami nadmiernego zadłużenia oraz spadkiem cen akLywów.
Druga konkreLyzacja (na 1. poziomie isLoLności): Kryzys finansowy zapoczątko
wany jesL czynnikami nadmiernego zadłużenia oraz spadkiem cen akLywów, kLóre
prowadzą do spadku akLywności gospodarczej.
Twierdzenie fakLualne (na 0. poziomie isLoLności): Kryzys finansowy zapocząt
kowany jesL czynnikami nadmiernego zadłużenia oraz spadkiem cen akLywów, kLóre
prowadzą do spadku akLywności gospodarczej, a nasLępnie związany jesL z deflacją
lub obniżeniem inflacji.
Z kolei koncepcja Friedmana i SchwarLz wskazuje, że najisLoLniejsza jesL uLraLa
zaufania wobec insLyLucji bankowych. Obraz sLrukLury esencjalnej, można przedsLawić nasLępująco [S2]:

Struktura 2.

ou[sy
(3)
(2)
(1)

UZ
UZ,ZP
UZ, ZP, SG

(0)

UZ, ZP, SG, KR

Czynnik ślepy

SC, Ul

UZ - utrata zaufania wobec instytucji bankowych
ZP - zakłócenia w podaży pieniądza
KR - krach na rynku papierów wartościowych
Ul - upadek instytucji finansowych
W świetle powyższych ustaleń dla koncepcji Friedmana i Schwartz można sformu
łować następujące prawo idealizacyjne (3.), na podstawie obrazu struktury esencjal
nej [S2]: Mechanizm kryzysu finansowego rozpoczyna się od utraty zaufania wobec
instytucji bankowych. Zakłada się, że spadek cen aktywów oraz upadek instytucji
finansowych są czynnikami ślepymi, czyli nie są istotne dla wystąpienia kryzysu.
Na podstawie rozważań można sformułować pierwszą, drugą i trzecią kon
kretyzację.
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Pierwsza konkretyzacja 2.: Mechanizm kryzysu finansowego rozpoczyna się od
utraty zaufania wobec instytucji bankowych, co prowadzi do zakłóceń w podaży
pieniądza.
Druga konkretyzacja 1.: Mechanizm kryzysu finansowego rozpoczyna się od
utraty zaufania wobec instytucji bankowych, co prowadzi do zakłóceń w podaży
pieniądza, które z kolei prowadzą do spadku aktywności gospodarczej.
Twierdzenie faktualne 0.: Mechanizm kryzysu finansowego rozpoczyna się od
utraty zaufania wobec instytucji bankowych, co prowadzi do zakłóceń w podaży
pieniądza, które z kolei prowadzą do spadku aktywności gospodarczej oraz jest
poprzedzony krachem na rynku papierów wartościowych.
Model Minskyego stanowi odniesienie do modelu Fishera i tym samym obraz
struktury esencjalnej można przedstawić [S3]:

Struktura 3.
Ou[SzJ
(3) NZ
(2) NZ, SC
(1) NZ, SC, ZZ
(0) NZ, SC, ZZ, D I
ZZ - zmniejszenie zagregowanych wydatków
W toku rozumowania i na podstawie struktury esencjalnej [S3] prawo idealizacyjne, pierwszą i drugą konkretyzację oraz twierdzenie faktualne można sformu
łować jak niżej.
Prawo idealizacyjne (3. poziom istotności): Czynnikiem rozpoczynającym mecha
nizm kryzysu finansowego jest nadmierne zadłużenie.
Pierwsza konkretyzacja (2. poziom istotności): Czynnikami rozpoczynającymi
mechanizm kryzysu finansowego są nadmierne zadłużenie oraz spadek cen aktywów.
Druga konkretyzacja (1. poziom istotności): Czynnikami rozpoczynającymi
mechanizm kryzysu finansowego są nadmierne zadłużenie, spadek cen aktywów
oraz zmniejszenie zagregowanych wydatków.
Twierdzenie faktualne (0. poziom istotności): Czynnikami rozpoczynającymi
mechanizm kryzysu finansowego są nadmierne zadłużenie, spadek cen aktywów,
zmniejszenie zagregowanych wydatków oraz deflacja lub obniżenie inflacji.
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W odniesieniu do Leorii Fishera i Minskyego, Kindleberger opracował własny
model. Stosując podejście meLodologiczne Nowaka, można przyjąć poniższy obraz
sLrukLury esencjalnej [S4].

Struktura 4.

ou[sy
(3) SC
(2) SC, Ul
(1) SC, Ul, D I
(0) SC, Ul, DI, IZ
IZ - irracjonalne zachowanie tłumu
Na podstawie powyższych ustaleń, przyjmując strukturę esencjalną [S4], można
sformułować Prawo idealizacyjne (3.): Mechanizm kryzysu rozpoczyna się w następ
stwie spadku cen aktywów.
Pierwsza konkretyzacja (2.): Mechanizm kryzysu rozpoczyna się w następstwie
spadku cen aktywów oraz upadku instytucji finansowych.
Druga konkretyzacja (1.): Mechanizm kryzysu rozpoczyna się w następstwie
spadku cen aktywów, upadku instytucji finansowych oraz deflacji lub obniżenia
inflacji.
Twierdzenie faktualne (0.): Mechanizm kryzysu rozpoczyna się w następstwie
spadku cen aktywów, upadku instytucji finansowych oraz deflacji lub obniżenia
inflacji, co podyktowane jest irracjonalnym zachowaniem tłumu.
Model opracowany przez Mishkina, można przedstawić w poniższym obrazie
struktury esencjalnej [S5].

Struktura 5.

ou[sy
(3) WS
(2) W S,K R
(1) WS, KR, Ul
(0) WS, KR, Ul, D I
WS - wzrost stóp procentowych

39

Przegląd teoretycznego ujęcia kryzysu finansowego

W toku rozumowania metodologii Nowaka, na podstawie struktury esencjalnej
[S5], prawo idealizacyjne, pierwszą i drugą konkretyzację oraz twierdzenie faktualne można sformułować jak niżej.
Prawo idealizacyjne (na 3. poziomie istotności): Kryzys finansowy rozpoczyna
się od wzrostu stóp procentowych.
Pierwsza konkretyzacja (na 2. poziomie istotności): Kryzys finansowy rozpoczyna
się od wzrostu stóp procentowych oraz krachu na rynku papierów wartościowych.
Druga konkretyzacja (na 1. poziomie istotności): Kryzys finansowy rozpoczyna
się od wzrostu stóp procentowych, krachu na rynku papierów wartościowych oraz
upadku instytucji finansowych.
Twierdzenie faktualne (na 0. poziomie istotności): Kryzys finansowy rozpo
czyna się od wzrostu stóp procentowych, krachu na rynku papierów wartościowych,
upadku instytucji finansowych, a także deflacji lub obniżenia inflacji.
Tabela 2. Porównanie obrazów struktur esencjalnych w ujęciu metodologicznym
L. Nowaka
Fish er
P o zio m

[1932]

F rie d m a n
i S c h w a rtz
[1963]

isto tn o śc i

M in sky

K in d le b e rg e r

M ish kin

[1986]

[1978]

[1991]

SI

S2

S3

S4

S5

3

NZ

UZ

NZ

SC

WS

2

N Z, SC

U Z ,Z P

N Z, SC

SC , Ul

W S, KR

K o re s p o n d e n c ja

N Z - Fish er, M in sky
NZ, SC - Fish er, M in sky
SC - Fish er, M in sky, K in d le b e rg e r

1

N Z, SC,

U Z, Z P , SG

SG

N Z, SC,

SC , Ul, Dl

ZZ

W S, KR,

NZ, S C - Fish er, M in sky

Ul

SC - Fish er, M in sky, K in d le b e rg e r
SG - Fish er, Frie d m a n i S c h w a rtz
Ul - K in d le b e rg e r, M ish kin

0

N Z, SC,

U Z, Z P , SG,

N Z, SC,

SG , Dl

KR

Z Z , Dl

SC , Ul, Dl, IZ

W S, KR,

N Z, S C - Fish er, M in sky

Ul, Dl

SC - Fish er, M in sky, K in d le b e rg e r
SG - Fish er, Frie d m a n i S c h w a rtz
Ul - K in d le b e rg e r, M ish kin
KR - Frie d m a n i S c h w a rtz, M ish kin
Dl - Fish er, M in sky, K in d le b e rg e r,
M ishkin

c z y n n ik

SC , Ul

b rak

śle p y

Oznaczenia: DI - deflacja lub obniżenie inflacji; IZ - irracjonalne zachowanie tłumu; KR - krach na rynku papie
rów wartościowych; NZ - nadmierne zadłużenie; SG - spadek aktywności gospodarczej; SC - spadek cen akty
wów; Ul - upadek instytucji finansowych; UZ - utrata zaufania wobec instytucji bankowych; WS - wzrost stóp
procentowych; ZP - zakłócenia w podaży pieniądza; ZZ - zmniejszenie zagregowanych wydatków.
Źródło: opracowanie własne.
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Z porównania obrazów struktur esencjalnych w ujęciu metodologicznym
L. Nowaka wynika, że na żadnym z poziomów istotności nie występuje pełna
korespondencja czynników. Pomiędzy pięcioma omówionymi obrazami struktury
esencjalnej SI, S2, S3, S4 i S5, występuje niepełna korespondencja, tj. w obrębie
wybranych czynników. Na najniższym poziomie istotności 0., obrazy uwzględniają
więcej wspólnych czynników w porównaniu do wyższych poziomów istotności 1.,
2. i 3. Na poziomie 1., korespondencja występuje w dużym stopniu. Koresponden
cja na 2. poziomie istotności jest znikoma. Korespondencja bazowa nie istnieje na
3. poziomie czynników głównych. Na tym poziomie występuje tylko czynnik wspólny
dla SI i S3. Czynnik ślepy wykazuje całkowity brak korespondencji (por. tabela 2).
Z przeprowadzonego badania koncepcji teoretycznych wynika, że występują
różnice w klasyfikacji czynników oraz ich doborze. W zaprezentowanych struktu
rach esencjalnych występują zmiany w doborze determinant kryzysu finansowego.
Poszczególne ujęcia kryzysu wzajemnie uzupełniają się. W rezultacie przeprowa
dzonego badania potwierdzona została kwestia eklektycznego ujęcia kryzysów
finansowych.

6. Podsumowanie
Przegląd i krytyczna analiza literatury przedmiotu na temat koncepcji kryzy
sów wykazały niejednoznaczności w definiowaniu kryzysu finansowego, waluto
wego, bankowego i zadłużeniowego. Wyniki z przeprowadzonych badań, tj. badania
bibliometrycznego i analizy cytowań, podyktowane stanem literatury, potwierdziły,
że jest ona bardzo obszerna i niespójna w kwestiach przyczyn oraz mechanizmu
kryzysu. Poszczególne wybrane badania uzupełniają się lub poddawane są krytyce.
Wykazane interpretacje kryzysu finansowego pozwoliły na określenie wybranych
ich typów, m.in. koncepcja szkoły neoklasycznej, model kruchości systemu finan
sowego, model asymetrii informacji, model międzynarodowej transmisji kryzysu.
Obszary badań podejmowane w literaturze przedmiotu po 2008 r. dotyczą przede
wszystkim mechanizmu globalnego kryzysu zapoczątkowanego w 2007 r. w Sta
nach Zjednoczonych.
Metoda idealizacji i konkretyzacji L. Nowaka okazała się przydatnym narzę
dziem służącym wykazaniu istotności czynników dla rozpoczęcia mechanizmu kry
zysu finansowego. Dzięki tej metodzie dokonano podziału ich na czynniki główne
i poboczne. Do czynników głównych odpowiedzialnych za kryzys finansowy zali
czyć można m.in. nadmierne zadłużenie i utratę zaufania wobec instytucji banko
wych. Natomiast do czynników pobocznych odpowiedzialnych za kryzys finansowy
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zaliczyć można m.in. dellację lub obniżenie inflacji, upadek instytucji finansowych,
irracjonalne zachowanie tłumu, spadek aktywności gospodarczej. Brak koresponden
cji na różnych poziomach istotności potwierdza założenie metodologii L. Nowaka
0 walce orientacji teoretycznych.
Przyjęcie perspektywy badań bibliometrycznych oraz idealizacji i konkretyza
cji pozwoliło uwypuklić strukturę i ewolucję teorii kryzysu od 1932 r. - I. Fisher,
poprzez 1963 r. - M. Friedman, A.J. Schwarz; ff.P. Minsky - 1986 r.; C.P. Kindleberger - 1978 r.; F.S. M ishkin - 1991 r.; do J.S. Claessens i M.A. Kosę - 2013 r. Jak
wynika z przeprowadzonych rozważań, teoretyczne podejścia do problemu kry
zysu finansowego łączą elementy badań teorii i badań empirycznych. Przeprowa
dzone badania potwierdzają występujący eklektyzm koncepcji kryzysu finansowego,
tj. połączenie różnych interpretacji, treści, tez i koncepcji. Poszczególne ujęcia teorii
kryzysów ewoluowały, stając się przy tym coraz bardziej złożonymi.
Dalsze badania powinny opierać się przede wszystkim na pogłębionej idealizacji
1konkretyzacji dla teorii kryzysu bankowego, kryzysu walutowego i kryzysu zadłu
żeniowego. Szczególnie interesująca jest identyfikacja czynników odpowiedzialnych
za wystąpienie kryzysu finansowego w konfrontacji z reakcją poszczególnych krajów
na globalny kryzys finansowy, oceną funkcjonowania rynków finansowych, a także
analizą podjętych działań wspierających i przywracających stabilność finansową.
Warunkiem koniecznym w przeprowadzanych badaniach jest wyraźne zdefinio
wane pojęcia kryzys finansowy. Na podstawie przeprowadzonych badań, definicja
autorska kryzysu finansowego została sformułowana następująco: kryzys finansowy
to sytuacja, w której dochodzi do spadku cen aktywów, nadmiernego zadłużenia
oraz upadku instytucji finansowych.
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The reyiew of theoretical approaches to financial crises
Summary
The article is aimed at the review and critical analysis of literaturę referring to the
selected concepts of financial crises. On the basis of selected literaturę the article presents a theoretical approach to the financial, currency, bank and debt crises. It presents the results of bibliometric research and citation analysis. The selected concepts
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of interpretation of financial crisis mechanisms were subject to evaluation based on
the method o f idealisation and concretisation according to L. Nowak.
Keywords: theory o f crises, financial crisis, bank crisis, currency crisis, debt crisis,
global crisis

