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STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano dyskurs na temat baniek cenowych. Użytecznym narzędziem 
badawczym stało się zrekonstruowanie modeli idealizacyjnych powstawania i pękania 
baniek cenowych, jak również modelu ujemnej bańki cenowej. Idealizacyjnie założono, 
że choć zjawisko baniek cenowych jest charakterystyczne dla wielu rynków, to inna jest 
morfologia bańki cenowej na rynku akcji spółek nowej technologii (czy ogólniej: rynku 
akcji), na rynku ziemi (zasobów o sztywnej podaży) oraz rynku domów (nieruchomości 
budowlanych). 

Słowa kluczowe:  bańki cenowe, dodatnia i ujemna bańka cenowa, twarde i miękkie 
fi nansowanie, idealizacja, modele idealizacyjne

Wprowadzenie

Problemem badawczym podjętym w artykule są różnice nomologiczne związane 
z bańkami cenowymi1. Dotyczy to uwarunkowań przyczynowych i funkcjonal-
nych ich powstawania oraz pękania, choć bańki cenowe różnią się także czasem

* Waldemar Tyc, dr hab., prof. nadzw., Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomii Zarządza-
nia i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, e-mail: waldemart@onet.eu.

1 Wyjaśnianie nomologiczne odsłania istotę prawa realnego i umiejscawia je w „układzie od-
niesienia”, którym jest hierarchia innych praw realnych. Wyjaśnianie nomologiczne ustala miejsce 
i zakres prawa wyjaśnianego i podciąga je pod inne prawa nauki, por. E. Nikitin, Wyjaśnianie jako 
funkcja nauki, PWN, Warszawa 1975, s. 126–131.
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trwania, strukturą źródeł fi nansowania oraz skutkami mikro- i makroekonomicz-
nymi, jakie wywołuje to zjawisko ekonomiczne. Problem ma charakter eksplika-
cyjny i epistemologiczny. 

Z pozoru bańki cenowe wydawać się mogą zjawiskiem nomologicznie 
jednorodnym, w tym znaczeniu, że podlegają uniwersalnym prawom ekono-
mii. Czy tak jednak jest? Czy prawa popytu i podaży mogą je wyjaśnić, przy 
przyjętym implicite założeniu, że wydatki na zakup i wytworzenie dóbr oraz 
usług są fi nansowane twardo, czyli wtedy, gdy występuje ścisły związek mię-
dzy wysokością dochodów i wydatków, zarówno na cele konsumpcyjne, jak 
i produkcyjne (inwestycyjne)? 

Celem artykułu jest teoretyczna rekonstrukcja i wyjaśnienie modeli ideali-
zacyjnych powstawania i pękania baniek cenowych.

Modele idealizacyjne baniek cenowych

Model jest z założenia idealizacją lub uproszczeniem rzeczywistości. Sam cha-
rakter i stopień uproszczenia zależy od wiedzy oraz potrzeb badacza i może się 
zmieniać w zależności od celu badań. Wspólną dla teorii i modelu jest właści-
wość odnoszenia się do rzeczywistości postrzeganej w uproszczonej, abstrakcyj-
nej formie. W metodyce modelowania rozróżnia się dwa podstawowe sposoby 
odzwierciedlenia: homomorfi czne i izomorfi czne. Homomorfi zm zapewnia 
podobieństwo składu i struktury modelu i systemu modelowanego, co pozwala 
na jednoznaczne odwzorowanie systemu badanego w model podobny do niego 
pod względem działania. Izomorfi zm zaś gwarantuje wzajemnie jednoznaczne 
podobieństwo składu i struktury modelu i systemu. Oznacza to, że na podsta-
wie systemu można zbudować model, a na podstawie modelu można odtworzyć 
system. Takie podobieństwo odniesione do sposobu działania modelu i systemu 
modelowanego nazywa się izofunkcjonalizmem.

W budowie idealizacyjnych modeli bańki cenowej izoformizm i izofunk-
cjonalizm oznaczają założenie, że są one odbiciem cech systemu ekonomicznego 
i specyfi ki rynku, w jakim powstają. Desygnaty systemu ekonomicznego i cechy 
rynków stanowią zarówno ekonomiczne oraz instytucjonalne tło ich powstawa-
nia, jak i konieczny kontekst do ich zrozumienia i eksplikacji. Precyzyjniej rzecz 
ujmując, można skonstatować, że bańki powstają i pękają w określonej strukturze 
funkcjonalnej systemu ekonomicznego.
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Bańka cenowa to sytuacja na rynku objawiająca się długotrwałym i często 
radykalnym wzrostem ceny określonych zasobów (aktywów), a następnie gwał-
townym spadkiem tejże ceny lub jest to stan rynku, w którym cena dobra rażąco 
odbiega od jego „rzeczywistej wartości” (fundamentalnej wartości). Powstanie 
bańki cenowej jest następstwem podobnych oczekiwań licznych inwestorów co 
do kształtowania się przyszłych cen. 

Punktem wyjścia dla wyjaśnienia mechanizmu powstawania bańki ceno-
wej, na gruncie neoklasycznej teorii ekonomii, musi być odpowiedź na pyta-
nie, czy może ona powstać w sytuacji równowagi rynkowej. Na rysunku 1 stan 
równowagi został określony punktem E, czyli w przecięciu krzywej popytu D 
i krzywej podaży S. Odpowiedź jest w tym wypadku oczywista, gdyż w punk-
cie E preferencje sprzedających i kupujących, ceteris paribus, są zbieżne i – jak 
wyczytać można w podręcznikach do ekonomii – „rynek ulega oczyszczeniu”, 
przy cenie równowagi i ilości równowagi, tak więc bańka cenowa nie wystę-
puje. Jeżeli zatem ceny stanowią odzwierciedlenie preferencji obu stron rynku, 
to idealizacyjnie można przyjąć, że są one wyrazem fundamentalnej wartości 
aktywów będących przedmiotem obrotu. Precyzyjniej można zaś stwierdzić, że 
eksponowana w wielu defi nicjach bańki cenowej wartość fundamentalna odpo-
wiada właśnie cenie równowagi. 

Powstawanie baniek cenowych jest związane z odrywaniem się cen od jej 
wartości fundamentalnej, co oznacza zarazem, że jest to odrywanie się cen trans-
akcyjnych od ceny równowagi. Bańki cenowe są więc skutkiem „infl acyjnych 
cen”, co musi się wiązać z nadpłynnością w danym segmencie rynku.

Ceny wyższe od ceny równowagi prowadzą do powstania nadwyżki ryn-
kowej, którą w syntezie neoklasycznej wyjaśnia się jako przewagę podaży nad 
popytem. Oznacza to zarazem, że przy danych cenach oferowana wielkość 
podaży jest większa niż wielkość popytu. Czy tak jednak jest w przypadku bańki 
cenowej? Okazuje się, że nie, gdyż jej tworzenie (powstawanie) jest związane 
z przewagą popytu nad podażą!, co powinno prowadzić do niedoboru, a nie do 
nadwyżki rynkowej. Tak więc w przypadku narastania bańki cenowej mamy do 
czynienia ze zjawiskiem dynamicznego narastania nadwyżki popytu nad podażą, 
a co najważniejsze – ze zmianą nachylenia krzywej popytu, a dokładniej: ze zła-
maniem krzywej popytu w punkcie równowagi rynkowej.
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Rys. 1. Model idealizacyjny powstawania i pękania bańki cenowej

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 1 krzywa popytu D o ujemnym nachyleniu przekształca się 
w krzywą popytu D1 o nachyleniu dodatnim i – co jest istotne – znajduje się 
poniżej krzywej podaży S. Oznacza to, że przy danym poziomie cen popyt jest 
większy niż podaż oraz dodatkowo, że elastyczność popytu jest większa niż 
elastyczność podaży. Tak więc zmiany cen przekładają się w większym stopniu 
na zmiany (reakcję) wielkości popytu niż zmiany podaży, z tym, że wzrost cen 
rozszerza zarówno popyt, jak i podaż2. Oznacza to, że choć popyt jest przyczy-
nowo zdeterminowany ekonomicznie, to funkcjonalnie jest on zdeterminowany 
psychologicznie i instytucjonalnie. Rozszerzenie popytu w sytuacji wzrostu cen 
jest bowiem możliwe wyłącznie w przypadku miękkiego fi nansowania zakupów. 
W konsekwencji tempo napływu środków pieniężnych jest większe niż przyrost 
aktywów będących przedmiotem zakupu. Prowadzi to w efekcie do tworzenia 
nadpłynności w określonym segmencie rynku, czego skutkiem jest pęcznienie 
bańki cenowej. Napływ nowych kapitałów trwać będzie do momentu, kiedy 
inwestorzy (spekulanci) będą osiągać dodatnią różnicę między oczekiwaną stopą 
zwrotu z kapitału (r) a kosztem kapitału (k). Idealizacyjnie można przyjąć, że 
kres narastania bańki cenowej nastąpi wówczas, gdy:

r – k = 0,

2 Tak więc wzrost cen powoduje wzrost wielkości podaży, ale również wzrost wielkości popytu!
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czyli wtedy, gdy koszt kapitału zrówna się z oczekiwaną stopą zwrotu z inwesty-
cji (z kapitału). 

W efekcie spowoduje to spadek cen aktywów będących przedmiotem bańki 
cenowej oraz odpływ kapitału w poszukiwaniu wyższej miary rentowności 
zainwestowanych środków fi nansowych. Pogorszenie rentowności inwestycji 
wywoła problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów na inwestycje będące przed-
miotem fi nansowania. Banki zareagują na to podwyższeniem stóp procentowych, 
co oznacza wzrost kosztów kapitału, czego skutkiem będą dalsze spadki stopy 
zwrotu z kapitału zainwestowanego w dany rodzaj aktywów.

W konsekwencji tych uwarunkowań nastąpi pęknięcie bańki cenowej, 
a momentem krytycznym będzie sytuacja, gdy:

r – k ≤ 0,

czyli wtedy, gdy koszt kapitału będzie wyższy niż stopa zwrotu z inwestycji 
(z kapitału). 

Na rysunku 2 zaprezentowano model idealizacyjny ujemnej bańki ceno-
wej. W tym wypadku mamy do czynienia z sytuacją odmienną od już opisanej, 
w tym sensie, że następuje odrywanie się cen transakcyjnych poniżej wartości 
fundamentalnej, rozumianej jako cena równowagi. Ujemne bańki cenowe są 
więc skutkiem „defl acyjnych cen” w przypadku braku płynności w określonym 
segmencie rynku. Ceny niższe od ceny równowagi prowadzą do powstania nie-
doboru rynkowego, które w ekonomii rozumie się jako przewagę popytu nad 
podażą. Tak więc przy danych cenach oferowana wielkość popytu jest większa 
niż wielkość podaży. 

Zaprezentowana na rysunku 2 krzywa popytu D o ujemnym nachyleniu 
przekształca się w krzywą popytu D1 o nachyleniu dodatnim i – co jest istotne – 
znajduje się poniżej krzywej podaży S. Dodatnio nachylona krzywa popytu ozna-
cza, że mamy do czynienia z jednokierunkową zmianą cen i wielkości popytu. 
Tak więc spadek cen powoduje kurczenie popytu, a wzrost cen – jego rozsze-
rzenie. Sprawia to, że przy danym poziomie cen potencjalny popyt jest większy 
niż efektywna podaż. Elastyczność popytu jest jednak mniejsza niż elastycz-
ność podaży, co oznacza, że zmiany cen przekładają się w większym stopniu na 
zmiany (reakcję) wielkości podaży niż zmiany wielkości popytu. 
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Rys. 2. Model idealizacyjny ujemnej bańki cenowej

Źródło: opracowanie własne.

Z pozoru wydawać by się mogło, że spadek cen powinien zachęcać do 
zakupów, a wzrost cen zniechęcać (czyli zgodnie z prawem popytu). Okazuje 
się jednak, że choć zmiany popytu są przyczynowo zdeterminowane ekonomicz-
nie (wzrostem, spadkiem cen), to funkcjonalnie są zdeterminowane (uwarunko-
wane) instytucjonalnie i psychologicznie. Tak więc w przypadku ujemnej bańki 
cenowej spadek cen aktywów powoduje nie wzrost, lecz zmniejszenie efektyw-
nego popytu. Wynika to z faktu, że, po pierwsze, oczekuje się dalszego spadku 
cen, po drugie, z uwagi na niską stopę zwrotu następuje migracja kapitałów do 
innych zastosowań, a po trzecie, jest to skutek restrykcyjnej polityki pieniężnej, 
mającej odzwierciedlenie w wysokościach stóp procentowych i ograniczeniach 
instytucjonalnych w zakresie pozyskiwania kredytów i pożyczek na określone 
cele (zakup tychże aktywów). Prowadzi to w konsekwencji do braku płynności 
w tym segmencie rynku i inercji defl acyjnych cen. Idealizacyjnie można przyjąć, 
że dopływ nowych kapitałów nastąpi wtedy, gdy inwestorzy (spekulanci) będą 
osiągać wyższą niż w przypadku innych zastosowań oczekiwaną stopę zwrotu 
z kapitału (r) kosztem kapitału (k), czyli wówczas, gdy:

r – k ≥ 0,

1
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czyli wtedy, gdy koszt kapitału zrówna się z oczekiwaną stopa zwrotu z inwesty-
cji (z kapitału) lub będzie od niej niższy. 

Podsumowując, można stwierdzić, że likwidacja ujemnej bańki cenowej 
nastąpi wtedy, gdy:

 – koszty kapitału spadną poniżej oczekiwanej stopy zwrotu z jego zasto-
sowań;

 – ograniczenia instytucjonalne stworzą warunki „względnie miękkiego” 
fi nansowania;

 – przewidywania (oczekiwania) inwestorów co do wzrostu cen aktywów 
i stopy zwrotu z inwestycji przełożą się na migrację kapitałów z innych 
zastosowań do tego segmentu rynku;

 – brak będzie rzeczowych ograniczeń dla realizacji inwestycji.
Dla usystematyzowania wywodu wskazać można na trzy zasadnicze 

modele idealizacyjne baniek cenowych powstających na rynku: akcji, ziemi 
i domów. W przypadku rynku akcji i rynku domów mamy do czynienia z kate-
gorialnym podobieństwem dóbr (aktywów) będących przedmiotem obrotu, 
gdyż są to dobra (zasoby) wytworzone w sensie ekonomicznym. Oznacza to 
zarazem, że charakteryzują się one elastyczną podażą. W przypadku ziemi 
natomiast można mówić o zasobie „danym przez naturę”, a dodatkowo charak-
teryzującym się sztywną podażą. 

Bańka cenowa na rynku akcji spółek nowej technologii

Brak zdolności (trudność) do oceny hipotetycznej wartości akcji spółek nowej 
technologii powoduje, że inwestorzy zwykle przeceniają możliwe przyszłe zyski 
z tej inwestycji. Stąd też oczekiwanie dalszego wzrostu ceny akcji. Podczas 
boomu na dany sektor, inwestorzy często nie zadają sobie nawet trudu, by się 
bliżej przyjrzeć spółkom, w które inwestują. Warto tutaj przytoczyć słowa War-
rena Buffetta, który powiedział, że nie inwestuje w fi rmy, których działalności 
nie rozumie3, czy też Stephena F. LeRoya i Christiana Gillesa, którzy mówili 
o akcjach „nadmuchanych powietrzem pustosłowia”4.

3 R.G. Hagstrom, Portfel Warrena Buffetta. Potęga strategii inwestowania skoncentrowanego, 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 88.

4 LeRoy S.F., Gilles Ch., Asset price bubbles. The new palgrave dictionary of money and fi -
nance, The Macmillan Press Ltd, London 1992, s. 74.
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W przypadku akcji spółek nowej technologii mamy do czynienia z sytuacją, 
w której elastyczność podaży akcji jest mniejsza od elastyczności popytu na te 
akcje. Wynika to z faktu, że wzrost cen uruchamia nowe emisje (i inwestycje w tę 
branżę), a zmiany cen akcji (wzrost cen) nie tylko nie przekładają się na spadek 
wielkości popytu, lecz zwiększają liczbę chętnych do ich nabycia. W konsekwen-
cji tempo przyrostu środków pieniężnych zainwestowanych w akcje tej branży 
jest szybsze od tempa przyrostu walorów do kupienia, co powoduje nadpłyn-
ność w tym segmencie rynku. Tak więc krzywa popytu D o ujemnym nachyleniu 
przeistacza się w krzywą popytu D1 o nachyle niu dodatnim, tworząc warunki do 
budowy nadpłynności na rynku akcji tej branży (rysunek 3).
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Rys. 3. Mechanizm powstawania bańki cenowej na rynku akcji spółek nowej technologii 

Źródło: opracowanie własne.

Część inwestorów, kierując się czysto spekulacyjnymi pobudkami, kupuje 
akcje, wierząc, że większy „głupiec” odkupi je od nich po wyższej cenie w przy-
szłości, a jednocześnie myśli, że nie jest ostatnim „głupcem”, który zaoferuje 
najwyższą cenę. Inni wierzą, że skoro aktualnie ceny akcji rosną, to będzie tak 
również w przyszłości. W rezultacie coraz więcej inwestorów kupuje akcje, co 
sukcesywnie zwiększa ceny. Nadmierny optymizm góruje nad racjonalną i wia-
rygodną oceną wartości akcji, przy czym kupujący akcje kierują się wnioskami 
z technicznej analizy zmian ich cen, a nie z fundamentalnej analizy przedsię-
biorstw, w które inwestują. Inwestorzy prywatni i instytucjonalni podążają za 
trendem (efekt naśladownictwa). Przy czym dla inwestorów instytucjonalnych 
uczestniczenie w bańce jest konieczne z uwagi na wyższą niż w innych seg-
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mentach rynku stopę zwrotu. Ponadto, zawsze istnieje ryzyko, że zarządzający 
innymi funduszami mają informacje, których nie mają inwestorzy, więc lepiej 
jest podążać za innymi, bo to może okazać się słuszne. W socjologii nazywa się 
to zjawisko „niewiedzą wielu”.
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Rys. 4.  Mechanizm pękania ujemnej bańki cenowej na rynku akcji spółek nowej 
technologii

Źródło:  opracowanie własne.

Nadmierny optymizm zaczyna w pewnym momencie górować nad racjo-
nalną i wiarygodną oceną wartości akcji. Ostatecznie jednak większość inwe-
storów zdaje sobie sprawę, że nie ma żadnych fundamentalnych podstaw do 
tak wysokich wycen. Rozpoczyna się wyprzedaż akcji oraz odpływ pieniądza 
z rynku, co przy danej podaży tych walorów powoduje drastyczne spadki ich 
cen. Oznacza to zarazem pęknięcie bańki cenowej na rynku akcji spółek nowej 
technologii. Krzywa popytu D1 nie zmienia swojego wcześniejszego dodatniego 
nachylenia, co oznacza jednokierunkowe zmiany cen i wielkości popytu. Tak 
więc spadek cen wywołuje (wymusza) sprzedaż posiadanych walorów (rysu-
nek 4). Zwiększona podaż zmniejsza jednak ich ceny, a to, z kolei, prowadzi 
do „panicznej” wyprzedaży akcji. W konsekwencji dochodzi do ujemnej bańki 
cenowej, a co za tym idzie – do „niedowartościowania” akcji wielu spółek.
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Bańka cenowa na rynku ziemi

Bańki cenowe na rynku ziemi są zdeterminowane rzeczowo. Oznacza to, że 
czynnikiem głównym ich powstania są ograniczenia rzeczowe i ekonomiczne, 
które są jednak funkcjonalnie uwarunkowane instytucjonalnie i psychologicznie. 
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Rys. 5. Podażowy mechanizm powstawania bańki cenowej na rynku ziemi

Źródło: opracowanie własne.

Inwestorzy traktują ziemię jako formę lokaty kapitału, co oznacza gotowość 
jej odsprzedaży po wyższej cenie. Zgodnie z zasadą określającą równowagę na 
rynku ziemi, nastąpi ona wtedy, gdy oczekiwane roczne tempo wzrostu ceny ziemi 
zrówna się ze stopą procentową. Tempo wzrostu ceny ziemi wyższe niż stopa pro-
centowa zachęca do dokonywania zakupów. Oznacza to zarazem, że niskie stopy 
procentowe stają się impulsem do inwestowania w zasoby o sztywnej podaży. 

Podaż naturalnych czynników wytwórczych, zwłaszcza nieodnawialnych, 
w tym ziemi, jest ograniczona przez naturę. Oznacza to, że zmiana jej ceny nie 
wpłynie na zmiany wielkości podaży, ponieważ podaż jest sztywna. Następuje 
zarówno wzrost populacji, jak i wzrost dochodów ludności. Ograniczoność 
(sztywność podaży) ziemi sprawia, że w miarę postępowania tego procesu 
zmniejsza się stosunek rozmiarów dostępnej ziemi do liczby osób, które chcia-
łyby ją nabyć. Stąd wzrost zakupów z nadzieją ich dalszej odsprzedaży.

Położenie krzywej podaży (S) od początku układu współrzędnych zależy 
od początkowego rozmiaru ziemi i jej zużycia (zagospodarowania) w prze-
szłości. Oznacza to zarazem, że przy danym popycie na ziemię ograniczenie 
wielkości podaży powoduje wzrost jej ceny (rysunek 5). Stąd też możliwość 
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„sztucznego” ograniczania wielkości podaży przez spekulacyjne zakupy i wpły-
wanie na wzrost ceny. 
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Rys. 6. Popytowy mechanizm powstawania bańki cenowej na rynku ziemi

Źródło: opracowanie własne.

Źródłem fi nansowania tych zakupów mogą być relatywnie wysokie oszczęd-
ności przy niskich stopach oprocentowania lokat, a także tanie, łatwo dostępne 
kredyty. Bańkę cenową napędzają dodatkowo oczekiwania dalszej zwyżki ceny, 
co przekłada się na wzrost popytu (rysunek 6). 

W przypadku bańki cenowej wywołanej podażowo, czyli jako efekt zmniejsza-
nia zapasu zasobu o sztywnej podaży, idealizacyjnie można przyjąć, że kres bańki 
cenowej przyniesie wyczerpanie zapasu. Jest to jednak założenie nazbyt idealiza-
cyjne i redukcjonistyczne, gdyż, po pierwsze, dotyczy rynku pierwotnego, a po dru-
gie, ujmuje rynek w sposób statyczny. Tak więc za pomocą ograniczeń rzeczowych 
(podażowych) wyjaśnienie mechanizmu pęknięcia jest monokauzalne i heurystycznie 
bezpłodne. Rynek jest bowiem dynamicznym mechanizmem informacji i wymiany, 
stąd też w przypadku transakcji związanych z ziemią oczekiwać należy ciągłych, 
nawet po sprzedaży całego zapasu, obrotów na rynku wtórnym. Mamy bowiem do 
czynienia z zasobem, który, choć charakteryzuje się sztywną podażą, w sensie fi zycz-
nym „zawsze istnieje”, a w wyniku transakcji zmienia się wyłącznie w tytuł własno-
ści. Dodatkowo, inwestycje w ziemię mogą podnosić jej wartość (cenę), podobnie 
jak instytucjonalne uwarunkowania korzystania z ziemi (na przykład przekwalifi ko-
wanie gruntów ornych czy też zapisy planu przestrzennego zagospodarowania). Stąd 
też w przypadku ziemi mamy do czynienia z sytuacją dynamicznych zmian ofert 
w ramach tej samej ziemi, choć w różnych zastosowaniach. 
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Bardziej użytecznym sposobem wyjaśniania mechanizmu pęknięcia bańki 
cenowej na rynku ziemi jest podejście popytowe. Pozwala ono bowiem nie tylko 
na uchwycenie prawidłowości determinujących decyzje zawarcia transakcji na 
tym rynku, ale także umożliwia wykorzystanie w wyjaśnianiu zjawiska baniek 
cenowych sprzężeń zwrotnych.
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Rys. 7. Popytowy mechanizm pękania ujemnej bańki cenowej na rynku ziemi

Źródło: opracowanie własne.

Decydujące znaczenie dla pęknięcia bańki wywołanej popytowo mają czyn-
niki ekonomiczne, które są uwarunkowane rzeczowo, instytucjonalnie i psycho-
logicznie. Podstawowym czynnikiem ekonomicznym jest stopa procentowa, 
określająca cenę pieniądza w kontekście wyboru alternatywnych inwestycji. 
Tak więc wzrost stóp procentowych może wywołać odpływ pieniądza z rynku, 
w poszukiwaniu wyższej stopy zwrotu. Dodatkowo impuls w postaci wzrostu stóp 
procentowych wywoła sprzężenia zwrotne, gdyż wyższa cena kredytu pogorszy 
opłacalność inwestycji w ziemię, a to, z kolei, wywoła problemy ze spłatą kredy-
tów zaciągniętych (złe długi), stworzy potrzebę dalszego podwyższania stóp pro-
centowych, i tym samym zbuduje argument do dalszego odpływu środków z rynku 
ziemi. Nałożą się na to pesymistyczne przewidywania co do kształtowania się cen 
ziemi, co będzie się wiązać z migracją kapitałów do innych zastosowań. 

W konsekwencji spadek popytu na ziemię, czyli zasób o sztywnej podaży, 
wywoła spadek cen i spowoduje ujemną bańkę cenową (rysunek 7). Zmiana tego 
stanu rzeczy nastąpi wówczas, gdy oczekiwania średniego w roku tempa przyro-
stu ceny ziemi przynajmniej zrównają się ze stopą procentową.
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Bańka cenowa na rynku domów

Bańki cenowe na rynku domów są zdeterminowane ekonomicznie, czyli głównym 
czynnikiem ich powstania są czynniki o charakterze ekonomicznym i instytucjo-
nalnym, choć funkcjonalnie są uwarunkowane przez czynniki psychologiczne 
i rzeczowe. 

Dom jest specyfi cznym dobrem pierwszej potrzeby, który może być zarówno 
dobrem konsumpcyjnym, jak i lokatą kapitału. Dążenie do celów polityki spo-
łecznej w zakresie pomocy rodzinom w zakupie domów lub mieszkań sprowadza 
się przede wszystkim do stymulowania popytu przez dopłaty do kredytów miesz-
kaniowych (budowlanych) lub stosowanie preferencyjnych stóp procentowych 
kredytów mieszkaniowych. Tani kredyt wpływa również na obniżenie kosztów 
budowy domów, co przekłada się zarówno na możliwości wzrostu podaży, jak 
i zwiększenie rentowności fi rm budowlanych. 

Na powstanie bańki cenowej na rynku domów podstawowy wpływ mają 
dwa czynniki: możliwość skorzystania z miękkiego fi nansowania, a co za tym 
idzie – stworzone warunki do hazardu moralnego, oraz oczekiwania dotyczące 
dalszego wzrostu ceny. 

Zdaniem Richarda Herringa i Susan Wachter, rosnące ceny na rynku domów 
(nieruchomości) zachęcają banki do zwiększania akcji kredytowej dla tego sek-
tora rynku przynajmniej z dwóch powodów5:

Kiedy rośnie wartość nieruchomości jako aktywa utrzymywanego przez 
bank, oznacza to równocześnie wzrost kapitału banku. Stąd też bank jest zainte-
resowany i skłonny do utrzymywania w swoich aktywach większej liczby kredy-
tów i pożyczek dla sektora nieruchomości.

Jeżeli rośnie wartość rynkowa zabezpieczeń już udzielonych kredytów 
i pożyczek (czyli wartość nieruchomości), ryzyko ewentualnej straty jest mniej-
sze, co zwiększa zarazem możliwości ich udzielania dla tego sektora, bez rosną-
cego prawdopodobieństwa bankructwa. 

Na rysunku 8 zaprezentowano mechanizm powstania bańki cenowej na 
rynku domów. Punkt E to wyjściowy stan równowagi na tym rynku, wyznaczony 
przez przecięcie ujemnie nachylonej krzywej popytu D i dodatnio nachylonej 
krzywej podaży S. 

5 R. Herring, S. Wachter, Bubbles in real estate markets, w: Asset price bubbles. The implica-
tion for monetary, regulatory and international policies, red. W.C. Hunter, G.G. Kaufman, M. Po-
merleano, MIT Press, London 2005, s. 221.
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Ceny i liczba domów kształtują się na rynku nieruchomości, który zazwy-
czaj charakteryzuje się wyższą elastycznością popytu niż podaży. Oznacza to, 
że procentowe zmiany cen silniej oddziałują na procentowe zmiany popytu niż 
na procentowe zmiany podaży. W sytuacji niskich stóp procentowych, pieniądz 
znajduje lepszą lokatę w postaci domów, a ich ceny zaczynają stopniowo piąć się 
w górę. Wzrasta elastyczność podaży, co na rysunku 8 zaprezentowano w for-
mie nierównoległego przesunięcia krzywej podaży S do S1. Domy się bowiem 
wytwarza, stąd też dla dóbr o elastycznej podaży zmiany cen mają wpływ na 
wielkość podaży. Niskie stopy zniechęcają do oszczędzania i sprzyjają zaciąga-
niu kredytów mieszkaniowych. 
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Rys. 8. Mechanizm powstawania bańki cenowej na rynku nieruchomości

Źródło: opracowanie własne.

Banki i instytucje kredytowe są zainteresowane zwiększaniem akcji kredyto-
wej. Łatwość uzyskania kredytu sprawia, że istnieje możliwość zarabiania na nie-
ruchomościach za pomocą kredytu. Oznacza to inwestowanie „w drugie i trzecie 
domy”. Przesuwa to fi nansowanie konsumpcji z własnych oszczędności na fi nan-
sowanie konsumpcji ze wzrostu wartości aktywów. Oznacza to zarazem, że gospo-
darstwa domowe wydają więcej niż zarabiają, czyli mają ujemne oszczędności 
i fi nansują konsumpcję kredytem zaciąganym pod zastaw tej części wartości nieru-
chomości, która jeszcze nie jest zastawiona. Jest to możliwe tak długo, jak tempo 
wzrostu cen nieruchomości jest szybsze niż tempo wzrostu kosztów (z odsetkami 
od kredytów i pożyczek) związanych z wykorzystywanymi źródłami fi nansowania.
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Systematyczny wzrost cen domów powoduje, że mimo ich wzrostu, nastę-
puje nie kurczenie, a rozszerzenie popytu (rośnie wielkość popytu), krzywa 
popytu zaś ma dodatnie nachylenie. Tak więc dokonuje się jej transformacja z D 
do D1, co zaprezentowano na rysunku 8. Odległość pomiędzy nierównoległymi 
krzywymi podaży S1 i popytu D1 jest oznaką bańki cenowej, co pokazano w for-
mie koła zawartego pomiędzy tymi krzywymi. 

Wzrost cen domów w oderwaniu od indeksu kosztów budowy nie może 
jednak trwać wiecznie. Nadpłynność fi nansowa w tym segmencie rynku ma 
więc swoje granice, które wyznaczone są przez zdolność do spłaty zaciągnię-
tych na budowę domu kredytów i pożyczek. Narastanie złych długów (z tego 
tytułu) w sektorze bankowym owocuje zarówno podwyższeniem stóp procento-
wych i marży kredytowych, jak i zaostrzeniem kryteriów przyznawania kredy-
tów. Wywołuje to sprzężenie zwrotne, gdyż brak środków fi nansowych na zakup 
domów zmniejsza na nie popyt, co, z kolei, prowadzi do systematycznego spadku 
ich cen. To zaś zmniejsza wartość zabezpieczeń kredytów w portfelach banków, 
a to, z kolei, hamuje akcję kredytową na te cele, gdyż w ocenie banków są to 
przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka. 
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Rys. 9. Mechanizm pękania ujemnej bańki cenowej na rynku nieruchomości

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 9 krzywa popytu D1 ma nachylenie ujemne (na rysunku 8 miała 
dodatnie). Oznacza to, że zmiany cen (obniżenie) powinny wywoływać zmiany 
wielkości popytu (rozszerzenie popytu) na domy. Tak jednak nie jest, gdyż jest to 
krzywa o małej elastyczności. Stąd też, mimo spadku cen domów, nie dochodzi 
do wzrostu wielkości popytu. Z kolei krzywa podaży jest elastyczna, co oznacza, 
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że zmiany cen (wzrost) wywołują wzrost wielkości podaży domów, a spadek cen 
– kurczenie podaży. Niestety, brak środków na sfi nansowanie zakupów zmusza 
zarówno właścicieli domów, jak i banki do ich sprzedaży po relatywnie niskich 
cenach, które są dla fi rm budowlanych cenami „poniżej kosztów budowy”. Ozna-
cza to więc dla nich bankructwo lub konieczność wycofania się z rynku. Po pęk-
nięciu bańki cenowej równowaga na rynku domów ukształtuje się na zbliżonej 
do okresu nadpłynności w tym segmencie rynku wielkości podaży, jednakże przy 
radykalnie niższych cenach.

Podsumowanie

Bańki cenowe tworzą się w tych segmentach rynku określonych aktywów, gdzie 
z wydatkowanych środków można oczekiwać najwyższej stopy zwrotu spośród 
innych alternatywnych zastosowań. Oczekiwana stopa zwrotu nie jest jednak 
czynnikiem wyizolowanym. Idealizacyjnie można więc przyjąć, że argumentem 
przemawiającym za inwestowaniem w określone aktywa będzie dodatnia różnica 
między stopą zwrotu z kapitału a kosztem kapitału.

Powstawanie baniek cenowych jest związane z odrywaniem się cen od jej 
wartości fundamentalnej, co oznacza zarazem, że jest to odrywanie się cen trans-
akcyjnych od ceny równowagi. Mogą więc bańki być skutkiem „infl acyjnych 
cen”, co musi się wiązać z nadpłynnością w danym segmencie rynku („bańki 
dodatnie”), lub być skutkiem „defl acyjnych cen” i braku płynności w określonym 
segmencie rynku („bańki ujemne”).

Bańki cenowe, choć z pozoru do siebie podobne, nie są zjawiskiem jed-
norodnym. Źródeł ich dyferencji należy upatrywać w rodzaju i hierarchizacji 
przyczyn ich powstawania, w różnicach uwarunkowań przyczynowych i funk-
cjonalnych oraz w sprzężeniach zwrotnych. Wyjaśnienie różnic nomologicznych 
między bańkami (w sensie kategorialnym) wymaga odwołania się do pragma-
tyki rozwiązań systemowych i rynku, na jakim powstawały. Tak więc desygnaty 
systemu ekonomicznego i cechy rynków stanowią zarówno ekonomiczne, jak 
i instytucjonalne tło ich powstawania. Konceptualizacja i wykorzystanie tych 
uwarunkowań w wyjaśnianiu baniek cenowych, w zależności od struktury funk-
cjonalnej systemu ekonomicznego i rodzaju rynku aktywów, na jakich powstają, 
jest więc niezbędna do zrozumienia istoty braku jednorodności baniek cenowych, 
a co za tym idzie – ich kategorialnego i nomologicznego zróżnicowania.
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MODELS IDEALIZATION PRICE BUBBLES

SUMMARY

In the hereby article the author has presented the discourse about the mechanism of price 
bubbles. It has been assumed, that the recognition and explanation of price bubbles mor-
phology must rely on the deciphering the synergistic effects of individuals behavior. The 
sources of price bubbles have been reduced to four main groups of factors originating in 
the human choice limitations, e.g.: material and economic constraints as well as insti-
tutional and psychological limitations. It has also been recognized, that the descriptive 
model of price bubbles explanation is no longer useful in the essential sense, while it does 
not show the core of the problem. That brings back the necessity of understanding their 
divers ity where pointing out the factors of constitutive and regulative nature, as well as 
defi ning the interaction (feedback) specifi city. It has also been assumed, that understand-
ing of the nomological differences within the price bubbles theme requires the repeal of 
the orthodox economics theory basic assumptions. It has been assumed, that although 
the price bubbles phenomenon has been characteristic for many markets, its morphology 
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differs. One can easily observe the differences between price bubbles morphology of 
hi-tech stock (or the stock market in the wider sense), price bubbles morphology of the 
land market (rigid supply resources) and fi nally the price bubble on the real estate market. 

Keywords:  price bubbles, positive and negative price bubble, hard and soft fi nancing, 
idealisation, idealization models


