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Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy,  
czyli skąd się bierze pies 

Joseph A. Schumpeter uważał, że do analizy zmian gospodarczych niezbędne jest 
zrozumienie równowagi ogólnej. Ogólna równowaga jest płaszczyzną odniesienia 
zmian, która umożliwia obserwację i opis mechanizmu reakcji systemu ekonomicz-
nego na bodźce (apparatus of response z odpowiednio adaptive i creative response). 
Przedstawienie i analiza gospodarki stacjonarnej służy ustaleniu czynników narusza-
jących statykę i ukazaniu mechanizmu zmiany. Statyka jest jednak jedynie metodo-
logicznym, pierwszym punktem wyjścia do analizy gospodarki kapitalistycznej. Jest 
całkowicie abstrakcyjna. Natomiast model rozwoju jest teoretycznym uogólnieniem 
realnej gospodarki. Teoria statyki jest czystą abstrakcją i narzędziem do budowy teo-
rii dynamiki, która jest typem idealnym gospodarki kapitalistycznej. W „Business 
Cycles...” Schumpeter tak obrazowo ujmuje relacje teoretyczne i metodologiczne 
między modelem gospodarki stacjonarnej i równowagi ogólnej a modelem dynamicz-
nym, odnoszącym się do rozwoju i ewolucji. „Jeśli mamy do czynienia, powiedzmy, 
z organizmem psa, interpretacja tego co obserwujemy dzieli się łatwo na dwie kwe-
stie. Możemy być zainteresowani procesami życia zachodzącymi w organizmie psa, 
takimi jak cyrkulacja krwi, jej związek z mechanizmem trawienia i tak dalej. Ale 
jakkolwiek byśmy doskonalili analizę wszystkich szczegółów i jak byśmy z powo-
dzeniem połączyli te wszystkie analizy ze sobą, nie pomoże to nam w opisaniu i zro-
zumieniu tego, jak takie obiekty jak psy pojawiają się na świecie. Oczywiście mamy 
tu do czynienia z innymi procesami, powiązanymi z innymi faktami i innymi pojęcia-
mi, takimi jak selekcja naturalna lub mutacja genetyczna albo, ogólnie, ewolucja”1.

W gospodarce stacjonarnej nie ma potrzeby kierowania pracą, nie ma więc wyna-
grodzenia przedsiębiorczości, a tylko w tych przypadkach, kiedy przywództwo, kiero-
wanie, oznacza kreatywność, kierowanie pracą może być rozpatrywane jako odrębny, 
trzeci czynnik produkcyjny. Brak kreatywności jest więc cechą gospodarki stacjonarnej, 
odróżniającą tę gospodarkę od realnego, rozwijającego się kapitalizmu2. Schumpeter 
rozróżnia pracę kierowniczą i kierowaną oraz samodzielną i wykonywaną za płacę. 
Praca kierownicza zawiera pierwiastek twórczy (sama stawia sobie swoje cele). Jeżeli 

1  J.A. Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, 
McGraw Hill, New York 1964, s. 14.
2  Por. M. Brouwer, Schumpeterian Puzzles. Technical Competition and Economic Evolution, The University of 
Michigan Press, Ann Arbor 1991, s. 10.
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chodzi o pracę samodzielną i wykonywaną za płacę, to różnica między nimi leży tylko 
w kierowaniu. W pracy samodzielnej jednostka wytwarza na własny rachunek i wyko-
nuje to za płacę (jest więc ona tu zarówno kierownikiem, jak i robotnikiem).

Ale, jak podkreśla Schumpeter, podejmowanie decyzji występuje w zasadzie przy 
każdej pracy, choć oczywiście decyzje podejmowane przez inżyniera są bardziej waż-
kie od podejmowanych przez robotnika. W przypadku, gdy jednostki gospodarujące 
wyciągają wnioski jedynie ze znanych im okoliczności, dla istoty ich pracy nie ma 
większego znaczenia czy są kierownikami, czy kierowanymi. Działalność obu tych 
grup podlega tym samym regułom. W pracy twórczej i kierowniczej Schumpeter do-
strzegał trzeci, obok pracy i ziemi, czynnik produkcji, pozbawiony jednakże jakiego-
kolwiek znaczenia w świecie gospodarki stacjonarnej. Znaczenie tego czynnika jest 
ogromne dopiero w procesie rozwoju gospodarczego.

Teoria dynamiki, czyli rozwoju

Według Schumpetera gospodarka stacjonarna stanowi jedynie swoisty ekono-
miczny obieg krwi, gdzie pełny obieg trwa jeden rok (tzw. okres gospodarczy), który 
niezmiennie się powtarza. Ale oczywiście nawet stacjonarny ruch okrężny podobnie 
jak obieg krwi ulega zmianom – w miarę wzrostu i umierania organizmu. Są to jednak 
zmiany dokonujące się w sposób ciągły i stopniowy. Natomiast w życiu ekonomicz-
nym obok tego typu zmian mogą wszakże występować i te o charakterze rewolucyj-
nym, które „zmieniają samą strukturę systemu, zmieniają tradycyjną drogę”. I wła-
śnie tym zmianom, niewytłumaczalnym przy pomocy ruchu okrężnego, poświęcona 
jest teoria dynamiki gospodarki kapitalistycznej. 

Rozwój gospodarczy, w ujęciu Schumpetera, następuje nie pod wpływem zmian 
przychodzących z zewnątrz, ale od wewnątrz, z własnej inicjatywy życia ekonomicz-
nego. Schumpeter nie rozpatruje takich przyczyn rozwoju gospodarczego i zmian 
strukturalnych, jakimi są zjawiska naturalne i przypadkowe, takie jak np. kataklizmy 
przyrodnicze czy wojny, bo nie podlegają one analizie teoretycznej. Nie bierze też 
pod uwagę, z tego samego powodu, takich czynników, jak wzrost liczby ludności 
czy wzrost zasobów kapitałowych, bo są to czynniki, które, według niego, powodują 
powiększanie się skali gospodarki, ale nie zmieniają stosunków i korelacji pomiędzy 
poszczególnymi elementami systemu ekonomicznego. Gospodarka staje się dzięki 
nim większa, ale nie inna. Pojęcie rozwoju jest dla niego tożsame ze zmianami struk-
turalnymi, jakościowymi, z pojawieniem się nowych kombinacji środków produkcji 
oraz nowych dóbr i sposobów produkcji.

Teoria innowacji

O ile więc w gospodarce stacjonarnej potrzeby konsumenta były czynnikiem de-
cydującym i niezależnym, o tyle w rozwoju gospodarczym konsumenci odgrywa-
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ją zasadniczo bierną rolę Jak to ujął Schumpeter: „Linie kolejowe nie pojawiły się 
ponieważ konsumenci przejęli inicjatywę i wyrazili efektywny popyt na ich usługi, 
przedkładając je nad usługi dyliżansów pocztowych. Podobnie to nie konsumenci 
pierwsi wyrazili potrzebę i popyt na lampy elektryczne albo na nylonowe pończo-
chy, podróżowanie samochodami lub samolotami, słuchanie radia albo żucie gumy. 
Olbrzymia większość zmian w strukturze dóbr konsumpcyjnych została wymuszo-
na przez producentów na konsumentach. Ci ostatni najczęściej opierali się zmianom 
i musieli być dopiero odpowiednio „wyedukowani” przez rozbudowane psychotech-
niki reklamy”3. Dlatego też rozwój gospodarczy zostaje zapoczątkowany dopiero 
w momencie, gdy ktoś nieoczekiwanie zastosuje w praktyce nową kombinację środ-
ków produkcji. Taka sytuacja może nastąpić w pięciu przypadkach:
 – wprowadzenie na rynek nowego towaru lub nowego gatunku już znanego towaru,
 – zastosowanie nowej metody produkcji czy sprzedaży danego towaru,
 – otwarcie nowego rynku zbytu,
 – zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów,
 – nowa forma organizacyjna jakiegoś przemysłu.

Wszystkie te przypadki Schumpeter określa jako formy przejawiania się zjawiska, 
które definiuje w „Teorii rozwoju gospodarczego” jako nowe kombinacje, następnie 
jako przedsięwzięcia, a ostatecznie, w „Business Cycles...”, jako innowacje.

Podstawową rzeczywistością kapitalizmu i materialną przyczyną fluktuacji eko-
nomicznych jest inwazja do systemu ekonomicznego nowych funkcji produkcji 
wnoszonych przez założone w tym celu nowe firmy, podczas gdy firmy stare przez 
jakiś czas działają po staremu, a później adaptują się do nowej rzeczywistości pod 
wpływem konkurencji ze strony obniżających się krzywych kosztów. Na tym wła-
śnie podstawowym mechanizmie opiera się ewolucja ekonomiczna kapitalizmu, 
a w szczególności na tym polega natura jego stanów braku równowagi i fluktuacji. 
I ten właśnie mechanizm, u źródeł którego są innowacje, tłumaczy „niekończący się 
proces narodzin i upadków firm i gałęzi przemysłu, który jest centralną – choć często 
niedostrzeganą – kwestią kapitalistycznego mechanizmu”4.

Schumpeter definiował wprost kapitalizm jako dynamiczny system, który w nie-
kończącym się procesie innowacji zmienia ustawicznie swe metody produkcji oraz 
strukturę konsumpcji5.

Jak to pompatycznie określił w pracy „Kapitalizm, socjalizm, demokracja”, jest to 
„nieustająca burza twórczego niszczenia”6.

3  J. A. Schumpeter, Business Cycles..., op. cit., s. 47.
4   Tamże, s. 70.
5  Empiryczne współczesne przykłady i analizę związku innowacji z rozwojem ekonomicznym można znaleźć w:  
Innovation Dynamism and Economic Growth: A Nonlinear Perspective, red. M. Hirooka, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham, Northampton, MA. 2006.
6  Por. J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 102. 
Znacznie lepiej brzmi tłumaczenie: „wieczny wicher kreatywnej destrukcji”.
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Alvin H. Hansen stwierdził obrazowo, że „schumpeterowskie innowacje działają 
w rzeczy samej jak miarowe bicie serca, rytmicznie pompując strumienie inwesty-
cji do systemu ekonomicznego, który, poprzez strukturę wewnętrznych powiązań 
zmiennych ekonomicznych, reaguje w sposób cykliczny na te rytmiczne bodźce”7.

Nowatorska koncepcja innowacji Schumpetera i jego rozróżnienie innowacji (jako 
nowych kombinacji środków produkcji, których wprowadzenie do systemu ekonomicz-
nego burzy stagnacyjną równowagę i jest motorem rozwoju) od wynalazków (inwencji) 
i imitacji innowacji (tzw. triada Schumpetera) zostały szybko powszechnie przyjęte8. 

Teoria przedsiębiorcy

Kto może być autorem tych nowych kombinacji środków produkcji, czyli in-
nowacji? Schumpeter podkreśla, że zazwyczaj autorami tych innowacji nie są do-
tychczasowi kierownicy produkcji. „Elementarna prawda socjologii społeczeństwa 
industrialnego” każe zakładać, że innowacje są zawsze związane z narodzinami przy-
wództwa „nowych ludzi”9. 

Dysponentami środków produkcji są, oprócz przedsiębiorstw wytwórczych, te 
jednostki, które zaciągają kredyt w banku na zakup tych środków w celu zastosowa-
nia nowej kombinacji. Jednostki te, zasilane kredytami, przelicytowują producentów 
i nabywają dane środki. W tym układzie bank udzielający kredytu staje się pośredni-
kiem między tymi, którzy chcą zastosować nowe kombinacje a oferentami środków 
produkcji. Jednostkę realizującą to przedsięwzięcie (enterprise) Schumpeter nazywa 
przedsiębiorcą (entrepreneur). „Funkcja przedsiębiorcy polega na reformowaniu lub 
rewolucjonizowaniu wzorca produkcji poprzez wykorzystanie nowych pomysłów 
czy – ogólnie mówiąc nie rozpoznanej dotąd technicznej możliwości produkcji no-
wego towaru lub wytwarzania znanego towaru za pomocą nowych metod, poprzez 
udostępnienie nowych źródeł podaży surowców lub nowych rynków zbytu dla wy-
twarzanej produkcji, poprzez zmiany organizacyjne w przemyśle itd.”10

Wizja przedsiębiorcy w teorii Schumpetera jest odmienna od innych, prezentowa-
nych w literaturze, koncepcji przedsiębiorcy przedstawionych np. przez Johna Batesa 
Clarka, Franka Taussiga, Eugena von Boehm-Bawerka, Friedricha von Wiesera, 
Alfreda Schaeffle’a, Leona Walrasa czy Alfreda Marshalla. Wszyscy oni, tak czy ina-
czej, nawiązywali do jeszcze wcześniejszych ujęć Adama Smitha, a przede wszyst-
kim Richarda Cantillona, który jako pierwszy użył określenia entrepreneur, i Jeana 

7  A. H. Hansen, Schumpeter’s Contribution to Business Cycle Theory, (w:) Schumpeter, Social Scientist, red. S.E. Harris, 
Harvard University Press, Cambridge, MA. 1951, s. 80.
8  Współczesne empiryczne analizy (przykład szwedzki) pokazały, że rozdzielenie funkcji wynalazcy i innowatora 
powodowało wzrost zyskowności skomercjalizowanych patentów. Por. P. Braunerhjem, R. Svensson, The inventor’s 
role: was Schumpeter right?, „Journal of Evolutionary Economics” 2010, nr 3, s. 413-444.
9  J. A. Schumpeter, Business Cycles..., op. cit., s. 70.
10  J. A. Schumpeter, Kapitalizm..., op. cit., s. 162.
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Baptiste Say’a, uchodzącego za tego, który wprowadził postać przedsiębiorcy do teo-
rii ekonomii. We wszystkich tych ujęciach przedsiębiorca to po prostu organizator 
i zarządzający produkcją lub handlem, najczęściej pracodawca i właściciel kapitału11. 
Od tak rozumianego terminu przedsiębiorcy ujęcie Schumpetera jest zarazem węż-
sze w sensie znaczeniowym i szersze w sensie podmiotowym. Jego definicja przed-
siębiorcy ma charakter jedynie funkcjonalny i dotyczy wyłącznie funkcji i działań 
związanych z innowacyjnością. Jednocześnie jednak przedsiębiorcą może być także 
osoba, która nie jest właścicielem kapitału.

„Schumpeterowski przedsiębiorca” szybko stał się jedną z najbardziej znanych 
koncepcji Schumpetera. Jest przedmiotem ciągłej dyskusji, znajduje wiele nowych 
kontynuacji, reinterpretacji i rozwinięć12. Wiele analogii z koncepcją schumpeterow-
ską posiada np. model przedsiębiorcy stworzony w latach siedemdziesiątych przez 
Israela M. Kirznera w „Competition and Entrepreneurship”13. Jego przedsiębiorca 
to także nastawiona na nieustanne poszukiwanie nowych, niedostrzeżonych dotąd, 
strategii działań rynkowych jednostka gospodarcza. Jednak w odróżnieniu od przed-
siębiorcy schumpeterowskiego poszukuje ona już istniejących, a dotąd tylko niedo-
strzeżonych sposobności. Nie jest ona natomiast nastawiona na kreatywne tworzenie 
nowych kombinacji czynników wytwórczych. Przedsiębiorca w modelu Kirznera to 
przedsiębiorca – arbitrageur. Jest on, tak samo jak w ujęciu Schumpetera, „wrażliwy 
na nowe okazje. Jednak w przypadku przedsiębiorcy Kirznera ta wrażliwość jest po 
prostu odkrywaniem istniejących okazji, zmniejszaniem swojej niewiedzy, uczeniem 
się. Natomiast przedsiębiorca Schumpetera tworzy nową wiedzę”14.

W gospodarce stacjonarnej schumpeterowski przedsiębiorca nie ma większego 
znaczenia. Nie pełni żadnej szczególnej funkcji, nie osiąga zysku ani nie ponosi stra-
ty. Tam liczy się właściwie tylko kierownik przedsiębiorstwa, zajmujący się codzien-
nym zarządzaniem. Przedsiębiorca nabiera na znaczeniu, uzyskuje swą szczególną 
funkcję w momencie rozwoju gospodarczego. Jest on z pozoru zwykłym biznesme-
nem, obarczonym codziennymi obowiązkami prowadzenia swego przedsiębiorstwa. 
Przeprowadzanie i zastosowywanie w praktyce nowych kombinacji nie jest bowiem 
zawodem, podobnie zresztą jak podejmowanie strategicznych decyzji. Tak więc 
funkcja przedsiębiorcy występuje równocześnie z innymi rodzajami działalności, 
które zazwyczaj są bardziej widoczne.

11  Por. T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa, 1994; A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, 
PWE, Warszawa 2009.
12  Por. J. S. Metcalfe, The entrepreneur and the style of modern economics, „Journal of Evolutionary Economics” 
2004, Nr 2, s. 157-175.
13  I. M. Kirzner, Competition and Entrepreneurship, Chicago University Press, Chicago 1973; Por. też: I. M. Kirzner, 
Perception, Opportunity and Profit. Studies in the Theory of Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago 
1979.
14  Z. Hockuba, Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 114. Istnieje też próba stworzenia teorii przedsiębiorcy, która 
łączy w spójną kombinację pewne cechy przedsiębiorcy Kirznera i Schumpetera. Por. Y. B. Choi, Paradigms and 
Conventions: Uncertainty, Decision Making, and Entrepreneurship, University of Michigan Press, Ann Arbor 1993.
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Jednak przedsiębiorcą jest tylko ten, kto faktycznie realizuje nowe kombinacje 
– stwierdza Schumpeter. I funkcję tę traci też natychmiast ten, kto już zorganizował 
swe przedsiębiorstwo i zaczyna je „normalnie” prowadzić. Dlatego nie ma ludzi, któ-
rzy przez całe swe życie zawodowe są przedsiębiorcami, jak też nie ma raczej biznes-
mena, który choć przez krótką chwilę nie był przedsiębiorcą. Bycie przedsiębiorcą 
nie jest stanem trwałym.

Realizowanie innowacji, bycie przedsiębiorcą jest funkcją specjalną, przywilejem 
pewnej dość wąskiej grupy ludzi, którzy posiadają odpowiednie cechy – „wyższe 
od normalnych zalety umysłu i woli”15. Ich postępowanie może wpływać na historię 
społeczną, ukształtować nowy model życia, nowe systemy wartości.

Jakie to szczególne cechy pozwalają jednostce stać się przedsiębiorcą?16 Przede 
wszystkim jest to osoba, która nie trzyma się utartych ścieżek postępowania. Jednostka, 
która wbrew wszelkim regułom, wbrew doświadczeniu, jest zdolna pójść pod prąd kon-
wencjonalnych zachowań. Jest to niezwykle trudne wyzwanie dla każdego człowieka, 
gdyż musi on przestać opierać się na zwyczajowej rutynie, a zacząć opierać na „ra-
cjonalnych spekulacjach”. Oczywiście, sytuacja ta wymaga od przedsiębiorcy bardzo 
silnej psychiki. Odkrywanie nowej metody napotyka bowiem u jednostki na podświa-
domą barierę, wynikającą z lęku przed nieznanym. Podświadomie pojawia się u niej 
chęć powrotu ku starym nawykom. „Dlatego też niezbędny jest nowy, odmienny rodzaj 
wysiłku woli, aby wśród pracy i trosk dnia codziennego zdobyć miejsce i czas dla stwo-
rzenia koncepcji i opracowania nowej kombinacji i aby doprowadzić do tego, że trak-
tuje się ją jako realną możliwość, a nie tylko jako marzenie”17. W końcu przedsiębiorca 
musi być odporny na krytyczne reakcje swojego środowiska. Pomijając przeszkody 
natury politycznej i prawnej, trzeba się tu liczyć ze sprzeciwem społecznym wobec 
samej odmienności jako takiej, niechęcią wobec prób wdrażania nowych pomysłów. 
Innowacyjna jednostka naraża się często na dezaprobatę, ostracyzm, ataki. Opozycja, 
z jaką ma do czynienia przedsiębiorca, pojawia się przede wszystkim wśród grup zagro-
żonych innowacją18. Natomiast główne przeszkody pojawiają się w momencie poszuki-
wania niezbędnej współpracy i w trakcie zdobywania konsumentów19.

15  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 131. 
16  Być może, jak wskazuje A. Madarasz, że schumpeterowskim „przedsiębiorcą tak jak poetą nie można się stać, 
a trzeba się urodzić”. Por. A. Madarasz, Schumpeter’s Theory of Economic Development, (w:) J. C. Wood (red.), 
Joseph A. Schumpeter: Critical Assessments, Vol. III, Routledge, New York 1991, s. 229.
17  J. Schumpeter, Teoria rozwoju..., op. cit., s.138.
18  Są i takie przekorne jednostki, jak zauważa Schumpeter, dla których to właśnie istnienie tej opozycji stanowi 
bodziec do pracy twórczej.
19  Przedsiębiorcy i ciągłe innowacje przekraczają świat ekonomiczny. Powodują powstanie specyficznej „kultu-
ry przedsiębiorczości” i szerzej, „kapitalistycznej sztuki” i „kapitalistycznego stylu życia”. Por. J. A. Schumpeter, 
Kapitalizm..., op. cit., s. 149-160. Wyniki empirycznej analizy współzależności między współczesną „kulturą przed-
siębiorczości” a wzrostem gospodarczym w 54 regionach Europy przedstawia S. Beugelsdijk, (w:) Entrepreneurial 
culture, regional innovativeness and economic growth, „Journal of Evolutionary Economics” 2007, Nr 2, s. 187-210. 
Por. też: H. L. F. de Groot, P. Nijkamp, R. R. Stough (red.), Entrepreneurship and regional economic development. 
A spatial perspective, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, MA. 2004.
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Przedsiębiorca winien pełnić jeszcze jedną funkcję, równie ważną co odkrywanie 
nowej kombinacji. Tą funkcją jest przewodzenie. Jak twierdzi obrazowo Schumpeter 
„funkcja przywódcy polega właśnie na dokonywaniu rzeczy, bez czego możliwości 
są martwe”20. To wywieranie presji na swoje otoczenie i zmuszanie innych do naśla-
downictwa. „Dlatego też przywódcy spełniają swą funkcję raczej dzięki swej silnej 
woli niż dzięki intelektowi, bardziej dzięki autorytetowi, sile indywidualności itp. niż 
dzięki oryginalności idei”21. W tym opisie przedsiębiorcy i w przypisywanej mu funk-
cji społecznej widać wyraźnie schumpeterowski skrajny elitaryzm i reminiscencje 
przeniesionych na grunt teorii ekonomii koncepcji takich, modnych w jego czasach, 
socjologów i filozofów jak Gaetano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto, Henri 
Bergson, Gustaw Le Bon, Friedrich Nietzsche i Gabriel Tarde.

W teorii „młodego Schumpetera” można znaleźć swoistą apoteozę przedsiębior-
cy. Starszy już Schumpeter, z lat trzydziestych, odżegnuje się już dyskretnie od glo-
ryfikacji przedsiębiorcy i twierdzi, że podkreśla jedynie jego funkcję ekonomiczną. 
Konstatuje, że nie każdego przedsiębiorcę nazywa od razu „geniuszem czy dobro-
czyńcą ludzkości”. Jednak jest oczywiste, że właśnie przedsiębiorcza jednostka, jej 
zachowanie, motywacje oraz funkcja społeczna i ekonomiczna, była główną życiową 
fascynacją myślową i teoretyczną Schumpetera. Ślad tej fascynacji można znaleźć 
we wszystkich jego głównych pracach. A motyw „szczególnego typu” ludzkiego, su-
per-normalnej jednostki22, „nowego człowieka”23, który posuwa gospodarkę i świat 
do przodu, jest główną osią logiczną jego teorii ewolucji ekonomicznej. Jak to uj-
muje H. Kisch: „Architektura schumpeterowskiego systemu z pewnością posiada 
przynajmniej jeden niezbędny składnik wielkości – prostotę. W centrum tego sys-
temu stoi przedsiębiorca – innowator, człowiek o niezwykłej intuicji, energii, wy-
trwałości i zdolnościach organizacyjnych. To właśnie ta jednostka, jak przedstawia ją 
Schumpeter, w połowie marzyciel, w połowie twardy realista, inicjuje zmianę eko-
nomiczną”24.

Warto jednak zauważyć, że przewodzenie ekonomiczne jest, według Schumpetera, 
dość specyficzne i różni się istotnie na przykład od przewodzenia politycznego. 
Polega ono przede wszystkim na kierowaniu środków produkcji do nowych zasto-
sowań. Przywódca ma za zadanie przekonać do siebie tylko jedną osobę – bankiera, 
a następnie za uzyskany kredyt nabyć środki produkcji i zastosować je w odpowiedni, 
zdaniem przedsiębiorcy, sposób. 

Przywództwo polega na tym, że swym postępowaniem i powodzeniem pociąga 
on za sobą innych producentów z tej samej gałęzi przemysłu. Ostatecznie jednak sam 
przedsiębiorca traci w konsekwencji na tym przywództwie, bowiem ci inni producen-

20  J. Schumpeter, Teoria rozwoju..., op. cit., s. 141.
21  Tamże.
22  Tamże, s. 129-131.
23  Por. J. A. Schumpeter, Business Cycles..., op. cit., s. 70.
24  H. Kisch, Joseph Alois Schumpeter, „Journal of Economic Issues” 1979, Nr 1, s. 191. 
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ci – imitatorzy – są jego konkurentami. Naśladując przedsiębiorcę, przyczyniają się 
wkrótce do ograniczenia jego zysku, a w końcu pozbawiają go tego zysku całkowicie. 
Przewodzenie dokonuje się więc nieświadomie i spełnia ważną społecznie rolę – roz-
powszechniania i dyfuzji nowego wynalazku.

Jakie więc motywy psychologiczne kierują przedsiębiorcą, który dąży wiecznie 
w kierunku ekonomicznej niepewności, naraża się na ciągłe przeciwieństwa losu 
i którego zachowanie może tylko budzić uśmiech politowania u jego konkurentów – 
imitatorów? Poszukuje on nowych kombinacji środków produkcji w celu osiągnięcia 
zysku, nieznanego w gospodarce stacjonarnej. Jednak przedsiębiorca łamie starą tra-
dycję i tworzy nowe zasady działania. Nie podlega regułom wynikającym z klasycz-
nej teorii homo economicus, utylitaryzmu i zasady hedonistycznego zadowolenia. 
U niego bowiem nie pojawi się nigdy krytyczny punkt, w którym jego kolejny dalszy 
wysiłek i związana z tym przykrość zrównają się z kolejnym przyrostem satysfakcji, 
prowadząc do zaprzestania dalszej pracy i zadowolenia się już osiągniętymi wynika-
mi. Przedsiębiorca wycofa się ze sceny tylko wówczas, gdy będzie wiedział, że stracił 
już siły, że nie jest już w stanie dalej sprostać zadaniu.

Według Schumpetera to niekoniecznie przedsiębiorca otrzymuje zysk, choć po-
wstaje on przecież całkowicie dzięki niemu. Zysk trafia do rąk kapitalisty, właściciela 
przedsiębiorstwa, podobnie jak renta trafia do rąk właściciela ziemi. Przedsiębiorca 
nie ma nawet gwarancji, że pozostanie nadal przedsiębiorcą. Wszystko nadal zależy 
wyłącznie od jego talentu i woli działania.

Schumpeter dostrzega też jednak trzy inne, jeszcze silniejsze niż dążenie do zy-
sku, podstawowe motywy, którymi kieruje się przedsiębiorca. Są to:

 ● marzenie i chęć stworzenia własnego „prywatnego królestwa”, a często też wła-
snej „dynastii”. Człowiek współczesny (zwłaszcza ten, który nie posiada innych, 
szczególnych uzdolnień) dzięki sukcesom w przemyśle czy w handlu może uzy-
skać poczucie władzy i niezależności zbliżone do sytuacji europejskiego średnio-
wiecznego lorda. Oczywiście splatają się tu u każdej jednostki najrozmaitsze 
szczegółowe motywacje „od ambicji duchowej do zwykłego snobizmu”, 

 ● pragnienie zdobywania. Przedsiębiorca może tu realizować swą chęć do walki, 
do współzawodnictwa, do okazywania swej wyższości nad innymi, zwyciężania 
dla samego zwyciężania. Schumpeter przyrównuje z tej perspektywy aktywność 
ekonomiczną do sportu. W życiu gospodarczym „istnieją wyścigi finansowe, ale 
jeszcze bardziej walki bokserskie”. Przy czym nie chodzi tu tyle o same rezultaty 
finansowe jako takie, ale o widoczny znak sukcesu i zwycięstwa nad innymi,

 ● „radość tworzenia, dokonania czegoś lub po prostu ćwiczenia swej energii i pomy-
słowości”. Przedsiębiorca celowo wyszukuje trudności i stara się je przezwycię-
żyć, dokonać zmian dla samej przyjemności zmieniania, poczucia kreacji czegoś 
oryginalnego. Ten ostatni rodzaj motywacji chyba najbardziej oddala przedsię-
biorcę od przyjętych w klasycznej teorii ekonomii założeń hedonistycznego homo 
oeconomicus.



SCHUMPETEROWSKA TEORIA PRZEDSIĘBIORCY, CZYLI SKĄD SIĘ BIERZE PIES  11

Bibliografia

Beugelsdijk S., Entrepreneurial culture, regional innovativeness and economic 
growth, „Journal of Evolutionary Economics” 2007, Nr 2.

Braunerhjem P., Svensson R., The inventor’s role: was Schumpeter right?, „Journal of 
Evolutionary Economics” 2010, Nr 3.

Brouwer M., Schumpeterian Puzzles. Technical Competition and Economic Evolution, 
The University of Michigan Press, Ann Arbor 1991. 

Choi Y. B., Paradigms and Conventions: Uncertainty, Decision Making, and 
Entrepreneurship, University of Michigan Press, Ann Arbor 1993. 

de Groot H. L. F., Nijkamp P., Stough R. R., red., Entrepreneurship and regional 
economic development. A spatial perspective, Edward Elgar, Cheltenham, 
Northampton, MA. 2004.

Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa, 1994.
Hansen A. H, Schumpeter’s Contribution to Business Cycle Theory, (w:) Schumpeter, 

Social Scientist, red. S. E. Harris, Harvard University Press, Cambridge,  
MA. 1951.

Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna 
w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Innovation Dynamism and Economic Growth: A Nonlinear Perspective, red. Hirooka M., 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, MA. 2006.

Kirzner I. M., Competition and Entrepreneurship, Chicago University Press, Chicago 
1973.

Kirzner I. M., Perception, Opportunity and Profit. Studies in the Theory of 
Entrepreneurship,University of Chicago Press, Chicago 1979.

Kisch H., Joseph Alois Schumpeter, „Journal of Economic Issues” 1979, Nr 1. 
Madarasz M., Schumpeter’s Theory of Economic Development, (w:) Joseph A. 

Schumpeter: Critical Assessments, red. J. C. Wood, Vol. III, Routledge, New York 
1991.

Metcalfe J. S., The entrepreneur and the style of modern economics, „Journal of 
Evolutionary Economics” 2004, Nr 2.

Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Schumpeter J. A., Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis 

of the Capitalist Process, McGraw Hill, New York 1964.
Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.



KONSUMPCJA I ROZWÓJ NR 1/2012 (2)12

Streszczenie

W ujęciu Schumpetera rozwój gospodarczy następuje nie pod wpływem zmian 
przychodzących z zewnątrz, ale od wewnątrz, z własnej inicjatywy życia ekonomicz-
nego. Zdefiniował on kapitalizm jako dynamiczny system, który w niekończącym 
się procesie innowacji zmienia ustawicznie swe metody produkcji oraz strukturę 
konsumpcji. Jest to wieczny wicher kreatywnej destrukcji (eternal gale of creative 
destruction). Autorami tych innowacji są szczególni ludzie o specyficznych cechach 
– przedsiębiorcy (entrepreneurs). Bycie przedsiębiorcą jest funkcją specjalną, przy-
wilejem wąskiej grupy ludzi, którzy posiadają wyższe od normalnych zalety umysłu 
i woli. Ich postępowanie może wpływać na historię społeczną i kształtować nowe 
modele życia, nowe systemy wartości.

Słowa kluczowe: dynamika gospodarcza, innowacja, przedsiębiorca, kapitalizm, 
kreatywna destrukcja

Kody JEL: B31, B53, D21, E20, O31

Summary

In the Schumpeter’s terms, the economic development takes place not under influ-
ence of changes coming from outside but from inside, on the economic life’s own ini-
tiative. He has defined capitalism as a dynamic system, which, in an endless process 
of innovations, has been continuously changing methods of production and pattern of 
consumption. This is an eternal gale of creative destruction. Authors of those innova-
tions are specific people with specific features – entrepreneurs. Being an entrepreneur 
is a special function, a privilege of a narrow group of people who have got higher than 
normal values of mind and will. Their conduct may affect the social history and shape 
new models of life, new systems of values.

Key words: economic dynamics, innovation, entrepreneur, capitalism, creative de-
struction
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