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Wprowadzenie 

Mimo upływu czasu w literaturze przedmiotu dyskutuje się ciągle o roz-

licznych skutkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego z lat 

2007-2008. W odróżnieniu od kryzysu z lat 30. XX w., ten kolejny, wielki 

kryzys światowy z lat 2007-2008 nie ma charakteru koniunkturalnego1. O nad-

zwyczaj wysokim stopniu jego skomplikowania przesądzają trzy jego współza-

leżne wymiary – ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Inaczej tę myśl formu-

łując, można mówić o trzech wzajemnie nakładających się na siebie kryzysach. 

Kryzys 2007-2008 i przede wszystkim jego negatywne konsekwencje 

cechuje nadzwyczaj długi okres trwania. Wymienić tu należy nadmierne i nadal 

narastające zadłużenie wielu wysoko rozwiniętych krajów – Japonii, Stanów 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz przede wszystkim europejskich krajów 

basenu Morza Śródziemnego. Po dramatycznym kryzysie zadłużenia w Grecji 

w latach 2009-2015 narasta współcześnie, jako rezultat polityki nowo wybra-

nego prawicowego rządu, niebezpiecznie zadłużenie Włoch, co grozi kolejnym 

kryzysem w trzeciej co do wielkości gospodarce UE. Ponadto trwają silne ruchy 

odśrodkowe w UE, czego najbardziej spektakularnym przejawem jest Brexit. 

W większości krajów europejskich pogłębiają się nierówności dochodowe i mająt-

kowe, prowadząc do napięć społecznych i ożywienia ruchów populistycznych  

                                                 
 Uniwersytet w Białymstoku. 
 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 
1 Szerzej na ten temat w: G. Kołodko, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, „Ekonomi-

sta” 2010, nr 1; E. Mączyńska, Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, Zeszyty 

Naukowe, nr 9, Wyd. PTE, Kraków 2011; O. Blanchard, The crisis: Basic Mechanisms and 

Appropriate Policies, IMF Working Paper 2008 WP/09/08; J.C. Bogle., Dość. Prawdziwe miary 

bogactwa, biznesu i życia, Wyd. PTE, Warszawa 2009; R. Bootle, The Trouble with Markets. 

Saving Capitalism from Itself, Nicholas Brealey Publishing, London 2009; J. Stiglitz, Freefall. 

Jazda bez trzymanki, Wyd. PTE, Warszawa 2010. 
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i nacjonalistycznych wśród warstw społecznych, którym nie było dane – w satys-

fakcjonującym dla nich stopniu –uczestniczyć w podziale rosnącego produktu 

krajowego brutto. W bardzo widoczny sposób nasilają się konsekwencje kryzysu 

ekologicznego – wzrost średniej temperatury na całym świecie, powodzie, susze 

i gwałtowne wichury o nieznanej wcześniej intensywności. Prawie we wszyst-

kich dziedzinach ludzkiej działalności narasta wielowymiarowe i nieprzewi-

dywalne ryzyko. Znany na arenie międzynarodowej niemiecki socjolog Ulrich 

Beck scharakteryzował współczesny świat, przeżywający rewolucyjne prze-

miany, biologicznym terminem metamorfozy2. 

Relatywnie najczęściej wskazuje się na negatywne konsekwencje kryzysu 

ekonomicznego, w tym na spadki produkcji, a obecnie na utrzymujące się  

w dłuższej perspektywie niskie tempo wzrostu gospodarczego. Aktualnie więk-

szość krajów dotkniętych kryzysem gospodarczym ma stopy wzrostu na niż-

szym poziomie niż przed rokiem 2008. Jest to zadziwiające dlatego, że kraje te 

prowadzą ekspansywne polityki gospodarcze, co potwierdzają zarówno niskie 

stopy procentowe, jak i narastające deficyty budżetowe. Rządy największych 

gospodarek świata – Stanów Zjednoczonych, wysoko rozwiniętych krajów 

Europy Zachodniej oraz Chin – zareagowały na sytuację kryzysową gigantycz-

nymi pakietami koniunkturalnymi, pomocą finansową dla banków komercyj-

nych, a banki centralne, włącznie z FED oraz EBC, wspierały akcje ratunkowe 

przez politykę obfitego i „taniego“ pieniądza. Dzięki temu udało się uniknąć 

tak drastycznego, jak w latach 1929-1933, spadku ogólnogospodarczego popytu 

oraz produkcji i zatrudnienia, ale nie udało się przywrócić wysokich stóp wzro-

stu gospodarczego z okresu przed kryzysem. 

Kryzys gospodarczy ma miejsce równolegle z kryzysem w naukach 

ekonomii, w tym dominującego w ostatnich dziesięcioleciach jej głównego 

neoklasycznego nurtu. Nurt ten wywierał bowiem, począwszy od lat 70. XX w., 

silny wpływ na politykę gospodarczą w większości wysoko rozwiniętych kra-

jów świata oraz zdominował w ostatnich dwóch dziesięcioleciach politykę 

transformacji systemowej w postsocjalistycznych gospodarkach Europy Środ-

kowo-Wschodniej. Ze względu na nikły albo też prawie żaden wpływ na poli-

tykę gospodarczą, poza zakresem rozważań pozostają inne kierunki ekonomii 

nie zaliczane do głównego nurtu. Wymienić tu można m.in. ordoliberalizm, 

ekonomię instytucjonalną, ekonomię polityczną, ekonomię behawioralną oraz 

inne kierunki określane w literaturze mianem heterodoksyjnych3. 

                                                 
2 U. Beck, Die Metamorphose der Welt, Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. 
3 A. Wojtyna, Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?, „Ekono-

mista” 2008, nr 1, s. 1. 
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W odpowiedzi na zidentyfikowany problem badawczy wyłania się sta-

wiane w literaturze pytanie, czy i na ile główny nurt neoklasycznej teorii eko-

nomii dysponuje zakresem badań oraz metodami badawczymi pozwalającymi 

polityce gospodarczej na skuteczną eliminację negatywnych konsekwencji 

kryzysu gospodarczego, w tym pułapki stagnacyjnego wzrostu? W ramach 

odpowiedzi na powyższe pytanie zasadne jest przytoczenie założeń i istoty 

teorii rozwoju Josepha Aloisa Schumpetera, która może wyjaśnić przyczyny 

utrzymującego się spowolnienia gospodarczego. Zgodnie z teorią Schumpetera 

rozwój gospodarczy w długim okresie jest stymulowany przez czynniki egzo-

geniczne, w tym wdrażane oryginalne i innowacyjne rozwiązania produkcyjne. 

Inicjatorami i nośnikami takich rozwiązań w gospodarce są przede wszystkim 

prywatni przedsiębiorcy. Jak wynika z przedstawionej powyżej diagnozy prawo 

do inicjowania rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu przypisuje 

sobie instytucja państwa, a stymulacja produkcji odbywa się przede wszystkim 

od strony popytowej, co zgodnie z teorią Schumpetera nie jest w stanie zagwa-

rantować odpowiednio wysokiego tempa rozwoju. 

Celem przedłożonego artykułu jest – w oparciu o teorię rozwoju gospo-

darczego Schumpetera – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w najbliż-

szych latach w UE i Polsce jest możliwy tylko spowolniony wzrost gospodar-

czy, czy też liczyć trzeba się nawet z zapowiadaną przez niektórych autorów 

sekularną stagnacją na „średnim poziomie rozwoju”? Aby zrealizować wska-

zany cel artykułu, konieczna jest metoda krytycznej analizy rozległej „schum-

peteriańskiej” literatury fachowej w języku angielskim, niemieckim i polskim. 

 

Elementy diagnozy w realnej sferze gospodarki 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat debata publiczna i naukowa w obsza-

rze ekonomii podporządkowana jest analizom uwarunkowań współczesnego 

kryzysu gospodarczego, a także poszukiwaniom recept umożliwiających jego 

przezwyciężenie. W realnym wymiarze gospodarki odzwierciedleniem kryzysu 

są obserwowane od 2008 r. wahania, w tym spadki produkcji, a w dalszej kolej-

ności utrzymujące się relatywnie niskie stopy wzrostu gospodarczego. W ostat-

nich dziesięciu latach, w USA procentowa zmiana rozmiarów produkcji aż dwu-

krotnie była poniżej zera, tj. w 2008 r. (-0,3%) i w 2009 r. (-2,8%) z prognozo-

wanym przez IMF (International Monetary Fund) bardzo niskim poziomem 

1,9% w roku 2020. Równie niekorzystnie przedstawiała się sytuacja w UE, 

gdzie stopa wzrostu gospodarczego również dwukrotnie była ujemna (-4,2%  

w 2008 r., -0,3% w 2012 r.), a prognozy na najbliższe lata są mało optymi-

styczne (1,8% w roku 2020 i 1,7% w 2021 r.). Znacznie większe spowolnienie 



Anna E. Jurczuk, Piotr Pysz 

 

26 

gospodarcze odnotowały kraje strefy euro, w których trzykrotnie wystąpił spa-

dek produkcji: w roku 2009 (-4,5%) i w roku 2012 (-0,9%) oraz w roku 2013  

(-0,2%). Prognozy gospodarcze dla tego regionu potwierdzają utrwalenie ten-

dencji do słabego tempa wzrostu, gdyż prognozowane zmiany rozmiarów pro-

dukcji szacowane są wyłącznie na poziomie 1,7% w roku 2020 i 1,5% w roku 

2021. Skala tego problemu jest relatywnie największa w Japonii, gdzie w latach 

2008-2018 aż trzykrotnie odnotowano spadki produkcji, a prognozy na przy-

szłość są mało optymistyczne i zakładają wzrost produkcji o 0,3% w roku 2020 

i 0,7% w roku 20214. O wiele lepiej przedstawia się sytuacja w Polsce, gdzie  

w 2007 r. stopa wzrostu gospodarczego wynosiła 7,0%, zaś w kolejnych latach 

utrzymywała się na umiarkowanie niskim poziomie i w 2016 r. wynosiła 3%  

i ponad 4% w roku 20175. 

Przedstawiona sytuacja w realnej sferze gospodarki jest tym bardziej  

zaskakująca, że wszystkie analizowane kraje stosowały bardziej lub mniej 

ekspansywne polityki gospodarcze. Potwierdzeniem tego jest systematyczny 

wzrost udziału wydatków publicznych w PKB. W 2007 r. w USA wskaźnik ten 

wynosił niespełna 37%, wobec 43% w latach 2009-2010. W Japonii wydatki 

publiczne w PKB w 2007 r. stanowiły 35%, zaś w kolejnych latach ich poziom 

oscylował wokół 41%. W krajach UE wskaźnik ten w 2007 r. wynosił 44,6%, 

wobec blisko 50% w latach 2009-2012 i 45,8% w roku 2017. W krajach strefy 

euro udział wydatków publicznych w PKB w 2007 r. wynosił 45,4%, a w 2017 r. 

przekroczył poziom 47%6. Wskaźnik ten w Polsce, dzięki utrzymującemu się 

wzrostowi gospodarczemu jest na stosunkowo niskim poziomie. W 2007 r. 

wynosił 40,7%, zaś w latach 2016-2017 odpowiednio 40,2% i 39,2%7. 

W konsekwencji systematycznie rośnie skala zadłużenia sektora publicz-

nego. W 2007 r. wartość długu publicznego do PKB w krajach UE wynosiła 

niespełna 58%, wobec blisko 82% w roku 2017. Jeszcze bardziej niekorzystnie 

przedstawia się sytuacja w krajach strefy euro, gdzie wskaźnik ten wynosił 

65% w 2007 r., zaś w 2017 r. – aż blisko 87%. Jednak największe problemy  

z zadłużeniem sektora publicznego miała Japonia. W kraju tym wskaźnik długu 

publicznego do PKB w roku 2007 wynosił ponad 177%, a w roku 2017 – już 

blisko 240%. Podobna skala zmian miała miejsce w USA, gdzie wskaźnik ten 

w 2007 r. wynosił 77,3%, podczas gdy 10 lat później – już blisko 125%8. Iden-

                                                 
4 Dane na podstawie: Eurostat; World Bank; OECD; IMF. 
5 Dane na podstawie: GUS. 
6 Dane na podstawie: Eurostat; World Bank; OECD; IMF. 
7 Dane na podstawie: GUS. 
8 Dane na podstawie: Eurostat; World Bank; OECD; IMF. 
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tyczny kierunek zmian długu publicznego, ale na zdecydowanie mniejszą skalę, 

miał miejsce w Polsce, gdzie udział długu do PKB w 2007 r. wynosił 44,2%, 

zaś w 2016 r. – 54,2% i w 2017 r. – 50,6%9. 

Ekspansywna polityka fiskalna prowadzona była równolegle z ekspan-

sywną polityką pieniężną. W Japonii długookresowa stopa procentowa w 2007 r. 

wynosiła 1,67%, a w 2017 r. –tylko 0,05%. Podobny trend wystąpił w USA, 

gdzie stopa ta w 2007 r. wynosiła 4,63%, wobec 2,33% w roku 2017; rekordowo 

niski poziom (1,8%) osiągnęła w 2012 r. W krajach UE w 2007 r. wskaźnik ten 

wynosił 4,5%, zaś w 2017 r. już tylko 1,2%. Wartości te dla strefy euro wyno-

siły odpowiednio 4,3% i 1,0%10. Podobny kierunek i skala zmian stopy refe-

rencyjnej z poziomu 5% w roku 2007 do 1,5% w roku 2017 miały miejsce  

w Polsce11. 

Zasadność realizacji zarówno ekspansywnej polityki pieniężnej, jak i fiskal-

nej, a tym samym popytowego podejścia do wzrostu gospodarczego, potwier-

dza również większość międzynarodowych instytucji12, w tym Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy czy OECD, które jako przyczynę niesatysfakcjonującego 

poziomu wzrostu gospodarczego wskazywały niewystarczający popyt globalny. 

Na przykład publikacja IMF z 2016 r. ma znamienny tytuł Stłumiony popyt: 

objawy i środki zaradcze13, a autorzy podkreślali w niej konieczność stymulo-

wania wzrostu gospodarczego przede wszystkim od strony popytu. Powrót  

do zaleceń Keynesa spowodował, że podczas World Economic Forum w Davos 

w 2009 r. popularne stało się hasło „Wszyscy jesteśmy teraz znów keynesis- 

tami”14. W tymże roku Robert Skidelsky opublikował książkę pod tytułem 

Keynes: Return of the Master15. 

 

Elementy diagnozy w teorii ekonomii 

Sytuacja kryzysowa ma miejsce nie tylko w sferze realnej gospodarki, ale 

również na gruncie rozważań teoretycznych w obszarze ekonomii. W związku  

z trwającą już prawie wiek dominacją szkoły neoklasycznej, krytycznej reflek-

sji wymaga fakt, że o ile angielscy klasycy ekonomii politycznej Adam Smith  

                                                 
9 Dane na podstawie: GUS. 
10 Dane na podstawie: European Commission; World Bank 
11 Dane na podstawie: GUS. 
12 J. Starbatty, J. Stark, Schumpeter and Keynes, The International Economy, Winter 2017, s. 52. 
13 World Economic Outlook, Subdued Demand: Symptoms and Remedies, October 2016.  

Tryb dostępu: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand 

-Symptoms-and-Remedies. 
14 S. Clausen, I. Zöttl, America forever, “Financial Times Deutschland” 2009, 30 January, s. 16. 
15 R. Skidelsky, Keynes: Return of the Master, Penguin Group, New York 2009. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand
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i John Stuart Mill uwzględniali w rozważaniach jeszcze szeroko rozumiane 

instytucjonalne warunki ramowe przebiegu procesu gospodarowania i ich wpływ 

na zachowania podmiotów gospodarczych, to wraz z „rewolucją marginali-

styczną” teoretycy ekonomii zaczęli koncentrować swoje wysiłki na samym 

przebiegu procesu gospodarowania. Coraz częściej i coraz bardziej konse-

kwentnie abstrahowano przy tym od istniejącego w danych krajach i społe-

czeństwach ładu gospodarczego. Uwaga badaczy skupiała się na restryktyw-

nych założeniach modeli ekonomicznych podejmujących problematykę wza-

jemnego dostosowania na poszczególnych rynkach i w skali ogólnogospodar-

czej zmiennych wielkości podaży, popytu i cen16. Zainteresowanie ekonomi-

stów przebiegiem procesu gospodarowania redukowano do problematyki funk-

cjonowania modelowego rynku jako mechanizmu ogólnogospodarczej koor-

dynacji i alokacji dóbr oraz zasobów. 

Rozstrzygającym impulsem do takiego ukierunkowania sposobu myśle-

nia ekonomicznego stało się opublikowanie w roku 1874 dzieła Leona Walrasa 

Elements d’economie politique pure. Przyjmując założenie występowania rynku 

konkurencji doskonałej, autor postawił sobie za zadanie, by w matematyczny 

sposób ująć współzależności zmiennych gospodarczych w skali ogólnogospo-

darczej. Zgodnie z Walrasowskim systemem jednoczesnych równań dla wszyst-

kich rynków, tj. rynków towarów, czynników produkcji i pieniądza, zmiana 

wielkości jednej zmiennej wywiera większy lub mniejszy wpływ na inne zmienne. 

Walras położył w ten sposób podwaliny pod teorię równowagi ogólnej, wokół 

której do chwili obecnej skupia się zainteresowanie myślicieli szkoły neokla-

sycznej. Schumpeter w pośmiertnie opublikowanej w roku 1954 pracy History 

of Economic Analysis stwierdził, iż system Walrasa jest jedynym dziełem 

przedstawiciela nauk ekonomicznych, które porównywać można z osiągnię-

ciami fizyki teoretycznej17. Podkreślając zasługi Walrasa w dziedzinie teorii 

ekonomii, uznał go za, przewyższającego wszystkich innych, ekonomistę 

wszechczasów. Ukoronowaniem marginalnego sposobu myślenia ekonomicz-

nego było na początku XX w. uznanie kryterium Vilfreda Pareto za kryterium 

optymalnej alokacji w skali ogólnogospodarczej. W celu podkreślenia znacze-

nia tego wydarzenia w literaturze fachowej używa się określenia „przewrotu 

Paretowskiego”18. 

                                                 
16 P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, 

PWN, Warszawa 2008, s. 137. 
17 B. Felderer, Leon Walras (1838-1910), (w:) Klassiker des ökonomischen Denkens II, red. J. Starbatty, 

Verlag C.H. Beck, München 1989, s. 59. 
18 A. Wojtyna, Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu, „Ekonomi-

sta” 2008, nr 1, s. 22. 
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Po przeformułowaniu w latach 1950-1970 ogólnej teorii równowagi 

Walrasa na podstawie zastosowania w ekonomii nowej metody badania mate-

matycznego, tj. metody aksjomatycznej, przez Gerarda Debreu i Kennetha 

Arrowa aksjomatyczna neowalrasowska teoria równowagi ogólnej uzyskała  

w ekonomii pozycję teorii fundamentalnej, na podstawie której powinny być 

budowane wszelkie inne teorie ekonomiczne”19. „Teoria ta zdominowała zresztą 

główny nurt myśli neoklasycznej aż do chwili obecnej”20. 

Na metodologiczne konsekwencje rozwoju neoklasycznej teorii ekonomicz-

nej ku postępującej formalizacji i logicznej precyzji zwracał uwagę O. Lange  

już pod koniec lat 50. XX w. „W konsekwencji takiego przekształcenia charakte-

ru ekonomii politycznej przestaje ona być nauką empiryczną, traktującą o pew-

nych zjawiskach realnych, a staje się formalną „logiką wyborów”, w której 

sprawdzianem prawdziwości twierdzeń, tak w logice, jak i matematyce, jest 

tylko niesprzeczność z przyjętymi aksjomatami. Przymierzona do rzeczywistej 

gospodarczej działalności ludzkiej, taka „logika wyborów” jest empirycznie 

prawdziwa o tyle, o ile działalność jest postępowaniem zgodnym z zasadą gospo-

darności”21. A jak wskazują wyniki badań ekonomii behawioralnej, zachowa-

nia ludzkie odbiegają jednak od zasady gospodarności. Zamiast w pełni racjo-

nalnie, jak modelowy „homo oeconomicus”, porównywać istniejące alternatywy 

wyboru z punktu widzenia kryterium maksymalizacji funkcji użyteczności i na tej 

podstawie podejmować decyzje, jednostki ludzkie kierują się nastrojami pesy-

mizmu, czy też optymizmu, i orientują się zgodnie z „efektem owczego pędu” 

na zachowania innych ludzi22. Dużą rolę odgrywa znany z socjologii „efekt 

demonstracji”. 

Syntetyczna ocena aktualnego stanu głównego nurtu neoklasycznej teo-

rii ekonomicznej, przeprowadzona z perspektywy wymagań wynikających  

z konieczności uporania się z nakładającymi się na siebie kryzysami: ekonomicz-

nym, społecznym i ekologicznym, nie może być pozytywna. Wręcz odwrotnie, 

skonstatować można sporą dozę zamieszania i bezradności wobec komplekso-

wych i wielowymiarowych zjawisk kryzysowych współczesnego świata. Stricte 

modelowy charakter neoklasycznej teorii ekonomii, wywierając wpływ na per-

cepcję rynku i sposobu jego funkcjonowania przez neoklasycznych ekonomi-

                                                 
19 Z. Hockuba, M. Brzeziński, Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych, (w:) Oskar Lange 

a współczesność, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2005, s. 307. 
20 H. Flassbeck, Glasperlenspiel oder Ökonomie – Der Niedergang der Wirtschaftswissenschaf-

ten, „Blätter für deutsche und internationale Politik” 2004, Nr. 9, s. 1072-1073. 
21 O. Lange, Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1959, s. 208. 
22 G.A. Akerlof, R.J. Shiller, Animal Spirits. Wie Wirtschaft wirklich funktioniert, Campus Ver-

lag, Frankfurt-New York, 2009. 
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stów, publicystów ekonomicznych oraz opinię publiczną, rozpowszechniał wiarę 

w jego perfekcyjne funkcjonowanie. Dla okresowo pojawiających się w rzeczy-

wistości gospodarczej dysfunkcji poszczególnych rynków przyczyn szukano  

na zewnątrz od nich, przede wszystkim w ograniczeniu zakresu swobodnego 

funkcjonowania mechanizmu rynkowego. Krytykowano ostro zarówno, często 

zresztą zmieniane, reguły gry gospodarczej, jak i dyskrecjonalny interwencjo-

nizm państwowy w przebieg procesu gospodarowania. Apologetyka wolności 

jednostki ludzkiej na rynku oraz niczym nie ograniczonego swobodnego funk-

cjonowania mechanizmu rynkowego nasiliła się wraz z rozpoczętą w stagfla-

cyjnej dekadzie lat 70. XX w. ekspansją monetaryzmu i ekonomii podażowej. 

Główny nurt teorii ekonomii oddalał się coraz bardziej od realnie istniejących 

rynków i ich nierzadko suboptymalnego albo dysfunkcjonalnego funkcjono-

wania w kierunku ideału ich absolutnej perfekcji. 

Kryzys w realnej sferze gospodarki wywarł wpływ na recepcję ogólnie 

uznawanych w ostatnich dziesięcioleciach XX w. neoliberalnych koncepcji 

polityki gospodarczej i zwrot w kierunku koncepcji J.M. Keynesa. Główny 

paradygmat keynesizmu, który sprowadza się do stymulowania przez państwo 

popytu globalnego, rozwinięty został w latach 30. i 40. XX w. Jednak, nie kwe-

stionując wielokrotnie sprawdzonej z wymiernymi sukcesami przydatności kon-

cepcji keynesowskiej w generowaniu przez państwo dodatkowego efektyw- 

nego popytu rynkowego i wyprowadzenia gospodarek ze stanu recesji/depresji 

na ścieżkę wzrostu gospodarczego, nie wolno zapominać, że jej realizacja może 

okazać się dla gospodarek poszczególnych krajów, jak i gospodarki światowej, 

skuteczną terapią tylko w krótkim okresie. Jej użyteczność kończy się w długim 

okresie, którego brytyjski ekonomista – ze zrozumiałych względów – nie lubił, 

stwierdzając że w długim okresie wszyscy jesteśmy martwi (In the long run we 

are dead). Nauka Keynesa i keynesizm są bowiem z założenia ukierunkowane 

na możliwie szybką korektę ex post głębokiej nierównowagi gospodarczej.  

Po osiągnięciu przez gospodarkę – poddaną tego rodzaju popytową kurację – 

stanu makroekonomicznej stabilizacji nasilają się w niej po pewnym czasie – 

jak wiadomo z doświadczeń związanych z cyklami koniunkturalnymi – ponow-

nie tendencje destabilizacyjne, wymagające kolejnego zastosowania recept key-

nesowskich. Zgodne z keynesizmem interwencje organów władzy politycznej 

w przebieg procesu gospodarowania „reprodukują“ więc stale zapotrzebowanie 

na ich powtarzanie w relatywnie krótkich kilkuletnich okresach. 

Keynesizm – podobnie zresztą jak neoliberalizm – szczególnie w jego 

wersji ekonomii podażowej, sprzyja rozprzestrzenianiu się tendencji do mno-

żenia krótkookresowych dyskrecjonalnych interwencji państwa w gospodarce. 
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Polityka gospodarcza orientująca się na naukę Keynesa, przyznając państwu 

zadania do spełnienia wykraczające poza lesseferystyczną ideę „stróża nocnego“, 

ma konsekwencje instytucjonalne. Powierzenie państwu stymulowania global-

nego rynkowego popytu i sterowania za jego pośrednictwem przebiegiem pro-

cesu gospodarowania wymaga rozbudowy biurokratycznego aparatu. Zajęte 

realizacją tego zadania instytucje państwowe, aby uzasadnić konieczność istnie-

nia oraz dalszej ekspansji ich budżetów, poszukują ciągle nowych możliwości 

bieżących ingerencji w przebieg procesu gospodarowania. Dyskrecjonalna poli-

tyka „reprodukuje“ zapotrzebowanie na dalsze jej ingerencje w przebieg procesu 

gospodarowania. Uruchomione zostaje perpetuum mobile interwencjonizmu. 

Bieżące, odcinkowe, krótkookresowe i reagujące głównie ex post ingerencje 

polityki gospodarczej w przebieg procesu gospodarowania, ograniczając jednie 

nierównowagi i dysfunkcje, uruchamiają z kolei następne. Uzasadnia to poszu-

kiwanie innego podejścia teoretycznego dającego odpowiedź na pytanie o sku-

teczne i długookresowe możliwości rozwiązania problemów występujących  

w realnej sferze gospodarek rynkowych. 

 

Teoria rozwoju gospodarczego według Schumpetera 

Poszukując wyjaśnienia i recept umożliwiających przezwyciężenie pro-

blemów zidentyfikowanych zarówno w realnej sferze gospodarki, jak i w teorii 

ekonomii, warto wykorzystać wnioski wynikające z teorii rozwoju gospodar-

czego Josepha Aloisa Schumpetera. W ramach realizacji tak sformułowanego 

celu, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie o rodowód teore-

tycznych rozważań Schumpetera, który dla wielu badaczy nie jest oczywisty. 

W odpowiedzi nasuwają się dwa bezdyskusyjne fakty pozwalające wniosko-

wać o jego przynależności do szkoły austriackiej. Po pierwsze, Schumpeter był 

Austriakiem23, a po drugie, był uczestnikiem wiedeńskich seminariów prowa-

dzonych przez czołowych przedstawicieli szkoły austriackiej, w tym Eugena 

Böhm-Bawerka i Friedricha von Wiesera, będących uczniami Carla Mengera. 

W opinii R.L. Allena – biografa Schumpetera, seminarium to było niezwykłe, 

nie tylko ze względu na szczytową w tym czasie formę Böhm-Bawerka, ale 

również z powodu wysokiego poziomu naukowego jego uczestników, takich 

                                                 
23 J. Schumpeter urodził się w Triesch będącym częścią austro-węgierskiego imperium, a następ-

nie wykładał ekonomię w Austrii i Niemczech. Do roku 1932, czyli do momentu rozpoczęcia 

pracy jako wykładowca ekonomii na Harvardzie, był ministrem finansów w Austrii, prezesem 

Biedermann Banku w Wiedniu, a następnie profesorem na uniwersytecie w Bonn. W Ameryce 

pełnił m.in. funkcję prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Gospodarczego, a także był założy-

cielem Towarzystwa Ekonometrycznego i przez całe życie zwolennikiem wykorzystywania 

matematyki w ekonomii.  
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jak: Ludwig von Mises, Otto Bauer, Friedrich August von Hayek24. Na tej pod-

stawie można byłoby wnioskować, że Schumpeter jest trzecim pokoleniem 

przedstawicieli szkoły austriackiej. Jednak wielu uczonych ma zasadne wąt-

pliwości, czy charakter i kierunek prowadzonych przez Schumpetera badań 

naukowych pozostaje zgodny z założeniami szkoły austriackiej25? 

Podstawową pracą Schumpetera, traktującą o uwarunkowaniach rozwoju 

gospodarczego, jest Teoria rozwoju gospodarczego wydana w 1912 r. w Lipsku. 

Oryginalny tytuł tej pracy w języku niemieckim Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung został przetłumaczony na język angielski jako: The Theory of 

Economic Development. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że analizowany 

w tej pracy przez Schumpetera proces nie odpowiada definicji rozwoju, który 

interpretowany jest przez niego jako zaplanowany proces z dającymi się prze-

widzieć efektami. O wiele bardziej zasadne wydaje się zastąpienie kategorii 

rozwoju pojęciem ewolucja26, którą Schumpeter określił jako otwarty proces 

będący wypadkową innowacji, zachowań uczestników procesu gospodarowa-

nia oraz selekcji. Proces ewolucji determinowany jest nieokreślonymi uwarun-

kowaniami, co skutkuje ograniczonymi możliwościami przewidywania jego 

konsekwencji w długim okresie. Schumpeter nie był zainteresowany analizą 

przewidywalnych konsekwencji wzrostu i rozwoju, co potwierdza tytuł drugiej, 

poważnej jego pracy Business Cycles: a Theoretical, Historical, and Statistical 

Analysis of the Capitalist Process, w której w rozdziale III prezentuje uwarun-

kowania ewolucji systemu gospodarczego27. 

Analizując uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Schumpeter wyraź-

nie przeciwstawia statyczne i dynamiczne spojrzenie na gospodarkę, wskazując 

na konieczność zdynamizowania istniejącego modelu opisującego funkcjono-

wanie gospodarki. Stan statyczny określił mianem „ruchu okrężnego" i inter-

pretował jako spokojne podążanie gospodarki utartymi koleinami, w czasie 

którego czynniki produkcji nie tworzą żadnych nowych połączeń, pozostają  

w ramach powiązań tradycyjnych i są stosowane w oparciu o tradycję i doświad-

czenie płynące z dotychczasowych metod wytwarzania. Cechą charakterystyczną 

                                                 
24 V.J. Vanberg, Schumpeter and Mises as ‘Austrian Economists’, “Journal of Evolutionary 

Economics“ 2015, Vol. 25, No. 1, s. 92. 
25 F.A. von Hayek, The fortunes of liberalism – essays on Austrian economics and the ideal of 

freedom (The Collected Works of F.A. Hayek), Vol 4. The University of Chicago Press, Chica-

go 1992, s. 160. 
26 E.S. Andersen, Schumpeter’s Core Works Revisited, w: Long Term Economic Development. 

Demand, Finance, Organization, Policy and Innovation in a Schumpeterian Perspective,  

red. Andreas Pyka, Esben Sloth Andersen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, s. 13. 
27 J.A. Schumpeter, Business Cycles: a Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the 

Capitalist Process, McGraw-Hill, New York 1939. 
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stanu stacjonarnego jest niewystępowanie poważniejszych zmian w technice pro-

dukcji i metodach gospodarowania, brak nowych, dotychczas nieznanych kombi-

nacji czynników produkcji,28 a zachodzące w nim procesy ekonomiczne mają 

wyłącznie charakter adaptacyjny. Stacjonarny model gospodarki nie uwzględniał 

wzrostu, a jedynie gwarantował odtworzenie niezwiększającego się bogactwa. 

W modelu stacjonarnym, mechanizm konkurencji eliminuje zyski nadzwyczaj-

ne, a równowaga popytu i podaży na rynkach pieniężnym, towarowym, pracy  

i finansowym zapewnia pełne zatrudnienie i stabilność gospodarczą. A zatem, 

w modelu tym istnieją wyłącznie dwa czynniki produkcji: praca i ziemia, a ich 

właściciele otrzymują wynagrodzenie zgodne z ich marginalną produktywno-

ścią, podczas gdy pieniądz pełni neutralną funkcję w gospodarce i ma rolę 

pośrednika. 

Schumpeterowski opis zasad działania stacjonarnego modelu „ruchu 

okrężnego” z jednej strony potwierdza metodologiczną niezależność Schumpe-

tera od przedstawicieli ekonomii austriackiej, a także jego twórczy wkład.  

Ale z drugiej strony wskazuje na jego bezpośrednie odwoływania do dorobku 

przedstawicieli szkoły austriackiej i neoklasycznej, takich jak: von Misesa, 

Bohm-Bawerka, von Hayeka, czy Johna Batesa Clarka, Léona Walrasa. W nawią-

zaniu do stanowiska von Misesa i von Hayeka, Schumpeter postrzegał statyczny 

obieg okrężny w kategoriach tego, co von Hayek nazywał "czystą logiką wyboru", 

czyli procesów rynkowych koordynowanych przez konkurencję. Podobnie jak 

Marshall Schumpeter uznawał utylitarny charakter ogólnej koncepcji równo-

wagi w warunkach stacjonarnych i wierzył, że ma to znaczenie analityczne  

i empiryczne. Dokonując rozgraniczenia pomiędzy stanem statycznym a dyna-

micznym, Schumpeter przyjął główne założenia koncepcji Clarka. Jednakże 

gdy Clark uważa rzeczywisty przebieg życia gospodarczego za wynik współ-

działania sił statycznych i dynamicznych, to Schumpeter zaostrza rozróżnienie 

tych dwóch kategorii, twierdząc, że stan statyczny przedstawia zasadnicze 

tendencje w gospodarce, odpowiadające ogólnej psychice ludzkiej. Dlatego mają 

w nim miejsce tylko bierne procesy adaptacyjne wywołane zmianą zewnętrz-

nych parametrów układu29. Ponadto Schumpeter odwołuje się do dorobku Clarka 

poprzez przyjęcie założenia o zasadności moralnej i empirycznej wynagradza-

nia czynników produkcji zgodnie z ich krańcową produktywnością30. Z kolei 

                                                 
28 S. Mikosik, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993, 

s. 42-45. 
29 S. Mikosik, Teoria ewolucji społeczno-ekonomicznej J. A. Schumpetera, „Acta Universitatis 

Lodziensis”, Folia Oeconomica 56, 1985, s. 6. 
30 J.E. Elliott, Introduction to the Transaction Edition, (w:) J.A. Schumpeter, The Theory of 

Economic Development, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey 1983, s. 9. 
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przedstawiając statyczny model ruchu okrężnego bez akumulacji, w tym bez 

zmian ilościowych i jakościowych, czyli zakładający odtworzenie gospodarki 

zamkniętej w tych samych rozmiarach, Schumpeter bezpośrednio nawiązał  

do modelu równowagi ogólnej autorstwa Walrasa. 

Przedstawiony model gospodarki stacjonarnej Schumpeter traktował  

jako model abstrakcyjny i narzędzie do analizy dynamicznej. Z jednej strony 

Schumpeter podkreślał, że model ruchu okrężnego nie może być jedynym  

narzędziem do analizy gospodarki kapitalistycznej, ponieważ nie dostarcza nor-

matywnych danych do jej oceny, a także gdyż system gospodarczy nie osiąga 

równowagi, a tylko okresowo może bardziej lub mniej przybliżać się do modelu 

równowagi31. Z drugiej strony wykorzystywał analizę statyczną do odpowiedzi 

na pytanie, jak wyglądałby system gospodarczy, gdyby nie istniały zmiany  

o charakterze dynamicznym, a w realnej gospodarce występowały jedynie 

zmiany gwarantujące odtworzenie, a tym samym traktował ją jako narzędzie 

do analizy realnego systemu gospodarczego. Według Schumpetera zmiany  

w realnej sferze gospodarki nie odpowiadają wyłącznie założeniom modelu 

stacjonarnego, to znaczy nie dokonują się w sposób ciągły i stopniowy, lecz 

dodatkowo mogą mieć charakter rewolucyjny i nieciągły. Cechą zmiany rewolu-

cyjnej jest generowanie rozwoju i wytrącanie gospodarki ze stanu równowagi 

statycznej, co wymusza badanie gospodarki według odmiennej procedury niż  

w modelu statycznym. W związku z tym, poszukując odpowiedzi o realne moż-

liwości stymulowania rozwoju gospodarki, należy brać pod uwagę wyłącznie 

czynniki wywołujące zmiany rewolucyjne, czyli bazować na modelach dyna-

micznych. 

Lista czynników przedstawianych odpowiednio w modelu statycznym  

i dynamicznym, jako te wpływające na realną sferę gospodarki, jest długa,  

a charakter i siła ich oddziaływania są zróżnicowane. Na potrzeby swoich badań 

Schumpeter podzielił je na dwie kategorie: wewnętrzne i zewnętrzne, a następ-

nie próbował odpowiedzieć na pytanie, które z nich powodują zmiany w modelu 

statycznym, a które – w modelu dynamicznym, czyli które z nich powodują 

stopniowe i niewielkie zmian ilościowe, a które żywiołowe i skokowe zmiany 

związane z rozwojem gospodarczym32. 

Zgodnie z definicją Schumpetera czynnikami zewnętrznymi są wszelkie 

zmiany, które ze względu na charakter i istotność nie są źródłem odchyleń  

od równowagi gospodarczej, a jedynie powodują pasywną, bierną adaptację, 

dokonującą się wewnątrz podstawowych danych systemu. Czynniki zewnętrzne 

                                                 
31 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 98. 
32 J.A. Schumpeter, Business Cycles: a Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the 

Capitalist Process, McGraw-Hill, New York 1939, s. 13-20; 65-83. 
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są akceptowane i traktowane jako dane „zastane” dla systemu gospodarczego  

i nie są na tyle dynamiczne i rewolucyjne, aby wytrącić stacjonarny model 

gospodarki z równowagi. Źródło czynników zewnętrznych tkwi poza syste-

mem gospodarczym i dlatego system musi dostosować się do uwarunkowań 

wynikających ze zmiany tych czynników, a na gruncie badań naukowych 

można podejmować jedynie próby wyjaśnienia ich wpływu na system gospo-

darczy za pomocą ruchu okrężnego. Według Schumpetera dobrym przykła-

dem, odzwierciedlającym istotę czynników zewnętrznych, jest przykład trzę-

sienia ziemi w Tokio. Czynnik ten niewątpliwie będzie powodował zmiany  

w realnym systemie gospodarczym, ale jednocześnie nie ma możliwości przy-

pisania odpowiedzialności za niego systemowi gospodarczemu, czyli pozostaje 

niewyjaśniony w modelu przez czynniki ekonomiczne33. 

W opinii Schumpetera, czynnikami wewnętrznymi wpływającymi na sys-

tem gospodarczy są: zmiany w gustach i preferencjach nabywców, zmiany ilo-

ściowe lub jakościowe w czynnikach produkcji oraz zmiany w metodach wyko-

rzystania czynników produkcji34. Charakter dwóch pierwszych czynników skut-

kuje tym, że zmiany będące ich efektem nie są na tyle istotne, aby powodować 

odchylenia od stanu równowagi gospodarczej, co uzasadnia ich pominięcie  

w dalszych badaniach nad uwarunkowaniami rozwoju. Schumpeter skoncen-

trował swój wysiłek badawczy na wyjaśnieniu istoty ostatniego czynnika  

wewnętrznego w postaci zmian w metodach wykorzystania czynników pro-

dukcji, nazywanych innowacjami. 

Zmiany w metodach wytwarzania towarów i usług, czyli innowacje, 

Schumpeter sprowadza do „wytwarzania produktów w inny sposób”, czyli do 

zmiany funkcji produkcji, a ich bezpośrednią funkcję w gospodarce – do sty-

mulowania rozwoju gospodarczego. Szczegółowy zakres aktywności zalicza-

nych do innowacyjnych obejmuje wprowadzenie nowych produktów, zmiany 

w sposobie wytwarzania produktów – zastosowanie nowej nie wykorzystywa-

nej wcześniej techniki produkcji, zdobycie nowego rynku zbytu lub nowego 

źródła zaopatrzenia, specjalizacja procesu produkcyjnego, zastosowanie lep-

szego sposobu wykorzystywania czynników produkcji oraz wprowadzenie 

nowej organizacji produkcji35. 

Przypisanie innowacjom zasadniczej funkcji, z punktu widzenia możli-

wości stymulowania rozwoju gospodarczego w realnej sferze gospodarki,  

uzasadnia pytanie o źródło nowych kombinacji czynników produkcji, czyli 

                                                 
33 J.A. Schumpeter, Business Cycles…, op. cit., s. 13-14. 
34 Ibidem, s. 66. 
35 Ibidem, s. 80. 
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innowacji. Według Schumpetera, źródłem innowacji są przedsiębiorcy nie 

będący konkretnymi osobami, a jedynie podmioty odpowiedzialne za realizację 

nowych połączeń czynników produkcji, czyli innowacji. Działania przedsiębior-

ców wytrącają gospodarkę z równowagi stacjonarnej poprzez proces „twórczej 

destrukcji” i są źródłem zmian. Autorami zmian w gospodarce są silne jednostki 

– przedsiębiorcy – i dopiero w dalszej kolejności zmiany stają się udziałem 

pozostałych uczestników procesu gospodarowania. 

W przeciwieństwie do ekonomii klasycznej utożsamiającej przedsiębiorcę 

z właścicielem kapitału oraz organizacją i zarządzaniem czynnikami produkcji 

w celu maksymalizacji korzyści, Schumpeter rozszerza definicję przedsiębiorcy  

i sprowadza ją do osoby niekoniecznie posiadającej kapitał, ale obowiązkowo 

wyposażonej w ducha przedsiębiorczości. Odzwierciedleniem ducha przedsię-

biorczości u danej osoby jest talent, inicjatywa, kreatywność, w tym zdolność 

do niekonwencjonalnych zachowań oraz do łamania zwyczajów i tradycji, silna 

psychika, odporność na krytykę, skłonność do ponoszenia ryzyka i niepewno-

ści. Ten stosunkowo szeroki zakres cech wskazuje, że przedsiębiorcy nie czyni 

przynależność klasowa, a jedynie realizowana w gospodarce funkcja ograni-

czona w czasie do wprowadzania innowacji36. 

Warunkiem przejścia ze stanu stacjonarnego gospodarki do stanu rozwoju 

jest współwystępowanie, oprócz wspomnianych powyżej przedsiębiorców i inno- 

wacji, również środków umożliwiających ich sfinansowanie. Charakterystyczny 

dla modelu ruchu okrężnego zerowy poziom zysków oraz oszczędności powo-

duje, że przedsiębiorca chcący wprowadzić na rynek innowacje musi skorzy-

stać z zewnętrznych źródeł finansowania. Według Schumpetera przedsiębiorcy 

nie finansują innowacji własnymi środkami pochodzącymi z oszczędności, 

gdyż takich mogą nie posiadać, a kredytem stworzonym przez system bankowy. 

Bank pośredniczy między tymi, którzy pragną zrealizować nowe kombinacje  

i posiadaczami środków produkcji, a tym samym umożliwia wprowadzenie 

nowych kombinacji czynników produkcji, upoważnia ludzi, jak gdyby w imie-

niu społeczeństwa, do ich realizowania37. W momencie wprowadzania inno-

wacji na rynek przedsiębiorca staje się dłużnikiem sektora bankowego, po to 

aby po sukcesie innowacji stać się jego wierzycielem. Dlatego – w przeciwień-

stwie do ekonomii klasycznej i neoklasycznej – Schumpeter odrzucił tezę,  

że poziom oszczędności decyduje o poziomie inwestycji, a przyjął odwrotną 

zależność. 

                                                 
36 S. Mikosik, Teoria ewolucji społeczno-ekonomicznej J. A. Schumpetera, „Acta Universitatis 

Lodziensis”, Folia Oeconomica 56, 1985, s. 74-81. 
37 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 117. 
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Podsumowanie 

Reasumując główne założenia teorii rozwoju Schumpetera, można wnio-

skować o jej wysokiej przydatności do wyjaśnienia potencjalnego zagrożenia 

we współczesnym świecie, w tym w Polsce, w postaci pułapki średniego wzro-

stu. W opisanym przez Schumpetera procesie rozwoju gospodarczego za główny 

czynnik sprawczy rozwoju gospodarki uważa się wdrażanie rozwiązań inno-

wacyjnych i oryginalnych. Natomiast w takich krajach, jak Polska za główny 

czynnik sprawczy należy uznać konsumpcję i imitację istniejących rozwiązań 

innowacyjnych. Rozwój w takim kraju można uznać za rozwój „pochodny”, 

zaś według Schumpetera rozwój gwarantujący długookresową poprawę stopnia 

zaspokojenia potrzeb powinien być rozwojem innowacyjnym i oryginalnym. 

Porównanie uwarunkowań rozwoju gospodarczego według teorii Schum-

petera z realnymi przesłankami rozwoju, w tym w takim kraju jak Polska, 

pozwala wskazać szczegółowe obszary rozbieżności pomiędzy teorią i praktyką. 

Po pierwsze, w teorii Schumpetera siłą sprawczą rozwoju są prywatni przed-

siębiorcy, zaś w wielu krajach prowadzona ekspansywna polityka fiskalna,  

jak i obserwowane bezpośrednie interwencje państwa w przebieg procesu gospo-

darowania, pozwalają wnioskować o sprawczej sile podmiotu, jakim jest pań-

stwo. Po drugie, według Schumpetera rozwój gospodarczy ma swoje źródło  

w nowych technikach produkcyjnych i innowacjach. Z kolei Polska, podobnie 

jak wiele krajów rozwijających się, przede wszystkim implementuje rozwiąza-

nia technologiczne funkcjonujące od pewnego czasu w krajach wysoko rozwi-

niętych. Jednocześnie Schumpeter wskazuje, że tym co powinno popychać 

gospodarki do wysokiego tempa wzrostu są czynniki podażowe, w postaci 

ambicji prywatnych przedsiębiorców. Odmienna sytuacja ma miejsce w więk-

szości współczesnych gospodarek, gdzie czynniki sprawcze rozwoju gospodar-

czego mają charakter popytowy i sprowadzają się do ambicji społeczeństwa  

do poprawy standardu życia38. 

Brak działań realizujących, między innymi założenia teorii Schumpetera 

w realnej sferze gospodarki, rodzi uzasadnione ryzyko sekularnej stagnacji i to 

zarówno na poziomie krajów wysokorozwiniętych, jak i krajów doganiających, 

w tym Polski. Według Alvina Hansena, autora hipotezy o sekularnej stagnacji, 

to bodźce osłabiające skłonność do inwestowania są w głównej mierze odpo-

wiedzialne za stagnację. W grupie tych bodźców autor już w 1938 r. wskazał 

przede wszystkim na niekorzystne trendy demograficzne, narastające dyspro-

porcje w podziale dochodu i majątku, a także procesy monopolizacji oraz 

                                                 
38 Por. D. Rimmer, Schumpeter and the Underdeveloped Countries, “The Quarterly Journal  

of Economics” 1961, Vol. 75, No. 3, s. 424. 
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ograniczone możliwości występowania wielkich, przełomowych inno-

wacji, wymuszających konieczność i boom nowych inwestycji39. Zarówno 

starzenie się społeczeństwa, jak i zmniejszający się wskaźnik dzietności oraz 

koncentracja majątku i dochodu negatywnie oddziałują na popyt globalny, obni-

żając możliwości absorpcji oszczędności przez popyt inwestycyjny. Podobny 

kierunek oddziaływania mają niesprzyjające warunki do generowania wielkich, 

przełomowych innowacji, tak bardzo pożądanych w teorii Schumpetera, a które 

miały miejsce przede wszystkim w warunkach rewolucji przemysłowej. Charak-

ter wszystkich powyższych bodźców sklasyfikowanych w grupie odpowiedzial-

nej za osłabianie skłonności do inwestowania, a także doświadczenia kryzysu 

lat 2007-2008 i jego nadal odczuwalnych konsekwencji pozwalają wniosko-

wać, że zarówno teoria neoliberalna, jak i keynesizm tylko w ograniczonym 

stopniu mogą skutecznie przeciwdziałać sekularnej stagnacji. W tym celu 

wymagane jest w polityce gospodarczej dynamiczne podejście do uruchamia-

nia rozwoju gospodarczego odpowiadające przynajmniej w przybliżeniu teorii 

Schumpetera. 
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Streszczenie 

Celem przedłożonego artykułu jest – w oparciu o teorię rozwoju gospodarczego Schumpetera 

– poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższych latach w UE i Polsce jest możliwy 

tylko spowolniony wzrost gospodarczy, czy też liczyć trzeba się nawet z zapowiadaną przez 

niektórych autorów sekularną stagnacją na „średnim poziomie rozwoju”? W pierwszej części 

artykułu autorzy analizują wybrane wyznaczniki kryzysu zarówno w realnej sferze gospodarki, 

jak i w teorii ekonomii. Intencją autorów w drugiej części opracowania jest przedstawienie głów-

nych założeń teorii J.A. Schumpetera, która może wyjaśnić przyczyny utrzymującego się spo-

wolnienia gospodarczego w realnej sferze gospodarki. Jak wynika z przedstawionej powyżej 

diagnozy prawo do inicjowania rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu przypisuje 

sobie instytucja państwa, a stymulacja produkcji odbywa się przede wszystkim od strony popy-

towej, co zgodnie z teorią Schumpetera nie jest w stanie zagwarantować odpowiednio wysokiego 

tempa rozwoju.  

 

 

JOSEPH A. SCHUMPETER - THEORIST OF INNOVATION  

AND ENTREPRENEURSHIP 

Summary 

This article attempts - based on Schumeter’s theory of economic development – to seek an answer 

to the question, whether in the EU and Poland only a slowdown in economic growth is possible, 

or do we even have to take into account the secular stagnation on “medium level of development”. 

In the first part of the article the authors analyze selected determinants of the crisis both in the 

real economy and in the theory of economics. The intention of the authors in the second part of 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand-Symptoms-and-Remedies
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand-Symptoms-and-Remedies
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the study is to present the main assumptions of. Schumpeter’s theory, that can explain the causes 

of the continuing economic slowdown in the real economy. The analysis proves, that the right to 

initiate economic development is increasingly attributed to the state institution, and the stimulation 

of production takes place primarily from the demand side, which, according to Schumpeter's 

theory, is not able to guarantee a sufficiently high pace of development. 
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ANALIZA POWIĄZAŃ POMIĘDZY PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ 
A RENTOWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

 

Wprowadzenie 

Płynność finansowa oraz rentowność stanowią ważne obszary oceny 

działalności przedsiębiorstwa. Zachowanie płynności finansowej przez pod-

miot gospodarczy warunkuje ciągłość jego działania oraz rozwoju. Z kolei 

efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga, aby wynik jego działalno-

ści miał charakter zysku, który stanowi zasadnicze źródło przyrostu majątku  

i kapitału w jednostce gospodarczej. 

W warunkach gospodarki rynkowej trudno jest zagwarantować przed-

siębiorstwu opłacalność jego funkcjonowania, choć tworzone jest ono z zało-

żeniem, że prowadzona działalność gospodarcza będzie przynosiła pozytywne 

rezultaty ekonomiczne, tj. zysk. Zapewnienie przedsiębiorstwu zyskowności 

prowadzonej działalności stanowi o jego połowicznym sukcesie, albowiem 

wysiłki zarządzających powinny koncentrować się nie tylko na zapewnieniu 

odpowiedniej rentowności działania, ale i utrzymaniu optymalnej płynności 

finansowej, która warunkuje istnienie przedsiębiorstwa oraz determinuje moż-

liwość wypracowywania dodatnich wyników finansowych. Płynność finansowa 

i zyskowność to ważne zagadnienia, które powinny mieć właściwe miejsce 

wśród hierarchii celów w ramach zarządzania finansami przedsiębiorstwa,  

ale również stanowią przykład złożoności problemu, który wymaga umiejętnego 

rozwiązania, aby pogodzić dwa przeciwstawne cele, które stoją przed każdym 

przedsiębiorstwem, tj. minimalizację ryzyka utraty płynności finansowej oraz 

maksymalizację wartości dla właścicieli. 

Za cel niniejszego opracowania przyjęto weryfikację istnienia związku 

pomiędzy płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstwa oraz próbę 

określenia kierunku zależności w przypadku jej istnienia. W artykule przyjęto 

                                                 
 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Ekonomiczny. 


