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Gdy w 1955 r. Michał Kalecki powrócił do Polski po rezygnacji z posady w ONZ, kontynu-
ował on pracę nad rozwojem ekonomicznym w poszczególnych krajach w Instytucie Nauk 
Ekonomicznych PAN. W tej pracy towarzyszyło mu grono wybitnych młodych ekonomi-
stów, którzy przejęli od Kaleckiego jego charakterystyczną metodę analizy rozwoju eko-
nomicznego. Wśród nich znajdował się Adam Szeworski, który współpracował z Kaleckim 
nad badaniami cykli koniunkturalnych w rozwiniętych państwach kapitalistycznych oraz 
w Azji. Szeworski był utalentowanym ekonomistą, po studiach na uniwersytach w Zurychu 
i Warszawie. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej służył w Pierwszej Dywizji 
Grenadierów w Lotaryngii, skąd dotarł do Szwajcarii po rozwiązaniu dywizji w 1940 r. Po 
powrocie do Polski studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie potem został miano-
wany profesorem ekonomii. Był autorem cyklu artykułów i książek badających powojenne 
dzieje wielu czołowych państw świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Nie-
miec Zachodnich, a także Indii, Korei i Japonii. 

W swojej książce Cykl koniunkturalny a interwencja państwa (PWE 1965), w której badał 
cykle koniunkturalne w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Adam Szeworski zde-
finiował swoją metodologię w sposób wyraźnie ukazujący wpływ Kaleckiego na jego pracę: 
„Wahania cykliczne dochodu narodowego w kapitalizmie mają swoje źródła w zmianach 
poziomu inwestycji. Konsumpcja bowiem kształtuje się równolegle do dochodu narodowe-
go, jeśli nie występuje zmiana relacji płac do zysków lub zmiana stopy oszczędności z bieżą-
cych dochodów indywidulnych (jak również stopnia opodatkowania tych dochodów). Przy 
stałości tych relacji wielkość dochodu narodowego jest wyznaczana przez inwestycje. (…) 
Fakt ten jest uwarunkowany problemem realizacji. Oszczędności, tj. akumulacja kapitali-
stów, może być bowiem zrealizowana tylko w tym stopniu, w jakim znajduje odpowiednik 
w inwestycjach rzeczowych…1”.

Zdaniem Szeworskiego inwestycje powodują akumulację rezerw finansowych w przed-
siębiorstwach. Rezerwy te, które stanowią podstawę do dalszych inwestycji. Na poziomie 
gospodarki inwestycje decydują o poziomie produkcji i zatrudnienia. Ten sposób określenia 
produkcji i zatrudnienia był zasadniczym odkryciem Kaleckiego i Keynesa. W swej pracy 
Szeworski pokazywał również, jak zmniejszenie inwestycji w głównych krajach uprzemy-
słowionych było równoważone przez wydatki państwa, które ogólnie stabilizowały i pod-
trzymywały wzrost produktu krajowego po wojnie. W okresie powojennym ważną pozycją 
w budżetach państwa były wydatki wojskowe. Stabilizacja gospodarcza w Europie po dru-
giej wojnie światowej zbiegła się ze znacznym udziałem przemysłu będącego pod kontrolą 
państwa. Pozwoliło to na znacznie bardziej efektywną regulację inwestycji przez państwo.

Podobną analizę stosował Szeworski do krajów rozwijających się. Jednakże w tym przy-
padku handel zagraniczny staje się znacznie bardziej bezpośrednią przeszkodą dla wzrostu 
i rozwoju ekonomicznego, gdyż dobra inwestycyjne muszą być importowane, jak wskazuje 
analiza Kaleckiego dotycząca barier finansowych w krajach rozwijających się. Badania Sze-
worskiego nad gospodarką Indii i Japonii pokazały, jak rozwój przemysłu był wielokrotnie 
przerywany przez trudności w bilansie handlu zagranicznego. Również w tym przypadku 

1 A. Szeworski, Cykl koniunkturalny a interwencja państwa, PWE, Warszawa 1965, s. 7.
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czynniki polityczne grały główną rolę, gdyż dotacje finansowe i pomoc militarna rządu Sta-
nów Zjednoczonych zmniejszały barierę transakcji zagranicznych w Korei i Japonii2.

Kryzysy finansowe w głównych krajach kapitalistycznych w latach 70. zostały wiernie 
zarejestrowane przez Szeworskiego w jego publikacjach z początku lat 80. W szczególno-
ści pokazał on, jak model wzrostu napędzanego przez eksport, stosowany w Niemczech 
Zachodnich po drugiej wojnie światowej, spowodował brak przygotowania przemysłu na 
kontrakcję na rynkach eksportowych, przenosząc deflację z tych rynków do reszty zachod-
nioniemieckiej gospodarki3.

Analiza Szeworskiego kontrastuje ze standardowymi badaniami empirycznymi nad 
cyklami koniunkturalnymi, prowadzonymi w  National Bureau of Economic Research 
(NBER) w Stanach Zjednoczonych. Idąc w ślady Kaleckiego, Szeworski przedstawił szcze-
gółowy rozkład strukturalny elementów zagregowanego popytu, przyczyniających się do 
zmian w produkcie krajowym. Natomiast badania NBER były skoncentrowane znacznie 
bardziej na „punktach zwrotnych” w dynamice całkowitej produkcji. Ponieważ stosowanie 
zagregowanych funkcji produkcji stało się powszechne w latach 60., modele zasobów siły 
roboczej i kapitału oraz ich wydajności zastąpiły analizę dochodów i wydatków w modelo-
waniu makroekonomicznym. W takim ujęciu gospodarka była widziana jako gigantyczna 
firma, a nie – jak w analizie Kaleckiego i Szeworskiego – jako system firm i rynków połą-
czonych przez przepływy finansowe.

Adam Szeworski nie opublikował wiele w dziedzinie teorii ekonomicznej. Jak zostało 
wspomniane wyżej, teoretyczną podstawę jego pracy stanowił w całości Kalecki. Recenzja 
pracy J. Stracheya Contemporary Capitalism wypominała autorowi twierdzenie, że masowa 
konsumpcja wzrastała pod wpływem polityki keynesowskiej, kiedy kapitalizm mógł pod-
trzymać wzrost wyłącznie poprzez eksport lub wydatki wojskowe4. Nie zostało to potwier-
dzone przez późniejsze wydarzenia. Ewolucja kapitalizmu od lat 80., wycofanie się państwa 
z zarządzania gospodarką i zastąpienie go nieudolnym zarządzaniem przez banki centralne 
wymaga nowej teorii ekonomicznej i nowych badań empirycznych. Jednakże praca Ada-
ma Szeworskiego stanowi mocny punkt w analizie keynesowskiego kapitalizmu ostatniego 
stulecia. Napisał on wybitne wprowadzenie do polskiego wydania Ogólnej teorii Keynesa, 
przetłumacznego przez Michała Kaleckiego i Stanisława Rączkowskiego, wznowionego 
w 1985 r. oraz w 2003 r. Warto podkreślić, że w jednej ze swoich ostatnich publikacji Sze-
worski oddał hołd Kaleckiemu, który to zainspirował jego prace5.

Jan Toporowski

Autor dziękuje Hannie Szymborskiej za przetłumaczenie tego tekstu z j. angielskiego na j. polski 
oraz Profesorom Kazimierzowi Laskiemu i Julio Lopez Gallardo za cenne dyskusje dorobku 
naukowego Adama Szeworskiego.

2  Studia z zakresu koniunktury współczesnego kapitalizmu, PWE, Warszawa 1957.
3 A. Szeworski, Wzrost gospodarczy i fluktuacje koniunktury w Republice Federalnej Niemiec, Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa 1980.
4 A. Szeworski, Poglądy J. Stracheya na tendencje rozwojowe współczesnego kapitalizmu, w: Studia 

z zakresu koniunktury współczesnego kapitalizmu, PWN, Warszawa 1957.
5 Introduction, w: Kalecki’s Economics Today, red. Z.L. Sadowski, A. Szeworski, Routledge, London 

2004.
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