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Studia nad historią ekonomii politycznej pozwalają stwierdzić, że 
nauka ta niemal od początku swego istnienia stara się przezwyciężyć 
rozoieżności między teorią a rzeczywistością. Zmiany w kierunku u re -
alnienia dociekań teoretycznych dokonują się w zasadzie na dwa pod-
stawowe sposoby: przez zmianę obowiązującego paradygmatu lub 
przez doskonalenie czy też tworzenie nowych metod badawczych. Ze 
zmianą pierwszego rodzaju mamy do czynienia w okresie ,,rewolucyj-
nych" przeobrażeń nauki, natomiast drugi rodzaj zmian ma charakter 
bardziej ewolucyjny i występuje on z większą częstotliwością. Dlate-
go tak często spotykamy występowanie obok siebie różnorodnych 
metod badawczych. Powstaje pytanie: czy sam pluralizm metodologi-
czny jest w  stanie pokonać powyższą rozbieżność?

Jedną z klasycznych już dziś prób, z tego zakresu, było opubliko-
wane 45 lat temu obszerne dzieło Josepha Schumpetera Business C yc-

les1, które ze względu na intencje Autora porównywano z Kapitalem 
К. M arksa2. Rozległość jego zamierzenia najlepiej charakteryzuje pod-
tytuł tej liczącej około 1100 stron pracy: Teoretyczna, historyczna  
i s tatystyczna analiza kapitalistycznego procesu.. Należy się zastanowić 
czy Autor nie zapowiadał zbyt wiele.

* Dr, adiunkt w Insty tucie  Ekonomii Politycznej UŁ.
** Fragm ent w iększej całości.

J. S c h u m p e t e r ,  Business Cycles. A  Theoretical, Historical and Statistical  
A nalys is  ol the Capitalist Process, N ow y Jork, London 1939.

* Гог. О. L a n g  e. Ekonomia polityczna, W arszaw a 1973, s. 143.



1. USTALENIA W PROW ADZAJĄCE 
DO METODOLOGICZNEJ INTERPRETACJI BUSINESS CYCLES

Schumpeter rozpoczyna rozważania od przedstawienia opinii „zwy-

kłego człowieka interesu" obserwującego zastanawiającą „regularną 

nieregularność" wskaźników charakteryzujących przebieg zjawisk go-
spodarczych.

Następnie wskazuje, że pierwszym zadaniem nauki jest mierzenie 

zjawisk gospodarczych i opisywanie ich mechanizmów. Ale dociekliwy 

badacz nigdy tym się nie zadowoli „aż znajdzie odpowiedzi na kuszące 

pytanie o przyczyny"3. Poza tym twórcze umysły „nie spoczną 

wcześniej aż w jednym modelu zbiorą przyczyny, mechanizmy

oraz skutki, by mogli poznać jak one działają"4.

Schuinpeterowska koncepcja rozwiązania tego problemu w ogól- 

nologicznym i zarazem schematycznym sformułowaniu przedstawia się 

następująco: „[...] mając zbiór »rzeczywistych« zjawisk X, które pró-

bujemy w jakimś celu poznać za pomocą określonego schematu poję- 

c iowego X , to jeśli zdarzenie Y wystąpi w X, niekoniecznie sensowne 

jest w X szukać jedynej przyczyny dla X, ale zawsze ma sens py ta -

nie, czy X implikuje lub nie występowanie Y i które z właściwości X' 

są za to odpowiedzialne"5. Jego teoretyczny model X' ma charakter 

instrumentalny i opiera się na koncepcji ogólnej równowagi, która da-

je „jak gdyby goły szkielet logiki ekonomicznej, k tóry  w yabstraho-

wany bądź odległy od życia świadczy jednak nieocenione usługi 

w przygotowaniu gruntu do ścisłej analizy"«. Ponadto „dostarcza na j-

prostszego zbioru zasad, według których reaguje system"7. Przyczynie 

„jedynej przeciwstawia Schumpeter przyczyny „kompleksowe" w ska-

zując, że przyczyny zdarzeń ekonomicznych mogą tkwić w zjawiskach 
pozaekonomicznych.

Schumpeter w swych wczesnych pracach uryw a terminu „statyka" 

w dwojakim znaczeniu: raz jako określenie gospodarki stacjonarnej, 

innym razem jako określenie metodv badawczej. Dopiero w latach 

trzydziestych, kiedy pracował nad Business Cycles  (zapewne pod 

w.p ywem R. Frischa i R. Harroda) wprowadza rozróżnienie między 

stacjonarną gospodarką w rzeczywistości a „statyczną" metoda anali- 

zy^Ta ostatnia „może okazać się przydatna przy badaniu każdego ro-

3 S c h u m p e t e r ,  op. cit., s. 33.

4 Ibidem, s. 34.

5 Ibidem.

0 Ibidem, ь. 68.

7 Ibidem



dzaju rzeczywistości, nawet jeżeli jest ona wytrącona z rów now agi”8 

i przestaje być stacjonarna. Poglądem tym ubliża siq Schumpeter w pe-

wnym stopniu do stanowiska R. Frische». Podczas gdy Harrod jest 

zdania, że metody badawcze wywodzące się z założeń teorii rów now a-
gi ogólnej nie są przydatne do analizowania gospodarki rozwijającej 
się i należy szukać nowych założeń teoretycznych, k tóre stworzą 
podstawy obserwacji dynamicznej10.

Dla Schumpetera natomiast gospodarka dynamiczna jako wyrażenie 
gospodarki niestacjonarnej oznacza: stale następujące zmiany w „da-
tach , naruszanie równowagi oraz dążenie do równowagi w określo-
nych ramach, ale nie wymaga ona zasadniczo nowej metody „dyna-
micznej”. Zmiana metody następuje u Schumpetera już wcześniej, gdy 
przechodzi od analizy funkcjonalnej do przyczynowej, ponieważ ujęcie 
funkcjonalne nie mówi zbyt wiele o wewnętrznych związkach między 
różnymi zjawiskami, jak również o przyczynach ich konieczności i na-
stępowania w czasie.

W  ten sposób Schumpeter zajmuje stanowisko pośrednie między 
Frischem a Harrodem. Jednak  w jednym punkcie różni się całkowicie 
od nich obu. Schumpeter jest nie tylko świadom teqo, że w następ-
stwie przejścia od analizy statycznej do dynamicznej musi być ogra-
niczony zakres stosowania „ścisłej” teorii11. Dostrzega on także cał-
kiem wyraźnie, że proces koniunkturalny podporządkowany jest okre-
ślonemu porządkowi gospodarki i tylko w powiązaniu z nim może być 
w yjaśniany12.

2. PIERWSZE PRZYBLIŻENIE DO RZECZYWISTOŚCI 

CYKL DWUFAZOWY»»

W  pierwszym przybliżeniu do rzeczywistości Schumpeter przedsta-
wia tzw. czysty model X', w którym w drodze logicznych zabiegów 
precyzuie niektóre elementy rzeczywistości. Następnie do tego mode- 
lu wprowadzony zostaje impuls pierwotny, czyli kilku przezwyciężają-

я Przedm owa do pierw szego japońskiego w ydania Teorii rozwoju gospodarczego.

[Przedruk w 5 niem ieckim  w ydaniu), Berlin 1952, s. XXII (polskie tłum aczenie te j 
nrzedm owy nie zaw iera).

Zob. R. F r i s c h ,  On the Nation of Equilibrium and Disequilibrium, „Review 
of Economic Studios" 1935— 1936, Vol. 3.

10 Zob. R. H a r r o d ,  The Trade Cycle,  London 1936, s. 4—10.
n  Por. S c h u m p e t e r ,  op. cit., s. 72— 73.

1г Por. ibidem, s. 86.

15 Paragraf ten opracow any został na podstaw ie rozdz. IV Business Cycles..., no-
szącego znam ienny ty tu ł Zarys ekonom icznej ewolucji, szczególnie zob. pkt A
5. 130— 138, ť



cych utarte tory przedsiębiorców — zdolnych do wprowadzenia inno-

wacji, k tóre na ogół wymagają nowych inwestycji, Realizacja innowa-

cji wywołuje zakłócenia równowagi i stwarza możliwości osiągania 

zysku nadzwyczajnego, co zachęca do rozszerzania rozpoczętej dzia-

łalności przez masowe działanie imitatorów. Falę ekspansji inwesty-

cyjnej finansują banki za pomocą kreacji kredytu, antycypując zys-

ki, jakie powstaną w wyniku zrealizowania inwestycji innowacyjnych.

W związku z przyjętym przez Schumpetera założeniem modelowym, 

iż w stanie wyjściowym ma miejsce pełne zatrudnienie czynników 

produkcji, rozpoczynające działalność inwestycyjną „nowe" firmy mu-

szą w drodze „licytacji" (podbijania cen) przejmować czynniki p ro -

dukcji od firm „starych". Następuje ogólny wzrost cen oraz przesu-

nięcie w strukturze produkcji; wzrost zapotrzebowania na środki pro-

dukcji jest kompensowany ograniczeniem produkcji środków konsum-

pcji. Przedstawiony mechanizm finansowania inwestycji innowacyjnych 

za pomocą kreacji kredytu przypomina mechanizm powstawania „przy-

musowych oszczędności", z tą tylko różnicą, że w interpretacji Schum-

petera, prowadzi do spadku siły nabywczej nie tylko konsumentów, 

lecz również przedsiębiorców nie wprowadzających innowacji.

Ten obraz kumulacyjnej ekspansji gospodarczej ulega zmianie, 

skoro tylko pierwsze inwestycje nowatorów dojrzały i wkraczają na 

rynek nowe towary. Oczekiwane zyski przedsiębiorców zaczynają bvć 

realizowane; kredyty w całości lub w części spłacane, a strumień to-

warów konsumpcyjnych wzrasta w wyższym stopniu niż wcześniej 

malał. Rozpoczyna się okres nazywany przez Schumpetera „autode- 

flacją , czyli wchłanianie przez aparat bankowy nadwyżki pieniężnej 

stworzonej przez kreację kredytu. N astępuje ogólne obniżenie cen. 

„Nowym' firmom spadek nie szkodzi, natomiast „stare" zmuszone są 

do rygorystycznych przystosowań. W  gospodarce następuje proces 

„twórczego niszczenia", aby mogła się ona zaadaptować do zmienio-

nych warunków.

W  wyniku tych zmian cała gospodarka jest w stanie nierównow a-

gi. Następuje stopniowe nasycenie popytu, relacja cen i kosztów jest 

coraz mniej opłacalna, ryzyko niepowodzenia wzrasta progresywnie 

i tempo inwestycji spada. Tym samym ustaje dopływ dodatkowej siły 

nabywczej i to samo już wystarcza — zdaniem Schumpetera — aby 

nastąpił punkt zwrotny w przebiegu koniunktury w kierunku zniżko-

wym. Jednak wpłaty kredytowe i wypieranie starych firm z procesu 

gospodarczego nadal się utrzymuje. Dlateao ceny i płace soadaia, 

aż do momentu, kiedy wszystkie kredyty  zostaną spłacone, a nieprzy-

stosowane przedsiębiorstwa wyeliminowane. Zostaje osiągnięta nowa 

równowaga, przy poziomie cen niższym niż poprzednio, ale z wyż-



szyra dochodem realnym. Wprowadzenie ponowne innowacji ten stan 

i ównowagi znowu zburzy. Tak więc proces koniunkturalny odbywa się 

w dwufazowym rytmie: faza rosnąca (rozkwit) i faza opadająca (re-
C 6S jd].

Z przedstawionym tutaj „czystym modelem'1 wiążą się pewne p y -

tania i wątpliwości. Czy model pierwszego przybliżenia ma charakter 

mechanistyczny, jak np. modele oscylacyjne? Na to pytanie sam 

Schumpeter odpowiada jednoznacznie przecząco. „Cykle koniunktura-

lne, którymi się zajmujemy [...] nie są analogami oscylacji e lastycz-

nej struny lub membrany (...] k tóra raz wprowadzona w ruch drgała-

by — gdyby nie tarcie — w nieskończoność [,..J ponieważ wywołane 

są one okresowym działaniem siły innowacji, uruchamiającej w każ-

dym momencie działanie siły równowagi"14. Jak  z tego wynika, Schum-

peter wyraźnie zdaje sobie sprawę, że mechanizm równowagi sam 

cykli nie wywołuje o ile nie działają na niego „siły" innowacji, które 

to uruchamiając „siły" reakcji mechanizmu równowagi — wywołują 
zjawisko falowania.

Czy przyjęte założenia wyjściowe mają charakter realistyczny? 

Najpoważniejsze zastrzeżenie może budzić założenie o pełnym zatrud-

nieniu czynników produkcji w stanie równowagi stacjonarnej. W ydaje  

się jednak, że założenie to można złagodzić i przyjąć pewną e las ty -

czność globalnej podaży środków produkcji; to i tak końcowy wynik 

analizy nie ulegnie istotnej zmianie15, bowiem wzrost globalnej p ro-

dukcji dóbr kapitałowych, nie musi koniecznie odbywać się kosztem 

ograniczenia produkcji dóbr konsumpcyjnych. Ogólny poziom cen oraz 

stopa procentowa nie muszą rosnąć. Nastąpi tylko wzrost globalnego 

funduszu płac oraz przejściowe trudności na rynku dóbr konsum pcyj-

nych, co wywoła wzrost ich cen, jak i innych produktów, których 

elastyczność produkcji jest mała. Ale to nie zmieni ogólnego obrazu 

narastania ekspansji, może jedynie wydłużyć ją w czasie.

Znane modele cyklu koniunkturalnego posługują się określonymi 

wielkościami globalnymi o charakterze zmiennych zależnych i nieza-

leżnych. Schumpeter unika jednak definiowania używanych przez sie-

bie wielkości globalnych jako homogenicznych struktur, co uważa się 

za warunek „ścisłości teorii. Aby takim kategoriom, jak inwestycje, 

konsumpcja czy oszczędności nadać homogeniczność, należy przyjąć 

szereg dodatkowych założeń (co czyni np. J. Keynes). Przy konstruo-

waniu swego modelu, Schumpeter tego problemu nie uwzględnia1*.

14 Ibidem, s. 175.

15 Zwraca nd lo uw agę J. E s t e y ,  C ykle  koniunkturalne,  W arszaw a 1956, s. 172.

16 Por. w tej sp raw ie  szczegółową analizę przeprow adzoną przez F. L e h n i s a



Dotychczasowe rozważania nie upoważniają do rozstrzygania, czy 
Schumpeterowi udaje się połączyć teorię z rzeczywistością; należy 
więc przejść do tzw. drugiego przybliżenia do rzeczywistości.

3. DRUGIE PRZYBLIŻENIE DO RZECZYWISTOŚCI;
CYKL CZTEROFAZOWY

Model czysty przedstawia dwie podstawowe fazy ewolucji ekono-
micznej: zwyżkową i zniżkową. Aby przybliżyć ten model do rzeczy-
wistości, Schumpeter uchyla lub modyfikuje niektóre założenia oraz 
wprowadza nowe elementy do analizy17. Uwzględnia m. in. wpływ r e a -
kcji psychologicznych jednosteik na zjawiska gospodarcze, k tóre potę-
gują przyjęty kierunek ruchu koniunkturalnego. Jeśli koniunktura 
przyjęła już określony kierunek, to łatwo jest antycypować jego kon-
tynuację. Dlatego w procesie rozkwitu dochodzi do wzmożonej dzia-
łalności spekulacyjnej opartej na optymistycznych przewidywaniach 
odnośnie do cen, popytu i dochodów, rodzi to „wtórną falę" ekspansji, 
k tóra wzmacnia fazę rozkwitu. W fazie zniżkowej kryzys zostaje „prze-
dłużony" przez pesymistyczne przew idyw ania i twórcze niszczenie, za -
mienia się w' atmosferze histerycznej paniki w „anormalną likwidację". 
W  ten sposób gosipodarka nie osiąga stanu równowagi i w fazie de-
presji przechodzi procesy dostosowawcze, które stworzą nowe w arun-
ki wejścia w ponowne ożywienie.

W następstwie działania „wtórnej fali" do faz rozkwitu i kryzysu 
doszły fazy ożywienia i depresji. Pomiędzy recesją (kryzysem) a d e -
presją i między ożywieniem a rozkwitem gospodarka przechodzi przez 
stany, k tóre Schumpeter określa jako — „sądziedztwo równowagi" 
(neighborhoods of equilibrium)18. W  drugim przybliżeniu do rzeczywi-
stości, Schumpeter świadomie rezygnuje z pojęcia równowagi dosko- 
nałej, typowej dla w arunków stacjonarnych, i posługuje się pojęciem 
równowagi niedoskonałej dla oddania warunków, które ludzie intere-
su uważają za „względnie norm alne"1*.

Fakt wprowadzenia fazy depresji, w której aktywność gospodarcza 
osiąga najniższy poziom, nie tłumaczy automatycznie, w jaki sposób

w pracy Der Beitrag cles Spaten Schumpter zur Konjunkturforschung. Interpretation 
und methodologische W ürdigung der ,,Business Cycles",  S tu ttgart 1960, s. 33 i n..

17 Por. S c h u m p o t c r, op. eit., s. 145— 161.
,e Por. ibidem, s. 71.
“  Por. ibidem, s. 44.



gospodarka zmierza w kierunku równowagi, która jest niezbędnym 

warunkiem wkroczenia w nowy cyki. Bowiem tylko w sytuacji równo-

wagi zmniejsza się stopień ryzyka i niepewności, a więc powstają do-

godne warunki do wznowienia działalności innowacyjnej. Sam Schum-

peter nie potrafi znaleźć przekonywających argumentów, które świad-

czyłyby na korzyść samoczynnego zakończenia depresji i odwołuje się 

do „czynników leżących poza logiką systemu kapitalistycznego". W ie-

rzy w naturalne działanie mechanizmów równowagi gospodarczej. Czy 

siły popychające gospodarkę ku równowadze są uruchamiane przez 

siły innowacji, czy też przez zwykłą działalność inwestycyjną, tego 

Schumpeter dokładnie nie wyjaśnia. Stwierdza tylko, że przychodzi 

laki moment, że przedsiębrane są inwestycje odtworzeniowe, a tam 

gdzie ujawnia się korzystna zmiana w popycie dochodzi do inwesty-

cji rozszerzających i nowych. W ten sposób gospodarka zmierza w kie-

runku nowej równowagi, co stanowi istotę ożywienia.

Jednakże nowa równowaga wykazuje dość znaczną różnicę od tej, 

która stanowiła punkt wyjścia w czystym modelu; szczególnie nie cha-

rakteryzuje się już pełnym zatrudnieniem. Przyczynia się do tego swo- 

isty pioces nabywania doświadczenia i uczenia się przez przedsiębior-

ców. Obserwując zmiany w popycie i odczuwając korzyści płynące 

z szybkości reakcji na jego zmiany, wytwórcy świadomie tworzą re -

zerwy, które są ekonomicznie uzasadnione. Prócz tego dziedziny bar-

dziej wrażliwe na wahania (tzw. przemysły cykliczne) będą tworzyły 

zdolności wytwórcze, które w zamierzeniu, w pełni zostaną w ykorzy-

stane tylko w okresie rozkwitu. Podobnie jest z siłą roboczą; może 

istnieć szczególny rodzaj bezrobocia na czas słabej koniunktury. Do-

dać do tego można różnego rodzaju frykcje, jak i wpływ niedoskona-
łej konkurencji.

Schumpeter sugeruje, że równowaga przy niepełnym zatrudnieniu, 

tak jak on to rozumie, musi być faktycznie osiągnięta, zanim może 

wznowić się rozkwit. Jego przekonanie, że stan równowagi ma stano-

wić podstawę wyjściową do nowego cyklu, wynika z przekonania, iż 

wytwórcy pod koniec depresji niekoniecznie wyrażają gotowość r e a -

lizowania innowacji. Dlatego potrzebny jest jakiś czas, aby nowra rówr- 

nowaga, czy tendencja w stosunku do niej, nabrała cech trwałości, 

co pobudzi przedsiębiorców do działania. Ten fragment rozważań 

Schumpetera, dotyczący dolnego punktu zwrotnego w koniunkturze, 

jest przysłowiową piętą achillesową jego teorii. Częściowo wynika to 

z niechęci do uwolnienia się od wcześniej przyjętych założeń odnoś-

nie do ogólnej równowagi. To prowadzi w końcu do poważnych trudnoś-

ci, jak się okaże w trzecim przybliżeniu do rzeczywistości.



4. TRZECIE PRZYBLIŻENIE DO RZECZYWISTOŚCI;
SCHEMAT TRZECH CYKLI*0

Na podstawie obszernego materiału faktograficznego Schumpeter 
wyróżnił trzy rodzaje cykli o różnej długości. W celu uniknięcia nie-
jasności związanych z używaniem określeń: „długi", „.średni'’ i „kró-
tki zaproponował nazwać cykle nazwiskami autorów, którzy je 
opisali i mówić o nich jako o cyklach Kondratiewa, Juglara i Kitchi- 
na. Następnie podjął on próbę powiązania ze sobą cykli gospodar-
czych o różnej długości trwania i stwierdził, że badane przez n ieg j  
cykle pozostają wobec siebie w określonej współzależności. Każdy 
cykl dłuższy jest trendem dla cyklu krótszego. Faza wznosząca cyklu 
dłuższego jest wynikiem przewagi okresu pomyślnej koniunktury nad 
okresem spadkowym w cyklach krótszych.

Schumpeterowska wersja równolegle rozwijających się cykli, z in-
nowacjami jako pierwotną przyczyną, ma stanowić trzecie przybliże-
nie do rzeczywistości. Nasuwa się pytanie, czy teza o trzech cyklach 
daje się wprowadzić bez trudności do ogólnego systemu schumpete- 
rowskiego.

Stosowanie i rozpowszechnianie innowacji nie dokonuje się rów -
nomiernie i wywołuje zróżnicowane następstwa, co powoduje falowa-
nia koniunktury o różnej długości i natężeniu. Schumpeter wyjaśnia 
to w dwojaki sposób: czas dojrzewania innowacji i absorbcja ich e fe -
któw jest różna dla poszczególnych innowacji, a także wielkie inno-
wacje realizowane są etapami, a ich następstwa w strukturze gospo-
darczej ujawniają się w dłuższym czasie.

W  pierwszym wyjaśnieniu zróżnicowanie cykli wynika z różnego 
czasu dojrzewania innowacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że każdej 
pojedynczej innowacji może odpowiadać własny cykl i że one mogą 
przebiegać obok siebie, to występowanie kilku nakładających się cy -
kli jest realne.

W  rzeczywistości jednak, techniczny czas dojrzewania inwestycji 
potrzebnych do zrealizowania innowacji niewiele oznacza, ich ilość 
i zakies będzie zależał od popytu na nowości; mogą pojawić się no 
wości komplementarne. Dlatego czas dojrzewania i n n o w a c j i  należy 
ujmować dostatecznie szeroko.

Drugie wyjaśnienie opiera się na fakcie, że wielkie innowacje, w a-
runkujące przekształcenie gospodarki, odbywają się etapami i mogą

40 Por. ibidem, s. 161— 174.



być przerywane na skutek np. niekorzystnych relacji cen do kosztów 

bądź przez niedostateczną chłonność rynku w danym czasie21.

Pierwsze wyjaśnienie wyklucza w każdym przypadku powrót go-

spodarki do równowagi. Zawsze nakładają się — abstrahując od nie-

licznych wyjątków — różne fazy poszczególnych cykli. Zakończenie 

krótkich cykli następuje w „niezrównoważonej" fazie dłuższych cykli, 

a ustanie dłuższych cykli przypada na „niezrównoważone" fazy krót 

kich cykli.

Drugie wyjaśnienie implikuje, że długie fale powstają dzięki zmia-

nom w intensywności i trwaniu faz krótkich fal. Skoro wszystkie dłu-

gie fale mogłyby być interpretowane jako pochodne fal krótkich, to 

hipoteza o zbliżaniu się do „sąsiedztwa równowagi" jest realistyczna. 

Schumpeter interpretuje jednak w ten sposób jedynie cykl Kondra- 

tiewa, a w odniesieniu do pozostałych aktualne są zastrzeżenia w yni-

kające z pierwszej interpretacji.

Schumpeter próbuje przezwyciężyć ten problem przez nadanie in-

nej interpretacji pojęciu „równowaga". Stwierdza on: „[...] ponieważ 

krótkie fale wyrastają  w większości przypadków z sytuacji, k tóra nie 

znajduje się w pobliżu równowagi, k tóra jest zakłócona przez oddzia-

ływanie dłuższych fal, musimy zmodyfikować twierdzenie, że każdy 

proces innowacyjny wychodzi z takiego przybliżenia do równowagi, 

jak również naszą koncepcję »sąsiedztwa równowagi«. Z punktu wi-

dzenia transakcji, k tóre zachodzą w krótkoterminowych falach, p rzyj-

muje się przebieg długich fal jako długoterminowe warunki przysto-

sowania, mimo że pełna równowaga, rozpatrywana nawet teoretycznie, 

może istnieć tylko w tych punktach czasowych, w których wszystkie 

cykle przekraczają swoje normy (tzn. przechodzą w  pobliżu równowa-

gi). Jest  to zgodne ze stanowiskiem, k tóre  przyjmuje większość bizne-

smenów w odniesieniu do wahań gospodarczych. To co biznesmen wi-

dzi, o co się martwi, to porównania w zakresie krótkiej fali. W  n a -

szym schemacie trzech cykli są to fale Kitchina. Fale dłuższe traktują 

biznesmeni jako złe lub dobre czasy, jako nową erę. Oni reagują 

na fazy długich cykli, jak gdyby one miały trwać wiecznie. To jest 

oczywiste w przypadku Kondratiewa. Juqlar przedstawia w  tym, jak 

i innym względzie przypadek pośredni. Możemy to wyrazić mówiąc, 

że każdy cykl dłuższy jest trendem dla cyklu niższego rzędu''22.

Ta nowa wersja równowagi, zaproponowana przez Schumpetera, 

nie oznacza nic więcej, jak to, że po ustaniu krótkich cyikli, przebieg 

qospodarki w krótkim okresie zależy od efektów dłuższych fal, gdyż

81 Jctk pisze Schum peter „Musi nastąpić czas p rzystosow ania i absorbeji, zanim 

możliwa będzie nowa fala budow y kolei żelaznych". Ibidem,  s. 167,
® Ibidem, s. 173.



mają one charakter strukturalny. Tezy o trzech równolegle rozwijają-
cych się cyklach nie można pogodzić z poglądem, że każdy cykl w y-
chodzi ze stanu równowagi i prowadzi w końcu także do niej z po- 
wrotem-’*. Jest oczywiste, że takie stany „przejściowe" nie mają wiele 
wspólnego ze stanem równowagi w sensie wyjściowym, nawet jeśli 
Schumpeter tak bardzo się stara wywołać wrażenie przeciwne.

5. UWAGI KOŃCOW E

Ustalenia naukowców pozwalają stwierdzić, że hierarchia potrzeb 
badawczych oraz wybór określonych metod badawczych w ypływ i 
w  znacznym stopniu z wewnętrznego rozwoju każdej dyscypliny, ale 
jeszcze w  większym stopniu wynika jednak z wymogów samej rze-
czywistości24.

Nasuwa się pytanie: czy Schumpeterowska próba holistycznego 
ujęcia rzeczywistości zakończyła się sukcesem? Schumpeter stworzvl 
ambitną i potencjalnie twórczą wizję innowacji wywołujących cykli-
czny rytm ewolucji gospodarczej. Jednakże nie był on w stanie po-
przeć tej wizji spójną i konsekwentną teorią. Dzięki swej wyjątkowej 
erudycji dokonał niezwykle sugestywnego i wszechstronnego opisu, 
którego nie są w stanie oceniać i k rytykow ać badacze wycinkowych 
problemów. Ale sformułowana przez niego teoria nie dorastała do jego 
wizji. Marzenie Schumpetera o stworzeniu wielkiej syntezy za pomo-
cą metody interdyscyplinarnej nie spełniło się. Bowiem tzw. sytuację 
klasyczną, czyli czas syntezy, tworzą nie tylko czynniki intelektualne, 
ale realistyczne podchodzenie do rzeczywistości**. Gdy stosując tzw. 
trzecie przybliżenie do rzeczywistości, rozciąqnął swoją teorię koniun-
ktury, sformułowaną pierwotnie w odniesieniu do cyklu Juglara, na 
cykle Kondratiewa i Kitchina, aby ukazać ogólną ewolucję ekonomi-
czną, zamiar się nie udał. Takie zadanie wymaga szerszej analizy 
teoretycznej i pogłębionej weryfikacji empirycznej.

Nie jest to jednak odosobniony przykład w rozwoju nauki, gdy 
próba syntezy nie powiodła się. Także dokonywane syntezy w latach 
sześćdziesiątych (synteza neoklasyczna P. Samuelsona) nie zakończyły 
się pe nym ani trwałym sukcesem. Przyznają to współcześni badacze 
na łamach kwartalników „The Public Interest" w artykułach pod

*  Zob. L e h h i s, op. cif., s. 40— 41.

Zob. K D o p f e r, W prowadzenie  ku nowemu paradygmatowi,  [w:] Ekonomia 
w  przysz/oici,  W arszaw a 1982, s. 9—35.

Por. W. S t a r k ,  The Chessical Situation in Political Economy, „K yklos" 1959, 
No. 1, s. 57—66.



wspólnym tytułem Kryzys teorii ekonomii. Jedną z recept wyjścia ze 

stanu kryzysu jest wg D. Bella powrót do dawnych idei, w tym do 

schumpeterowskiej wizji innowacji2®. Powstają również wizje rozwo-

jowe w stylu Schumpetera, jak np. wizja Tofflera.

Stanisław M ikosik

REMARKS ON J. SCHUMPETER'S METHOD 

OP CONSECUTIVE APPROXIMATIONS TO REALITY

The article p resents an attem pt at m ethodological in terp re ta tion  of certain  

assum ptions trom the w ell-know n w ork of J. Schum peter — Business Cycles. There 

is analyzed  the „pure m odel" and m odification of its assum ptions based on a ge-

neral theory of econom ic equilibrium  elaborated  by J. W arlas. N ext, the author 

presents foundations lor the historical and sta tistical verification  of the concept of 

three paralk 'Ily  developing cycles (Kitchin's, Jug iar's  and K ondratiev 's). It is under-

lined in the final rem arks th a t J. Schum peter's vision of econom ic evolution  is of 

a descrip tive character as the theory  crea ted  by him cannot fully explain  this vision.

16 D. B e i l ,  Models and reality in economic discourse, [w:] The Crisisih Econo-

mic Theory,  „T hr Public In terest" 1980, [num er specjalny], s. 135.


