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CZĘŚĆ 

I
Teorie falowania

Naszym zadaniem w tej części książki jest przedstawienie sposobu podejścia 
do problemu falowania aktywności gospodarczej, cykli koniunkturalnych, kryzysów 
gospodarczych itp.

Historia myśli ekonomicznej oferuje wiele różnych, często całkowicie z sobą 
sprzecznych, metod analizy interesujących nas zjawisk. Dzisiejsza, niewątpliwie dra-
matyczna, sytuacja, w jakiej znalazła się gospodarka światowa, powoduje, że spory 
między przedstawicielami różnych sposobów analizy tego zjawiska stają się wyjąt-
kowo ostre1.

Nie jest naszym zamiarem szczegółowe opisywanie i analiza tych sporów. Zajmą 
się tym historycy myśli ekonomicznej. My postaramy się tylko przedstawić przyję-
ty tutaj sposób analizy. Czyniąc tak, musimy jednak zwrócić uwagę czytelnika także 
na najważniejsze różnice między naszym podejściem do problemu, a tym, co jest sto-
sowane przez reprezentantów kilku głównych nurtów światowej myśli ekonomicznej.

1 Początki teoretycznej analizy koniunktury gospodarczej wiążą się z twórczością Knuta J. Wick-
sella, wybitnego szwedzkiego ekonomisty, który pierwszy – w początkach XX wieku – zastosował termin 
„falowanie” [zob. np. Bojanowsky, 1995, s. 375–411].





15

Rozdział 

1
Czynniki sprawcze

Wiele różnych zjawisk i procesów występujących na świecie ma istotny wpływ 
na poziom aktywności gospodarczej ludzi i jest przyczyną jej falowania. Umownie 
i dość swobodnie można je podzielić na kilka kategorii. Oczywiście rzadko są one cał-
kiem rozdzielne. Będziemy dalej wskazywać na ważniejsze ich wzajemne powiązania.

Proponujemy następujący podział: (1) zmiany dokonujące się (lub dokonywa-
ne przez człowieka) w przyrodzie, (2) zmiany w technice działalności gospodarczej, 
a więc w szeroko rozumianych metodach wytwarzania (do których można zaliczyć 
także metody organizacji i zarządzania), (3) zmiany o charakterze psychologicznym 
(z zakresu psychologii społecznej), tj. zmiany poglądów ludzi o gospodarce, ich pre-
ferencji i postaw, (4) działanie i zmiany ekonomicznego mechanizmu regulacji; jest on 
kombinacją formalnych i nieformalnych instytucji życia gospodarczego, a także tego, 
o czym była mowa w punkcie (3), (5) polityka gospodarcza prowadzona przez władze 
krajowe i międzynarodowe, a także przez różne grupy, a nawet jednostki uczestniczą-
ce w aktywności gospodarczej. Rzecz jasna tematyka punktu (5) pokrywa się częś-
ciowo z tym, o czym jest mowa w niektórych wcześniejszych punktach.

Każdy z tych paragrafów mówi o pewnej grupie zjawisk, które w swoisty spo-
sób wpływają na przebieg w czasie aktywności gospodarczej ludzi i społeczeństw. 
Te grupy czynników sprawczych falowania aktywności gospodarczej są, jak wspo-
mnieliśmy, w różny sposób ze sobą powiązane.

1.1. Przyroda

Przyroda to zmiany następujące w otaczającym nas ekosystemie, na ziemi i poza 
nią. Z nielicznymi wyjątkami zmiany te są niezależne od naszej działalności gospo-
darczej, a same miewają wielki na nią wpływ. Wystarczy przypomnieć łagodne wa-
runki atmosferyczne w początkach minionego tysiąclecia w porównaniu z mroźnymi 
zimami, które przeważały po kilkuset latach. Jest pewne, że ani to ocieplenie, ani mro-
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zy nie zostały spowodowane przez naszych przodków. Miały zaś one istotny wpływ 
na ówczesne rolnictwo, ogrodnictwo (winorośl w ogrodach zakonników!) i hodowlę.

Toczone od lat spory na temat wpływu naszej dzisiejszej cywilizacji na nagrza-
nie atmosfery, na poziom wód oceanów i stopień zlodowacenia pokazuje, że sprawa 
jest co najmniej niejasna. Sądzimy, że ogólnie można przyjąć, iż wpływ czynników 
przyrodniczych, całkowicie od nas niezależnych, jest decydujący. Natomiast twier-
dzenia o powszechnym ociepleniu, jakoby głównie spowodowanym przez działalność 
człowieka, są co najmniej wątpliwe2.

Warto tu też przytoczyć przypadek Williama S. Jevonsa i jego teorii wiążącej 
cykle koniunkturalne z powtarzalnym pojawianiem się plam na słońcu [Stanley, 1978, 
s. 33–37]. Sformułował on to twierdzenie po zaobserwowaniu czasowej korelacji tych 
dwóch rodzajów zjawisk. Był za to silnie karcony przez przeciwników, szczególnie 
marksistowskich, którzy kryzysy gospodarcze uważali za główną konsekwencję pa-
nowania ustroju kapitalistycznego. W swoim czasie zależność pokazana przez Jevon-
sa była jednak oczywista. Plamy na słońcu wykazywały korelację ze zmianami uro-
dzaju w rolnictwie, które w czasach Jevonsa produkowało większą część produktu 
krajowego. Dziś sprawa wygląda oczywiście inaczej.

Podsumowując, warto podkreślić, że przyroda miała i nadal ma znaczący wpływ 
na działalność gospodarczą człowieka i w jednych okresach sprzyja szybszemu wzro-
stowi produkcji, a w innych może powodować spadek jej wielkości. Przy tym jednak 
wysoce dyskusyjny jest problem, czy i o ile rozwój cywilizacji potęguje ogranicze-
nia nakładane na naszą działalność przez środowisko naturalne, czy może przeciwnie 
– zmniejsza (łagodzi) naszą zależność od przyrody. Nie ma natomiast wątpliwości, 
że różne gwałtowne i niedające się przewidzieć zmiany warunków naturalnych (tajfu-
ny, wybuchy wulkanów itd.) mają wyraźny wpływ na naszą aktywność gospodarczą.

1.2. Technika

Istnieją tu co najmniej dwa odrębne zjawiska, które łączy to, że mają one cha-
rakter „techniczny”, a nie „społeczny”.

Zjawisko pierwsze dotyczy procesów powstawania i stosowania w gospodarce 
nowych metod wytwarzania. Metody te (do których zaliczamy też sposoby organizacji 
i zarządzania) powstają zarówno w przedsiębiorstwach, jak i poza nimi, np. w szkol-
nictwie, w instytutach badawczych i w domach wynalazców. Jedne powstają w kra-
jach rozwiniętych, inne w zacofanych (uprzejmie zwanych „rozwijającymi się”).

2 Zob. np. List 16 naukowców, opublikowany w „Wall Street Journal” 8 października 2012.
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Zastosowanie nowych metod wytwarzania następuje z różnym (często bardzo 
wielkim) odstępem czasowym i w całkiem innym miejscu niż to, w którym powsta-
ły. Przeszkodą ich wdrożenia jest m.in. nieprzygotowanie gospodarki, np. w krajach 
zacofanych, lub opór panujących monopoli. I wiele innych (także na przykład inter-
wencja polityki).

W rezultacie zmiany w metodach wytwarzania (postęp techniczny) najczęściej 
nie odbywa się w sposób ciągły, stopniowy. Raczej są to następujące w znacznych od-
stępach czasu wielkie, wstrząsowe zmiany, które naruszają dotychczasowy bieg ży-
cia gospodarczego. Światowy postęp techniczny dokonuje się więc najczęściej w spo-
sób nieciągły i jest jedną z istotnych przyczyn falowania aktywności gospodarczej. 
Z dawnych czasów pamiętne są wstrząsy wywołane przez zastosowanie maszyny pa-
rowej czy mechanicznych krosien tkackich. Dziś jesteśmy świadkami niezliczonych 
„rewolucji technicznych”, nieoczekiwanych i burzących procesy wzrostu gospodar-
czego. Warto jednak zauważyć, że częstotliwość tych zmian (skoków) jest coraz więk-
sza, co daje złudzenie ciągłego intensywnego wzrostu.

Zjawisko drugie to szczególny przebieg w czasie – zmian zależności między po-
szczególnymi procesami gospodarczymi. Najbardziej znanymi w ekonomii są te opi-
sane jako działanie akceleratora i mnożnika inwestycyjnego. Ale przecież tego samego 
rodzaju jest znany od niepamiętnych czasów problem gwałtownych skoków aktyw-
ności gospodarczej (dodatnich i ujemnych), związanych z powstawaniem i likwida-
cją poszczególnych zakładów wytwórczych. Gdy dotyczy to wielkich i kluczowych 
dla reszty zakładów (lub gdy następuje zbieżność w czasie znacznej liczby takich wy-
darzeń) mamy do czynienia z gwałtownymi skokami (w górę lub w dół) aktywności 
gospodarczej w skali krajów, a nawet świata.

Wszystkie te zjawiska występują masowo i stanowią zaprzeczenie wymyślone-
go przez niektórych uczonych tzw. zrównoważonego wzrostu, do którego to proble-
mu powrócimy jeszcze później.

1.3. Postawy i zachowania uczestników

Problem różnych postaw i zachowań uczestników życia gospodarczego będziemy 
wielokrotnie podejmować w dalszych rozdziałach tej książki. Tutaj chodzi nam tyl-
ko o dwa ważne rodzaje masowych reakcji na nadchodzące z rynku sygnały o zmia-
nie tempa wzrostu lub spadku aktywności gospodarczej, reakcje, które różnią się 
od znanych jako typowe zachowania homo oeconomicus, opisywane w mikroekono-
mii. W szczególności chodzi nam o dwa rodzaje zachowań.
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Pierwszy to nerwowe, gwałtowne i masowe reakcje przedsiębiorców i konsumen-
tów na sygnały (emitowane przez giełdy, sfery polityczne, środki masowego przekazu, 
plotki itd.) o pogarszaniu się lub poprawie sytuacji, o przewidywanym spadku bądź 
wzroście popytu lub podaży, inwestycji, skoku albo spadku cen, podatków, stóp pro-
centowych itp. W rezultacie mamy zjawisko gwałtownego przyspieszenia i wzmoc-
nienia spadków aktywności lub w przeciwnym wypadku, jej nieoczekiwanych wzro-
stów. Zachowania takie obserwujemy u przedsiębiorców kapitalistycznych, zarówno 
wielkich, nowoczesnych korporacji, jak i, w postaci masowych reakcji, u milionów 
małych przedsiębiorstw i znacznej części konsumentów.

Zachowania te najczęściej wzmacniają się w kolejnych odcinkach czasu, co po-
woduje, że reakcje uczestników rynku są niewspółmierne do tego, co się faktycznie 
dzieje na rynku w sferze zjawisk realnych. Stąd gwałtowne wybuchy aktywności lub 
dramatyczne jej załamania. Tego typu zjawiska od zawsze występowały na giełdach 
towarowych i pieniężnych. Rozwój kontaktów elektronicznych niepomiernie wzmoc-
nił i upowszechnił takie przesadne pobudzanie i tłumienie aktywności uczestników 
życia gospodarczego.

Drugi typ, właściwy głównie producentom tradycyjnym (niektórym rodzajom 
przedsiębiorców, zwłaszcza drobnotowarowym gospodarstwom rolnym), to brak re-
akcji na sygnały nadsyłane przez rynek, albo nawet reakcje z nimi sprzeczne. Przy-
kładem tych ostatnich może być wzrost podaży jako reakcja na spadek cen.

Wszystkie te zachowania mają niewątpliwie istotny udział w kształtowaniu się 
ogólnej aktywności gospodarczej, często pogłębiając jej wzrosty i spadki, ale czasa-
mi, przeciwnie, zmniejszając amplitudę wahań.

1.4. Mechanizm regulacji i polityka

Wymienione w tytule zjawiska zasadniczo się od siebie różnią i w związku z tym 
stanowią całkowicie odrębne czynniki sprawcze falowania aktywności gospodarczej. 
Mechanizm regulacji jest wprawdzie tworzony przez ludzi, ale po jakimś czasie au-
tonomizuje się, funkcjonuje jako coś danego, obiektywnego, czemu ludzie muszą się 
podporządkować. Natomiast polityka gospodarcza to bieżąca, mniej lub bardziej świa-
doma, ingerencja ludzi mających władzę w działalność gospodarczą. Jest to więc tak-
że ingerencja w sam mechanizm regulacji. W praktyce te dwa zjawiska są ze sobą sil-
nie sprzężone.

W tym tekście połączyliśmy ich omawianie, żeby uniknąć powtórzeń.
Ustrój (system) gospodarczy to mniej lub bardziej zwarty zbiór formalnych i nie-

formalnych instytucji, które tworzą podstawy i ramy tego, co nazywamy mechanizmem 
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regulującym działalność gospodarczą ludzi, ich zespołów, społeczeństw. W kapitali-
zmie takim głównym regulatorem jest mechanizm konkurencji rynkowej, zaś najważ-
niejszymi rodzajami instytucji, które go określają, są własność prywatna i pieniądz.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w praktyce (inaczej niż w mode-
lach teoretycznych) obok dominujących instytucji, które decydują o charakterze dane-
go ustroju, z reguły istnieją także odwieczne instytucje nieformalne (jak np. rodzinne 
gospodarstwo domowe) oraz instytucje przejęte z innych ustrojów, np. z poprzednich 
epok lub od współczesnych sąsiadów.

W rezultacie zbiór instytucji obowiązujących i tolerowanych w danym czasie 
w jakimś kraju jest z reguły splotem różnych elementów, mniej lub bardziej wzajem-
nie zgodnych, ale przeważnie słabo do siebie dopasowanych lub wręcz sprzecznych. 
Może to być nawet tak zdumiewająca kombinacja różnych składników, jak np. chiń-
skie komunistyczne centralne sterowanie gospodarką, w której mieszczą się także – 
i funkcjonują – wielkie segmenty kapitalizmu monopolistycznego.

Patrząc na różnorodne, istniejące współcześnie na świecie, odmiany ustrojów 
gospodarczych i ich części składowe, można je – w dużym przybliżeniu – podzielić 
na trzy kategorie. Posłużymy się tu znaną klasyfikacją Stanisława Ossowskiego, który 
wyróżnia tyle właśnie czystych typów ładu (porządku) społecznego. Pierwszy to ład 
przedstawień zbiorowych, w którym panuje „życie społeczne oparte na konformi-
zmach społecznych, uregulowane przez tradycyjne wzory”, drugi – porządek mono-
centryczny, gdzie „życie społeczne regulowane jest przez centralne decyzje dzięki or-
ganizacji czuwającej nad ich przestrzeganiem” oraz trzeci – porządek policentryczny, 
w którym istnieje „równowaga społeczna osiągnięta automatycznie dzięki »natural-
nym prawom« interakcji, w wyniku indywidualnych nie skoordynowanych decyzji, 
przy respektowaniu pewnych reguł gry (norm współżycia)” [Ossowski, 1962, s. 86].

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowego omówienia tego fragmentu ładu spo-
łecznego, który bezpośrednio dotyczy działalności gospodarczej. Ten ład gospodarczy 
to sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych – uczestników działalności, 
polegającej na wytwarzaniu i dystrybuowaniu dóbr ekonomicznych. Jest to mecha-
nizm regulujący procesy podejmowania decyzji i dokonywania wyboru w zakresie 
produkcji i konsumpcji. Ujmując rzecz najkrócej, określa on, kto i na jakim stanowi-
sku bierze w tym udział, podejmując decyzje, co produkować, jak produkować i dla 
kogo produkować.

Główna różnica między wyżej opisanymi trzema rodzajami ładu gospodarcze-
go zawiera się w zakresie swobód podejmowania decyzji i dokonywania wyborów 
przez uczestników życia gospodarczego. Typ pierwszy („przedstawień zbiorowych”) 
w porównaniu z dwoma pozostałymi daje wszystkim uczestnikom najmniej swobo-
dy. Typ drugi („porządek monocentryczny”) dzieli uczestników na kategorie, z któ-
rych jedna (lub niektóre) dysponują swobodą w wielkim (często niemal nieograni-
czonym) zakresie, pole zaś swobody wyboru pozostałych uczestników jest małe lub 
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bliskie zeru. Typ trzeci („porządek policentryczny”) daje wielką swobodę wszystkim 
uczestnikom, ograniczoną jedynie wymaganiami ogólnego porządku.

Te trzy typy w różny sposób wpływają na procesy falowania aktywności go-
spodarczej.

Typ pierwszy jest najmniej dynamiczny. Słabo stymuluje wzrost aktywności, 
tym samym najmniej przyczynia się do jej falowania. A nawet jeśli do tego falowa-
nia historycznie dochodziło, to z reguły było ono indukowane przez inne, omawia-
ne przez nas czynniki.

Co do typu drugiego, porządku monocentrycznego, obserwuje się częste i sil-
ne zafalowania, wywoływane głównie przez czynnik polityczny. Nierzadkie są woj-
ny, aneksje i grabieże, zamachy stanu, a także nieoczekiwane, zaskakujące pomysły 
władz w sferze reform ustrojowych oraz gigantycznych przedsięwzięć w rodzaju bu-
dowy piramid, rolniczego zagospodarowywania obszarów półpustynnych, odwraca-
nia biegu rzek itp.

Typ trzeci – kapitalistyczny mechanizm konkurencji rynkowej – powoduje, jak 
wiadomo, powtarzające się wzloty i zapaści aktywności gospodarczej, tonowane lub 
wzmagane przez polityczną interwencję władz państwowych i międzynarodowych.

W historii współczesnej w każdym niemal kraju można znaleźć elementy wszyst-
kich tych trzech porządków, jednakże w bardzo różnej proporcji i konfiguracji. Są to róż-
ne połączenia takich składników, jak na przykład: mniej lub bardziej wolna konku-
rencja rynkowa, działalność monopolistyczna, zorganizowane grupy przestępcze, 
tradycyjne rolnictwo, handel i rzemiosło, etatystyczna polityka demokratycznych 
państw opiekuńczych, faszystowskich i komunistycznych itd., itp. W tej różnorodności 
mamy do czynienia z najrozmaitszymi źródłami falowania aktywności gospodarczej.

Na przykład dziś w Polsce decydujący jest współczesny kapitalistyczny mecha-
nizm regulacyjny. Jego główną cechą jest istnienie znacznych swobód gospodarczych 
przysługujących prywatnym właścicielom dóbr ekonomicznych, czyli konkurującym 
na rynku uczestnikom życia gospodarczego. To wyraz dominowania ładu policen-
trycznego. Jest to jednak kapitalizm typu etatystycznego, w którym niemal połowa 
wytwarzanych dóbr znajduje się w gestii scentralizowanego aparatu państwowego. 
A to przecież przejaw ładu monocentrycznego. W tym naszym kapitalizmie istnieje 
ponadto znaczący sektor tradycyjnej gospodarki rolnej. W tymże sektorze, obok ta-
kich instytucji jak pieniądz i rynek, wielkie znaczenie ma gospodarka naturalna z po-
zostałościami dawnych elementów ładu „przedstawień zbiorowych”. Bardzo liczne 
są też u nas gospodarstwa domowe, w których brak jest rozdzielenia gospodarki kon-
sumenckiej i działalności półnaturalnego przedsiębiorstwa.

Skąd to się wzięło? Historia ludzkości zaczęła się i trwała niezmiernie długo 
z dominacją ładu przedstawień zbiorowych. Ustroje monocentryczne, niewolnictwo, 
azjatycki despotyzm, europejski feudalizm i inne podobne, staromodne łady mono-
centryczne to wynalazki względnie niestare. Tak działo się przez wieki i tysiąclecia. 


