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KRYZYSY W GOSPODARCE
W INTERPRETACJI JEANA-BAPTISTE’A SAYA
Streszczenie: Koncepcja prawa rynków autorstwa Jeana-Baptiste’a Saya określiła kierunek
poglądów nie tylko ekonomii klasycznej, ale również późniejszej ekonomii neoklasycznej.
Dla Saya zagadnienia nadprodukcji i kryzysów stanowią kwintesencję mechanizmów rynkowych, których interpretacja jest bardzo ściśle powiązana z prawem rynków. Jako gorący zwolennik wolności gospodarczej i swobodnego działania rynku Say przyjmował niemożliwość
pojawienia się nadprodukcji i ogólnych kryzysów w gospodarce. Nie zaprzeczał możliwości
zaistnienia nierównowagi sektorowej bądź branżowej, jednak szukając przyczyn tego zjawiska poza systemem ekonomicznym, znajdował je w szokach egzogenicznych. Celem artykułu
jest przedstawienie zagadnień kryzysu i wzrostu gospodarczego w interpretacji francuskiego
klasyka ekonomii.
Słowa kluczowe: Jean-Baptiste Say, ekonomia klasyczna, kryzys, prawo rynków.

1. Wstęp
Poglądy ekonomiczne Jeana-Baptiste’a Saya, obok doktryny smithowskiej, stanowią
fundament doktryny klasycznej, a sayowskie prawo rynków stanowi jeden z filarów
doktryny neoklasycznej. Jean-Baptiste Say był szczególnie żarliwym zwolennikiem
wolności gospodarczej i swobodnego kształtowania mechanizmu rynkowego. Interpretacja procesów gospodarczych francuskiego ekonomisty odwołuje się do podstawowych założeń liberalizmu gospodarczego.
Dynamiczny rozwój gospodarki kapitalistycznej w okresie rewolucji przemysłowej oraz związana z nim intensywna industrializacja i intensyfikacja produkcji maszynowej, przyniosły wzrost znaczenia inwestycji, a wraz z tym problem ogólnych
kryzysów nadprodukcji. Nauka ekonomii podjęła próby teoretycznej odpowiedzi na
sytuacje kryzysowe, a także wskazania sposobów ich uniknięcia. Najbardziej znaczącym rezultatem tych poszukiwań był dowód przeprowadzony przez J.-B. Saya
i J. Milla, którzy na bazie założeń, że podaż generuje wielkość popytu, stworzyli
pozytywną teorię kryzysów.

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 573

2014-02-24 08:34:14

574

Renata Pęciak

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja ujęcia kryzysów nadprodukcji oraz
wzrostu gospodarczego w teorii francuskiego klasyka ekonomii.

2. Niemożliwość ogólnej nadprodukcji
„Zdrowie społeczeństwa domaga się (...) właściwej równowagi między produkcją
a konsumpcją. Produkować za mało jest złem, za dużo także złem, może mniejszym,
lecz mniej pewnym. Każdy brak produkcji powoduje niemożność zaspokojenia
pewnej ilości potrzeb, każdy nadmiar prowadzi do marnotrawstwa i roztrwonienia
sił gospodarczych” – pisał Ch. Gide1. Problem równowagi nie istniał w gospodarce
autarkicznej, gdyż w takiej gospodarce można przewidzieć własne spożycie i ustalić
odpowiednią do niego produkcję. Gide zauważył, że nawet wtedy, kiedy pojawił się
podział pracy i wymiana towarowa, jeżeli producent produkował na zamówienie
lub znał preferencje każdego odbiorcy, utrzymanie równowagi pomiędzy produkcją
a konsumpcją nie przedstawiało trudności. Problem zachowania równowagi pojawił
się w gospodarce kapitalistycznej, w której wielkość produkcji spoczywała w rękach
przedsiębiorców, pośredników i spekulantów, którzy wyprzedzali zapotrzebowanie.
Ch. Gide i Ch. Rist pisali: „Ciekawe jest zastosowanie, zrobione przez Saya
z jego teorii rynków zbytu do kwestii kryzysów, wynikłych z nadprodukcji, ponieważ stawia w najwłaściwszym świetle prawdziwe dążności Saya”2. Teoria kryzysów
tego klasyka związana jest nieodłącznie z założeniami prawa rynków.
Sayowskie ujęcie prawa rynków jest kluczem do interpretacji kryzysów pojawiających się w gospodarce. Say istotną rolę przypisywał zagadnieniu nadprodukcji
i kryzysów. W liście do T. Malthusa, zastanawiając się, „(...) skąd wynika ogólne
zapchanie wszystkich rynków świata?”3, przyznawał, iż istnieje taka możliwość.
Wychodząc z założeń prawa rynków, próbował znaleźć przyczyny i jednocześnie
rozwiązanie tego problemu. Jeżeli produkty wymieniają się na produkty, import jest
wymieniany na eksport, i na odwrót, to znaczy, że jedne dla drugich otwierają nowe
rynki. Jeżeli produkuje się jakieś dobro tylko w celu jego sprzedaży i jeżeli się je
sprzedaje tylko w zamian za nabycie innego dobra, równowaga rachunkowa sumy
sprzedaży i sumy kupna wyklucza możliwość ogólnej nadprodukcji lub ogólnego
niedoboru dóbr. Say, dowodząc, że globalna podaż równa jest globalnemu popytowi,
wnioskował, że ogólna nadprodukcja jest niemożliwa. Twierdził, iż jeżeli produkty
nie się sprzedają i nie znajdują rynków zbytu, to dlatego, że inne produkty nie są
produkowane. Dowodził w ten sposób, że w przezwyciężeniu kryzysów rozwiązanie

K. Gide, Zasady ekonomii społecznej, Gebethner i Wolff, Warszawa 1914, s. 216.
K. Gide, K. Rist, Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych, T. 1.
Gebethner i Wolff, Warszawa 1919, s. 145.
3
J.-B. Say, Lettres à Malthus, [w:] J.-B. Say, Cours d’économie politique et autres essais, Flammarion, Paris 1996, s. 224.
1
2
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nie spoczywa w stymulowaniu popytu, jak sugerował Malthus, lecz w faworyzowaniu produkcji4. To produkcja otwiera rynek zbytu dla produktów.
Say, łącząc problem nadprodukcji z zagadnieniem popytu, wykazał współzależność między rynkami5. Produkty nabywa się za produkty, a pieniądz jest jedynie pośrednikiem wymiany – z tych założeń wyprowadził stwierdzenie, iż renta,
procent i płaca, które są dochodami powstającymi w procesie produkcji, pozwalają nabywać produkty. Producenci są równocześnie konsumentami, a w warunkach
wolnej konkurencji ich potrzeby determinują niezbędną produkcję, tę, na którą został wyrażony największy popyt, ponieważ właśnie taka produkcja – jak pisał Say
– „dostarcza producentom największych dochodów”6. Stąd produkcja tworzy swoje
własne zdolności nabywcze. Ludzie przyczyniający się do tej produkcji (robotnicy,
przedsiębiorcy, kapitaliści) otrzymują dochody (płacę, zysk, procent), które dokładnie odzwierciedlają koszty (ceny) produkcji i które w konsekwencji pozwalają im
nabyć tę produkcję. Produkty i dochody, strumień rzeczywisty i pieniężny, podaż
i popyt równoważą się więc automatycznie. Prawo rynków pokazuje, że równowaga
ekonomiczna dokonuje się spontanicznie. Jeżeli każdy akt produkcji otwiera rynki
zbytu, a nadprodukcja ogólna jest niemożliwa, w jaki sposób możliwe są więc kryzysy gospodarcze?
Prawo podaży i popytu automatycznie utrzymuje równowagę pomiędzy wielkością produkcji a konsumpcją. Ilekroć jakiś towar zostanie wyprodukowany w wielkości przekraczającej zapotrzebowanie, spada jego wartość wyrażona w cenie. Ten
spadek, powodując zmniejszenie się dochodu producentów, zwłaszcza zysku przedsiębiorcy, zmusza przedsiębiorców do wycofania się z produkcji tego towaru. Wielkość podaży towaru zostaje ograniczona do wysokości popytu. I przeciwnie, jeżeli
w procesie produkcji jakiegoś towaru lub ogólnie rzecz ujmując w jakiejś gałęzi
przemysłu, udział bierze siła robocza i kapitał niewystarczające do zaspokojenia
potrzeb konsumentów, wówczas wartość oferowanego towaru wzrasta. Wzrost zysków producentów i płac robotników przyciąga innych producentów do tej gałęzi,
zwiększając tym samym wzrost podaży do wysokości popytu. Schemat kryzysów
przedstawiono na rys. 1.
Nie można zagwarantować sytuacji, w której podaż jakiegoś dobra odpowiada
w wystarczającym stopniu na zapotrzebowanie, i odwrotnie, by popyt mógł całkowicie absorbować produkcję. W ten sposób pojawić się mogą kryzysy sektorowe, którym nie zaprzecza prawo rynków. Kiedy równowaga ogólna jest zachowana, suma
algebraiczna kryzysów cząstkowych jest równa zeru. Kryzysy te zanikają w sposób naturalny. Ceny dóbr sektorów deficytowych wzrastają, zaś ceny dóbr sektorów odznaczających się nadwyżką spadają. Takie sygnały zmuszają odpowiednio do
4

s. 39.

P. Rosner, Say’s law and the post-napoleonic crisis, “History of Economic Ideas” 1995, nr 3,

P.O. Jonsson, On Gluts, Effective Demand, and the True Meaning of Say’s Law, “Eastern Economic Journal” 1997, Vol. 23, nr 2, s. 204.
6
J.-B. Say, Lettres à Malthus... , s. 236.
5
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Nadwyżka podaży produktu A
Spadek ceny produktu A

Nadwyżka popytu na produktu B
Wzrost ceny produktu B

Przesunięcie kapitałów i siły roboczej z produkcji A do B
Spadek podaży produktu A

Wzrost podaży na produkt B

Resorpcja nierównowagi wyjściowej
Rys. 1. Schemat kryzysów i ich resorpcja w przypadku istnienia dwóch produktów
Źródło: J. Boncoeur, H. Thouément, Histoire des idées économiques, De Platon à Marx. T. 1. Nathan,
Paris 1989, s. 136.

zwiększania bądź zmniejszania produkcji, natomiast mobilność kapitału zapewnia
dopasowanie się produkcji.
Nadmiar bądź niedobór produktów w jakiejś gałęzi, powodujące nadprodukcję
częściową, zostają wyrównane poprzez przesunięcie kapitałów i siły roboczej z gałęzi, w których zastosowano zbyt dużo czynników produkcji, do gałęzi, które charakteryzują się ich niedostatkiem. Istnieje więc prawdopodobieństwo przejściowych
zakłóceń, niemniej jednak, przy zagwarantowaniu wolnej konkurencji, można im
skutecznie przeciwdziałać.
Z punktu widzenia teoretycznego ekonomistów nurtuje kwestia nadprodukcji
i przeładowania rynków. To samo pytanie, z punktu widzenia praktycznego, niepokoi przedsiębiorców. Podejście teoretyków i praktyków różni się zasadniczo. Ekonomiści nie zaprzeczają, że nadprodukcja jakiegoś towaru jest niemożliwa, niemniej
niektórzy odrzucają ogólną nadprodukcję w gospodarce. Producenci i przedsiębiorcy, zwłaszcza właściciele towarów, które nie mają zbytu, sądzą, że ogólna nadprodukcja jest prawdopodobna. Say zauważył, że niektórzy przedsiębiorcy wyjaśniają
swoje problemy ze zbytem produktów rzadkością pieniądza. Uzasadniał jednak, że
jeżeli sprzedaż przebiega w wolnym tempie, to nie dlatego, że pieniądz jest rzadki,
lecz dlatego, że inne produkty są takie. Say stwierdzał: „Zawsze istnieje dość pieniędzy, aby służyć do obiegu i na wymianę wzajemną innych wartości, jeśli one
rzeczywiście istnieją”7.
Istotę kryzysów stanowi naruszenie porządku sektorowego, którego źródeł Say
poszukiwał w przyczynach pozaekonomicznych, takich jak klęski naturalne czy
względy polityczne. Etiologia kryzysu może jednak wynikać z samego systemu
ekonomicznego, gdyż decyzje produkcyjne opierają się na antycypacjach rynko7

J.-B. Say, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Kraków 1960, s. 210.
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wych, które mogą być błędne. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej spoczywa na
licznych decyzjach zdecentralizowanych, a utrzymanie równowagi między podażą
i popytem dokonuje się poprzez poszukiwania. Jeżeli w jakimś sektorze rozwój rynku wydaje się obiecujący, często napływ kapitału wywołany takimi perspektywami
staje się przyczyną zdolności nadprodukcyjnych w tym sektorze. Te oczekiwania
mogą spowodować niepowodzenie przedsięwzięcia.
Naruszenie sektorowe między podażą i popytem Say uznawał za zjawisko
przejściowe pod warunkiem, że działania konkurencyjne nie zostały ograniczone
w wyniku interwencji zewnętrznych. Rozumowanie Saya opiera się na fundamentalnych założeniach liberalizmu gospodarczego, według których wahania sektorowe
między podażą i popytem spontanicznie dochodzą do równowagi za sprawą gry sił
rynkowych. Interwencja państwa jest nie tylko zbędna, ale i szkodliwa, gdyż wypacza korekcyjne mechanizmy rynku. Alokacja środków produkcji dokonująca się
bez hamulców monopolowych i interwencji państwowych zagwarantuje harmonijny
rozwój. Podobnie wymiana międzynarodowa nie powinna być w żaden sposób ograniczana, gdyż import sprzyja sprzedaży produktów krajowych.
Prawo rynków zaprzecza istnieniu niedostatku globalnego popytu, wzmacniając
w ten sposób klasyczną tezę, która uznawała oszczędności za warunek konieczny
i równocześnie wystarczający do akumulacji kapitału. Ponadto z założeń prawa Say
wnioskował, iż sektory gospodarcze, które się rozwijają, pociągają za sobą rozwój
innych gałęzi gospodarczych. We współczesnej terminologii można stwierdzić, iż
wywołują efekt synergii.
Teoria, że to produkcja otwiera rynki dla produktów, dotyczy ekonomii w ujęciu
całościowym, nie zaś poszczególnych przedsiębiorstw czy gałęzi. Takie ujęcie rynku nie oznacza więc, że przedsiębiorstwo nigdy nie napotyka problemów z upłynnieniem swoich produktów. Say twierdził, że globalna podaż produktów nie może
przewyższać globalnego popytu.

3. Przyczyny kryzysów
Konsekwencją założenia prawa rynków, że produkcja otwiera rynki dla produktów,
jest teza, że kryzys ekonomiczny w zasadzie może pojawić się jedynie na skutek
szoku egzogenicznego płynącego spoza systemu ekonomicznego, np. uwarunkowań
klimatycznych, pogodowych czy też sytuacji politycznej. Przyjmuje się również,
że kryzys może nastąpić w wyniku działalności państwa oraz podejmowania złych
decyzji rządowych.
Do szoków egzogenicznych należą przede wszystkim przyczyny związane z klęskami naturalnymi. Do podstawowych przyczyn kryzysów ekonomicznych Say,
podobnie jak inni ekonomiści liberalni pierwszej połowy XIX wieku, zaliczał złe
zbiory w sektorze rolniczym. Uznawał, że jeżeli produkty nabywa się za produkty, to niepomyślne zbiory szkodzą wszelkiej sprzedaży. Say uzasadniał: „(...) dobre
zbiory przynoszą korzyść nie tylko rolnikom: przynoszą one korzyść także kupcom
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wszystkich innych branży. Kupuje się zawsze więcej, gdy się więcej zbiera. Zły urodzaj zbóż natomiast odbija się szkodliwie dla całej sprzedaży. To samo się dzieje ze
zbiorami w rzemiosłach i handlu. Jedna prosperująca gałąź handlu zachęca do kupna
i sprzyja w ten sposób obrotom we wszystkich innych dziedzinach i odwrotnie (...)”8.
Say widział w klęskach związanych z porami roku pierwszą i podstawową przyczynę trudności ekonomicznych. Niedobór częściowy w rolnictwie pociąga za sobą
niedostateczną produkcję w pozostałych gałęziach gospodarki. Takie spojrzenie na
gospodarkę uwypukla współzależność różnych gałęzi, co zauważył Say, pisząc:
„(...) jeśli pewien dział rękodzielnictwa lub handlu zamiera, inne działy też na tym
cierpią” 9.
Kolejnym czynnikiem mogącym wywołać kryzys gospodarczy są wstrząsy i niepokoje polityczne, które mogą spowodować ogólny niedostatek produkcji i zastój
ekonomiczny. Przy czym, kiedy sytuacja polityczna ulega unormowaniu, mechanizmy rynkowe ponownie zaczynają kontrolować stosunki ekonomiczne. Say pisał:
„(...) w okresie zaburzeń politycznych daje się spostrzegać pewna ciasnota kapitałów, zastój przemysłu, brak zysków, ogólna niepewność, gdy bojaźń opanowuje
umysły; i przeciwnie, gdy zaufanie powraca, następuje ruch i działalność sprzyjająca
powszechnej pomyślności”10.
Również w wojnach Say dostrzegał potencjalne zagrożenie dla gospodarki. Zaobserwował, iż w czasie wojny państwo aktywizuje produkcję i wymianę handlową,
które są skoordynowane i zależne od prowadzonej polityki. Pokój natomiast przynosi nowe wyzwanie, którym jest przystosowanie do nowych powojennych warunków. Kryzysy związane z rekonwersją mogą być dodatkowo spotęgowane ustaleniem zbyt wysokiego parytetu po okresie deprecjacji spowodowanej znaczną emisją
pieniądza w celu finansowania wojny.
Przyczynami kryzysu mogą być również działania i decyzje podejmowane,
zwłaszcza przez przedsiębiorców, wewnątrz systemu ekonomicznego. Dotyczy to
nie tylko okresu rekonwersji. Należy pamiętać, że Say propagował swoje teorie
w czasach rewolucji przemysłowej, w warunkach której decyzje przedsiębiorców
najczęściej dokonywane były przypadkowo. W liście do T. Malthusa Say opisywał
te przypadkowe decyzje oparte na spekulacjach i oczekiwaniach, nie zaś na rachunku ekonomicznym. Say wyjaśniał: „(...) niewiedza producentów i kupców w zakresie istoty i zasięgu potrzeb w miejscach, do których kieruje się produkty. W ostatnich
latach miejsce miało dużo przypadkowych spekulacji spowodowanych licznymi
nowymi stosunkami między narodami. Wszędzie brak było danych koniecznych
do prawidłowej kalkulacji”11. Twierdził jednak, że zakłócenia na rynku wynikające
z błędnych założeń i przewidywań przedsiębiorców są przypadkowe, gdyż interes
Ibidem, s. 213.
J.-B. Say, Cours complet d’économie politique pratique, Edizioni Bizzarri, Roma 1968, s. 160.
10
J.-B. Say, Traktat ..., s. 183-184.
11
J.-B. Say, Cours complet ..., s. 281.
8
9
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przedsiębiorcy gwarantuje, że wytworzona ilość dóbr nie może w sposób permanentny przewyższać potrzeb.
Konkludując, należy stwierdzić, że ogólna i ciągła nadprodukcja jest niemożliwa. W przypadku szoków problemem może okazać się interwencja państwa, w wyniku której może nastąpić ograniczenie działalności podmiotów gospodarujących.
Say stwierdzał: „Jeden rodzaj produkcji rzadko wyprzedzałby inne i te produkty nie
zawsze byłyby gorsze, gdyby wszystkiemu pozostawiono pełną swobodę”12. W systemie ekonomicznym stworzonym przez Saya, gospodarka rynkowa nie tylko zapobiega odchyleniom między globalną podażą i popytem dóbr, których symptomami
są fluktuacje cen, ale również pozwala osiągnąć całkowitą równowagę ekonomiczną, w której wszystkie rynki indywidualne znajdują się w równowadze. Koncepcja
równowagi u Saya była apelem o całkowitą wolność we wszystkich dziedzinach
ekonomii.

4. Zagadnienie wzrostu gospodarczego w ujęciu Saya
Dwa pojęcia: wzrost gospodarczy i rozwój gospodarczy, które we współczesnej literaturze ekonomicznej mają różne znaczenia, w ekonomi klasycznej były utożsamiane. Nie dokonano zasadniczego rozróżnienia pojęć, uznając je za synonimy13.
W tendencji rozwojowej gospodarki, zgodnie z prawem rynków, nie ma możliwości ogólnej nadprodukcji, gdyż produkcja sama stwarza sobie rynki zbytu, stąd
istnieje automatyczna równowaga między globalną podażą a globalnym popytem.
Możliwość zaistnienia tarć i przejściowej nierównowagi na rynku nie stanowi bariery dla długookresowego wzrostu gospodarczego. W ujęciu Saya kryzysy te naruszają równowagę między podażą oraz popytem i stanowią naruszenie porządku
sektorowego i symetrycznego. Nie istnieje jednak nadwyżka globalna podaży, a nawet jeżeli niektóre produkty znajdują się w tymczasowej nadwyżce, istnieje deficyt innych produktów. W gospodarce nadprodukcja współistnieje więc równolegle
z niedoborem.
Say twierdził, że rozmiary efektywnego popytu w gospodarce wyznaczone są
przez rozmiary produkcji i wypłacone dochody. W odniesieniu do działań w zakresie ekonomii politycznej twierdził, że popieranie konsumpcji nieprodukcyjnej przez
państwo nie prowadzi do bogacenia się kraju. Krytykował zwykłą konsumpcję,
uznając ją za marnotrawną i niegospodarną. Say twierdził: „(...) zwykłe spożycie,
które ma na celu jedynie wywołanie nowej produkcji, nie przyczynia się wcale do
wzrostu bogactwa kraju. Niweczy ono po prostu to, co produkuje”14. Konsumpcja
nieprodukcyjna nie tworzy nowych rynków zbytu, a transferowy charakter tych
12
13

s. 31.

14

J.-B. Say, Traktat ..., s. 214.
M. Nasiłowski (red.), O teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu, PWN, Warszawa 1978,
Ibidem, s. 218.
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wydatków zmniejsza możliwości akumulacji, przez co spada tempo wzrostu gospodarczego. Say był przeciwnikiem nieprodukcyjnej konsumpcji części dochodu
narodowego, a w maksymalizacji zysków przedsiębiorców widział możliwość aktywizacji akumulacji kapitału, a co za tym idzie – przyspieszenia realizacji wzrostu
gospodarczego. Say zakładał, iż wydatki inwestycyjne, które podnoszą produkcję,
stanowią silniejszy bodziec dla wzrostu bogactwa w gospodarce niż równoważna
suma konsumpcji15.
Dla Saya konsumpcja produkcyjna to konsumpcja, która zaspokaja potrzeby
społeczeństwa, dlatego właśnie należy faworyzować rozwój potrzeb społecznych.
Francuski klasyk zauważał: „Aby przemysł mógł się rozwijać, nie wystarcza zwykłe
spożycie: należy podsycać rozwój gustów i potrzeb, które rodzą wśród ludności chęć
spożycia; tak samo do rozwoju sprzedaży trzeba dopomóc spożywcy w zdobyciu zysku, aby był w stanie kupować. Są to potrzeby ogólne i stałe narodu, które zachęcają
go do produkcji, żeby mógł kupować i które dzięki temu nadają spożyciu charakter nieustannie odnawiany i sprzyjający dobrobytowi rodzin”16. Konsumpcja, sama
w sobie, nie przyczynia się do powiększenia bogactwa narodowego. Korzystna jest
jedynie w granicach, które pozwalają zaspokoić potrzeby. Potrzeby mogą się mnożyć i powiększać, wnioskować więc należy, że produkty pozwalające zaspokajać te
potrzeby przyczyniają się do wzrostu produkcji. Zmiana i wzrost potrzeb dynamizują konsumpcję, a dobrobyt jest gwarancją, że nowe produkty znajdą rynki zbytu.
Nie istnieją ograniczenia wpływające na produkcję, które wypływałyby z przemysłu
czy kapitałów. Niemniej jednak Say przyznawał, że mogą się pojawić granice możliwości produkcyjnych spowodowane coraz większymi trudnościami napotykanymi przez pracę, przyczyniając się do wzrostu cen niektórych produktów. Cena tych
produktów jest wyższa niż ich użyteczność. W konsekwencji niemożność sprzedaży
takich produktów zamyka rynki dla nowych produktów.
W teorii Saya fundamentalne znaczenie przypada procesowi produkcji. Dla
A. Smitha bogactwo społeczeństwa jest funkcją ilości i wydajności pracy produkcyjnej, które są zdeterminowane akumulacją kapitału, gdyż to właśnie akumulacja
umożliwia wzrost wydajności pracy i wzrost produkcyjnego zatrudnienia. Akumulacja dla Smitha łączy się z pracowitością, a co za tym idzie – z dobrobytem, konsumpcja dochodów natomiast powoduje próżniactwo i nędzę17. Oszczędności uznawał za
konieczny warunek wzrostu oraz za element, który w największym stopniu przyczynia się do prosperity gospodarczej18. W przeciwieństwie do Smitha, który podkreślał
znaczenie oszczędności we wzroście, Say zauważał, iż przy dobrej koniunkturze,
W.J. Baumol, Say’s (at Least) Eight Laws, or What Say and James Mill May Really Have Meant,
“Economica” 1977, May, nr 44, s. 149.
16
J.-B. Say, Traktat ..., s. 219.
17
S. Żurawicki, Rola Adama Smitha w kształtowaniu się myśli ekonomicznej, „Ekonomista” 1976,
nr 5, s. 1036.
18
E. Domańska, Z zagadnień wzrostu gospodarczego (na tle teorii E.D. Domara), PWE, Warszawa
1968, s. 17.
15
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czyli zwiększonej produkcji, przedsiębiorcy zwiększają zarówno wydatki konsumpcyjne, jak i oszczędności19. Akumulacja kapitałów zwiększa się, ale zarówno w wyniku zwiększenia produkcji, jak i wzrostu oszczędności. Say konstatował, iż zdolności produkcyjne, które wynikają z tworzenia kapitałów są nieograniczone, stąd też
wzrost gospodarczy dla Saya nie ma granic20.
Zdaniem innego klasyka ekonomii, D. Ricarda, wzrost gospodarczy w krótkim
okresie przebiega harmonijnie, natomiast w długim okresie rozwój ekonomiczny
prowadzi nieuchronnie do redukcji zysków kapitalisty. Konsekwencją tego spadku jest spowolnienie, a następnie wstrzymanie procesu akumulacji, w ten sposób
gospodarka nieuchronnie zmierza do stagnacji sekularnej21. Innowacje techniczne
mogą opóźnić tę tendencję do spadku wysokości zysków, ale nie mogą powstrzymać
tendencji, która jest nieunikniona. Dla Ricarda stagnacja sekularna, która hamuje
produkcję i tworzenie nowych bogactw, jest bardzo niepomyślna dla gospodarki.
J.S. Mill przedstawiał inną wizję stagnacji sekularnej22. Dostrzegał ewentualność
zahamowania wzrostu gospodarczego, dowodząc, że tendencje rozwojowe w gospodarce mogą być sparaliżowane w wyniku ograniczonych bogactw naturalnych (zasobów ziemi) i przerodzić się w tak zwany stan stagnacji sekularnej (stan trwały),
inaczej mówiąc w gospodarkę o wzroście zerowym. Istotne jest rozróżnienie między
stagnacją sekularną w ujęciu Milla a stagnacją gospodarczą. Mill rozumiał stagnację sekularną jako sytuację, w której produkcja jest wystarczająca dla zapewnienia
zwykłych potrzeb, populacja oraz dobra materialne zaś są utrzymane na pożądanym
poziomie.
W interpretacji Saya ujęcie wzrostu gospodarczego w warunkach zagwarantowania swobody rynku stanowi optymistyczną wizję mechanizmów gospodarczych.

5. Podsumowanie
W pierwszej połowie XIX wieku środowisko ekonomiczne zostało właściwie zdominowane przez optymistyczną teorię, która uzasadniała możliwość harmonijnego
wzrostu gospodarczego zakłócanego jedynie przypadkowymi kryzysami ekonomicznymi23. Częste kryzysy, które zaczęły wstrząsać gospodarkami w XIX wieku,
kiedy towary nie znajdowały rynku zbytu, a w rezultacie siła robocza nie znajdowała
zatrudnienia, tłumaczono w świetle prawa Saya falującym cyklem koniunkturalnym,
który powodował jedynie chwilowe zaburzenie, ale nie zmieniał w sposób istotny
J.-B. Say, Traktat..., s. 176.
Ibidem, s. 181.
21
J. Górski, Zarys historii ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 143.
22
O. Amiel (red.), Les classiques de l’économie politique. Une anthologie, Presse Pocket, France
1991, s. 19.
23
E. Domańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy,
Reagan i inni, PWN, Warszawa 1992, s. 20.
19
20
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panującej sytuacji harmonijnego wzrostu gospodarczego. Takie rozumowanie i uzasadnianie kryzysów i depresji pozwoliło przetrwać prawu rynków24.
Dwa aspekty prawa rynków cechują interpretację Saya. Pierwszy – aspekt dedukcyjny, logiczny, który podtrzymuje tezę, że produkty wymieniają się na produkty,
i drugi – aspekt doktrynalny, który implikuje koncepcję ogólnej równowagi i wiarę
w regulujące mechanizmy rynkowe. Optymistyczna interpretacja kryzysów znalazła
wielu zwolenników. Teoria francuskiego ekonomisty, choć modyfikowana, stała się
jednym z filarów ekonomii neoliberalnej, a niektóre założenia nadal stanowią punkt
wyjścia analizy zjawisk ekonomicznych. Z drugiej jednak strony wielu współczesnych myślicieli akademickich i działaczy społecznych nie zgodziłoby się z proponowanym przez francuskiego klasyka pobudzaniem potrzeb konsumpcyjnych, dowodząc, że kultura konsumpcji współczesnego społeczeństwa postindustrialnego niesie
za sobą wiele zagrożeń w wymiarze społecznym, indywidualnym czy ekologicznym. Pamiętać należy jednak, że interpretacja kryzysów zaprezentowana przez Saya
odnosiła się do innych warunków gospodarczych. Prawie 200 lat historii i zmian
społeczno-gospodarczych nie pozwala na przyjęcie wszystkich założeń i postulatów
Saya. Jednak w obliczu współczesnego kryzysu gospodarczego powrót do analizy
zjawisk generujących kryzys, zarówno z punktu widzenia ekonomii liberalnej, jak
i z punktu widzenia ekonomii nieliberalnej, może przynieść wyjaśnienie i rozwiązanie tak ważkich obecnie problemów.

Literatura
Amiel O. (red.), Les classiques de l’économie politique. Une anthologie, Presse Pocket, France 1991.
Baumol W.J., Say’s (at Least) Eight Laws, or What Say and James Mill May Really Have Meant, “Economica” 1977, May, nr 44.
Boncoeur J., Thouément H., Histoire des idées économiques. De Platon à Marx. T. 1. Nathan, Paris
1989.
Domańska E., Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy, Reagan
i inni, PWN, Warszawa 1992.
Domańska E., Z zagadnień wzrostu gospodarczego (na tle teorii E. D. Domara), PWE, Warszawa 1968.
Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
Gide K., Rist K., Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych. T. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1919.
Gide K., Zasady ekonomii społecznej, Gebethner i Wolff, Warszawa 1914.
Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
Jonsson P.O., On Gluts, Effective Demand, and the True Meaning of Say’s Law, “Eastern Economic
Journal” 1997, Vol. 23, nr 2.
Nasiłowski M. (red.), O teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu, PWN, Warszawa 1978.
Say J.-B., Cours complet d’économie politique pratique, Edizioni Bizzarri, Roma 1968.
Say J.-B., Cours d’économie politique et autres essais, Flammarion, Paris 1996.
Say J.-B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Kraków 1960.
Żurawicki S., Rola Adama Smitha w kształtowaniu się myśli ekonomicznej, „Ekonomista” 1976, nr 5.
24

J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991, s. 89.

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 582

2014-02-24 08:34:15

Kryzysy w gospodarce w interpretacji Jeana-Baptiste’a Saya

583

CRISES IN THE ECONOMY IN THE INTERPRETATION
OF JEAN-BAPTISTE SAY
Summary: The idea of the law of markets created by Jean-Baptiste Say determined the direction of views not only for classical economics but also for later neoclassical economics. According to Say the issues of overproduction and crises are the essence of market mechanism,
which interpretation is closely connected with the law of markets. As the supporter of economic freedom and not limited market operation Say declared the impossibility of overproduction and crises appearance in the economy. He did not deny the possibility of imbalance in
sectors or branches but looking for crisis reasons outside the economic system he found them
in the external shocks. The main aim of the article is to show the issues of crisis and economic
growth in the interpretation of French classic of economics.
Keywords: Jean-Baptiste Say, classical economics, crisis, law of markets.
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