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W∏adys∏aw Marian Zawadzki urodzi∏ si´ 8 wrzeÊnia 1885 roku w mieÊcie
za∏o˝onym przez Giedymina1. Jego pradziadek, Józef Zawadzki (1771-1838),
odkupi∏ w 1805 roku od uniwersytetu drukarni´. W 11 lat póêniej za∏o˝y∏ pierwszà w Wilnie ksi´garni´. On to wreszcie wyda∏ niewielki skromny tomik m∏odego poety, który nosi∏ tytu∏ Ballady i romanse, ale zapowiada∏ ju˝ nowe, romantyczne idee. Drukarni´ i ksi´garni´ po Józefie dziedziczyli jego nast´pcy.
W czasach W∏adys∏awa ksi´garnia, mieszczàca si´ ju˝ w nowej kamienicy
przy ulicy Piles 8, by∏a instytucjà obroÊni´tà tradycjà. Tu mo˝na by∏o kupiç
ksià˝ki z ca∏ej Europy – równie˝ groêne dla systemu despotycznego. W takiej
oto rodzinie urodzi∏ si´ W∏adys∏aw Zawadzki.
Poczàtkowo uczy∏ si´ w domu. Potem wstàpi∏ do Pierwoj Wilenskoj Gimnazji mieszczàcego si´ w g∏ównym gmachu dawnego uniwersytetu. Tu, na
dziedziƒcach zwiàzanych z nazwiskami Skargi, Sarbiewskiego, Âniadeckich,
w dawnej szkole Mickiewicza i S∏owackiego, zakazywano „gawarit po polski”.
To pchn´∏o go do dzia∏ania w konspiracyjnych kó∏kach m∏odzie˝owych. Chyba gimnazjum robi∏o na nim takie wra˝enie, jak na jego starszym koledze,
który tak je scharakteryzowa∏: „...gniot∏a mnie atmosfera gimnazjalna, oburza*

**

1

Autorzy sà pracownikami Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie. Artyku∏ wp∏ynà∏ do redajcji w listopadzie 2004 r.
Artyku∏ ten sk∏ada si´ z dwóch wystàpieƒ wyg∏oszonych przez profesorów Janusza Beksiaka
i Bogdana Grzeloƒskiego na seminarium polsko-litewskim, które odby∏o si´ 22 wrzeÊnia 2003
roku w Uniwersytecie Wileƒskim. Pierwszà cz´Êç artyku∏u zarysowujàcà biografi´ Mariana
Zawadzkiego napisa∏ B. Grzeloƒski, drugà omawiajàcà teori´ równowagi ogólnej J. Beksiak.
Pierwotne teksty tych wystàpieƒ zosta∏y opublikowane w: „W∏adys∏aw Marian Zawadzki 1885-1939”, Warszawa 2004.
Przy pisaniu tego tekstu korzystano z: akt personalnych przechowywanych w teczce osobowej
W. Zawadzkiego, Archiwum SGH [Krzeczkowski, 1939, s. 3-8], [Landau, 1986, s. 368-401].
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∏a niesprawiedliwoÊç i polityka pedagogów, nu˝y∏ i nudzi∏ wyk∏ad nauk” [Pi∏sudski, 1937, s. 47]. W 1903 roku Zawadzki zda∏ egzaminy maturalne i uda∏
si´ na studia przyrodnicze do uniwersytetu moskiewskiego. Trudno powiedzieç z czego wynika∏a ta decyzja, w ka˝dym razie wybrany kierunek nie interesowa∏ go. OpuÊci∏ Moskw´ i – zahaczajàc o Lipsk i o Zurych – przeniós∏
si´ do Krakowa na Uniwersytet Jagielloƒski. Zapisa∏ si´ na studia filozoficzno-humanistyczne. RównoczeÊnie w∏àczy∏ si´ aktywnie w dzia∏alnoÊç politycznà. Wstàpi∏ do Polskiej Partii Socjalistycznej, kiedy na ziemiach polskich zacz´∏a si´ rewolucja majàca swój poczàtek w Rosji. W koƒcu 1905 roku zaczà∏
dzia∏aç wÊród robotników ¸odzi. Kl´ska rewolucji zmusi∏a go do opuszczenia
zaboru rosyjskiego. Emigrowa∏, aby uniknàç represji w∏adz carskich.
W roku 1906 wyjecha∏ do Pary˝a i tu podjà∏ studia w Ecole Libre des
Sciences Politiques (Szko∏a Nauk Politycznych). Atmosfera tej uczelni jak i problematyka wyk∏adów oraz du˝a swoboda w zakresie w∏asnej pracy bardzo mu
odpowiada∏y. Po trzech latach, w 1909 roku, ukoƒczy∏ uczelni´ z wyró˝nieniem piszàc prac´ pt. „Sociétés coopératives de vente” pod kierunkiem profesora polityki spo∏ecznej Emila Cheyssona. Otrzymanie dyplomu nie oznacza∏o
dla niego ukoƒczenia nauki. Zainteresowa∏ si´ g∏´biej ekonomià. Wiedz´ w tym
zakresie zdobywa∏ samodzielnà pracà – szerokimi lekturami. Poczàtkowo przebywa∏ w Pary˝u, ale z czasem uda∏ si´ do Londynu. Aleksy Wakar, który analizowa∏ ca∏y dorobek Zawadzkiego, sàdzi∏, ˝e najbardziej zainteresowa∏y go prace w∏oskiego ekonomisty i socjologa Vilfredo Pareto i one to pociàga∏y go
w kierunku studiów nad zastosowaniem matematyki w ekonomii [Wakar, 1939,
s. 30-47]. Owocem lektur i przemyÊleƒ Zawadzkiego by∏a opublikowana w Pary˝u w 1914 roku ksià˝ka pt. Les mathématiques appliquéesá l’économie politique. Mi´dzynarodowe Êrodowisko ekonomiczne dobrze przyj´∏o t´ prac´ [Edgeworth, 1915, s. 36-63, 189-203]. Zyska∏a mu uznanie i wyrobi∏a pozycj´,
choç liczy∏ dopiero 29 lat. Zach´ci∏o go to do podj´cia staraƒ o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego w Uniwersytecie Jagielloƒskim. Na poczàtku
1914 roku powróci∏ do Wilna. Przet∏umaczy∏ wtedy – z niewielkimi zmianami
– swojà prac´ na j´zyk polski i opublikowa∏ w Wilnie pod tytu∏em: Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej. Ale wybuch wojny 1914 roku zmieni∏
jego plany. Zaanga˝owa∏ si´ politycznie. Przede wszystkim dzia∏a∏ na rzecz
odbudowy paƒstwa polskiego i zbli˝enia Polski i Litwy. JednoczeÊnie podejmowa∏ ró˝ne zaj´cia dydaktyczne. Uczy∏ j´zyka francuskiego i po raz pierwszy –
ekonomii. Szczególnà satysfakcj´ sprawi∏o mu zaproszenie na wyk∏ady do Politechniki Warszawskiej i Wy˝szej Szko∏y Handlowej w Warszawie. Z tà drugà
uczelnià zwiàza∏ si´ silniej. Zosta∏ jej profesorem.
Od roku 1918 polityka i nauka na przemian uk∏ada∏y jego biografi´. Kiedy zakoƒczy∏a si´ wojna, Zawadzki by∏ jednym z tych, którzy podj´li starania
o reaktywowanie uniwersytetu w Wilnie. Ju˝ 4 stycznia 1919 roku zosta∏ cz∏onkiem senatu nieistniejàcej jeszcze uczelni. Dnia 20 maja 1920 roku otrzyma∏
nominacj´ na profesora zwyczajnego Uniwersytetu Stefana Batorego.
Podjà∏ wyk∏ady z ekonomii. By∏ prodziekanem (1919-1922), a nast´pnie dziekanem (1923-1924) Wydzia∏u Prawa.
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Okres wileƒski: 1918-1930, a przynajmniej jego pierwsze lata, to w biografii Zawadzkiego czas poÊwi´cony g∏ównie pracy naukowej. Napisa∏ wtedy ksià˝k´ pt. Teoria produkcji, która ukaza∏a si´ w Warszawie w 1923 roku, wydana
przez Wy˝szà Szko∏´ Handlowà. W cztery lata póêniej opublikowa∏ jà w j´zyku francuskim w Pary˝u pod tytu∏em Esquisse d’une théorie de la production.
Poza tym dorobek jego wzbogaci∏y artyku∏y dotyczàce polityki spo∏ecznej [Postulaty obrony robotnika..., 1926, s. 1-20], [Polska polityka socjalna..., 1927],
wartoÊci zamiennej [O poj´ciu wartoÊci..., 1925, s. 70-88], poj´cia bogactwa
narodowego [Zagadnienia bogactwa..., 1930, s. 246-252], przedsi´biorstwa paƒstwowego [Przedsi´biorstwo paƒstwowe..., 1922, s. 470-472] oraz O potrzebach nauki polskiej w obr´bie ekonomii politycznej2.
Po 1926 roku Zawadzkiego coraz bardziej wciàga∏o ˝ycie polityczno-gospodarcze Polski, bo jak zauwa˝y∏ to Ferdynand Zweig: „By∏ on cz∏owiekiem
bujnego temperamentu, wielkiej impulsywnoÊci i si∏y”3. Zbli˝y∏ si´ do konserwatystów. W∏àczy∏ si´ w wa˝ne debaty o zmianach ustrojowych w Polsce.
Opowiada∏ si´ za wzmocnieniem w∏adzy prezydenta i roli Senatu. Przyjà∏
wiele wa˝nych funkcji, m.in. w 1929 roku zosta∏ dyrektorem Izby Przemys∏owo-Handlowej w Wilnie. Na forum Izby wyg∏osi∏ referat, w którym stara∏ si´
wskazaç na niewykorzystane mo˝liwoÊci rozwoju gospodarczego ziem pó∏nocno-wschodnich Rzeczypospolitej. PodkreÊla∏ w nim, ˝e „[...] nie mo˝na tego
kraju uwa˝aç za upoÊledzony pod wzgl´dem bogactw przyrodzonych [...] nie
brak nam równie˝ i drugiego wa˝nego czynnika produkcji – cz∏owieka.” Zapóênienie gospodarcze Wileƒszczyzny widzia∏ w tym, ˝e „[...] nasze si∏y wytwórcze nie sà przez nas wykorzystane [...] przede wszystkim te wielkie zapasy ˝ywej si∏y ludzkiej, tak cennej samej w sobie i jako Êrodek bogactwa
narodowego”. Racjonalne wykorzystanie czynnika ludzkiego Zawadzki uzale˝nia∏
jednak od „[...] odpowiednich pociàgni´ç polityki paƒstwowej we wszystkich
dziedzinach stykajàcych si´ z gospodarkà, a wi´c podatkowej, kredytowej, taryfowej, polityki socjalnej, polityki przedsi´biorstw paƒstwowych, zw∏aszcza
najwa˝niejszego dla nas – Dyrekcji Lasów Paƒstwowych”4.
W roku 1930 Zawadzki pojecha∏ do Cleveland w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Otrzyma∏ zaproszenie na zjazd organizacyjny The Econometric Society.
Tam wybrano go do w∏adz Towarzystwa i do grona cz∏onków za∏o˝ycieli. By∏
to dowód uznania dla jego pracy i pozycji w Êrodowisku mi´dzynarodowym.
Swojà bardzo ˝ywà aktywnoÊç akademickà, politycznà oraz spo∏ecznà (uczestniczy∏ w Radzie Opiekuƒczej Paƒstwowej Szko∏y Technicznej) w Wilnie zamknà∏
przyjmujàc tek´ wiceministra skarbu (sierpieƒ 1931). Dnia 20 marca 1932 otrzyma∏ nast´pny awans. Zosta∏ ministrem bez teki w rzàdzie Aleksandra Prystora. Stanowisko to równa∏o si´ pozycji wicepremiera. Zawadzki odpowiada∏ za

2
3

4

Artyku∏ opublikowany w czasopiÊmie „Nauka Polska”, X, 1929, s. 309-319.
F. Zweig, Odszed∏ ekonomista wielkiego formatu, wycinek z niezidentyfikowanego czasopisma,
Archiwum SGH.
Zosta∏ on wydany pod tytu∏em: Si∏y wytwórcze ziem wschodnich, Wilno 1930, passim.
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sprawy gospodarcze. Po nieca∏ych szeÊciu miesiàcach – przesuni´to go na urzàd
ministra skarbu (6 wrzeÊnia 1932 r.). Podjà∏ si´ wielkiego wyzwania. Polska
znajdowa∏a si´ w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Sam tak to opisa∏:
„[...] bud˝et jest wcià˝ niezrównowa˝ony; obroty gospodarcze i wp∏ywy skarbowe wcià˝ malejà; brak jest zupe∏nie rezerw p∏ynnych; kredyt jest zdezorganizowany, a wyp∏acalnoÊç d∏u˝ników prywatnych, jak podatników, spad∏a do
najni˝szego poziomu; wszystkie próby zaciàgni´cia po˝yczek zagranicznych
zawiod∏y; aktywnoÊç bilansu handlowego daje si´ utrzymaç tylko z najwy˝szym wysi∏kiem”5. Starajàc si´ wyprowadziç gospodark´ polskà z tej sytuacji,
zajà∏ si´ g∏ównie sprawami finansowymi. Wybierajàc takà polityk´ bezwarunkowo przestrzega∏ trzech zasad: równowagi bud˝etowej, sta∏oÊci waluty i utrzymywania kredytu w rozmiarach zapewniajàcych spe∏nienie dwóch pierwszych
zasad. Jakkolwiek polityka ta nie rozwiàza∏a wszystkich kwestii kryzysu gospodarczego, to mo˝na zgodziç si´ z ocenà, ˝e Zawadzki „[...] przeprowadzi∏
skarb polski przez katastrof´ bez tych g∏´bokich za∏amaƒ, jakie w tym samym
okresie prze˝y∏y najmocniejsze gospodarczo kraje Europy Zachodniej” [Rzeczkowski, 1939, s. 5]. W roku 1935 (po Êmierci J. Pi∏sudskiego), w zwiàzku z nowym uk∏adem si∏ w elicie w∏adzy, Zawadzki ustàpi∏ ze stanowiska ministra skarbu. Powróci∏ znowu do zaj´ç w Szkole G∏ównej Handlowej. Prowadzi∏ wyk∏ady
w j´zyku polskim i francuskim, m.in. z teorii produkcji, pieniàdza, kierowa∏
katedrà, by∏ cz∏onkiem senatu, póêniej zosta∏ jego sekretarzem; otworzy∏ seminarium doktorskie z ekonomii politycznej; zaczà∏ pisaç i publikowaç w kraju i za granicà, prace z zakresu teorii równowagi gospodarczej, teorii pieniàdza i polityki gospodarczej6.
Kiedy po kilku latach powróci∏ do uprawiania nauki i dydaktyki „[...] zdumia∏ wszystkich swojà Êwie˝oÊcià i ch∏onnoÊcià. W ciàgu niewielu miesi´cy
zdo∏a∏ nadrobiç braki i kilkuletnie oddalenie od prac zachodnioeuropejskich”
[Krzeczkowski, 1939 s. 8]. Bra∏ te˝ udzia∏ w pracach Towarzystwa Ekonomistów
i Statystyków Polskich, w którym przez pewien czas by∏ wiceprezesem [Landau, 1986, s. 396]. We wrzeÊniu 1938 roku zorganizowa∏ w Krakowie zjazd
The Econometric Society. W Szkole G∏ównej Handlowej wokó∏ jego osoby zacz´∏a tworzyç si´ szko∏a ekonomiczna, której najwybitniejszym przedstawicielem – poza nim samym – sta∏ si´ Aleksy Wakar. O niej to powiedzia∏ jeden
z ekonomistów, ˝e da∏a poczàtek „szkole warszawskiej” [Taylor, 1939, s. 529].
Termin ten zaczà∏ si´ pojawiaç obok utrwalonej ju˝ nazwy: szko∏a krakowska.
Jego dzia∏alnoÊç przerwa∏ pogarszajàcy si´ stan zdrowia. Zmar∏ w Warszawie
8 marca 1939 roku. Zosta∏ pochowany, w swoim rodzinnym mieÊcie, w grobie Zawadzkich na Antokolu.

5
6

[Zawadzki, 1/1965, s. 133], Memoria∏ wydali Z. Landau i J. Tomaszewski.
M.in.: [Nowa teoria pieniàdza Keynesa, 1936, s. 68-85; La crise économique ∫ la lumiére de
l’experience polonaise, 1937, s. 225-248], [Changes in the Price Level under the Influence of
Maladjustment of Supply and Demand, 1937, s. 111-136], [Manipulowanie pieniàdzem jako narz´dzie polityki gospodarczej, 1938], [Dwie koncepcje równowagi ekonomicznej, 1938, s. 3-20].
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* * *
W∏adys∏aw Zawadzki by∏ cz∏owiekiem, który wywar∏ istotny wp∏yw na rozwój polskiej ekonomii, a tak˝e pozostawi∏ znaczàcy Êlad w ekonomii Êwiatowej. WÊród Jego niezbyt licznych publikacji najwa˝niejsze sà dwie: Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej (1914) i Teoria produkcji (1923).
Pierwsza, w swoim czasie by∏a dobrze znana na Êwiecie (w wersji francuskiej,
zresztà pierwotnej; recenzowana przez Edgewortha w „Economic Journal”
w 1915 roku), druga, choç co najmniej równie wa˝na, by∏a mniej popularna,
a dziÊ prawie nieznana.
Wp∏yw profesora Zawadzkiego dokonywa∏ si´ i nadal dokonuje przez Jego
uczniów, do których nale˝eli m.in. Aleksy Wakar i Jan Drewnowski oraz uczniowie Jego uczniów, ˝e nieskromnie wymieni´ „szko∏´ wakarowskà”.
W∏adys∏aw Zawadzki tworzy∏ teori´ ekonomii, uczy∏ studentów, dzia∏a∏ w sferze polityki gospodarczej. Najwi´kszym Jego dzie∏em by∏o przypomnienie i istotne rozwini´cie teorii równowagi ogólnej.
G∏ównà myÊlà tej teorii jest poglàd, ˝e gospodarka (narodowa i Êwiatowa)
stanowi zwartà organicznà ca∏oÊç, w której wszystkie cz´Êci, wszystkie sk∏adajàce si´ na nià procesy sà wzajemnie uwarunkowane, przy czym akcent jest
na s∏owie „wzajemnie”. Najwi´kszà wytycznà metodologicznà jest wi´c takie
w∏aÊnie – ca∏oÊciowe – analizowanie zjawisk ekonomicznych. Jest to podejÊcie
odmienne od znanego z tak popularnych w ekonomii analiz czàstkowych (w stylu Alfreda Marshalla i jego szko∏y).
Pierwszym, który w ten sposób analizowa∏ gospodark´ by∏ Fran˜ois Quesnay w s∏ynnej „Tablicy ekonomicznej” i znacznie mniej znanym, a równie
wa˝nym modelu zwanym „Zygzakiem”. Drugim krokiem na tej drodze badaƒ
by∏y prace dwóch wielkich reprezentantów ekonomii matematycznej, twórców
„szko∏y lozaƒskiej”: Leona Walrasa i Vilfredo Pareto.
Podobnie zresztà, jak to by∏o z dzie∏em Quesnaya, osiàgni´cia szko∏y lozaƒskiej przez kilkadziesiàt lat by∏y znane co najwy˝ej wàskiemu gronu specjalistów. To w∏aÊnie ksià˝ka Zawadzkiego przypomnia∏a je szerszemu audytorium
ekonomistów. Co wa˝niejsze, by∏a ona wnikliwà, krytycznà analizà dotychczasowego dorobku ekonomii matematycznej i jej istotnym rozwini´ciem w duchu nakreÊlonym przez obu lozaƒczyków.
Na dzisiejszà postaç teorii równowagi ogólnej wp∏yn´li oczywiÊcie liczni
inni wybitni ekonomiÊci, ˝e wspomn´ tylko Edgewortha, Cassela i Debreu.
Wspó∏czesny renesans tej teorii rozpocz´∏o jednak w∏aÊnie dzie∏o W∏adys∏awa
Zawadzkiego.
Spróbujemy, w wielkim skrócie, zarysowaç wa˝niejsze cechy modelu równowagi ogólnej. Opiera si´ on na trzech rodzajach za∏o˝eƒ.
Pierwsza grupa dotyczy tzw. dat systemu, które powinny byç mo˝liwie
skrupulatnie zdefiniowane i odpowiadaç rzeczywistym warunkom, w jakich
dzia∏a mechanizm gospodarczy, który mamy badaç (jeden z g∏ównych postulatów
W∏adys∏awa Zawadzkiego, do czego jeszcze wrócimy). Sà to warunki instytucjonalne, techniczne, demograficzne, postawy i zachowania uczestników. Przy-
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k∏adem b´dzie wspó∏czesna gospodarka kapitalistyczna: panowanie w∏asnoÊci
prywatnej i swobody podejmowania dzia∏alnoÊci gospodarczej w ramach regu∏ rynkowych, okreÊlony zasób czynników wytwórczych i ich rozdzia∏ mi´dzy uczestnikami, dany poziom techniki, liczba ludnoÊci, jej struktura, preferencje itd.
Druga grupa za∏o˝eƒ dotyczy tych zjawisk i problemów, które zostajà Êwiadomie wy∏àczone z modelu (to jego ograniczenia merytoryczne). Sàdz´, ˝e
najwa˝niejsze sà cztery z nich.
1. Analizuje si´ gospodark´ zamkni´tà. Znaczy to, ˝e pomijane sà specyficzne problemy handlu zagranicznego i transferu czynników wytwórczych.
Nie ogranicza to jednak pola badaƒ do skali jednego kraju. Model mo˝e
obejmowaç jeden kraj, ich zespó∏ czy ca∏à gospodark´ Êwiatowà.
2. Pieniàdz wyst´puje tylko jako numéraire. Pomijane jest jego dzia∏anie jako odr´bnego dobra, dzia∏anie rynków finansowych itd. Jest to wi´c analiza dzia∏alnoÊci realnej w ramach mechanizmu rynkowo-pieni´˝nego.
3. Pomijany jest udzia∏ paƒstwa w dzia∏alnoÊci gospodarczej.
4. Z regu∏y nie rozpatruje si´ tak˝e specyficznych problemów dwóch krytycznych cen: pracy i kapita∏u (a wi´c np. kwestii p∏acy minimalnej czy ograniczeƒ oddzia∏ywania stóp procentowych).
Trzeci rodzaj za∏o˝eƒ to uproszczenia („idealizacje”) rzeczywistoÊci, takie
jak przyj´cie, ˝e uczestnicy dzia∏ajà wy∏àcznie jako „ludzie ekonomiczni”, pomijanie problemów niepewnoÊci i ryzyka, przyjmowanie, ˝e istnieje doskona∏a
podzielnoÊç dóbr koƒcowych i czynników wytwórczych, nie ma odroczeƒ i inne.
W sumie model taki jest wysoce uproszczony, statyczny i deterministyczny.
Szczególne znaczenie ma za∏o˝enie o tym, ˝e spe∏nione sà warunki panowania doskona∏ej konkurencji. Ma ono charakter, po cz´Êci, za∏o˝enia pierwszego rodzaju (o warunkach instytucjonalnych), po cz´Êci trzeciego rodzaju
(idealizacja rzeczywistoÊci). Za∏o˝enie to nale˝y do najostrzej krytykowanych
przez przeciwników omawianej teorii.
Przejdêmy teraz do przyk∏adowego omówienia podstawowych sk∏adowych
tego modelu7. G∏ównymi, wzajemnie zale˝nymi elementami modelu sà: ceny
czynników wytwórczych, od których zale˝y m.in. ich poda˝ na rynku, co z kolei okreÊla wybrane przez przedsi´biorców metody wytwarzania, ich koszty produkcji i ceny poda˝y dóbr koƒcowych. Z drugiej strony ceny czynników wytwórczych wspó∏okreÊlajà dochody ich w∏aÊcicieli (a wi´c te˝ konsumentów).
Dochody wraz z cenami (i preferencjami) okreÊlajà popyt konsumentów na
dobra koƒcowe. Ten ostatni wywo∏uje popyt przedsi´biorców na czynniki wytwórcze. Popyt na czynniki wytwórcze i ich poda˝ zrównujà si´ przy okreÊlonych cenach.
Te trzy ostatnie wielkoÊci okreÊlajà si´ wzajemnie (˝adna z nich nie gra roli zmiennej niezale˝nej). Stwierdzenie to dotyczy jednak wszystkich wymienionych sk∏adników naszego modelu. Podane na poczàtku naszej relacji ceny
7

Jest to skrócony opis jednej ze wspó∏czesnych wersji, w której sà rygorystycznie przestrzegane wszystkie wymienione za∏o˝enia.
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czynników wytwórczych by∏y tylko dowolnie przyj´tym punktem wyjÊcia opisu, a ich wielkoÊç ostatecznie zale˝y od ca∏ego uk∏adu zale˝noÊci, co oka˝e si´
na koƒcu omówienia.
Analiza dzia∏ania gospodarki dokonywana za pomocà tego modelu zmierza do stwierdzenia, czy i w jakich warunkach mechanizm konkurencji rynkowej (doskona∏ej!) prowadzi do wyró˝nionego stanu równowagi, czyli do
optymalnej zgodnoÊci rachunku przedsi´biorstw i gospodarstw domowych
oraz zgodnoÊci mi´dzy realizowanym przez tych uczestników popytem i poda˝à. Ten wyró˝niony stan równowagi mo˝e byç okreÊlony – skromniej – jako
taki, który zapewnia osiàgni´cie technicznego optimum lub – bardziej ambitnie – jako optimum spo∏eczne. Chodzi wi´c o zbadanie problemu mo˝liwoÊci
maksymalizacji produktu oraz ewentualnie mo˝liwoÊci osiàgni´cia jego po˝àdanej struktury realnej, a tak˝e zadowalajàcego rozdzia∏u mi´dzy uczestników
˝ycia gospodarczego.
Mi´dzy ekonomistami ró˝nych orientacji trwajà niekoƒczàce si´ spory na
temat tego, czy omawiana teoria pozwala rozwiàzaç postawione problemy optymalizacyjne. Nie wchodzàc w nie mo˝na jednak zdecydowanie powiedzieç, ˝e
z analizy tego modelu wynikajà co najmniej dwa wa˝ne wnioski. Pierwszy,
bezsporny, ˝e istnieje wzajemna ogólna zale˝noÊç mi´dzy wszystkimi sk∏adnikami mechanizmu gospodarczego, co prowadzi do stwierdzenia, ˝e co najmniej
niebezpieczne sà czàstkowe ingerencje w ten mechanizm. Jest to wa˝na przestroga dla polityków gospodarczych. Drugi wniosek mówi o tym, ˝e przy spe∏nieniu okreÊlonych warunków wspó∏czesna gospodarka rynkowa zmierza do
stanu równowagi. Ten wniosek podlega znacznie cz´Êciej ostrej krytyce.
By∏y i sà ró˝ne sposoby rozumienia koncepcji równowagi ogólnej i uprawiania jej teorii. Toczà si´ te˝ nieustannie spory na ten temat. Na przyk∏ad samo poj´cie równowagi, czy oznacza ono stan, który mo˝na „wyliczyç” i który
sprawna gospodarka powinna i mo˝e osiàgaç? Tak, mniej lub bardziej dos∏ownie, wydajà si´ sàdziç niektórzy rzecznicy tej teorii. I sà za to ostro krytykowani przez innych, którzy wskazujà, ˝e prawdopodobieƒstwo równoczesnej
(choçby przybli˝onej) zgodnoÊci popytu i poda˝y na wszystkie czynniki wytwórcze i dobra koƒcowe jest praktycznie zerowe8.
Có˝ wi´c opisuje modelowy stan równowagi? W∏adys∏aw Zawadzki, w ksià˝ce Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej, odpowiada∏, ˝e pokazuje
on kierunek, w jakim zmierza sprawnie dzia∏ajàca konkurencyjna gospodarka
rynkowa. Nie jest to wi´c wynik operacji formalnomatematycznych, lecz tendencja, jakà w sprzyjajàcych warunkach wykazuje gospodarka.
W ten sposób przechodzimy do drugiego wa˝nego punktu sporów. Chodzi
o warunki, w jakich odbywajà si´ analizowane procesy dochodzenia do równowagi (lub odchodzenia od niej).

8

Robert J. Barro, którego wyk∏ad (Macroeconomics, wyd. John Wiley & Sons, Inc., 1993) zawsze szczególnie polecam studentom, rezygnuje (moim zdaniem przesadnie) nawet z u˝ycia
samego terminu „równowaga” na rzecz nie tak rygorystycznego „oczyszczenia rynku”.
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Istnia∏a opinia, ˝e W∏adys∏aw Zawadzki piszàc Teori´ produkcji, porzuci∏
problematyk´ zmatematyzowanej teorii równowagi ogólnej na rzecz rozwa˝aƒ
o socjologicznych, psychologicznych, politycznych i innych warunków dzia∏alnoÊci gospodarczej. Aleksy Wakar wskazuje jednak, ˝e istnieje Êcis∏y zwiàzek
mi´dzy obu g∏ównymi ksià˝kami Zawadzkiego [Wakar, 1939]. W Teorii produkcji analizuje ró˝ne mo˝liwe odmiany „pod∏o˝a”, jak to nazwa∏ autor, na którym dzia∏a mechanizm gospodarczy, lepiej lub gorzej zorientowany na osiàganie równowagi ogólnej. Zawadzki widzia∏ równowag´ ogólnà jako zasad´
funkcjonowania realnych, istniejàcych w historycznej rzeczywistoÊci systemów
gospodarczych, a nie by∏a ona dla niego wymyÊlonà formalnà konstrukcjà opartà na wzi´tych „z sufitu” za∏o˝eniach. Model, o którym mówiliÊmy poprzednio, nie jest wi´c jeszcze opisem jakiejkolwiek rzeczywistoÊci, lecz tylko konstrukcjà myÊlowà b´dàcà narz´dziem, które ma nam pomóc zrozumieç to, co
dzieje si´ w rzeczywistych gospodarkach.
Publikacje i programy nauczania ekonomii pokazujà, ˝e zbiór narz´dzi, jakim jest teoria równowagi ogólnej, jest ciàgle przydatny. Mimo swego wyrafinowania i kompletnoÊci ciàgle te˝ poddaje si´ zabiegom doskonalàcym. Dzie∏o W∏adys∏awa Zawadzkiego jest wi´c nadal aktualne.
Po pierwsze, studiowanie tej teorii uczy myÊleç o gospodarce krajowej, ale
te˝ o Êwiatowej, jako o organizmie, który jest pewnà ca∏oÊcià odr´bnà od innych sfer ˝ycia ludzkiego. Ma ona swoje regu∏y dzia∏ania i nie da si´ sprowadziç ani do roli samego tylko Êrodka utrzymania, ani przet∏umaczyç na j´zyk
socjologii, politologii czy psychologii spo∏ecznej.
Po drugie, teoria równowagi ogólnej – w ka˝dym razie w wydaniu W∏adys∏awa Zawadzkiego – wymaga rzetelnego i realistycznego okreÊlenia warunków („pod∏o˝a”), w jakich dzia∏a mechanizm równowagi: instytucjonalnych,
spo∏ecznych i psychologicznych, politycznych i technicznych. Wtedy mo˝e staç
si´ ona narz´dziem poznania, a nie tylko budowaniem wymyÊlonych, eleganckich modeli (co zresztà te˝ jest zaj´ciem przyjemnym i po˝ytecznym).
Po trzecie, uprawianie tej teorii zmusza do Êcis∏ego ujmowania zjawisk
ekonomicznych. Teoria ta jest dowodem, ˝e ekonomi´, a w ka˝dym razie pewien jej fragment, mo˝na traktowaç jako nauk´ Êcis∏à. No, w ka˝dym razie,
bliskà naukom Êcis∏ym. Profesor Wakar, gdy jego uczniowie zbytnio zap´dzali si´ w formalizacje zjawisk ekonomicznych, mówi∏: „Nasze rozwa˝ania o gospodarce majà jednak charakter raczej impresjonistyczny”.
Po czwarte, teoria ta prowadzi, jeÊli nie do zaleceƒ, to w ka˝dym razie do
praktycznych przestróg przed operowaniem przez polityków gospodarczych dowolnie wybranymi pojedynczymi narz´dziami regulacji. Wbrew temu politycy
z upodobaniem majstrujà przy stopach procentowych, cenach itp., a potem
dziwià si´, ˝e efekt jest inny ni˝ oczekiwany. Na ich szcz´Êcie efekty sà zwykle odroczone co pozwala im winà za niepowodzenia obarczaç nast´pne ekipy rzàdzàce.
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*
Mamy nadziej´, ˝e wy˝ej przedstawione mo˝e prowadziç do wniosku, ˝e
dzie∏o W∏adys∏awa Zawadzkiego jest nadal ˝ywe i warte kontynuowania.
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PROFESSOR W¸ADYS¸AW MARIAN ZAWADZKI AND THE GENERAL
EQUILIBRIUM THEORY
Summary
The article combines two papers delivered at a Polish-Lithuanian seminar in
Vilnius in 2003. The first paper is a biography of Prof. Zawadzki by Bogdan Grzeloƒski,
who presents the professor’s participation in scientific life and political activity. The
second paper, by Janusz Beksiak, focuses on Zawadzki’s contribution to the development
of economics, chiefly through his two fundamental works: The Application of Mathematics
in Political Economics and The Theory of Production – both of which exerted a significant
influence on the development of Polish economics and left a lasting trace in international
research.

