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Josef Alois Schumpeter

• 1883 (Třešť) -1950 (USA)

• 1919 Ministr financí Rakouska

• 1932 Harvardský profesor

• Podnikatelská rodina family



/ SOCALISMUS VĚŠTĚ,



Kapitalismus se rozpustí v socialismu
• “Kapitalismus, Socialismus a Demokracie” (1942)

1.Kapitalismus: svoboda volby zákazníků, svoboda
rozhodování (a jednání) podnikatelů
• Také postoj k životu, přijetí nerovnosti bohatství.

• Podle S. toto mizí.

2.Konec kapitalismu nepřijde kvůli jeho nedokonalosti.
Přijde kvůli jeho přednostem a úspěchům.
• Prosperita podrývá společenskou a politickou pozici podnikatelů.

Stávají se zbytnými. (Trautenberk.)

• Podnikatelé jsou nahrazováni byrokraty.

3.Zvyšování prosperity and standardů vzdělanosti
vyprodukují (uživí?) intelektuály, kteří ztělesňují odpor k
nerovnosti (bohatství).
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Růst, stagnace, úpadek
• Exit je korelován s růstem, nikoli poklesem.

• Uvolňuje prostor pro produktivnější firmy jež nahradí upadnuvší 
stávající. 

• Při stagnaci není role pro podnikatele.
• Pracující si to mohou „umenedžovat“ sami. 

• Stagnace generuje cash
• Výdělek managementu

• Výnos monopolu

• Výnos z proměny hospodářské situace

• Spekulativní výnosy

• Ale žádný zisk. 



Kdo inovuje?
• Perennial gale of creative destruction.

• Věčná smršť kreativní destrukce.

• Inovují malí, nikoli velcí.



Krach burzy
• Burza je geniální v centralizaci informací.

• To v 21. století není potřeba.

• Není to ani možné.

• Burza je burzoazní přežitek.
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