Anna Horodecka

INSTYTUCJONALIZM I PODEJ CIE INSTYTUCJONALNE
DO POLITYKI GOSPODARCZEJ
Pobudk do napisania tego artyku u by o przede wszystkim zainteresowanie czytelnika potrzeb korzystania z nowych, bardziej adekwatnych podej do polityki gospodarczej. Rozpatrywana tutaj propozycja to instytucjonalizm. Wydaje si , e tradycyjna metodologia polityki gospodarczej prze ywa
obecnie kryzys, wi
cy si z oscylacj pomi dzy dwoma najcz stszymi podej ciami: pozytywnym i normatywnym. Zarówno jedno jak i drugie podej cie
mimo swoich warto ci poznawczych nie jest wystarczaj ce aby opisa
tak z o on rzeczywisto
jak jest polityka gospodarcza.1 Na te podej cia
nak ada si równie nagminne korzystanie w t umaczeniu zjawisk polityki
gospodarczej (podej cie pozytywne) z ekonomii neoklasycznej  nurtu ortodoksyjnego. Wydaje si , ze trudne do sformalizowania w jednolit , zwart ,
koherentn teori przemy lenie heterodoksów wnosz jednak niedoceniany
przez innych ekonomistów wk ad w rozumienie zjawisk gospodarczych.
Brak takiej teorii wynika ze z o ono ci zjawiska, niemo liwo ci uogólnienia
i obj cia wszystkich czasów i okresów w jeden spójny model, z którego korzystanie mog oby by instrumentem, podstaw prowadzenia polityki gospodarczej. By mo e mamy tu do czynienia ze zbyt du ymi oczekiwaniami wzgl dem teorii polityki gospodarczej. Nale y jednak zauwa y , e i ekonomia neoklasyczna zauwa a w jaki sposób swoj niedoskona o , która wyra a si
w zbytnim uproszczeniu rzeczywisto ci tzn. takim, aby pasowa w ramy modelu. Oparcie swojej teorii na nierealistycznych za o eniach jest jej najs abszym punktem. Dlatego te szko a neoklasyczna coraz cz ciej korzysta z
do wiadcze ekonomistów poruszaj cych si poza g ównym nurtem. Takim
przyk adem jest ekonomia instytucjonalna, która powstaj c co prawda stosunkowo dawno (jej twórc jest Veblen T.), dopiero w latach 70. wp yn a
na tyle na g ówny nurt ekonomii  neoklasycyzm, aby szko a ta zdecydowa a
si przej elementy podej cia instytucjonalnego, nie rezygnuj c jednocze nie
ze swoich najwa niejszych za o e . Zaowocowa o to powstaniem kierunku 
nowej ekonomii instytucjonalnej. Mimo, e szybciej skorzysta y z niego inne
dziedziny  np. socjologia ekonomiczna, nie ma do tej pory pokusy w ród
specjalistów od teorii polityki gospodarczej do oparcia swoich rozwa a
na dorobku naukowym ekonomii instytucjonalnej. Tak wi c ten artyku mia by
na celu ukaza tak w a nie mo liwo oraz zach ci do rozpatrzenia innych
nurtów ekonomii heterodoksyjnej jako podstaw do rozwa a na temat polityki
gospodarczej.

1

Pisa ju o tym K. Piech. 2000a, s. 73-92.
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Przedmiotem pracy jest zatem analiza podej cia instytucjonalnego  tzn.
podej cia od strony ekonomii instytucjonalnej do polityki gospodarczej. Pytanie
czy mo na w ogóle mówi o zastosowaniu ekonomii do teorii polityki gospodarczej jest przedmiotem licznych kontrowersji. Mówi c o polityce gospodarczej w tej pracy zosta o przyj te nast puj ce rozró nienie definicyjne:
Teoria polityki gospodarczej  jest to dyscyplina naukowa, której celem jest
opisanie i wyja nienie jej przedmiotu, którym jest praktyka polityki gospodarczej, przez jej teoretyków przy dost pnych informacjach (danych) oraz
metodologii.2
Praktyka polityki gospodarczej  wiadome oddzia ywanie jej podmiotów
na gospodark za pomoc okre lonych narz dzi s u ce do osi gni cia
za o onych przez jej podmioty celów w oparciu o prawa ekonomiczne w
ramach okre lonych uwarunkowa wewn trznych i zewn trznych (K. Piech
2000, s. 23).3
W obecnych debatach na temat polityki gospodarczej ucieka si bowiem
najcz ciej albo do czystego empiryzmu albo b d do doktryn (np. liberalizm)
lub te opiera si na teorii neoklasycznej (b d szczególnie wcze niej: keynesowskiej) a wi c teorii ekonomii.
Powstaje wi c s uszne poniek d pytanie czy w ogóle ekonomia mo e
by podstaw polityki gospodarczej i w jakim zakresie. Dog bna odpowied
na nie, nie le y w zamierzeniach artyku u. Zosta a tu przyj ta odpowied pozytywna. Polityka gospodarcza zosta a wi c potraktowana jako dziedzina nauk
ekonomicznych. Spotykamy si z bardzo ró norodnymi klasyfikacjami ujmuj cymi ró nie jej dok adne miejsce w ród nauk (por. K. Gide 1922, s. 4;4
W. Krajewski 1998, s. 230, H. Bartling 1993, s. 9). Trzeba jednak pami ta ,
e nawet zgoda na traktowanie ekonomii jako podstawy polityki gospodarczej,
wymaga rozpatrzenia dwóch kwestii:
Rodzajów podej , jakie w niej stosujemy.5
Szko y ekonomicznej, która b dzie podstaw naszych rozwa a .
Po pierwsze zatem decydujemy o tym jakie podej cie do teorii polityki
gospodarczej b dziemy stosowa . Wyró niamy trzy zasadnicze podej cia,
które mog zosta zastosowane tak e w innych naukach. Aby lepiej przedstawi ich interdyscyplinarny charakter, tudzie aby lepiej uchwyci ich sens
zostan one poni ej przedstawione w porównaniu interdyscyplinarnym
2

3

4
5

K. Piech 2000a, s. 23; por. tak e inne definicje tj. K. Piech, 2000b, ss. 73-92
B. Winiarski 2000, s. 22; O. Lange 1959, s. 85; E. Taylor , 1947, s. 39n; J. Tinbergen 1978,
s. 6. Prezentuj oni swe definicje w oparciu o podej cie normatywne lub deskryptywne. Normatywne podej cie id c z a tymi definicjami oznacza, e teoria polityki gospodarczej daje
odpowiedzi na temat metod jak osi gn po dane cele.
Mówi c o praktyce u ywa si czasem terminu: sztuka prowadzenia polityki gospodarczej i rozumie si przez to dobór rodków odpowiadaj cych wysuwanym celom, przestrzeganie zasady racjonalnego dzia ania, najlepiej w oparciu o nauk polityki ekonomicznej
(B. Winiarski (red.) 1996, s. 21), cho niektórzy jeszcze mówi o niej jako o powi zaniu
stwierdze normatywnych i pozytywnych.
Postrzega on polityk gospodarcz jako cz
nauk spo ecznych.
A wi c poniek d stopnia w jakim nasze podparcie ekonomi ma charakter naukowy.
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tzn. teorii polityki gospodarczej i teologii. Przedmiotem badania wy ej
wymienionych nauk jest odpowiednio: praktyczna polityka gospodarcza
oraz Biblia. Szokuj ce na pierwszy rzut oka porównanie jest spowodowane
mi dzy innymi tym, e obie te dyscypliny s dobrze znane autorce, a poza tym
bardziej wskazuj na jedno podej naukowych i zach caj do stosowania
analogii heurystycznych, oraz czerpania z do wiadcze wiedzy nam znanej.

Przedmiot
bada

Podejcie
pozytywne

Teoria polityki gospodarczej

Teologia

Rzeczywisto polityki gospodarczej
podlegaj ca badaniu i obserwacji 
praktyczna polityka gospodarcza
Obserwacja rzeczywisto ci i znalezienie
pewnych
charakterystyk
(wyboru dokonuje obserwuj cy  a
wi c mamy do czynienia z subiektywizmem): np. cena, ilo , konsumpcja, popyt, poda , konkurencja

Spisana wiedza o Bogu maj ca
warto poznawcz
Biblia
Obserwacja przedmiotu zainteresowa np. Biblii i wy owienie nie z nich
charakterystyk
najwa niejszych
(wyboru dokonuje badacz Pisma i
kieruje si zarówno obiektywnymi ja
i subiektywnymi odczuciami): np. 3
osoby boskie, Maryja  dziewica,

Sformu owanie sta ych za o e : np. Sformu owanie pewnych za o e
doskona a konkurencja, wolny rynek (zwanych tu dogmatami): np. DoZa o enia te s niezmienialne
gmat o Trójcy wi tej, Dogmat o
Wieczystym
dziewictwie
Maryi
Dziewicy
Budowa teorii, modelu w oparciu o Budowa teorii w oparciu o za o enia,
6
za o enia. Teoria jest w zamierze- np. rola Maryi w zbawieniu
niu uniwersalistyczna, a wi c maj ca zastosowanie do wszystkich
czasów i miejsc

6

na temat budowy modelów szerzej pisze J. J. Tomidajewicz 1999, s. 165.
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Uwagi
dotycz ce
podej cia
pozytywnego
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Obalenie
za o e
(dogmatów)
teorii 
powodowa oby niewa no
dogmatyki. Dlatego jest ogromna
wra liwo
Ko cio a na dogmaty i
ich niepodwa alno . Zawarte w
nich stwierdzenia u atwiaj logiczny
wywód nauki  dogmatyki, który nie
móg by mie miejsca, gdyby taki
za o enia nie tkwi y w ich podstawie.
Nawet gdy silna krytyka sztywno ci
Ko cio a Katolickiego opieraj cego
si na dogmatach powoduje rozwój
ruchu ekumenicznego i przyjmowanie pewnych kategorii z do wiadinnych ko cio ów, dogmaty
cze
pozostaj niezmienialne
Podej cie to zatraca wiec kontakt z rzeczywisto ci któr mia o opisywa .
Teoria opisuje pewien wiat idealny w którym funkcjonowa yby ustalone
za o enia
Podej ci Teoria polityki gospodarczej jest Biblia jest rodkiem do celu, który
e
nor- rodkiem do celu, który jest definio- jest definiowany poza systemem.
wany poza systemem.
matywne7
Jak osi gn dany cel
Po dany cel
Uwagi
Pytamy tutaj o drog do celu, który Stawiamy tu równie pytania o
dotycz - powsta w sposób subiektywny i nie drog do celu formu owanego w
ce tego koniecznie wynika z logiki systemu, sposób subiektywny, (np. pos upodej cia który opisujemy (np. jak osi gn
sze stwo Pa stwo Ko cio owi). Nie
spadek bezrobocia) Nie stara si stara si obja ni ca o ci systemu 
tutaj pozna obja ni przedmiotu Biblii (nie interesuje tutaj ca okszta t
zainteresowa
(nie
opisujemy czynników wp ywaj cych na prawowszystkich tutaj spotykanych zale - dawstwo i nakazy, zasady post pono ci wyst puj cych w systemie, wanie ludzkiego, które nie wynikaj
które mog mie wp ywa na bezro- z Biblii (rzeczywisto ci badanej),
bocie,
ale
poprzestajemy
na Biblia jest niejako rodkiem do celu,
sprawdzonych metodach). Prakty- szuka si w niej fragmentów przeka polityki gospodarczej jest niejako mawiaj cych na korzy np. potrzerodkiem do celu jak si stawia w by pos usze stwa (np. teologia
sposób wysoce subiektywny.
pastoralna), nie studiuje si
jej
jednak aby dowiedzie si jakie
relacje, zale no ci wyst puj mi dzy analizowanymi tekstami i co one
oznaczaj .
Wyst puje wi c tutaj odniesienie do rzeczywisto ci badanej ale nie jest
ono celem ale rodkiem, cel jest egzogeniczny w stosunku do przedmiotu
bada
7

Obalenie za o e uznanie ich za
bezpodstawne
powodowa oby
niewa no
teorii, dlatego np.
neoklasycy
którzy
reprezentuj
podej cie pozytywne nawet gdy
zaadoptowali instytucjonalizm nie
zrezygnowali z za o e , gdy niszczy oby to ich ca y ich zwarty dorobek naukowy (np. dezaktualizacj
ksi ek do makroekonomii).

Jego korzenie tkwi ju u A. Smitha 1954, a obecnie mo na spotka np. w publikacjach
J. Piesa 1993, s. 311nn, gdzie jego podstawowym punktem zainteresowa jest normatywna
ekonomia instytucjonalna.
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Podejcie deskryptywne
(por.
Kaja
1999)
(jego
rodzajem
mo e
by
podej cie
starego
instytucjonalizmu)
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Staramy si tutaj odkry i nazwa
elementy przedmiotu badania :
polityki gospodarczej (np. system
gospodarczy danej
gospodarki,
wyst puj ce w niej instytucja, cywilizacja, mentalno
ludzi) i wskaza
na wzajemne powi zania przyczynowo  skutkowe (np. wp yw instytucji: prawa w asno ci na rozwój
gospodarzy)

Analogicznie chcemy opisa elementy przedmiotu badania  biblii
wskazuj c na jej elementy (np.
poszczególne Ksi gi, czas ich
powstania, struktura, rodzaj literacki,
filologia, tematyka, s ownictwo, itd.)
jak i wzajemny zwi zki (np. wp yw
struktury na tre
ksi gi, wp yw
czasu powstania i
rodowiska
powstania na tematyk , wp yw
s ownictwa na tre )

Na podstawie opisanych zwi zków
formu ujemy teori typu: w opisywanym systemie np. Polsce zachodz
nast puj ce zale no ci: aprecjacja
waluty wp ywa na wolny przyrost
PKB

Scharakteryzowane zwi zki dostarcza teorii: w danej ksi dze relacje
mi dzy
elementami
wyst puj
nast puj c , struktura sk adaj ca
si z krótkich zda wp ywa na
wi ksz ekspresj tekstu)

Podej cie instytucjonalne jest najbli sze deskryptywnemu, gdy koncentruje si na relacjach i wp ywie instytucji na gospodark . Instytucje te w ka dym kraju wygl daj inaczej, tak wi c badane relacje odnosz si do danego
czasu i miejsca (takie stanowisko jest charakterystyczne przede wszystkim dla
starego instytucjonalizmu), s one ci le zwi zane z badanym spo ecze stwem, jego histori , kultur . Jednocze nie jednak wypowiada si tutaj
w kategoriach ogólnych, buduj c modele, bazuj c na pewnych za o eniach
dotycz cych rozpatrywanych zjawisk  jest to charakterystyczne dla nowego
instytucjonalizmu do polityki.
Chc c scharakteryzowa miejsce podej cia instytucjonalnego na tle tych
trzech podej pos u ymy si ilustracj :
Podej cie pozytywne

Podej cie nowego
instytucjonalizmu

Podej cie deskryptywne

Podej cie normatywne

Podej cie starego
instytucjonalizmu

Drugie pytanie na jakie musimy odpowiedzie chc c stosowa ekonomi jako podstaw teorii polityki gospodarczej to pytanie: jaka szko a ekonomii ma wyznacza nasze podej cie? Generalnie mamy wybór mi dzy dwoma
nurtami w ekonomii: nurtem ortodoksyjnym i heterodoksyjnym. Nurt ortodoksyjny to przede wszystkim szko a neoklasyczna. Nowy instytucjonalizm jako
opieraj cy si na jej za o eniach ma szans by zaliczonym w przysz o ci do
tego nurtu. Nurt heterodoksyjny obejmowa w przesz o ci najrozmaitsze kie-
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runki, które czy a krytyka wzgl dem szko y ortodoksyjnej, innowatorstwo oraz
interdyscyplinarne podej cie.
Jednak e nierealistyczne za o enia szko y neoklasycznej sk ania y
i sk aniaj do korzystania w rozwa aniach nad teori polityki gospodarczej
z nurtu heterodoksyjnego. Jednym z takich by y w a nie trzy szko y, które da y
pocz tek instytucjonalizmowi: Starsza i m odsza szko a historyczna (a szczególnie niemiecka szko a historyczna), pragmatyzm i ewolucjonizm.
Poni sza tabelka ma za zadanie pomóc w uchwyceniu zale no ci wyst puj cych mi dzy ró nymi szko ami, które wp yn y na powstanie kierunku:
instytucjonalizmu.
Nurt
Nurt heterodoksyjny
ortodoksyjny
Szko a klasycz- Niemiecka Szko a
Ewolucjonizm,
Pragmatyzm
na
historyczna
darwinizm
Szko a
Instytucjonalizm (stary): Veblen, Mitchell, Commons
neoklasyczna
Nowy
Socjologia ekonokontynuacja starego instytucjonalizmu
Instytucjonalizm miczna
Quasi  instytucjonalizm
ród o: opracowane w asne

Tak wi c wiemy ju jakie podej cie i jak szko mo emy analizowa .8
Jak ju zosta o wspomniane niektóre szko y zak adaj pewne okre lone podejcie. W przypadku instytucjonalizmu da a si zauwa y ca a gama podej .
Od propozycji zbli onej do podej cia deskryptywnego (stary instytucjonalizm)
do ogl dania si za pozytywnym (neoinstytucjonalizm), oraz wreszcie has a
powrotu do normatywnego (quasi-instytucjonalizm). Niezaprzeczalnym jednak
korzeniem, istot instytucjonalizmu jest podej cie opisowe i niech
do zbyt
uniwersalistycznych modeli. Dlatego te warto przyjrze si tym korzeniom.
Szczególn rol odegra a jednak przede wszystkim szko a historyczna
(zw aszcza niemiecka). To ona zacz a kszta towa podej cie instytucjonalne do polityki gospodarczej. Staje si to widoczne w poni szym opracowaniu. Widzimy tutaj, e ekonomi ci szko y historycznej podkre lali rol interwencjonizmu, oraz konieczno uwzgl dniania specyfiki kraju, w którym si
przeprowadza t polityk , jak te negatywny stosunek do liberalizmu.

8

Mo na by oby analizowa jeszcze metod , co jeszcze bardziej komplikowa oby wybór.
Z uwagi na to, e na ogó ekonomi ci stosuj obie metody badawcze: tj. empiryczn i dedukcyjn , podzia ten nie zosta w czony do tekstu. Zainteresowanych metodami empirycznymi
w polityce gospodarczej a zw aszcza eksperymentami i quasi-eksperymentami odsy am do:
L. Gajek , M. Ka uszka 2000, s. 13.
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Twórca

Starsza
szko a historyczna
F. List
(1789-1846)
W. Roscher
(1817-1894),
B. Hildebrand
(1812-1878),
K. Knies
(1821-1898)

Krytyka
klasyczmu/
neoklasycyzmu

W asne
propozycje

Wniosek dla
teoretycznej i
praktycznej
polityki gospodarczej

Nie
mo na
stosowa
ekonomii
klasycznej dla
wszystkich
czasów i kultur.
Wnioski
Smitha, Ricardo i
Milla
chocia
by y wa ne dla
gospodarki
angielskiej
w
okresie uprzemys owienia,
nie mog y by
stosowane do
rolniczej
gospodarki
Niemiec.

Metodologia
kszta towana
historycznie, nie w
oparciu o nauki
fizyczne. Przewaga metody historyczno-indukcyjnej
nad abstrakcyjnoNadedukcyjn .
czelnym zadaniem
ekonomii
jest
odkrywanie praw
w
rz dz cych
poszczególnych
stadiach wzrostu i
rozwoju
gospo9
darczego .

Przeciw leseferyzmowi.
Konieczne
jest
kierownictwo
pa stwa (protekcjonizm) dla
krajów rozwijasi
j cych
(List)10.

Analogiczna do
M odsza
szko a histo- starszej szko y
ryczna.
historycznej.
G. Schmoller
(1838-1917)

Nale y
bada
zarówno
gospodark jak i spo ecze stwa.

Reforma spoeczna w wyniku
dzia ania
pa stwa.
Socjali ci
ex
cathedra.

9

10
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Wp yw na
przysz ych
ekonomistów, przysz polityk
gospodarcz
List by prekursorem
ameryka skiego
protekcjonizmu
(W. W.
Rostow 1960)

Skutkiem ich
bada
by o
zauwa enie,
e
Teoria/
historia,
indukcja/
dedukcja,
abstrakcyjne
modele/materia y
statystyczne
nie
wykluczaj
si
wzajemnie.

List twierdzi , e gospodarki strefy umiarkowanej maj 5 stadiów: ycie koczownicze, ycie
pasterskie, rolnictwo, rolnictwo wraz z przemys em, rolnictwo z przemys em i handlem. Hildebrand uwa a , e kluczu dla zrozumienia stadiów rozwoju nale y szuka w warunkach
wymiany: barter, pieni dz i kredyt.
Dla Anglii by oby to dobre podej cie, ale dla rozwijaj cej si gospodarki Niemiec i USA jest
konieczny protekcjonizm.

122

Metoda
historyczna
w Anglii.
T. E. CliffeLeslie
(1827-1882),
A. Toynbee
(1852-1883)
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Krytyka metodologii ekonomii klasycznej,
wyst powali
szczególnie
przeciwko
Ricardo.

Toynbee stosowa
metod historyczn w celach zrozumienia
fundamentalnych zmian,
które zasz y w
Anglii i zwi zanej z
nimi problematyki
gospodarki przemys owej, uku te
termin rewolucja
przemys owa.

Zach cali
do Podobny
przygl dania
wy ej
si
historii
gospodarczej i
politycznej
w asnego kraju.

jak

Opracowanie w asne na podstawie: H. Landreth, D. C. Colander 1998, ss. 476-495.

Z tej to szko y najwi cej czerpa w swojej koncepcji Thorsten Veblen, który jest bez w tpienia ojcem instytucjonalizmu. Jego innowacj by postulat
uznania instytucji za podstawow kategori w ekonomii. Z uwagi na to, e jego
koncepcja nie by a wystarczaj co sformalizowana, nie odegra a z pocz tku
wielkiej roli. Kontynuatorzy jego my li: Mitchell i Commons mocniej si zapisali
w historii ekonomii z racji na zastosowane przez nich pomiary i przeprowadzone badania. Dzi ki Commonsowi i jego katedrze kierunek móg przetrwa
do lat 80. Szczególnie interesuj ce s wypowiedzi na temat podej cia
do polityki gospodarczej, które wp ywa o na pó niejsze kszta towanie si
instytucjonalnego podej cia do polityki gospodarczej.
Poni sze porównanie ma za zadanie w sposób uporz dkowany przedstawi ich najwa niejsze pogl dy. Zarysowuje si tu pewna ewolucja podejcia instytucjonalnego. Nast pcy Veblena widz potrzeb zastosowania
metod ilo ciowych jak i g bszego sformalizowania socjologicznej kategorii
instytucji.
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Twórca

T. Veblen
(1857-1929):
intelektualny
ojciec heterodoksji amery
ka skiej
instytucjonalizmu 476-495)

11

12

13
14

15

16

17

Krytyka
klasycyzmu/
neoklasycyzmu
Krytyka: Teleologiczna (predarwinowska);11
Taksonomiczna;12
Krytyka
prawa
niewidzialnej
r ki;13
Ortodoksyjna teoria ekonomiczna
nie
dostrzega
paralelnego
innych
wp ywu
nauk.14

W asne
propozycje
Ekonomia
powinna by
badaniem
ewoluuj cej
struktury instytucjonal15
nej ;
S zawsze
dwa procesy
przeciwstawne:
2
rodzaje
zachowa
stymuluj ce
wzrost i
ograniczaj 16
ce.

Wniosek dla
teoretycznej i
praktycznej
polityki gospodarczej
(1) Ograniczeni
e monopoli;
(2) Ka de
pa stwo
kszta tuje
polityk gospodarcz inaczej,
jest to zwi zane z wp ywem
kultury i instytucji;
(3) Ewolucja
polityki gospodarczej w
czasie;17
Propozycja
eliminacji
si
hamuj cych
wzrost

123

Wp yw na
przysz ych
ekonomistów,
przysz polityk gospodarcz
Wp yw na
nauk : instytucjonalizm, stary
i nowy ale nie
na ortodoksyjn
ekonomi ,
która uwa a a
go za socjologa..

Tzn. przedstawia a gospodark jako zmierzaj c do konkretnego celu  mianowicie do
d ugookresowej równowagi. Jego propozycj by a koncepcja ewolucji gospodarki, nie ma
wi c ona adnego konkretnego celu; po prostu jest i spontanicznie zmienia si , a ortodoksi
zak adali istnienie celu a priori, por. op. cit., s. 479.
Bo (ekonomia) dokona a klasyfikacji gospodarki i jej cz ci nie daj c wyja nienia lub nie
ujmuj c ich jako zbioru podlegaj cego ewolucji, jako zmieniaj cych si instytucji, a przeciwnie, szukaj c sta ych czynników, por. op. cit., s. 480.
Nie zawsze cel biznesu (zysk) s u y spo ecze stwu, gdy zale y to od organizacji!
Na przyk ad w przypadku monopolu zysk nie oznacza jednocze nie wzrostu efektywno ci.
Psychologii, socjologii, antropologii; dlatego te ortodoksyjna ekonomia lansuje model
hedonistyczny (maksymalizowanej u yteczno ci), jest on niew a ciwy, to propozycja instynktów, odrzucona przez psychologi (przecie ma miejsce wzrost wolontariatu).
Ekonomia powinna traktowa instytucje jako pewne nawyki my lowe. Instytucje kulturowe nie
s dane, trzeba je bada , wymaga to ewolucyjnego podej cia (chcia zrozumie rozwój
struktury instytucjonalnej ukszta towanej przez przyzwyczajeni my lowe kieruj ce nasz
dzia alno ci , op. cit., s. 493).
Veblen sta si punktem cz cym wielu spo ród tych, którzy czuli, e dzia alno pa stwa
mo e sta si rodkiem zaradczym na niektóre z najbardziej jaskrawych wad kultury pieni dza, op. cit., s. 495.
Jego pogl d na ewolucyjny charakter zmian skupi pewn uwag , gdy po drugiej wojnie
wiatowej zainteresowanie przenios o si na problematyk wzrostu i rozwoju s abiej rozwini tych krajów wiata, por. op. cit., s. 494.
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W. C. Mitchell Podobnie
(1874-1948)
wy ej

18
19

jak Empiryczne
badania cyklów
koniunkturalnych, (ilo ciowe), nacisk na
ewolucyjne
podej cie
kumulatywno 
przyczynowe.18

Cykli koniunkturalnych
nie
mo na rozpatrywa w oderwaniu
od
reszty gospoeledarki, s
mentem
i
producentem
systemu (kolejne fazy cyklu 
zmiana struktury
instytucjonalnej
spo ecze stwa).19

Utrzymywa , e
wiedzy
dzi ki
ekonomicznej
nast pi poprawa warunków
ycia; z bada
nad gospodark wy ania si
potrzeba
planowania
narodowego
dla osi gni cia
lepszej integracji dzia alno ci
przedsi biorstw
i lepszej kontroli nad fluktuacjami ogólnej
dzia alno ci
gospodarczej.

Wyt umaczenie cyklu jaki reakcji przedsi biorstw na zmiany poziomu zysków.
Zmiana instytucjonalna z kolei powoduje, e  ka da generacja ekonomistów b dzie znajdowa a powód do przerobienia teorii cyklów koniunkturalnych, por. Mitchell W.C. 1913, s. 583.
Zdanie to nale y rozpatrywa w kontek cie tego, e Mitchell bardzo szczegó owo analizowa
wp yw uwarunkowa instytucjonalno-kulturowych na powstawanie danej teorii ekonomicznej.
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J. R. Common
s (1862-1945).
Distribution of
Wealth.
Za o yciel
szko y
Wisconsin

20
21
22

Krytyka
adu
gospodarki
lezeferystycznej,
sprzeciw wobec
stosowania
wy cznie podejcia ortodoksyjnego
i
jego
za o e .20 Neoklasyczna teoria
nie uwzgl dnia
tego, e transakcje zachodz na
rynkach,
na
których
jest
obecny zwyczaj,
nawyk i wszystkie socjologiczne
i psychologiczne
czynniki.21

Reforma
socjalna, dydaktyka dyplomowa, ekonomika
pracy.22 Spo ecze stwo i
gospodarka
podlegaj
ewolucji i
zmianom.
Rodzaje transakcji: przetargowe przenow asno
sz
maj tku
na
drodze dobrowolnej
zgody
mi dzy równymi z punktu
widzenia prawa
(R. J. Common
s 1934, s. 68).

Nowoczesna
gospodarka
przemys owa
wymaga interwencji pa stwa.
Je eli
ma
funkcjonowa
ona nale ycie i
je eli celem jest
osi gni cie
sprawiedliwo ci
spo ecznej.
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Bra udzia w
prawodawstwie
socjalnym.
Jego ustawodawstwo zmiestruktur
ni o
gospodarki
ameryka skiej.
Intelektualne
ród o ruchu w
kierunku pa stwa dobrobytu
(K. Boulding
1957,
s. 7).
Projekt ustawy
o s u bie cywilnej. Regulacja
us ug komunalnych, ustawy o
bezpiecze stwie
pracy,
wynagrodzeniu
pracowników,
pracy
dzieci,
min.
p acy
kobiet, zasi ki
dla
bezrobotnych.

Hedonistycznych podmiotów gospodarczych i konkurencyjnych rynków.
Transakcje sta y si miejscem spotka ekonomii, fizyki, psychologii, etyki, prawa i polityki,
por. J. R. Commons 1924, s. 5.
Opracowywa projekt prowadzi dyskusje z lud mi ze strefy gospodarczej, których by ten
przepis dotyczy , dzi ki temu uzyskiwa poparcie i po uchwaleniem podró owa , aby rozszerzy takie podej cie na inne stany. Stosowa on równie metody marketingowe.
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J. A. Hobson
(1858-1940)

Krytyka leseferyzmu:
a)
Nie
zapewnia pe nego zatrudnienia
(podkonsumpcja
lub
nadmiar
oszcz dno ci). b)
Niesprawiedliwy
podzia dochodu,
oparty na sile
przetargowej i c)
Rynek nie jest
dobrym miernikiem
kosztów
spo ecznych ani
wytworzonych
u yteczno ci.

Produkcja jest
przedsi wzi ciem spo ecznym,
czyli
kooperatywnym,
dlatego
trzeba oblicza
ludzkie koszty,
które ró ni si
od
kosztów,
wyra aj cych
si w cenach i
ludzk
u yteczno .

Eliminacja
leseferystycznego podej cia
rz du i nastawionego
na
zysk charakteru
nowoczesnej
gospodarki.
Has o kontroli
spo ecznej.

Odegra wa n
rol w kszta towaniu angielskiej
polityki
gospodarczej,
jego
idee
zdominowa y
intelektualnie
Parti
Pracy.
(has o kontroli
spo ecznej nad
i
przemys em
has o
polityki
pe nego
zatrudnienia).

Opracowanie w asne na podstawie: H. Landreth, D. C. Colander 1998, s. 476-517.

Silna krytyka podej cia neoklasycznego, dotycz ca mi dzy innymi zbyt
wielkiego formalizmu zaowocowa a zmian stanowiska tej ortodoksyjnej my li
(N. Reuter 1996, s. 62). Nie rezygnuj c z w asnych za o e zdecydowa a si
uwzgl dni niektóre z postulatów i koncepcji starego instytucjonalizmu.
W rezultacie w latach 70. powsta a nowa szko a: Nowa Instytucjonalna Ekonomia (zwana czasami Ekonomi Kosztów Transakcyjnych)23. Spowodowa a ona renesans instytucji w ekonomii (M.Held, H. G. Nutzinger 1999, s. 7).
Jej g ówni twórcy i ich pogl dy zostan przedstawieni w poni szej tabelce:

23

Wi cej n ten temat mo na znale

R. N. Longlois 1989; M. Erlei 1999.
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Twórca
J. Schumpeter
(1883-1950).
Teoria
rozwoju
gospodarczego
(1960)

Krytyka
klasycyzmu/
neoklasycyzmu

W asne
propozycje

Nieuwzgl dnianie czynników nieekonomicznych w
teorii wzrostu
gospodarczego

Rozró nienie
procesu
wynalazczego
i
procesu
innowacji.
ród o wzrostu tkwi w
innowacji
i
sprzyjaj cym
rodowisku
instytucjonalnym.

C. E. Ayres
Przywi zanie
(1891-1972)
do równowagi
The Theory of powoduje, e
Economic
teoria
nie
Progress
podlega
ewolucji
a
wi c
jest
bezwartociowa.

Propozycja
ewolucyjnej
konstrukcji
dynamicznej.
Dychotomia
pomi dzy
zaj ciami
technologicznymi (wspomagaj
proces
ycia)
a
dzia alno ci
ceremonialn
(dzia ania,
które
utrudniaj
osi gni cie pe nej
produkcji).

Wniosek dla
teoretycznej
i praktycznej
polityki
gospodarczej
Konieczno
uwzgl dniania
czynników
nieekonomiczne,
których
nale y
szuka w strukturze instytucjonalnej
spo ecze stwa (szczególna
rola
przedsi biorcy) Wspieranie innowacyjnoci.
Konieczno
eliminacji przeszkód
rozwoju
przez pa stwo.
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Wp yw na
przysz ych
ekonomistów,
przysz polityk gospodarcz
Wp yn swoj
teori na
R. Nelsona,
S. Wintera,
N. Rosenberga i
L. E. Birdzella,
I. M. Kirznera,
H.Leibensteina ,
M.Cassona

Jego kontynuatorem jest M. Tool
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G. Myrdal
(1898-1987)
The Political
Element in the
Development
of
Economic
Theory (1930)

Krytykowa
rol
s dów
warto ciuj cych w teorii,
zakres
i
metodologi
teorii
oraz
nachylenia
leseferystyczne.

J. K. Galbraith
(ur. 1908).
Spo ecze stwo dobrobyt
(1973)

Nie
zgadza
si z tym, e
monopol
i
oligopol
s
jedynymi
odchyleniami
od
pewnej
normalnej
struktury
rynkowej, lecz
uwa a, e s
one
istot
gospodarki

Nie da si
oddzieli
ca kowicie
normatywu od
pozytywu,
ekonomi ci
powinni by
zainteresowani
kwestiami polityki.
Pytania
powinny
poprzedza
fakty.
Do
analizy trzeba
pos ugiwa
si
naukami
spo ecznymi
(zw aszcza
psychologi i
socjologi ).
W
miejsce
konkurencji
jako mechanizmu regulacyjnego
gospodarki
stawia on si
przewa aj c , która jest
samorodnym
czynnikiem
regulacyjnym:
si a powstaj ca w jednym
punkcie
gospodarki
rodzi
si
przeciwwa c .

Teoria
polityki
gospodarczej nie
powinna
si
koncentrowa na
problematyce
krótkiego okresu
(alokacja zasobów, fluktuacja
zasobów gospodarczej),
ale
d ugiego (wzrost i
rozwój
gospodarczy).
Koplanieczno
nowania w skali
narodowej
i
mi dzynarodowej

Wp yw na koncepcje
d ugookresowego
wzrostu gospodarczego.

Postulowa
Doradca politywi ksz trosk o ków partii demodobra publiczne kratów na szczeni
o
dobra blach stanowych
prywatne.
Po- i
ogólnokrajotrzeba planowa- wym, ambasadonia (obejmie ona rem w Indiach i
równie kierowa- profesorem
na
nie preferencjami ekonomii
uniwersytecie
konsumentów).
Harwarda
i
Konieczno
prezesem Amezaprowadzenia
porz dku
w ryka skiego
gospodarce
Stowarzyszenia
(minimum ryzyka Ekonomicznego
i niepewno ci),
która jest zwi zana z rozwojem
technologii
wielkich przedsi biorstw.
24
Opracowanie w asne na podstawie: H. Landreth, D. C. Colander 1998, ss. 542-583.

Równolegle powsta o podobne zainteresowanie instytucjami na polu socjologicznym, które zaowocowa o rozwojem ekonomii socjologicznej w kierunku instytucjonalnym. Ostatnio mówi si o ich coraz bli szym zespoleniu wyni24

Mo na porówna z W. Stankiewicz 1998.
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kaj cym w a nie z licznych podobie stw instytucjonalizmu do socjologii
ekonomicznej.25 Instytucjonalizm to bez w tpienia kierunek maj cy silny
wp yw na dzisiejsz ekonomi . Staje si on inspiracj dla wielu nowych publikacji. Zarówno socjologia ekonomiczna, tudzie nowa instytucjonalna ekonomia,26 cho nie nale
do g ównego nurtu ekonomii daj si przecie coraz
wyra niej zauwa y w publikacjach naukowych (N. J.Smelser, R. Swedberg
1994; O. Velthuis 1999). Tak e na gruncie polskim mo na zauwa y to zjawisko o czym wiadczy min. ostatnio wydane ksi ki W. Morawskiego (1998;
2001) lub w zakresie ekonomii instytucjonalnej praca pod red. E. Oko horody skiej 1996.
Oba te kierunki czy o zainteresowanie instytucjami i ich rol w spo ecze stwie, kategori kosztów transakcyjnych, odwrót od liberalizmu (w por.
z nurtem ortodoksyjnym ekonomii).
Szczególnie istotne by o poj cie instytucji:
Samo poj cie instytucja nie jest czym zupe nie nowym. Instytucje
oznaczaj system ról spo ecznych i norm, które reguluj sposób post powania
wed ug zorganizowanego wzorca (lub: wa ne zjawisko spo eczne czyli wi kszy
element struktury spo ecznej i jaki zespó norm prawnych albo obyczajowych
dotycz cych organizacji jakiej dziedziny prawnej lub zak ad o charakterze
publicznym dzia aj cy w jakiej dziedzinie) (Kopali ski, ss. 337n). W duchu
Veblena definiuje si je jako wykszta cone i uznane przez wi kszo spo ecze stwa tradycje my lenia, normy i zwyczaje (T. Veblen 1919) lub wed ug
W. Hamiltona (1932, s. 84-89) jako trwa y i przewa aj cy sposób my lenia

25

26

Socjologia ekonomiczna zajmuje si najwa niejszymi instytucjami, procesami i obszarami
ycia spo ecznego, które maj istotne znaczenie dla zachowa ekonomicznych, a wi c zajmuje si takimi formami instytucjonalnymi jak: w adze pa stwowe, banki, systemy dzier awy
gruntów, prawo spadkowe, kontrakty (E. Oko -Horody ska 1996, ss. 14nn.). Podej cie socjologii ekonomicznej do zjawisk gospodarczych ró ni si zarówno od podej cia stricto socjologicznego jak i ci le ekonomicznego cz c niejako ich wzajemne osi gni cia. Przede
wszystkim socjologia ekonomiczna zwraca uwag na niepe no podej cia analizy ekonomicznej, która przypisuje wybory jednostce okre lanej mianem homo oeconomicus, akcentuj c bardziej jej wymiar homo sociologicus (por. S. Pejovi 1995). Gospodarka i gospodarowanie s traktowane przez socjologi ekonomiczn jako proces spo eczny. Wskazuje min.
na to, ze pomijanie tego aspektu bardzo silnie wp ywa na skrzywienie obrazu rzeczywisto ci
ekonomicznej, por. L. Gilejko 1994, s. 7. Przedmiotem zainteresowania socjologii ekonomicznej s : relacje mi dzy spo ecze stwem a gospodark w skali makro; stosunki przemys owe; spo eczne uwarunkowania zachowa aktorów w warunkach zmiany strukturalnej;
psychospo eczne uwarunkowania zachowa aktorów (mentalno ekonomiczna); socjologia
rynku (szczególnie rynku pracy) (W. Morawski 2001, s. 31).
Ich ciekawe porównanie mo na przeczyta u O. Velthuis 1999, ss. 629-649. Analizuje on
wzajemne relacje socjologii ekonomicznej i starego i nowego instytucjonalizmu od pocz tku
pojawienia si tych dziedzin nauk do obecnych czasów a wi c od zupe nego rozdzia u tych
dziedzin zapocz tkowanego przez Parsona (komplementarny charakter instytucjonalistów
i socjologii ekonomicznej do g ównego nurtu ekonomii tj. ekonomii neoklasycznej, do postulatów o zast pieniu g ównego podej cia w ekonomii podej ciem opartym na postulatach
ekonomii instytucjonalnej i socjologii ekonomicznej.
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lub dzia ania, który jest uciele niony w tradycjach danej grupy ludzi lub ich
zwyczajach.
Zwró my uwag jednak, e instytucje wp ywaj ce na proces gospodarczy (przede wszystkim zgodnie ze starym instytucjonalizmem) dotycz ró nych
sfer ycia: spo ecznych i kulturowych. Najcz ciej mówi si o instytucjach
spo ecznych jako reguluj cych ycie spo eczne. Celowe jest zatem scharakteryzowanie tych e instytucji.
Instytucja spo eczna w w szym znaczeniu jest to zorganizowany
i utrwalony zespó dzia a ludzkich, zak adaj cy istnienie zasady naczelnej
(celu instytucji), personelu, norm, rodków materialnych, funkcji i rzeczywistej
dzia alno ci, nakierowany na zaspokojenie okre lonych potrzeb. W szerszym
znaczeniu jest to wzgl dnie trwa y uk ad spo ecznie ustanowionych sposobów
i regu zachowania, usankcjonowanych przez normy spo eczne. Inaczej mówi c: spo eczna instytucja to pewna regularno w spo ecznym zachowaniu,
na któr wyra aj zgod wszyscy cz onkowie spo ecze stwa. Okre la ona
zachowanie ludzkie w specyficznych, powtarzaj cych si sytuacjach, zarz dza
sama sob , lub jest zarz dzana przez jaki zewn trzny autorytet. Ta teoria
instytucji spo ecznej bazuje na teorii gier, gdzie w grze tzw. Supergame
poszczególna gra jest wci na nowo powtarzana.27
W uj ciu socjologicznym wyró nia si nast puj ce instytucje:
Ekonomiczne  okre laj ce sposoby produkcji, wymiany i podzia u dóbr
materialnych oraz us ug, a tak e regulacje rynku pracy;
Kulturalne  okre laj ce ludzkie dzia ania zwi zane z utrzymywaniem
i rozwijaniem dziedzictwa kulturowego grupy;
Obrz dowe  reguluj ce stosunki mi dzyludzkie w takich sytuacjach jak
np. ró nego rodzaju uroczysto ci ( luby, pogrzeby), zebrania, czy audiencje;
Polityczne  okre laj ce sposoby zdobywania, u ycia i podzia u w adzy
wewn trz grupy.
Religijne  okre laj ce stosunek ludzi do przedmiotów, si , osób uznawanych za wi te, przynale ce do wiata transcendentnego, w tym tak e
zachowania rytualne (K. Olechnicki, P. Za cki 1998, s. 98).
Instytucje tworz struktury, w ramach których istoty ludzkie wchodz
w interakcje. Relacje w które wchodz instytucje s kooperacyjne i wspó zawodnicz ce. Instytucje ograniczaj mo liwo ci ludzkiego wyboru, dlatego b dnie jest zak ada absolutn wolno wyboru, która jest przecie ograniczona przez konflikt zachodz cy pomi dzy mo liwo ciami a preferencjami.
W efekcie instytucje staj si filtrem pomi dzy jednostk a kapita em, oraz
pomi dzy wynikiem a dystrybucj dochodu. Instytucje podobnie jak standardowe warunki ograniczania, na których ekonomia opiera swoje analizy defi27

Tak wi c ilustruj c to przyk adem, mo emy powiedzie , e nie jest wa ne to, e firma odnosi
sukces teraz, gdy nie wystarczy wyja nienie teraz. Ca kowite wyja nienie nie mówi tylko o
tym, dlaczego ta struktura jest efektywna obecnie, lecz dlaczego by a efektywna w ci gu jej
ewolucyjnej historii, co oznacza specyfikacj procesu, za pomoc którego struktury zosta y
wybrane, por. A. Schotter 1981, s. 18.
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niuj asortyment wyborów dost pnych ekonomicznym operatorom. Wprowadza si tu zatem rozró nienie mi dzy dzia aniem indywidualnym a dzia aniem
podyktowanym tradycj czy zwyczajem (E. Oko -Horody ska 1996, s. 14nn).
Cz sto zdarza si myli nam instytucje z organizacjami, a przecie instytucje ró ni si od organizacji. Instytucje to regu y gry, a organizacje
to grupy jednostek zwi zanych razem wspóln obiektywn funkcj . Ekonomiczne organizacje to firmy, zwi zki zawodowe, kooperacje, natomiast polityczne organizacje, to partie polityczne i cia a ustawodawcze. Cz sto dla
pewnych rodzajów instytucji jest nawet regu , e posiadaj one w asne zmaterializowane organizacje o charakterze podmiotowym. Organizacje z biegiem
czasu wykszta caj w asne instytucje, lecz nie przestaj w dalszym ci gu
ulega wp ywom instytucji wobec nich zewn trznych, tworz c coraz bardziej
z o on sie powi za organizacyjnych i interakcji instytucjonalnych. Mo liwe
te jest dzia anie odwrotne: sformalizowane instytucje tworz swoje organizacje (E. Oko -Horody ska 1996, ss. 92n).
Podczas gdy poj cie instytucji by o kontynuacj my li wcze niejszych instytucjonalistów to kategoria kosztów transakcyjnych jest bez w tpienia innowacj i podstaw nowego instytucjonalizmu. Teoria kosztów transakcyjnych
pozwala a wyt umaczy wiele zjawisk, które do tej pory by y interpretowane
jako nast pstwo u omno ci rynku, czy zbytniej ingerencji pa stwa.
T umaczy a ona fakt istnienia instytucji, oraz rol pa stwa: obni anie
kosztów transakcyjnych szczególnie poprzez dobr specyfikacj regu gry.
Odró nia a poj cie instytucji i organizacji. Te ostatnie powstaj na skutek
istnienia kosztów transakcyjnych i ch ci obni enia ich. Szczególne miejsce
odgrywa tu pa stwo i instytucje niewi kszo ciowe, których istnienie jest zwi zane z wysokimi kosztami transakcyjnymi (por. G. Majone 2001, s. 59). Istota
tego rozumowania zosta a zawarta du o wcze niej w artykule R. Coase The
Nature of the Firm (1937), w którym zauwa y , e rynkowe koszty transakcji
s zbyt wysokie dla transakcji mi dzy przedsi biorstwami, i dlatego w a nie
powstaj coraz wi ksze przedsi biorstwa. Wzajemne te zale no ci ilustruje
rysunek.
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Poda

Popyt

Cz
poda y,
która nie mo e
znale popytu

Efekt kosztów transakcyjnych

koszty
bezpiecze stwa
transakcji, reklamy, zebrania
informacji (w teorii neoklasycznej: efekt monopoli)

Efekt pozytywny (+): obni enie kosztów
transakcyjncyh

(+)

(-)

Obecno kosztów transakcyjnych
powoduje konieczno powstania
instytucji (w efekcie cz sto i
organizacji)

Efekt negatywny (-): podwy szenie kosztów
transakcyjnych

Regu y
formalne

Istniej ce regu y

ród o: opracowanie w asne

Im wy sze koszty
transakcyjne
tym
potrzeba stworzenie
efektywnej
(posiadaj cej
mo liwo
wywierani nacisku)
instytucji i organizacji
jest wy sza

Regu y
nieformalne,
powstaj gdy
regu y
formalne nie s
okre lone w
sposób
wystarczaj cy

wp yw krótkookr. bezpo r

wp yw d ugookr., po redni

Rz d i organizacja niewi kszo ciowe (np.
BC)
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Wi cej na temat regu formalnych i nieformalnych pisa D. C. North (1997,
s. 7). Mo emy to przedstawi w sposób nast puj cy:

Regu y formalne

Polityczne Ekonomicz- Kontrak29
regu y, ty
(s dowe) ne
regu y28
które
definiuj prawa
w asno ci.

Regu y nieformalne (rozwi zuj
problemy
wymiany, które nie s wystarczaj co dobrze
rozwi zywane przez regu y formalne, pozwalaj
one cz owiekowi nie my le w ka dym etapie
dzia ania w procesie wymiany): Rutyna, zwyczaje, tradycja, kultura - s to nieformalne
ograniczenia
KonwenNormy
Samowyzwalaj ce si
30
31
cje
zachowa- kody zachowania
nia

Analizuj c podej cie instytucjonalne do polityki gospodarczej trzeba si
najpierw zdecydowa o któr ze szkó instytucjonalizmu b dziemy si opiera
w naszych rozwa aniach. Bez w tpienia bardziej znan szko ekonomii instytucjonalnej jest Nowy Instytucjonalizm zwany czasem neoinstytucjonalizmem lub te analiz poszukiwania renty (ang. Rent seeking analysis). Wyra a si to mi dzy innymi przez to, e mo emy znale wiele publikacji na ten
temat.32 Nie oznacza to jednak, ze kontynuatorzy starego instytucjonalizmu
i quasi-instytucjonali ci oraz ich nast pcy nie próbuj kontynuowa my li Veblena. Jednak ich publikacje nie s a tak liczne.
Najcz ciej jednak mówi c dzisiaj o instytucjonalizmie podkre la si cechy jednego i drugiego podej cia nie przyporz dkowuj c konkretnej szkole:
staremu lub nowemu instytucjonalizmowi. Mo na te cechy przedstawi
w sposób nast puj cy (przewa a tutaj my lenie tradycyjnego instytucjonalizmu):
Pogl dy na racjonalno
jednostek: psychologia indywidualistyczna jest
nieprawid owa, ludzie przyswajaj gusta poprzez kultur .
Pogl dy polityczne: opowiadaj si za rozszerzeniem interwencji pa stwa;.
Teoria produkcji: przedsi biorstwa stosuj regu y zdrowego rozs dku
w okre laniu cen; skupienie uwagi na instytucjonalnych ograniczeniach
w okre laniu cen.
28
29
30
31
32

Definiuj one hierarchi polityki, podstawow decyzyjn struktur , charakterystyk sprawowania kontroli nad agendami.
Zawieraj prowizje specyficzne dla poszczególnych uzgodnie .
W rozwi zaniu problemu koordynacji chc uczestniczy wszystkie strony (samoumocowane).
Kody zachowania nie koniecznie zawieraj zachowania maksymalizuj ce bogactwo.
G ówne czasopisma: Journal of Economic Issues, niektórzy reprezentanci: M. Tool,
J. Adams, W. Peterson, W. Samuels i g ówne uczelnie dyplomowe, przywi zuj ce szczególn wag do ich pogl dów: Colorado University, University of Nebrask i Michigan State
University.
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Teoria podzia u. Podzia okre lony przez instytucje i system prawny; rynek
nie ma wielkiego znaczenia.
Pogl dy makroekonomiczne. Odrzucaj modele neoklasyczne; znacz ce
modele musz posiada wi cej instytucjonalnych elementów w swojej
strukturze. Na ogó popieraj polityk Keynesowsk (H. Landreth,
D. C. Colander 1998, ss. 554).
Od strony metodologicznej podej cie instytucjonalne scharakteryzowa
teoretyk ekonomii M. Blaug (1994, ss. 744nn.), który opisuj c istot instytucjonalizmu, wskazuje na trzy zasadnicze cechy natury metodologicznej.
nieukontentowanie wysokim poziomem abstrakcji w teorii neoklasycznej
a zw aszcza statycznym klimatem ortodoksyjnej teorii cen,
potrzeba zintegrowania ekonomii z innymi naukami spo ecznymi, czyli co
co mo na by nazwa wiar w korzy ci zwi zane z podej ciem interdyscyplinarnym,
niezadowolenie z dorywczego i niemetodycznego empiryzmu klasyków
i neoklasyków, wyra aj ce si w d eniach do prowadzenia szczegó owych bada ilo ciowych oraz krytyczn socjologi kultury.
Zatem mimo, e w literaturze cz sto nie precyzuje si , który instytucjonalizm ma si na my li, warto takie rozró nienie mie na uwadze. Mówi c ju
o podej ciach powiedzieli my przecie jak ró ne podej cia do ekonomi reprezentuj te nurty. Z tych to przyczyn poni ej prezentuje porównanie starego
i nowego instytucjonalizmu:

Podstawy

Stary (Tradycyjny)
Instytucjonalizm

Nowy Instytucjonalizm, Nowa Instytucjonalna Ekonomia (NIE: New Instiutionl
Economics), cz ci jej tradycji badawczej jest Ekonomia Kosztów Transakcyjnych

Podkre la
w
swoich
rozwa aniach konieczno
kontynuowania
transformacji strukturalnej systemów ekonomicznych ni ich równowag , optymalizacj
i
statystyk .

Podstaw rozwa a jest czynnik ludzki
(tzn., e jednostka jej indywidualna postawa, preferencje potrzeby s przyjmowane
jako dane)
Obszary zainteresowa : prawa w asno ci,
nowy porz dek, historia ekonomiczna,
wzrost ekonomiczny, ekonomia prawa, i
teoria gier

Najwa niejsze Tradycje
has a
dzia ania

33
34

jako

fasada

Kontrakty (kontraktowanie), koszty trans33
akcyjne i instytucja oraz organizacja jako
34
skutek istnienia tych kosztów

traktuje problem organizacji gospodarczej jako problem kontraktowania czyli zarz dzania
stosunkami kontraktowymi por. O. E. Williamson 1998, s. 80.
s one niejako odpowiedzi na pytanie: dlaczego zosta y stworzone instytucje ekonomiczne, por. M. Baldassari, L. Paganetto, E. S. Phelps 1998, ss. 3-8.
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Ojcowie

35

Hamilton, Veblen
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Stary instytucjonalizm + Neoklasycyzm

PrzedstawiMitchell36,
Commons,
ciele i konty- C.E Ayres, A. Gruchy,
nuatorzy
W. Peterson, M.R. Tool
(1993),
Pojmowanie
Ustanowione
wzorce
instytucji
wspó zale nych zachowa .

Parametry
Ontologia
Metodologia

Procesy

O. E. Willamson 1998, D. C. North
(1981; 1997), S. Pejovi (1995), Olson,
Hayek, Sugden, Mirowski, Demsetz,
Polsner, Schotter.
Ograniczaj koncepcj instytucji do niektórych organizacji takich jak firma, agendy
rz dowe czy zwi zki zawodowe, inni
jeszcze bior pod uwag warto ci, normy, zasady i rutyn , które kieruj ludzkimi
zachowaniami
Traktuje
wszystkie Kieruje si przypuszczeniem egzogeniczparametry jak o endo- nym (zewn trznym) charakterze do wiadgeniczne (wewn trzne) cze , parametrów i technologii
Organiczna
Atomistyczna
Metodologia opiera si
na
instytucjach
jako
elementach
daj cych
obraz ca o ciowy
Procesy s postrzegane
na podstawie inspiracji
biologicznych, zgodnie z
podej ciem
ewolucyj37
nym

Metodologia opiera si na indywidualistycznych podstawach
Nawi zuj c do swoich neoklasycznych
korzeni przetwarza koncepcj równowagi
mechanistycznego przebiegu procesów

Porównanie przedstawia tabela: opracowanie w asne na podstawie: E. Oko Horody ska (red.) 1996.; O. E. Williamson 1998, s. 80; M. R. Tool 1993,
M. Rutherford 1996.

Z powy szego porównania i wcze niej wspomnianych uwag mo na
wnioskowa , ze je eli chodzi o praktyczn polityk gospodarcz , tudzie deskryptywne podej cie do polityki gospodarczej jak te analiz opisow zjawisk
(bez silenia si na uniwersalizm) starzy instytucjonali ci maj nam wiele do
powiedzenia. Ich zainteresowanie histori , ewolucj , naukami spo ecznymi
35

36

37

ród a tego podej cia tkwi w literaturze przede wszystkim ameryka skiej. Tam przede
wszystkim rozwin si instytucjonalizm i do wiadczy a tego w a nie ameryka ska gospodarka, owocuj c g bokimi przemianami. Nowa sytuacja wymaga a innego podej cia, ni panuj ca ekonomia ortodoksyjna.
Instytucjonalizm Mitchella przybra form gromadzenia danych statystycznych w przekonaniu, ze z biegiem czasu mog si one sta podstaw wyja niaj cych rzeczywisto hipotez.
By za o ycielem Krajowego Biura Bada Ekonomicznych (National Bureau of Economic Research) i g ównym or downikiem koncepcji, któr nieprzychylni okre lili mianem pomiaru
bez teorii.
Naukowym paradygmatem inspiracji dla starego instytucjonalizmu jest biologia, a tak e
podkre la si tu rol zmian zmiany technologicznych, por. E. Oko -Horody ska 1996,
ss. 14nn.
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interdyscyplinarno ci , stanowi cenny wk ad do dalszych bada . Ich liczne
idee jako ze zosta y wplecione do rozwa a i teorii neoinstytucjonalistów
teoretyków powoduj , e mo emy je tak e zastosowa w teoriach polityki
gospodarczej. Jest to o tyle wa ne, e podej cie instytucjonalne do polityki
gospodarczej wywiera wp yw na najwa niejsze teorie opisuj ce sposób
dochodzenia do celu polityki gospodarczej jakim np. jest wzrost gospodarczy.
Wp yw rodzaju podej cia na teori oraz na praktyk dzia ania jest widoczny
w dotychczasowych teoriach. Mo emy wi c postawi takie pytanie: Czym
ró ni si jednak podej cie instytucjonalne od dotychczasowych w tej dziedzinie?
Dotychczasowe teorie wzrostu gospodarczego mo na podzieli na trzy
grupy. Nowa ekonomia instytucjonalna jest najbardziej zbli ona do trzeciego
podej cia: nowej neoklasycznej teorii wzrostu. Stary instytucjonalizm by by
zapewne mi dzy nurtem nowej neoklasycznej teorii wzrostu a Keynesowskim
podej ciem, nie chodzi oby przy tym o metod dzia ania ale o podej cie: za oenie interwencjonizmu pa stwa jako niezb dnego dla kreowania wzrostu.
Aby zatem lepiej zobaczy innowacyjno instytucjonalnej teorii wzrostu
i zrozumie jej cis y zwi zek z za o eniami neoklasycyzmu dokonane zosta o
nast puj ce zestawienie.
Podej cie
keynesowskie

Czynniki
wzrostu
Rola
pa stwa
w osi ganiu
wzrostu

Zwi kszenie
konsumpcji

Pa stwo odgrywa aktywn
rol prowadz c
aktywn polityk gospodarcz
zmierzaj c do
zwi kszenia
wydatków
Problemy Wzrost tak
realizowany ma
charakter
krótkookresowy, potem
wszystko wraca
do dawnego
stanu.

Klasyczna
teoria czynniNowa teoria wzrostu
kowa
Czynnikami wzrostu jest ca y: input: K kapita , L praca
i (Z  ziemia), aby jednak przej na wy szy poziom
funkcji produkcji potrzebny jest A  post p techniczny
Post p jest
Post p jest endogeniczny wynika z
systemu: rozwoju nauki, kapita u
egzogeniczny
ludzkiego
Pa stwo nie
Pa stwo odgrywa rol min. przez
odgrywa adnej
zwi kszanie wydatków na B&R,
roli w zwi kszadbanie o efektywno systemu eduniu wzrostu
kacji, motywacj
gospodarczego

Post p sam nie
przychodzi,
konieczna jest
aktywna dzia alno pa stwa w
przechodzeniu
na wy sz krzyw .

Zakres dzia ania pa stwa i jego
efektywno w ka dym kraju mo e
by inna potrzebne nam jest badanie
tych ró nic. Pojawia si tu mo liwo
dla podej cia instytucjonalnego:
badanie instytucji.

ród o: opracowanie w asne na podstawie: R. J. Barro 1997; Altmann 1995.
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Wzrost gospodarczy w ekonomii instytucjonalnej zak ada równie podobnie jak nowa teoria wzrostu i Keynesizm aktywn polityk gospodarcz
pa stwa, ale w zdecydowanie wi kszej (bardziej ró norodnej) dzia alno ci.
Warto sobie zda spraw z tego, e przy tak ró norodnych czynnikach wzrostu
jakie przedstawimy poni ej, pa stwo wp ywaj c na wzrost poprzez te czynniki
wp ywa zarówno na inne cele polityki gospodarczej jak i narz dzia, a tak e na
uwarunkowania. W a nie instytucjonalne podej cie podkre la rol kszta towania tych uwarunkowa , które z kolei wp ywaj na obni enie kosztów
transakcyjnych (np. funkcjonuj ce regu y) a poprzez nie na wzrost gospodarczy. Podkre la si szczególnie rol organizacji i koordynacji, motywacji, kontroli i efektywnego dzia ania, które równie oddzia uj na wzrost gospodarczy.
Podobie stwo do nowej teorii wzrostu wida te w tym, e post p dokonuje si w sposób endogeniczny. Jest on wynikiem ewolucji systemu38 i zachodz cych w nim zmian instytucjonalnych pojawiaj cych si na skutek zachodzenia pewnych innowacji.
Tak wi c mówi c o instytucjonalnym podej ciu do wzrostu gospodarczego nie mówimy o zwartej, koherentnej teorii, ale o czynnikach, które wp ywaj
na wzrost gospodarczy pozytywnie lub negatywnie. Mo emy co najwy ej podzieli te czynniki pod wzgl dem pewnych kategorii: ogólnych, spo ecznych,
politycznych i ekonomicznych.
Uwarunkowania

Ogólne

39

Spo eczne

38
39

40

Czynniki instytucjonalne wp ywaj ce na rozwój
Przewaga okre lonych idei i pogl dów wyznawanych w danym
spo ecze stwie oraz jego kultura.
Dotychczasowa historia ukszta towana ma swój wp yw po redni,
d ugookresowe wp ywy sekularne.
W perspektywicznych badaniach historii instytucjonalne czynniki
ideowe i kulturowe maj powa ny, cho niejednoznaczny wp yw na
40
mo liwo ci d ugookresowego rozwoju gospodarki danego kraju.
Historycznie rozwini te i wzgl dnie trwa e cechy systemu spoecznego
Psychologiczne cechy yj cych w nim ludzi.
Rol kluczow posiadaj : kultura narodowa, wiatopogl d; mentalno ; etyczne wzorce zachowa , dominuj ce w danym spo ecze -

Szerzej na ten temat: T. Kowalik 2000, M. Mazur 1991, s. 329.
Przyk adem takiego czynnika mo e by np. system gospodarczy. Równie takim systemem
jest kapitalizm, cechuj cy si trzema najwa niejszymi charakterystykami: (1) prywatny system w asno ci, zw aszcza kapita ów; (2) system wymiany, zapewniaj cy woln konkurencj ;
(3) d enie do maksymalizacji zysku oparte na cenowych sygna ach rynkowych.S to cechy
kapitalizmu jako systemu ekonomicznego. Nieekonomi ci dodaj cechy natury politycznej,
spo ecznej, kulturowej, moralnej, por. W. Morawski 2001, s. 31.
Dla tego problemu kluczowe znaczenie maj rozwa ania nad fenomenem d ugookresowego
trendu rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej (od schy ku XIII/XIV wieków) oraz szybkiego awansu tzw. Krajów nowouprzemys owionych (Japonia XIX/XX w., Korea P d., Tajwan,
Hong Kong, Singapur po II Wojnie wiatowej) por. E. Oko -Horody ska (red.) 1996, s. 86.
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stwie.
Poprzez dzia anie tych cech (stanowi ce podstawy instytucjonalne
ycia spo ecznego i gospodarczego) w d ugim okresie lepiej si
rozwijaj kraje, w których kultura narodowa, mentalno , etyka
spo eczna proponuje w codziennym yciu cech pracowito ci. Istotna
jest te rola konsultacji i konsensusu mi dzy jednostkami oraz rola
konkurencji.41
Polityczne
Jako
konstytucji i stawionego prawa, okre laj cych mechanizmy wy aniania i legitymizacji w adzy, normy rz dzenia;
Sposoby wspó dzia ania spo ecze stwa i w adzy;
Kultura polityczna;
Niepisane prawa i obyczaje.
Mimo, e wa na jest tu stabilno systemu politycznego, to niepodany jest zastój. Wa na jest przy tym kontrola tempa zmian oraz
utrzymywanie jej przewidywalno ci dla podmiotów.
Ekonomiczne W kwestii organizacji:
twarde regu y gry, selekcja dzia alno ci: efektywna / nieefektywna;
Wyra ne zdefiniowanie praw w asno ci;
System funkcji i regu spo ecznych handlu;
Sprawny system finansowo-bankowy i instrumentów pochodnych, wa na jest zarówno pewno jak i p ynno obrotów gospodarczych;
W a ciwe metody zarz dzania ryzykiem i systemem ubezpiecze ;
Akceptowany i nieuci liwy system podatkowy; przejrzysta przewidywalno regu i zasad wspó dzia ania sfery pa stwa i biznesu;
Zró nicowana i policentryczna struktura gospodarcza, sprzyjaj ca znacznemu zakresowi niezale nych swobód gospodarczych
Podstawowe grupy instytucji gospodarczych, które sprzyjaj
d ugookresowemu rozwojowi w warunkach kapitalistycznego
systemu rynkowego.
Tabela opracowana na podstawie: E. Oko -Horody ska (red.) 1996, s. 90.,
A. Israel 1989

Na podstawie tego co powiedzieli my na temat instytucjonalnego podejcia do polityki gospodarczej mo na przyst pi do wyciagni cia wniosków
ko cowych. Z uwagi na odmienn specyfik praktycznej i teoretycznej polityki
gospodarczej poni ej prezentowane wnioski s podzielone na dwie grupy.
Najpierw zostan omówione zadania polityki gospodarczej jako nauki.
Wydaje si , e mo na je nast puj co scharakteryzowa :

41

systemy spo eczne odbiegaj negatywnie od przedstawionego wzorca w perspektywie
historycznej nie odnios y powa niejszych i d ugotrwa ych sukcesów w rozwoju gospodarczym por. H. McRae 1996, ss. 15-42.
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Poznawanie czynników instytucjonalnych, dzia aj cych w danej gospodarce narodowej, analiza ich funkcjonowania w kategoriach kosztów transakcyjnych. Interesuje nas wi c rodzaj powsta ej instytucji (pozytywna42
czy negatywna), która mówi te nam o pewnym trendzie, zachodz cym
w spo ecze stwie, instytucja mo e bowiem wyra a albo potrzeby spo ecze stwa, albo jedynie rz dz cych. Instytucja mo e zatem wspomaga polityk gospodarcz , lub te jej przeszkadza . W perspektywie d ugookresowej to w a nie historia dokonuje selekcji instytucji, tak e przetrwaj tylko
najbardziej skuteczne (J. K. Galbraith 1991, ss. 296-313). Instytucje s
mog te by wynikiem konieczno ci, nad któr wola jednego pokolenia
te
funkcj
otoczenia)
nie ma w adzy (w tym sensie pe ni
(G. Le Bon 1999, s. 74). Trzeba je zatem dobrze pozna , aby dobrze wykorzysta ich mocne strony, a s abych unika .43 Jedn z najbardziej u ytecznych cech instytucji jest to, e mog dawa sankcj prawn zwyczajom, ju
przyj tym przez praktyk spo eczn (G. Le Bon 1999, s. 74).
Badanie relacji miedzy instytucjami. Trzeba pozna wzajemne oddzia ywanie instytucji na siebie, przyczyny tych wp ywów oraz ich skal . Jest to
o tyle wa ne, ze oddzia ywanie na jedn instytucj mo e wyzwoli poprzez
ni oddzia ywanie na inn instytucj (pozytywne lub negatywne).44
Zwrócenie uwagi na istniej ce regu y formalne i nieformalne, relacje
miedzy nimi ich wp yw na proces gospodarowania.
Podkre lenie aspektu kulturowego. Poznanie kultury pozwala na dopasowanie formalnych regu do nawyków kulturowych i cech kulturowych
w poszczególnych spo ecze stwach. Badanie specyfiki w asnej kultury
i wp ywu kultury na rozwój przedsi biorczo ci.45 Mo na skorzysta z zarz dzania kultur w przedsi biorstwie.
Obserwacja pewnych zasadniczych procesów, które zachodz w pa stwie
lub w gospodarce mi dzynarodowej (np. globalizacja, e-Europa, ekologia
itd.). Odkrycie zasadniczych przemian obecnie wyra anych mi dzy innymi
w nast puj cych publikacjach: F. Fukuyama (1996; 1997a; 1997b; 2000),
P. F. Drucker (1999). Coraz cz ciej dochodzi tu do g osu idea rewolucji
jak przechodzi nasze spo ecze stwo, mówi si te o spo ecze stwie pokapitalistycznym czy te ko cu historii. Wzrost pojmowany jako proces
skumulowanych przemian rodzi zainteresowanie w a nie tymi zmianami
(N. Rosenberg, L. E. Birdzel 1994, ss. 5-12). Ma to wp yw na instytucje, istniej ce w pa stwie, gdy zmieniaj si wtedy nieraz podstawowe zadania
polityki gospodarczej. Dla polityki gospodarczej jest wa ne, e powstaje
wzajemny wp yw instytucji, istniej cych w pa stwie na gospodark i odwrotnie.

42
43
44
45

Np. skorelowane z rozwojem pa stw czy te nie skorelowane.
Tak jak w nauce o przedsi biorstwie.
Mechanizm ten mo na okre la jako a cuchowy, wydaje si , e podobn sytuacj mieli my
w przypadku np. Wielkiego Kryzysu
Np. kwestia procentu u Tomasza z Akwinu.
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Badanie historii upodoba , obyczajów, przyzwyczaje , tradycji, instynktów,
pod wiadomych motywów post powania ludzi (M. Baldassari ,L. Paganetto, E. S Phelps 1998, s. 4). Zgodnie z tym, co mówi G. Myrdal (1968; s. x),
aby zrozumie rozwój gospodarczy, trzeba studiowa histori i polityk ,
teori i ideologi , struktury i poziomy gospodarki, rozwarstwienie spo eczne, rolnictwo i przemys , zmiany demograficzne, zdrowotno i o wiat itd.
 ale nie oddzielnie od siebie, ale w ich wzajemnym uzale nieniu.
Wp yw instytucjonalnego podej cia na praktyczn polityk gospodarcz :
Nale y zauwa y , e w praktycznej polityce gospodarczej instytucjonali ci
uto samiani s z daniem zwi kszonej kontroli spo ecznej nad dzia alno ci gospodarcz ;46 innymi s owy postawy sprzyjaj cej interwencjonizmowi pa stwa (M. Blaug 1994, ss. 744-746), wa n funkcj jest koncentracja na budowaniu spo ecze stwa a nie tylko na podnoszeniu efektywnoci ekonomicznej w sposób tradycyjny. Rol rz du powinno kierowanie gospodark narodowa, zarz dzanie ni , a nie wyst powanie jako jeden z zawodników (J. Kaja,Y. Xinli 2000, ss. 17-23).
Je eli chodzi o wp yw d ugookresowy na otoczenie, rol rz du powinno
by promowanie instytucji, sprzyjaj cych rozwojowi gospodarczemu i spoecznemu pa stwa, a wi c:
- Rozwój kultury narodowej, opieraj c si na jej mocnych stronach;
- Popieranie autorytetem pa stwa i w asnym przyk adem ideologii,
sprzyjaj cych rozwojowi (np. religii, wzorców zachowania etycznego);
- Popieranie instytucji pozarz dowych, organizacji spo ecznych, wspieraj cych rozwój pa stwa, promuj ce pozytywne etosy i dzia ania.
Istotny jest równie wp yw d ugookresowy na nieformalne struktury
(za pomoc bardziej konkurencyjnych regu gry  bardziej obni aj cych
koszty transakcyjne). Wp yw na nie musi dokonywa si w kierunku, który wspiera rozwój, zwi ksza efektywno oraz prowadzi do szybkiego zawarcia kontraktu. Wi e si to z dopasowaniem formalnych struktur
do norm, aby nie by y sprzeczne z istniej cymi normami, tradycjami; ustalaniem regu formalnych obni aj cych koszty transakcyjne, a wi c eliminacj lub modyfikacj regu sprzecznych z istniej cymi nieformalnymi strukturami. Trzeba d y do tego, aby promulgowane prawa by y spójne, ci le
przestrzegane i dzia aj ce na korzy rozwoju spo eczno-ekonomicznego,
gwarantuj ce prawa w asno ci i swobodny rozwój jednostek, sprzyjaj cy
dobru ogó u.
Wp yw na realizacje celów i na ustalenie celów szczegó owych (po rednich) zw aszcza je eli chodzi o realizacj wzrostu (rozwoju gospodarczego)
poprzez zwrócenie uwagi na instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i d enie do obni ania kosztów transakcyjnych.
Nale y zwróci szczególn uwag na zbudowanie efektywnego systemu
edukacyjnego (M. Held, H.G. Nutzinger 1999, s. 7; J. Jickeli 1999, s. 87),
46

Np. ksi

ka J.M. Clarca z 1926 roku.
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a wi c wa na jest nie tylko tradycyjna o wiata ale te motywacja
do uczenia si wsz dzie, a zw aszcza na miejscu pracy (learning-bydoing). Nale y te zwróci uwag na odpowiedni wzrost wydatków na B&R.
Jak wida z powy szego zestawienia celem artyku u by o dotarcie
do konkretnych wniosków dla praktycznej i teoretycznej polityki gospodarczej
p yn cych z instytucjonalnego podej cia. Prowadzi a do tego droga poprzez
przedstawienie genezy instytucjonalizmu oraz jego mo liwego zastosowania
do polityki gospodarczej w ramach ró nych podej .
Wezwaniem dla kolejnych prac by oby zwrócenie uwagi na inne szko y
heterodoksyjne i przyjrzenie si wnioskom dla polityki gospodarczej, jakie
mog yby z nich p yn .
Bibliografia:
1. Altmann, Wirtschaftspolitik, Gustav-Fischer Verlag, Stuttgart-Jena 1995.
2. Baldassari M., Paganetto L., Phelps E. S., Institutions and Economic Organizations in Advanced Economies. The Governence Perspective, Servisio 1998.
3. Barro R. J., Makroekonomia, PWE Warszawa 1997.
4. Bartling H., Luzius F., Grundzüge derVolkswirtschaftslehre, Verlag Vahlen,
München 1993.
5. Blaug M., Teoria ekonomii. Uj cie retrospektywne, Warszawa 1994.
6. Boulding K., A New Look at Institutionalism, American Economic Review 48/1957.
7. Commons J. R., Institutional Economics, Macmillan, New York 1934.
8. Commons J. R., The Legal Foundations of Capitalism, Macmillan,
New York 1924.
9. Drucker P. F., Spo ecze stwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
10. Erlei M., Leschke M., Sauerband D., Neue Institutionensökonomik,
Schäfer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
11. Fukuyama F., Koniec historii, Zysk i S-ka, Pozna 1996.
12. Fukuyama F., Ostatni cz owiek, Zysk i S-ka, Pozna 1997a.
13. Fukuyama F., Zaufanie. Kapita spo eczny a droga do dobrobytu, PWN,
Warszawa-Wroc aw 1997b.
14. Fukuyma F., Wielki wstrz s. Natura ludzka a odbudowa porz dku spo ecznego, Politeja, Warszawa 2000.
15. Gajek L., Ka uszka M., Wnioskowanie statystyczne: modele i metody,
Warszawa 2000.
16. Galbraith J. K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE,
Warszawa 1991
17. Gide K., Zasady ekonomii politycznej, Fischer i Majewski, Pozna 1922.
18. Gileyko L., Spo ecze stwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, SGH,
Warszawa 1994.

142

Polityka Gospodarcza nr 5-6 (2001-2002), s. 115-143

19. Hamilton W. H., Institution, in: E.R.A. Encyclopedia of the Social Sciences,
Seligman & A. Johnson 1932.
20. Held M., Nutzinger H. G., Institutionen prägen Menschen: Bausteine zu
einer allgemeinen Institutionenökonomik, Campus Verlag, Frankfurt/Main;
New York 1999.
21. Israel A., Institutional Development. Incentives to Performance, The John
Hopkins University Press, Baltimore and London 1989.
22. Jickeli J., The Role of Markets and Government in Human Capital Building
and Education. A Research Program in Institutional Economics, JITE
(Journal of Institutional and Theoretical Economics) 157/1 (2001), s. 87107.
23. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wst p do teorii, SGH, Warszawa 1999.
24. Kaja J., Xinli Y., Two roads, one Goal - the comparison of Polish and Chinese administrative Reform, Polityka gospodarcza, 3/2000), s. 17-23.
25. Kopali ski W., S ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych Wiedza
Powszechna, Warszawa 1968.
26. Kowalik T., Wspó czesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, rewolucja,
kryzys, Wydawnictwo Wy szej Szko y Przedsi biorczo ci i Zarz dzania
im. Leona Ko mi skiego, Warszawa 2000.
27. Krajewski W., Prawa nauki, Przegl d zagadnie metodologicznych i filozoficznych, KIW, Warszawa 1998.
28. Landreth H., Colander D.C., Historia my li ekonomicznej, Warszawa 1998.
29. Lange O., Ekonomia polityczna, T. 1: zagadnienia ogólne, Warszawa 1959.
30. Langlois R. N. (ed.), Economics as a process. Essays in the new Institutional Economics, Cambridge Univ. Press, New York 1989.
31. Le Bon G., Psychologia rozwoju narodów, Wyd. V.I.D.I., Nowy S cz 1999.
32. Majone G., Nonmajoritan Institutions and the Limits of Democratic Governance. A Political transaction cost Approach, JITE (Journal of Institutional
and Theoretical Economics) 157/1 (2001), s. 57-78.
33. Mazur M., Metoda badawcza instytucjonalizmu, Ekonomista nr 2-3/1991.
34. McRae H., wiat w roku 2020 Pot ga, kult, dobrobyt  wizja przysz o ci,
Dom Wyd. ABC, Warszawa 1996.
35. Mitchell W. C., Business Cycles, B. Franklin, New York 1913.
36. Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Spo ecze stwo. Gospodarka. Polityka, PWN, Warszawa 1998.
37. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001.
38. Myrdal G., Asian Drama, t. 1, Pantheon, New York 1968.
39. North D. C., Structure and Change in Economic History,
W. W. Norton&Company, New York-London 1981.
40. North D. C., The process of Economic Change, UNU/WIDER, March 1997.
41. Oko -Horody ska E. (red.), Instytucjonalne podej cie w analizie procesów
spo eczno gospodarczych i politycznych w Polsce, Akademia Ekonomii
im. Karola Akademieckiego, Katowice 1996.
42. Olechnicki K., Za cki P., S ownik socjologiczny, Graffiti, Toru 1998.
43. Pejovi S., Economic analysis of institutions and systems, Kluwer Aca-

Anna Horodecka: Instytucjonalizm i podej cie instytucjonalne...

143

demic Publ., Dordrecht 1995.
44. Piech K., Metodologiczne aspekty polityki gospodarczej, Polityka Gospodarcza nr 3/2000, s. 73-92.
45. Piech K., Polityka gospodarcza  skrypt do cz ci zaj , badania w asne
(opracowanie wst pne), SGH, Kolegium Zarz dzania i finansów, Katedra
Polityki Gospodarczej, Warszawa 2000.
46. Pies I., Normative Institutionsökonomik. Zur Rationalisierung des
politischen Liberalismus, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993.
47. Reuter N., Der Institutionalismus. Geschichte und Theorie der
evolutionären Okonomie, Metropolis Verlag, Marburg 1996.
48. Rosenberg N., Birdzel L.E.Jr, Historia kapitalizmu, Znak, Kraków 1994.
49. Rutherford M., Institutions in economics. The old and the new in structutionalism, University Press, Cambridge 1996.
50. Schotter A., The Economic Theory of Social Institutions, Cambridge Univ.
Press, New York 1981.
51. Smelser N. J., Swedberg R., The Handbook of Economic Sociology,
Princeton University Press & Russel Sage Foundation, PrincetonNew York 1994.
52. Smith A., Badania nad natur i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, 2,
Warszawa 1954.
53. Stankiewicz W., Historia my li ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998.
54. Szostak A., Odwrót od nadmiernego interwencjonizmu pa stwa jako zjawisko globalne, [w:] Tendencje rozwoju spo eczno-gospodarczego krajów
rozwijaj cych si i ich znaczenie dla Polski, Instytut Gospodarki Krajów
Rozwijaj cych si SGPiS, SGH, Warszawa 1999, s. 17-51.
55. Taylor E., Wst p do ekonomiki, Wyd. 2, Gdynia 1947.
56. Tinbergen J., Economic Policy. Principles and Design, Amsterdam-New
York-Oxford 1978.
57. Tomidajewicz J. J, Czynniki zmienno ci modeli polityki gospodarczej,
Polityka Gospodarcza nr 2/1999, s. 165-173.
58. Tool M. R. (ed.), Institutional Economics: Theory, Method, Policy, Kluwer
Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 1993.
59. Veblen Th., The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays,
New York 1919.
60. Velthuis O., The Changing Relation Between Economics Sociology and
Institutional Economics From Talcott Parsons to Mark Granovetter, The
American Journal of Economics and Sociology, 58/4 (1999), s. 629-649.
61. Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
62. Winiarski B. (red.), Polityka ekonomiczna, Wroc aw 1996.

