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1. Instytucje jako paradygmat nauk 
o finansach

„Tradycyjnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających 
w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka” [Owsiak, 2002, 
s. 21]. Współcześnie „pojęciem finansów będziemy obejmowali tylko te zjawi-
ska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zaso-
bów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów 
pieniężnych w  przyszłości” [Ostaszewski, 2008, s.  18]. Jądrem finansów są 
transfery wewnątrz- i międzypokoleniowe. 

Tabela 1.1. Transfery międzypokoleniowe

Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość

← kredyt

oszczędności →

zapasy → inwestycje →

powiernictwo →

Pokolenie zstępujące Pokolenie następujące Pokolenia wschodzące

opieka wychowawcza → →

← opieka zdrowotna

sukcesja →

kapitał wiedzy →

darowizny → powiernictwo →

Źródło: opracowanie własne.
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Transfery międzypokoleniowe odbywają się w  ramach instytucjonalnych, 
które formułują się w określonym czasie i przestrzeni, podlegają dyfuzji i ule-
gają transformacji. Instytucje są aktywne i efektem ich systematycznej presji 
na bliższe i dalsze otoczenie instytucjonalne jest homogenizacja systemu finan-
sowego. Instytucje i organizacje pozostają w dwustronnej zależności: bez legi-
tymizacji działań organizacji przez instytucje te pierwsze nie mogą skutecznie 
realizować swojej misji, zaś instytucje bez wsparcia ze strony organizacji tracą 
zdolność do przetrwania [Riaz, 2009, s. 34].

Transfery wewnątrzpokoleniowe przybierają formę oszczędzania. Tabe-
la 1.2 wskazuje na podmioty aktywne i pasywne w procesie oszczędzania. Jej 
podstawą jest podział podmiotów oszczędzających na społeczności zorganizo-
wane w państwa oraz indywidua. Podmioty te mogą być pasywne lub aktywne 
w procesie. W wyniku przecięcia się obu wymiarów typologii można wyróżnić 
cztery rodzaje oszczędzania.

Tabela 1.2. Typologia form oszczędzania

Obywatel
Państwo

Aktywne Pasywne

Pasywny Oszczędności przymusowe Oszczędności przezornościowe

Aktywny Oszczędności dobrowolne Oszczędności tezauryzowane

Źródło: opracowanie własne.

W głównym nurcie ekonomii oszczędności należą do czystych dóbr publicz-
nych lub klasycznych dóbr prywatnych. Analiza instytucjonalna jest daleka od 
takiego spolaryzowanego i biegunowego widzenia rzeczywistości. Dostawcami 
dóbr publicznych są państwa lub rynki. Różny jest status prawny tych dostaw-
ców. Niesprawność rynków lub niesprawność państw rodzi potrzebę kreowania 
dóbr klubowych, które mają tworzyć zachęty do oszczędności państwa, sektora 
publicznego i gospodarstw domowych, sektora finansów prywatnych. Aby do-
bra klubowe stanowiły zachętę do zwiększania stopy oszczędzania, musi istnieć 
rozbudowana infrastruktura usług finansowych. Stanowi ona wraz z rynkiem 
istotną część dóbr wspólnych.

Operacje finansowe budzą silne emocje, o czym świadczy język, jakiego uży-
wają dilerzy walutowych i pieniężnych rynków. Teoria finansów odcina pienią-
dze od ich wartości emocjonalnej i przedstawia je w sterylnej przestrzeni. Auto-
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nomiczna funkcja pieniądza jako nagrody pobudzającej do działania nie mieści 
się w  ramach głównego nurtu nauki o  finansach. W  ramach analizy instytu-
cjonalnej systemu finansowego pieniądz jako instytucja to sprzężenie zwrotne 
między bodźcami zewnętrznymi a działaniem opartym na poznawczych mo-
delach więzi społecznej ujawniających się poprzez ramkowanie danej sytuacji. 
Oznacza to, że racjonalne rozdysponowanie pieniądza nie jest bezpośrednim 
wynikiem racjonalnej decyzji człowieka ekonomicznego, lecz stanowi finalny 
rezultat funkcjonowania rozległej sieci instytucji tworzących rynek walutowy 
lub pieniężny [Herrmann-Pillath, 2009, s. 23]. Sieci te są różnorodne i stanowią 
wynik świadomego wyboru. Ludzie wybierają formę instytucjonalną dostaw 
dóbr ekonomicznych – nie jest ona im dana raz na zawsze. Sytuacyjny kontekst 
ludzkich działań powoduje, że ramy instytucjonalne zaspokajania potrzeb lu-
dzi zmieniają się w miarę, jak ich społeczności stają się coraz bardziej zróżnico-
wane kulturowo.

Do analizy zjawisk finansowych wykorzystuje się trzy kryteria: przedmio-
towe, podmiotowe i  poziomu analizy. Kryterium przedmiotowe pozwala wy-
odrębnić dwa zasadnicze rodzaje pieniężnych przychodów i wydatków: przy-
chody i  wydatki rynkowe oraz przychody i  wydatki nierynkowe. Kryterium 
podmiotowe wskazuje na rodzaj jednostki gospodarującej, która dokonuje ope-
racji pieniężnych, natomiast kryterium poziomu analizy pokazuje, jaki kwanty-
fikator logiczny znajduje zastosowanie przy formułowaniu hipotez o zjawiskach 
pieniężnych. Analiza instytucjonalna, analogicznie, wyróżnia rodzaj instytucji, 
wgląd w ich funkcjonowanie oraz poziom abstrakcji wykorzystywany przy for-
mułowaniu jej wniosków.

Słowo instytucja pochodzi od łacińskiego instituto, co oznacza „zwyczaj, 
naznaczenie”. Termin „instytucja” jest definiowany poprzez dwie wzajemnie 
niewykluczające się tradycje teorii ekonomii i socjologii jako „zakład o charak-
terze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w  ja-
kiejś dziedzinie; urząd” oraz jako „zespół norm prawnych lub obyczajowych 
dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia; organizacja oparta na tych nor-
mach”. „Instytucjonalizm brał udział w genezie i kształtowaniu się tych nauk, 
w  ramach których występuje do dziś –  ekonomia, nauki polityczne, prawne, 
socjologia, antropologia, nauki o  zarządzaniu, teoria organizacji czy lingwi-
styka – i ma się całkiem dobrze” [Chmielewski, 2011, s. 11]. Instytucjonalizm 
jest traktowany przez Piotra Chmielewskiego jako szerokie ramy heurystyczne, 
które są pozytywnym efektem wysiłków stopniowego rozwiązywania podsta-
wowych dylematów nauk społecznych i  związanych z  nimi sporów stale wy-
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stępujących w  obrębie poszczególnych dyscyplin, umożliwiających przedsta-
wienie ich w nowym świetle. Relacja jednostka–społeczeństwo jest nie tylko 
podstawowym, ale także założycielskim dylematem nauk społecznych. Ludzie 
– instytucje – społeczeństwo to podstawowe kategorie ułatwiające zrozumienie 
otaczającego nas świata. Owa podstawowa triada, ujmując rzecz w uproszcze-
niu, stanowi przedmiot zainteresowań instytucjonalistów we wszystkich dzie-
dzinach nauk społecznych.

Instytucje są pomostami, zjawiskami społecznymi z poziomu mezzo, łączą-
cymi i  wiążącymi ze sobą dwa podstawowe, zewnętrzne poziomy działania: 
mikro i  makro, czyli poziom działań jednostkowych z  poziomem działania 
systemu społecznego. Chmielewski w  tworzeniu różnego rodzaju instytucji 
upatruje istoty człowieczeństwa [Chmielewski, 2011, s.  316], możemy zatem 
przyjąć założenie, że istota ludzka to homo agens-institutionalist [Chmielewski, 
2011, s. 317]. Pierwszym jego wynalazkiem jest język. „Kultura homo sapiens 
może być ujęta w swym najszerszym znaczeniu jako wyuczona i będąca efek-
tem procesów uczenia się wykorzystujących język […] Język jest podstawową 
ludzką instytucją w  tym sensie, że inne instytucje, takie jak pieniądz, rząd, 
własność prywatna, małżeństwo czy gry, wymagają języka lub przynajmniej 
podobnych do języka form symbolicznych, podczas gdy język nie potrzebuje do 
swego istnienia innych instytucji” [Chmielewski, 2011, s. 325, 330]. 

Według Chmielewskiego model homo agens-institutionalist dynamizuje 
współczesny świat i pełniej wyjaśnia zachodzące w nim zmiany, a to z kolei na-
kazuje ostrożne posługiwanie się wyjaśnieniami jednostronnymi – zarówno in-
dywidualistycznymi, jak i strukturalnymi. Wszak to właśnie instytucje znajdu-
ją się między tymi dwoma obszarami zmiennych [Chmielewski, 2011, s. 360].

Codzienność jest instytucją w rozumieniu Rudolfa Richtera i Eirika G. Furu-
botna, powołujących się na Schmollera [Małysz, 2003] i mówiących o tym, że 
instytucja to „system określonych co do formy (formalnych) i nieokreślonych 
co do formy (nieformalnych) reguł, włączając w to mechanizmy ich wdrożenia” 
[Richter, Furubotn, 1999].

Zgodnie z  najwcześniejszą, Veblenowską tradycją instytucje są rodzajem 
„konstruktów umysłowych”. Thorstein Veblen pisał: „Instytucje społeczne to 
w  swojej istocie dominujące sposoby myślenia uwzględniające poszczególne 
funkcje jednostki i  społeczności. Instytucje społeczne –  czyli nawyki myślo-
we czy sposoby ujmowania zjawisk – które kierują ludzkim życiem, pochodzą 
z przeszłości. Są wytworami przeszłości, dostosowanymi do ówczesnych wa-
runków, dlatego nigdy nie są w całkowitej zgodzie z wymogami teraźniejszo-
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ści” [Veblen, 1971, s.  76]. Dorobek Veblena jest wielowątkowy i  pełen pojęć, 
które na stałe weszły do współczesnych nauk społecznych, jak na przykład 
„opóźnienie kulturowe”, „wyuczona nieudolność”, „ostentacyjna konsumpcja”. 

Inaczej instytucję rozumiał John Commons, twierdząc: „Instytucje możemy 
zdefiniować jako społeczne ramy kontroli, wyzwalania oraz ukierunkowania 
działań indywidualnych” [In Institutional Economics…, 1964, s.  119]. Veble-
nowską koncepcję instytucji społecznej rozwinął Commons, wykorzystując 
analizę wyroków sądowych prawa zwyczajowego. Analiza precedensów sądo-
wych od powstania Stanów Zjednoczonych pozwoliła na empiryczne udowod-
nienie roli regulacji prawnych w  gospodarce rynkowej. Commons najwięcej 
uwagi poświęcił związkom ekonomii, prawa i etyki. Najmniejszą, podstawową 
i dynamiczną jednostką ekonomii instytucjonalnej Commonsa jest transakcja 
– zbiorowe poszukiwanie rozwiązania konfliktu interesów. Z tego punktu wi-
dzenia instytucję można zdefiniować jako zbiorowe działanie na rzecz kontroli, 
ale również oswobodzenia i ekspansji działań indywidualnych [In Institutional 
Economics…, 1964, s. 128].

Svetozar Pejovich potwierdza, że codzienność to instytucja, pisząc, iż „in-
stytucje możemy określić jako prawne, administracyjne i zwyczajowe regulacje 
powtarzających się interakcji” [Pejovich, 1990]. Wesley C. Mitchell zaś uważał, 
że instytucje to „układy psychologiczne –  nawyki myślowe i  działania panu-
jące w obserwowanych wspólnotach” [Mitchell, 1910, s. 112]. Z kolei Vernon 
W.  Ruttan i  Yujiro Hayami uznają, że: „Instytucje są zasadami społecznymi 
bądź organizacyjnymi, które ułatwiają koordynację pomiędzy ludźmi poprzez 
ułatwianie im formowania oczekiwań, które każda jednostka może racjonal-
nie posiadać wówczas, gdy postępuje z kimkolwiek. Odzwierciedlają one kon-
wencje, jakie rozwinęły się w różnych społeczeństwach odnośnie do zachowa-
nia jednostek i grup odpowiednio do ich własnego zachowania i zachowania 
innych. Na płaszczyźnie relacji ekonomicznych mają one rozstrzygającą rolę 
w ustanawianiu oczekiwań odnośnie do praw do używania środków w działal-
ności gospodarczej i odnośnie do dzielenia źródeł dochodu będących rezulta-
tem tejże działalności” [Ruttan, Hayami, 1984, s. 221].

Theodore W. Schultz natomiast twierdzi, że „instytucje są efektem socjali-
zacji i mogą być postrzegane jako zestaw zasad zachowania przestrzeganych 
przez jednostki w społeczeństwie” [Schultz, 1968, s. 1129]. David Feeny, roz-
wijając myśl Douglassa C.  Northa, zauważa: „Instytucje są zestawem zasad, 
procedur postępowania oraz moralnych i etycznych norm zachowania zapro-
jektowanych, by wymuszać zachowanie jednostek” [Feeny, 1988]. Tenże North 
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podkreśla: „Instytucje są regułami gry społecznej lub, wyrażając się ściślej, 
wytworzonymi przez ludzi normami, które kształtują interakcje międzyludz-
kie. W  rezultacie określają one motywacje w  relacjach międzyludzkich: poli-
tycznych, społecznych czy ekonomicznych. Od instytucji zależy, w jaki sposób 
społeczeństwa zmieniają się w  czasie, i  w  związku z  tym są one kluczem do 
zrozumienia procesów historycznych” [North, 1990]. „Instytucje redukują nie-
pewność, wprowadzając ład w  życie codzienne. Jest to rama, w  której mają 
miejsce interakcje międzyludzkie” [North, 2003, s. 3].

Carlisle Ford Runge zauważa, iż „instytucje dają pewność odnośnie do dzia-
łań innych oraz ład i  stabilność oczekiwań w skomplikowanym i niepewnym 
świecie relacji gospodarczych” [Runge, 1981, s. 15]. Masahiko Aoki uznaje, że: 
„Instytucje to wypracowany w  trakcie gry układ obejmujący zasady wyboru 
działań (action-choice rules) każdego z  uczestników. Zasady te są powszech-
nie uznawane przez agentów i rządzą ich strategicznymi interakcjami” [Aoki, 
2000, s. 15]. Tymczasem Barbara Gąciarz proponuje, aby mówić, że: „Z insty-
tucją mamy do czynienia wówczas, gdy ludzie postępują według określone-
go schematu niejako automatycznie, w  sposób niewykalkulowany” [Gąciarz, 
2004, s. 24].

Przytoczone spory definicyjne nakazują ostrożność przy uznawaniu co-
dzienności za instytucję ekonomiczną. Należy pamiętać, że pojęcie „instytucji” 
przebyło długą drogę, zanim zakorzeniło się w ekonomii. Korzenie amerykań-
skiej ekonomii instytucjonalnej tkwią w  niemieckiej młodszej szkole, której 
liderem był Gustav Schmoller. Krytykował on klasyków ekonomii za badanie 
fizjologii organizmu gospodarczego bez studiów nad jego anatomią, w  tym 
przypadku bez znajomości mechanizmu cenotwórczego oraz obrotu gospodar-
czego. Postulował badanie motywacji uczestników rynku oraz jego instytucji 
[Schmoller, 1886].

Trudno jest jednak uznać pierwszą generację amerykańskich instytucjonali-
stów za prostych kontynuatorów niemieckiej szkoły historycznej. Amerykańscy 
ekonomiści drugiej połowy XIX w. byli pod wpływem niemieckiej szkoły histo-
rycznej jedynie w tym kontekście, który pozwalał im umieścić system gospo-
darczy w szerszych ramach, nie zaś po to, by studiami historycznymi zastąpić 
ekonomię. Amerykańskich instytucjonalistów oraz niemiecką szkołę historycz-
ną łączy przekonanie, że przedmiotem ekonomii jest nie tylko alokacja dóbr 
rzadkich, lecz również ewolucja społeczeństw gospodarujących. Pytanie, jak 
ukształtowało się dane społeczeństwo i czym się charakteryzuje, a czego mu 
brak, łączy Schmollera i Veblena. 



1. Instytucje jako paradygmat nauk o finansach

25

Tymczasem amerykańskich instytucjonalistów w  osobach Clarka, Com-
monsa, Mitchella i Veblena oraz niemiecką szkołę historyczną dzieli ulokowa-
nie wydziałów ekonomicznych w strukturze uniwersytetów. Pierwsza kated-
ra ekonomii została ufundowana przez króla Prus na uniwersytecie w Jenie, 
aby opracować naukowe podstawy opodatkowania poddanych. Klasyczna 
ekonomia powstawała już na wydziale prawa; Adam Smith był tam profeso-
rem etyki – to jego traktaty postrzegane były jako drogowskazy moralne etyki 
biznesu. 

Instytucjonaliści amerykańscy przeciwstawiali się uznaniu ekonomii za na-
ukę ścisłą (science). Uważali, że nie da się rozciągnąć praw doboru naturalnego 
do świata sztucznie stworzonego przez ludzi. Nie zgadzali się na przenoszenie 
dorobku darwinizmu na pole ekonomii. To, co ich połączyło, to sprzeciw wobec 
odbierania ekonomii jej humanitarnego wyrazu (arts), albowiem człowiek nie 
jest jedynie człowiekiem ekonomicznym: w jego zachowaniach jest miejsce na 
zachowania nieracjonalne i pozaracjonalne, dokonywane przez naśladownic-
two [Hultén, 2005].

Instytucje są kulturowym wynalazkiem, który ma pozwolić na przezwy-
ciężenie niepewności wynikającej z  kosztów informacji, asymetrii informacji 
oraz zmiany zachowań ludzkich pod wpływem kapitału wiedzy. W starej i no-
wej ekonomii instytucjonalnej o  niepewności mówi się w  trzech wymiarach: 
niepewności proceduralnej i substancjonalnej, niepewności silnej i słabej oraz 
niepewności fundamentalnej i przyczynkarskiej. Brak informacji dotyczących 
istoty wyboru tworzy niepewność substancjonalną, niepewność proceduralna 
zaś pojawia się, gdy uczestnicy procesu decyzyjnego nie są w stanie na podsta-
wie dostępnych informacji zrozumieć sytuacji decyzyjnej, w jakiej się znajdują. 
Niepewność silna dotyczy braku wiedzy o  rozkładzie statystycznym analizo-
wanego zjawiska, a  słaba –  braku kompetencji analitycznych u  wnioskodaw-
cy, nie zaś braku niezbędnych danych. Niepewność przyczynkarska natomiast 
dotyczy niepełnych informacji, jakie mogą być pozyskane i mogą zredukować 
niewiedzę o rozkładzie prawdopodobieństwa analizowanego zjawiska, funda-
mentalna zaś – sytuacji decyzyjnych, które nie są znane ex ante oraz nie mogą 
być przewidziane.

Nauka o finansach modyfikuje swój aparat pojęciowy pod wpływem nara-
stającej fali niepewności. Jednym z przykładów tego typu adaptacji do realiów 
świata finansów jest koncepcja pieniądza jako zakrzepłego doświadczenia. Ja-
kość pieniądza poznajemy poprzez jego siłę nabywczą, a więc nagromadzone 
doświadczenie związane z  jego wydatkowaniem. Na straży utrzymania siły 
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nabywczej pieniądza stoi konkurencja i zaufanie. W przypadku współczesnego 
pieniądza papierowego obserwujemy zaburzenia w funkcjonowaniu obu tych 
mechanizmów dyscypliny finansowej [Marimon i in., 2011].

Różnorodność nurtów starej i  nowej ekonomii instytucjonalnej wynika 
z braku wspólnego rozumienia niepewności, którą redukują instytucje. Gra wo-
kół niepewności pokazuje różne oblicza instytucji: poznawcze, motywacyjne 
i ograniczające. Instytucje eliminują pewne reakcje na sytuację decyzyjną, mo-
tywują do powielania pewnych zachowań i tworzą ramy dla procesów poznaw-
czych [Dequech, 2006, s. 115].

U źródeł instytucjonalizmu znajdują się:
 �darwinizm społeczny,
 �antropologia kulturowa,
 �pragmatyzm,
 �paternalizm wychowawczy.

Darwinizm społeczny koncentruje swoją uwagę na mechanizmie doboru 
naturalnego – przeżywają jedynie najzdatniejsi. Walka człowieka o przetrwa-
nie wymusiła tworzenie wspólnot na podstawie pewnych praktyk, obyczajów, 
upodobań i obrzędów, które stały się folkways – naturalnymi sposobami postę-
powania w gromadzie.

Nauką, która bada życie człowieka w gromadzie, jest właśnie antropologia 
kulturowa, wyodrębniająca takie instytucje, jak rodzina, małżeństwo, ród czy 
plemię. Natomiast pragmatyzm zakłada, że zdobytą wiedzę trzeba umieć wy-
korzystać dla własnego dobra. Instynkty pierwotne człowieka przekształcają 
się w  nawyki, zachowania wyuczone, które stają się siłą napędową rozwoju 
społecznego. I  tak oto wyuczone zachowania (np. picie herbaty) zostały wy-
korzystane przez kolonistów amerykańskich do walki z  importem towarów 
z Wielkiej Brytanii.

Stara ekonomia instytucjonalna przykuwała uwagę środowisk akademic-
kich przez dekadę lat dwudziestych ubiegłego wieku. Później poszła w zapo-
mnienie. Bogaty dorobek starej szkoły amerykańskich instytucjonalistów re-
prezentują John R. Commons, John Galbraith oraz Thorstein Veblen i każdy 
z nich w inny sposób lokuje codzienność w systemie wiedzy o gospodarowa-
niu. W  ich języku codzienność przejawia się w  przyzwyczajeniach (habits), 
które mogą ulegać zmianie w wyniku mutacji lub łańcucha naśladownictwa 
(uczenia się). Habit może być zdefiniowany jako „w zasadzie bezrefleksyjne 
i  samospełniające się predyspozycje do zachowywania się zgodnie z wcześ-
niej przyjętymi wzorcami [Stankiewicz, 2007, s. 11]. Dla starej szkoły ame-



1. Instytucje jako paradygmat nauk o finansach

27

rykańskich instytucjonalistów stanowi on podstawę instytucjonalizacji: two-
rząc ramy dla konceptualizacji, określa kształt instytucji tworzących system 
gospodarczy. Dla Johna R.  Commonsa podstawową jednostką analizy eko-
nomicznej powinna być transakcja: jest ona osadzona w prawie naturalnym 
wówczas, gdy jej stronami są wolni ludzie – chrześcijańska walka z niewolnic-
twem położyła na początku naszej ery podwaliny pod mechanizm rynkowy 
[Ekelund, Tollison, 2011].

Transakcje wymagają określonej oprawy instytucjonalnej w formie targów 
i obecności handlowej w centrach finansowych świata. Nabyte w tej przestrzeni 
nawyki i  rutyna mają na celu zaoszczędzenie czasu przy dokonywaniu drob-
nych, powtarzalnych wyborów. Zwykle transakcje kupna i sprzedaży są jedno-
cześnie stosunkiem ekonomicznym i prawnym. Dla Johna Kennetha Galbraitha: 
„Cała ekonomia neoklasyczna utożsamia gospodarstwo z jednostką. Dla celów 
praktycznych akty wyboru dokonywane przez jednostkę i gospodarstwo domo-
we są tożsame” [Galbraith, 1979, s. 87]. Wkład Galbraitha w przezwyciężenie 
ograniczeń poznawczych neoklasycyzmu polega na wprowadzeniu do obiegu 
naukowego pojęcia technostruktury [Galbraith, 1967] jako ogółu tych, którzy 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji. Decyzja w tym ujęciu przestaje być jed-
norazowym aktem i staje się procesem, ten zaś składa się z etapu związanego 
z procesem poznawczym, ramkowaniem kontekstu podejmowanego rozstrzyg-
nięcia, etapu związanego z aktem władczym, porównaniem interesu decydenta 
z propozycją wniosku doradcy, oraz etapu realizacyjnego skoncentrowanego na 
relacji między pryncypałem i jego agentem. Codzienność wnosi do procesu de-
cyzyjnego element rutyny i bezrefleksyjności. Wybór, czy kawa ma być słodzo-
na, czy nie, jest przesądzony z uwagi na przyzwyczajenie. 

Najwięcej o instytucjach w ekonomii pisał Veblen. Dla niego człowiek jako 
istota społeczna kieruje się w  swoich działaniach trzema głównymi instynk-
tami: opiekuńczą skłonnością wobec rodziny i  członków wspólnoty narodo-
wej, instynktem dobrej roboty oraz czystą ciekawością poznania. Społeczne 
instynkty człowieka pchają go do zachowań rutynowych, zwyczajów, które 
utrwalone tworzą „instytucje”. 

Instytucje w sektorze industrialnym służą zaspokajaniu instynktu dobrej ro-
boty, natomiast w sektorze finansowym – interesom klasy próżniaczej kierują-
cej się motywem zysku i konsumpcji na pokaz. „Instytucje społeczne – czyli na-
wyki myślowe czy sposoby ujmowania zjawisk – które kierują ludzkim życiem, 
pochodzą z przeszłości, bliskiej lub bardziej odległej, ale zawsze z przeszłości. 
Są wytworami przeszłości, dostosowanymi do ówczesnych warunków, dlatego 
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nigdy nie są w całkowitej zgodzie z wymogami teraźniejszości” [Veblen, 1971, 
s.  171]. Veblen pisał: „Rząd konstytucyjny jest rządem biznesu […] pracuje 
zwykle w interesie biznesmenów, w pełnej zgodności celów. Za zgodą wielkiej 
części ludności, włączając nawet tych, którzy nie mają w tym interesów pienięż-
nych, rząd konstytucyjny stał się głównie departamentem organizacji biznesu 
i jest kierowany według rad biznesmenów” [Veblen, 1904, s. 135].

Ostra krytyka społeczeństwa i gospodarki okresu wielkiej recesji gospodar-
czej lat 1929– 1933 wywołała zapotrzebowanie na ekonomię instytucjonalną. 
Skuteczne metody przezwyciężania następstw braku efektywnego popytu za-
początkowane w ramach „Nowego Ładu” w gospodarce spowodowały, że sta-
ra szkoła ekonomii instytucjonalnej poszła w  zapomnienie. Przez pół wieku 
królowały inne nurty myślenia ekonomicznego, związane z keynesizmem oraz 
monetaryzmem. Dopiero całkiem niedawno rozpoczął się renesans instytucjo-
nalnego myślenia w teorii ekonomii.

W użyciu są dwie nazwy dla współczesnej szkoły instytucjonalnej w ekono-
mii. Jedna mówi o nowej ekonomii instytucjonalnej, druga – o neoinstytucjo-
nalnej ekonomii. Ta ostatnia to klasyczna mikroekonomia przedstawiona przez 
pryzmat dorobku ekonomii informacji, kosztów transakcyjnych oraz praw 
włas ności. Codzienności nie da się w pełni przedstawić w kategoriach mikro-
ekonomii – jej aktorami są ludzie i ich pogoń za rozwiązaniami satysfakcjonu-
jącymi, nie zaś optymalnymi. Aparat pojęciowy mikroekonomii nie jest w sta-
nie, ze względu na arbitralnie przyjęte założenia co do modeli, wyjaśnić zmian 
w  codzienności. Niezbędne jest posługiwanie się dorobkiem nowej ekonomii 
instytucjonalnej jako bardziej pomocnej w analizowaniu miejsca codzienności 
w przezwyciężaniu następstw globalnego kryzysu finansowego [Chmielewski, 
1995].

Nowa ekonomia instytucjonalna to szkoła myśli ekonomicznej niezwykle 
zróżnicowanej. Są w niej podejmowane problemy:

 �kosztów transakcji i praw własności,
 �historii gospodarczej postrzeganej przez pryzmat cyklu życia instytucji,
 �efektywności umów i organizacji w kontekście asymetrii informacji, opor-

tunizmu i ryzyka,
 �rynków politycznych i  podejmowania decyzji politycznych dotyczących 

dóbr publicznych,
 �wpływu ideologii, możliwości poznawczych człowieka i historii [Godłów-

-Legiędź, 2009].
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Nowa ekonomia instytucjonalna jest próbą dokonania nowej syntezy teore-
tycznej, polegającej na uogólnieniu teorii mikroekonomicznej w  taki sposób, 
aby wyjaśniała ona wybór między instytucjami, np. gospodarstwem domowym 
i codziennością, przy zachowaniu jej podstawowych założeń neoklasycznych, 
tzn. stałości preferencji, racjonalnego wyboru oraz równowagi [Hockuba, 
2001]. 

Uniwersalny i niezależny od czasu i miejsca mechanizm cenowy jest zakłó-
cony przez:

 �ograniczoną racjonalność – decydenci nie są w stanie przetwarzać infor-
macji w stopniu koniecznym do spełnienia warunków równowagi, jakie postu-
luje rachunek optymalizacyjny homo œconomicus,

 �oportunizm (cwaniactwo), a więc preferowanie tylko własnego interesu,
 �niepewność i złożoność warunków, w jakich kontrakt jest realizowany,
 �małą liczbę kontrahentów, co powoduje znaczne koszty zmiany strony 

umowy,
 �asymetrię informacji wymagającą ponoszenia dodatkowych kosztów jej 

przezwyciężenia,
 �swoistość aktywów nadawaną przez koszty transakcyjne zasobom i wła-

ścicielom [Iwanek, Wilkin, 1997].
Ostatecznie stara i nowa ekonomia instytucjonalna różnią się między sobą. 

Starsza skupiła się na krytyce akademickiej ekonomii, nowa zaś – na wniesieniu 
kategorii kosztów transakcyjnych do głównego nurtu ekonomii.

Tabela 1.3. Porównanie starej i nowej ekonomii instytucjonalnej

Przedmiot różnic Stara ekonomia 
instytucjonalna

Nowa ekonomia 
instytucjonalna

Stosunek do teorii neoklasycznej Krytyka Kontynuacja

Metoda badawcza Holizm Indywidualizm

Przedmiot analiz Procesy zmian Stany równowagi

Czynniki techniczne Silnie podkreślane Brak zainteresowania

Cechy jednostek Określane endogenicznie Określane egzogenicznie

Zachowania jednostek Rutynowe Zachowania satysfakcjonujące

Pojmowanie ewolucji Poprzez analogie biologiczne Analiza wyłaniającego się 
spontanicznie porządku

Źródło: [Maślak, 2003, s. 20– 29]. 


