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Wstęp 

W naukach społecznych, których częścią są nauki o finansach, coraz większego 
znaczenia nabiera nurt instytucjonalny. Jego dorobek jest od dłuższego czasu 
wykorzystywany w teorii i praktyce finansów w sposób nie do końca świadomy. 
Powstała zatem potrzeba uporządkowania wiedzy o analizie instytucjonalnej 
dla potrzeb finansistów. Tabela A przedstawia logikę analizy instytucjonalnej 
finansów.

Tabela A. Przedmiot i wgląd w przedmiot analizy instytucjonalnej 
finansów

Poziom analizy 
instytucjonalnej

Przedmiot 
analizy

Wgląd 
w przedmiot analizy

Metafinanse Instytucje Nierównowaga w systemie finansowym

Megafinanse Dobra globalne Globalna nierównowaga

Makrofinanse Dobra publiczne Nierównowaga sektora finansów 
publicznych

Mezzofinanse Dobra wspólne Koszty zewnętrzne regulacji i nadzoru 
systemu finansowego

Mikrofinanse Dobra klubowe Racjonalność zachowań zbiorowych

Mikro-mikrofinanse Dobra prywatne Przepowiednia samospełniająca się

Nanofinanse Matryca zachowań Codzienność

Źródło: opracowanie własne.
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Metafinanse to ta część teorii finansów, która tłumaczy zjawiska ekonomicz-
ne, wykorzystując dorobek innych nauk społecznych. W praktyce wiele zapo-
życzeń z psychologii lub teorii prawa dotyczy natury człowieka. Dla finansów 
publicznych szczególne znaczenie ma nowa architektura systemu finansowego 
i  koncepcja zarządzania zmianą instytucjonalną. Megafinanse to teoria eko-
nomiczna otwartej, dużej i  złożonej gospodarki światowej. Funkcjonuje ona 
inaczej, niż zakładała to teoria społecznego podziału pracy: kapitał płynie 
z  ekonomicznego Południa na Północ, a  nie odwrotnie. Chińskie gospodar-
stwa domowe finansują nierównowagę amerykańskich finansów publicznych; 
zamiana ról w gospodarce światowej między państwami o dojrzałych gospo-
darkach rynkowych i  państwami o  wschodzących gospodarkach rynkowych 
dokonuje się na naszych oczach i dotyczy również Polski [Prasad, 2011, s. 28]. 
Makrofinanse to teoria ekonomiczna trwałego wzrostu gospodarczego i zrów-
noważonych rynków finansowych. W warunkach globalnej makroekonomicz-
nej nierównowagi oszczędności przestają być buforem łagodzącym negatywne 
następstwa asymetrycznych szoków płynących z  centrum na peryferie mię-
dzynarodowego systemu finansowego. Mezzofinanse to teoria sieci powiązań 
kształtujących infrastrukturę systemu finansowego. Są to sieci rozliczeń i roz-
rachunków oraz powiązania między bilansami instytucji kredytowych oraz 
podmiotów gospodarczych. Mikrofinanse natomiast to teoria wyjaśniająca 
skłonność do oszczędzania oraz apetyt na ryzyko. Oszczędności niezamienione 
w efektywne inwestycje są straconymi środkami finansowymi. „Inwestycje to 
wydatek finansowany z oszczędności, a nie tworzący oszczędności” [Bratkow-
ski, 2011, s. 24].

Pojawia się ważkie teoretycznie i praktycznie pytanie, czy pasywne oszczę-
dzanie jest adekwatną odpowiedzią na sytuację trwałej nierównowagi glo-
balnej. János Kornai w  Anti-Equilibrium nie zalecał w  gospodarce niedoboru 
oszczędzania, lecz walkę o rzetelność rachunku ekonomicznego. „W książce tej 
omawiam ważne rozróżnienie między decyzjami powtarzalnymi i  jednostko-
wymi oraz decyzjami porównywalnymi i  nieporównywalnymi. Neoklasycz-
ny model preferencji nadaje się do analizy powtarzalnych i porównywalnych 
problemów decyzyjnych. Jednak modelu racjonalnego wyboru po prostu nie 
można traktować jako działającego i rzeczywiście nie działa on w odniesieniu 
do decyzji jednostkowych i nieporównywalnych” [Kornai, 2008, s. 221]. Ana-
liza instytucjonalna nie poprzestaje na agregatach ekonomicznych, stara się 
określić ich ukrytą strukturę i monitorować zachowania niejednokrotnie wręcz 
ekstremalne.
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Mikro-mikrofinanse to znów poszukiwanie podstaw finansów w zasadach 
funkcjonowania psychiki człowieka. Dorobek finansów behawioralnych po-
kazuje, że awersja do ryzyka, lęk przed stratami są tak duże, że skutecznie 
zakłócają kalkulację ekonomiczną gospodarstw domowych. Racjonalna poli-
tyka makroekonomiczna nie przekłada się na bezwarunkowy, a tym bardziej 
natychmiastowy wzrost oszczędności. Trwała zmiana stopy oszczędności jest 
możliwa jedynie wówczas, gdy zmianie ulegają przyzwyczajenia konsump-
cyjne zwykłych ludzi w ich codziennym życiu oraz ich stosunek do pieniędzy. 
Trwałe zmiany w nawykach oszczędnościowych wymagają czasu i  są bardzo 
złożonym procesem psychospołecznym.

Analiza instytucjonalna poszukuje najniższego poziomu agregacji zacho-
wań jednostek. „Czas, w  którym została naruszona równowaga w  wielu sfe-
rach, gdy mnożą się zjawiska kryzysowe, skłania do pytań fundamentalnych. 
Pytania takie, to pytania o jakość obecnego ładu społecznego i geopolityczne-
go świata” [Szymański, 2011, s. 1]. Obecnie jakość tego ładu określa codzien-
ność. Codzienność jest instytucją ekonomiczną mającą rosnące znaczenie przy 
wychodzeniu z globalnego kryzysu finansowego. O codzienności nie mówi się 
zbyt wiele na wykładach ekonomii normatywnej; wspomina się jedynie o pre-
ferencjach człowieka ekonomicznego, bez zbytniego dociekania ich źródeł. 
Wiele uwagi poświęca się stopie oszczędzania jako źródłu środków na inwesty-
cje. Wykłady ekonomii opisowej w ramach ekonomii behawioralnej pośrednio 
mówią o znaczeniu codzienności dla procesów poznawczych, w tym zachowań 
irracjonalnych na rynku kapitałowym.

W badaniu codzienności ekonomię ubiegła socjologia, która poświęciła wie-
le uwagi rutynowym zachowaniom oraz mechanizmom powielania zachowań 
masowych. Dorobek socjologów w  tym zakresie pozostał w  znacznej mierze 
zignorowany przez akademicką ekonomię. Jedynie jej nurt krytyczny z zainte-
resowaniem przyjął pojawienie się codzienności jako instytucji społecznej ma-
jącej doniosłe znaczenie praktyczne i teoretyczne.

Większym powodzeniem u ekonomistów cieszy się socjologiczna teoria sa-
mospełniającej się przepowiedni, szeroko wykorzystywana w  teorii racjonal-
nych oczekiwań. Miliardy ludzi na podstawie informacji płynących z efektyw-
nych rynków finansowych są w  stanie właściwie prognozować przyszły stan 
fundamentów makroekonomicznych gospodarki. Oczekiwania inwestorów 
stanowią pomost między mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi wyjaś-
nieniami tendencji kształtujących się w gospodarce. Jej renesans jest związany 


