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INSTYTUCJONALNE ASPEKTY
W AKTUALNEJ DEBACIE EKONOMICZNEJ
Streszczenie: W dyskusji na temat przyczyn kryzysu oraz spowodowanych nim postulowanych zmian w teorii ekonomii i polityce ekonomicznej obecne są opinie na temat konieczności szerszego uwzględniania w badaniach teoretycznych dorobku ekonomii instytucjonalnej,
a zwłaszcza ekonomii politycznej oraz nowej historii gospodarczej. Artykuł stanowi syntetyczną charakterystykę stanu badań teoretycznych we wspomnianym zakresie. Przeprowadzona analiza oraz wybrane przykłady empiryczne opisane w literaturze przedmiotu potwierdzają znaczenie uwarunkowań instytucjonalnych, tj. kulturowych, historycznych i politycznych
w objaśnianiu zjawisk i zachowań występujących w złożonej rzeczywistości gospodarczej.
Powyższe tendencje są jednocześnie wyrazem uzupełniania i wzbogacania zarówno ekonomii
głównego nurtu, jak i podstaw polityki gospodarczej, poszerzania przedmiotu ich badań oraz
stosowanej metodologii.
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, współczesna debata ekonomiczna, rewizja teorii ekonomii i polityki gospodarczej, nowa ekonomia instytucjonalna.
DOI: 10.15611/pn.2014.348.28

1. Wstęp
Pod wpływem trwającego kryzysu jednym z wątków w ramach szerokiej debaty
nad przyczynami kryzysu oraz możliwościami jego przezwyciężenia są rozważania
podkreślające konieczność głębokiej rewizji ekonomii głównego nurtu, tzn. „przywrócenia znaczenia ekonomii politycznej” oraz szerszego uwzględniania dorobku
nowych nurtów w ekonomii, szczególnie instytucji oraz innych nauk społecznych
[Hausner 2013, s. 45; Belka 2013, s. 23].
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o celowości reorientacji teorii ekonomii i sformułowania nowych podstaw polityki gospodarczej w obliczu wyzwań
współczesności, tj. „wyjścia” z kryzysu gospodarczego, zmiany roli państwa w gospodarce, władzy korporacji, wzrostu nierówności dochodowych. Powyższy cel zostanie zrealizowany w oparciu o pogłębioną analizę literatury przedmiotu i znajdzie
odzwierciedlenie w układzie treści artykułu. Pierwsza część opracowania dotyczyć
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będzie charakterystyki stanu badań teoretycznych w zakresie rozważanej problematyki, druga – postulowanych zmian w metodologii ekonomii i polityki gospodarczej.

2. Instytucjonalne podstawy polityki gospodarczej
Rozwijanym od dwóch ostatnich dekad przykładem kooperacji ekonomii z przedstawicielami innych nauk, wykorzystywania ich założeń, idei oraz metod badawczych jest powstanie interdyscyplinarnych programów badawczych. Takimi programami są: ekonomia instytucjonalna, bazująca na osiągnięciach ekonomii, politologii,
socjologii i historii gospodarczej, oraz ekonomia behawioralna, wykorzystująca
dorobek ekonomii i psychologii [Brzeziński, Gorynia, Hockuba 2008, s. 203]. Cytowani autorzy, przewidując powstanie nowego dominującego programu badawczego
w ekonomii, podzielają pogląd J. Davisa [2006], że program ten będzie się opierać
na wykorzystaniu „psychologii, socjologii, zarządzania i innych nauk społecznych
oraz dwóch silnie społecznych założeniach: 1. jednostki gospodarujące są raczej
społecznie »zakorzenione« niż atomistyczne; 2. jednostki i struktury społeczno-ekonomiczne, tzn. środowisko, rynki, instytucje itp., wzajemnie na siebie oddziałują” [Brzeziński, Gorynia, Hockuba 2008, s. 228].
W kontekście aktualnych poszukiwań i wyzwań gospodarczych zwraca się również uwagę na potrzebę reorientacji teoretycznych podstaw polityki gospodarczej.
J. Hausner, poza wspomnianą już koniecznością przywrócenia „znaczenia ekonomii
politycznej”, zauważa potrzebę „formułowania nowoczesnej teorii państwa, nowych
aksjologicznych i doktrynalnych podstaw polityki gospodarczej oraz tworzenia właściwych jej ram instytucjonalnych”.
Według M. Blauga [1995] teorie ekonomiczne pełnią bowiem dwojakie funkcje: są nie tylko programami badawczymi, ale też programami działań politycznych
(political actions programs), proponując rządowi postulowany zestaw instrumentów polityki gospodarczej.
Jak J. Hausner zauważa dalej, to m.in. brak zrozumienia „konieczności zasadniczej rewizji doktryny ekonomicznej” i sformułowania nowych jej założeń, czyli
„strategicznego fundamentu” , jest głównym powodem braku postępów w wychodzeniu z kryzysu. W przezwyciężeniu kryzysu nie wystarczy już tylko stosowana
polityka oparta na niekonwencjonalnych instrumentach, której dotychczasowym
skutkiem jest jedynie łagodzenie doraźnych objawów kryzysu. Hausner przypomina, że warunkiem skuteczności polityki gospodarczej jest właściwe rozpoznanie
i rozumienie procesów społecznych zachodzących w gospodarce. Polityka gospodarcza nie może bowiem sprowadzać się do mechanicznej realizacji ani postulatów z gotowej listy , ani też „recept ” sprawdzonych w innych krajach. Powyższe
myślenie nawiązuje do spostrzeżenia D.C. Northa, noblisty z 1993 r., o „zależności
od ścieżki” w procesach rozwojowych w polityce gospodarczej, a w rozważanym
kontekście do błędnej strategii transformujących się krajów, gdy chciały odwzorowywać, na zasadzie inżynierii społecznej, drogę rozwoju innych gospodarek, nie
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dostrzegając konfliktów między odziedziczonymi normami nieformalnymi i przejętymi z „zewnątrz” normami formalnymi. Bank Światowy sytuację taką określa
formułą „jeden rozmiar nie pasuje dla wszystkich” (one size does not fit all), wyjaśniając, że instytucje rozumiane jako reguły gry nie mają charakteru wzorców
uniwersalnych; przeciwnie, muszą uwzględniać lokalny i historyczny kontekst [Kochanowicz, Marody 2010, s. 88, 98].
W analizowanym kontekście J. Hausner odwołuje się do centralnego problemu
zaznaczonego w pracy Davida S.C. Landesa [2007], który na podstawie historii rozwoju gospodarczego przekonuje o decydującym w tym względzie znaczeniu kultury
i „dobrego rządu”. Stąd szczególnie wobec doświadczeń obecnego kryzysu widzi
potrzebę powstania nowej syntezy „ekonomicznej teorii państwa” oraz „politycznej
teorii gospodarki”, która – w odróżnieniu od ekonomii głównego nurtu – uwzględni
w tym zakresie osiągnięcia innych nauk społecznych i nurtu instytucjonalnego1.
Podstawowym wymiarem polityki gospodarczej kształtującym nowe rozwiązania systemowe i wprowadzającym zmiany reguł polityki jest porządek instytucjonalny. Ład instytucjonalny tworzony jest jednak w oparciu o zasady nadrzędne, porządek aksjologiczny, który wskazuje na główne cele i wartości uznane w
procesie ewolucji wiedzy uformowanej w wyniku „cywilizacyjnego doświadczenia
i ludzkich przekonań” [Hausner 2013, s. 30].
Rola kultury jest od dawna rozważana w badaniach ekonomicznych [Kostro
2009, s. 27 i n.]. Geneza wspomnianych badań jest już wywodzona z prac Adama
Smitha, Maxa Webera, a następnie Augusta von Hayeka. Cytowany w rozważanym
kontekście R. Heilbroner [1985, s. 106], dostrzegając nierozerwalny związek ekonomii z kulturą, podkreśla marginalizację tej problematyki w edukacji ekonomicznej.
Docenienie wpływu kultury na przebieg procesów gospodarczych jest – w odróżnieniu od ekonomii neoklasycznej – zasługą ekonomii instytucjonalnej, w której
pojęcia „kultura” i „instytucje” mają podobny sens [Kostro 2009, s. 50]. Badania
w tym zakresie zapoczątkował główny przedstawiciel tradycyjnego instytucjonalizmu Thorstein Veblen [1998], który pojmował instytucje jako „utarte zwyczajowo
sposoby regulowania procesów życiowych społeczeństwa w odniesieniu do środowiska materialnego, w którym społeczeństwo żyje” [Kostro 2009, s. 51, 58].
Podobnie w schemacie O. Williamsona, laureata Nagrody Nobla z 2009 r.
i współtwórcy nowej ekonomii instytucjonalnej, kultura postrzegana jest jako
pierwszy, podstawowy poziom instytucjonalnej analizy ekonomicznej, poziom
instytucjonalnego zakorzenienia lub inaczej, sfera instytucji nieformalnych (obyD. Rodrik dowodzi, że tradycyjne dychotomie rynku i państwa stracą sens, gdy uzna się, że gospodarki rynkowe działają w oparciu o instytucje nierynkowe (rządy prawa, niezależne sądownictwo,
wolne wybory, reprezentatywne instytucje polityczne, partnerstwo społeczne), które spełniają istotne
funkcje regulacyjne, stabilizujące i legitymizujące [2011, s. 216 ]. Jak pisze: „Rynki wymagają instytucji, ponieważ nie tworzą się same, nie stabilizują się same, ani się same nie legitymizują” [2011,
s. 208]. Uznaje również instytucje, czyli reguły gry w społeczeństwie za podstawową determinantę
długookresowego wzrostu [2011, s. 23].
1
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czajów, tradycji, wiary). Choć Williamson traktuje warunki otoczenia społecznego
za dane zewnętrzne, to jednocześnie uznaje rolę społecznego podłoża i czynników
kulturowych jako determinant procesów gospodarczych, co uzasadnia konieczność
uwzględniania teorii społecznej w analizie zjawisk ekonomicznych [Lissowska
2004, s. 33; Godłów-Legiędź 2005, s. 174].
Sposób oddziaływania społecznego podłoża na wybory ekonomiczne ma charakter pośredni. Normy społeczne są wytworem kultury symbolicznej, tworzącej
system wartości. Kultura, system wartości określają ład instytucjonalny, czyli porządek społeczno-polityczny i ekonomiczny za pośrednictwem mechanizmu demokratycznego. Konsensus polityczny będący wynikiem gry interesów uczestników
procesu demokratycznego wyznacza nadrzędne wartości obowiązującego ładu instytucjonalnego: efektywności ekonomicznej czy też sprawiedliwości i bezpieczeństwa uczestników wymiany [Matysiak 2006, s. 39]2.

3. Aspekty polityczne w polityce gospodarczej
Wpływem czynników politycznych na politykę gospodarczą, w tym także na politykę fiskalną, zajmują się dwie szkoły ekonomii instytucjonalnej: nowa ekonomia
polityczna oraz teoria wyboru publicznego. Analiza kształtowania instytucji w sferze polityki pozwala określić pożądaną jakość tych instytucji w dążeniu do wyższej
sprawności i efektywności sfery politycznej, a w ostatecznym rozrachunku również
sfery ekonomicznej [Wilkin 2005, s. 11].
W literaturze przyjęte jest, że w centrum badań nowej ekonomii politycznej
znajdują się głównie aspekty ekonomicznych skutków analizowanych instytucji,
natomiast teoria wyboru publicznego w większym stopniu poświęca uwagę istocie
problemów decyzyjnych na rynku politycznym [Mackiewicz 2006, s.1-3].
Teoria wyboru publicznego określana też jest jako „ekonomiczna analiza nierynkowych procesów decyzyjnych”. Wskazuje się, że już A. Smith i jego kontynuatorzy, używając terminu „ekonomia polityczna”, zauważali zależność przebiegu
procesów gospodarczych od zjawisk politycznych, a zwłaszcza funkcjonowania
państwa [Filipowicz, Opawski 1992, s. 377 i n.].
A. Ząbkowicz zwraca uwagę, że gospodarowanie i polityka ekonomiczna ze
względu na szerokie spektrum problemów, których rzeczywiście dotyczą, nie są
możliwe do wyjaśnienia jedynie na gruncie ekonomii głównego nurtu. Wpływ interesów grupowych na formowanie polityki gospodarczej, uwarunkowania związane
z międzynarodowym otoczeniem, siła władzy politycznej, a także gospodarczej,
uosabianej przez wielkie korporacje w oddziaływaniu na decyzje polityki ekonomicznej, wiążą się z koniecznością korzystania z dorobku innych dziedzin wiedzy,
J. Kleer zauważa, iż to odrębność kulturowa i system uznawanych wartości w decydującym
stopniu określają cywilizacyjny model sektora publicznego [Kleer 2009, s. 57]. W analizowanym kontekście, zdaniem Z. Madeja, odrębności kulturowe i systemy wartości właściwe dla świata zachodniego
i Chin nie pozwolą na unifikację paradygmatu w ekonomii [Madej 2011, s. 177].
2
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głównie nauk politycznych i socjologii. Powyższe czynniki sprawiają, że polityka
ekonomiczna rozumiana jako „kierunki celowego oddziaływania na realną gospodarkę jest wynikiem interakcji między politykami, urzędnikami państwowymi oraz
grupami interesów w sferze gospodarki” [Ząbkowicz 2008, s.140-141]. Wzmocnienie
na skutek globalizacji władzy gospodarczej korporacji ma zatem szczególne znaczenie dla współczesnego rozumienia polityki ekonomicznej. Uwzględniając związaną
z nimi koncentrację własności, ich pozycję rynkową i wynikające stąd możliwości wpływu korporacji na rządy, ciągle aktualne jest spostrzeżenie J.K. Galbraitha
[1984], że „polityka gospodarcza to proces, który nie jest domeną państwa, lecz
wynikiem układu i koordynacji interesów – przede wszystkim między władzą polityczną a siłą ekonomiczną” [Ząbkowicz 2008, s. 149-151]. Stąd autorka wskazuje, że
nowym wyzwaniem dla teorii ekonomii, a także polityki gospodarczej, jest konieczność uwzględnienia w analizach ekonomicznych olbrzymiego i ciągle rosnącego
znaczenia sektora korporacyjnego we współczesnej gospodarce. Wynika to z faktu,
iż wielkie prywatne organizacje gospodarcze rządzą się odmiennymi regułami, niż
te, które opisuje teoria ekonomii, co w konsekwencji powoduje, że oddziaływanie
polityki makroekonomicznej w odniesieniu do sektora korporacyjnego w porównaniu z sektorem rynkowym wywołuje zasadniczo odmienne efekty, a w tym przypadku wyraźnie dyskryminuje sektor rynkowy [Ząbkowicz 2009, s. 517 i n.].
Badania w ramach nowej ekonomii politycznej wykazały, że polityka ekonomiczna jest skutkiem wyborów dokonywanych w obrębie pewnego ładu instytucjonalnego [Przesławska 2006, s. 309-321]. W odróżnieniu od ekonomii głównego
nurtu, która przyczyn braku w pełni optymalnej polityki fiskalnej upatruje w ograniczeniach technicznych, czy też informacyjnych dotyczących gospodarki, analizowane nurty, tj. nowa ekonomia polityczna i teoria wyboru publicznego, źródeł
suboptymalności tejże polityki postrzegają w ograniczeniach wynikających z kolektywnego podejmowania decyzji w systemie demokratycznym. Z opisywanych
przez M. Mackiewicza [2006, s. 2] badań prowadzonych przez przedstawicieli
nowej ekonomii politycznej A. Alesinę i A. Drazena wynika, że polityka fiskalna
może osiągnąć społeczne optimum wówczas, gdy będzie prowadzona w warunkach
właściwego otoczenia instytucjonalnego, tj. przy istnieniu odpowiednich procedur
budżetowych oraz reguł polityki fiskalnej. Również A. Alesina i R. Perotti [1995]
wskazywali na uwarunkowania polityczno-instytucjonalne, a nie ściśle ekonomiczne, jako zasadnicze źródło zróżnicowania między krajami w kwestii stosowanej
polityki fiskalnej, a zwłaszcza występowania deficytu budżetowego. Jak dowodzili,
choć pod względem gospodarczym kraje OECD są relatywnie podobne, to zróżnicowane są w nich czynniki polityczno-instytucjonalne przejawiające się w charakterze systemu partyjnego i wyborczego, stopniu centralizacji, regułach prawa budżetowego, statusie banku centralnego, stabilności politycznej i polaryzacji społecznej.
Z badań cytowanych autorów, dotyczących dostosowań fiskalnych w krajach OECD
w omawianym okresię, wynika, że w przywracaniu równowagi budżetowej możliwości rządów koalicyjnych są ograniczone z powodu konfliktów wewnątrz koali-
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cji i trudności w osiągnięciu konsensusu. Sukcesom w dostosowaniach fiskalnych
bardziej sprzyja natomiast okres szybkiego wzrostu gospodarczego, a dokonywane
w tym czasie dostosowania fiskalne w pierwszym rzędzie powinny dotyczyć nie
podwyżki podatków, lecz ograniczania płatności transferowych oraz redukcji płac
i zatrudnienia w sektorze rządowym. Jednocześnie A. Alesina traktuje jako wyolbrzymione sądy, iż to głównie dyskrecjonalna polityka fiskalna wywodząca się
z ekonomii keynesowskiej jest odpowiedzialna za naruszenie fundamentów fiskalnych w uprzemysłowionych demokracjach zachodnich. Jako przyczynę problemów
fiskalnych Włoch podaje raczej właściwości tamtejszego systemu politycznego: rozdrobnioną scenę polityczną z brakiem wiodącej partii zorientowanej na wdrożenie
dyscypliny budżetowej, nadmierną biurokrację realizującą interesy lokalne oraz
zbyt silne znaczenie związków zawodowych [Snowdon, Vane 2003, s. 228].
Konieczność uwzględniania w analizie polityki ekonomicznej aspektów politycznych podkreślają również D. Acemoglu i J.A. Robinson [2013, s. 113-136]3.
W tym sensie piszą: „ reformy gospodarcze prowadzone bez zrozumienia ich konsekwencji politycznych, zamiast promować efektywność ekonomiczną, mogą ją
znacząco ograniczyć”. Wykorzystywanie ram analitycznych ekonomii politycznej,
jej „pojęciowych, teoretycznych i empirycznych fundamentów”, pozwoli zatem
zrozumieć wpływ zmian polityki ekonomicznej na stan przyszłej równowagi politycznej, a zwłaszcza na dystrybucję dochodu i rent. Może się bowiem okazać, że
reformy mające na celu usuwanie niedoskonałości rynku spowodują niekorzystne
skutki polityczne, tzn. wzmocnią grupy już dominujące, kształtując niepożądaną,
pod względem efektywności ekonomicznej, przyszłą równowagę polityczną. Autorzy wymieniają ograniczenia polityki publicznej, np. informacyjne, ale eksponują
przede wszystkim znaczenie czynników politycznych, gdyż polityka i ekonomia
często popadają w konflikt, co sprawia, że nie zawsze potwierdza się zależność
„dobra ekonomia, to dobra polityka”4. Przekonują, że przy projektowaniu polityki
ograniczającej bieżące niedoskonałości rynku nie wystarczy porównanie jedynie
ekonomicznych kosztów i korzyści, np. działań w kierunku bardziej efektywnej alokacji zasobów. Należy przewidywać dalsze konsekwencje polityczne, tj. uwzględniać wpływ podejmowanych wyborów na zmiany równowagi politycznej, co może
powodować większe straty efektywności niż w sytuacji wyjściowej. W powyższym
kontekście autorzy wskazują skutki ograniczenia wpływów związków zawodowych
nie tylko dla funkcjonowania rynku pracy, ale też polityki publicznej, dystrybucji
władzy politycznej, regulacji podatkowych, redystrybucji dochodów oraz możliwości realizacji własnych interesów przez biznes i elity polityczne. D. Acemoglu i
3
Acemoglu i Robinson przy okazji dostrzegają, że zasadnicze podejścia w kwestii zasadności
interwencji publicznej (tj. oparte na niedoskonałości rynku czy też „specyficzności polityki w zależności od kontekstu” stosowane w ekonomii rozwoju, a także wykorzystujące metody empiryczne przy
wyborze rodzajów interwencji) pomijały kwestie polityczne [2013, s. 113-114].
4
Zwracają uwagę, że wcześniej D.C. North, J.J. Wallis i B.R. Weingast [2009] wskazywali na
błędność powyższego założenia.
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J.A. Robinson zwracają przy tym uwagę na historyczne znaczenie związków zawodowych w tworzeniu instytucji demokratycznych na świecie i będącej ich wynikiem
dystrybucji władzy politycznej, jednocześnie ukazując konsekwencje podejmowanych antyzwiązkowych działań i regulacji. Przypominają, że w odniesieniu do
Stanów Zjednoczonych praktyka ograniczania wpływów związków zawodowych
została zapoczątkowana już pod koniec lat 40. XX w., a następnie w ramach polityki pobudzającej wolny handel i konkurencję oraz w okresie kadencji prezydenta
R. Reagana. Autorzy sugerują, iż konsekwencją polityczną powyższych działań –
w założeniu mających prowadzić do wzrostu ekonomicznej efektywności – jest
wzrost nierówności dochodowych, dziś uznawanych za jedną z praprzyczyn kryzysu5.
Inny, również aktualny, przykład rozważany przez autorów to mająca przyspieszać wzrost gospodarczy deregulacja finansów (powiązana ze wspierającą ją
rewolucją w nauce o finansach), która – jak się dziś uważa – sprzyjała podejmowaniu nadmiernego ryzyka i stała się źródłem kryzysu finansowego lat 2007-2008.
Choć potencjalnie deregulacja finansów miała zwiększyć efektywność gospodarki,
to wynikiem podjętych reform jest nadmierne zwiększenie się władzy politycznej
sektora finansowego [Acemoglu, Robinson 2013, s.124-125].
Również w opinii laureata Nagrody Nobla z 2008 r., Paula Krugmana [2014,
s. 22-23], ład instytucjonalny ukształtowany przez rząd Stanów Zjednoczonych powoduje niekorzystne skutki polityczne i ekonomiczne. Genezy owego ładu upatruje
on w regulacjach, które począwszy od lat 70. XX w. zwiększały nierówności dochodowe. Krugman, komentując rozważania T. Piketty’ego, profesora Paryskiej Szkoły
Ekonomii, na temat nierówności zawarte w głośnej ostatnio książce Capital in the
Twenty – First Century [Piketty 2014], uznaje amerykański ład instytucjonalny za
dysfunkcyjny z punktu widzenia perspektyw wzrostu gospodarczego i demokratycznych wartości. Potwierdza diagnozę Piketty’ego, że mający obecnie miejsce
wzrost nierówności dochodów wskazuje, że utrwala się tendencja w kierunku „dziedziczonego kapitalizmu” (patrimonial capitalism), kontrolowanego przez rodzinne
dynastie, a nie wykształcone i utalentowane jednostki. Skutki ekonomiczne i polityczne takiego porządku tłumaczy w sposób następujący: „gdy stopa zysku z kapitału znacznie przekracza stopę wzrostu gospodarki, „ przeszłość pożera przyszłość”,
społeczeństwo nieuchronnie zmierza ku dominacji dziedziczonego majątku”. Jak
Krugman dalej uzasadnia, choć ukształtowanie opisywanego modelu społeczeństwa było spowodowane warunkami ekonomicznymi sprzyjającymi nierównościom
(zmiany w technologii), to jednocześnie ów model jest wynikiem określonej polityki
publicznej rządu prowadzącej do koncentracji bogactwa (poprzez obniżenie stóp
podatkowych) oraz lekceważenia norm społecznych w polityce wynagrodzeń istniejącej w korporacjach.
O nierównościach dochodów w Stanach Zjednoczonych i rządowych ułatwieniach do kredytu
mających te nierówności łagodzić jako przyczynach trwającego kryzysu piszą M. Belka [2013, s. 21]
i A. Wojtyna [2013 , s. 8].
5
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4. Kierunki zmian w metodologii ekonomii
i polityki gospodarczej
Pokryzysowe zmiany w ekonomii i polityce ekonomicznej powinny także dotyczyć
metodologii [Fiedor 2013, s. 110 i n.]. B. Fiedor, odnosząc się do aktualnej dyskusji
we współczesnej ekonomii, postuluje potrzebę wielowymiarowego równouprawnienia metodologicznego. Podkreśla, że podział na fakty i sądy wartościujące może być
poddany krytyce już z punktu widzenia nauk społecznych, takich jak filozofia czy
etyka. Znaczenie sądów wartościujących, zdaniem B. Fiedora, widoczne jest zwłaszcza przy okazji trwającego kryzysu ekonomiczno-finansowego, gdyż dotyczy próby
rozstrzygnięcia pojawiającego się dylematu w sprawie przyszłego wzorca rozwoju:
międzypokoleniowa sprawiedliwość versus szeroko ujmowany zrównoważony rozwój oraz spójność społeczna i terytorialna, a więc dotyka problemu społecznej użyteczności ekonomii. Jak uzasadnia, w gospodarowaniu raczej wyjątkowo mamy do
czynienia z faktami, które są wolne od pierwiastka etycznego: religijnego, społecznego, egzystencjalnego, ideologicznego, czyli aksjologicznego. W analizowanym
kontekście rozważa także problem metodologicznego indywidualizmu, stanowiącego podstawowy element paradygmatu ekonomii głównego nurtu. Zwraca uwagę, że
indywidualny podmiot gospodarczy jako przedmiot badań ekonomicznych to nie
tylko homo oeconomicus, ale też homo labor, homo sustens, a przede wszystkim
homo sapiens. Jak pisze: „nie można zapominać, że ekonomia była i jest nauką społeczną, że przedmiotem jej badania pozostają ludzie jako jednostki gospodarujące w
całej swej złożoności wynikającej z kulturowych, społecznych, czy aksjologicznych
determinant i uwarunkowań gospodarowania” [Fiedor 2013, s.111]. Podkreśla, że
choć metodologiczny indywidualizm jest podstawowym założeniem i elementem
tożsamości metodologicznej ekonomii jako dyscypliny, to nie można traktować tego
założenia w sposób doktrynerski [2013, s.112]. Należy poszukiwać pozaekonomicznych determinant zachowań mikroekonomicznych, co czyni nurt behawioralny
(którego genezy należy upatrywać już w Teorii uczuć moralnych A. Smitha) oraz
ekonomia złożoności. Dla uzyskania wiedzy o rzeczywistych, a nie przyjmowanych
apriorycznie, uwarunkowaniach i wzorach tych zachowań wartość poznawczą ma
zatem także holizm poznawczy. W wyniku opisanych przewartościowań, tj. równoważności sądów empirycznych i sądów wartościujących, nurtu pozytywnego i nurtu normatywnego, zmniejszeniu ulegną różnice miedzy teorią ekonomii i polityką
gospodarczą [Fiedor 2013, s. 113,114].

5. Zakończenie
W obliczu aktualnych wyzwań gospodarczych, a przede wszystkim wobec potrzeby
przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, współczesna debata ekonomiczna wykazała celowość reorientacji ekonomii głównego nurtu oraz sformułowania nowych
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aksjologicznych, doktrynalnych i metodologicznych podstaw polityki gospodarczej.
Powyższe przemiany wiążą się z szerszym wykorzystaniem nurtu instytucjonalnego i ujęć holistycznych w analizie ekonomicznej.
Ścisłe powiązania między władzą gospodarczą i władzą polityczną, zależność
przebiegu procesów gospodarczych od zjawisk politycznych, a zwłaszcza funkcjonowania państwa, wskazują na potrzebę badania polityki gospodarczej przy
uwzględnianiu ram analitycznych ekonomii politycznej.
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INSTITUTIONAL ASPECTS
IN CONTEMPORARY ECONOMIC DEBATE
Summary: In the discussion on causes of the current crisis and the recommended changes
in economic theory and policy caused by it, the opinions are presented on the necessity to
more widely recognize the body of work of institutional economics and, specifically, political
economy as well as new economic history in theoretical research. The article constitutes
a synthetic characterization of the state of theoretical research in the aforementioned area.
A conducted analysis and chosen empirical examples described in literature of the subject
confirm the significance of institutional, i.e. cultural, historical and political conditions in
explaining the occurrences and behaviours taking place in the complex economic reality.
The occurrences mentioned above are simultaneously an instance of supplementation and
enrichment of both the mainstream economics and the foundations of economic policy, the
widening of their research subject and the applied methodology.
Keywords: economic crisis, contemporary economic debate, revision of economic theory and
policy, institutional economics.

