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S y n o p s i s. Nowa ekonomia instytucjonalna zyskuje coraz wiêksze znaczenie jako
jeden z g³ównych nurtów wspó³czesnej teorii rozwoju ekonomicznego. W opracowaniu
zaprezentowano genezê powstania, podstawowe pojêcia i charakterystyczne dla tej koncepcji sposoby wyjaniania problemów wzrostu gospodarczego. Zaproponowano sposób
klasyfikacji kluczowych instytucji maj¹cych wp³yw na efektywnoæ procesów gospodarczych przez kszta³towanie poziomu kosztów transakcyjnych. Na podstawie studiów
literaturowych omówiono istotê, najwa¿niejsze sk³adniki oraz uwarunkowania redukcji
kosztów transakcyjnych.

WSTÊP
Pojêcie ekonomii instytucjonalnej nale¿y ³¹czyæ z uwzglêdnianiem roli instytucji w
rozwoju gospodarczym. Koncepcja ta powsta³a jako wyraz sprzeciwu wobec dominacji teorii
wzrostu gospodarczego opartych na modelach abstrahuj¹cych od zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. G³ówne nurty w historii myli ekonomicznej,
takie jak ekonomia klasyczna i neoklasyczna, keynesizm i monetaryzm, stanowi¹ teoretyczne
i ideologiczne uzasadnienie mechanizmu rynkowego niezale¿nego od spo³eczeñstwa [Z¹bkowicz 2003]. Opisywa³y one (g³ównie poprzez zmatematyzowane modele ekonomiczne) proces
alokacji zasobów za pomoc¹ mechanizmu cenowego [Friedman 2007]. Powstanie nurtu ekonomii instytucjonalnej jest wyrazem poszukiwania modeli rozwoju ekonomicznego dok³adniej
opisuj¹cych rzeczywiste procesy gospodarcze i uwzglêdniaj¹cych rolê spo³eczeñstwa, pañstwa i jednostek gospodarczych. Przekonanie o wp³ywie jakociowych zmian instytucjonalnych na wyniki dzia³alnoci gospodarczej ros³o w miarê kszta³towania siê warunków konkurencyjnych rynku, odbiegaj¹cych od za³o¿eñ rynku doskona³ego. Dzia³alnoæ instytucji stanowi³a szansê na ³agodzenie sprzecznoci miêdzy grupami spo³ecznymi: w³acicielami kapita³u, mened¿erami, pracownikami wykonawczymi i ca³ym spo³eczeñstwem [Romanow i in.
1992]. Za³o¿enia ekonomii instytucjonalnej uwzglêdnia³y szeroki spo³eczny punkt widzenia
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dziêki badaniu ewolucji idei, pogl¹dów i mentalnoci powodowanej wprowadzaniem nowych technologii [Drabiñska 2007]. Z drugiej strony, w ramach tego nurtu badano wp³yw
zmian w zwyczajowych (kulturowych) normach postêpowania spo³eczeñstwa na efektywnoæ procesów gospodarczych, w tym wdra¿ania innowacji. Podejcie uwzglêdniaj¹ce rolê
instytucji w rozwoju ekonomicznym zyska³o w ostatnich dwóch latach nowe uzasadnienie
w zwi¹zku z kryzysem finansowym i gospodarczym na wiatowych rynkach.
GENEZA I ZA£O¯ENIA EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ
Za prekursora koncepcji ekonomii instytucjonalnej uznaje siê Thorsteina Veblena (18571929). W dziele z 1899 r. pt. Teoria klasy pró¿niaczej zakwestionowa³ on neoklasyczn¹
koncepcjê cz³owieka kieruj¹cego siê rachunkiem przyjemnoci i przykroci w swoim postêpowaniu oraz dokonuj¹cego racjonalnych wyborów. Przeciwstawi³ temu w³asn¹ koncepcjê
cz³owieka jako istoty spo³ecznej, uwarunkowanej kulturowo i mentalnie, naladuj¹cej zachowania spo³ecznoci, która go wychowa³a, i potrafi¹cej dostosowaæ swój sposób bycia
do wymagañ otoczenia spo³ecznego, w którym chce byæ zaakceptowana [Drabiñska 2007].
T. Veblen nazywa instytucjami powszechnie utrwalone w prawie lub zwyczaju (tradycji)
zasady postêpowania. Podstaw¹ rozwoju cywilizacyjnego spo³eczeñstw s¹ zmiany instytucji gospodarczych: w³asnoci prywatnej, gospodarki pieniê¿nej i systemu finansowego,
systemu cen, form organizacyjnych przemys³u. Instytucje decyduj¹ o rozwoju, gdy¿ wymuszane przez nowe technologie rewolucje spo³eczno-gospodarcze mog¹ nast¹piæ dopiero po zmianach w mentalnoci spo³eczeñstwa, jego zwyczajach i regulacjach prawnych
[Drabiñska 2007]. Ogromna rola wp³ywu legislacyjnej dzia³alnoci pañstwa na ¿ycie gospodarcze zosta³a podkrelona w twórczoci ekonomicznej Johna R. Commonsa (1862-1945).
Oprócz ingerencji pañstwa w procesy gospodarcze i spo³eczne dziêki w³aciwym regulacjom prawnym Commons sformu³owa³ koncepcjê kontroli dzia³añ indywidualnych przez
dzia³ania kolektywne takich instytucji jak: organizacje pracownicze, zrzeszenia przedsiêbiorców i farmerów [Stankiewicz 2007]. Celem dzia³añ kolektywnych jest zarówno ograniczanie swobody dzia³añ indywidualnych, jak i wyzwalanie inicjatywy. Commons uwa¿a³, ¿e
ekonomia instytucjonalna jest syntez¹ prawa, ekonomii i etyki. Wed³ug niego regu³ami
prawnymi powinny byæ objête równie¿ procesy negocjowania i przetargów, a centralny
punkt analizy powinny stanowiæ transakcje oraz konflikty interesów oraz wspó³zale¿noci
grup spo³ecznych [Stankiewicz 2007].
Wspó³czesna wersja ekonomii instytucjonalnej to nowa ekonomia instytucjonalna,
nazwana tak przez Olivera Williamsona [1998a]. Ró¿nice w za³o¿eniach metodologicznych
starego i nowego instytucjonalizmu polegaj¹ w szczególnoci na tym, ¿e g³ówny przedmiot badañ u Veblena stanowi³y kwestie ewolucji ekonomicznej i technologicznej, natomiast nowym przedmiotem badañ s¹ m.in. kontrakt, prawa w³asnoci i instytucje [Piz³o
2009]. Istot¹ nowej ekonomii instytucjonalnej jest uwzglêdnienie problematyki spo³ecznej
koordynacji. Nurt ten zapocz¹tkowany zosta³ opublikowaniem w 1937 r. artyku³u Ronalda
Coase The Nature of the Firm, w którym do analizy ekonomicznej wprowadzono pojêcie
kosztów transakcji. Koszty te mo¿emy ogólnie okreliæ jako koszty spo³ecznej koordynacji
albo koszty funkcjonowania systemu ekonomicznego, czyli koszty zwi¹zane z przenoszeniem praw w³asnoci z jednego uczestnika wymiany na drugiego [God³ów-Legiêd 2005].
Koszty transakcji kszta³towane s¹ przez instytucjonalne zaplecze gospodarki i  obok in-
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stytucji  decyduj¹ o jakoci spo³ecznej koordynacji dzia³añ jednostek skierowanych na
rozwi¹zanie kwestii rzadkoci zasobów. Jak podkrela Douglas North, decyduj¹cymi czynnikami rozwoju gospodarczego krajów zachodnich nie by³y innowacje techniczne, akumulacja kapita³u i korzyci skali produkcji, lecz zdolnoci spo³eczeñstw do wykorzystania
dostêpnych technologii, co zale¿y od dziedzin kszta³tuj¹cych ludzkie interakcje: kultury,
prawa, ideologii i polityki [God³ów-Legiêd 2005]. Twórcy nowej ekonomii instytucjonalnej
nie neguj¹ za³o¿eñ ekonomii neoklasycznej, akceptuj¹ gospodarkê rynkow¹, konkurencjê i
liberalizm polityki gospodarczej oraz przyjmuj¹ efektywnoæ ekonomiczn¹ jako kryterium
celu gospodarowania. Wychodz¹ jednak z za³o¿enia, ¿e mechanizm rynku, zarówno w dziedzinie alokacji, jak i podzia³u, jest wspomagany przez dzia³alnoæ instytucji. Nowa ekonomia instytucjonalna powi¹za³a znaczenie instytucji z efektywnoci¹ gospodarowania, zw³aszcza poprzez kategoriê kosztów transakcji [Wilkin 2002]. Za³o¿y³a ona koniecznoæ ustalenia
w³aciwych relacji w zawieraniu transakcji rynkowych miêdzy mechanizmem wolnorynkowym i oddzia³ywaniem oraz rol¹ instytucji.
PODZIA£ I ROLA INSTYTUCJI W GOSPODARCE
Instytucje kszta³tuj¹ce efektywnoæ gospodarowania i tempo zmian dostosowawczych wed³ug Williamsona [1998b] ulokowane s¹ na czterech podstawowych poziomach analizy (tab. 1).
W gospodarce nakazowo-rozdzielczej rola systemu instytucjonalnego koncentrowa³a
siê na mechanizmie planowania i egzekwowania ustalonych za³o¿eñ, z dominacj¹ pañstwowych instytucji formalnych. Wraz z transformacj¹ ustroju gospodarczego kluczow¹ instytucj¹ sta³ siê sam rynek i jego mechanizmy. Ogólnie w gospodarce rynkowej instytucje
rozumiemy jako zespo³y pewnych norm (wzorców postêpowania) kszta³tuj¹cych dzia³ania i
wyniki gospodarcze [Balcerowicz 1993]. Determinuj¹ one stan, sposób dzia³ania oraz dynamikê rozwoju przedsiêbiorstw, st¹d mo¿na je okreliæ mianem makroregulatorów rozwoju
gospodarczego [Czternasty, Czy¿ewski 2007]. Instytucje nale¿y odró¿niæ od organizacji,
jednak niektóre instytucje realizuj¹ swoje funkcje za porednictwem organizacji, np. normy
prawne s¹ egzekwowane przez s¹dy, wsparcie procesów rozwojowych ze strony polityki Unii
Tabela 1. Schemat Williamsona: Poziomy analizy ekonomicznej z perspektywy instytucjonalnej
Poziom analizy

Przedmiot analizy

Teoria spo³eczna

Spo³eczne pod³o¿e: instytucje nieformalne,
zwyczaje, zasady moralne, tradycja, religia

Ekonomia praw
w³asnoci

O toczenie instytucjonalne: formalne regu³y gry,
zw³aszcza dotycz¹ce praw w³asnoci (ustrój
polityczny, wymiar sprawiedliwoci, biurokracja)

Ekonomika kosztów Struktury zarz¹dzania (mechanizm kszta³towania
transakcyjnych
proporcji transakcji rynkowych i zarz¹dzania
hierarchicznego)
Ekonomika
neoklasyczna

Alokacja zasobów i zatrudnienia (ceny i iloci)

ród³o: [Williamson 1998b].

Tempo zmian
[lata]

Cel analizy

O d 100 do
1000

Czêsto
nieuwiadomiony,
spontaniczny

O d 10 do 100

Dostosowanie
otoczenia
instytucjonalnego

O d 1 do 10

Wybór racjonalnej
struktury zarz¹dzania

Ci¹g³e O ptymalizacja oparta
dostosowania
na rachunku
marginalnym
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Europejskiej przez agendy rz¹dowe, w tym agencje p³atnicze. Nale¿y systematycznie analizowaæ i oceniaæ jakoæ instytucji z punktu widzenia ich wp³ywu na wzrost gospodarczy. Powinny one podlegaæ zmianom i doskonaleniu, aby bardziej efektywnie oddzia³ywa³y na rozwój
ekonomiczny. W artykule zaproponowano podzia³ instytucji na nastêpuj¹ce grupy:
RYNEK I MECHANIZMY RYNKU

W gospodarce rynkowej rynek nale¿y uznaæ za kluczow¹ instytucjê, chocia¿ nie jest tak
postrzegany w teorii nowej ekonomii instytucjonalnej. Wed³ug Williamsona [1998a] rynek jest
[ ] czym cudownym, nie tylko ze wzglêdu na swe znakomite zdolnoci sygnalizacyjne, ale
tak¿e z powodu du¿ej zdolnoci wskazywania i utrzymywania bodców silnego rodzaju. Zastêpowanie transakcji zawieranych za porednictwem rynku transakcjami w ramach zintegrowanej
struktury przedsiêbiorstwa (transakcje wewnêtrzne) zapewnia oszczêdnoci kosztów transakcyjnych, chocia¿ zwykle powoduje pogorszenie bodców. Jest ono szczególnie istotne w sytuacji
wyp³acania nagród za innowacje [Williamson 1998a]. Ogólnie mechanizm rynkowy pe³ni kluczow¹
rolê w systemie gospodarczym, poniewa¿ stanowi si³ê sprawcz¹ procesów ekonomicznych i weryfikator ich efektywnoci, a tak¿e zapewnia koordynacjê dzia³alnoci gospodarczej oraz uruchamia
procesy konkurencji [Kowalski 2007]. Przez rozwój mechanizmu rynkowego nale¿y rozumieæ niezak³ócone kszta³towanie w wyniku relacji popytu i poda¿y tendencji cenowych jako przes³anek
decyzji uczestników rynku. Wzorcem rynku efektywnego jest rynek funkcjonuj¹cy w warunkach
zbli¿onych do warunków konkurencji doskona³ej. Rynek nazywamy konkurencyjnym, gdy ¿aden
z uczestników rynku nie ma wp³ywu na cenê (poziom cen wyznacza autonomiczny mechanizm
popyt  poda¿), nastêpuje szybki przep³yw informacji rynkowej, w tym impulsów cenowych. W
tych warunkach, zgodnie z prawem jednej ceny, ró¿nice w cenach danego produktu miêdzy ró¿nymi rynkami równe s¹ jedynie kosztom transportu, przechowywania, kosztom zmiany formy w
wyniku przetworzenia, uszlachetnienia itp. Rynek zapewnia efektywn¹ alokacjê zasobów. ród³ami
nieefektywnoci rynku s¹ m. in.: rozwój struktur monopolistycznych rynku, niedoskona³a informacja (asymetryczna), obawy przed zachowaniami oportunistycznymi uczestników rynku (zachowania niezgodne z przyjêtymi zasadami), brak wyceny efektów zewnêtrznych, brak wyceny dostarczania dóbr publicznych oraz wystêpowanie form interwencjonizmu pañstwa [Rembisz, Stañko
2007]. St¹d zadaniem polityki pañstwa jest m.in. przeciwdzia³anie praktykom monopolistycznym
oraz innym przejawom zawodnoci rynku.
INSTYTUCJE NIEFORMALNE  NORMY ZWYCZAJOWE

Zaliczamy tutaj utrwalone w tradycji (kulturze) pewne wzorce postêpowania, kszta³tuj¹ce
ludzkie zachowania. Ewentualne zmiany wymagaj¹ bardzo d³ugich okresów czasu. Wród tego
rodzaju norm zwyczajowych najwa¿niejsze znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma przestrzeganie zasad etycznych i uczciwoæ miêdzy uczestnikami ¿ycia gospodarczego. Równie¿ poczucie wzajemnego zaufania warunkuj¹ce efektywne wspó³dzia³anie podmiotów gospodarczych i
cz³onków spo³eczeñstwa. Zaliczamy tutaj tak¿e takie cechy jak: pracowitoæ, wytrwa³oæ i przedsiêbiorczoæ oraz ambicjê osi¹gania nowych wy¿szych celów ekonomicznych i spo³ecznych.
Cechy te nale¿y traktowaæ jako efekt pewnego wzorca do naladowania, gdy¿ stanowi¹ one
równie¿ cechy osobowoci. W teorii ekonomii Max Weber [za: Stankiewicz 2007] wi¹za³ rozwój
gospodarki kapitalistycznej z takimi nieformalnymi cechami ówczesnego spo³eczeñstwa zachodniej Europy jak: radykalna protestancka moralnoæ, kult dobrej roboty i oszczêdzania.
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INSTYTUCJE FORMALNE

Stanowi¹ je w pierwszej kolejnoci obowi¹zuj¹ce normy prawne, ustrój gospodarczy i
polityka pañstwa, system finansowo-podatkowy oraz procedury administracyjne (biurokratyczne). Do grupy instytucji formalnych zaliczamy wiêc instytucje w³adzy, agendy rz¹dowe i
samorz¹dowe, wymiar sprawiedliwoci, instytucje nadzoru nad normami jakociowymi, sanitarnymi i certyfikacj¹, naukê, owiatê i doradztwo, instytucje wspieraj¹ce przedsiêbiorczoæ. Funkcje tej grupy instytucji realizuj¹ najczêciej wyspecjalizowane organizacje. Od czasu akcesji
naszego kraju do UE istotn¹ rolê w zakresie wsparcia procesów rozwojowych spe³niaj¹ agencje
p³atnicze i wdra¿aj¹ce programy pomocowe. Niedoskona³e rozwi¹zania prawne, fiskalne i biurokratyczne stanowi¹ najwa¿niejsz¹ barierê rozwoju gospodarczego i ród³o wysokich kosztów
transakcyjnych. Podobne koszty poci¹ga za sob¹ d³ugotrwa³oæ postêpowañ i ma³a skutecznoæ s¹dów w zakresie egzekwowania uprawnieñ w³asnociowych w naszym kraju. Najwa¿niejszy postulat odnonie doskonalenia tych instytucji to wprowadzenie kompleksowych rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Mimo ¿e by³oby to dzia³anie bardzo korzystne dla
rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz mimo wielu sk³adanych deklaracji politycznych w
tym zakresie, dotychczas nie uda³o siê osi¹gn¹æ postêpu w redukowaniu biurokratyczno-prawnych barier rozwoju biznesu, w tym tych dotycz¹cych powstawania nowych firm.
INSTYTUCJE SPO£ECZEÑSTWA OBYWATELSKIEGO

Kapita³ spo³eczny to sk³onnoæ obywateli do wspó³dzia³ania w nakierowaniu na rozwi¹zywanie problemów  komplementarna wobec w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej. Zaliczamy tutaj wszelkie formy wspó³pracy obywateli na rzecz dobrobytu spo³ecznoci lokalnych
oraz w skali regionalnej i ogólnokrajowej, w tym w formie organizacji formalnych. Do instytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego zaliczyæ nale¿y tzw. organizacje pozarz¹dowe oraz aktywnoæ obywateli w ramach organizacji spo³ecznych, politycznych, zwi¹zkowych i wszelkich
innych. Dla rozwoju gospodarczego szczególne znaczenie maj¹ zrzeszenia producentów i
przedsiêbiorstw reprezentuj¹cych okrelone bran¿e biznesu oraz izby gospodarcze i inne
organizacje samorz¹du zawodowego. Celem wszelkich form wspó³dzia³ania jest osi¹gniêcie
oszczêdnoci kosztów transakcyjnych, zarówno poprzez wspólne przedsiêwziêcia produkcyjne, dystrybucyjne i marketingowe (oszczêdnoæ skali), jak i zwiêkszenie wzajemnego zaufania, wymianê informacji oraz oddzia³ywanie na tworzenie efektywnych uregulowañ prawnych i dotycz¹cych polityki pañstwa. Wymienione tutaj organizacje i zjawiska spo³eczne na
ogó³ nie s¹ uwzglêdniane jako instytucje w teorii nowej ekonomii instytucjonalnej.
INSTYTUCJE INFRASTRUKTURY RYNKU

Infrastrukturê rynku tworz¹ wszelkie podmioty, urz¹dzenia, organizacje i formy organizacyjne u³atwiaj¹ce realizacjê transakcji rynkowych, dystrybucjê produktów oraz przep³yw
informacji i innych strumieni marketingowych. Na rynku dóbr przemys³owych, a zw³aszcza
rynku dóbr konsumpcyjnych wystêpuj¹ miliony uczestników. W dotarciu do odbiorcy (konsumenta) z informacj¹ (promocj¹) i towarem niezbêdne s¹ ogniwa porednictwa realizuj¹ce
sprzeda¿ hurtow¹ i detaliczn¹. Oprócz poredników uczestnicz¹cych w dystrybucji i sprzeda¿y produktów istotne znaczenie odgrywaj¹ banki, firmy ubezpieczeniowe, przedsiêbiorstwa
transportowe oraz agencje marketingowe, w tym reklamowe, badañ rynku itp. Bez efektywne-
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go wspó³dzia³ania tej ostatniej grupy podmiotów trudno sobie wyobraziæ realizacjê transakcji
rynkowych. Oprócz rynku niezorganizowanego (targowiska) i czêciowo zorganizowanego
(rynki hurtowe i detaliczne) jako elementy infrastruktury rynku wystêpuj¹ równie¿ formy
rynku zorganizowanego (gie³dy i aukcje). Do charakterystycznych cech handlu gie³dowego
zaliczamy m.in.: towary bêd¹ce przedmiotem obrotu s¹ wystandaryzowane (ujednolicone
ilociowo i jakociowo), towary nie wystêpuj¹ fizycznie na gie³dzie, handel odbywa siê wed³ug precyzyjnie ustalonych regu³, uczestnicy rynku musz¹ spe³niaæ okrelone kryteria, uczestnicy rynku maj¹ równy dostêp do informacji o cenach, transakcje zawieraj¹ wyspecjalizowani
porednicy  maklerzy. Wspó³czenie gie³dy towarowe jedynie w znikomym stopniu s¹ miejscem dokonywania rzeczywistych transakcji kupna-sprzeda¿y, lecz umo¿liwiaj¹ handel instrumentami pochodnymi (futures, opcje), których podstawow¹ funkcj¹ jest ubezpieczanie
rzeczywistych transakcji rynkowych od ryzyka cenowego [Rembeza, Pennings 1997].
Elementem infrastruktury rynku jest tak¿e informacja rynkowa. Dok³adna, aktualna i
kompletna informacja jest wa¿nym czynnikiem wspomagaj¹cym prawid³owoæ funkcjonowania instytucji rynku [Borkowski 2003]. Jej znaczenie jako czynnika produkcji wzrasta
wraz z nasilaniem siê konkurencji, zmiennoci¹ warunków otoczenia oraz postêpami spo³eczeñstwa wiedzy i informacji (spo³eczeñstwo informacyjne). Oprócz monitoringu cen i innych parametrów transakcji nowe techniki informatyczne mog¹ byæ wykorzystywane do
tworzenia elektronicznych systemów handlu.
STRUKTURY ZARZ¥DZANIA PODMIOTAMI RYNKOWYMI
I ZARZ¥DZANIA HIERARCHICZNEGO

Do elementów systemu instytucjonalnego zaliczyæ nale¿y równie¿ sposoby zarz¹dzania
podmiotami rynkowymi i rodzaje struktur organizacyjnych. Wymienione formy organizacyjne
maj¹ wp³yw na koszty transakcyjne rozpatrywane ³¹cznie z kosztami produkcji i marketingu.
Jeszcze wiêksze mo¿liwoci ograniczania kosztów transakcyjnych wi¹¿¹ siê z systemami powi¹zañ umownych (tzw. struktury hierarchiczne) miêdzy podmiotami gospodarczymi, okrelaj¹cymi podzia³ uprawnieñ w³asnociowych i decyzyjnych [Czternasty, Czy¿ewski 2007]. Zaliczamy tutaj powi¹zania w ramach ró¿nych ogniw ³añcucha marketingowego (integracja pionowa) oraz integracjê poziom¹, np. w formie tworzenia spó³dzielni drobnych wytwórców.
MIKROEKONOMICZNE MECHANIZMY OPTYMALNEJ ALOKACJI NAK£ADÓW

Oprócz wymienionych wy¿ej powi¹zañ integracyjnych nakierowanych na redukcjê
kosztów transakcyjnych podmioty gospodarcze mog¹ wykorzystaæ mikroekonomiczne
mechanizmy zwiêkszania efektywnoci produkcji i marketingu. W danych warunkach, mog¹
byæ dostêpne w szczególnoci wymienione ni¿ej formy, które kszta³tuje jakoæ otoczenia
instytucjonalnego:
 specjalizacja, koncentracja i zwiêkszanie skali dzia³alnoci biznesowej,
 optymalny z punktu widzenia kosztów jednostkowych poziom nak³adów i stopieñ intensywnoci produkcji,
 redukcja ryzyka ekonomicznego,
 wdra¿anie innowacji technologicznych i innych form postêpu, np. w rolnictwie postêpu biologicznego.
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ISTOTA KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH
Zasadniczym przedmiotem analizy ekonomicznej w nowej ekonomii instytucjonalnej s¹
koszty transakcyjne. W ekonomii klasycznej i neoklasycznej koszty te pomijano, nie dostrzegaj¹c ich istnienia. W nowej ekonomii instytucjonalnej przyjmuje siê, ¿e oszczêdnoci
kosztów transakcyjnych s¹ celem i skutkiem dzia³ania ekonomicznych instytucji kapitalizmu, a nie doskonalenie technologii i realizacja celów monopolistycznych [Williamson 1998a].
Wed³ug Kennetha Arrowa koszty transakcyjne to koszty funkcjonowania systemu gospodarczego i nale¿y je rozumieæ jako odpowiednik tarcia w systemach fizycznych [Williamson
1998a]. Wynikaj¹ one zarówno z typowych kosztów zawierania ka¿dej transakcji (tzw.
obiektywnych), jak poszukiwanie informacji, analiza wariantów i wybór produktu, zawarcie i
realizacja umowy, jak i kosztów wynikaj¹cych z ograniczonej wiedzy, oportunizmu i sk³onnoci do pope³niania b³êdów w realnym wiecie. Koszty transakcyjne wynikaj¹ wiêc równie¿ z
niepe³nej racjonalnoci jednostek gospodarczych (gdy otoczenie charakteryzuje siê z³o¿onoci¹ i niepewnoci¹) oraz sk³onnoci natury ludzkiej do oportunizmu (d¹¿enie do osi¹gniêcia
korzyci na skutek przekazywania niepe³nej informacji lub zachowania siê niezgodnie z przyjêtymi zasadami) [Rembeza, Pennings 1997]. Zgodnie z teori¹ kosztów transakcyjnych Williamsona [1998a], oprócz ponoszonych w okrelonej wysokoci kosztów zawierania transakcji rynkowych przedsiêbiorstwa ponosz¹ koszty wewnêtrznej koordynacji towarzysz¹ce kosztom produkcji. Integracja pionowa i zastêpowanie transakcji rynkowych miêdzy samodzielnymi podmiotami transakcjami wewn¹trz organizacji jest powodowane oszczêdnoci¹ kosztów.
Oszczêdzanie kosztów transakcyjnych ma podstawowe znaczenie dla zrozumienia innowacji
organizacyjnych w ogóle, w tym zw³aszcza integracji pionowej [Williamson 1998a]. Wybór
alternatywnych sposobów zarz¹dzania (rynki, firmy, sposoby mieszane) do poredniczenia
przy transakcji zale¿y od cech tych transakcji, w tym specyfiki aktywów. Zgodnie z za³o¿eniami ekonomii kosztów transakcyjnych efektywna struktura rynku (stopieñ integracji) uzale¿niona jest od trzech podstawowych wymiarów transakcji:
 specyfiki aktywów. Strony transakcji maj¹ zazwyczaj wybór miêdzy inwestycjami specjalnego przeznaczenia i inwestycjami ogólnego przeznaczenia. Pierwszy rodzaj inwestycji pozwala na oszczêdnoæ kosztów, ale zwiêksza ryzyko, gdy¿ wyspecjalizowanych aktywów nie mo¿na przenieæ bez strat wartoci produkcyjnych [Williamson
1998a]. Inaczej rzecz ujmuj¹c, dane aktywa charakteryzuj¹ siê wysok¹ specyfik¹, je¿eli
nie mog¹ byæ wykorzystane w innej transakcji bez znacz¹cego zmniejszenia ich wartoci. W przypadku wysokiej specyfiki aktywów dla obu stron transakcji ma miejsce
tendencja do integracji [Rembeza, Pennings 1997]. Przy niskiej specyficznoci aktywów przedsiêbiorstwa mog¹ byæ sk³onne do koordynacji za pomoc¹ kontraktów (przy
wysokiej czêstoci transakcji) lub mog¹ preferowaæ transakcje na wolnym rynku (niska
czêstoæ);
 niepewnoci i z³o¿onoci. Koszty transakcyjne mog¹ rosn¹æ z powodu trudnoci w
podejmowaniu racjonalnych decyzji.
 czêstotliwoci i regularnoci transakcji. Wysoka czêstotliwoæ w warunkach wysokiej
specyfiki aktywów wymusza powi¹zania (integracjê pionow¹) miêdzy producentem i
odbiorc¹.
Wed³ug szacunków koszty transakcyjne dla ró¿nych grup towarów stanowi¹ do kilkudziesiêciu procent ceny detalicznej. Przyk³adowo wed³ug Wallise i Northa [za: Iwanek, Wilkin
1998] w gospodarce USA ich poziom wzrós³ z 25% dochodu narodowego w 1870 r. do 55% w
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1970 r. Odpowiednio wed³ug analizy Ghertmana [za: Ma³ysz 2003] koszty te w USA w 1990 r.
wzros³y do 62% PKB. Dla porównania, wed³ug wymienionych szacunków, udzia³ kosztów
transakcyjnych w latach 1960-1990 w gospodarce Niemiec wzrós³ z 38% do 52% (podobnie w
Japonii), a we Francji z 34% do 63% [Ma³ysz 2003]. Rozró¿niamy koszty transakcyjne ex ante
(powstaj¹ce w trakcie przygotowania i negocjowania umów) oraz koszty ex post obejmuj¹ce
utworzenie realizuj¹cej transakcjê struktury zarz¹dzania i operowanie ni¹ [Williamson 1998a].
Zgodnie z klasyfikacj¹ Eggertssona [Czternasty, Czy¿ewski 2007] do kosztów transakcyjnych zaliczane s¹ wydatki dotycz¹ce nastêpuj¹cych czynnoci:
 projektowania kontraktu, w tym poszukiwania i gromadzenia informacji o cenach, przedmiocie i stronach kontraktu,
 negocjowania, renegocjowania i sporz¹dzania kontraktu (zawarcia transakcji),
 monitorowania drugiej strony kontraktu, porednictwa oraz koszty zwi¹zane ze strukturami kierowania wykorzystywanymi do rozwi¹zywania sporów,
 zabezpieczania umowy i sk³adowania zabezpieczaj¹cego wykonanie zobowi¹zañ,
 egzekwowania kontraktu i wprowadzania sankcji w wypadku jego zerwania,
 ochrony praw w³asnoci przed osobami trzecimi.
Ogólnie koszty transakcyjne mo¿na podzieliæ na trzy rodzaje [Ma³ysz 2003]:
1. Rynkowe koszty transakcyjne. Na koszty tego rodzaju sk³adaj¹ siê koszty poszukiwania
i gromadzenia informacji (torowania drogi umowie), prowadzenia pertraktacji i podejmowania decyzji dotycz¹cych zawarcia umowy, koszty nadzorowania uzgodnionych terminów, iloci i jakoci produktu oraz koszty egzekwowania praw i postanowieñ umowy.
2. Wewn¹trzfirmowe koszty transakcyjne. Zaliczamy tutaj koszty utrzymywania i modernizacji struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa niezale¿ne od wielkoci obrotów (koszty sta³e) oraz koszty zmienne funkcjonowania firmy: procesu podejmowania decyzji,
koszty nadzoru nad realizacj¹ zarz¹dzeñ, pomiaru wydajnoci pracowników, przetwarzania informacji i prowadzenia biznesu, przemieszczania dóbr i us³ug wewn¹trz firmy.
3. Publiczne koszty transakcyjne. S¹ to koszty zorganizowania, utrzymania i modernizacji
formalnego i nieformalnego porz¹dku publicznego danego systemu politycznego, spo³ecznego i ekonomicznego (stworzenia porz¹dku prawnego, publicznego zarz¹dzania,
obronnoci, systemu wychowania i kszta³cenia, s¹downictwa) oraz koszty funkcjonowania spo³eczeñstwa (bie¿¹ce wydatki na ustawodawstwo, obronê kraju, komunikacjê,
kszta³cenie, podejmowanie decyzji publicznych oraz ich egzekwowanie).
PODSUMOWANIE
Powstanie koncepcji nowej ekonomii instytucjonalnej by³o wyrazem uznania wspomagaj¹cej roli otoczenia prawno-instytucjonalnego wobec mechanizmu rynkowego w kszta³towaniu procesów ekonomicznych. Instytucje poprzez koszty transakcyjne decyduj¹ o
efektywnoci gospodarowania oraz o tempie zmian dostosowawczych. Sam rynek równie¿
stanowi instytucjê i powinien ewoluowaæ w kierunku rynku efektywnego. Koncepcja nowej ekonomii instytucjonalnej korzysta z dorobku i zasad teoretycznych ekonomii neoklasycznej oraz ekonomii instytucjonalnej. Instytucje jako regu³y postêpowania i zachowania
siê uczestników rynku, w tym struktury zarz¹dzania, podlegaj¹ zmianom prowadz¹cym do
redukcji kosztów funkcjonowania systemu gospodarczego. Redukcja kosztów transakcyjnych stanowi jeden z przejawów wzrostu efektywnoci funkcjonowania rynku. Wiêkszoæ
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istotnych elementów systemu instytucjonalnego, np. regulacje prawne, ustrój gospodarczy i administracyjny, w tym system podatkowy, jest kszta³towana w ramach decyzji polityki pañstwa. Czêæ decyzji prowadz¹cych do zmniejszenia kosztów transakcyjnych, np.
dotycz¹cych struktur organizacyjnych (zarz¹dzania) znajduje siê w gestii przedsiêbiorstw.
Kluczowym problemem aplikacji koncepcji nowej ekonomii instytucjonalnej do praktyki
gospodarczej jest ustalenie w³aciwych relacji w procesie zawierania transakcji rynkowych
miêdzy mechanizmem wolnorynkowym i hierarchicznymi strukturami zarz¹dzania, np. stopniem powi¹zañ kontraktowych. Relacje te zale¿¹ od trzech podstawowych wymiarów transakcji: specyfiki aktywów, którymi dysponuj¹ uczestnicy rynku, niepewnoci, z³o¿onoci
oraz czêstotliwoci transakcji. Ekonomia kosztów transakcyjnych wskazuje, ¿e zw³aszcza w
warunkach wysokiej specyficznoci aktywów, wysokiej niepewnoci i czêstoci transakcji,
koszty wewnêtrznej koordynacji (kontrakty lub integracja pionowa) mog¹ byæ ni¿sze od
kosztów transakcji wolnorynkowych.
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MARKET INSTITUTIONS AND TRANSACTIONAL COSTS  BASIC CONCEPTS
OF THE NEW INSTITUTIONAL ECONOMY

Summary
The new institutional economy gaines more and more importance as one of the main trends of the
contemporary theory of economic development. The paper of theoretical character presents the origin,
fundamental concepts and the ways of exploining problems of economic growth, characteristic of the
institutional economy. It proposes methods of classifying main institutions affecting the effectiveness of
economic processes by establishing the level of transactional costs. On the basis of the literature studies
the author describes the essence, most important elements and conditions of the reduction of the
transactional costs.
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