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1. Noblista 

2. Fundamenty: instytucje i gracze 

3. Wzrost gospodarczy w długim okresie 

4. Instytucje na dobre i na złe 

5. Dlaczego historia jest ważna? 
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Źródła motywacji 

 II wojna światowa: nawigator Merchant Marine  

 fotografia czy ekonomia? 

 „podjąłem studia z przekonania, żeby swoją pracą 
zmieniać społeczeństwo na lepsze. W tym celu 
musiałem zrozumieć funkcjonowanie gospodarki 
oraz co sprawia, że działa ona dobrze lub 
zawodzi. Wierzyłem, że kiedy zrozumiemy co 
określa efektywność gospodarki w czasie, wtedy 
będziemy mogli tą efektywność podnosić.  
Nigdy nie straciłem z oczu tego celu.”  

 



Kariera naukowa 

 1951-1983 University of Washington, Seattle, WA 

 1981-1982 Cambridge University (UK) 

 1983-2006 Washington University, Saint Louis, MO 

 kier. Center for Political Economy (1984-1990) 

 1987-1988 Stanford University (visiting fellow) 

 

 redaktor Journal of Economic History (1960-1965) 

 członek NBER Board of Directors (1966-1986) 

 Senior Fellow Hoover Institution at Stanford 
University 
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Co chcemy zrozumieć? 

1. W jaki sposób gospodarki ewoluują?  

2. Dlaczego niektóre społeczeństwa są 
zamożne, a inne tkwią w pułapce 
ubóstwa? 

3. Dlaczego ewolucja instytucjonalna nie 
prowadzi do wyrugowania 
nieefektywnych rozwiązań systemowych? 

4. Dlaczego poszczególne systemy 
gospodarcze różnią się od siebie? 



Ekonomia neoklasyczna  
a dociekania historyczne 
 

 transakcje są bezkosztowe 

 kontrakty są kompletne i egzekwują się same 

 istnieje pełna informacja (brak niepewności) 

 domniemanie pełnych praw własności 

 motywacje aktorów są ekonomiczne, a ich 
działania racjonalne 

 czas nie ma znaczenia 

 instytucje nie mają znaczenia 

 



Czym są instytucje? 

„Instytucje to reguły gry w społeczeństwie lub, 
bardziej formalnie, to stworzone przez ludzi 
ograniczenia, które strukturyzują interakcję 
między ludźmi. Innymi słowy instytucje tworzą 
strukturę bodźców dla wymiany politycznej, 
społecznej lub ekonomicznej. Zmiana 
instytucjonalna wpływa na ewolucję społeczeństw  
i dlatego jest kluczem do zrozumienia procesów 
historycznych.” 

 

     North 1990, s. 3  



Institutions matter 

Instytucje nieformalne Instytucje formalne 

Normy i reguły zachowań, konwencje, 
zwyczaje, sposoby myślenia i 
postrzegania świata (software umysłu) 

Konstytucje, kodeksy, regulacje 
prawne, zarządzenia, regulaminy 

Pochodzą z kultury i przekazu 
pokoleniowego 

Narzucane przez podmioty do tego 
uprawnione 

Egzekwowane przez społeczeństwa 
(ostracyzm, reputacja, moralność) 

Egzekwowane przez uprawnione 
agencje (sądy, służby porządkowe) 

Interpretują i modyfikują (filtrują) 
instytucje formalne 



Funkcje instytucji 

 redukują niepewność, czynią świat przewidywanym 

 koordynują działalność ludzi 

 wcale nie muszą być społecznie efektywne! 

 wpływają na poziom kosztów produkcji 

 koszty transakcyjne + koszty transformacji 

 wpływają na opłacalność wymiany handlowej 

 koszty zawarcia kontraktu i jego wyegzekwowania 

 problem asymetrii informacji 

 

 



Reguły gry a gracze 

Instytucje 

Organizacje 



Rola organizacji 

Organizacje (ekonomiczne, polityczne, społeczne): 

 zaprojektowane zgodnie z zamierzeniami swoich 
twórców 

 dążą do realizacji swoich celów stosując się do 
obowiązujących reguł gry lub dążąc do ich zmiany 

 istniejący układ instytucjonalny określa 
najbardziej opłacalne/pożądane cele 

 cele te determinują kierunek inwestycji w wiedzę, 
technologię i zarządzanie, co określa 
efektywność gospodarek w długim okresie 



Instytucje a organizacje 

 „Instytucje służą interesom tych, którzy mają 
dość siły (power), by je wdrażać” (1990, 16) 

 Instytucje sprzyjają społecznej efektywności 
wtedy, gdy ta leży w interesie kluczowych 
aktorów politycznych 

 Zmiana instytucji formalnych może nastąpić 
wówczas, gdy wpływowi gracze uznają, że opłaca 
się o to walczyć 

 Stan równowagi instytucjonalnej nie oznacza, że 
wszyscy aktorzy są zadowoleni, ale że koszty 
walki są zbyt wysokie 



Specjalizacja i handel 

Sieci społeczne Wymiana Koszty 
transakcyjne 

Egzekwowanie 

Społeczeństwa 
pierwotne 
(rolnicze) 

Gęsta Osobowa Niskie Samoistne  

Rozwój handlu 
(Średniowiecze) 

Relacje 
kupieckie (więzi, 
kodeksy, kody) 

Raczej osobowa 
(daleki dystans) 

Średnie 
Strony 

kontraktu 

Gospodarka 
przemysłowa 

Nikłe Bezosobowa Wysokie Państwo 

Rosnąca specjalizacja wymaga coraz bardziej 
złożonych instytucji i pewności ich egzekwowania 



 

Rosnąca specjalizacja  
i podział pracy 

Wzrost produktywności 
Wzrost kosztów 
transakcyjnych 

Wzrost zamożności i 
złożoności społeczeństw 

Większa intensywność 
kontroli i alienacja 

Większy nacisk na polityczną 
ochronę przed konkurencją 

Wzrost kosztów organizacji 
politycznej i ekonomicznej 

społeczeństw 

Wzrost niestabilności i 
kruchości świata 

Za: North 1986 



Uwagi o historii 

 Fundamentalny dylemat nowoczesności: 
państwo dość silne, by egzekwować kontrakty 
jest wystarczająco silne, by konfiskować własność 

 Efektywność adaptacyjna, nie alokacyjna 

 nie wiemy jak ją projektować! 

 Społeczeństwa to mix instytucjonalny 

 instytucje polityczne, ekonomiczne, społeczne 

 instytucje podnoszące i redukujące koszty 
transakcyjne 

 „Historia gospodarcza to historia ewolucji 
układów instytucjonalnych” (North 1991, 97) 

 

 



Problem ubóstwa 

 Słabe instytucje: 
- niepewne prawa własności 

- niska egzekwowalność umów 
- wysokie bariery wejścia 

- liczne restrykcje gospodarcze 

Firmy państwowe: 
- duże wyposażenie kapitałowe 

- ochrona polityczna 
- wysoki poziom zatrudnienia 

- niska efektywność 

Firmy prywatne: 
- krótki horyzont czasowy 

- niewielki kapitał produkcyjny 
- ograniczona skala działalności 

Bodźce do: 
- działalności czarnorynkowej 

- korumpowania 
- handlu, nie produkcji 

- poszukiwania protekcji politycznej 



History matters 

Dlaczego instytucje nieefektywne trwają? 

 są umocowane w istniejącym układzie politycznym 

 istnieje zależność od ścieżki (path dependence)  

 rosnące przychody (increasing returns) 
istniejącej konfiguracji instytucjonalnej 

 najważniejsi gracze zorientowani na władzę 

 wysokie koszty zmiany instytucjonalnej  

 



Zróżnicowanie kapitalizmu 

Dlaczego systemy gospodarcze się różnią? 

 uformowane przez wybory instytucjonalne z 
przeszłości 

 odmienne konfiguracje instytucjonalne i układy sił 
w polityce -> różne strategie adaptacji 

 

Bez przeznaczenia! Liczą się instytucje! 

 regres ekonomiczny (Ukraina, Argentyna) 

 cud gospodarczy (Irlandia, Korea Płd, Polska) 
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