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GOSPODARKA NARODOWA  
JAKO BYT STRUKTURALNY 

 
Streszczenie: Poznanie charakteru gospodarki narodowej jest istotne ze względu na różne-
go rodzaju turbulencje, wewnętrzne i zewnętrzne, jakim ta gospodarka podlega. Kooperują 
i konkurują w niej ze sobą mikropodmioty i makropodmioty. Działają one w otoczeniu 
zewnętrznym, bliższym i dalszym o bardzo zróżnicowanym charakterze (instytucjonal-
nym, prawnym, kulturowym itp.). Relacje między elementami gospodarki narodowej,  
tj. między podmiotami, infrastrukturą prawną, polityczną, społeczną, rodzą sprzężenia 
zwrotne, których znajomość stwarza przesłanki do niezakłóconego funkcjonowania tej 
gospodarki. Autor artykułu stawia hipotezę badawczą, że jest to możliwe dlatego, że go-
spodarka narodowa jest bytem strukturalnym. 
 

Słowa kluczowe: gospodarka narodowa, byt strukturalny, analiza strukturalna. 
 
JEL Classification: A10, A11. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Funkcjonowanie mikropodmiotów gospodarczych w relacji z makropod-
miotem gospodarczym – jakim jest państwo aktywne na rynku dóbr i usług – 
oraz z całym otoczeniem bliższym (konkurencja między mikropodmiotami)  
i dalszym tworzą gospodarkę narodową, czyli gospodarkę określonego kraju. 
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie: czym jest, a czym nie jest 
gospodarka narodowa? Czy jest to byt: organicystyczny, atomistyczny czy struk-
turalny? 
 
 
 



Marian Noga 

 
8 

1. Organicystyczna koncepcja gospodarki narodowej 
 

Słownik biologiczny podaje następującą definicję organizmu: „układ wyod-
rębniony z otoczenia, który wykazuje wszystkie cechy substancji żywej, a jego 
poszczególne części tworzą zharmonizowaną całość funkcjonalną. Cechą orga-
nizmu (osobnika) jest podporządkowanie wszystkich części jemu jako całości, 
dlatego np. leukocyty, mimo pierwotniaczych cech budowy (ameba), nie są 
określone jako organizm” [www 5]. 

Jacek Jura określa z kolei organizm w następujący sposób: „Organizm – 
istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim 
przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywi-
duum) zdolną do samodzielnego życia” [Jura, 1999]. 

Przytoczyłem te dwie definicje organizmu biologicznego z oczywistego 
powodu przyrównywania gospodarki narodowej do organizmu biologicznego  
w tzw. organicystycznym ujęciu gospodarki narodowej albo ujęciu gospodarki 
narodowej jako bytu organicystycznego. 

Andrzej Chmielecki w swojej monografii pisze, że: „gospodarka jest (…) 
strukturą złożoną z pewnych podstruktur organów – które spełniają rozmaite 
wyspecjalizowane funkcje i zadania” [Chmielecki, 1999, s. 263]. 

Jak słusznie zauważa John W.N. Watkins, systemy społeczne, a takim nie-
wątpliwie jest gospodarka narodowa, nie są organizmami ani w sensie biolo-
gicznym (fizycznym), ani mentalnym i społecznym. Gospodarka narodowa nie 
jest organizmem biologicznym, ponieważ nie ma centrum sterującego podobne-
go do centralnego układu nerwowego, jaki posiada organizm biologiczny. Po-
nadto w sensie mentalnym, gospodarka narodowa nie ma ponadindywidualnego 
bytu mentalnego, który by nią kierował [Watkins, 2009, s. 37]. 

Krytyka poglądu Andrzeja Chmieleckiego, przeprowadzana przez Johna 
Watkinsa, jest słuszna chociażby w świetle przytoczonych powyżej dwóch defi-
nicji organizmu. Jeżeli pominiemy fundamentalny fakt, że gospodarka narodo-
wa, mimo iż działają w niej „żywi ludzie”, per se (sama w sobie) żywym organi-
zmem nie jest, to trudno mówić o gospodarce narodowej jako bycie 
organicystycznym. Oczywiście różnego rodzaju podporządkowania, relacje, 
sprzężenia zwrotne w gospodarce narodowej występują, ale nie jest to jednokie-
runkowe podporządkowanie części (np. mikropodmioty ekonomicznego gospo-
darstwa domowego) całości, czyli gospodarce narodowej (GN). 

Francuski matematyk, urodzony w Polsce w 1924 r. (zmarły w 2010 r.), 
Benoit Mandelbrot stworzył geometrię fraktalną oraz tzw. zbiór Mandelbrota, 
zwany również żukiem Mandelbrota, stanowiący podzbiór płaszczyzny zespolo-
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nej, którego brzeg jest jednym z fraktali. Fraktal (łac. fractus – złamany, cząstkowy, 
ułamkowy) w znaczeniu potocznym oznacza obiekt samopodobny, tzn. taki, którego 
części są podobne do całości, albo „nieskończenie subtelny”, tzn. ukazujący subtel-
ne detale nawet w wielokrotnym powiększeniu [Falconer, 2003].  

W literaturze przedmiotu można spotkać poglądy, że zbiór Mandelbrota od-
powiada organizmowi biologicznemu, a raczej jego matematycznemu opisowi. 
Również ekonomiści próbowali zastosować fraktale w teorii zarządzania. Cho-
dziło o to, aby w bardzo dużej firmie bądź koncernie/korporacji można było 
znaleźć taki dział, jednostkę produkcyjną, filię (krajową lub zagraniczną tej fir-
my), która byłaby podobna do całości firmy. Oczywiście wtedy ta jednostka 
byłaby fraktalem. 

Matematycy podają bardzo różne definicje fraktala, dlatego też Keneth Fal-
coner proponuje określać fraktal jako zbiór, który posiada wszystkie poniższe 
charakterystyki albo przynajmniej ich większość: 
− ma nietrywialną strukturę w każdej skali, 
− struktura ta nie daje się łatwo opisać w języku tradycyjnej geometrii euklide-

sowej, 
− jest samopodobny, jeśli nie w sensie dokładnym, to przybliżonym lub stocha-

stycznym, 
− jego wymiar Hausdorffa jest większy niż jego wymiar topologiczny, 
− ma względnie prostą definicję rekurencyjną, 
− ma naturalny („poszarpany”, „kłębiasty” itp.) wygląd [Falconer, 2003]. 

Czy gospodarka narodowa jest zbiorem Mandelbrota? Moim zdaniem nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi. Gospodarka narodowa wykazuje wiele cech 
wspólnych ze zbiorem Mandelbrota. Jednakże w gospodarce również elementy 
jakościowe nauka stara się przedstawić wartościowo (w pieniądzu); jeżeli nawet 
samo zjawisko bądź czynniki jakościowe nie wyrażamy w pieniądzu, to wpływy 
tych czynników na wzrost gospodarczy, np. mierzony PKB (produktem krajo-
wym brutto), zawsze wyrażamy wartościowo, czyli w pieniądzu. 

Mając to na uwadze, nie można gospodarki uznać za zbiór Mandelbrota, 
chociaż potrzebne są dalsze badania naukowe, prowadzone nie tylko przez ma-
tematyków, ale też przez ekonomistów. Ekonomia musi podlegać procesom ko-
gnitywizacji teorii ekonomicznej, która będzie dobrze opisywać rzeczywistość 
gospodarczą, formułować predykcyjne wnioski, umożliwiające konstrukcję mo-
deli prognostycznych trafnie określających zdarzenia przyszłe, oraz starać się 
rozwiązywać pojawiające się problemy badawcze poprzez bardziej efektywną 
eksplantację zjawisk [Noga, 2017, s. 8-9]. 
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2. Atomistyczna koncepcja gospodarki narodowej 
 

Jak pisze Andrzej Matysiak, z opisaną powyżej organicystyczną koncepcją 
gospodarki narodowej nie zgadza się konceptualizacja atomistyczna gospodarki 
narodowej, która zakłada istnienie niezależnie działających jednostek dążących 
do zrealizowania własnych egoistycznych potrzeb i pragnień. W tym ujęciu go-
spodarka jest mechanizmem samorealizacji, który działa na zasadzie sprzężeń 
zwrotnych pomiędzy popytem a podażą na poszczególnych rynkach cząstko-
wych oraz sprzężeń zwrotnych pomiędzy wielkościami agregatowymi na rynku 
dóbr konsumpcyjnych, dóbr kapitałowych, siły roboczej, pieniądza i obligacji. 
Należy ponadto dodać działanie takiego samego systemu sprzężeń zwrotnych za 
granicą i jego oddziaływanie na samoregulacje w danym kraju. Trzeba także 
podkreślić, że system samoregulacji w kraju jest w swym funkcjonowaniu ogra-
niczony przez różne zasoby czynników wytwórczych w ujęciu realnym [Maty-
siak, 2017]. 

Jeżeli przyjmie się, że gospodarka narodowa to całokształt działalności go-
spodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa, to jej atomistyczna kon-
ceptualizacja polega na wyodrębnieniu tych „atomów”. Dokonuje tego GUS, 
Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Europejska Klasyfikacja Dzia-
łalności itp. 

Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) to usystematyzowany zbiór 
rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce 
narodowej, czyli klasyfikacja działalności gospodarczej. Została opracowana na 
podstawie projektu wydawnictwa Biura Statystycznego Europejskiej Wspólnoty 
Eurostat: „Nomenclatures de Activites de Communite Europeene – NACE rev. 1.”. 
Ma ona charakter podmiotowy. EKD służy do: 
− gromadzenia i prezentowania danych według rodzajów działalności gospo-

darczych w zakresie statystyki ludności, produkcji, zatrudnienia, płac, do-
chodu narodowego i innych dziedzin statystyki, 

− sporządzania porównań międzynarodowych według jednolitych kategorii 
rodzajów działalności, 

− klasyfikowania podmiotów gospodarczych – dla potrzeb rejestru jednostek 
gospodarki narodowej – REGON – zgodnie z rodzajem prowadzonej przez 
nie działalności (klasyfikowanie jednostek do określonej kategorii według 
przeważającego przedmiotu działalności tych jednostek). 
Rodzaje działalności określane są jako: podstawowe, drugorzędne, trzecio-

rzędne, pomocnicze. 
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Układ kodów najwyższego poziomu wraz z odpowiadającymi im branżami: 
− 01…02 – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, 
− 05…05 – rybactwo, rybołówstwo, 
− 10…14 – górnictwo, 
− 15…37 – przetwórstwo przemysłowe, 
− 40…41 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, 
− 45…45 – budownictwo, 
− 50…52 – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, 
− 55…55 – hotele i restauracje, 
− 60…64 – transport, gospodarka magazynowa i łączność, 
− 65…67 – pośrednictwo finansowe, 
− 70…74 – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej, 
− 75…75 – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpie-

czenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, 
− 80…82 – edukacja, 
− 85…85 – ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 
− 90…93 – działalność usługowa komunalna, 
− 95…97 – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, 
− 99…99 – organizacje i zasoby eksterytorialne [www 3]. 

Polska Klasyfikacja Działalności [PKD] dzieli z kolei gospodarkę na nastę-
pujące działy: 
1) przemysł, 
2) budownictwo, 
3) rolnictwo, 
4) leśnictwo, 
5) transport, 
6) łączność, 
7) handel, 
8) pozostałe gałęzie produkcji materialnej (wydawnictwa, filmy, usługi infor-

macyjne i inne), 
9) gospodarka komunalna, 
10) gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, 
11) nauka i rozwój techniki, 
12) oświata i wychowanie, 
13) kultura i sztuka, 
14) ochrona zdrowia i opieka społeczna, 
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15) kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek, 
16) pozostałe branże usług niematerialnych (fryzjerskie, kosmetyczne, fotogra-

ficzne i inne), 
17) administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości, 
18) finanse i ubezpieczenia, 
19) organizacje polityczne, związki zawodowe i inne. 

Działy gospodarki narodowej podzielone są na 86 gałęzi i 371 branż. Po-
dział działów na gałęzie i branże opiera się na coraz dalej idącej specjalizacji 
jednostek. Całą gospodarkę narodową dzieli się na dwie sfery: sferę produkcji 
materialnej i sferę poza produkcją materialną (usługi niematerialne). 

Do sfery produkcji materialnej zalicza się: przemysł, budownictwo, rolnic-
two, leśnictwo, transport, łączność, handel, pozostałe gałęzie produkcji material-
nej i gospodarkę komunalną. 

Pozostałe działy zalicza się do sfery poza produkcją materialną [www 4]. 
Oczywiście występują w teorii i praktyce inne klasyfikacje gospodarki na-

rodowej, na przykład trójsektorowy układ gospodarki: 
SEKTOR I – ROLNICTWO 

SEKTOR II – CAŁY PRZEMYSŁ, BUDOWNICTWO  
WRAZ Z ARCHITEKTURĄ 

SEKTOR III – WSZELKIE USŁUGI 
Niektórzy z sektora III wyodrębniają np. sektor oparty na wiedzy (sektor IV), 

sektor finansowy (sektor V) itp. Moim zdaniem, najbardziej atomistycznej koncep-
tualizacji gospodarki narodowej odpowiada podział polskiej gospodarki na 371 
branż, czyli atomów polskiej gospodarki. Czy w związku z tym gospodarka naro-
dowa jest bytem atomistycznym? Nie, gdyż podmioty i instytucje gospodarki naro-
dowej, mimo iż realizują własne egoistyczne cele, nie są od siebie niezależne. Wręcz 
twierdzi się, że gospodarka to zespół naczyń połączonych. Myślę, że jest to dowód 
logiczny na to, że gospodarka narodowa nie jest ani bytem organicystycznym, ani 
atomistycznym, a bytem strukturalnym, co będzie dowodzone poniżej. Wyodrębnie-
nie podmiotów gospodarki narodowej według EKD czy PKD nie oznacza, że dzia-
łają one w izolacji, niezależnie od siebie, tak jak chciałaby to atomistyczna koncep-
cja gospodarki narodowej. Zresztą w chemii atomy wiążą się w cząsteczki 
chemiczne i analiza strukturalna to ustalanie budowy cząsteczek związków che-
micznych na poziomie ich konstytucji, a następnie ich konfiguracji i konformacji 
[www 1]. Konformacja jest to układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej, 
mogący zmieniać się przez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, bez ich 
zrywania [www 2]. Gospodarka narodowa zachowuje się w analogiczny sposób, co 
zostanie udowodnione w kolejnym punkcie. 
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3. Strukturalistyczna koncepcja gospodarki narodowej 
 

Graficznie gospodarkę narodową dobrze prezentuje poniższy rysunek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GN – gospodarka narodowa; składa się z następujących elementów i interakcji: 
– gospodarstwa domowego, 
– przedsiębiorstwa, 
– relacji gospodarstwo domowe – gospodarstwo domowe, 
– relacji przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, 
– relacji gospodarstwo domowe – przedsiębiorstwo, 
– relacji przedsiębiorstwo – gospodarka narodowa, 
– relacji gospodarstwo domowe – gospodarka narodowa. 
 

Rys. 1. Obraz gospodarki narodowej 
 

Gospodarka narodowa jest o wiele bardziej skomplikowanym bytem struk-
turalnym, ale na tym etapie analizy mikroekonomicznych podstaw makroeko-
nomii zaproponowano jej uproszczony obraz. 

Poniżej przytoczono kilka definicji gospodarki narodowej występujących  
w dyskursie teoretycznym: 
1. Gospodarka narodowa stanowi strukturę, w której to sumuje się działalność 

gospodarczą przedsiębiorstw krajowych. 
2. Gospodarka narodowa (national economy) – zbiór podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w danym państwie, czyli działalność polegającą na 
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produkcji dóbr i usług materialnych oraz na podziale, wymianie i konsumpcji 
tych dóbr i usług w ramach społeczeństwa. 

3. Gospodarka narodowa – wszystkie podmioty publiczne i prywatne działające 
na terenie kraju, zaspokajające potrzeby społeczne. 

4. Gospodarka narodowa jest częścią wielkiego systemu społecznego, która jest 
pewną całością, składającą się z elementów służących wspólnemu celowi, 
czyli zaspokojeniu potrzeb ludzi żyjących w społeczeństwie poprzez produk-
cję dóbr i usług oraz ich podział między członków społeczeństwa [www 4]. 

Należy zauważyć, że mimo wielu różnic pomiędzy tymi definicjami gospo-
darki narodowej oraz różnic w stosunku do definicji gospodarki narodowej, któ-
re przytoczono wcześniej, definicje te mają wspólny mianownik, wszystkie one 
wskazują że gospodarka narodowa jest strukturą. 

W łacinie „struktura” oznaczała budowę lub sposób budowania. Według 
Słownika Wyrazów Obcych pojęcie „struktura” może mieć cztery znaczenia: 
1) rozmieszczenie elementów składowych danego układu i zespół relacji (wza-

jemnych powiązań) między tymi elementami, charakterystyczny dla tego 
układu sposób, w jaki części jakiejkolwiek całości są powiązane ze sobą; 
struktura jest tym, co nadaje całości jedność, jest stałym elementem zorgani-
zowanej całości, 

2) sposób ułożenia czegoś w jakimś porządku, 
3) budowa wewnętrzna ciała, 
4) układ, którego elementy są powiązane ze sobą w określony sposób danymi 

relacjami; całość zbudowana w pewien sposób z jakichś elementów; zespół 
[Kamińska-Szmaj (red.), 2001]. 

Moim zdaniem definicje 1 i 4 dobrze opisują gospodarkę narodową.  
Nie ulega wątpliwości, że z ontologicznego punktu widzenia gospodarka 

narodowa jest bytem strukturalnym. Warto podkreślić fundamentalną różnicę 
między atomistyczną koncepcją gospodarki a strukturalną koncepcją gospodarki, 
a mianowicie koncepcja atomistyczna gospodarki narodowej jest też strukturą 
(prostą!), jako zbiór 371 branż działających (funkcjonujących) w 86 gałęziach  
i w 19 działach polskiej gospodarki, ale nie obejmuje ona otoczenia bliższego 
(konkurencji między mikropodmiotami), a przede wszystkim nie obejmuje  
otoczenia dalszego (prawnego, instytucjonalnego, globalizacyjnego), a w nim 
państwa jako makropodmiotu ekonomicznego. Państwo przecież obok funkcji 
kontrolnych, prawno-ustrojowych, arbitrażowych, wchodzi do gospodarki inter-
weniując w jej problemy w celu stabilizowania procesów zaspokajania potrzeb 
ludzi, jak również staje się producentem dóbr, a szczególnie usług publicznych, 
wojska, policji, administracji centralnej i szczebla jednostek samorządu teryto-
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rialnego. Gospodarka narodowa jest skomplikowanym bytem strukturalnym, co 
nie może w żadnym wypadku oznaczać, że jest ona niesterowalna. Wprawdzie 
najpewniejsza w gospodarce jest niepewność, ale właśnie gospodarka narodowa 
powinna być uporządkowanym systemem, który będzie ograniczał niepewność  
i umiejętnie zarządzał ryzykiem systemowym, czyli połączonym ryzykiem eko-
nomicznym i ryzykiem politycznym. 

Na gruncie socjologii i antropologii, badających człowieka jako jednostkę 
w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, pojawił się nurt na-
ukowy zwany strukturalizmem. 

Strukturalizm w socjologii oraz antropologii to jedna z głównych orientacji 
badawczych i nurtów myślowych, mająca znamiona paradygmatu. W swoim 
najbardziej ogólnym znaczeniu termin ten jest używany przede wszystkim do 
określenia każdego podejścia, w którym uznaje się, że struktura społeczna jest 
istotniejsza niż działanie społeczne. Szczegółowe znaczenie terminu „struktura-
lizm” odnosi się z kolei głównie do konkretnie sprecyzowanej perspektywy teo-
retycznej, której okres największej popularności przypada na koniec lat 60.  
i początek lat 70. XX w. Strukturalizm oddziaływał na socjologię głównie po-
przez antropologię strukturalną Claude Lévi-Straussa. Przedstawicielami struk-
turalizmu są też m.in.: Edmund Leach, czy Maurice Godelier. 

U podstaw strukturalizmu leży założenie, że poza często płynnymi i zmien-
nymi przejawami rzeczywistości społecznej, istnieją struktury, stanowiące ich 
fundament. Ich istotnym aspektem jest fakt, że struktury te nie są uświadamiane 
sobie przez członków społeczności, w której funkcjonują. 

Właściwym przedmiotem badań strukturalnych są szczególne modele sto-
sunków społecznych, zwanych właśnie strukturami. Szczególność ta polega na 
tym, że spełniają one następujące kryteria: 
− struktura ma charakter uporządkowanego systemu, to znaczy, iż składa się  

z takich elementów, że modyfikacja jednego elementu powoduje modyfikację 
pozostałych, 

− można przewidzieć, w jaki sposób dana struktura będzie reagowała w przy-
padku modyfikacji któregoś z elementów, 

− dana struktura należy zawsze do pewnej grupy struktur o podobnych zależno-
ściach, 

− skonstruowana jest w ten sposób, że jej funkcjonowanie pozwala wyjaśnić 
wszystkie obserwowane fakty zbiorowości, w której ona występuje [Szabel-
ska, 2017]. W poprzednich punktach artykułu przedstawiono schematycznie 
prostą i rozszerzoną koncepcję analizy strukturalnej. Na ich podstawie skon-
struowano model analizy strukturalnej gospodarki narodowej (rys. 2). 
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GD – gospodarstwo domowe, 
P – przedsiębiorstwo. 
 

Rys. 2. Model analizy strukturalnej gospodarki narodowej 
 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Skonstruowany model analizy strukturalnej gospodarki narodowej jest 
uproszczonym obrazem rzeczywistości gospodarczej. Jednakże relacje między 
gospodarką narodową a infrastrukturą prawno-instytucjonalną są autentycznym 
badaniem efektywności, np.: 
− polityki fiskalnej państwa, 
− polityki pieniężnej banku centralnego, 
− systemu podatkowego uchwalonego przez parlament, 
− systemu dotacji i subwencji, 
− racjonalności wydatków budżetu państwa, 
− racjonalności wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego itp. 

Te wszystkie problemy powstały w procesie transformowania popytu kon-
sumpcyjnego w popyt inwestycyjny. W związku z tym działalność państwa oraz 
gospodarki narodowej, jako opisanego bytu strukturalnego, albo doprowadzą ten 
proces do celu, czyli coraz lepszego zaspokojenia potrzeb ludzi, albo będą ten 
proces hamować, co należy ocenić negatywnie jako hamulec nałożony na me-
chanizm samoregulacji. Relacje popytu i podaży na wszystkich rynkach powin-
ny odbywać się w warunkach swobody przepływu wszelakich zasobów z za-
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chowaniem wszystkich praw własności, wolności gospodarczej i ładu społecznego, 
bowiem wytwarzanie dóbr i usług może powodować wystąpienie negatywnych 
efektów zewnętrznych i państwo musi tutaj interweniować w ramach demokratyw-
nego porządku prawnego. Funkcjonowanie gospodarki narodowej jako bytu struktu-
ralnego (jako całości!) może z drugiej strony wywierać silny wpływ na: 
− gospodarstwa domowe, 
− przedsiębiorstwa, 
− pojedynczego konsumenta, 
− całe społeczeństwo. 

To ingerowanie państwa w procesy gospodarcze może być wynikiem: 
− szoków podażowych (zewnętrznych i wewnętrznych), 
− kryzysów politycznych na świecie, 
− ograniczonych metod badania rzeczywistości gospodarczej, co uniemożliwia 

wyciąganie prawidłowych wniosków predykcyjnych w budowie modeli pro-
gnostycznych trafnie przewidujących zdarzenia przyszłe, 

− korzystania z wyników badań innych nauk i badań interdyscyplinarnych.  
 
 
Podsumowanie 
 

Gospodarka narodowa jest bytem strukturalnym, a w związku z tym można 
ją dokładnie badać i opisywać za pomocą analizy strukturalnej, np. jak robią to 
chemicy. Dzięki tej analizie możliwe są do odkrycia różnego rodzaju relacje, 
najczęściej mające charakter sprzężeń zwrotnych. Ich poznanie pozwala na od-
krywanie prawidłowości funkcjonowania gospodarki narodowej i, eo ipso, za-
pobiegania zjawiskom kryzysowym, systematycznie pojawiającym się w proce-
sach gospodarowania na całym świecie. 
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NATIONAL ECONOMY AS A STRUCTURAL BEING 

 

Summary: Understanding the nature of the national economy is important due to the 

various types of internal and external turbulence that this economy is subject to. Micro-

entities and macro-entities cooperate and compete in this economy. They operate in an 

external environment, closer and further of a very different nature (institutional, legal, 

cultural, etc.). Relations between elements of the national economy, ie between entities, 

legal, political and social infrastructure, generate feedback that requires scientific re-

search to ensure the economy national undisturbed functioning. The author of the article 

puts forward a research hypothesis that this is possible because the national economy is  

a structural entity, subject to structural analysis, as chemists do, researching various 
kinds of chemical compounds. 
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