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Streszczenie: 
Podejście instytucjonalne jest coraz częściej wykorzystywane do analizy procesów gospodaro-
wania – także w przypadku badań prowadzonych na gruncie geografii ekonomicznej, chociaż 
z perspektywy metodologicznej kwestiom instytucjonalnym w ujęciu geograficznym nie po-
święca się zbyt dużo uwagi. z tego też względu w opracowaniu scharakteryzowano nurt eko-
nomii instytucjonalnej, zdefiniowano pojęcia tkanka i infrastruktura instytucjonalna, omówiono 
zagadnienie hierarchii instytucji, przedstawiono znaczenie instytucji endo- i egzogenicznych dla 
badań nad organizacją przestrzenną gospodarki. aby założone cele zrealizować, wykorzystano 
metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.
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Wstęp

Przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się gospodarką przestrzenną 
jest m.in. znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób poprzez rozwiązania 
instytucjonalne uczynić z miejsc o nikłej wartości lokalizacyjnej miejsca lokalizacyj-
nie atrakcyjne, czyniąc to tak, aby stymulować rozwój gospodarczy macierzystych 
jednostek osadniczych, a zwłaszcza jednostek przestrzennych różnego szczebla skali 
geograficznej. spektakularnym przykładem próby takiego działania są np. tzw. spe-
cjalne strefy Ekonomiczne (dalej: ssE). Badania nad nimi koncentrują się przede 
wszystkim na różnych kwantytatywnych aspektach tej efektywności, zwłaszcza takich 
jak np. wysokość inwestycji zagranicznych, liczba utworzonych miejsc pracy, wyso-
kość wpływów budżetowych utraconych z tytułu zwolnień podatkowych. Pomijane są 
natomiast aspekty instytucjonalne. Tymczasem właśnie analiza instytucji formalnych 
i nieformalnych pozwala dostrzec szerokie spektrum aspektów jakościowych specjal-
nych obszarów gospodarczych, jakimi są ssE. Te aspekty kwalitatywne z reguły nie 
są brane pod uwagę w tradycyjnej analizie ekonomicznej o charakterze ilościowym, 
co wynika przede wszystkim z trudności ich pomiaru oraz ich interdyscyplinarnego 
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charakteru. sterylność instytucjonalna tradycyjnego podejścia do badania organizacji 
przestrzennej gospodarki sprawia, że trudno dostrzec przyczyny wpływające na jej 
kształt, co często utrudnia podejmowanie odpowiednich decyzji stymulujących roz-
wój lokalny i regionalny. 

dopiero dostrzeżenie związku przyczynowo-skutkowego między instytucjami 
i mechanizmami przestrzennymi zachodzącymi w gospodarce pozwala zauważyć 
zależności warunkujące organizację przestrzenną gospodarki rozumianą jako de-
terminujący rozwój jednostek przestrzennych różnego szczebla skali geograficznej, 
miejscowo i temporalnie specyficzny, dynamiczny układ relacji między podmiotami 
gospodarczymi, organami władzy publicznej, lokalnymi i regionalnymi społecznoś-
ciami oraz mającymi określoną lokalizację zasobami czynników produkcji. Pamiętać 
przy tym należy o wzajemnych relacjach zachodzących między instytucjami, ponieważ 
organizowanie procesów gospodarczych w przestrzeni jest działaniem wymagającym 
modelowania skomplikowanego układu instytucjonalnego, na który składają się in-
stytucje formalne (rozproszone w licznych aktach prawnych różnej rangi), instytucje 
nieformalne oraz instytucje będące organizacjami. dlatego też zastosowanie ekono-
mii instytucjonalnej do badań nad organizacją przestrzenną gospodarki pozwala na 
metodologiczną integrację ekonomii, geografii ekonomicznej, gospodarki przestrzen-
nej, prawa oraz socjologii. 

Podejście instytucjonalne w analizie procesów gospodarowania staje się obecnie 
jedną z częściej stosowanych perspektyw badawczych. Pojawia się coraz więcej pub-
likacji poświęconych instytucjonalnym aspektom funkcjonowania gospodarki1. Ten 
nurt badawczy dostrzegany jest również na gruncie geografii ekonomicznej [zob. 
np. Brzeziński 2015, jagodziński 2018, stachowiak 2007]. stryjakiewicz już w 1999 r. 
zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia orientacji instytucjonalnej w dyskursie 
metodologicznym prowadzonym przez geografów ekonomicznych [zob. też stryja-
kiewicz 2007]. Podkreślał, że ten nurt, jak również orientację neoklasyczną i behawio-
ralną należy uznać za trzy główne kierunki teoretyczno-metodologiczne współczesnej 
geografii ekonomicznej. główne różnice występujące między poszczególnymi orien-
tacjami teoretyczno-metodologicznymi zostały przedstawione w tabeli 1.

opracowanie niniejsze stara się zatem wyjść naprzeciw postulatowi sformułowa-
nemu przed laty przez T. stryjakiewicza i, wpisując się w nurt rozważań metodolo-
gicznych, wzbogacających perspektywę badawczą geografii ekonomicznej o instytu-

1 zastosowanie analizy instytucjonalnej w badaniu procesu ewolucji instytucji znalazło w pełni 
wyraz w pracy Lissowskiej [2008]. Wpływ niskiej sprawności układu instytucjonalnego na 
niedoinwestowanie polskiej gospodarki oraz na lukę kapitałową stanowił przedmiot badań 
gruszewskiej [2013]. jedną z nowszych pozycji omawiających znaczenie instytucji w gospo-
darce jest monografia Wilkina [2016].
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cjonalne aspekty mechanizmów przestrzennych, stawia sobie za cel scharakteryzowa-
nie nurtu ekonomii instytucjonalnej oraz opis wpływu instytucji różnej proweniencji 
na sposób funkcjonowania przestrzeni ekonomicznej. 
Tab. 1. orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu
Table 1. Theoretical and methodological orientations in industrial geography

Charakterystyka 
orientacja teoretyczno-metodologiczna

Neoklasyczna Behawioralna instytucjonalna

Podmiot decyzyjny Homo oeconomicus Homo satisfandus technostruktura

Cele działalności go-
spodarczej

minimalizacja kosztów, 
maksymalizacja zysków

zaspokojenie określone-
go poziomu aspiracji/
satysfakcji

długookresowy wzrost, 
zysk i bezpieczeństwo 
(redukcja niepewności)

sposób ujmowania 
przestrzeni ekonomicz-
nej

relacje koszt6w i przy-
chod6w, podaży i popy-
tu w warunkach wolnej 
konkurencji

przestrzeń informacji, 
kontaktów i działania 
(action space)

pole negocjacji, prze-
targów i umów między 
głównymi aktorami gry 
ekonomicznej, dążący-
mi do osiągnięcia efektu 
dominacji lub kontroli

Uwarunkowania decyzji 
lokalizacyjnych

doskonała racjonalność, 
pełna informacja

ograniczona racjonal-
ność, niepełny zasób 
informacji

struktura i strategie kor-
poracji, mechanizmy 
władzy

sposób podejmowania 
decyzji lokalizacyjnych i 
adaptacji do zmian

automatyczna reakcja 
na działanie sił ekono-
micznych (prawa poda-
ży-popytu)

proces uczenia się

proces negocjacyjny 
między przedsiębior-
stwami, rządem i pra-
cownikami 

Źródło: stryjakiewicz 2011, s. 14 
source: stryjakiewicz 2011, p. 14

Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej

Nurt instytucjonalny w teorii ekonomii cechuje pluralizm perspektyw badawczych, 
o czym świadczy fakt, że o ile stara ekonomia instytucjonalna zaliczana jest do nurtu 
heterodoksyjnego, stojąc w opozycji do ekonomii głównego nurtu2, o tyle nowa 
ekonomia instytucjonalna stanowi uzupełnienie ekonomii neoklasycznej [Lissowska 
2008]. Poszukując wspólnego mianownika różnych szkół instytucjonalnych3 dojść 
należy do wniosku, że jest nim instytucja będąca przedmiotem badań, przy czym 

2 Na temat głównych nurtów tworzących szeroko rozumianą ekonomię ortodoksyjną zob. 
gorynia 2018.

3 dla rozważań przedstawionych w dalszej części niniejszego opracowania wystarczający 
jest dychotomiczny podział nurtu instytucjonalnego na stary instytucjonalizm oraz nową 
ekonomię instytucjonalną (neoinstytucjonalizm). Na temat innych podziałów zob. Woźniak-
jęchorek 2014.
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w zależności od nurtu instytucjonalnego przedmiot badania jest odmiennie definio-
wany i analizowany z innego punktu widzenia4. 

W przeciwieństwie do zwolenników ekonomii głównego nurtu, którzy instytucje 
postrzegają jako dane, „czyli mające dla systemu gospodarczego charakter egzoge-
niczny i neutralny” [staniek 2017, s. 267], ekonomia instytucjonalna traktuje je jako je-
den z czynników wzrostu gospodarczego, dokonując ich endogenizacji. analizowanie 
wpływu instytucji na życie gospodarcze nie jest jednak odkryciem instytucjonalistów, 
gdyż „[w] najszerszym, a zarazem najmniej rygorystycznym metodologicznie ujęciu 
należałoby stwierdzić, że rozważania na temat tego, co obecnie określane jest mianem 
instytucji, są tak stare jak cała ekonomia, z jej początkami sięgającymi (w wymiarze 
europejskim) czasów starożytnych” [Ratajczak 2011, s. 30]. Niewątpliwą zasługą in-
stytucjonalizmu jest natomiast program badawczy proponujący teorię umożliwiającą 
analizę instytucji, choć podkreślić należy, że podejścia badawcze są także wewnątrz 
danego nurtu instytucjonalnego zróżnicowane5. Uproszczony schemat ekonomicznej 
analizy instytucjonalnej przedstawia ryc. 1.:

 

Ryc. 1. Ekonomiczna analiza instytucjonalna. Źródło: Ebers, gotsch 2006, s. 248
Fig. 1. Conceptual framwork of  economic institutional analysis. source: Ebers, 

gotsch 2006, p. 248

4 odmienność podejścia do instytucji zauważalna jest nawet wśród reprezentantów tego same-
go nurtu. jako przykład można podać interdyscyplinarne podejście do badań nad gospodar-
ką T. Veblena i j.R. Commonsa oraz krytyczne podejście do postulatu interdyscyplinarności 
W.C. Mitchella [dominiak i in. 2016]. dodatkową trudnością związaną z ukuciem uniwer-
salnej definicji pojęcia instytucja jest posługiwanie się tym pojęciem przez przedstawicieli 
różnych nauk, m.in. filozofii, socjologii, geografii, nauk politycznych [Hodgson 2006]. 

5 Przykładowo T. Veblen koncentrował się na znaczeniu instytucji nieformalnych w procesie 
gospodarowania, podczas gdy j.R. Commons uważał za najważniejsze instytucje formalne, 
„tworzone bardziej odgórnie niż wynikające z interakcji podmiotów i jednostek” [staniek 
2017, s. 19]. Więcej na temat rozwoju ekonomii instytucjonalnej oraz roli jej twórców 
w rozwoju głównych założeń zob. Rutherford 2001.
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W przedstawionym wyżej schemacie analiza instytucjonalna uwzględnia cztery 
elementy: instytucję, wymianę, koszty oraz efektywność. W zależności od etapu ana-
lizy elementy te mogą stanowić zmienną zależną lub niezależną. Najogólniej mówiąc, 
instytucje regulują proces wymiany dóbr, usług oraz praw własności. Proces ten 
generuje koszty wpływające na efektywność alokacji zasobów, która z kolei decyduje 
o tym, czy określone instytucje są korzystne, a w dalszej kolejności wpływa na wybór 
instytucji, które regulują wymianę, a tym samym bezpośrednio wpływają na koszty 
ustanowienia i utrzymania określonego ładu instytucjonalnego. Podkreślić należy, że 
przedstawiony opis analizy instytucjonalnej stanowi uproszczony, abstrakcyjny sche-
mat służący celom analitycznym. W rzeczywistości bowiem trudno uchwycić relacje 
zachodzące między wymienionymi elementami w porządku chronologicznym, jako 
że zmienne te cały czas wzajemnie na siebie oddziałują [Ebers, gotsch 2006].

Badając instytucje, przedstawiciele starego instytucjonalizmu koncentrują się prze-
de wszystkim na normach o charakterze ogólnym, zarówno formalnych, jak i niefor-
malnych, a w celu ich zbadania „posługują się analizą historyczną poszczególnych 
przypadków w całościowym kontekście społeczno-ekonomicznym i organizacyjnym 
(…). odwołują się więc do empirii, nie próbując raczej budować modeli abstrakcyj-
nych”6 [Lissowska 2008, s. 21]. z kolei na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej 
badane są przede wszystkim „reguły i prawidłowości rządzące współpracą między-
podmiotową, w tym umowy” [Lissowska 2008, s. 31].

analizując program badawczy szeroko rozumianej ekonomii instytucjonalnej, 
wyróżnić można dwa podejścia do kwestii wyjaśnienia mechanizmu powstawania 
i zmiany instytucji. dla przedstawicieli starej ekonomii instytucjonalnej charaktery-
styczny był holizm metodologiczny, w ramach którego zwracano szczególną uwagę 
na „socjalizację osoby, internalizację wartości i norm właściwych społeczeństwu, 
w którym osoba ta żyje” [Borkowska 2016, s. 161], natomiast zmiany jednych in-
stytucji wyjaśniano działaniem innych instytucji. Reprezentanci nowej ekonomii in-
stytucjonalnej skierowali się ku indywidualizmowi metodologicznemu, a przekonani 
o racjonalności osób i stałości ich preferencji uważają, że instytucje stanowią (zamie-
rzony lub niezamierzony) efekt działania osób gospodarujących. 

granica między metodologicznym indywidualizmem i holizmem ulega coraz 
większemu zatarciu, a dla nowego programu badawczego charakterystyczne są dwa 
założenia. zgodnie z pierwszym działania jednostki stanowią efekt złożonej motywa-
cji. drugie założenie opiera się na przekonaniu, że między instytucjami i działaniami 
jednostki zachodzą sprzężenia zwrotne, w związku z czym instytucje są efektem 
działań osób, które w ramach istniejących instytucji podejmują określone działa-
nia. Badania nad instytucjonalnymi aspektami organizacji przestrzennej gospodarki 

6 Przykład takiej analizy zob. acemoglu, Robinson 2014.
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powinny zatem uwzględniać sprzężenia zwrotne zachodzące między podmiotami 
gospodarującymi, zasobami pracy, aktorami wdrażającymi instytucje na poziomie 
różnych skal przestrzennych oraz owymi instytucjami. 

Tkanka instytucjonalna a infrastruktura instytucjonalna

Rozważania dotyczące podziału instytucji zacząć można od przypomnienia słów 
d.C. Northa, który mechanizm funkcjonowania gospodarki wyjaśnia istnieniem insty-
tucji, sankcji oraz systemu politycznego. jego zdaniem ludzie z chwilą uzmysłowienia 
sobie możliwości świadomego wywierania wpływu na świat dążyli do przekształcenia 
otaczającego ich środowiska w sposób, który umożliwiał ograniczenie niepewności, 
„przynajmniej w zakresie, w jakim jest ona udziałem osób mających możliwość zmie-
niania instytucji” [North 2003, s. 140]. instytucje te kształtowane są poprzez reguły 
formalne, które obejmują m.in. konstytucję, przepisy, regulaminy. Reguły tego typu 
są najważniejsze i najbardziej oczywiste, a ich celem jest uczynienie świata bardziej 
przewidywalnym dla osób, które te reguły określają. Reguły formalne nie istnieją 
jednak w oderwaniu od nieformalnych norm zachowania, przez które są uzupełniane, 
modyfikowane, a nawet mogą być przez nie podważane. Reguły nieformalne zostały 
zdefiniowane przez d.C. Northa jako nieformalne ograniczenia nakładane przez 
społeczeństwo, które „w istotny sposób rozszerzają, zmieniają, korygują itp. formal-
ne reguły gry” [tamże, s. 140]. obok reguł formalnych i nieformalnych występuje 
system sankcji, którego rola sprowadza się do określenia sposobu egzekwowania obu 
rodzajów reguł. 

Ponieważ zasady ekonomiczne oraz mechanizmy egzekwowania ustalane są przez 
system polityczny, d.C. North zwraca uwagę na fakt, iż zrozumienie działania go-
spodarki wymaga zrozumienia funkcjonowania systemu politycznego. Wziąwszy pod 
uwagę cel niniejszego opracowania, uzasadnione jest szczegółowe scharakteryzowanie 
instytucji (reguł) formalnych oraz nieformalnych, których wielowymiarowego wpły-
wu na organizację przestrzenną gospodarki nie sposób przecenić. 

jako że instytucje formalne i nieformalne nie są dostrzegane gołym okiem7, będą 
one traktowane zbiorczo jako tkanka instytucjonalna w przeciwieństwie do dostrze-
galnej infrastruktury instytucjonalnej, która na potrzeby niniejszego opracowania 
oznaczać będzie instytucje w rozumieniu organizacji, które mniej lub bardziej świa-
domie wywierają wpływ na kształt tkanki instytucjonalnej. 

7 W przypadku instytucji formalnych dostrzegalne są co prawda materialne nośniki, jednak nie 
są one tożsame z funkcjonowaniem instytucji formalnych w percepcji zindywidualizowanej 
jednostki. 
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Czym są zatem instytucje formalne? Przede wszystkim należy podkreślić, iż 
instytucja nie jest tożsama z aktem prawnym, jak chce tego d.C. North, który 
swoim podejściem do instytucji formalnych zignorował dorobek nauk prawnych 
wyodrębniających w aktach prawnych normy prawne i instytucje. starając się przyj-
rzeć instytucjom formalnym ze stanowiska, które obrał d.C. North, akty prawne 
należałoby postrzegać jako zbiór różnych instytucji, których liczebność zależy od 
stopnia skomplikowania materii regulowanej przez dany akt. Natomiast pojedyn-
cza instytucja stanowi „zespół norm prawnych, które łącznie regulują określoną 
grupę stosunków społecznych, praktycznie i teoretycznie dostatecznie ważną do 
wyodrębnienia tego zespołu norm w jedną całość, a inaczej mówiąc, społeczne 
oczekiwania i nawyki czynią z takiej grupy stosunków element niezbędny do 
sprawnego funkcjonowania jakiejś części relacji społecznych. instytucje prawne 
są wzajemnie powiązane i zmiana norm dotyczących z założenia lub z pozoru 
tylko jednej instytucji może prowadzić do nieoczekiwanych, nie deklarowanych, 
czy wręcz wykluczanych konsekwencji” [daszkowski 2008, s. 82]. jeżeli skutki 
wywołane zmianą instytucji formalnych sprawiają, że efekt ich wprowadzenia 
jest odmienny od zamierzonego, gdyż instytucje takie nie spełniają oczekiwanych 
funkcji, wówczas określa się takie instytucje mianem dysfunkcjonalnych. W od-
niesieniu do organizacji przestrzennej gospodarki jako dysfunkcjonalne należy 
postrzegać takie instytucje, które negatywnie wpływają na szeroko rozumiane 
procesy gospodarcze zachodzące w przestrzeni (od lokalizacji przedsiębiorstwa 
w danym miejscu zaczynając, a na możliwościach wycofania się z podjętej dzia-
łalności gospodarczej kończąc). 

kolejnym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia jest kwestia instytucji niefor-
malnych. jak podkreśla g.M. Hodgson [2006], pierwotni ekonomiści instytucjonalni 
(przedstawiciele starego instytucjonalizmu) postrzegali instytucje jako szczególny 
rodzaj struktury społecznej, która mogła wpłynąć na zmianę zachowania agentów, 
ich celów oraz preferencji. kształtu funkcjonującej w nowej ekonomii instytucjonal-
nej koncepcji instytucji nieformalnych (zaproponowanej przez d.C. Northa) można 
doszukać się w pracy T.W. schultza z roku 1968 Institutions and the Rising Economic 
Value of  Man. W artykule tym podkreślona została konieczność uwzględniania in-
stytucji w opracowywaniu modeli ekonomicznych przy jednoczesnym zwróceniu 
uwagi na brak narzędzi analitycznych niezbędnych do badania instytucji. instytucje 
zdefiniowane zostały natomiast jako reguły zachowania, które dotyczą działań po-
dejmowanych na płaszczyźnie społecznej, politycznej oraz gospodarczej [schultz 
cyt. za zhang 2016]. 

Na potrzeby dalszych rozważań przyjęto, że instytucje nieformlane stanowią 
egzemplifikacje wartości wyznawanych przez określoną grupę jednostek w określo-
nym miejscu i czasie, mają one zatem zarówno aspekt chorologiczny, jak i chrono-
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logiczny, a ich celem prymarnym jest dostarczanie gotowych rozwiązań określonych 
problemów. 

aby organizacja przestrzenna gospodarki była efektywna (tzn. przyczyniała się do 
rozwoju gospodarczego wybranych regionów, czyniąc je atrakcyjnymi pod względem 
lokalizacyjnym dla inwestorów) niezbędna jest odpowiednia kombinacja instytucji 
formalnych i nieformalnych, które powinny się wzajemnie uzupełniać, wzmacniając 
swe oddziaływanie na procesy gospodarcze zachodzące w przestrzeni dzięki efektowi 
synergii. 

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że instytucje formalne i nieformalne 
są instytucjami o charakterze funkcjonalnym, w przeciwieństwie do nich natomiast 
instytucje-organizacje to instytucje o charakterze substancjalno-funkcjonalnym, gdyż 
składają się z ludzi (których łączy wspólny cel) oraz elementów materialnych (takich 
jak budynki, biura) umożliwiających realizację zadań, do których zostały powołane. 
aspekt funkcjonalny przejawia się w powoływaniu ich do zaspokojenia określonych 
potrzeb założycieli, na korzyść których działają [Legiędź 2015], chociaż zauważyć 
należy, iż niektóre instytucje działają na rzecz ogółu. Przykładem tak rozumianych 
organizacji są zatem przedsiębiorstwa (dążące co do zasady do realizacji własnych 
celów), sądy, urzędy państwowe (działające na rzecz ogółu) [dominiak 2016]. Tkanka 
instytucjonalna stanowi zatem „reguły gry”, natomiast graczami są instytucje-orga-
nizacje. 

Choć podział taki wydaje się klarowny, rozróżnienie instytucji od instytucji-orga-
nizacji wywoływało wiele nieporozumień, co wynika przede wszystkim z faktu, że 
na gruncie nauk o zarządzaniu instytucje i organizacje traktowane są jako synonimy. 
szczegółowym wyjaśnieniem odróżnienia instytucji od instytucji-organizacji zajął się 
g. M. Hodgson [2006] w artykule What are institutions, w którym powoływał się na 
prywatną korespondencję z d. Northem. abstrahując od szczegółowych wywodów 
przeprowadzonych w tym artykule przez g. M. Hodgsona, warto przytoczyć zapro-
ponowaną przez niego w końcowej części pracy definicję organizacji, rozumianej jako 
„specjalna instytucja, która zawiera:

a) kryteria umożliwiające ustalenie własnych granic oraz odróżnienie swoich 
członków od nie-członków,

b) zasady suwerenności dotyczące tego, kto rządzi,
c) zasady określające obowiązki w ramach organizacji” [Hodgson 2006, 

s. 18].

Hierarchia instytucji

Podkreślić należy, że różnego rodzaju instytucje uszeregowane są hierarchicznie. 
o. Williamson [2000] opracował hierarchię wewnętrznie powiązanych poziomów 
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instytucji, która przez pryzmat zmienności w czasie wyjaśnia różnice między insty-
tucjami formalnymi i nieformalnymi8 (zob. ryc. 2.). 
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0. Matryca instytucjonalna (nieuświadomione metainstytucje)

1. Instytucje nieformalne (normy kulturowe, zwyczaje, wartości)

2. Instytucje formalne związane z prawem i biurokracją

3. Instytucje formalne dotyczące zarządzania 
i zasad prowadzenia działalności 
gospodarczej 

4. Instytucje formalne regulujące 
alokację zasobów

Ryc. 2. Hierarchia instytucji. Źródło: jagodziński 2019, s. 19
Fig. 2. institutional hierarchy. source: jagodziński 2019, p. 19

Na szczycie hierarchii znajdują się instytucje nieformalne, które związane są m.in. 
z tradycją, zwyczajami, a także religią. Na tym poziomie (poziom 1) instytucje zmieniają 
się bardzo wolno – na przestrzeni stuleci, a swoją legitymację czerpią z panujących na 
danym obszarze stosunków społecznych. Na kolejnych poziomach (od 2 do 3) znajdują 
się instytucje formalne, podlegające szybszym zmianom w czasie w porównaniu z in-
stytucjami nieformalnymi, choć tempo zmian jest mocno zróżnicowane. Poziom drugi 
obejmuje swym zasięgiem egzekutywę, legislację, sądownictwo oraz biurokratyczne 
funkcje rządu. zmiany w tym poziomie instytucjonalnym zachodzą powoli, na prze-
strzeni 10–100 lat, choć różnego rodzaju kryzysy (np. ii Wojna Światowa) czy załama-

8 M. Miszewski oraz s. Czech [2016, s. 211] proponują wzbogacenie omawianej koncepcji 
hierarchii instytucji o poziom zerowy, który wraz z poziomem pierwszym tworzą matrycę 
instytucjonalną rozumianą „jako system bazowych instytucji o charakterze ekonomicznym, 
politycznym i ideologicznym”. z kolei proponowany poziom zerowy zawiera „instytucje 
wpływające na jednostki, lecz niekoniecznie przez nie uświadamiane. innymi słowy, chodzi 
o pewne metainstytucje, którym jednostki bezwiednie się podporządkowują, a które stano-
wią o wyznacznikach cywilizacyjnych wywodzących się nieraz z bardzo dalekiej przeszłości. 
Wystarczy tutaj wspomnieć o dziedzictwie konfucjusza, Buddy, czy jezusa jako zjawisku 
obyczajowo-kulturowym, a nie religijnym, utrwalonym w różnych kręgach cywilizacyjnych. 
Podobnie dziedzictwo filozofii antycznej grecji, rzymskiego prawa, chrześcijaństwa, re-
formacji i oświecenia tworzy fundament zachodnioeuropejskiej cywilizacji, który jednostki 
przyjmują w sposób bezwiedny i podświadomy jako fundamentalia podejmowanych przez 
siebie działań oraz oczekiwań wobec innych jednostek. Tego rodzaju instytucje tworzą 
nierzadko pewien zestaw wartości i przekonań o charakterze „umysłu zbiorowego” (…), 
warunkującego określone rozwiązania instytucjonalne niższego szczebla” [tamże, s. 213].
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nia (jak np. kryzys finansowy w Nowej zelandii) mogą zmiany przyspieszyć. jak jednak 
podkreśla o. Williamson, tego typu sytuacje należą raczej do wyjątków. Przykładem 
tempa zmian zachodzących na tym poziomie jest Unia Europejska, która od ponad 
50 lat jest w ciągłym procesie kształtowania się, a mimo to znajduje się na wczesnym 
etapie rozwoju9. instytucje z poziomu 3 i 4 mogą być dość elastycznie zmieniane. 

Biorąc pod uwagę hierarchię instytucji, można zastanowić się nad ich związkiem 
z koncepcją zależności od ścieżki10. interesujące pod względem metodologicznym 
może być wyróżnienie wśród instytucji formalnych i nieformalnych tych o charakte-
rze determinującym i stymulującym rozwój gospodarczy. 

Formalne i nieformalne instytucje o charakterze determinującym to takie, które 
zakorzenione w przeszłości najbardziej wpływają na reprodukcję układu instytucjo-
nalnego. instytucje determinujące korespondują z takimi koncepcjami jak ścieżka 
samowzmacniająca i zamknięcie w ścieżce. W przypadku ścieżki samowzmacniającej 
instytucje determinujące rozwój gospodarczy są na tyle silne, że zmiana kierunku roz-
woju jest trudna lub wręcz niemożliwa. instytucje determinujące skutkują procesem 
zamknięcia na ścieżce (lock-in), a więc stanem, gdy będące ich skutkiem zachowanie 
lub rozwiązanie są powielane. „owa powtarzalność decyduje o przewadze rynkowej, 
politycznej lub społecznej (…). zjawisko zamknięcia na ścieżce może być również wy-
jaśniane w kategoriach funkcjonalnych, tj. dany stan jest utrzymywany, gdyż służy on 
interesom pewnych grup lub wierzy się w jego słuszność” [sukiennik 2017, s. 165].

inną funkcję odgrywają instytucje stymulujące, które można wytłumaczyć przez 
analogię do rozwoju ścieżki reakcyjnej. ich funkcja stymulująca polega na zmianie 
kierunku rozwoju ukształtowanego przez instytucje determinujące. instytucje sty-
mulujące stanowią reakcję na ukształtowane układy instytucjonalne, a jednocześnie 
wpływają na ich nowy kształt. Biorąc pod uwagę miejsce instytucji nieformalnych 
w zaproponowanej przez o.E. Williamsona hierarchii instytucji, pojawia się pytanie, 
czy te nieformalne, których zmiana następuje na przestrzeni pokoleń, mogą mieć 
w ogóle charakter stymulujący. Czy raczej prawdziwe będzie twierdzenie, że w przy-
padku instytucji nieformalnych można mówić jedynie o ich funkcji determinującej. 
Rozwój nauki, w tym zwłaszcza psychologii, sprawia, że ludzie są coraz bardziej 

9 Uwagi poczynione przez o. Williamsona w roku 2000 na temat Unii Europejskiej zdają się 
być wciąż aktualne. Brexit może świadczyć o tym, iż kryzys przyspiesza zmiany instytucjonalne 
w UE w tym sensie, iż niezbędne jest opracowanie precyzyjnych ram instytucjonalnych towa-
rzyszących wyjściu państw członkowskich ze struktur UE, gdyż „[a]rtykuł 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) odnosi się bowiem tylko do umowy dotyczącej wystąpienia i mówi, że po-
winna ona uwzględniać „ramy przyszłych stosunków” danego państwa z Unią. Nieprecyzyjność 
tego zapisu pozwala na tworzenie różnych scenariuszy nie tylko samej procedury wyjścia, lecz 
także przyszłych relacji UE z Wielką Brytanią” [k. Borońska-Hryniewiecka i in. 2016, s. 14].

10 Na temat samej teorii zależności od ścieżki oraz jej znaczenia dla badań prowadzonych na 
gruncie geografii ekonomicznej zob. gwosdz 2004, Łęcka i in. 2020.
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świadomi istnienia instytucji nieformalnych i ich znaczenia dla funkcjonowania czło-
wieka w społeczeństwie, które obejmuje również wymiar gospodarczy. Choć na razie 
trudno dostrzec powiązania przyczynowo-skutkowe między instytucjami nieformal-
nymi i różnymi aspektami funkcjonowania gospodarki, to jednak świadomość ich 
występowania i prowadzenie badań nad nimi sprawiają, że jednostka może również 
wpływać na kształt tych instytucji, choć bez wątpienia wymaga to wiedzy specjali-
stycznej. Przykładem takich działań może być np. tworzenie kultury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa w sposób świadomy, tak aby wartości reprezentowane przed dane 
przedsiębiorstwo zostały nie tylko przyjęte, lecz zinternalizowane przez pracowników. 
Wychodząc zatem z założenia, że możliwa jest praca nad przekonaniami, postawami 
oraz wartościami wyznawanymi przez jednostkę, należy dojść do wniosku, że również 
instytucje nieformalne mogą mieć charakter stymulujący.

Główne wyzwania metodologiczne badania instytucji

głównym wyzwaniem metodologicznym, stojącym przed badaczem analizującym 
instytucje, jest konieczność konceptualizacji tego pojęcia. Przeciwnicy podejścia in-
stytucjonalnego zwracają uwagę na fakt, że świat widziany oczami instytucjonalistów 
jest „przeinstytucjonalizowany”, gdyż „[k]ażde zachowanie ludzkie, które cechuje się 
choćby minimalną dozą regularności, jest przede przez przedstawicieli nurtu okre-
ślane mianem instytucji społecznej” [Bergmann 2005, s. 155]. Postrzeganie różnego 
rodzaju zachowań jako instytucji sprawia, że zwłaszcza na gruncie nauk socjologicz-
nych rację bytu tracą takie terminy jak rytuał, zwyczaj czy naśladownictwo11. 

11 jak wyjaśnia H. Wallon [1950, s. 129–130] „(...) gest rytualny (...) jest (...) nie tyle czynem, ile 
obrazowym przedstawieniem czynu. Poszukiwane konsekwencje nie są zawarte w nim samym, 
lecz w tych siłach, które stara się on odtworzyć, tzn. w tym, co reprezentuje. Rytuał wprowadza 
wy obrażenie i przez to wyobrażenie staje się pośrednikiem czy kondensatorem przyczynowości, 
która nie tkwi jedynie w zwykłym operowaniu rzeczami, w zwykłej czynności mięśniowej przy 
zetknięciu się z przedmiotami”. W sposób interesujący różnicę między obrzędem a wzorem 
zachowania wyjaśnia R. Tomicki [1974, s. 62], za kryterium różnicujące przyjmując rodzaj sank-
cji: „obrzęd jest strzeżony nie tyle przez sankcje o charakterze społecznym, ile przez sankcje 
nadprzyrodzone. Nie wykluczają one pierwszych, lecz umniejszają ich znaczenie chociażby ze 
względu na ważność sfer, w których działają. sankcje społeczne typowe dla wzorów zacho-
wań funkcjonują w sferze społecznej, ograniczają się najczęściej do „niesfornego” podmiotu 
działania, podczas gdy sankcje nadprzyrodzone operują w sferze egzystencjalnej i odnoszą się 
do całej grupy społecznej. Wiąże się to z ogólnogrupowym charakterem obrzędów, w którym 
oprócz aktorów bierze udział pozostała część społeczności bądź to w roli przedmiotów dzia-
łania, bądź obserwatorów. Wszystkie te cechy nie występują i nie są konieczne w przypadkach 
realizacji wzorów zachowań. Różnica między tym ostatnim a obrzędem uwidacznia się ponadto 
w funkcjach – wymienić wystarczy funkcje estetyczno-emocyjne czy psychoterapeutyczne jako 
nie pojawiające się zwykle przy realizacji wzorów zachowań”.
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kolejnym wyzwaniem metodologicznym jest brak konsekwencji w postrzeganiu 
instytucji. Przykładu takiego postępowania dostarczyć może jeden z ważniejszych po-
działów instytucji na instytucje wyższego i niższego rzędu. Badacze zajmujący się insty-
tucjami nie zawsze jednak dokonują takiego rozróżnienia. instytucje wyższego rzędu 
składają się ze ściśle ze sobą powiązanych instytucji niższego rzędu. instytucją wyższego 
rzędu może być rynek, a w przypadku badań nad organizacją przestrzenną gospodarki 
instytucję taką mogą stanowić specjalne strefy Ekonomiczne. Brak takiego rozróżnienia 
może prowadzić do zaciemnienia relacji między różnego rodzaju instytucjami. 

z kolei H. Hegmann [2004], zastanawiając się nad granicami analizy instytucjo-
nalnej, zwraca uwagę na fakt, że badacz stanowi kulturowo ukształtowany produkt 
charakterystyczny dla czasu i miejsca warunkujących jego egzystencję, w związku 
z czym nie zawsze jest świadomy źródeł własnego światopoglądu, który postrzega 
jako oczywisty, gdyż to, co jest oczywiste w przypadku zwyczajów i obyczajów, do-
tyczy w szczególnym stopniu specyficznych kulturowo reguł i nawyków myślenia, za 
pomocą których redukuje się złożoność własnej sytuacji. Taka teoretyczna wiedza 
może stać się do tego stopnia przyzwyczajeniem, że jednostki nie będą w ogóle świa-
dome faktu, jak bardzo postrzegają świat przez historycznie uwarunkowane okulary 
własnej wspólnoty i jak bardzo może być uzasadniony inny sposób postrzegania tej 
samej sytuacji przez ludzi, którzy podlegali innym procesom socjalizacji.

samoświadomość stanowi najważniejsze wyzwanie, z którym musi sobie poradzić 
badacz. Następnym krokiem, w myśl konstruktywizmu poznawczego, jest dokonanie 
interpretacji zachowań charakterystycznych dla danej kultury z punktu widzenia zacho-
wań typowych dla określonej kultury. kolejne wyzwanie dla badacza stanowi wiedza 
ukryta funkcjonująca w danej kulturze, która sprawia, że prosta dekontekstualizacja 
kontekstu kulturowego nie jest zabiegiem wystarczającym. jak podkreśla H. Hegmann 
[2004], analiza instytucjonalna nastręcza mniej trudności, gdy badacz oraz obiekt jego 
dociekań należą do tej samej kultury. z drugiej strony warto sobie zadać pytanie, czy 
przynależność do innego kręgu kulturowego nie sprawia, że dostrzec można to, co dla 
badacza „zainfekowanego własną kulturą” jest niedostrzegalne, bo oczywiste? 

istotnym problemem w przypadku badań na gruncie nowej ekonomii instytucjonal-
nej jest w przypadku analizy zmiany instytucjonalnej na przestrzeni lat sposób podejścia 
do samej instytucji, który nie uwzględnia historycznych uwarunkowań rozwoju tejże in-
stytucji (zależności od ścieżki). „Pokusa wyprowadzenia narodzin instytucji z urojonego 
świata jednostek bez instytucji jest błędem. Potrzebna jest raczej teoria procesu rozwoju 
i uczenia się, wyprowadzona z istniejących i odziedziczonych systemów społecznych” 
[stankiewicz 2014, s. 25]. Ważkim błędem jest analiza instytucji w ramach kontekstu, 
który badacz postrzega jako oczywisty, co sprawia, że nie uwzględnia dynamiki rozwoju 
danej instytucji. „jeśli analizowana reguła jest częścią systemowego kontekstu, który 
całościowo rozwija się na przestrzeni lat, jednak przez aktorów i badaczy może zostać 
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zrozumiany jedynie fragmentarycznie, wówczas zmiana instytucjonalna podlega własnej 
dynamice, która nie może być opisana jako efekt indywidualnego celowego działania” 
[Hegmann 2004, s. 20]. H. Hegmann zwraca też uwagę na wzajemne oddziaływanie na 
siebie konkretnych idei oraz ich sprzężeń zwrotnych z rzeczywistością, co doprowa-
dza tego autora do podania w wątpliwość sensu prowadzenia w tym obszarze badań 
o charakterze mikroekonomicznym poświęconych instytucjom.

Podkreślenia wymaga, że cechą charakterystyczną badań nad instytucjami jest 
konieczność kontekstualizacji instytucji, czyli przeprowadzenie ich analizy na tle 
konkretnych uwarunkowań kulturowych przez pryzmat tychże właśnie uwarunko-
wań. założenie takie związane jest jednak z dwoma trudnościami. k. annen [2004, 
s. 30–31] wspomina o jednej z nich, pisząc: „kultura kontekstualizuje podczas gdy 
ekonomia zmierza do dekontekstualizacji. sprzeczność ta może zostać przezwycię-
żona jedynie wtedy, gdy albo kultura zostanie zdefiniowana jako koncepcja zdekon-
tekstualizowana, albo ekonomia zamieni się w naukę zadowalającą się skontekstu-
alizowanymi teoriami”. kontekstualizacja teorii uniemożliwia jednak formułowanie 
przez ekonomistów uogólnień o charakterze uniwersalnym. 

druga trudność, stanowiąca konsekwencję pierwszej, wiąże się z przynależnością 
naukowców do określonego nurtu badawczego, a dokładniej mówiąc do dominują-
cego w nim paradygmatu, zgodnie z którym prowadzone są badania i który narzuca 
określony sposób myślenia, a ten wymaga, zgodnie z wolą wspólnoty naukowej, 
w przypadku nauk ekonomicznych, uogólnionych twierdzeń. Wspólnotę naukową, 
o której pisał T. kuhn [1968, s. 12] wyjaśniając pojęcie paradygmatu, „charakteryzuje 
jednomyślność co do kwestii zawodowych, która wynika z podobnej wiedzy, oraz 
skłonność do formułowania na tej podstawie podobnych wniosków. Rezultatem 
jej działania jest z jednej strony skłonność do rozpatrywania nauki w kategoriach 
tego, co ustalone i co nie jest w najogólniejszym sensie kwestionowane, z drugiej 
– częściowe podporządkowanie poznania dynamice profesjonalizacji grupy badaczy 
wraz z wynikającymi z tego epistemologicznymi konsekwencjami” [Nowak 2009, 
s. 22]. skontekstualizowane teorie ekonomiczne, których zasięg jest bardzo ogra-
niczony, zdają się naruszać jedno z podstawowych założeń badań ekonomicznych. 
Prowadzenie badań na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej wymaga od badacza 
otwartości umysłu i elastyczności w podejściu do przedmiotu analizy, który ze swej 
natury wymaga badań o charakterze multidyscyplinarnym. 

 Rola czasu i przestrzeni w ekonomii instytucjonalnej

dynamika zmian zachodzących w gospodarce oraz złożoność mechanizmów roz-
woju gospodarczego sprawiają, że ekonomia ortodoksyjna, próbując wyjaśnić zjawiska 
gospodarcze, boryka się z licznymi trudnościami [Rudolf  2010]. Także w przypadku 
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analizy organizacji przestrzennej gospodarki instrumentarium oferowane przez nurt 
ortodoksyjny nie daje badaczowi możliwości uchwycenia sieci powiązań wpływających 
na kształtowanie oraz kształt tejże organizacji. Trudności te wynikają z niedostatków 
w założeniach filozoficznych i metodologicznych ekonomii głównego nurtu, które 
skutkują prowadzeniem badań nad gospodarką stanowiącą sztuczny konstrukt po-
zbawiony społecznego, politycznego, prawnego i kulturowego otoczenia warunku-
jącego przecież istotnie przebieg procesów gospodarczych [kargul 2012]. Można by 
wręcz rzec, że zwolennicy ekonomii neoklasycznej w swoich badaniach opierali się 
na koncepcjach, w których przedłożono „wygodę analizy ponad merytoryczną traf-
ność modelu” [Fjałkowski 2010, s. 59], co sprawiło, że ekonomia zaczęła szybować 
w chmurach abstrakcji, stając się „ekonomią stratosferyczną” [Eucken 2005].

Wskazując na słabości ekonomii ortodoksyjnej, d.C. North stwierdził, że „zajmu-
je się ona działaniem rynków, ale nie bada kierunków ich zmiany. (…) same metody 
stosowane przez neoklasycznych ekonomistów narzucały przedmiot zainteresowania 
badawczego, będąc jednocześnie barierą badań nad rozwojem. Teoria neoklasyczna 
w formie podstawowej, z jej matematyczną precyzją i elegancją, wymodelowała sta-
tyczny świat „bez tarć”. stosowana w historii gospodarczej i badaniach nad rozwojem 
gospodarki, koncentrowała się na technologicznych osiągnięciach, a ostatnio na inwe-
stycjach w kapitał ludzki, ignorując jednocześnie zakorzenioną w instytucjach struk-
turę bodźców, które determinowały wielkość społecznych inwestycji w wymienione 
czynniki. Teoria ta, prowadząc analizę efektywności gospodarczej w perspektywie 
czasu, przyjmowała dwa błędne założenia: po pierwsze, że instytucje nie mają znacze-
nia, a po drugie, że czas nie ma znaczenia” [North 2006, s. 553]. do wypowiedzi tej 
dodać należy, że również aspekty przestrzenne procesów gospodarczych pozostawały 
poza obszarem zainteresowań przedstawicieli ekonomii ortodoksyjnej. 

instytucjonaliści natomiast zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia w bada-
niach dotyczących działalności gospodarczej takich aspektów jak instytucje, czas12 oraz 
miejsce, dzięki czemu możliwa staje się dokładniejsza analiza konkretnej rzeczywistości 
ekonomicznej. obecnie związek tych trzech aspektów najbardziej uwypukla koncepcja 
zależności od ścieżki (path dependence), choć podkreślić należy, że teoria ta nie jest no-
watorskim ujęciem związku zachodzącego między instytucjami, historią a organizacją 
przestrzenną gospodarki, rozwijanego na gruncie nowej ekonomii instytucjonalnej. już 
bowiem w roku 1621 j. smith pisał: „geografia (…) wydaje mi się bez historii ciałem 
bez życia i ruchu. Również i historia bez geografii może być porównana do tułacza bez 
dachu i ojczyzny. Ten, kto studiuje jedną z tych nauk bez drugiej, nie może zrozumieć 
cośkolwiek z nich” [smith cyt. za Nowakowski 1934, s. 46]. Ponad 300 lat później, 

12 jak zauważa k. kuciński [2010], czas w ekonomii może odgrywać różną rolę: ekonomista 
może go postrzegać m.in. zarówno jako przedmiot, jak i narzędzie badania.
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w pracy z 1934 r., s.T. Nowakowski wskazywał na nierozerwalny związek między hi-
storią, geografią i kulturą, podkreślając, „że geografja, traktowana jako zwykły dodatek 
do historii, jest z konieczności osłabiona. (…) konieczne jest, aby moment „czasu” 
współdziałał równocześnie z momentem „miejsca”. oto dlaczego przy poznawaniu 
i nauczaniu geografji nie można obejść się nie tylko bez przyrodoznawstwa, ale i bez hi-
storii, a w szczególności kultury świata” [Nowakowski 1934, s. 46]. analiza wzajemnych 
relacji między geografią, historią i kulturą nie stanowiła wówczas jednak przedmiotu 
badań na tyle inspirującego, by ekonomiści powiązania te uwzględnili w badaniach 
nad gospodarką i gospodarowaniem, dostrzegając przy tym aspekt geograficzny tych 
zagadnień w różnych skalach przestrzennych. związki te są natomiast przedmiotem 
badań historyczno-porównawczej analizy instytucjonalnej, która wypracowana została 
przez przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej „w celu zbadania czynników 
determinujących odpowiednie reguły gry, wzajemnych powiązań między społecznymi 
podmiotami podejmującymi decyzje, minionymi instytucjami i zmieniającym się otocze-
niem, jak i dla uchwycenia związków między nieformalnymi a formalnymi aspektami 
rozwiązań instytucjonalnych” [Przesławska 2015, s. 186].

Przyjmując geograficzną perspektywę gospodarki, podkreślić należy, że w bada-
niach nad przestrzennym wymiarem procesów gospodarowania istotną rolę odgry-
wają „[p]rzyrodnicze, ekonomiczne, społeczne, techniczne, kulturowe, polityczne 
i przestrzenne (dostępność, powiązania, położenie względne) cechy miejsc”, które 
wpływają „na efektywność i konkurencyjność gospodarki” [kuciński 2015a, s. 15]13. 
W coraz większej liczbie prac zwraca się uwagę na odmienność uwarunkowań spo-
łeczno-gospodarczych i geograficznych mających wpływ na badane zagadnienie, co 
uniemożliwia wypracowanie jednolitych rozwiązań aplikowalnych w każdej szerokości 
geograficznej14. 

13 W podobnym tonie wypowiada się j. Wilkin, który, analizując proces zmian instytucji i bę-
dącą jego skutkiem zmianę instytucjonalną, podkreśla znaczenie czynników natury geogra-
ficznej, pisząc, że czynnikami mającymi szczególnie ważne znaczenie w wywoływaniu zmian 
instytucjonalnych są: „kontakt z innymi kulturami i otwarcie się na nie, zmiany technolo-
giczne i przyrodnicze (w tym klimatyczne), wyczerpywanie się niektórych zasobów, procesy 
demograficzne, wojny, rewolucje oraz inne gwałtowne i masowe zjawiska społeczne” [Wilkin 
2016, s. 127].

14 jako przykład nieudanej próby poszukiwania uniwersalnego wzorca instytucjonalnego gwa-
rantującego rozwój gospodarczy można podać global standard institutions promowane 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. opracowanie przez te organi-
zacje uniwersalnych instytucji porównano z działalnością lekarza wojskowego grauensteina 
z powieści j. Haska, „który wszystkich leczył za pomocą kilku prostych zabiegów (płukania 
żołądka, owijania w mokre prześcieradło i lewatywy) oraz aspiryny i chininy. jednak nawet 
on stosował różne kombinacje owych remediów” [dominiak i in. 2016, s. 53].
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Czynnik geograficzny był i jest różnie postrzegany przez ekonomistów. d. Rodrik 
i a. subramanian postrzegają położenie geograficzne jako egzogeniczny czynnik 
wzrostu, który wpływa bezpośrednio i pośrednio na dochody, a także na jakość 
instytucji [Rodrik, subramanian 2003]. Ma on również wpływ na stopień otwartości 
gospodarki. Poziom dochodu, instytucje oraz integracja gospodarcza stanowią nato-
miast czynniki endogeniczne. Relacje zachodzące między czynnikami egzo- i endo-
genicznymi zostały przedstawione na ryc. 3.

 
Ryc. 3. Relacje między fundamentalnymi czynnikami wzrostu. 

Źródło: Miłaszewicz 2011, s. 12
Fig. 3. Relationships between fundamental growth factors. 

source: Miłaszewicz 2011, p. 12

jak wyjaśnia d. Miłaszewicz, „[w]ierzchołkami trójkąta są zmienne endogeniczne, 
które łączy sprzężenie zwrotne zaznaczone strzałkami, na przykład otwarcie gospo-
darki (handel międzynarodowy) jest zmienną determinującą poziom dochodu, ale 
jest także kształtowana przez poziom dochodu. Warunki instytucjonalne wyznaczają 
stopień otwartości gospodarki (warunki handlu międzynarodowego), ale same zależą 
także od otwartości gospodarki. Poziom dochodu jest wyznaczany przez zmienne 
instytucjonalne, ale instytucje (ich jakość – dobre lub złe instytucje) zależą od pozio-
mu dochodu w danej gospodarce” [Miłaszewicz 2011, s. 11].

z przytoczonych wyżej poglądów wynika, że charakterystyczne dla ekonomii 
głównego nurtu modele cechujące się ponadczasowymi, aprzestrzennymi, uniwer-
salnymi prawidłowościami nie mają wiele wspólnego z badaną rzeczywistością, osa-
dzoną zawsze w konkretnym czasie i miejscu. z drugiej strony typowe dla ekonomii 
instytucjonalnej badania empiryczne o charakterze jakościowym utrudniają modelo-
wanie procesów, co stanowić może słaby punkt jej różnych nurtów [staniek 2017]. 

Uwzględnienie w badaniach gospodarki i gospodarowania prowadzonych na grun-
cie ekonomii instytucjonalnej czasu oraz przestrzeni przyczyniło się do opracowania 
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modeli ekonomicznych odnoszących się do konkretnych rynków oraz konkretnych 
gospodarek [Rudolf  2010], jednak prowadzenie takich badań wiąże się z istotnymi 
wyzwaniami natury metodologicznej. Chodzi bowiem zarówno o program badawczy, 
jak i kwestie konceptualizacji oraz sposobu badania głównego obiektu zaintereso-
wania ekonomii instytucjonalnej – czyli instytucji osadzonych w określonym czasie 
i miejscu. 

Znaczenie instytucji w badaniach nad organizacją przestrzenną 
gospodarki

dla dalszych rozważań konceptualizacji wymaga pojęcie „organizacja przestrzen-
na gospodarki”. W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, iż przymiotnik „przestrzen-
na” należy rozpatrywać z punktu widzenia tej części przestrzeni geograficznej, która 
określana jest jako przestrzeń ekonomiczna, „na której człowiek żyje i prowadzi stale 
(…) lub okresowo (…) działalność produkcyjną, usługową, handlową, konsumpcyjną 
i społeczną” [kuciński 2015b, s. 37]. Poza przedmiotem zainteresowań tak rozumia-
nej organizacji przestrzennej gospodarki pozostają cechy przyrodnicze powierzchni 
ziemi, co nie oznacza bynajmniej, iż cechy te nie wpływają na decyzje lokalizacyjne 
podmiotów gospodarczych. 

Termin „organizacja przestrzenna gospodarki” nawiązuje do tytułu pracy a. 
Löscha – Die räumliche Ordnung der Wirtschaft15. W dosłownym tłumaczeniu tytuł ten 
mógłby brzmieć Przestrzenny porządek gospodarki. Ponieważ jednak słowo „porządek” 
określa pewien stan rzeczy, a więc ma wymiar przede wszystkim statyczny, lepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie terminu „organizacja”, który wyraźniej wskazuje na 
pewien ciągły proces, podlegający zmianom, a więc ma charakter dynamiczny16. 

Pisząc o porządkowaniu badanych faktów, a. Lösch podkreślił, że czynność ta 
dokonywana jest „z tych punktów widzenia, które uważamy za ważne. stąd to samo 
zjawisko rozpatrywane jest wielokrotnie, lecz za każdym razem z innego punktu 
widzenia, podczas gdy w systemie idealnym, przy absolutnie prawidłowym uporząd-
kowaniu kolejności, każde zjawisko miałoby tylko jedno właściwe dla siebie miejsce” 
[Lösch 1961, s. 10]. 

W ujęciu idealnym organizacja przestrzenna gospodarki stanowi pewien wykreo-
wany instytucjonalnie ład, zmierzający do zagwarantowania na określonym terytorium 

15 W polskim wydaniu tytuł tego klasycznego dzieła brzmi: Gospodarka przestrzenna. Teoria 
lokalizacji [Lösch 1961]. W tłumaczeniu tym zrezygnowano z podkreślenia roli i znaczenia 
porządku przestrzennego w gospodarce, a sam tytuł może również wprowadzać w błąd co 
do treści pracy [Parteka 2017].

16 Choć zauważyć należy, że w zależności od przyjętej perspektywy badawczej termin „orga-
nizacja” może mieć również aspekt statyczny.
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porządku pod kątem lokalizacji podmiotów gospodarczych, a celem nadrzędnym 
tego porządku jest zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego. jest to ujęcie 
idealne, ponieważ trudno osiągnąć taki porządek, który w równym stopniu spełniałby 
jednocześnie wymogi rozwoju społeczno-gospodarczego na płaszczyźnie lokalnej, 
regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Nie zawsze bowiem to, co jest korzystne 
w perspektywie makro, jest takim w ujęciu mikro, tak samo jak nie zawsze rozwiąza-
nia dobre na płaszczyźnie mikro pozostają takimi, gdy są rozpatrywane z perspektywy 
makro. organizacja przestrzenna gospodarki zawsze stanowić musi pewien efekt 
kompromisu wypracowanego przez aktorów mających wpływ na przestrzeń ekono-
miczną, postrzeganą z określonego punktu widzenia. jeśli przyjęte zostanie założenie, 
że punkt widzenia to pewien zbiór dyrektyw interpretacyjnych, umożliwiający spoj-
rzenie na badane zjawisko z określonej perspektywy, wówczas w pracach z zakresu 
geografii ekonomicznej takim punktem widzenia może być optyka instytucjonalna, 
a przedmiot badania stanowi organizacja przestrzenna gospodarki w różnych skalach 
przestrzennych kształtowana przez aktorów różnych instytucji-organizacji zaintere-
sowanych kreowaniem instytucji formalnych i nieformalnych, umożliwiających reali-
zację istotnych dla określonego obszaru celów społeczno-ekonomicznych. 

organizację przestrzenną gospodarki rozpatrywać można w ujęciu statycznym 
lub dynamicznym. W pierwszym przypadku jest ona postrzegana jako stan, a celem 
analizy jest wytłumaczenie, jakie instytucje uwarunkowały ten stan i dlaczego prze-
strzeń gospodarcza jest zorganizowana tak, jak jest zorganizowana lub dlaczego nie 
jest zorganizowana tak, jak mogłaby być zorganizowana, gdyby inne uwarunkowania 
instytucjonalne wywarły wpływ na proces organizacji przestrzennej gospodarki. Roz-
patrując tę kwestię na przykładzie specjalnych stref  Ekonomicznych można by za-
pytać, dlaczego te sztucznie wykreowane jednostki przestrzenne funkcjonują tak, jak 
funkcjonują (np. jakie instytucje doprowadziły do fragmentaryzacji ssE lub do erozji 
pierwotnych celów ich funkcjonowania), a nie tak, jak mogłyby funkcjonować, gdyby 
funkcjonowały zgodnie z pierwotnymi założeniami ich twórców (a więc gdyby przez 
cały okres swego istnienia ssE stanowiły instrument służący rozwojowi regionalne-
mu tych obszarów, które wymagają odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego). 

z kolei w ujęciu dynamicznym, które zaprezentowane zostało w niniejszej pracy, 
organizacja przestrzenna gospodarki jawi się jako proces, który podlega ciągłym od-
działywaniom czynników o zróżnicowanym charakterze instytucjonalnym, a celem 
prowadzonych analiz może być identyfikacja instytucji, przedstawienie ich rozwoju 
oraz przyczyn tej ewolucji, poszukiwanie źródeł zmiany instytucjonalnej, opis pracy 
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instytucjonalizacyjnej17, a także badanie wpływu kształtującego się ładu instytucjo-
nalnego na organizację przestrzenną gospodarki. Posługując się pojęciem gęstości 
instytucjonalnej, które oznacza występowanie na danym obszarze rozbudowanej 
infrastruktury instytucjonalnej (w postaci firm, izb handlowych, centrów innowacji, 
instytucji finansowych, ośrodków szkoleniowych, stowarzyszeń· zawodowych, związ-
ków, władz lokalnych, agencji rządowych) z rozległymi wzajemnymi powiązaniami 
stanowiącymi element lokalnej tkanki instytucjonalnej [grzeszczak 1991] można 
przeprowadzić analizę komparatystyczną wskazującą na zróżnicowanie gęstości in-
stytucjonalnej na obszarach ssE i zastanowić się nad jej wpływem na procesy za-
chodzące w przestrzeni lokalnej (regionalnej). 

Ekonomia instytucjonalna oferuje nowe, interesujące spojrzenie na organizację 
przestrzenną gospodarki, gdyż wymaga interdyscyplinarnego podejścia do głównego 
przedmiotu swych badań – instytucji. Ta stosunkowo nowa perspektywa badawcza 
geografii ekonomicznej jest szczególnie płodna poznawczo w odniesieniu do analizy 
instytucji organizujących przestrzeń gospodarczą na poziomie lokalnym (wsi, gminy, 
miasta), ponieważ umożliwia identyfikację grup interesariuszy, ich oczekiwań oraz 
działań związanych z realizacją tychże oczekiwań, która de facto przybiera kształt splo-
tu endogenicznych instytucji formalnych i nieformalnych. zidentyfikowanie tychże 
specyficznie lokalnych instytucji, ich opis oraz analiza wpływu na funkcjonowanie 
przestrzeni ekonomicznej stanowić może cel sam w sobie, lecz może być także 
punktem wyjścia do prowadzenia badań porównawczych nad terytorialnym zróż-
nicowaniem instytucji w skalach przestrzennych tego samego stopnia na obszarze 
jednego kraju bądź badań porównawczych skoncentrowanych na analizie instytucji 
funkcjonujących w podobnych skalach przestrzennych różnych państw. W przeci-
wieństwie do uniwersalnych instytucji wprowadzanych odgórnie za pomocą aktów 
prawnych, które stanowią w znacznej mierze przedmiot zainteresowania prawa, in-
stytucje wprowadzane oddolnie na określonym obszarze stanowią efekt działań po-
dejmowanych przez władze i społeczność lokalną, dzięki czemu są one temporalnie 
i lokalnie zróżnicowane, a analiza ich wpływu na przestrzeń ekonomiczną stanowi 
niewątpliwie złożony i interesujący obszar eksploracji naukowej, zwłaszcza na gruncie 
geografii ekonomicznej. 

17 Pod pojęciem pracy instytucjonalizacyjnej rozumieć należy celowe działania jednostek i or-
ganizacji, których celem jest tworzenie instytucji, wspieranie ich funkcjonowania w czasie, 
jak również przerwanie procesu ich oddziaływania [Lawrence, suddaby 2013]. Pojęcie pracy 
instytucjonalizacyjnej wydaje się lepsze niż praca instytucjonalna, ponieważ nawiązuje do 
takich teoretycznych narzędzi badawczych jak instytucjonalizacja, reinstytucjonalizacja czy 
deinstytucjonalizacja (więcej na temat tych narzędzi oraz możliwości ich wykorzystania 
w praktyce badawczej, zob. kwiek 2015).
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Podsumowanie 

Ponieważ żaden inny odłam ekonomii heterodoksyjnej nie jest w stanie tak do-
brze wyjaśnić transformacji ustrojowej, która oznacza zmianę instytucji de facto i de 
iure, zrozumiałe jest odrodzenie ekonomii instytucjonalnej pod koniec XX w., kiedy 
w krajach Europy Wschodniej rozpoczęły się przemiany ustrojowe. „Począwszy od 
doświadczeń ponownego zjednoczenia Niemiec, poprzez Polskę i inne kraje już dziś 
należące do Unii Europejskiej, a na krajach azjatyckich wyłonionych z dawnych re-
publik związku Radzieckiego skończywszy, można znaleźć wiele dowodów celowości 
uzupełniania analizy ekonomicznej, typowej dla ekonomii głównego nurtu, badaniami 
odwołującymi się do instytucjonalizmu” [Ratajczak 2009, s. 233].

jako że każda działalność gospodarcza prowadzona jest w określonej przestrze-
ni, organizuje ją i podlega różnorakim sprzężeniom zwrotnym z miejscem własnej 
lokalizacji, uzasadnionym jest wzbogacenie analiz ekonomicznych również o aspekty 
przestrzenne, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do zachowania 
porządku w przestrzeni gospodarczej. Lokalizacja podmiotu gospodarczego na okre-
ślonym obszarze oznacza poddanie się zróżnicowanym wpływom instytucjonalnym 
o odmiennym zasięgu terytorialnym (lokalnym, regionalnym, krajowym), o charakte-
rze zarówno formalnym, jak i nieformalnym. Pomijanie tego rodzaju aspektów prze-
strzennych lokalizacji działalności gospodarczej prowadzi do nieuchronnej deforma-
cji rzeczywistości. W związku z powyższym powstaje pytanie, jakie instrumentarium 
badawcze zastosować należy do analizy instytucjonalnej organizacji przestrzennej 
gospodarki? 

Pomocny w tego typu badaniach jest niewątpliwie dorobek teoretyczny różnych 
szkół ekonomii instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowej ekonomii 
instytucjonalnej: od idei instytucji poczynając, przez koncepcje umożliwiające roz-
poznanie, opis i klasyfikację tych instytucji (np. koncepcja warstw instytucjonalnych), 
po teorie pozwalające prowadzenie badań nad procesem kreowania instytucji, ich 
skuteczności oraz zawodności (np. teoria typów logiki instytucjonalnej, teoria agencji, 
teoria kosztów transakcyjnych). 

W ramach podsumowania powyższych rozważań warto podkreślić, że dzięki ba-
daniom instytucjonalistów ekonomia głównego nurtu z czasem dostrzegła znaczenie 
instytucji w procesie gospodarowania, a to oznacza, że przedstawicielom nowej eko-
nomii instytucjonalnej udało się osiągnąć założony cel, którym nie było zastąpienie, 
lecz wzbogacenie paradygmatu neoklasycznego o analizę związku między instytucja-
mi i gospodarką [Fjałkowski 2009, Wilkin 2016]. jednakże zaznaczyć należy, że sukces 
ten jest tylko częściowy, gdyż instytucje potraktowane zostały wybiórczo – zaakcep-
towano jedynie te spośród nich, „które względnie łatwo wpasowały się w narzędzie 
i program badawczy ekonomii głównego nurtu. zwrócono tym samym uwagę na 
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prawa własności, egzekwowanie kontraktów, modele governance oraz szeroko pojęte 
koszty transakcyjne (…). jednocześnie stracono z pola widzenia takie zagadnienia, jak 
kultura, normy społeczne, polityka, dziedzictwo historyczne itp., które potraktowano 
jako dany i stały punkt wyjścia dla przeprowadzanych analiz” [Miszewski, Czech 2016, 
s. 220]. instytucjom w ekonomii klasycznej przypisano zatem rolę zewnętrznych ram, 
w których przebiegały procesy gospodarcze [Woźniak-jęchorek 2013]. założenie 
o egzogeniczności instytucji jest natomiast w ekonomii instytucjonalnej odrzucane na 
rzecz przekonania o endogenicznym charakterze bodźców instytucjonalnych, które 
mogą powstawać i rozwijać się zgodnie z potrzebami podmiotów gospodarczych 
[staniek 2017]. Warto w tym miejscu podkreślić, że instytucje formalne mogą być 
egzogeniczne albo endogeniczne, w zależności od kreującego je podmiotu. Nato-
miast instytucje nieformalne mają zawsze charakter endogeniczny. spostrzeżenie to 
stanowi jedno z najważniejszych założeń w odniesieniu do organizacji przestrzennej 
gospodarki, ponieważ dzięki tworzonym na bieżąco przez liczne podmioty instytu-
cjom różnej proweniencji przestrzeń ekonomiczna znajduje się w ciągłym procesie 
kształtowania, nawet jeśli kreowane uwarunkowania instytucjonalne ze względu na 
swój stochastyczny charakter ex post nie zawsze spełniają oczekiwania kreatorów. 
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INSTITUTIONS AND THE SPATIAL ORGANIZATION OF THE ECONOMY. 
METHODOLOGICAL PERSPECTIVE

Abstract: 
The institutional approach is more and more often used to analyze economic processes – also in 
the case of  research conducted in the field of  economic geography, although from the metho-
dological perspective, institutional issues in geographical terms are not given much attention. 
For this reason, the study characterizes the trend of  institutional economics, defines the notions 
of  institutional tissue and institutional infrastructure, discusses the issue of  the hierarchy of  
institutions, presents the significance of  endogenous and exogenous institutions for research on 
the spatial organization of  the economy. in order to achieve the assumed goals, the method of  
analysis and criticism of  the literature was used. 

Keywords: spatial organization of  the economy, institutions, institutional economics, institu-
tional tissue, institutional infrastructure
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