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Cześć! Właśnie patrzysz na pierwszą stronę wersji demonstracyjnej 

materiałów do egzaminu z ekonomii na SGHu, przygotowanych przez 

zespół notatki-esgieha.pl. 

Nazywam się Jakub Klimaszewski i tak jak Ty byłem studentem SGHu. 

Wiem, jak cenny jest Twój czas i jak ważna jest jakość notatek, z których 

będziesz przygotowywał/a się do ostatniego pisemnego egzaminu na 

SGHu. Wiem również, jak ważne jest przekonanie się o jakości produktu 

zanim zapłacisz za niego pieniądze. W związku z tym chciałem Cię 

serdecznie zaprosić do zapoznania się z jednym z zagadnień znajdujących 

się w opracowaniu.  

Mam szczerą nadzieję, że pozwoli Ci to upewnić się, że warto 

zainwestować właśnie w te materiały! 

Czemu warto kupić akurat to opracowanie: 

• Otrzymasz kilkadziesiąt stron opracowania, przygotowanego na 

bazie obowiązującej literatury  

• ZERO przeklejanki z Wikipedii 😉 

• Notatki otrzymasz w formie elektronicznej; szanujemy Twój czas 

i chronimy środowisko 😉 

• W czasie poprzednich sesji zaufało nam ponad 350 studentów 😉  

• Nie będziesz musiał tracić mnóstwa czasu wertując SETKI STRON 

fascynującego podręcznika źródłowego lub poprawiając 

nieprofesjonalnie opracowane notatki 😉 

Jeśli przekonałem Cię do zakupu albo masz jakieś pytania, zapraszam do 

kontaktu przez stronę internetową www.notatki-esgieha.pl lub na 

naszym fanpage’u www.facebook.com/notatki.esgieha/.  
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1. Istota i typy instytucji. Systemy instytucjonalne 
 

Definicje instytucji 

Ekonomia instytucjonalna, podobnie zresztą jak zdecydowana większość nauk ekonomicznych, boryka 

się z problemem wymierności i jednorodności pojęć. Przypadek ekonomii instytucjonalnej jest tym 

bardziej ciekawy, że na jej gruncie nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana definicja instytucji. 

Sprawia to, że dla wielu badaczy problemem jest nawet dokładne określenie zainteresowań tego nurtu 

ekonomii.  

Najbardziej rozpowszechniona definicja instytucji stworzona została przez D. North’a. Opisywał on 

instytucje jako „reguły gry w społeczeństwie czy bardziej formalne, skonstruowane przez ludzi 

ograniczenia, które kształtują ich wzajemne interakcje. W konsekwencji określają one strukturę 

bodźców w procesie wymiany gospodarczej, politycznej czy społecznej. Zmiany instytucjonalne 

kształtują sposób ewolucji społeczeństw w czasie i stanowią klucz do zrozumienia zmian 

historycznych".  Dla Northa instytucje były zatem zestawem zasad regulujących wzajemne relacje 

w społeczeństwie. Reguły te mogły powstawać naturalnie lub zostać narzucone. Ważnym 

rozróżnieniem, wielokrotnie podkreślanym przez samego autora, był rozdział instytucji oraz 

organizacji, które nie były dla niego tożsame. Według Northa organizacje stanowiły w pewien sposób 

pochodną instytucji i zasad przez nie ustalonych.  

Nieco inny opis instytucji przedstawia O.E. Williamson, uważany za jednego z głównych przedstawicieli 

nowej ekonomii instytucjonalnej oraz za twórcę teorii kosztów transakcyjnych. W ujęciu Williamson’a 

pod pojęciem instytucji należy rozumieć zarówno „reguły gry”, czyli tradycje, zwyczaje czy prawa, ale 

również i organizacje, które wpływają na kształtowanie relacji międzyludzkich. Ważnym aspektem 

analizy instytucji w przypadku tego autora jest ich podział na 4 grupy:  

• nieformalne, czyli zwyczaje, kulturę, tradycje, 

• formalne, czyli prawo stanowione,  

• reguły zawierania transakcji, czyli sferę zawierania kontraktów gospodarczych oraz same 

warunki podejmowania decyzji,  

• warunki podejmowania decyzji ekonomicznych, czyli uwarunkowania konkretnych transakcji.  

Taka definicja pozwoliła w lepszy sposób odzwierciedlić rolę kosztów transakcyjnych w kreowaniu 

zachowań gospodarczych, co było jej niewątpliwą zaletą.  

Kolejna warta do przytoczenia definicja została stworzona przez E.Ostrom. Ekonomistka ta 

charakteryzowała instytucje jako „zasady czy praktyczne reguły pozwalające na określone zachowania 

jednostek czy podmiotów gospodarczych funkcjonujących w szeroko rozumianym otoczeniu lub 

zakazujące ich”. Bardzo ważnym punktem jej definicji było wprowadzenia pojęcia hierarchizacji 

instytucji. Pozwoliło to na wskazania ich wzajemnych zależności.  

Dla M.Aokiego „instytucje to samowystarczalne, istotne wzorce społecznych interakcji, 

reprezentowane przez znaczące reguły”. W ujęciu Aokiego instytucje są tworzone głównie oddolnie, w 

sposób spontaniczny.  

 


