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nobel 2009  
dla olivera e. Williamsona
 
Adam Peszko

Wprowadzenie

la wielu polskich ekonomistów Nagroda 
Nobla 2009 dla Olivera E. Williamsona, 
czołowej postaci kształtującego się od lat 

80. XX wieku nowej ekonomii instytucjonalnej (zwa-
nej zamiennie ekonomią kosztów transakcyjnych), 
była sporym zaskoczeniem. W naszym środowisku 
nauk o zarządzaniu prawie nie zauważono wyda-
nej w 1998 r. książki zatytułowanej Ekonomiczne 
instytucje kapitalizmu, która stanowiła tłumaczenie 
fundamentalnej pracy obecnego noblisty wydanej 
jeszcze w 1985 r.1) Wyjątkiem byli uczestnicy or-
ganizowanych od 1997 r. przez prof. Stanisława 
Rudolfa konferencji naukowych w Uniwersytecie 
Łódzkim poświęconych nadzorowi korporacyjne-
mu, a później w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa 
w Kielcach koncentrujących się już bezpośrednio 
na problematyce nowej ekonomii instytucjonalnej. 
Moje osobiste zainteresowanie podejściem rozwija-
nym w tym nurcie ekonomii wiązały się z opraco-
wywaniem wydanej w 2006 r. monografii dotyczą-
cej funkcjonowania rad nadzorczych spółek prawa 
handlowego, w której jeden z podrozdziałów teore-
tycznych nosi tytuł: Nadzór korporacyjny w świetle 
nowej ekonomii instytucjonalnej2). Kilkuletnie studia 
literaturowe nad perspektywą wykorzystania kon-
cepcji nowej ekonomii instytucjonalnej w naukach 
o zarządzaniu pozwalają mi na stwierdzenie, że 
Nagroda Nobla dla O.E. Williamsona, przyznana 
w okresie ostrej walki z kryzysem globalnym, któ-
ry został wywołany złym funkcjonowaniem skrajnie 
liberalnego modelu amerykańskiego rynku finanso-
wego, stanowi wyraźne wskazanie, że jego koncep-
cje zaczynają dominować nad podejściem ekonomii 
neoliberalnej. 

Potwierdzono to pośrednio między innymi 
w ostatniej edycji światowego podręcznika Ekono-
mii menedżerskiej Samuelsona i Marksa. W piątym 
wydaniu tego podręcznika autorzy rozpoczynają 
część III zatytułowaną: Zastosowanie reguł i narzę-
dzi decyzyjnych, rozdziałem pt. Asymetria informacji 
a struktura organizacji, w którym proponują metody 
całkowicie zgodne z teorią Williamsona, mimo że 
bezpośrednio nie powołują się na publikacje tego 
autora3). 

To zainspirowało mnie do zaproponowania czy-
telnikom „Przeglądu Organizacji” lektury niniejsze-
go artykułu, który w części pierwszej wprowadza 
w teorię nowej ekonomii instytucjonalnej, a w dru-

giej prezentuje możliwości praktycznego wykorzysta-
nia dorobku tego nurtu w praktyce menedżerskiej.

geneza nowej ekonomii instytucjonalnej 
i wkład o.e. Williamsona w rozwój tej teorii

 
owa ekonomia instytucjonalna (w dalszym 
ciągu w tekście używać będziemy skrótu 
NEI) nie podważa takich filarów teorii eko-

nomii neoklasycznej, jak rzadkość dóbr i konkuren-
cyjna walka jednostek gospodarczych o alokację tych 
dóbr. Łączy ją również z ortodoksyjną ekonomią ak-
centowanie oszczędności jako centralnego problemu 
organizacji gospodarczych. Różni ją natomiast to, 
że orientacja na koszty produkcji zastąpiona została 
w nowej ekonomii instytucjonalnej orientacją na kosz-
ty zarządzania. Zachowując mikroekonomiczne podej-
ście do badań organizacji gospodarczej, koncentruje 
się ona na transakcjach i wysiłkach organizacyjnych 
zmierzających do obniżenia kosztów transakcyjnych. 
NEI, ze względu na koncentrację uwagi na kosztach 
transakcji, nazywana jest często „ekonomią kosztów 
transakcyjnych”. Określmy zatem bliżej znaczenie 
pojęcia „transakcja”. W ujęciu Williamsona: „Trans-
akcja, w działalności gospodarczej, następuje wów-
czas, gdy dobro lub usługa przemieszczają się przez 
technologicznie odrębny interfejs. Jedno stadium ak-
tywności kończy się, a nowe zaczyna. Zarówno przy 
dobrze pracującym interfejsie, jak przy dobrze pra-
cującej maszynie, owe transfery dokonują się gładko. 
Ale w systemach mechanicznych zwracamy uwagę na 
tarcie i zadajemy pytania: czy przekładnia się dobrze 
zazębia, czy jest dobrze naoliwiona, czy zminimali-
zowano straty energii? W systemach ekonomicz-
nych odpowiednikiem tarcia jest koszt transakcyjny, 
a adekwatne do tego pytania przyjmują brzmienie: 
czy strony wymiany działają harmonijnie, czy w toku 
transakcji nie występują nieporozumienia i konflikty, 
prowadzące do wzrostu kosztów wskutek zakłóceń, 
opóźnień i załamań współpracy partnerów?”4).

Problem kosztów transakcyjnych podjął Coase 
już w 1937 r., choć laureatem Nobla w dziedzinie 
ekonomii został dopiero w roku 1991. Jego zdaniem 
rynek i hierarchiczny mechanizm wewnątrz przed-
siębiorstwa to dwa sposoby koordynacji gospodar-
czej, które należy rozpatrywać na jednej płaszczyź-
nie. O wyborze jednej z nich decyduje porównanie 
kosztów dwu alternatywnych sposobów przeprowa-
dzania transakcji: na wolnym rynku lub w ramach 
hierarchicznej struktury organizacyjnej przedsię-
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biorstwa. Według tej koncepcji przedsiębiorstwo 
jako narzędzie zmniejszenia kosztów funkcjonowa-
nia rynku powstaje we wszystkich przypadkach, 
w których wewnętrzny system koordynacji w przed-
siębiorstwie jest mniej kosztowny niż angażowanie 
zewnętrznego mechanizmu rynkowego. Jeżeli koszty 
transakcji rynkowych okazują się za wysokie, decy-
zje podejmuje organ wewnętrzny, czyli przedsiębior-
ca. W koncepcji Coase’a istnieje pewna optymalna 
wielkość przedsiębiorstwa, odpowiadająca poziomo-
wi produkcji, przy którym organizacja wewnętrzna 
pociąga za sobą taki sam koszt, jak mechanizm ryn-
kowy. Teoria Coase’a jest więc szczególną formą wy-
korzystania zasad marginalistycznych w ekonomii, 
jego zdaniem przedsiębiorstwo internalizuje bowiem 
transakcje rynkowe do momentu, gdy wewnętrzny 
koszt krańcowy transakcji zrówna się z kosztami 
transakcji rynkowej. Artykuł Coase’a miał szeroki roz-
głos, ale jak sam autor komentuje jeszcze w 1972 r.: 
„często cytowano zawartą tam myśl, nie wykorzy-
stując jej w praktyce”5). Koncepcje Coase’a rozwinął 
dopiero Williamson, tworząc w latach 80. XX w. 
bardziej użyteczną „teorię internalizacji”6). Zgadza 
się on z rozumowaniem Coase’a, ale uważa, że to 
rozumowanie nie prowadzi do wyjaśnienia czynni-
ków określających koszt transakcji i z tego względu 
nie może mieć praktycznego zastosowania. W celu 
większego zoperacjonalizowania podejścia Coase’a, 
Williamson przyjął dwie fundamentalne hipotezy 
określające zachowania przedsiębiorstw na współ-
czesnych rynkach oraz podjął udaną próbę wyspe-
cyfikowania atrybutów transakcji rynkowych, które 
wpływają w sposób istotny na koszty tych transakcji. 
Hipotezy te, nazwane założeniami behawioralnymi, 
określają zupełnie inaczej niż tradycyjna mikroeko-
nomia zachowania przedsiębiorstw – zarówno w fa-
zie negocjowania, realizacji oraz rozliczania kontrak-
tu – i sprowadzają się do dwu stwierdzeń:

strony kontraktu są zawsze ograniczone w swej zz
racjonalności działania,

zachowania stron kontraktu są oportunistycznezz 7).
Pojęciem „ograniczone racjonalności decyzji’ zaj-

mował się już wcześniej Simon8), który, badając za-
chowania przedsiębiorstw amerykańskich, wykazał, 
że w warunkach rosnącej turbulencji otoczenia  nie 
są one w stanie wykorzystywać przy podejmowa-
nych decyzjach wszystkich dostępnych danych, ze 
względu na ograniczoną zdolność ich pozyskiwania 
i przetwarzania. W świecie ograniczonej racjonalno-
ści przedsiębiorstwa nie mają możliwości maksyma-
lizowania zysków, a dążą do zapewnienia sobie tylko 
„zysków zadawalających”. Stosują przy tym rutyno-
we, a nie optymalizacyjne formuły rachunku. Trady-
cyjne dążenie do superracjonalności i wymuszanie 
maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa może doty-
czyć tylko funkcji produkcji, do której w istocie spro-
wadza przedsiębiorstwo tradycyjna mikroekonomia. 
Lekceważona jest przy tym złożoność wewnętrznej 
struktury przedsiębiorstwa i nie są uwzględniane 
inne funkcje (badania i rozwój, finanse, handel). 
W zakresie tych funkcji przedsiębiorstwa mogą 
mieć zupełnie inne interesy niż w ramach funkcji 
produkcji. Warto przy tym zauważyć, że z punktu 
widzenia długookresowej strategii przedsiębiorstwa 
właśnie te funkcje są bardziej istotne niż funkcja 
produkcji. Williamson w pełni akceptuje poglądy Si-
mona i włącza je w całości do swojej teorii. 

Oportunizm stron kontraktu jest natomiast orygi-
nalnym spostrzeżeniem Williamsona. Zakłada on, że 
z natury każda strona kontraktu jest oportunistyczna, 
czyli dba zawsze o korzyści osobiste i jest gotowa użyć 
w każdej chwili podstępu lub oszustwa. Nie interesuje 
go przy tym strona moralna tego problemu, a tylko 
wysokie prawdopodobieństwo, że oportunistyczne za-
chowania stron kontraktu występować będą w trakcie 
uzgadniania i realizacji każdego kontaktu. W konse-
kwencji, jeśli postanowienia kontraktu zawierają ja-
kąś wieloznaczność, to jest wielce prawdopodobne, że 
obie strony kontraktu będą starały się ją wykorzystać 
na swoją korzyść. Uświadamia też, że kontrakty nigdy 
nie będą dostatecznie szczegółowe, aby w pełni zabez-
pieczać interesy stron. Intensywność występowania 
zjawiska oportunizmu, jako cechy charakterystycznej 
zachowań przedsiębiorstw przy podejmowaniu decy-
zji, zależy od obiektywnych parametrów rynku. Przy 
dużej liczbie podmiotów oportunizm ulega ogranicze-
niu z uwagi na możliwość zastąpienia sprzedawcy lub 
kupującego innym kontrahentem. Największe natęże-
nie postaw oportunistycznych stron kontraktu wystę-
puje przy jednym dostawcy danego dobra na rynku 
(monopol) lub przy jednym kliencie zainteresowanym 
towarem na rynku (monopson).

Oryginalną myślą Williamsona jest też wyodręb-
nienie ekonomicznych cech transakcji, które decydują 
o wysokości jej kosztów w warunkach ograniczonej 
racjonalności i oportunizmu stron kontraktu. Uważa 
on, że w największym stopniu o koszcie transakcji 
rynkowej decydują trzy zmienne: specyfika aktywów 
niezbędnych do zawarcia transakcji, częstotliwość za-
wierania transakcji oraz niepewność jej zawierania. 
Największą wagę przywiązuje przy tym do specyfiki 
aktywów niezbędnych do zawarcia transakcji i często-
tliwości zawierania transakcji. Niepewność transak-
cji odgrywa w jego teorii znaczenie drugorzędne ze 
względu na trudności z jej praktyczną wyceną w wa-
runkach ograniczonej racjonalności i oportunizmu 
stron kontraktu9).

Specyfikę aktywów łączy Williamson z sytuacją, 
gdy do zawarcia transakcji konieczne jest wcześniej-
sze dokonanie nakładów inwestycyjnych w specy-
ficznej dla tej transakcji grupie zasobów. Specyfikę 
zasobów należy rozumieć szeroko; specyficzne ak-
tywa mogą bowiem wymagać wysokich nakładów 
kapitałowych potrzebnych do przygotowania nowej 
technologii czy linii produkcyjnej lub (i) mogą obej-
mować szkolenie załogi, rozbudowę zaplecza badaw-
czo-rozwojowego, zakupy innych wartości niemate-
rialnych. Element kluczowy definicji specyfiki akty-
wów tkwi w tym, że specyficzne dla danej transakcji 
zasoby nie mogą być użyte w innej – bez utraty 
znacznej części ich wartości. Specyfika aktywów 
zwiększa niepewność transakcji rynkowych, im bar-
dziej specyficzny jest bowiem nakład inwestycyjny 
warunkujący transakcję, tym zjawisko oportunizmu 
jest bardziej prawdopodobne10). 

praktyczne możliwości wykorzystania  
nei do poprawy efektywności gospodarki 
globalnej

ksponowanie behawioralnych cech czynnika 
ludzkiego w procesach decyzyjnych (ogra-
niczonej racjonalności i oportunizmu) oraz 

kompleksowe rozpatrywanie atrybutów kontraktu, ze 
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szczególnym uwzględnieniem specyfiki aktywów, pro-
wadzi do szerokiego rozumienia świata kontraktu, 
który w ujęciu O.E. Williamsona obejmuje: wspólne 
planowanie, obietnicę, kontraktowanie na konkuren-
cyjnych rynkach i zarządzanie w strukturze hierar-
chicznej (internalizacja kontraktu). Ilustruje to zesta-
wienie przedstawione w tabeli 1, z której wyciągać 
możemy bardzo istotne wnioski praktyczne.

Jeżeli kontraktujemy aktywa specyficzne, a czyn-
niki gospodarcze mają nieograniczoną kompetencję 
poznawczą i możemy pominąć zjawisko ograniczonej 
racjonalności, to ze względu na oportunizm stron 
kontraktu implikowanym procesem kontraktowania 
będzie wspólne planowanie przedsięwzięć. Jeżeli 
możemy wyeliminować zachowania oportunistyczne 
stron kontraktu, to przy ograniczonej racjonalności 
i aktywach specyficznych wystarczy obietnica za-
pewnienia dostaw. Kontraktowanie na konkurencyj-
nych rynkach zalecane jest wtedy, gdy przewidujemy 
ograniczoną racjonalność i oportunizm stron, ale 
nie mamy do czynienia z aktywami specyficznymi 
i z tego względu strony kontraktu nie mają trwałego 
interesu w zachowaniu tożsamości partnera. Kon-
trakt na konkurencyjnym rynku doprowadzi do ob-
niżenia ceny zakupu, a ryzyko kontraktu pozostaje 
niskie mimo oportunizmu stron, bo łatwo zastąpić 
partnera handlowego innym dostawcą lub odbiorcą.

Znajdziemy się w diametralnie odmiennej sytu-
acji, gdy równocześnie występuje zjawisko ograniczo-
nej racjonalności i oportunizmu, a aktywa niezbędne 
do zawarcia kontraktu mają cechy specyficzne. Mu-
simy wtedy przyjąć, że planowanie staje się niekom-
pletne (z powodu ograniczonej racjonalności), obiet-
nica będzie złamana (ze względu na oportunizm), 
a specyficzność aktywów powoduje, że istotna staje 
się wzajemna tożsamość współpracujących partne-
rów. Implikowanym rodzajem współpracy staje się 
wówczas zarządzanie w strukturze hierarchicznej. 

Ujęcie zaprezentowane w tabeli 1 ilustruje uniwer-
salność NEI i udowadnia jej walory aplikacyjne. Ope-
racjonalizuje bowiem ona zachowania współczesnych 
przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i domina-
cji opartej na wiedzy nowej ekonomii. Uzasadnia też 

procesy internalizacji prowadzące do dynamicznego 
rozwoju korporacji transnarodowych i dochodzący do 
30% coroczny przyrost wartości światowych inwesty-
cji zagranicznych w pierwszych latach XXI wieku. 
NEI przyczynia się również do kształtowania nowej 
świadomości menedżerów XXI wieku i z tego wzglę-
du ma istotne walory dydaktyczne.

Jeszcze większe walory aplikacyjne mają propo-
zycje ekonomii przemysłowej, które, bazując na pu-
blikacjach O.E. Williamsona, proponuje M. Rainelli. 
Ujęcie to pozwala na wspomaganie praktycznych 
decyzji związanych z restrukturyzacji współczesnych 
przedsiębiorstw i rozwojem korporacji transnarodo-
wych. Przedstawiono je w tabeli 2.  

W przedstawionej macierzy Williamson rozpa-
truje przypadki skrajne przy przeciętnym poziomie 
niepewności. Proponuje przy tym pojęcie kontrak-
tu z arbitrażem, jako szczególnej formy stosunków 
rynkowych, który polega na powierzeniu przez kon-
trahentów osobie trzeciej funkcji rozjemcy uaktyw-
niającego się w przypadku nieporozumień pojawia-
jących się w trakcie realizacji kontraktu. Formę tę 
można traktować jako rozwiązanie pozwalające obu 
stronom zabezpieczyć się przed oportunizmem, gdy 
transakcja nie jest zawierana dostatecznie często, 
aby opłacało się ją internalizować.

Zgodzić się trzeba ze stwierdzeniem Rainellie-
go, że „teoria Williamsona stanowi katalog strate-
gii przedsiębiorstw w zakresie integracji pionowej, 
z punktu widzenia efektywności tych strategii”11). 
Problem tylko w tym, że zgodnie z postulatem 
ograniczonej racjonalności decyzji menedżerskich 
niemożliwe jest przeprowadzenie rachunku ekono-
micznego, skłaniającego do przyjęcia lub odrzucenia 
procedury internalizacji. Nie do obronienia jest więc 
hipoteza, że decyzje te byłyby podejmowane w ślad 
za rzeczywistym rachunkiem ekonomicznym i dlate-
go Williamson zmuszony jest do przyjęcia tezy, że: 
„istnieje rodzaj społecznego darwinizmu eliminują-
cego najmniej efektywne formy organizacji przed-
siębiorstw, które odwołują się do rynku wtedy, gdy 
organizacja zhierarchizowana byłaby bardziej efek-
tywna, i na odwrót”12). 

Tab. 2. Sposoby zawierania transakcji według Williamsona, przy różnej częstotliwości ich wystę-
powania dla zasobów uniwersalnych lub specyficznych

Częstotliwość transakcji Zasoby uniwersalne Zasoby specyficzne

Transakcje sporadyczne Konkurencyjny rynek Kontrakt z arbitrażem

Transakcje systematyczne Konkurencyjny rynek Internalizacja

Źródło: M. RAINELLI, Ekonomika przemysłowa, PWN, Warszawa 1996, str. 32.

Tab. 1. Implikowany rodzaj współpracy partnerów w warunkach występowania ograniczonej 
racjonalności, oportunizmu i specyficzności aktywów

Ograniczona 
racjonalność

Oportunizm stron 
kontraktu

Specyficzność 
aktywów

Implikowany rodzaj współpracy w procesie 
kontraktowania

Nie występuje Występuje Występuje Wspólne planowanie przedsięwzięć 

Występuje Nie występuje Występuje Informowanie partnera i obietnica

Występuje Występuje Nie występuje Zakupy na konkurencyjnym rynku

Występuje Występuje Występuje Zarządzanie w strukturze hierarchicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: O.E. WILLIAMSON, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje 
kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, str. 43. 

,
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podsumowanie

znanie teoretycznego dorobku głównego 
współtwórcy NEI Olivera E. Williamsona 
i jego Nobel w 2009 r. inspirują do aplikacji 

teoretycznych propozycji NEI do praktyki zarządza-
nia w warunkach globalizacji gospodarki opartej na 
wiedzy. W polskich warunkach należałoby poprzedzić 
to popularyzowaniem dorobku noblisty i podjęciem 
przez środowisko nauk o zarządzaniu wszechstron-
nej analizy możliwości kreatywnego rozwoju tych 
koncepcji z uwzględnieniem warunków rozwojowych 
naszej gospodarki. Sądzę, że bardzo przydatna by-
łaby szersza dyskusja na te tematy w „Przeglądzie 
Organizacji” i gorąco do tego namawiam.  

                    prof. dr hab. Adam Peszko  
Wydział Zarządzania                                                            

       Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
im. W. Korfantego w Katowicach
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Summary
New institutional economy is insufficiently popularized 
among the Polish economists. Therefore the Nobel Economy 
Prize in 2009 for her main creator O.E. Williamson was a 
considerable great surprise for our environment of sciences 
about management.. The origin of this point of view is pre-
sented in article and the perspectives of his utilization in 
processes of corporate management under the conditions 
of globalization and growing of risk of transaction on the 
open markets.

Bolesław Rafał Kuc, Joanna Maria Moczydłowska

zachowania organizacyjne
Difin, Warszawa 2009 

Autorzy rozpoczynają swoje analizy od problematy-
ki psychologicznej dotyczącej jednostki w organiza-
cji. Podejmują ważne zagadnienia związane z oso-
bowością człowieka, sferą jego emocji i motywacji. 
Ciekawie prezentują zagadnienia związane z pro-
cesem podejmowania decyzji. Następnie – głównie  
na podstawie wiedzy socjologicznej i dorobku 
psychologii społecznej – rozważają determinan-
ty zachowań w grupie w kontekście tak istotnych 
problemów, jak mechanizmy dynamiki grupowej, 
konflikt, komunikacja interpersonalna oraz reak-
cje na zmiany. Opracowanie zamyka przejście na 
poziom całej organizacji: struktur, celów, sposo-
bu sprawowania władzy, kultury organizacyjnej, 
kontekstu etycznego zachowań organizacyjnych. 
Podręcznik w warstwie treści obejmuje standardy 
przedmiotu zachowania organizacyjne, a na-

wet poszerza zakres merytoryczny przewidziany 
w standardach kształcenia.

prof. dr hab. Jan Klimek

Treść książki w pełni odpowiada standardom 
kształcenia przedmiotu zachowania organizacyj-
ne. Wszystkie podane w jego zakresie elementy zo-
stały uwzględnione. Elementom tym autorzy nadali 
nową strukturalną jakość, wprowadzając porządek: 
od jednostki do grupy, a następnie do organiza-
cji. Jest to wyjątkowy walor podręcznika. Do nie-
uporządkowanych, często przypadkowych kategorii 
standardów, udało się autorom podręcznika wpro-
wadzić logiczny porządek.

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ściborek
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