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StreSzczenie

na gruncie współczesnej francuskiej ekonomii heterodoksyjnej szkoła regulacji 
wyjaśnia zjawiska społeczno-gospodarcze, a także problemy kapitalizmu, odwołując się 
do koncepcji form instytucjonalnych i reżimu akumulacji. celem artykułu jest syntetycz-
na interpretacja podstawowych form instytucjonalnych, które zdaniem przedstawicieli 
teorii regulacji warunkują dostosowania ekonomiczne, a konfiguracja i hierarchia tych 
form określa specyfikę reżimu wzrostu. w pierwszej części artykułu omówiono hierarchię 
form instytucjonalnych charakterystyczną dla powojennego wzrostu gospodarczego.  
w drugiej przedstawiono kwestie odnoszące się do obecnej struktury form instytucjonal-
nych i dylematów związanych z identyfikacją współczesnego reżimu wzrostu.

Wprowadzenie

we francuskiej ekonomii heterodoksyjnej od kilku dekad rozwija się teoria re-
gulacji. Geneza szkoły oraz program badawczy regulacjonistów są związane ze 
specyficzną koniunkturą lat 70. XX wieku, będącą konsekwencją kryzysów, któ-
re wstrząsały gospodarkami wysoko rozwiniętymi. Podejście regulacyjne kształ-
towało się w odpowiedzi na wyzwanie na gruncie teorii i praktyki ekonomicznej, 
którym było poszukiwanie wyjaśnienia przyczyn przejścia z dynamicznego po-
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wojennego wzrostu gospodarczego do głębokiego kryzysu. regulacjoniści pod-
jęli próbę wyjaśnienia kryzysu bez odwoływania się do szoków zewnętrznych, 
jakimi były szoki energetyczne1.

ekonomia ortodoksyjna główną przyczynę dekoniunktury lat 70. XX wieku 
wiąże z szokami podażowymi wynikającymi z kryzysów paliwowych. zdaniem 
regulacjonistów pierwsze symptomy spowolnienia zarówno w stanach zjedno-
czonych, jak i w innych krajach wysoko rozwiniętych pojawiły się na przełomie 
lat 1967–1968 wraz ze spadkiem stóp zwrotu, pierwszymi przejawami niestabil-
ności w obszarze wzrostu gospodarczego, a także powolnym wzrostem bezrobo-
cia. tendencje te nasiliły się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku.

robert Boyer, czołowy przedstawiciel szkoły regulacji, pisał, że czas kryzy-
su to czas heterodoksji bądź też syntezy ortodoksji, będącej odpowiedzią na nowe 
pojawiające się problemy2. Podejście regulacyjne stanowiło taką heterodoksję. 
w centrum zainteresowania regulacjonistów znalazła się analiza systemu kapi-
talistycznego, w ramach którego endogeniczne słabości prowadzą do kryzysów, 
a w konsekwencji do pojawienia się procesów adaptacyjnych i ewolucji systemu.

regulacjoniści szczególne znaczenie dla dynamiki procesów gospodar-
czych przypisują instytucjom3 rozumianym jako kodyfikacja jednego bądź wielu 
podstawowych stosunków społecznych, które wynikają z dominującego sposobu 
produkcji�. Podstawowe formy instytucjonalne obejmują obszary związane z sy-
stemem monetarnym i finansowym, stosunkami płacowymi, formą konkurencji, 
systemem międzynarodowym oraz relacjami państwo–gospodarka5. obowiązu-
jąca w danym czasie konfiguracja i hierarchia tych pięciu form instytucjonalnych 
pozwala regulować funkcjonowanie kapitalizmu w danym czasie i przestrzeni. 
Hierarchia jest rozumiana jako ustalony porządek czy układ form instytucjonal-
nych, uporządkowany od najbardziej znaczących w danym okresie do form ma-
jących najmniejsze znaczenie. Formy instytucjonalne w krótkim okresie deter-

1  B. coriat, La théorie de la régulation. Origines, spécificités et perspectives, „Multitudes. 
École de la régulation et critique de la raison économique” 1994, http://multitudes.samizdat.net/la-
theorie-de-la-regulation.html (2.02.2014).

2  r. Boyer, The Regulation School. A Critical Introduction, columbia University Press,  
new york 1990, s. XXV.

3  r. Boyer, Les institutions dans la théorie de la régulation, cePreMaP, Paris 2003, s. 1.
�  r. Boyer, The Regulation School..., s. 37.
5  r. Boyer, Une théorie du capitalisme est-elle possible?, odile Jacob, Paris 2004, s. 10.
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minują dostosowania ekonomiczne, jak i sam reżim akumulacji6. w zależności 
od kształtowania się form instytucjonalnych i ich hierarchii mogą istnieć różne 
reżimy akumulacji i sposoby regulacji7. w danym reżimie akumulacji hierarchia 
instytucjonalna jest względnie stabilna.

celem artykułu jest syntetyczna identyfikacja z punktu widzenia teorii re-
gulacji specyficznej hierarchii form instytucjonalnych od okresu les Trente Glo-
rieuses8 do obecnego systemu. analiza ex ante form instytucjonalnych charak-
terystycznych dla dynamicznego powojennego wzrostu pozwala dość precyzyj-
nie określić strukturę instytucjonalną. tymczasem analiza współczesnych form 
w kontekście dynamicznych zmian i procesów społeczno-gospodarczych stano-
wi duże wyzwanie dla regulacjonistów.

specyfika powojennej hierarchii instytucjonalnej

zdaniem regulacjonistów w gospodarkach wysoko rozwiniętych w okresie trzech 
powojennych dekad specyficzna konfiguracja instytucjonalna sprzyjała dyna-
micznemu wzrostowi gospodarczemu, tak zwanym Trente Glorieuses9. Przyjęto, 
że system fordowski, typowy dla wysoko rozwiniętych gospodarek, stał się jed-
nym z czynników determinujących ten wzrost. Hipoteza dotycząca fordyzmu sta-
ła się podstawą metodologiczną i kluczową koncepcją podejścia regulacyjnego, 
choć pojawiło się wiele rozbieżności w interpretacji warunków fordyzmu10.

Fordowski system produkcji, oparty na wykorzystaniu taśmy produkcyjnej, 
generował wysoką produktywność. systemowi temu towarzyszył rozwój i mo-
dernizacja sektorów związanych przede wszystkim z dobrami konsumpcyjnymi. 
Determinujące znaczenie miały zyski produkcyjne będące efektem rozpowszech-
niania się nowych, efektywnych metod produkcji. związki zawodowe, które uto-
rowały drogę negocjacjom zbiorowym, gwarantowały rozszerzenie grupy pra-
cowników najemnych, wzrost zatrudnienia, a także wzrost płac. rozwiązania 
zaproponowane w ramach polityki keynesowskiej w obszarze polityki fiskalnej, 

6  reżim akumulacji, czyli zespół prawidłowości, który zapewnia ogólną i relatywnie spójną 
progresję akumulacji kapitału i który pozwala absorbować bądź też rozłożyć w czasie nierównowa-
gi i dysproporcje. zob. r. Boyer, Les institutions..., s. 2.

7  Ibidem, s. iii.
8  Les Trente Glorieuses – wyrażenie, którego autorem jest J. Fourastié, oznacza okres silnego 

wzrostu gospodarczego w latach 1945–1973 w państwach wysoko rozwiniętych.
9  r. Boyer, Une théorie..., s. 47 i n.
10  B. Jessop, n.-l. sum, Beyond the Regulation Approach. Putting Capitalist Economics in their 

Place, edward elgar Publishing ltd., cheltenham 2006, s. 13.
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polityki dochodowej, zabezpieczeń społecznych, edukacji czy polityki monetar-
nej utrwalały wysoką konsumpcję społeczną. Podstawę fordowskiego sposobu 
akumulacji stanowił kompromis praca–kapitał, w ramach którego pracownicy 
partycypowali w podziale zysków produkcyjnych11. stabilność kompromisu pła-
cowego pozwalała na to, by rosnący popyt konsumpcyjny absorbował rosnącą 
dzięki rozszerzaniu możliwości produkcyjnych produkcję12. wzrost miał inten-
sywny charakter generowany przez masową konsumpcję.

spośród pięciu podstawowych form instytucjonalnych stosunki płacowe 
oparte na fordowskim kompromisie płacowym determinowały pozostałe formy, 
w tym konkurencję oligopolistyczną i reżim monetarny oparty na pieniądzu kre-
dytowym. stabilność formy instytucjonalnej, jaką był pieniądz, była gwarantowa-
na między innymi przez stabilny system międzynarodowy. Proces dostosowywa-
nia produkcji i konsumpcji realizowany był w przestrzeni krajowej. akumulacja 
opierała się więc przede wszystkim na konsumpcji wewnętrznej, co sprzężone 
było z brakiem form związanych z konkurencją oraz małym otwarciem na sy-
stem międzynarodowy13. Forma państwa, która odnosi się przede wszystkim do 
pewnych zasad i prawidłowości w obszarze wydatków i dochodów publicznych, 
uzupełniała kompromis płacowy. od kryzysu lat 30. XX wieku, ale szczególnie 
w okresie powojennym, państwo stopniowo zwiększało obszar swych interwen-
cji. Ukierunkowanie wydatków publicznych, rozszerzenie sfery zabezpieczeń 
społecznych, oddziaływanie w zakresie redystrybucji bogactwa, a także działania 
w obszarze polityki stabilizacyjnej sprzyjały szybkiemu wzrostowi gospodarcze-
mu. Państwo silnie interwencyjne służyło utrwalaniu obowiązującej hierarchii 
form instytucjonalnych, która generowała szybki i trwały wzrost. kompromis 
polityczny miał decydujący wpływ na dynamikę akumulacji i stanowił przykład 
silnej zależności między polityką i ekonomią1�, a jednocześnie dowód na skutecz-
ność interwencji państwa.

Pomimo że synergia istniejąca między formami instytucjonalnymi gwaran-
towała stabilny i trwały wzrost, pod wpływem modyfikacji krajowej i między-

11  r. Pęciak, Regulacje i kryzysy w świetle francuskiej szkoły regulacji, w: Ekonomia. Teoria, 
historia, praktyka, red. i. Bludnik, M. ratajczak, J. wallusch, wydawnictwo Uniwersytetu ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 20–35.

12  r. Boyer, Une théorie..., s. 48 i n.
13  r. Boyer, Du fordisme canonique ŕ une variété de modes de développement, w: r. Boyer,  

y. saillard, Théorie de la régulation. L’état des savoirs, la Découverte, Paris 1995, s. 371.
1�  r. Boyer, L’čre de la mondialisation et da la finance: le point sur quelques recherches régu-

lationnistes, „l’année de la régulation” 1999, vol. 3, s. 22.



133Hierarchia form instytucjonalnych i jej implikacje...

narodowej przestrzeni gospodarczej, a także zmian w sferze politycznej, system 
gospodarki kapitalistycznej oparty na tym modelu stopniowo uległ załamaniu.

nowy reżim wzrostu oparty na finansyzacji

w latach 70. XX wieku konfiguracja instytucjonalna, a wraz z nią reżim akumu-
lacji, uległy stopniowej destabilizacji związanej z pojawianiem się nowych zja-
wisk. Pogłębiający się proces umiędzynarodowienia, liberalizacja wymiany hand- 
lowej, a wraz z nią ekspansja handlu międzynarodowego i światowego, rosnąca 
konkurencja zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, waha-
nia kursów walutowych będące konsekwencją rozpadu systemu Bretton woods, 
liberalizacja i deterytorializacja finansów czy innowacje inżynierii finansowej 
towarzyszyły powstawaniu rynku globalnego, destabilizując wcześniejszą hie-
rarchię form instytucjonalnych. nadrzędna przez kilka dekad forma stosunków 
płacowych zeszła na plan dalszy.

Modyfikację w zakresie nowego reżimu wzrostu regulacjoniści wyjaśniają 
przede wszystkim zmianami związanymi z formą państwa i prowadzoną przez 
nie polityką, modyfikacją paradygmatu produkcyjnego oraz procesem umiędzy-
narodowienia i finansyzacją.

od lat 30. XX wieku za sprawą wdrażania polityki New Deal Franklina 
Delano roosvelta, szczególnie zaś w okresie powojennym z szeroko stosowany-
mi keynesowskimi rozwiązaniami interwencyjnymi, polityka państwa wspierała 
kompromis płacowy, sprzyjając pracownikom. od lat 70. XX wieku polityka ta 
służyła raczej otoczeniu firm i ich kondycji.

zmianę paradygmatu produkcyjnego regulacjoniści wiążą z wyczerpaniem 
potencjału systemu fordowskiego. Masowa produkcja standardowych produktów 
sprzyjała homogeniczności stosunków płacowych, a w konsekwencji wyrówna-
niu dochodów. instytucjonalnie uwarunkowany system zabezpieczeń socjalnych 
gwarantował redystrybucję bogactwa. od lat 80. XX wieku wzrost konkurencji 
jakościowej i innowacyjnej wpłynął na zróżnicowanie dochodów, ale również 
na pojawienie się elastycznych form zatrudnienia. wzrost nie ma już charakteru 
intensywnego, związanego z konsumpcją masową, lecz ekstensywny, który spo-
czywa na zróżnicowaniu sposobów życia, dysproporcjach dochodowych i nie-
równościach społecznych15. trzeci czynnik, który diametralnie zmienił przestrzeń 
instytucjonalną i wcześniejszy model wzrostu, odnosi się do procesu umiędzy-

15  Ibidem, s. 32.
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narodowienia. Dynamiczny wzrost wymiany międzynarodowej i towarzyszący 
mu proces liberalizacji przepływów kapitałowych wpłynęły na wzrost inwestycji 
bezpośrednich, a następnie kapitału krótkoterminowego.

Globalizacja i finansjeryzacja stały się determinującymi elementami hierar-
chii form instytucjonalnych. zdaniem niektórych regulacjonistów, forma zwią-
zana z konkurencją stała się nadrzędna16. Jednak większość z nich przyjęła, że 

forma związana z reżimem międzynarodowym zdeterminowała kształtowanie 
się stosunków płacowych i pozostałych instytucji. w związku z otwieraniem się 
gospodarek narodowych na wymianę międzynarodową, ale w największym stop-
niu na skutek kształtowania się globalnej architektury finansowej, forma reżi-
mu międzynarodowego związana z przystąpieniem do tego systemu i relacjami 
między państwem a innymi gospodarkami w zasadniczy sposób oddziałuje na 
kształtowanie się pozostałych instytucji. Do lat 70. XX wieku formę związaną 
z system pieniężnym i finansowym z powodu niskiej mobilności kapitału charak-
teryzowała duża autonomia na poziomie narodowym. w warunkach globalizacji, 
pod wpływem systemu międzynarodowego, forma ta uległa silnej modyfikacji. 
symptomatyczne stały się zmiany w obszarze polityki monetarnej banku central-
nego. wcześniejsza polityka tej instytucji wspierała wzrost gospodarczy i sta-
bilność kompromisu płacowego. nadanie jej statusu niezależności zasadniczo 
ograniczyło działania do stabilizacji poziomu inflacji.

system międzynarodowy oddziałuje również na formę państwa i relacje 
państwo–gospodarka. Deficyt publiczny jest interpretowany jako pogorszenie się 
kondycji państwa i złe zarządzania budżetem. wysoki dług publiczny sprawia, 
że w strukturze wydatków budżetowych rośnie udział wydatków ponoszonych 
w związku ze spłatą odsetek. w ten sposób międzynarodowy system finanso-
wy oddziałuje na decyzje budżetowe gospodarek. Forma państwa ulega trans-
formacji z państwa interwencyjnego na rzecz państwa ograniczającego wydatki, 
zwłaszcza w obszarze zabezpieczeń społecznych, z mniejszym deficytem, ale też 
z niższymi kontrybucjami.

Forma konkurencji również ulega zmianie. Produkcja realizowana dotąd 
na bazie wykorzystania czynników krajowych w warunkach małego otwarcia na 
rynki zagraniczne pod wpływem procesu umiędzynarodowienia otwiera się na 
konkurencję i system międzynarodowy. rosnące znaczenie systemu międzynaro-

16  zob. P. Petit, Formes structurelles et régimes de croissance de l’après-fordism, „l’année de 
la régulation” 1998, vol. 2; idem, Institutions, activités et territoires dans une approche régulation-
niste de l’après-fordism, „Géographie, economie et société” 2000, vol. 4.
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dowego, w tym globalnych rynków finansowych, wpływa na sposób zarządzania 
firmami i bezpośrednio oddziałuje na podział dochodów, zarządzanie produkcją 
oraz stosunki płacowe.

Forma związana ze stosunkami płacowymi także znalazła się pod silną pre-
sją systemu międzynarodowego i zmian kanalizowanych przez pozostałe instytu-
cje. rozszerzanie i pogłębianie się konkurencji wykraczającej poza ramy narodo-
we wprowadza modyfikacje na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym. 
Funkcjonowanie globalnych rynków finansowych wpływa na decyzje inwesty-
cyjne i produkcyjne firm, w tym na wdrażanie elastycznych form zatrudnienia. 
nierównowaga i niestabilność finansów publicznych związane z realizowaniem 
wydatków socjalnych wymuszają implementację reform w zakresie systemów 
zabezpieczeń społecznych, czasami odwołując się do prywatyzacji sektora, która 
otwiera drogę dla rynków finansowych17.

szczególne znaczenie globalnego systemu finansowego dla kształtowania 
hierarchii instytucjonalnej pozwoliło regulacjonistom sformułować tezę, we-
dług której kapitalizm oparty na finansach zastąpił fordowski reżim akumulacji. 
wcześniejszy system gwarantował wzrost produktywności, a wraz z nią wzrost 
płac realnych, które generowały masową produkcję i konsumpcję. nowy re-
żim finansowy spoczywa na zyskach giełdowych i stopach zwrotu określonych 
przez rynek finansowy, a zmniejszenie znaczenia stosunków społecznych wynika 
z określenia nowych priorytetów.

regulacjoniści podkreślają, że nie ma jednego reżimu akumulacji finanso-
wej typowego dla wszystkich gospodarek. Przyznając, że nowy reżim rozwinął 
się w pełni jedynie w stanach zjednoczonych i w znacznej mierze w wielkiej 
Brytanii18, zastanawiają się, czy reżim akumulacji finansowej może mieć trwały 
i stabilny charakter oraz czy może zaistnieć w innych krajach. trwałość reżi-
mu instytucjonalnego opartego na finansyzacji jest problematyczna – zarówno 
z punktu widzenia teoretycznego, jak i aplikacyjnego19. liczne kryzysy związane 
z systemem finansowym, od kryzysu azjatyckiego z 1997 roku, bańki interneto-
wej (dot-com buble) z 2001 roku aż do kryzysu subprime z 2007 roku, wstrząsa-
ły systemem finansowym. Profetyczne wydają się wątpliwości regulacjonistów 

17  r. Boyer, L’ère..., s. 35–38.
18  F. chesnais, La théorie du régime d’accumulation financiarisé: contenu, portée et interroga-

tions, Forum de la régulation, Paris 2001, s. 29, http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec8/
Datos/documentos/ponencias/chenais%20F%20plenario.PDF (2.04.2014).

19  r. Boyer, L’ère..., s. 13.
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wobec trwałości reżimu opartego na akumulacji finansowej, kiedy zauważali na 
kilka lat przed kryzysem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, że sy-
stem ten może przynieść „kryzys, którego epicentrum znajdzie się w stanach 
zjednoczonych”20.

podsumowanie

reżim instytucjonalny, w którym stosunki płacowe stanowiły nadrzędną formę 
instytucjonalną, uległ destabilizacji w latach 70. XX wieku. Proces globalizacji, 
a zwłaszcza rozwój globalnych rynków finansowych, wpłynął na zmianę hie-
rarchii form instytucjonalnych. w okresie powojennym państwo miało znaczą-
cy wpływ na kształtowanie form instytucjonalnych, które sprzyjały stabilizacji. 
nowe uwarunkowania zmieniają strukturę współczesnego systemu kapitalistycz-
nego. Państwa narodowe mają coraz mniejszy wpływ na kształtowanie się in-
stytucji. liberalizacja finansowa nie zapewnia równowagi globalnej, a działania 
spekulacyjne na rynkach finansowych wpływają destabilizująco. zmiana archi-
tektury instytucjonalnej skutkuje pauperyzacją społeczeństwa i powiększaniem 
dysproporcji dochodowych. współczesny system z dużą dozą liberalizacji i ma-
łym państwem prowadzi do nierównowagi i dysproporcji, dowodząc tym samym, 
zdaniem regulacjonistów, konieczności interwencji państwa. 

analiza hierarchii instytucjonalnej, gwarantującej trwałość reżimu akumu-
lacji w długim okresie, prowadzi regulacjonistów do postawienia hipotezy, że 
architektura instytucjonalna związana z globalizacją finansową na skutek wstrzą-
sów zostanie zrekonstruowana i pojawi się nowy reżim społecznie sterowany, 
odmienny od reżimu opartego na finansjeryzacji.
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the hierarChy of institutional forms and its impliCations  
in the interpretation of frenCh sChool of regulation
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summary

on the basis of contemporary French heterodox economics, the school of regulation 
explains the socio-economic phenomenon and also the problems of capitalism referring 
to the concept of institutional forms and the accumulation regime. 

the goal of this article is the synthetic interpretation of basic institutional forms, 
which according to the representatives of regulation theory determine the economic 
adjustments. the configuration and hierarchy of these forms define the peculiarity of 
growth regime. in the first part of the article the hierarchy of forms peculiar to the postwar 
economic growth was described. in the second part the issues referring to present struc-
ture of institutional forms and dilemma connected with contemporary growth regime are 
presented.

 


