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Wykorzystania ekonomicznej analizy prawa 
w polityce gospodarczej

I. Zakres analizy
U podstaw ekonomicznej analizy prawa – bez względu na to, do jakiej szkoły2 jej przed-

stawiciele należą – tkwi założenie, że prawo powinno być ekonomicznie efektywne, to znaczy 
powinno prowadzić do ekonomicznie efektywnej alokacji zasobów3. Oznacza to, że kluczowe 
znaczenie w tej koncepcji ma pojęcie efektywności. W związku z tym, że przedmiotem rozwa-
żań jest polityka gospodarcza, właściwym wydaje się odniesienie tego pojęcia do całej gospo-
darki. Dlatego używając go, będziemy mieć na myśli „efektywność globalną” w znaczeniu na-
danym temu pojęciu przez P. A. Samuelsona i W. D. Nordhausa. Zgodnie z nim efektywność 
globalna ma miejsce wtedy, gdy gospodarka znajduje się na granicy swoich możliwości pro-
dukcyjnych albo mówiąc inaczej, jest zorganizowana tak, by przy danych zasobach i technice 
zaopatrzyć konsumentów w możliwie największy zestaw dóbr. Odnosząc efektywność do alo-
kacji zasobów, oznacza to stan, w którym nie jest możliwe zreorganizowanie produkcji w taki 
sposób, by ktoś znalazł się w lepszej sytuacji bez pogorszenia sytuacji kogoś innego, czyli jest to 
stan odpowiadający optimum Pareto, względnie zgodny z kryterium Kaldora-Hicksa4.

Każda polityka, w tym także polityka gospodarcza prowadzona jest przez władze publicz-
ne. Polityka jako działalność praktyczna stanowi pewną całość. Dlatego też jej podziały doko-
nywane według różnych kryteriów na tak zwane polityki cząstkowe, do których należy także 

1  Prof. UE dr hab. nauk ekonomicznych, Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej funkcjonującego przy Kate-
drze Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dziekan Wydziału Ekonomii 
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w latach 2002–2008, Prodziekan ds. Nauki Wy-
działu Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w latach 1996–2002, Kierownik 
Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w la-
tach 1993–2002, Prodziekan ds. Studiów dla pracujących – Wydział Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach w latach 1987–1993, Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Systemów Planowa-
nia Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w latach 1984–1987.

2  Charakterystyka współczesnych szkół ekonomicznej analizy prawa zawarta jest na przykład w fundamentalnej 
pracy R. Cooper, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009, s. XIX–XXVI. Por. też W. Gromski, Law and 
economics jako teoria polityki prawa, w: J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach 
prawniczych, Warszawa 2007, s. 48–51.

3 J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Kraków 2006, s. 127, 137.
4  P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia 1, s. 728, Ekonomia 2, s. 510, Warszawa 1995.
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polityka gospodarcza, są umowne, gdyż precyzyjnego podziału nie da się dokonać. Istota po-
lityki jest taka sama, dla wszystkich polityk cząstkowych, różnice wynikają ze specyfiki przed-
miotu lub innych cech polityk cząstkowych. Dlatego też część rozważań dotyczących wyko-
rzystania analizy prawa w polityce gospodarczej odnieść można do całej polityki. 

Działalność władz publicznych nie przyczynia się oczywiście w sposób bezpośredni do 
wzrostu produktu krajowego. Uzasadnieniem dla jej prowadzenia jest właśnie wzrost glo-
balnej efektywności, czyli rozwój tej sfery (działalności) wraz z towarzyszącym jej wzrostem 
kosztów jest uzasadniony tak długo, jak długo efektywność globalna wzrasta. W państwach 
praworządnych prawo tworzy podstawy działalności władz publicznych i prowadzenia polity-
ki. Otwiera to pole do zastosowania ekonomicznej analizy prawa w sferze polityki. Podstawę 
prawną stwarza dla niej w Polsce Konstytucja RP w art. 118 ust. 3, w którym stwierdza się, 
że: „wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej 
wykonania”5. Takie ekonomiczne konsekwencje proponowanych lub istniejących rozwiązań 
prawnych mogą być bardzo zróżnicowane. Mogą one w szczególności dotyczyć: 
1) kosztu funkcjonowania władz publicznych i ich administracyjnego aparatu; 
2) kosztów ponoszonych przez układy działające w danym systemie prawnym;
3) wpływu na funkcjonowanie i rozwój różnych sfer życia społecznego i gospodarczego, 

w tym na wielkość produktu krajowego i realizację innych celów, takich jak saldo wymia-
ny z zagranicą lub stabilizacja wartości pieniądza;

4) konsekwencji ekonomicznych generowanych przez normy prawne zachowań układów 
działających.
Obok bezpośrednich efektów zastosowania lub istnienia norm prawnych mogą wystąpić 

efekty pośrednie, będące następstwem efektów bezpośrednich, a także potencjalne efekty po-
jawiających się lub traconych szans, które w takiej analizie też powinny być uwzględnione.

Nie ulega wątpliwości, że istnienie władzy publicznej generuje koszty, bez względu na 
przedmiot jej działania. Podobnie rzecz się ma z kosztami ponoszonym przez układy dzia-
łające. Potrzeba ich racjonalizacji jest więc uniwersalnym problemem polityki, co oznacza, 
że ekonomia prawa znajduje zastosowanie w polityce bez względu na jej przedmiot. Także 
wpływ regulacji prawnych na rozwój różnych sektorów działalności i życie obywateli powi-
nien być przedmiotem analizy w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Można jednak 
postawić tezę, że w sferze polityki gospodarczej rola takiej analizy jest szczególna z dwóch po-
wodów. Po pierwsze dlatego, że to w gospodarce tworzony jest produkt krajowy i od rozwoju 
gospodarczego zależy zarówno wielkość produktu krajowego, jak i środki finansowe, którymi 
dysponują władze publiczne dla realizacji stojących przed nimi zadań. Po drugie w warun-
kach gospodarki rynkowej dominuje działalność gospodarcza prowadzona przez obywateli, 
jest przez nich podejmowana i prowadzona na własne ryzyko. Władza publiczna prowadzi 
działalność gospodarczą tylko w tych sektorach, w których z różnych przyczyn nie są speł-
nione warunki niezbędne, aby mechanizm rynkowy prawidłowo funkcjonował, lub w tych, 
których funkcjonowanie i rozwój, ze względu na przedmiot działalności lub jej specyficzne 
cechy, nie mogą być działaniu tego mechanizmu podporządkowane. Na skutek tego ogrom-
ne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i funkcjonowania gospodarki mają normy prawne, 
które wpływają na skłonność do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, stwarzają 

5  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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warunki do racjonalnego gospodarowania zasobami i sprzyjają ich efektywnej alokacji, a tak-
że precyzujące od strony przedmiotowej zakres wyłączenia sektorów gospodarczych z zakresu 
działania mechanizmu rynkowego. Do tych warunków należy także zaliczyć te koszty ukła-
dów gospodarczych, które wynikają z obowiązującego prawa. Na specjalną uwagę zasługują 
normy określające rolę państwa w gospodarce z racji ich trudnego do przecenienia, a jedno-
cześnie pośredniego wpływu na globalną efektywność. 

Dążenie do racjonalizacji kosztów nie sprowadza się wyłącznie do eliminacji rozwiązań 
wadliwych czy też zbędnych. Niekiedy konieczne jest przeprowadzenie kalkulacji, czy uza-
sadnione jest na przykład stosowanie bardziej wymagających i pewniejszych procedur, ale za-
razem kosztowniejszych, czy też ze względów ekonomicznych należy je zastąpić procedurami 
tańszymi, ale niedającymi równie wysokiego stopnia pewności6. Możliwe jest zastosowanie 
w odniesieniu do pewnej kategorii podmiotów procedur uproszczonych lub wyłączenie ich 
z zakresu działania określonych norm, zgodnie z zasadą, że prawo nie troszczy się o drobiaz-
gi. Mogą zostać użyte kryteria uzależniające obowiązywanie określonych norm od spełnie-
nia pewnych warunków, na przykład ze względu na istotność w grę mogą wchodzić cechy 
ilościowe. Decyzje w tym zakresie zależeć mogą od wyników analizy ekonomicznej. Użycie 
w poprzednim zdaniu słowa „mogą” jest uzasadnione tym, że kryterium ekonomiczne nie jest 
jedynym kryterium wykorzystywanym w procesie podejmowania decyzji. Wnioski wypły-
wające z analizy ekonomicznej nie znajdą zastosowania w szczególności wtedy, gdy stoją one 
w sprzeczności z wartościami lub zasadami postępowania uznanymi za nadrzędne. Oznacza 
to, że uwarunkowania kulturowe, polityczne i prawne mogą stwarzać ograniczenia dla wyko-
rzystania wniosków płynących z ekonomicznej analizy prawa.

Podstawowym problemem polityki, a więc także polityki gospodarczej, jest znalezienie 
zestawu środków, których użycie pozwala oczekiwać, że cele zostaną osiągnięte. Najpow-
szechniej używanym środkiem polityki są normy prawne, które stwarzają podstawy prawne 
do stosowania przez władze publiczne innych środków lub do podejmowania przez nie dzia-
łań albo też mają za zadanie kształtowanie zachowań innych podmiotów, w tym podmio-
tów gospodarczych, w taki sposób, by sprzyjały one realizacji celów. W związku z tym należy 
podkreślić, że Autorzy podejmujący problematykę prawa i ekonomii uznają, że przedmiotem 
ekonomicznej analizy prawa jest badanie wpływu ustanowionych lub projektowanych norm 
prawnych na zachowanie ludzi7. Użycie instrumentów kształtujących zachowania układów 
działających może zmierzać do:
1) wyeliminowania lub zmniejszenia liczby zachowań niepożądanych;
2) tworzenia sprzyjających warunków dla zachowań pożądanych;
3) zachęcenia układów do pewnych zachowań lub podejmowania działań.

We wszystkich tych sytuacjach zadaniem prawa i ekonomii jest, albo ocena istniejących 
norm z punktu widzenia ich wpływu na zachowania układów albo przeprowadzenie analizy 
zmierzającej do sformułowania takich norm, które sprzyjają osiągnięciu zamierzonych celów 
najniższym kosztem lub to umożliwiają.

6  Problematyka ta w odniesieniu do wybranych dziedzin prawa przedstawiona została między innymi w cyto-
wanym opracowaniu R. Coopera, T. Ulena, Ekonomiczna analiza prawa, s. 87–683, a także w pracy J. Stelmacha, 
B. Brożka, W. Załuskiego, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, s. 87–177.

7  Szerzej na ten temat pisze J. Boehlke w opracowaniu Charakterystyka nurtu prawo i ekonomia we współczesnej 
myśli ekonomicznej, w: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład ekonomiczny w gospodarce, Toruń 2005, s. 44–46.
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W ekonomicznej analizie prawa z jednej strony zakłada się, że prawo powinno być eko-
nomicznie efektywne, a zatem jej zadaniem jest dostarczanie przesłanek dla optymalizacji alo-
kacji zasobów, w czym mieści się działanie zmierzające do eliminowania nieuzasadnionych, 
zbędnych kosztów8, a z drugiej stwierdza się, że jej przedmiotem jest badanie wpływu norm 
prawnych na zachowanie ludzi, a w szczególności to, czy skłaniają jednostki i społeczeństwo do 
efektywnej alokacji9. Oznacza to, że normy prawne powinny być tak kształtowane, aby umoż-
liwiały racjonalne zachowania i skłaniały do zachowań pożądanych przez władze  publiczne.

Jednak analiza znaczenia nadawanego terminowi „ekonomiczna analiza prawa” wskazuje, 
że jego zakres znaczeniowy jest szerszy, nie ogranicza się wyłącznie do analizy konsekwencji od-
działywania norm prawnych na zachowania aktorów życia społecznego i gospodarczego. Eko-
nomiczna analiza prawa znajduje zastosowanie także w odniesieniu do konstrukcji prawnych 
i organizacyjnych, które zawierają w sobie rozwiązania w zakresie organizacji życia społecznego 
i gospodarczego. Jest to spowodowane tym, że rozstrzygnięcia tego rodzaju z jednej strony ge-
nerują koszty związane z funkcjonowaniem władzy i administracji publicznej, a z drugiej na-
kładają różnego rodzaju obowiązki na układy działające, nie tylko gospodarcze, lub też formu-
łują warunki, które układy te muszą spełnić, aby skorzystać z przysługujących im praw. W tym 
wypadku przed ekonomiczną analizą prawa można postawić zadanie znalezienia takich roz-
wiązań, które pozwalają osiągnąć zamierzony cel możliwie najmniejszym kosztem. 

II. Przyczyny utrudniające dokonanie analizy
Jak już stwierdzono, szczególnym zainteresowaniem ekonomicznej analizy prawa cieszy 

się ta grupa norm prawnych, która jest wykorzystywana do kształtowania zachowań. Fakt ten 
uzasadnia przeprowadzanie ekonomicznej analizy norm prawnych, którymi polityka gospo-
darcza posługuje się lub które zamierza zastosować. Jednak dokonanie takiej oceny napotyka 
na wiele trudności, także takich, które wynikają ze specyfiki polityki gospodarczej. Do naj-
ważniejszych należy zaliczyć:
1) trudności w ocenie skutków zastosowania środków, które wystąpią w przyszłości. Jest to 

spowodowane tym, że trudno precyzyjnie przewidzieć nie tylko zbiór i kształt uwarunko-
wań wpływających w przyszłości na reakcje podmiotów na zastosowane środki, ale także 
subiektywną ocenę znaczenia tych uwarunkowań dokonywaną przez nie. Oznacza to, że 
możliwości wykorzystania w tym celu doświadczeń pochodzących z przeszłości są ograni-
czone, nawet jeśli pochodzą z tego samego kraju lub przynajmniej kręgu kulturowego. Co 
za tym idzie, wnioski formułowane na tej podstawie cechują się dużą niepewnością;

2) zróżnicowanie celów polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza dąży na ogół do osią-
gnięcia wielu celów mających odmienny charakter, przy czym substytucja między nimi 
jest albo mocno ograniczona, albo też nie występuje w ogóle. Wystarczy w tym kontek-
ście przykładowo wskazać na typowe cele polityki gospodarczej: wzrost gospodarczy, peł-
ne zatrudnienie, stabilizację wartości pieniądza. Dlatego też często mówi się, że podmiot 
realizuje wiązkę celów, przy czym między celami tworzącymi ją mogą zachodzić, różnego 

8  Por. J. Stelmach, Spór o ekonomiczna analizę prawa, w: Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, 
s. 13–14.

9  W. Gromski, Law and Economics jako teoria polityki prawa, w: Analiza ekonomiczna w zastosowaniach praw-
niczych, s. 48–49. Na temat różnych sposobów rozumienia postulatu głoszącego, że prawo powinno być ekono-
micznie efektywne piszą m.in. J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, s. 25–39.
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rodzaju relacje i fakt ten musi być brany pod uwagę w toku analizy. W szczególności na-
leży zauważyć, że osiągnięcie jednego celu może zależeć od stopnia realizacji innego lub 
innych celów, a jednocześnie ze względu na stosowane środki służące do ich osiągnięcia 
mogą między nimi zachodzić relacje zgodności, obojętności lub konkurencji. Zakładając, 
że podmiot polityki dąży do realizacji wszystkich celów, powstaje istotny problem meto-
dyczny, a mianowicie określenia całościowego wpływu danego środka na wszystkie cele, 
w sytuacji gdy nie ma możliwości sprowadzenia oceny stopnia ich realizacji do wspólnego 
mianownika, nawet wtedy, gdy mają ilościowy charakter;

3) dywersyfikację niektórych celów polityki gospodarczej w regionach. Przyczyną jest zróż-
nicowanie sytuacji poszczególnych regionów oraz dążenie władz centralnych do wyrów-
nania międzyregionalnych dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach 
życia. Na skutek tego konieczna jest nie tylko analiza następstw użycia środków polityki 
globalnej w skali kraju, ale także w poszczególnych jego częściach;

4) posługiwanie się do osiągnięcia celów wiązką środków. Jest to konsekwencją tego, że pod-
miot polityki dąży do realizacji wiązki celów, co wymaga użycia wielu środków, a każdy 
z nich może potencjalnie wywierać wpływ na wiele celów. Ma to znaczenie dla ekono-
micznej analizy norm prawnych wykorzystywanych w charakterze instrumentu polityki 
gospodarczej. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie oceny wpływu każdego środka 
na każdy cel. Pojawiają się przy tym znowu wskazane już trudności związane z całościo-
wą oceną wpływu nie tylko wszystkich instrumentów, lecz nawet każdego instrumentu 
z osobna w odniesieniu do wszystkich celów z uwagi na brak wspólnej płaszczyzny oceny. 
Ponadto synergiczne oddziaływanie wielu środków sprawia, że zachodzi potrzeba doko-
nania dodatkowej analizy, uwzględniającej ten fakt;

5) opóźnienie skutków zastosowanych środków. Środki polityki cechują się odmiennym 
opóźnieniem wystąpienia skutków, a różne skutki użycia danego środka także występu-
ją po różnym czasie, licząc od momentu jego zastosowania. Konsekwencje tego faktu nie 
mogą być z wielu przyczyn pominięte w toku analizy ekonomicznej, a w szczególności ze 
względu na ekonomiczną efektywność rozważanych alternatywnych działań oraz potrze-
bę oceny momentu czasowego, w którym poszczególne środki polityki powinny zostać 
zastosowane, aby ich łączny efekt był maksymalny. Pociąga to oczywiście za sobą znaczny 
wzrost złożoności takiej analizy, gdyż zachodzi potrzeba przeprowadzenia jej w różnych 
interwałach czasowych, a także uwzględnienia zmieniających się uwarunkowań wpływa-
jących na wielkość opóźnienia;

6) występowanie bezpośrednich i pośrednich skutków zastosowanych środków, przy czym 
skutki takie dotyczyć mogą tego samego lub wielu celów i mogą mieć sekwencyjny cha-
rakter, czyli skutek jest przyczyną wystąpienia skutku kolejnego. Wydaje się, że analiza 
tego rodzaju nie może pomijać istotnych konsekwencji wtórnych, ale w związku z tym za-
chodzi konieczność podjęcia decyzji, w jakim horyzoncie czasowym takie następstwa uży-
cia środków powinny zostać w danym przypadku objęte analizą;

7) występowanie kosztów tworzenia prawa, jego stosowania, korzystania z przyznanych 
uprawnień i kompetencji oraz egzekwowania prawa. Ich oszacowanie napotyka na trud-
ności przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, tylko część kosztów daje się wy-
razić w pieniądzu, wiele z nich ma trudno wymierny lub wręcz niewymierny charakter, 
względnie wymaga dokonania skomplikowanych szacunków, których efekty mają pro-
blematyczną wartość. Dotyczy to w szczególności skutków społecznych i ekologicznych, 
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a niekiedy także politycznych, związanych z uzyskaniem lub utratą poparcia społecznego. 
Jeszcze większych problemów nastręcza ocena strat poniesionych z powodu utraconych 
szans, będących następstwem wprowadzonych rozwiązań prawnych i związanych z nimi 
wymogów, które mogą powodować zmniejszenie skłonności do prowadzenia i rozwija-
nia działalności gospodarczej. Kosztami tymi są odpowiednio mniejszy produkt krajowy, 
mniejsza liczba miejsc pracy, a także niższe wpływy z podatków.

III. Ekonomiczna analiza prawa w polityce systemowej 
i procesowej 

W rozważaniach dotyczących zastosowania ekonomicznej analizy prawa w polityce go-
spodarczej nie można pominąć faktu, że polityka gospodarcza składa się z dwóch części: 
1) polityki kształtującej system i porządek gospodarczy, która skrótowo określana jest mia-

nem polityki systemowej lub polityki ładu gospodarczego;
2) polityki oddziałującej na przebieg procesów gospodarczych, określanej na ogół mianem 

polityki procesowej.
Podział taki jest istotny, gdyż ze względu na odmienny charakter celów tych polityk pro-

wadzą je różne podmioty i posługują się różnymi środkami. Polityka systemowa to domena 
parlamentu, a polityka procesowa rządu10. O ile środki polityki procesowej mają bardzo zróż-
nicowany charakter, gdyż należą do nich zarówno normy prawne (głównie o charakterze wy-
konawczym), jak i podejmowane przez władze publiczne przedsięwzięcia, zawierane przez nie 
umowy, a także instrumenty informacyjne, o tyle środkami polityki systemowej są wyłącznie 
normy prawne, i to te w randze ustaw, w tym ustawa zasadnicza. Są to:
1) normy organizujące gospodarkę, to znaczy określające uprawnienia władz publicznych 

w zakresie oddziaływania na gospodarkę, a zarazem uprawnienia decyzyjne układów go-
spodarczych, nakładane na nie różnego rodzaju ograniczenia i obowiązki, w tym podat-
kowe, ubezpieczeniowe i informacyjne. W tej grupie norm należy również umieścić nor-
my kształtujące powiązania między podmiotami władzy publicznej dotyczące, najogól niej 
mówiąc, ich współdziałania, w tym nakładające obowiązek koordynacji działań i przeka-
zywania informacji;

2) reguły postępowania układów działających, a w szczególności układów gospodarczych 
i administracji publicznej w odniesieniu do tychże układów. Są to między innymi normy 
regulujące współdziałanie między układami (zawieranie i wykonywanie umów), zasilanie 
układów w formie zwrotnej i bezzwrotnej, korzystanie z zasobów, w tym z zasobów pracy 
i zasobów naturalnych, dostęp do rynku (w jakim zakresie rynek jest otwarty, a w jakim 
ograniczony lub zamknięty), określające reguły konkurencji i ustalania cen. W tej grupie 
norm na szczególną uwagę zasługują normy ustalające zobowiązania publiczno-prawne 
układów gospodarczych i zasady ich regulacji. Treść tych norm ma fundamentalne zna-
czenie dla efektywności gospodarowania zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicz-
nej, gdyż przesądzają one o logice funkcjonowania gospodarki, co wiąże się z motywami 
postępowania układów i kryteriami ich oceny. Są to dwie grupy norm: 
a) normy tworzące konstrukcję systemu gospodarczego, które określają w szczególności 

kompetencje państwa w zakresie planowania gospodarczego i zarządzania gospodar-

10  Por. A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Warszawa 2008, s. 20.
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ką, formy własności środków produkcji, formy rynku, formy przedsiębiorstw, formy 
gospodarki pieniężnej,

b) normy zawierające szczegółowe rozwiązania prawne określające obowiązki i upraw-
nienia władz publicznych oraz układów gospodarczych. 

Na koszt funkcjonowania systemu gospodarczego składają się koszty funkcjonowania za-
rządzającego gospodarką aparatu władz publicznych oraz koszty układów gospodarczych wy-
nikające z obowiązków i ograniczeń nakładanych na nie przez te władze oraz odnoszących 
się do ich powiązań z innymi układami w kraju i za granicą. Koszty generowane bezpośred-
nio przez władze publiczne są proporcjonalne do zakresu ingerencji państwa w gospodarkę. 
Natomiast koszty wynikające z powiązań między układami zależą od treści norm prawnych 
i od nieformalnych reguł postępowania znajdujących wyraz przede wszystkim w tak zwanych 
zwyczajach handlowych.

Doświadczenie historyczne wskazuje na to, że dominacja państwowej własności środków 
produkcji i towarzyszący jej na ogół nakazowo rozdzielczy system kierowania gospodarką po-
wodują ogromny rozrost aparatu administracyjnego zarządzającego gospodarką i wzrost obo-
wiązków planistycznych oraz sprawozdawczych w układach gospodarczych. Wzrasta również 
gwałtownie liczba różnego rodzaju nakazów, zakazów i limitów ograniczających swobodę po-
dejmowania decyzji we wszystkich układach, co wręcz uniemożliwia im racjonalne gospoda-
rowanie. Powoduje to drastyczny spadek efektywności gospodarowania. Można założyć, że 
także w gospodarce rynkowej zwiększanie roli państwa w gospodarce ma podobne, aczkol-
wiek nie tak daleko idące, konsekwencje. Działanie tego rodzaju jest uzasadnione tak długo, 
jak długo negatywne efekty i koszty towarzyszące temu procesowi są mniejsze od efektów 
pozytywnych11. Jednak co najmniej z dwóch powodów nie jest możliwe nawet przybliżone 
oszacowanie tych efektów w pełni. Po pierwsze dlatego, że ekonomia nie jest nauką ekspery-
mentalną, a w związku z tym nie można precyzyjnie powiązać skutków z przyczynami, gdyż 
nie da się wyeliminować czy też ustabilizować wpływu wielu innych czynników oddziałują-
cych w danym przedziale czasowym na badany obiekt lub proces. Po drugie, skutki mogą być 
zarówno pożądane, jak i niepożądane, ich rozkład w czasie może być bardzo zróżnicowany, 
a ponadto często są niewymierne, gdyż mają jakościowy charakter, a nawet gdy są wymierne, 
to trudno sprowadzić je do wspólnego mianownika. Wszystko to sprawia, że konstrukcja sys-
temu gospodarczego kształtowana jest głównie na podstawie wyznawanych doktryn politycz-
nych i ekonomicznych oraz ideologii, a także interesów grup społecznych. Istnieje natomiast 
możliwość wykorzystania ekonomicznej analizy prawa w procesie konstruowania poszczegól-
nych norm prawnych w celu minimalizacji kosztów stosowania i egzekwowania prawa. In-
nymi słowy, w polityce systemowej możliwe jest posłużenie się omawianą metodą wyłącznie 
w sposób analityczny. 

Według kryterium podmiotowego koszty związane ze stosowaniem prawa można podzie-
lić na koszty powstające u podmiotu polityki, koszty powstające u podmiotów, do których 
dana norma jest adresowana, oraz koszty generowane w innych układach. Te ostatnie mogą 
w szczególności wystąpić wtedy, gdy pierwsze dwie grupy podmiotów przerzucają koszty po-
wstające u nich na inne układy, czy to przez wprowadzenie opłat, czy też przez podwyższenie 
ceny. Normy te generują koszty zarówno po stronie władz publicznych, jak i w układach go-

11  W tym kontekście warto przytoczyć pogląd, że „prawo nie tylko ułatwia zawieranie transakcji gospodarczych, 
ale także ogranicza różne rodzaje działalności gospodarczej”. R. Cooper, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, s. 5.
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spodarczych. Można przyjąć, że są to bezpośrednie koszty funkcjonowania systemu gospo-
darczego znajdujące wyraz w kosztach funkcjonowania aparatu władz publicznych, zarzą-
dzającego gospodarką i obsługującego układy gospodarcze, a także zajmującego się poborem 
podatków, ceł, opłat oraz wypłatą dotacji i subwencji. Po stronie układów gospodarczych są 
to między innymi koszty związane ze spełnianiem obowiązków ewidencyjnych, sprawozdaw-
czych, gromadzeniem dokumentacji i spełnianiem innych wymogów narzuconych przez pra-
wo, a także koszty wnoszonych opłat związanych z prowadzeniem działalności. Ze względu 
na cele stawiane ekonomicznej analizie prawa istotny jest również podział kosztów na te, któ-
re można wyrazić w pieniądzu, i te, w odniesieniu do których możliwość dokonania takiej 
oceny jest wątpliwa lub jest to wręcz niemożliwe. Koszty tej ostatniej grupy utrudniają doko-
nanie pełnej oceny kosztów zastosowania instrumentów polityki.

Skoro u podstaw ekonomii prawa tkwi założenie, że prawo powinno być ekonomicznie 
efektywne, to wypływa stąd wniosek, że prawodawca dążyć powinien nie tylko do właściwe-
go uregulowania danej sfery życia społecznego z formalno-prawnego punktu widzenia, lecz 
powinien się także starać o uregulowanie jej w taki sposób, aby zminimalizować koszty sto-
sowania prawa oraz koszty jego egzekwowania, a także zminimalizować koszty wywiązywa-
nia się z obowiązków narzuconych przez prawo zobowiązanym do tego podmiotom, w tym 
układom gospodarczym. Normy te powinny być również konstruowane z myślą o tym, aby 
nie zmniejszały możliwości wykorzystania pojawiających się szans i nie utrudniały unikania 
zagrożeń. Wypływa stąd wniosek, że zastosowanie ekonomicznej analizy prawa w celu obni-
żenia kosztów jego stosowania i egzekwowania dotyczyć może wszystkich norm prawnych, 
bez względu na ich przedmiot.

IV. Osiąganie celów pozytywnych
Nasuwa się pytanie, czy ekonomiczna analiza prawa znajduje zastosowanie wyłącznie 

w odniesieniu do działań zmierzających do poprawy efektywności poprzez obniżenia kosz-
tów, czy też może być także wykorzystana do osiągania pozytywnych celów polityki gospo-
darczej, to znaczy, mówiąc najogólniej, do tworzenia warunków sprzyjających podejmowaniu 
i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz osiągania szczegółowych celów tej polityki. Nie 
ulega wątpliwości, że sama koncepcja zastosowania określonych środków, typu: ulgi podat-
kowe, dotacje, preferencyjne oprocentowanie, powinna wyjść od polityków gospodarczych. 
Jednak skuteczność i efektywność ich działań zależy także od sformułowania formalnych wa-
runków, które muszą być spełnione, aby z danych preferencji skorzystać, i w tej sferze ekono-
miczna analiza prawa ma dużą rolę do odegrania. 

Jeśli przedmiot regulacji ma ekonomiczny charakter, mieści się w polu zainteresowania 
polityki gospodarczej, normy prawne w zależności od przedmiotu regulacji powinny być 
konstruowane także z myślą o:
1) tworzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
2) generowaniu przychodów władz publicznych.

Można powiedzieć, że w tym również znajduje wyraz ścisły związek prawa z polityką go-
spodarczą i na tym polega specyfika wykorzystania ekonomii prawa w polityce gospodarczej. 
Oznacza to, że we wszystkich sferach będących przedmiotem prawnych regulacji, prawo nie 
powinno generować zbędnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarczego, a ekonomia 
prawa jest metodą osiągania tego celu. Natomiast w sferze gospodarczej, ekonomiczna ana-
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liza prawa może także być wykorzystana jako metoda znajdowania rozwiązań sprzyjających 
pobudzaniu pożądanych działań, zachowań, procesów, kształtowania pożądanych struktur 
i osiągania efektywnej alokacji zasobów. Jest oczywiste, że projektowanie rozwiązań prawnych 
służących osiągnięciu celów polityki gospodarczej musi zawierać w sobie wszechstronną ana-
lizę towarzyszących im kosztów.

Zarówno koszty, jak i efekty pozytywnie generowane przez prawo zależą nie tylko od 
treści norm prawnych, lecz także od ich jakości oraz postawy ustawodawcy znajdującej wy-
raz w „szacunku” do procesu tworzenia prawa i ustanowionego prawa. Szacunek dla prawa 
znajduje między innymi wyraz w dążeniu prawodawcy do jego stabilizacji, co wymaga, aby 
tworzone było z maksymalną starannością, gdyż pozwala to uniknąć błędów legislacyjnych 
i wiążących się z tym w przyszłości zmian w prawie oraz w uznaniu, że normy prawne powin-
ny stwarzać stabilne warunki działania dla wszystkich układów, co wyklucza wykorzystywa-
nie ich do rozwiązywania bieżących, ciągle pojawiających się nowych problemów12. Stosunek 
do ustanowionego prawa wiąże się ściśle z kulturą polityczną, czego negatywnym przykła-
dem jest daleko idąca i na ogół robiona w pospiechu nowelizacja aktów prawnych z przyczyn 
 politycznych.

Z punktu widzenia ekonomii prawa nie mniej istotną cechą norm prawnych jest ich jedno-
znaczność, gdyż tylko wtedy układy działające mogą przewidywać ekonomiczne konsekwencje 
swoich działań, co jest warunkiem podejmowania racjonalnych decyzji. W tym kontekście na 
podkreślenie zasługuje utrwalona linia orzecznicza TK, zgodnie z którą „naruszeniem Konsty-
tucji RP jest stanowienie przepisów niejasnych, wieloznacznych, które nie pozwalają obywate-
lowi na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowań”13. W kontekście prowadzonych 
rozważań warto zaznaczyć, że te konsekwencje prawne mogą w sobie zawierać także elementy 
ekonomiczne, czego dobitnym przykładem są niejasności w przepisach podatkowych. 

Ekonomia prawa ma do odegrania istotną rolę, przy podejmowaniu decyzji na temat 
zmiany stanu prawnego. Nie ulega wątpliwości, że jego stabilizacja, jeśli pominiemy problem 
występowania błędów legislacyjnych lub niedogodności związanych z istniejącym stanem 
prawnym, nie jest pozytywnie oceniana przez układy gospodarcze, gdyż zmiany prawa są 
źródłem niepewności, którą trzeba uwzględnić w procesie podejmowania decyzji ekonomicz-

12  Przykładem traktowania ustawy jako środka służącego do rozwiązywania bieżących problemów w połączeniu 
z koniecznością ciągłego poprawiania błędów legislacyjnych jest ustawa o podatku od towarów i usług . Na przestrze-
ni lat 2011–2015 obowiązywało 18 różnych stanów prawnych (ustaw zmieniających ustawę było znacznie więcej, 
bo 36), czyli średnio stan prawny zmieniał się co 100 dni (w  2013 r. stan prawny zmienił się sześciokrotnie). Na-
leży w tym miejscu zauważyć, że podatek od towarów i usług jest dla podatników podatkiem najtrudniejszym z ra-
cji skomplikowanych zasad funkcjonowania, w szczególności ustalania miejsca opodatkowania, momentu powsta-
nia obowiązku podatkowego, a przede wszystkim odliczania podatku naliczonego. Z kolei dla budżetu państwa jest 
to najważniejsze źródło dochodów. Łatwo sobie wyobrazić, jakie koszty pociągają za sobą ciągłe zmiany tej ustawy. 
Wydaje się, że korzystają na tym wyłącznie firmy zajmujące się organizowaniem szkoleń związanych z wdrażaniem 
nowych przepisów, firmy doradztwa podatkowego dokonujące interpretacji niejasnych przepisów, wskazujące sposo-
by ich ominięcia lub wykorzystania przez podatników oraz firmy zajmujące się opracowywaniem programów księ-
gowych. Koszty szkoleń ponosi również państwo, które zmuszone jest do ciągłego szkolenia pracowników aparatu 
skarbowego, co oczywiście oznacza zmniejszenie przychodów netto z tego podatku. Obserwacja skutków kolejnych 
nowelizacji pozwala sformułować wniosek, że jeśli nawet każda z nich rozwiązuje pewne problemy, to równocześnie 
rodzi kolejne, a największym problemem jest właśnie brak stabilności prawa i jego spójności. Pewną orientacją na 
temat kosztów związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań prawnych mogłyby stanowić dane na temat przycho-
dów z tego tytułu firm doradczych prowadzących szkolenia w tym zakresie. Naturalnie jest to tylko część kosztów 
z tym związanych.

13  Wyr. TK z 7.1.2004 r., K 14/03, Legalis.
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nych, co wpływa negatywnie na ocenę ich projektowanej efektywności i jak już stwierdzono, 
rodzą koszty związane z jego stosowaniem. W konsekwencji wywiera to negatywny wpływ na 
skłonność do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególno-
ści decyzji inwestycyjnych na dużą skalę, które poprzedzone są szczegółowymi i kosztowny-
mi analizami, ich cykl realizacji jest relatywnie długi, a zmiany prawa dokonane w tym czasie 
mogą w istotny sposób wpłynąć na ich opłacalność. To ryzyko związane z ewentualną zmianą 
prawa jest tym większe, w im większym stopniu o kształcie prawa decyduje sytuacja politycz-
na, a w szczególności poglądy i interesy partii rządzącej. Dotyczy to przede wszystkim tych 
zmian, które rzeczywiście tworzą nowy stan prawny, a nie tych, które dokonywane są w celu 
doprecyzowania przepisów i likwidacji wątpliwości dotyczących ich interpretacji, względnie 
w celu likwidacji luk prawnych. 

Oczywiście, zmiany społeczne, postęp techniczny, a także zmiany różnorodnych uwarun-
kowań – począwszy od przyrodniczych, a na politycznych skończywszy – uzasadniają zmiany 
stanu prawnego. Ważne jest jednak to, aby zmiany te charakteryzowały się pewną ciągłością 
i nie były dokonywane permanentnie. W żadnym razie nie powinny też mieć charakteru wa-
hadła, którego kierunek odchylenia zależy od czynników politycznych – w tym presji grup 
interesu – a nie od racjonalnych przesłanek. 

Jeśli przyjmiemy, że względna stabilizacja prawa pozytywnie wpływa na procesy rozwo-
jowe w gospodarce, a zmiany generują koszty stanowienia i egzekwowania prawa oraz jego 
stosowania, to nasuwa się wniosek, że podjęcie decyzji na temat zmiany prawa powinno być 
poprzedzone wszechstronną analizą korzyści i kosztów tej zmianie towarzyszących, której ce-
lem jest odpowiedź na pytanie, czy korzyści, które oczekiwane są po wprowadzeniu nowych 
rozwiązań prawnych, są wyższe od oczekiwanych kosztów i utraconych korzyści, a odpowie-
dzi na nie może udzielić ekonomiczna analiza prawa. Podstawy prawnej do przeprowadzenia 
takiej analizy dostarcza jak już stwierdzono Konstytucja RP. Nie można wykluczyć, że zasto-
sowanie takiej analizy może spowodować rezygnację z projektowanych zmian, a tym samym 
może się stać czynnikiem stabilizacji prawa14.

Z punktu widzenia podmiotów gospodarczych bardzo istotną cechą charakteryzująca ja-
kość norm prawnych jest ich jednoznaczność, gdyż normy posiadające tę cechę pozwalają ła-
two i precyzyjnie ocenić, które zachowanie jest zgodne lub niezgodne z prawem. Brak takiej 
precyzji, znajdujący wyraz w możliwości zróżnicowanej interpretacji danej normy, potwier-
dzonej orzecznictwem sądowym, jest oczywiście źródłem niepewności dla układów gospodar-
czych i fakt ten uzasadnia dokonanie zmiany.

14  Jak można sądzić, jest wyłącznie retorycznym pytanie, czy ustawodawca zadał sobie trud oceny korzyści 
i kosztów (w tym utrudnień i niedogodności dla podmiotów gospodarczych oraz pracochłonności kontroli podat-
kowych) trzech przepisów:

1. Art. 89b VATU nakazującego dokonanie korekty VAT do odliczenia w wypadku niezapłacenia faktury w cią-
gu 150 dni.

2. Art. 15b PDOPrU i analogicznego art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które naka-
zują dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w wypadku nieuregulowania w przewidzianym przez usta-
wodawcę terminie faktur zakupu. Co ciekawe, obowiązek ten dotyczy także zakupów na raty oraz zakupów z odro-
czonym w umowie sprzedaży terminem płatności. 

Doprawdy trudno znaleźć przedsiębiorców, obojętnie wierzycieli czy dłużników, którzy pozytywnie wypowiadają 
się na ich temat. Brak jest natomiast informacji o ich wpływie na ściągalność VAT i terminowość zapłat zobowiązań. 
O tym, że wprowadzenie tych przepisów było pomysłem chybionym, najlepiej świadczy fakt, że z dniem 1.1.2016 r. 
przestały obowiązywać: art. 15b PDOPrU oraz art. 24d PDOFizU.
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Wykorzystania ekonomicznej analizy prawa w polityce gospodarczej

Nasuwa się wniosek, że ekonomiczna analiza prawa może i powinna być wykorzystywana 
jako narzędzie oceny i projektowania polityki gospodarczej. Nie można jednak oczekiwać, że 
może dostarczyć całościowej, syntetycznej oceny czy też umożliwiającej dokonanie syntetycz-
nej analizy porównawczej różnych wariantów polityki. Natomiast może i powinna być wy-
korzystywana do analitycznej oceny wpływu poszczególnych przepisów lub ich przedmioto-
wo wyodrębnionych zbiorów na zachowania układów, kształtowanie się kosztów stanowienia 
i egzekwowania prawa, a także ich wpływu na rozwój gospodarczy. Jej oceny mogą być bar-
dzo pomocne w procesie konstrukcji poszczególnych norm prawnych (regulacji określonych 
sfer) i przyczyniać  się do racjonalizacji polityki gospodarczej, a w konsekwencji do wzrostu 
efektywności gospodarowania. Nasuwa się w związku z tym jeszcze jeden wniosek, że wyko-
rzystanie ekonomicznej analizy prawa w polityce gospodarczej bezwzględnie wymaga współ-
działania ekonomistów i prawników. 


