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Krytyka założenia o racjonalności podmiotów na rynku a behawioralna szkoła ekonomicznej 

analizy prawa - seminarium PSEAP 31 maja 2010 roku. 

 

Marek Niedużak 

 

Law & Economics to nurt filozoficzno – prawny, który opiera się zasadniczo na 

zastosowaniu metod wypracowanych przez ekonomię do badania tego jakie prawo jest, lub 

jakie prawo być powinno. W szczególności prawo i ekonomia proponuje, by celem prawa 

była ekonomiczna efektywność i to właśnie z punktu widzenia realizacji tego celu dokonuje 

oceny instytucji prawnych. 

 

Ekonomię można rozpatrywać albo w kategoriach jej przedmiotu (dochodów, cen, 

produkcji itp.), albo też w kategoriach specyficznej metody badawczej, jaką nauka ta 

wypracowała. Model osoby racjonalnej (homo oecnomicus) to konstrukcja właściwa 

drugiemu z przedstawionych punktów widzenia. Według Blauga, założenie o racjonalności 

ludzkich wyborów na rynku jest najbardziej fundamentalnym założeniem metodologicznym. 

Z kolei Shavell w swoim wykładzie prawa i ekonomii zalicza przyjęcie założenia 

o racjonalności do konstytutywnych dla Law & Economics. 

 

Tak naprawdę ekonomiście posługują się więcej niż jedną koncepcją racjonalności. Na 

potrzeby tego seminarium zaprezentuję jednak tylko jedną wersję opartą na maksymalizacji 

użyteczności („człowiek ekonomiczny”). 

 

Homo oeconomicus to pewien model człowieka na rynku. Na model ten składają się 

dwa komponenty: formalny oraz materialny. Komponent formalny dotyczy sposobu w jaki 

człowiek ekonomiczny dokonuje swoich wyborów. Komponent materialny dotyczy treści 

jego preferencji. Komponentem formalnym nazywam jego racjonalność rozumianą, jaką 

maksymalizację użyteczności. Pisząc w pewnym skrócie, osoba racjonalna każdorazowo 

przeprowadza analizę dostępnych jej alternatyw i wybiera tę, która maksymalizuje 

oczekiwane korzyści i minimalizuje oczekiwane koszty związane z daną opcją. Komponent 

materialny „człowieka ekonomicznego” nazywam nakierowanie jego pragnień na niego 

samego. Homo oecnomicus jest egoistą, to znaczy, że interesuje go tylko i wyłącznie 

maksymalizacja jego własnej użyteczności. 
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Ekonomia posługuje się przy tym miarą tych „korzyści” i „strat”, którą jest 

„użyteczność”. Pojęcie to obejmuje subiektywne odczucie satysfakcji i zadowolenia 

z czynności lub przedmiotów, które niekoniecznie mają charakter majątkowy. W istocie jest 

to sposób opisania preferencji, które mają charakter uporządkowany, zupełny, spójny 

i przechodni. 

 

Z założeniem o racjonalności wiąże się jedno z podstawowych twierdzeń 

przyjmowanych przez zwolenników prawa i ekonomii – twierdzeniem Coase’a. Zgodnie 

z jego treścią, jeżeli koszty transakcyjne są równe zeru, wówczas efektywna alokacja danego 

uprawnienia nastąpi niezależnie od tego, komu uprawnienie to zostało początkowo przyznane 

przepisem prawa lub orzeczeniem sądu. Oznacza to, że gdy koszty transakcyjne (rozumiane 

przez Coase’a szeroko, jako przeszkody na drodze do zawarcia porozumienia) są minimalne, 

to działający racjonalnie ludzie drogą wzajemnych porozumień sami przekażą uprawnienia 

tym, którzy najwyżej je cenią (wykazują najwyższą gotowość do płacenia za nie). 

 

W pewnym uproszczeniu, to na tym twierdzeniu ufundowane są poglądy zwolenników 

szkoły ekonomicznej na funkcję, jakie pełnić powinien system prawny (mając za swój cel 

ekonomiczną efektywność). Są one dwojakie: Po pierwsze, prawo powinno obniżać koszty 

transakcyjne. Po drugie, tam gdzie koszty te są zbyt wysokie, prawo powinno naśladować 

„rynkową” alokację uprawnień. 

 

Rzeczywistość bywa jednak bardziej skomplikowana niż najbardziej eleganckie 

modele ekonomiczne. Na Uniwersytecie Cornell przeprowadzono serię eksperymentów 

badających funkcjonowanie zależności opisanych przez Coase’a w praktyce. Pewnej części 

uczestników rozdano żetony, a każdemu z biorących udział w badaniu podano kwotę 

pieniężną stanowiącą „cenę”, za jaką powinien być gotowy sprzedać żeton (jeśli go otrzymał) 

lub kupić żeton (jeśli go nie otrzymał). Następnie dano badanym możliwość dobijania targów. 

Okazało się, zgodnie z oczekiwaniami, że połowa żetonów zmieniła właścicieli. Sprawdziły 

się zatem przewidywania oparte na twierdzeniu Coase’a – początkowa alokacja żetonów 

o tyle nie miała znaczenia, że ostatecznie trafiały one do tych, którzy cenili je najbardziej. 

Oznaczało to również, że w warunkach w jakich prowadzono badanie uzyskano efekt 

minimalnych kosztów transakcyjnych.  
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Powyższy eksperyment powtórzono, z tą jednak różnicą, że zamiast żetonów rozdano 

kubki z logo uniwersytetu. Po etapie zawierania tragów okazało się, że doszło do niewielu 

transakcji. Ci, którzy otrzymali kubki nie chcieli się ich pozbywać, a ci którzy ich nie 

otrzymali nie chcieli ich nabywać. Okazuje się bowiem, że wartość jaką ludzie przypisują 

danemu dobru, zależy od tego, czy są w posiadaniu tego dobra, czy też nie: wartość, jaką 

przypisują dobru, które posiadają, jest często wyższa od wartości, jaką przypisują temu 

samemu dobru, kiedy go nie posiadają. Zjawisko to nazwano „efektem posiadania”. Jego 

występowanie podważa przydatność twierdzenia Coase’a do przewidywania zachowania się 

ludzi na realnie istniejących rynkach.  

 

Występowanie „efektu posiadania” nie jest jedynym zjawiskiem, które podważa 

założenie o racjonalności rozumianej jako maksymalizacja użyteczności. Wydaje się dziś, że 

jednostki działające na rynku „naruszają” warunki modelu homo oeconomicus na wiele 

sposobów, dając liczne przykłady ograniczonej racjonalności, ograniczonej siły woli oraz 

ograniczonego egoizmu. 

 

Przykładem ograniczonej racjonalności jest przedstawiony powyżej „efekt 

posiadania”. Ale są również inne. Badania wskazują, że większość z nas jest zbyt 

optymistyczna oceniając ryzyko wypadków przydarzających się nam samym. Ludzie potrafią 

trafnie ocenić prawdopodobieństwo wypadku czy choroby nowotworowej w populacji, ale 

szacując  prawdopodobieństwo, że im się przydarzy tego typu nieszczęście, z reguły je 

zaniżają. Można to nazwać „efektem optymizmu”. Z kolei „efekt kontekstu” polega na tym, 

że ludzie wyciągają różne wnioski z tych samych danych w zależności od sposobu ich 

przedstawienia. Na przykład informując ludzi o wypadkach samochodowych większy efekt 

„odstraszający” uzyskamy stwierdzając, że w stu wypadkach z ofiarami w ludziach zginęło aż 

40 osób, niż gdy powiemy, że sto wypadków z ofiarami w ludziach przeżyło tylko 60 osób. 

Z tym związany jest też kolejny efekt obrazujący odejście od klasycznie rozumianej 

racjonalności: ludzi bardziej „bolą” straty niż „cieszy” zysk. Ludzie mają również problemy 

z oceną prawdopodobieństwa. Psychologia zna tez inne efekty ograniczające nasza 

„racjonalność”, ale z braku miejsca nie będę ich tutaj opisywał. 

 

Przykładami ograniczonej siły woli są sytuacje, w których ludzie nie realizują planów, 

jakie sami sobie założyli i o jakich wiedzą, że przyniosłyby im one większą użyteczność. 

Każdy kto chociaż raz w życiu był na diecie, wie o czym tu mowa. 
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Przykładami ograniczonego egoizmu jest wspólne nam poczucie sprawiedliwości. Co 

ciekawe, niektóre eksperymenty wskazują, że pewne rudymentarne poczucie sprawiedliwości 

nie jest obce nawet szympansom! Ilustracją tego poczucia u ludzi jest tzw. gra ultimatum. 

Biorą w niej udział dwaj gracze: jeden proponuje drugiemu pewną kwotę do podziału, a drugi 

może jedynie proponowany mu podział zaakceptować (wtedy obaj gracze dostają po swoim 

udziale w kwocie) albo odrzucić (wtedy żaden z nich nic nie dostaje). Eksperymenty 

wykazały, że w sytuacji gdy proponujący gracz przedstawia podział „niesprawiedliwy”, to 

jest gdy oferuje zbyt mały udział w kwocie, drugi gracz raczej odrzuci propozycję (pomimo, 

że w jej efekcie, żaden z nich się nie wzbogaci), niż zaakceptuje zachowanie nie – fair. Takie 

zachowanie pozostaje w sprzeczności z oczekiwaniami wynikającymi z koncepcji 

racjonalności jako maksymalizacji użyteczności. 

 

Ekonomiści podjęli próby formułowania alternatywnych modeli podejmowania 

decyzji. Należy tu w szczególności wymienić „teorię racjonalności ograniczonej” Simona 

oraz „teorię perspektywy” Kahnemanna i Tverskiego. Teoria racjonalności ograniczonej 

oparta jest na założeniu, ludzie poszukują wyboru nie tyle maksymalizującego ich zysk, ile 

wyboru przynoszącego im zysk w wystarczającym stopniu satysfakcjonujący. Z kolei teoria 

perspektywy bazuje na poglądzie, że ludzie w sytuacji niepewności większą wagę przypisują 

minimalizacji strat, aniżeli maksymalizacji zysków. Ograniczenia tego konspektu oraz nie 

pozostawiają jednak miejsca na szczegółowe omówienie tych propozycji. 

 

Z punktu widzenia prawa i ekonomii ważne jest bowiem to, jak może wyglądać 

rekonstrukcja analizy ekonomicznej przy uwzględnieniu bardziej realistycznych założeń 

dotyczących zachowania się ludzi. 

 

Powyżej zaprezentowałem już „efekt posiadania”, który podważa twierdzenie Coase’a. 

Siłą rzeczy, nie pozostaje to bez wpływu na będącą konsekwencją twierdzenia Coase’a wizję 

funkcji prawa. Tak jak klasyczna analiza ekonomiczna skutkowała na płaszczyźnie 

normatywnej (czyli w kwestii oceny tego, jakie prawo powinno być) podejściem anty – 

paternalistycznym, tak szkoła behawioralna dostarcza argumentów na rzecz podejścia 

określanego przez zwolenników Behavioral Law and Economics jako „anty – anty – 

paternalistyczne”.  
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Jeżeli ludzie napotykają różnorakie ograniczenia uniemożliwiające im dochodzenia do 

rozwiązań ekonomicznie efektywnych, to w takim razie prawo powinno być tak 

ukształtowane, aby, po pierwsze, uwzględniać te ograniczenia, a, po drugie, minimalizować 

ich negatywny wpływ.  

 

Można tu podać kilka przykładów: ponieważ ludzie nie doceniają 

prawdopodobieństwa, że przydarzy im się wypadek, to będą mieli tendencję do 

zaniedbywania takich środków ostrożności, które byłyby odpowiednie z punktu widzenia 

ekonomicznej efektywności. Dlatego też ma uzasadnienie interwencja ustawodawcy 

w postaci bezpośrednich nakazów lub zakazów pewnych zachowań (takich jak zapinanie 

pasów w samochodzie albo jazda z zapalonymi światłami). Ponieważ ludzie bardzo często 

podejmują decyzję kierując się określonym kontekstem, w jakim prezentowane im są 

dostępne opcje, ma uzasadnienie pozostawienie im następnie pewnego okresu do namysłu, by 

mogli się z danej decyzji wycofać, kiedy z danego kontekst „wyjdą” (jak w wypadku 10 dni 

na cofnięcie swojego oświadczenia woli w wypadku umów konsumenckich zawieranych na 

odległość). Albo, z tego powodu, że ludzie nie zawsze są w stanie wykazać się siłą woli 

i, mówiąc kolokwialnie, „ulegają pokusom”, ma uzasadnienie zakaz wypłaty 

zaoszczędzonych na emeryturę pieniędzy w jednej transzy. 

 

Behawioralna szkoła ekonomicznej analizy prawa nie rezygnuje więc z postulatu 

dotyczącego ekonomicznej analizy prawa, ale stara się, poprzez odwołanie się do 

realistycznych założeń dotyczących racjonalności, uczynić z tej analizy bardziej adekwatne 

narzędzie do stawiania trafnych prognoz co do tego, jak naprawdę zachowują się adresaci 

norm prawnych. 


