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EKONOMICZNE PRZYCZYNY 
DYSFUNKCJI PRAWA

Zanim o ekonomicznych przyczynach, krótko o samym zjawisku „dysfunkcji prawa”. 
Rozważmy następującą defi nicję:

Ze stanem dysfunkcji prawa mamy do czynienia wówczas, gdy prawo nie realizuje w dostatecznym 
stopniu swoich podstawowych celów, którymi są sprawiedliwość, pewność oraz ekonomicznie ro-
zumiana efektywność1.

Od razu, w związku z podaną defi nicją, może pojawić się co najmniej kilka wątpli-
wości.

Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie doprecyzować „dostatecznego stopnia realizacji 
podstawowych celów prawa”. Czy „dostateczny stopień realizacji podstawowych celów 
prawa” można by zdefi niować jako „stan względnej równowagi pomiędzy tymi celami”, 
zaś dysfunkcję jako zaburzenie tej równowagi? Przyjmując, że tak, dalej jednak będzie-
my mieli kłopot z oznaczeniem stopnia realizacji poszczególnych celów prawa. W kon-
sekwencji nie potrafi my jednoznacznie określić stopnia dysfunkcjonalności danego po-
rządku prawnego lub konkretnej regulacji prawnej. Nie ma przynajmniej wątpliwości, 
że dysfunkcjonalność jest zjawiskiem (stanem) stopniowalnym. Ale sporo wątpliwości 
budzi już kwestia, według jakich miar (jakich kryteriów) mamy rozstrzygać o stopniu 
dysfunkcjonalności pewnego porządku prawnego lub pewnej regulacji prawnej. Nie 
zawsze będziemy dysponować empirycznie obiektywnymi miarami (kryteriami). Czę-
sto nasze przekonania na temat tej dysfunkcjonalności będziemy opierać na w istocie 
subiektywnych ocenach. Wystarczy przyjrzeć się „polskiej debacie” na temat wartości 
naszego porządku prawnego (systemu prawa). Zdaniem jednych porządek ten w do-
stateczny sposób realizuje podstawowe cele prawa, zdaniem zaś innych, do których my 
również należymy, porządek ten jest w stanie silnej dysfunkcji (nierównowagi).
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Po drugie, nie wiemy, w jakiej kolejności cele te powinny być realizowane. Czy 
mamy z góry założyć pewną hierarchię, czy raczej należy uznać, że o kolejności rea-
lizacji poszczególnych celów będzie zawsze decydował konkretny kontekst legislacyj-
ny lub interpretacyjny? Rozstrzygnięcie „pytania o pierwszeństwo” zależeć będzie od 
uprzednio przyjętej fi lozofi i prawa, od tego, do jakiej ontologii i aksjologii prawniczej 
się odwołamy.

Po trzecie, musimy pamiętać, że obok zewnętrznych przyczyn (źródeł) dysfunkcji 
prawa, czyli przede wszystkim tych ekonomicznych, politycznych i kulturowych, mogą 
istnieć również przyczyny wewnętrzne. Przypadek autodysfunkcjonalności wcale nie 
jest rzadki. Możemy przywołać wiele przykładów z prawa polskiego. Pośpiesznie i byle 
jak stanowione prawo, jego nadmiar, przy równoczesnym braku przepisów wykonaw-
czych, niewyobrażalna ilość sprzeczności, a w konsekwencji również luk – zarówno tych 
rzeczywistych, jak i interpretacyjnych – czy nieefektywne procedury muszą prowadzić 
i prowadzą do konfl iktów (napięć) pomiędzy podstawowymi celami prawa. Jakże często 
idea sprawiedliwości realizowana jest w prawie kosztem ekonomicznej efektywności, 
a z kolei pewność osiągana jest kosztem zarówno sprawiedliwości, jak i efektywności. 
Z tą drugą sytuacją mamy stale do czynienia w przypadku porządków prawnych w pań-
stwach totalitarnych.

Po czwarte, wcale nie jest pewne, że wymienione przez nas cele prawa – sprawied-
liwość, pewność i efektywność ekonomiczna – są w istocie różnymi celami. Dla przy-
kładu: zwolennicy ekonomicznej analizy prawa twierdzą, że jedynym celem prawa jest 
maksymalizacja dobrobytu społecznego. Celowi temu sprzyja, pomocniczo, pewność 
prawa – czyli odpowiedni stopień przewidywalności decyzji prawnych, a przy tym 
wzrost dobrobytu społecznego sprawia, że zmiany w rzeczywistości społecznej będące 
skutkiem istnienia systemu prawnego są sprawiedliwe2. Ujmując rzecz jeszcze inaczej: 
to, czy uznamy trzy wymienione przez nas cele za rozłączne, czy też za ściśle z sobą po-
wiązane, zależy w dużej mierze od tego, jak je rozumiemy. Jeśli pewność prawa pojmie-
my jako doskonałą przewidywalność rozstrzygnięć prawnych, to jego pełna realizacja 
będzie nieefektywna ekonomicznie – prawo „doskonale przewidywalne” jest drogie za-
równo w tworzeniu, jak i stosowaniu. Jeśli jednak uznamy, że pewność prawa wcale nie 
sprowadza się do „idealnej przewidywalności”, ale do tego, by rozstrzygnięcia prawne 
wykazywały pewien stopień stabilności, pozwalający na podejmowanie racjonalnych 
decyzji, to cel prawa, jakim jest pewność, nie byłby niekompatybilny z jego ekonomicz-
ną efektywnością3.

Niezależnie od tych wątpliwości – które ostatecznie, w tej czy innej formie, dotykają 
każdą możliwą defi nicję dysfunkcji prawa – wydaje się, że istnieją ważne ekonomiczne 
czynniki skutkujące dysfunkcją prawa, niezależnie jak pojętą. Twierdzimy przy tym, że 
prawo może znaleźć się w stanie silnej dysfunkcji, to znaczy może przestać realizować 
swoje podstawowe cele, w sytuacji istotnej, a zarazem nieoczekiwanej zmiany sytuacji 
ekonomicznej. Przekleństwem systemów prawa opartych na stanowieniu jest „niena-
dążanie prawa” za zbyt szybko zmieniającą się rzeczywistością ekonomiczną. Widzimy 

2 Por. J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, s. 51 i n.
3 Por. J. Stelmach, Czy interpretacja prawnicza może być gwarantem pewności prawa?, „Forum Prawnicze” 

2011, nr 6(8); B. Brożek, Pewność prawa jako stabilność strukturalna, „Forum Prawnicze” 2011, nr 6(8).
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to jednak z całą ostrością dopiero w przypadku „istotnej” i „nieoczekiwanej” zmiany 
sytuacji ekonomicznej. Taka zmiana jest charakterystyczna dla sytuacji kryzysu, ale 
nie tylko. Z istotnymi i nieoczekiwanymi zmianami mieliśmy i mamy do czynienia 
również w sytuacji „przełomów politycznych”, jak choćby w Polsce w roku 1989, czy 
w sytuacji „gwałtownego rozwoju gospodarczego” pewnych regionów lub państw, jaki 
obserwujemy dziś w przypadku Chin czy Brazylii. Zarówno w czasie kryzysu ekono-
micznego, jak i w przypadkach przełomów i wzrostu, prawo stanowione „nie nadąża 
za rzeczywistością”. Z niepokojem i grozą obserwujemy graniczące ze śmiesznością 
przypadki bezradności prawa europejskiego wobec kryzysu ekonomicznego. W pra-
wie tym nic na wypadek kryzysu ekonomicznego nie zostało przewidziane: żadne 
mechanizmy kontroli, żadne procedury przejściowe, żadne dające się wyegzekwować 
sankcje. Co więcej, oparte na konsensusie i stanowieniu prawo europejskie nie daje 
się również w obliczu kryzysu skutecznie zreformować. Równocześnie spowodowana 
przecież przez kryzys ekonomiczny dysfunkcjonalność prawa europejskiego staje się 
jedną z najważniejszych wtórnych przyczyn dalszego pogłębiania się tego kryzysu. Po-
nadto dysfunkcjonalność prawa europejskiego coraz silniej wpływa, co zresztą oczy-
wiste, na dysfunkcjonalność systemów prawnych państw członkowskich. Zaczynamy 
mieć w naszej europejskiej kulturze prawnej do czynienia z coraz bardziej widocznym 
procesem rozdwajania się prawniczej jaźni: z jednej strony rzekomo najważniejsze 
cele wspólne (utrzymanie Unii i dalsza integracja Europy), z drugiej – coraz bardziej 
widoczne egoizmy narodowe, wyrażające się między innymi w pozorowaniu reform 
ekonomicznych i prawnych. Niedoścignionym wzorcem dla omawianej tu sytuacji jest 
na razie Grecja, co w sytuacji kryzysu ekonomicznego grozi dalszym pogłębieniem 
stopnia dysfunkcjonalności zarówno prawa europejskiego, jak i porządków krajowych 
państw należących do Unii Europejskiej.

Niestabilność sytuacji ekonomicznej, spowodowana jej nieoczekiwaną i istotną 
zmianą, prowadzi do wielu konsekwencji, które bezpośrednio i negatywnie wpływają 
na prawo. Chcielibyśmy teraz przyjrzeć się siedmiu takim – w naszym przekonaniu 
najważniejszym – ekonomicznym czynnikom dysfunkcji prawa.

Przyczyna pierwsza: zwiększenie poziomu niepewności. Z punktu widzenia eko-
nomii gwałtowne, nieoczekiwane zmiany warunków rynkowych prowadzą do wzro-
stu niepewności, czyli tego czynnika, którego – w odróżnieniu od ryzyka – nie moż-
na ująć w ramy rachunku ekonomicznego4. Wysoki poziom niepewności prowadzi do 
znaczącej nieprzewidywalności zachowań rynkowych. Oczywiście, niepewność istnie-
je też w stabilnych gospodarkach (choćby w związku z asymetrią informacyjną), ale 
w sytuacji kryzysu poziom niepewności, a zatem i trudności w przewidywaniu zjawisk 
rynkowych, znacząco wzrastają. Tymczasem rolą prawa jako stabilizatora zachowań 
społecznych jest zmniejszanie poziomu niepewności, a więc zwiększanie poziomu prze-
widywalności zachowań społecznych. Jak próbowaliśmy zilustrować powyżej, w stanie 
kryzysu ekonomicznego prawo zaczyna być jednak w tym kontekście przeciwskutecz-
ne: bezwładność instytucji prawnych (do zmiany prawa nie wystarczy jedynie zmiana 
przepisów, potrzebna jest też zmiana praktyk interpretacyjnych, form egzekucji prawa 

4 Por. F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profi t, New York 2006, s. 43 i n.
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itd.) sprawia, że instrumenty prawne – przystosowane do stabilnej gospodarki – w sta-
nie kryzysu jeszcze zwiększają poziom niepewności.

Przyczyna druga: zwiększenie poziomu ryzyka. Istotna i nieoczekiwana zmiana sy-
tuacji ekonomicznej pociąga też za sobą „zwiększenie poziomu ryzyka” dla wszystkich 
graczy rynkowych. Wydawać by się mogło, że – w przeciwieństwie do wzrostu niepew-
ności – wzrost ryzyka nie powinien prowadzić do istotnych dysfunkcji w prawie: wszak 
racjonalnie działające podmioty powinny z łatwością uwzględniać zwiększone ryzyko 
w swym rachunku ekonomicznym. Jednak tak rzeczy mają się jedynie w wyidealizo-
wanym obrazie, kreślonym przez klasyczną ekonomię. W rzeczywistości ludzie nie są 
neutralni co do ryzyka, a przejawiają do niego awersję: każde zwiększenie poziomu 
ryzyka w gospodarce prowadzi do nieproporcjonalnego przyrostu zachowań, których 
konsekwencje dadzą się jednoznacznie określić, a więc działań zachowawczych5. A na 
taką sytuację „stare prawo” nie jest najczęściej przygotowane, gdyż działa względnie 
dobrze tylko w sytuacji ekonomicznej stabilności. Z gwarancyjnymi instytucjami praw-
nymi jest podobnie jak ze znanymi teoriami ekonomicznymi. Mają się dobrze w cza-
sach, gdy w ekonomii wszystko jest względnie stabilne i przewidywalne, czyli wówczas, 
gdy w istocie w ogóle nie są potrzebne. Natomiast w czasach kryzysu okazuje się, że są 
nieprzydatne, że nie da się ich zastosować, bo do tej nowej sytuacji już nie pasują. We 
wszystkich porządkach prawnych istnieją oczywiście pewne regulacje prawne antycy-
pujące sytuację gwałtownej zmiany, nieprzewidywalnego wzrostu poziomu ryzyka, jak 
chociażby klauzula rebus sic stantibus (art. 3571 k.c.):

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nad-
miernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały 
przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia 
społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec 
o rozwiązaniu umowy.

Warto zauważyć, że przepis ten dodany został nowelą z roku 1990, a więc w związku 
ze zmianą ustroju ekonomicznego w Polsce.

Zwykle jednak w sytuacji istotnej i nieoczekiwanej zmiany sytuacji ekonomicznej 
standardowe regulacje prawne przewidziane na „czas pokoju” nie działają lub działają 
w ograniczonym zakresie. Zwiększenie poziomu ryzyka staje się jedną z bezpośrednich 
przyczyn dysfunkcji „starego prawa”. „Racjonalny ustawodawca”, kierujący się politycz-
ną kalkulacją i strachem, nie stanowi radykalnie nowego prawa, a dokonywane „na ko-
lanie” nowelizacje najczęściej zwiększają i tak już duży stopień ryzyka. O ile procesem 
stanowienia prawa w sytuacji istotnej i nieoczekiwanej zmiany ekonomicznej rządzi 
polityczna kalkulacja i strach, o tyle w procesie jego stosowania zwykle oportunizm. 
Ostatecznie sędziowie są tylko urzędnikami, oni nic nie ryzykują, oni dostają pieniądze 
od państwa (podatników), bardzo często zresztą za nic. Nie ryzykują również urzęd-
nicy, zwłaszcza ci od ściągania podatków, posiadają bowiem swoje tabele i instrukcje, 
więc kryzys im nie straszny. A wszyscy oni mają swoje ustanowione uprzednio prawo, 
święte i nienaruszalne. W omawianym tu przypadku znów mamy do czynienia z pew-

5 Por. K.J. Arrow, Th e theory of risk aversion [w:] idem, Essays in the Th eory of Risk Bearing, Chicago 
1971, s. 90–109.
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nym schizofrenicznym rozdwojeniem „prawniczej jaźni”, na prawo obowiązujące, choć 
w coraz mniejszym stopniu działające, czyli w mniejszym stopniu skuteczne w nowej 
sytuacji ekonomicznej, oraz „prawo rzeczywiste”, starające się przeciwdziałać nadmier-
nemu ryzyku, istniejące w postaci zdroworozsądkowych reguł, zasad, zwyczajów i stan-
dardów ekonomicznych. 

Przyczyna trzecia: wzrost kosztów transakcyjnych. Wzrost tych kosztów jest bez-
pośrednią konsekwencją zwiększenia poziomu ryzyka i niepewności. W sytuacji istot-
nej i nieoczekiwanej zmiany ekonomicznej, skutkującej wzrostem nieprzewidywalności 
pewnych działań rynkowych, muszą rosnąć koszty transakcyjne. Aby wykluczyć ryzy-
ko i niepewność, co jest raczej sytuacją hipotetyczną, lub przynajmniej je ograniczyć, 
„aktorzy rynkowi” poszukują dodatkowych gwarancji prawnych, którymi mogłyby być 
chociażby „klauzule specjalne” umożliwiające zmianę lub aktualizację „starego prawa”. 
Mówiąc prościej, podmioty aktywnie działające na rynku potrzebują dodatkowych za-
bezpieczeń (gwarancji) prawnych. Zabezpieczenia te muszą zostać udzielone bezpo-
średnio przez państwo albo będą skutkiem uelastycznienia wcześniejszego prawa, lub 
też dodatkowego ubezpieczenia się „od ryzyka istotnej i nieoczekiwanej zmiany sytua-
cji ekonomicznej” przez samych uczestników gry rynkowej. A wszystko to przecież 
kosztuje, co musi przełożyć się, i zawsze się przekłada, na wzrost kosztów transakcyj-
nych. Należy też pamiętać, że w sytuacji istotnej i nieoczekiwanej zmiany dochodzi do 
zaburzenia procesu przepływu informacji ekonomicznych, które ma również wpływ na 
wzrost kosztów transakcyjnych, rośnie bowiem koszt dostępu do tych informacji. Prob-
lem kosztów transakcyjnych i gwarancyjnej funkcji prawa ma jednak swoje „drugie 
dno”. Jak wiadomo, jednym z celów (funkcji) prawa jest minimalizacja kosztów transak-
cyjnych6. Z twierdzenia Coase’a wynika, że gdyby koszty transakcyjne były równe zero, 
prawo nie musiałoby ingerować w rynek, który „poradziłby sobie sam”7. Paradoksalnie, 
jak się wydaje, w przypadku istotnej i nieoczekiwanej zmiany sytuacji ekonomicznej, 
prowadzącej do wzrostu niepewności i ryzyka, a co za tym idzie – wzrostu kosztów 
transakcyjnych, prawo nie jest w stanie spełnić swojego celu (funkcji), jakim jest mi-
nimalizacja kosztów transakcyjnych. Wprost przeciwnie, prawo, chcąc wyeliminować 
lub ograniczyć ryzyko rynkowych działań, musi stworzyć system kosztownych ze swej 
istoty gwarancji, czyli musi w znaczący sposób podnieść koszty transakcyjne. Okazuje 
się więc, że w przypadku zerowych kosztów transakcyjnych prawo jest zbyteczne, zaś 
w obliczu nagłego wzrostu tych kosztów – bezradne, a więc dysfunkcjonalne. 

Przyczyna czwarta: zmiana kryteriów ekonomicznej efektywności. W realiach 
istotnej i nieoczekiwanej zmiany sytuacji ekonomicznej dochodzi do zmiany lub mo-
dyfi kacji akceptowanych wcześniej wzorców (kryteriów) ekonomicznej efektywności. 
W szczególności główni aktorzy rynkowi, np. państwa i instytucje międzynarodowe, 
zaczynają zachowywać się nieracjonalnie: przejawiają awersję wobec ryzyka, zamiast 
wykazywać neutralność wobec niego; hiperbolicznie dyskontują użyteczność; uwzględ-
niają interesy ekonomiczne, które nie mają odpowiedniego uzasadnienia itd.8 Wszystko 

6 Por. D.W. Allen, Transaction costs [w:] Encyclopedia of Law and Economics, http://encyclo.fi ndlaw.
com/ [dostęp: 13.01.2013].

7 Por. J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, op.cit., s. 109 i n.
8 Por. ibidem, s. 51 i n.
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to prowadzi do faktycznej zmiany przyjmowanego kryterium efektywności ekonomicz-
nej. W sytuacji kryzysu nie chodzi już o „maksymalizowanie dobrobytu społecznego”, 
lecz o „przetrwanie struktury społecznej jako całości”. Odwołujące się najczęściej do 
takiego właśnie wzorca efektywności nowo tworzone instytucje prawne nie mogą sku-
tecznie działać w rzeczywistości ekonomicznej. Jednocześnie istniejące dotąd prawne 
instytucje gwarancyjne, przystosowane do klasycznego kryterium maksymalizacji do-
brobytu społecznego, tracą – w zderzeniu z nowymi, wprowadzonymi ad hoc rozwiąza-
niami – swoją i tak już ograniczoną kryzysem efektywność.

Przyczyna piąta: odejście od przyjmowanego wcześniej modelu (schematu) aloka-
cji dóbr. Istotna i nieoczekiwana zmiana sytuacji ekonomicznej, skutkująca przyjęciem 
ad hoc eklektycznych miar efektywności systemu prawa, musi wiązać się z odejściem 
od wcześniejszego, usankcjonowanego prawem, schematu alokacji dóbr. Nowa alokacja 
dóbr nie będzie uwzględniała ani kryterium efektywności ekonomicznej pojmowanej 
jako maksymalizacja dobrobytu społecznego, ani zasady sprawiedliwości społecznej. 
W sytuacji kryzysu najwięcej dostają od podatników zwykle ci, którzy go spowodowali, 
czyli całe państwa (jak np. Grecja), banki, instytucje fi nansowe oraz duże korporacje, 
najmniej zaś ci, którzy będą musieli za kryzys zapłacić, czyli tzw. klasa średnia. Prawo 
stanowione nie jest na taką sytuację, jak zwykle zresztą, przygotowane. Brakuje nie tyl-
ko instytucji prawnych, które umożliwiałyby inną, adekwatną do sytuacji ekonomicznej 
dystrybucję dóbr, lecz i instytucji zapewniających kontrolę nad mechanizmami tej no-
wej dystrybucji. Wypracowanie takich mechanizmów zawsze wymaga czasu, a w dobie 
kryzysu, wobec liczby przyjmowanych rozwiązań ad hoc, tego czasu po prostu brakuje. 
I w tym więc przypadku nie może być mowy o skutecznym działaniu prawa, zaś do-
raźne regulacje prawne zwiększają tylko stopień dysfunkcjonalności istniejącego już 
porządku prawnego. 

Przyczyna szósta: dekonstrukcja klasycznego wzorca homo oeconomicus. W okre-
sie istotnych i nieoczekiwanych zmian sytuacji ekonomicznej rozpada się wzorzec ra-
cjonalności ekonomicznej9. Jak pokazują badania psychologiczne i neurobiologiczne, 
ludzie co do zasady nie zachowują się jak homines oeconomici, tym bardziej w sytuacji 
istotnej zmiany, jaką jest kryzys ekonomiczny. „Aktorzy rynkowi” – zarówno państwa, 
organizacje międzynarodowe i wielkie korporacje, jak i przeciętni „zjadacze chleba” 
– nigdy nie są względem ryzyka neutralni, jednak w sytuacji kryzysu ekonomiczne-
go obserwujemy większą awersję do ryzyka, a czasem – większą skłonność do ryzy-
ka10. Podmioty działające na rynku zaczynają dyskontować swoją użyteczność jeszcze 
bardziej hiperbolicznie niż w sytuacji ekonomicznej stabilności. Głównymi motywami 
działania stają się chciwość i strach; zwykle nawet niewielki zysk „tu i teraz” jest dużo 
bardziej ceniony niż większy zysk w przyszłości. Z punktu widzenia przyjmowanych 
w prawie standardów ekonomicznej racjonalności wszyscy lub prawie wszyscy stają się 
„głupimi konsumentami”, bo przecież działają, z punktu widzenia istniejących instytu-
cji prawnych, nieracjonalnie. W związku z tym i te instytucje – przystosowane do dzia-
łań „względnie racjonalnych podmiotów” – stają się po prostu nieskuteczne, a czasem 
– przeciwskuteczne.

9 Por. ibidem.
10 Por. K. Arrow, op.cit., s. 90–109.
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Przyczyna siódma: pojawienie się „doraźnej fi lozofi i ekonomii”. Ostatnią z oma-
wianych tu przyczyn dysfunkcji prawa jest sama „ekonomia zmiany”, zwłaszcza „eko-
nomia kryzysu”. To ekonomia dalece inna niż ta standardowa. Mieliśmy okazję się 
niedawno przekonać, że tradycyjne (klasyczne) modele ekonomiczne nie radzą sobie 
z wyjaśnianiem przyczyn współczesnych kryzysów ekonomicznych, a w konsekwen-
cji również z diagnozą sposobów wyjścia z tych kryzysów. Nie dziwi więc, że zamiast 
standardowych (klasycznych) teorii ekonomicznych pojawiają się rozliczne „doraźne” 
czy, jak kto woli, „naprawcze” fi lozofi e ekonomiczne. Formułują one pewne hipotezy ad 
hoc, które mają być lekarstwem na wybrane, nierzadko odizolowane od siebie proble-
my11. Nie oferują żadnych uniwersalnych recept, będąc często koncepcjami wzajemnie 
sprzecznymi. Działające na rynku podmioty, w tym również państwa, korporacje i or-
ganizacje międzynarodowe, sięgają do tych „doraźnych fi lozofi i ekonomii”, bo przecież 
nie mogą działać na podstawie zdyskredytowanych właśnie koncepcji tradycyjnych. 
Tymczasem istniejące instytucje prawne, przyjęta polityka prawa oraz powszechnie 
akceptowane standardy stosowania prawa, jeśli w ogóle, to odwołują się właśnie do 
klasycznej ekonomii. W ten sposób powstaje napięcie pomiędzy „doraźną”, ale za to 
„działającą” fi lozofi ą ekonomii, a odwołującym się do tradycyjnej ekonomii prawem. 
I w tym więc przypadku „doraźna fi lozofi a ekonomii” może stać się przyczyną dysfunk-
cji obowiązującego prawa.

W kontekście wielkiego kryzysu lat trzydziestych XX wieku, amerykański fi -
nansista W.M.  Kipplinger zauważył, iż „niezwykła lekcja, jakiej dostarcza ten kry-
zys, polega na tym, że nikt nie wie za wiele o prawdziwych przyczynach i skutkach 
CZEGOKOLWIEK”12. Cytat ten dobrze oddaje także rzeczywistość dzisiejszych kryzy-
sów. Wiemy co prawda, że kryzys ekonomiczny niesie z sobą wzrost czynników desta-
bilizujących sytuację gospodarczą: wzrasta niepewność, ryzyko, koszty transakcyjne, co 
prowadzi w wielu wypadkach do paraliżu systemu prawnego, przykrojonego do leniwe-
go status quo. Nie wiemy jednak, jak w takiej sytuacji reagować. Rozwiązania przyjmo-
wane na „chybił trafi ł” prowadzą do odrzucenia metod i kryteriów stosowanych zwykle 
(np. kryterium maksymalizacji bogactwa społecznego, a co za tym idzie – wypraco-
wanych schematów alokacji dóbr). Zastępowane są one jednak rozwiązaniami ad hoc, 
niepopartymi żadną spójną teorią, a jedynie doraźną „ekonomią kryzysu”. Wszystko to 
sprawia, że teza o dysfunkcjonalności prawa w dobie zawirowań ekonomicznych staje 
się niemal trywialna; solidna diagnoza przyczyn tej dysfunkcji, jak również pytanie o to, 
jak jej zaradzić, trywialne jednak już nie są.

11 Por. D. Acemoglu, Th e Crisis of 2008: Lessons for and from Economics, „Critical Review: A Journal of 
Politics and Society” 2009, nr 21(2–3), s. 185–194.

12 Cyt. za: M. Weder, Economic Crisis and Economic Th eory, „Economic Record” 2010, nr 86(1), s. 7.


