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Piotr Bystranowski1

O nieefektywności regulacji ryzyka z punktu widzenia 
behawioralnej ekonomicznej analizy prawa 
i kulturowej teorii ryzyka

Abstract

It seems that much of the actual legal risk regulation do not pass the cost-benefit analy-
sis (CBA) test, i.e. is not economic efficient. According to behavioral law and economics 
scholars, this phenomenon stems from the fact that the risk regulation is largely based 
on the highly misleading intuitive risk perception. The best remedy is to use CBA more 
extensively in the legislative process and to rely more on the expert judgment, say be-
havioralists. The proponents of the cultural theory of risk oppose these views, claiming 
there is no reason to think that the intuitive perception of risk is invalid and should be 
separated from the regulation affairs. This controversy seems to have its roots in some 
deep philosophical differences.

Streszczenie

Znaczna część obowiązujących regulacji przedsięwzięć ryzykownych zdaje się nie prze-
chodzić testu analizy kosztów i korzyści, co może wskazywać na ich ekonomiczną nie-
efektywność. Behawioralna ekonomiczna analiza prawa stara się wyjaśnić to zjawisko 

1 Autor jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i filozofii na Uniwersytecie Papieskim 
w Krakowie, obecnie pracuje w Departamencie Regulacji Bankowych w Urzędzie Komisji Nadzoru 
Finansowego. Poglądy wyrażone w artykule są poglądami osobistymi autora i nie wyrażają oficjalne-
go stanowiska instytucji, w której jest zatrudniony.
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faktem, iż regulacja ryzyka w znacznej mierze wynika z nietrafnych intuicyjnych per-
cepcji ryzyka, czemu zapobiec może wyłącznie ściślejsze oparcie się na analizie kosztów 
i korzyści w procesie prawodawczym oraz głębsze zawierzenia osądowi eksperckiemu. 
Z takim stanowiskiem polemizują zwolennicy kulturowej teorii ryzyka, twierdząc, że in-
tuicyjna percepcja ryzyka nie powinna być uznawana za zwodniczą i szkodliwą w kwe-
stiach regulacyjnych. Jak się wydaje, ów spór ma swoje źródło w fundamentalnych róż-
nicach filozoficznych.

I.  Wstęp

Działalność regulacyjna państwa w  znaczącym stopniu może być określana jako kon-
trola ryzyka rozumianego jako iloczyn prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia 
oraz wielkości wynikającej z  tego zdarzenia potencjalnej szkody2. Samo wykorzysty-
wanie przez państwo instrumentów regulacyjnych w odniesieniu do przedsięwzięć ry-
zykownych jest w dzisiejszych realiach faktem, któremu trudno się dziwić. Przyjmuje 
się za dość oczywiste to, że gdy ryzyko płynące z  danej aktywności zostanie uznane 
za nieakceptowalnie wysokie, państwo będzie starało się temu zaradzić przy pomocy 
rozmaitych metod władczych. Może to uczynić np. przez próbę redukcji danego rodza-
ju ryzyka (wprowadzenie ustawowych limitów związanych z  określoną działalnością, 
wprowadzenie wiążących standardów postępowania czy licencjonowanie dostępu do 
danej działalności, prowadzenie określonej polityki podatkowej, nałożenie na podmioty 
generujące ryzyko szczególnych obowiązków informacyjnych itp.), przez przesunięcie 
danego ryzyka na podmioty mogące najlepiej sobie z  nim poradzić (np. wprowadze-
nie szczególnych rodzajów odpowiedzialności cywilnej). Wreszcie przez rozłożenie da-
nego ryzyka na wszystkie podmioty zaangażowane w daną działalność lub czerpiące 
zeń korzyści (wprowadzenie explicite lub implicite szeroko rozumianych ubezpieczeń 
obowiązkowych)3.

Wielu teoretyków regulacji skłonnych jest twierdzić, że podstawową funkcją współ-
czesnego państwa staje się identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem, zaś sama regu-
lacja państwowa jest w swej istocie jedynie jedną z form zarządzania ryzykiem4. Tego 

2 R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge, Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, New York 2012, 
s. 83.

3 A. Moss, When All Else Fails. Government as the Ultimate Risk Manager, Cambridge 2002, s. 1–2.
4 Por. J. Black, The Role of Risk in Regulatory Processes [w:] R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge (red.) The Oxford 

Handbook of Regulation, Oxford 2010.
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rodzaju tezy można uzupełnić popularną w socjologii koncepcją społeczeństwa ry-
zyka, zgodnie z którą współczesne społeczeństwo w coraz większym stopniu skoncen-
trowane jest na mitygowaniu ryzyk, które samo zdążyło wytworzyć5.

Niezależnie od powyższych rozważań warto (zwłaszcza na gruncie ekonomicznej ana-
lizy prawa) zadać sobie następujące pytanie: czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy, regulacyjna 
interwencja państwa w przedsięwzięcia ryzykowne jest zasadna? Innymi słowy, posłu-
gując się językiem ekonomicznej analizy prawa: czy i kiedy władcze instrumenty władzy 
państwowej prowadzą do poziomu i rozkładu ryzyka bardziej efektywnych6 niż te, które 
byłyby rezultatem samych zachowań wolnorynkowych przy założeniu ogólnych zasad 
odpowiedzialności cywilnej7?

W niniejszym artykule nie będę zajmował się odpowiedzią na pierwsze z powyższych 
pytań, tj. ogólnym uzasadnieniem działalności regulacyjnej państwa. Warto jednakże 
przy tym zauważyć, że we współczesnej teorii regulacji wciąż uznaje się za takie uza-
sadnienie przede wszystkim istnienie różnego rodzaju zawodności rynku (przykładowo 
istnienie: monopoli (w tym naturalnych monopoli), efektów zewnętrznych, asymetrii 
informacyjnych, zachowań antykonkurencyjnych, zjawiska moral hazard, problemu ko-
ordynacji, ograniczonej dostępności niektórych towarów itp.)8

Jeśli zgodzimy się z  powyższym uzasadnieniem do stosowania regulacji (państwo 
powinno regulować, gdyż wolny rynek wskutek swych zawodności nie jest niekiedy 
w stanie maksymalizować bogactwa społecznego), to jasna staje się odpowiedź na drugie 
pytanie, tj. kiedy państwo winno regulować ryzyko? Wtedy, gdy dana regulacja sprzy-
ja maksymalizacji dobrobytu społecznego, czyli kiedy oczekiwane korzyści zeń płyną-
ce przewyższają oczekiwane koszty. Innymi słowy: gdy dana regulacja przechodzi test 
analizy kosztów i korzyści (cost-benefit analysis; CBA). Poważnym problemem wynika-
jącym z takiego podejścia, jak postaram się pokazać, jest to, że znaczna część aktualnie 
obowiązujących regulacji zdaje się nie być efektywna w tym znaczeniu, tj. nie przecho-
dzi testu analizy kosztów i korzyści. Oczywiście badacze z nurtu ekonomii regulacji czy 

5 Por. np. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.
6 W niniejszym artykule pozwalam sobie stosować pojęcie „efektywności” dość swobodnie, w znacze-

niu stosunkowo potocznym, przy czym w większości przypadków mam na myśli efektywność w ro-
zumieniu Kaldora-Hicksa, określaną również jako „zasada maksymalizacji bogactwa” (por. C. Velja-
novski Economic Approaches to Regulation [w:] R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge (red.) The Oxford Handbook 
of Regulation, op.cit.

7 Por. R. A. Posner, The Economic Analysis of Law, New York 2011, s. 487.
8 R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge, op.cit., s. 15–22. W kontekście dalszych rozważań trzeba zaznaczyć, 

że tego rodzaju „ekonomiczne uzasadnienia” regulacji, choć dominujące, nie są wyłączne we współ-
czesnej teorii regulacji – istnieją również np. „społeczne” czy „oparte na prawach” podejścia do tego 
problemu (Ibidem, s. 22–23).
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standardowej ekonomicznej analizy prawa byli świadomi tego problemu i wypracowali 
szereg teorii mających wyjaśnić jego przyczyny.

W tym artykule pragnę skupić się na wyjaśnieniu zaproponowanym przez nowy 
i w ostatnich latach dominujący9 nurt ekonomicznej analizy prawa, tj. analizę behawio-
ralną. Behawioryści, bazując na empirycznych wynikach psychologii poznawczej i eko-
nomii behawioralnej, twierdzą, że wskutek szeregu błędów poznawczych ludzie skłonni 
są do systematycznie nietrafnej percepcji ryzyka i podejmowania systematycznie nie-
racjonalnych decyzji w warunkach ryzyka lub niepewności. Skutkiem tych zjawisk – 
w interesującej nas tu dziedzinie – miałoby być przesadne skupianie się na regulowaniu 
jednych rodzajów ryzyk oraz zaniedbywanie innych, co powodowałoby nieefektyw-
ność całego systemu regulacji. Zdaniem zwolenników analizy behawioralnej zaradzić 
temu można przez położenie jeszcze większego nacisku w procesie prawotwórczym na 
analizę kosztów i korzyści. Jest ona tutaj jednak rozumiana nie tyle jako normatywny 
probierz efektywności ekonomicznej, co jako narzędzie logiczne, którego konsekwentne 
stosowanie pozwala ustrzec się niepożądanych skutków błędów poznawczych. Podsta-
wowa zaleta CBA miałaby polegać na tym, że umożliwia ona separację sfery wartości 
(gdzie priorytet winien być przyznany osądowi społecznemu) od sfery faktów, w przy-
padku których ostatecznie rozstrzygać powinien osąd ekspercki, a nie zwodnicze intui-
cje potoczne. Przy takich założeniach stosowanie CBA miałoby prowadzić do regulacji 
ryzyka, która wiernie, racjonalnie i skutecznie oddawałaby faktyczne preferencje danego 
społeczeństwa.

Zupełnie odmiennego wyjaśnienia ekonomicznej nieefektywności istniejącej regulacji 
ryzyka dostarczają zwolennicy tzw. kulturowej teorii ryzyka, których poglądy również 
postaram się przedstawić w niniejszym artykule. Zgadzają się oni z behawiorystami co 
do tego, że aktualne regulacje ryzyka są skutkiem szeregu zjawisk psychologicznych 
w rodzaju intuicyjnej percepcji ryzyka. Zarazem nie zgadzają się jednak z tym, że spo-
łeczne postrzeganie ryzyka jest najeżone niepożądanymi irracjonalnościami, których 
wpływ na regulację należy wyeliminować przy wykorzystaniu rygorystycznych narzę-
dzi zaczerpniętych z ekonomii. Przeciwnie – ich zdaniem społeczne postrzeganie ryzyk 
jest nierozerwalnie związane z wyznawanymi przez członków społeczeństwa wartoś-
ciami i przyjmowanym przez nich światopoglądem. Fakt, że regulacyjna działalność 
państwa koncentruje się na jednych ryzykach, a zaniedbuje inne, jest w znacznej mierze 
skutkiem tego, iż wszelkie ryzyka są konstruktem kulturowym będącym wyznaczoną 
przez wyznawane wartości odpowiedzią na realnie istniejące niebezpieczeństwa. Zda-

9 Por. R. Korobkin, What Comes after Victory for Behavioral Law and Economics?, “University of Illinois Law 
Review” 2011, nr 5, s. 1653–1674.
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niem zwolenników teorii kulturowej taki stan jest naturalny i pożądany w systemie 
demokratycznym i nie powinno dążyć się do jego wyeliminowania przez zwiększanie 
znaczenia analizy kosztów i korzyści oraz przyznanie niepodważalnej racji osądowi 
eksperckiemu.

Rozbieżność odpowiedzi zwolenników behawioralnej ekonomicznej analizy prawa 
i teorii kulturowej ryzyka na nieefektywność regulacji ryzyka wynika z różnych założeń 
teoretycznych, różnego rozumienia samego pojęcia ryzyka, wreszcie – z różnych założeń 
metafizycznych. Wobec tego rozstrzygnięcie pytania: co należy uważać za optymalną 
regulację ryzyka? zależy od rozstrzygnięcia nietrywialnych sporów natury stricte filo-
zoficznej.

II. Analiza kosztów i korzyści

Jak słusznie zauważa Richard Posner, pojęcie anal izy kosztów i  korzyści  ma rozma-
ite znaczenia i sposoby użycia: 

na najwyższym poziomie ogólności jest praktycznie równoznaczne z normatywnym wykorzystaniem 
ekonomii. Na przeciwnym krańcu skali ogólności to pojęcie oznacza zaś wykorzystanie kryterium 
maksymalizacji bogactwa do oceny przedsięwzięć rządowych10.

W tym artykule nie będę zajmował się kwestią możliwych sposobów definiowania CBA, 
lecz poprzestanę na niedoskonałej i mocno nieprecyzyjnej definicji: jest to systematyczny 
proces porównywania oczekiwanych społecznych kosztów i korzyści płynących z danej 
regulacji oraz związane z nim kryterium decyzyjne nakazujące przyjąć daną regulację 
wtedy i tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści przewyższają koszty11. Tak definiowaną 
CBA można stosować w celach deskryptywnych (dla wyjaśniania lub przewidywania 
regulacji państwowych w warunkach względnej niezależności od działania grup naci-
sku12) lub normatywnych.

Normatywne wykorzystanie CBA w interesującej nas dziedzinie datuje się od lat pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to kolejne agencje regulacyjne w Stanach Zjedno-

10 R. A. Posner, The Economic…, op.cit., s. 509.
11 Zainteresowanych kwestiami definicyjnymi, czy też teoretycznymi i metodologicznymi, które nie zo-

staną poruszone w tym artykule, a które związane są z CBA, wypada odesłać do nad wyraz obfitej 
literatury na ten temat, jaka powstała przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Por. np. Cost-Benefit Analysis: 
Legal, Economic, and Philosophical Perspectives, M. D. Adler, E. A. Posner (red.), Chicago 2001.

12 R. A. Posner, The Economic…, op.cit., s. 510.
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czonych zaczynały wykorzystywać analizę kosztów i korzyści w celu oceny zasadności 
projektowanych regulacji. Zyskiwanie popularności przez CBA wśród amerykańskich 
regulatorów osiągnęło swoje ostateczne potwierdzenie w 1981 roku, kiedy to prezydent 
Reagan wydał zarządzenie wykonawcze 12291 nakładające na wszystkie agencje rządo-
we obowiązek przeprowadzania CBA przed ogłoszeniem każdej większej regulacji. Od 
tego momentu nastąpiło rozprzestrzenianie się CBA wśród systemów prawnych prak-
tycznie całego świata, zazwyczaj jako zasadniczego elementu tzw. ocen skutków regulacji 
(regulatory impact assessment)13.

Na gruncie prawa polskiego obowiązek przeprowadzania analizy kosztów i korzyści 
jest bezpośrednio przewidziany wobec rządowych projektów aktów normatywnych. 
Zgodnie z § 9 ust. 1 zd. pierwszym Regulaminu pracy Rady Ministrów14: „Organ wnio-
skujący dokonuje oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-go-
spodarczych regulacji przed opracowaniem projektu aktu normatywnego”. Wedle do-
starczających uszczegółowienia tego przepisu Wytycznych do oceny skutków regulacji (OSR):

przyjmowane przez Państwo rozwiązania legislacyjne lub pozalegislacyjne powinny realizować mak-
simum celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych przy minimalnym możliwym obciąże-
niu podmiotów gospodarczych i społeczeństwa. Podejmowanie działania regulacyjnego jest uza-
sadnione w sytuacji, gdy przyjęcie aktu prawnego pozwala zapobiec niedoskonałości rynku, zostaje 
wybrana najmniej kosztowna forma regulacji oraz korzyści netto przewyższają koszty15.

Wykorzystanie CBA jako podstawowego kryterium decyzyjnego w procesie pra-
wodawczym czy regulacyjnym jest oczywiście jak najbardziej pożądane z punktu 
widzenia standardowej ekonomicznej analizy prawa. Wszak normatywne postulaty 
ruchu Law and Economics zawsze zasadzały się na żądaniu, by prawo było ekonomicz-
nie efektywne, zaś oparcie regulacji państwowej na analizie kosztów i korzyści – przy 
założeniu, że prawodawca dysponuje adekwatną wiedzą o kosztach danej regula-
cji – prowadzi właśnie do ekonomicznie efektywnego regulowania przedsięwzięć 
ryzykownych16. Jednak, jak postaram się pokazać, mimo deklaratywnego wykorzy-
stania CBA w legislacji istnieją powody, by wątpić w to, że faktycznie obowiązująca 
regulacja ryzyka jest efektywna. Wcześniej jednak przedstawię szkicowy schemat 

13 C. M. Radaelli, F. de Francesco, Regulatory Impact Assessment [w:] R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge (red.) 
The Oxford Handbook of Regulation, op.cit.

14 Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 
221).

15 Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR) ,2006, s. 4, www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/49F92D8B-5D7B-
-4D1E-AB62-F9E12365DFB9/56421/Wytycznedoocenyskutkowregulacji1.pdf, (dostęp: 15.02.2014).

16 Por. W. K. Viscusi, Risk Equity, “The Journal of Legal Studies” 2000, S2, s. 853.
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zastosowania CBA w  regulacji ryzyka na przykładzie regulacji mających na celu 
redukcję zagrożeń dla życia i zdrowia.

Po pierwsze, należy obliczyć koszty, jakie pociągnie za sobą dana regulacja. Po drugie, 
trzeba wskazać oczekiwaną redukcję ryzyka w stosownej jednostce, co – w najprostszym 
przypadku – oznacza podanie statystycznie oczekiwanej liczby ocalonych żyć. Wreszcie, 
należy określić gotowość członków społeczeństwa do zapłacenia (willingnes to pay; WTP) 
za określoną redukcję danego ryzyka, która ma być spowodowana wprowadzeniem po-
stulowanej regulacji, czyli – innymi słowy – podać wartość statystycznego życia17. Dwie 
pierwsze wartości wyznaczają nam koszt ocalenia statystycznego życia na gruncie danej 
regulacji; jeśli ów koszt nie przekracza wartości statystycznego życia, to regulacja może 
i powinna zostać wprowadzona.

Najtrudniejszym elementem takiej analizy jest – rzecz jasna – podanie wartości oca-
lonego życia. Obecnie są stosowane w tym celu zasadniczo dwie metody18. Pierwszą 
jest metoda ujawnionych preferencj i , która polega na badaniu faktycznych zacho-
wań rynkowych członków społeczeństwa. Przykładowo, wychodzi się w niej od kwoty 
pieniędzy, jaką ludzie płacą za określone sposoby redukcji zagrożenia życia (np. przez 
kupno kasku rowerowego, bezpieczniejszego auta itp.) lub jakiej ludzie żądają w za-
mian za zgodę na zaakceptowanie określonego ryzyka dla życia (np. przez przyjęcie 
określonej premii za ryzyko za podjęcie niebezpiecznej pracy na budowie). Tego typu 
metoda wykazuje wady wszelkich metodologii opierających się na wyprowadzaniu 
określonych parametrów z samych zachowań ludzi. Alternatywą jest metoda wyrażo -
nych preferencj i  polegająca na pytaniu ludzi wprost, jaką kwotę pieniędzy byliby 
skłonni zapłacić np. za określoną redukcję ryzyka dla życia. W tym przypadku można 
z kolei zastanawiać się, czy ludzie w ogóle są w stanie udzielać sensownych odpowiedzi 
na pytania tego rodzaju. Jako przykład można podać fakt, że standardowo przyjmowa-
na w Stanach Zjednoczonych wartość statystycznego życia wynosi obecnie około 9 mln 
dolarów19, przy czym zróżnicowanie co do przyjmowanej wartości między różnymi 
agencjami rządowymi w samym USA (nie wspominając nawet o innych państwach) 
jest dość znaczące.

Widać tu, jak sądzę, że tak prosty model ma pewne oczywiste wady. Jedną z nich jest 
przyjęte tu założenie, iż każde ocalone życie jest warte tyle samo – niezależnie od tego, 
czy jest to życie noworodka, człowieka w wieku produkcyjnym czy też osiemdziesięcio-

17 J. Wolff What is the Value of Preventing a Fatality? [w:] Risk: Philosophical Perspectives, T. Lewens (red.), 
London 2007, s. 54.

18 Ibidem, s. 58.
19 C. R. Sunstein, Simpler: The Future of Government, New York 2013, s. 158.
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letniego staruszka. Z tego powodu niekiedy postuluje się inne jednostki, jak np. liczba 
ocalonych lat życia. I tu jednak można argumentować, że ocalony rok życia może mieć 
różną wartość zależnie od tego, czy chodzi o życie w pełni sił czy też np. w stanie wege-
tatywnym. Stąd też bierze się stosowana w ekonomice medycznej słynna jednostka QALY 
(quality-adjusted life years) mierząca ocalone lata życia ich jakością.

Jak już wspominałem, neoklasycznie zorientowani ekonomiści i prawnicy głównej za-
lety stosowania analizy kosztów i korzyści w procesie prawodawczym upatrują w tym, 
że sprzyja ona realizacji głównej funkcji prawa (według ruchu Law and Economics), czy-
li wspieraniu ekonomicznej efektywności, rozumianej zazwyczaj jako maksymalizacja 
bogactwa społecznego. Jednakże regulacje ryzyka faktycznie obowiązujące w różnych 
krajach tak rozumianego wymogu efektywności zdają się nie spełniać. Taki wniosek 
może wynikać choćby z zaprezentowanej poniżej tabelki porównującej koszt uratowa-
nego życia w przypadku różnych regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych 
pod koniec poprzedniego stulecia. Jak widać, różnice tej wartości dla poszczególnych 
regulacji są bardzo duże, np. uratowanie jednego życia w przypadku zakazu używania 
niewentylowanych piecyków grzewczych jest tysiąckrotnie tańsze niż w przypadku 
wprowadzenia limitów stężenia arszeniku w miejscu pracy. Wydaje się to sugerować 
drastycznie niewłaściwą alokację zasobów w tym zakresie.
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Regulacja
Koszt uniknięcia
przedwczesnej śmierci
(w dolarach z 1990 r.)

zakaz używania niewentylowanych piecyków grzewczych 0,1

standard ochrony przeciwpożarowej w kabinach samolotu 0,1

standard poduszek powietrznych/pasów bezpieczeństwa w samochodach 0,1

standard ochrony układu kierowniczego 0,1

standardy konstrukcji podziemnych 0,1

standard stężenia trihalometalnów w wodzie pitnej 0,2

standard łatwopalności poduszek siedzenia w samolotach 0,4

standardy kontroli alkoholu i lekarstw 0,5

standard integralności systemu paliwowego w samochodach 0,5

standard serwisowania felg w samochodach 0,5

standard podłogowego oświetlenia bezpieczeństwa w samolotach 0,6

standardy w budownictwie betonowym i murarskim 0,6

standardy uderzenia bocznego dla samochodów 0,8

zakaz łatwopalnych ubranek nocnych dla dzieci 0,8

standardy wyposażenia i treningu związanych z niskimi uskokami wiatru 1,3

standardy wyposażenia elektrycznego w kopalniach rud metali 1,4

standardy kopania 1,5

systemy TCAS 1,5

Hazard Communication Standard 1,6

arszenik/miedź w piecu do wytapiania 2,7

standard emisji eteru naftowego 3,4

standard stężenia bromku etylenu w wodzie pitnej 5,7

standard emisji benzenu 6,1

limit ekspozycji na azbest w miejscu pracy 8,3

limit ekspozycji na benzen w miejscu pracy 8,9

standardy wyposażenia elektrycznego w kopalniach węgla 9,2

standard emisji arszeniku w hutach szkła 13,5

limit ekspozycji na tlenek etylenu w miejscu pracy 20,5

standard emisji arszeniku/miedzi 23

standard utylizacji odpadów radioaktywnych 31,7

standard emisji benzenu 32,9

limit ekspozycji na akrylonitryl w miejscu pracy 51,5

limit ekspozycji na piece koksownicze w miejscu pracy 63,5

lockout/tagout 70,9

limit ekspozycji na azbest w miejscu pracy 74

limit ekspozycji na arszenik w miejscu pracy 106,9

Wyjaśnienie sytuacji, w której obowiązują nieefektywne normy prawne, zawsze sta-
nowi wyzwanie dla ekonomicznej analizy prawa. By wyjaśnić istnienie nieefektywnych 
regulacji, zwolennicy analizy ekonomicznej zazwyczaj odwołują się do twierdzeń tzw. 
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ekonomicznej  teori i  regulacj i  (znanej również jako chicagowsko -wirgińska 
szkoła regulacj i ) utrzymującej, że uczestnicy procesu tworzenia regulacji bardziej niż 
do efektywności ekonomicznej dążą do maksymalizacji swej własnej funkcji użyteczno-
ści. Wobec tego największy wpływ na treść regulacji mają grupy interesu dysponujące 
największymi środkami. Zazwyczaj reprezentują one część mających podlegać regulacji 
podmiotów gospodarczych, które dążą do uzyskania tzw. renty regulacyjnej, co jest oczy-
wiście sprzeczne z osiągnięciem efektywności danej regulacji20. Tego typu wyjaśnienie 
treści obowiązujących regulacji ryzyka, powszechnie przyjmowane na gruncie standar-
dowej, neoklasycznej ekonomicznej analizy prawa, zostało jednak podważone przez nie-
ortodoksyjny nurt analizy ekonomicznej, czyli analizę behawioralną, której stanowisko 
teraz pokrótce przedstawię.

III. Behawioralna ekonomiczna teoria prawa a regulacja ryzyka: 
stanowisko Cassa Sunsteina

Powstanie behawioralnej ekonomicznej analizy prawa łączy się zazwyczaj z opublikowa-
niem w 1998 roku artykułu autorstwa Christine Jolls, Cassa Sunsteina i Richarda Thalera 
zatytułowanego A Behavioral Approach to Law and Economics. W owym manifeście nowego 
nurtu w teorii prawa autorzy, wyrażając ogólną aprobatę dla metodologii i celów ekono-
micznej analizy prawa, zwracają uwagę na nieadekwatność jej podstawowego założe-
nia – supozycji, że uczestnicy obrotu prawnego są racjonalnymi, maksymalizującymi swą 
funkcję użyteczności homines economici21. Zdaniem behawiorystów empiryczne rezultaty 
psychologii poznawczej i ekonomii behawioralnej wykazały, że ludzie często są skłonni 
zachowywać się w sposób systematycznie i przewidywalnie nieracjonalny z punktu wi-
dzenia klasycznej teorii oczekiwanej użyteczności i neoklasycznej ekonomii. W związku 
z  tym, przyjęcie empirycznie bardziej adekwatnych założeń co do sposobu podejmo-
wania ludzkich decyzji może prowadzić do trafniejszej analizy norm prawnych. Poniżej 
przedstawię kilka przyjmowanych przez behawiorystów obserwacji psychologicznych, 
które – zdaniem czołowego przedstawiciela behawioralnej ekonomicznej analizy prawa 
Cassa Sunsteina – wyjaśniają błędne postrzeganie ryzyka wśród członków społeczeń-
stwa i  regulatorów, a  tym samym tłumaczą zjawisko nieefektywnej regulacji ryzyka.

20 R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge, Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, op.cit., s. 43–48.
21 Ch. Jolls, C. R. Sunstein, R. Thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics, “Stanford Law Review” 

1998, nr 5, s. 1475.
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1. Dlaczego ludzie błędnie szacują wielkość ryzyka?
Zgodnie z podstawowym założeniem neoklasycznej ekonomii, uczestnik rynku zawsze 
dąży do pozyskania optymalnej (z punktu widzenia kosztów) wiedzy potrzebnej do pod-
jęcia decyzji22. Jak jednak twierdzi powstały w obrębie psychologii poznawczej program 
heurystyk i błędów poznawczych, takie założenie jest nietrafne: ludzie, podejmując de-
cyzje (zwłaszcza decyzje w warunkach ryzyka/niepewności), zadowalają się uproszczo-
nymi sposobami wydawania sądów (tzw. heurystykami), które – choć zazwyczaj pro-
wadzą od rezultatów zbliżonych do prawdziwych – często skutkują wiedzą daleką od 
adekwatnej. Przykładowo, szacując prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, lu-
dzie nie opierają się na historycznych danych o względnej częstości jego występowania. 
Bazują raczej na tym, jak łatwo przywołać z pamięci zdarzenie tego typu (heurystyka 
dostępności)23, wskutek czego przeszacowują prawdopodobieństwo zdarzeń, które są 
im znane, jawią się dobitnie lub są mniej oddalone w czasie. Jak wykazały badania empi-
ryczne, zgodnie z przewidywaniami teorii heurystyk, ludzie np. przeszacowują częstość 
występowania śmierci w okolicznościach jawiących się dobitnie lub często omawianych 
w  mediach (rak, zabójstwo, wypadek samochodowy, tornado, zatrucie), a  niedoszaco-
wują wartości innych przyczyn (wylew, rozedma płuc, astma, cukrzyca)24. Z powyższych 
ustaleń można wysnuć wniosek, że społeczeństwo i regulatorzy będą skłonni dążyć do 
nierozsądnie ścisłej regulacji ryzyk, które jawią się dobitnie lub są często omawiane 
w mediach, a zaniedbywać interwencję regulacyjną w pozostałych przypadkach25.

Związane z powyższym jest opisywane przez Sunsteina zjawisko skupiania się na naj-
gorszym scenariuszu26. Ponieważ najgorsza możliwa konsekwencja danej opcji ryzy-
kownej jest często najbardziej dobitna, to zdarza się, że owemu następstwu poświęcana 
jest nieproporcjonalnie duża uwaga, zupełnie niezważająca na jego (być może bardzo 
małe) prawdopodobieństwo. Przykładowo, łatwo sobie wyobrazić, jak straszliwe byłyby 
najgorsze możliwe skutki awarii w siłowni jądrowej. Wskutek tego możemy takiemu 
najgorszemu możliwemu skutkowi poświęcać więcej uwagi niż wynikałoby to z jego 
znikomego prawdopodobieństwa. Skupianie się na najgorszym scenariuszu może wy-
nikać zarówno z działania heurystyki dostępności, jak i z innego prezentowanego przez 

22 R. A. Posner, Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law, “Stanford Law Review” 1998, nr 5, 
s. 1551–1575.

23 A. Tversky, D. Kahneman, Osądy w warunkach niepewności: heurystyki i błędy poznawcze [w:] D. Kahne-
man, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, P. Szymczak (przekł.), Poznań 2012, s. 568.

24 P. Slovic, B. Fischhoff, S. Lichtenstein, Rating the Risks [w:] The Perception of Risk, P. Slovic (red.), London 
2000, s. 105–109.

25 C. R. Sunstein, Risk and Reason: Safety, Law, and the Environment, Cambridge 2002, s. 54.
26 Idem, Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle, Cambridge 2005, s. 64.



Piotr Bystranowski

O nieefektywności regulacji ryzyka z punktu widzenia behawioralnej ekonomicznej analizy…

 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Sunsteina zjawiska: zaniedbania prawdopodobieństwa (probability neglect)27. O ile 
w przypadku heurystyki dostępności dobitność danego zdarzenia prowadzi do zawyża-
nia możliwości jego wystąpienia, o tyle w przypadku zaniedbania prawdopodobieństwa 
prawdopodobieństwo przestaje mieć dla danego człowieka jakiekolwiek znaczenie. By 
trzymać się przykładu z elektrownią: liczy się tylko to, że skutki awarii mogą być strasz-
liwe, natomiast nie zwraca s ię  w  ogóle uwagi  na prawdopodobieństwo wy-
stąpienia tych skutków. 

Innym ważnym osiągnięciem nauk empirycznych, z których czerpie behawioralna 
ekonomiczna analiza prawa, jest opracowanie deskryptywnych teorii decyzji w warun-
kach ryzyka, które sygnalizują systematyczne odchylenia od norm racjonalności wy-
znaczonych przez przyjmowaną na gruncie ekonomii neoklasycznej teorię oczekiwanej 
użyteczności. Poniżej przedstawię – intuicyjnie i bez wikłania się w formalizm matema-
tyczny – dwa istotne założenia prawdopodobnie najbardziej znanej teorii nieoczekiwanej 
użyteczności, czyli teorii perspektywy Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego28.

Po pierwsze, według teorii perspektywy, a wbrew przewidywaniom teorii oczekiwanej 
użyteczności, ludzie nie percypują prawdopodobieństwa liniowo. Kluczowe znaczenie 
ma tu tzw. efekt  możliwości /pewności . Polega on na tym, że nawet niewielki przy-
rost prawdopodobieństwa jest odczuwany bardzo mocno, o ile powoduje, iż zdarzenie 
dotąd niemożliwe staje się możliwe (choćby wciąż było bardzo mało prawdopodobne) 
lub zdarzenie dotąd tylko możliwe staje się pewne (choćby i tak wcześniej było bardzo 
prawdopodobne). Natomiast na identyczne zmiany prawdopodobieństwa znajdujące 
się bliżej środka skali ludzie są dalece mniej wrażliwi. W regulacji ryzyka owo zjawisko 
może skutkować tym, że społeczeństwo i  regulatorzy nie zadowalają się względnym 
obniżeniem prawdopodobieństwa niepożądanych zjawisk, gdyż chcą ich zupełnego wy-
eliminowania, choćby było to zbyt kosztowne, a często wręcz niemożliwe.

Po drugie, innym opisywanym przez teorię perspektywy odchyleniem od normy ra-
cjonalności jest to, że ludzie, podejmując decyzje, opierają się na przewidywanych wy-
nikach rozumianych nie jako zmiany w globalnym stanie posiadania, a raczej jako zyski 
i straty wobec pewnego arbitralnie przybranego punktu odniesienia, którym najczęściej 
jest konkretna sytuacja, w jakiej podmiot decyzyjny w danej chwili się znajduje. Ma to 
istotne znaczenie w tym kontekście, że według teorii perspektywy ludzie o wiele moc-
niej reagują na zmiany ujemne niż dodatnie (niechęć do strat). Jako że niemal każda 
opcja ryzykowna może za sobą pociągnąć zarówno zyski, jak i straty, zjawisko niechęci 
do strat często skutkuje nieracjonalną niechęcią do opcji ryzykownych i pozbawionym 

27 Ibidem, s. 70.
28 Opis teorii pespektywy opieram na: P. Wakker, Prospect Theory for Risk and Ambiguity, Cambridge 2010.
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podstaw przywiązaniem do zachowania stanu obecnego (błąd  status quo). Zdaniem Sun-
steina dobrym przykładem występowania niechęci do straty i błędu status quo są sytuacje, 
w których zostaje odkryte jakieś nieznane dotąd ryzyko czy też zaproponowano nowe 
ryzykowne rozwiązanie. Wtedy to ludzie są skłonni bardziej „bać się” potencjalnych strat 
wobec status quo niż doceniać możliwe zyski, wskutek czego nieracjonalnie pragną wyeli-
minowania nowego ryzyka lub przynajmniej jego ścisłej regulacji.

Jeszcze innym osiągnięciem psychologii, na które powołuje się Sunstein, są wyniki ba-
dań prowadzonych przez Paula Slovica i jego współpracowników w ramach tzw. progra-
mu badawczego percepcji ryzyka, które prezentują różnice między eksperckim a intuicyj-
nym szacowaniem wielkości ryzyka. Slovic i współpracownicy wychodzą od obserwacji, 
że przeciętni członkowie społeczeństwa przy ocenie wielkości poszczególnych ryzyk 
i ich akceptowalności posługują się intuicyjną percepcją ryzyka, która prowadzi ich do 
wyników odmiennych od tych, które są rezultatem eksperckiej analizy ryzyka. Można by 
domniemywać, że owe różnice wynikają z różnych zmiennych przyjmowanych za wiel-
kość i prawdopodobieństwo danych ryzyk, oraz różnic w operowaniu tymi wartościami. 
Jednakże dla Slovica i jego współpracowników owe różnice wynikają w pierwszym rzę-
dzie z tego, że w odróżnieniu od eksperckiego podejścia ilościowego, zwykli ludzie nie 
ograniczają się do postrzegania ryzyka jako iloczynu prawdopodobieństwa i wielkości 
potencjalnej szkody, ale opierają się na wielu innych czynnikach, m.in. na pewnych 
jakościowych charakterystykach danych ryzyk. I tak, o ile w przypadku ekspertów ich 
postrzeganie ryzyka jest skorelowane z  wielkością tego ryzyka szacowanego przez 
nich na jakiejś ilościowej skali (np. oczekiwana roczna liczba zgonów), o tyle wśród 
zwykłych ludzi tego typu korelacja jest dalece mniejsza29.

W ramach badań prowadzonych przez Slovica i współpracowników wyodrębniono 
kilkanaście jakościowych charakterystyk ryzyk i poproszono badanych o umieszcze-
nie każdego z kilkudziesięciu przykładowych ryzyk na skalach odnoszących się do 
poszczególnych charakterystyk. Okazało się, że wiele z owych charakterystyk jest ze 
sobą skorelowanych. I tak, ryzyko, które jest określane jako „przerażające”, jest też za-
zwyczaj uważane za „niekontrolowane”, „katastroficzne”, „o śmiertelnych konsekwen-
cjach”, „niesprawiedliwe”, stanowiące „poważne zagrożenie dla przyszłych pokoleń”, 

„niedobrowolne” itd. Z kolei ryzyko określane jako „nieznane” zazwyczaj okazywało 
się też „nieobserwowalnym”, „nieznanym dla wyeksponowanych”, „o opóźnionym skut-
ku”, „nowym, nieznanym nauce”. Gdy następnie spytano badanych o to, czy odczuwają 
potrzebę ścisłej regulacji danego ryzyka (w celu jego redukcji), okazało się, że taka 

29 P. Slovic The Perception of Risk [w:] The Perception of Risk, op.cit., s. 223.
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potrzeba była najsilniej wyrażana wobec tych ryzyk, które określano własnościami przy-
należnymi do grupy „przerażające” oraz, w mniejszym stopniu, należących do grupy 
„nieznane”30.

Innym osiągnięciem Slovica jest koncepcja tzw. heurystyki  afektu, zgodnie z któ-
rą ludzkie wybory mogą być w znacznej mierze naznaczone pewnymi afektywnymi 
osądami, które poprzedzają jakąkolwiek systematyczną ocenę dostępnych opcji31. Moż-
liwym skutkiem heurystyki afektu jest empirycznie wykazane jednoczesne przypisywa-
nie danej aktywności zarówno wysokiej ryzykowności i niskiej zyskowności (gdy jest 
się do niej niechętnie nastawionym emocjonalnie), jak i niskiej ryzykowności i wysokiej 
zyskowności (gdy jest się jej przychylnym)32. Innymi słowy, ludzie dość często, działając 
pod wpływem heurystyki afektu, skłonni są zakładać istnienie ujemnej korelacji mię-
dzy ryzykiem a zyskownością danej aktywności, mimo że w świecie empirycznym ta 
korelacja jest zazwyczaj raczej dodatnia (przedsięwzięcia zyskowne są ryzykowne i na 
odwrót). Jest jasne, że działając pod wpływem heurystyki afektu, łatwo można popaść 
w sprzeczność z wynikami analizy kosztów i korzyści, gdyż owa analiza z definicji opiera 
się na oddzielnym, niezależnym szacowaniu kosztów (ryzyka) i korzyści.

Sunstein wymienia wiele błędów poznawczych i anomalii decyzyjnych (z których 
powyżej wymieniłem niewielką część) w celu wykazania swej głównej, jak sądzę, tezy. 
Zakłada ona, że opieranie regulacji ryzyka na intuicyjnych osądach prowadzi do zbyt-
niego skupiania się na ryzykach, które są „na widoku” (przeszacowywanie prawdo-
podobieństwa i potencjalnej wysokości strat z nich płynących, zaniedbywanie zysków) 
oraz pomijania lub nieoszacowywania ryzyk, które znajdują się „poza widokiem”. Inną 
własnością ryzyk „na widoku” jest to, że ludzie skłonni są dążyć do ich redukcji za 
wszelką cenę, często pragnąc ich zupełnej eliminacji, choćby było to nierozsądne czy 
wręcz zbędne33. Często tego typu postawa prowadzi do zjawiska, które Sunstein nazywa 
zaniedbaniem systemu (system neglect)34. Chodzi o niezauważanie, że redukcja czy 
wręcz eliminacja ryzyk „na widoku” często prowadzi do wzrostu ryzyk „poza widokiem” 

30 Ibidem, s. 224–227.
31 Por. M. L. Finucane, A. Alhakami, P. Slovic, S. M. Johnson, The Affect Heuristic in Judgments of Risk and 

Benefits [w:] The Perception of Risk, op.cit., s. 413–414.
32 Ibiedem.
33 Do ulubionych przykładów Sunsteina należy tu amerykańska debata toczona na początku obecnego 

stulecia dotycząca obecności arszeniku w wodzie wodociągowej. Ustawowe limity stężenia zdawały 
się w tej sferze gwarantować bezpieczeństwo użytkowników wody. Niemniej jednak z chwilą, w któ-
rej arszenik w wodzie stał się przedmiotem debaty publicznej, powszechne stały się żądania „całko-
witego” wyeliminowania arszeniku z wody pitnej, choć byłoby to przedsięwzięcie niezwykle drogie, 
o praktycznie zerowym skutku dla zdrowotności narodu; por. C. R. Sunstein, Risk…, op.cit., rozdz. 6.

34 Idem, Laws…, op.cit.,s. 45.
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lub powstania zupełnie nowych ryzyk, o skutkach być może groźniejszych od zagroże-
nia, z którym akurat się walczy35.

Do tej pory starałem się zaprezentować najważniejsze procesy poznawcze zachodzące 
na poziomie jednostek prowadzące – zdaniem Sunsteina – do nieracjonalnych postaw 
wobec regulacji ryzyka. Jednak dla amerykańskiego jurysty znaczenie przynajmniej 
równe w tej kwestii mają zjawiska zachodzące na poziomie społecznym. Kluczową rolę 
miałyby tu mieć do odegrania k ask ady dostępnośc i  (availability cascades). Chodzi o to, 
że jednym z czynników, który umożliwia działanie heurystyki dostępności przy szaco-
waniu ryzyka, jest częstość spotykania się z określonymi informacjami na temat danego 
zjawiska. Kaskada dostępności oznaczałaby zatem sytuację, w której ludzie zaczynają 
spotykać się z dużą ilością informacji na temat danego ryzyka, wskutek czego powoli 
zaczynają je uważać za prawdopodobne i poważne, co z kolei prowadzi do tego, że sami 
zaczynają dużo rozmawiać na ten temat, przez co powiększa się ilość opinii krążących 
na dany temat, co wywiera wpływ na kolejnych ludzi itd.36 Mówiąc potocznie, mamy 
tu do czynienia z samonakręcającą się spiralą strachu (czy wręcz paniki), dzięki której 
dane ryzyko może szybko zacząć być w społeczeństwie uważane za dużo poważniejsze, 
niż jest nim w istocie. Innym zjawiskiem sprzyjającym tego typu procesom jest znana 
z psychologii społecznej polar yzac ja g rupowa. Polega ona na tym, że gdy grupa ludzi 
o podobnych zapatrywaniach w określonej kwestii rozpoczyna dyskusję na dany temat, 
kończy się ona często w ten sposób, iż dyskutanci mają na ów problem poglądy bardziej 
skrajne, niż miał którykolwiek z nich przed rozpoczęciem dyskusji37. Sunstein zazna-
cza również wyraźnie, że tego rodzaju mechanizmy psychologiczno-społeczne mogą 
być z łatwością wykorzystane przez reprezentantów rozmaitych grup interesu chcących 
upowszechnić w społeczeństwie poglądy służące przeforsowaniu korzystnych dla nich 
rozwiązań38.

2. Znaczenie analizy kosztów i korzyści
U Sunsteina nieefektywna regulacja ryzyka jest więc wyznaczona błędami poznawczy-
mi związanymi z  intuicyjnymi szacunkami ryzyka. Dzieje się tak, jak sądzę, z dwóch 
głównych powodów. Po pierwsze, w każdym systemie politycznym, a zwłaszcza w de-

35 Idem, Risk…, op.cit., s. 39–40. 
36 T. Kuran, C. R. Sunstein, Availability Cascades and Risk Regulation, “Stanford Law Review” 1999, nr 4, 

s. 712.
37 C. R. Sunstein, Laws…, op.cit., s. 98.
38 Idem, s. 102.
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mokracji, ustawodawca jest poddany presji społecznej: regulacja państwowa ma czynić 
zadość lękom występującym w danym narodzie, lękom – o czym właśnie się przekona-
liśmy – często zupełnie irracjonalnym czy nierozsądnym. Po drugie, należy pamiętać, że 
sami legislatorzy w większości są ludźmi, przez co nie mogą być wolni w swym osądzie 
od błędów, które zostały tu przedstawione.

W kontekście powyższych rozważań powstaje pytanie: czy istnieje narzędzie, dzię-
ki któremu regulacja ryzyka mogłaby się uwolnić od niekorzystnego wpływu błędów 
poznawczych? Zdaniem Sunsteina, takim właśnie narzędziem może być CBA. Od razu 
należy jednak zwrócić uwagę, że dla amerykańskiego jurysty analiza kosztów i korzy-
ści ma nieco odmienne znaczenie, niż miała dla neoklasyków. Dla nich przestrzeganie 
zaleceń CBA miało zasadniczo jeden cel: zapewnienie realizacji głównej funkcji prawa, 
czyli sprzyjaniu efektywności ekonomicznej. Sunstein co prawda jest przychylny wizji 
prawa jako narzędzia służącego efektywności, ale zaprzecza, by stanowiło to jedyny do-
puszczalny cel wszelkiej regulacji. Dopuszcza on mianowicie sytuacje, w których norma 
prawna na pierwszy rzut oka nie sprzyja efektywności ekonomicznej, ale za to wyraża 
jakąś istotną wartość, której hołduje dane społeczeństwo.

Tak więc Sunstein, w odróżnieniu od neoklasyków, nie traktuje CBA jako pewnej nie-
podważalnej reguły decyzyjnej, od której odstąpienie jest równoznaczne sprzeniewierze-
niu się jedynej funkcji prawodawstwa. Nie, dla niego analiza kosztów i korzyści stanowi 
jedynie formalne narzędzie, które dzięki swojemu rygoryzmowi może wyzwolić regula-
cję od zgubnego wpływu błędnych intuicji39. CBA wymaga oparcia się na możliwie twar-
dych danych historycznych, dzięki czemu unikamy zaniedbania prawdopodobieństwa 
czy opierania jego szacunków na zawodnych heurystykach. CBA zmusza do wymienie-
nia wszelkich kosztów danej regulacji, co zdaje się utrudniać zaniedbywania ryzyk „poza 
widokiem”. CBA nakazuje odrębne traktowanie kosztów i korzyści, dzięki czemu można 
uniknąć wpływu heurystyki afektu czy zaniedbywania ryzyka lub zysków. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że znaczenie, jakie Sunstein przypisuje analizie kosz-
tów i korzyści, jest jeszcze głębsze. Otóż owa metoda umożliwia bliski sercu tego ju-
rysty podział pracy między ekspertów a społeczeństwo: ustalenie faktów niezbędnych 
do przeprowadzenia CBA winno być wyłączną domeną ekspertów, zaś społeczeństwu 
pozostaje co najwyżej zadanie wyrażenia relewantnych wartości. Jest to dla Sunsteina 
ważna kwestia, gdyż jego zdaniem znaczna część kontrowersji wokół regulacji ryzyka 
sprowadza się w istocie do nietrafnych ustaleń faktycznych będących skutkiem błędów 
poznawczych i  nacisków społecznych. Gdy w  kwestii ustaleń faktycznych eksperci 

39 Idem, Cognition and Cost-Benefit Analysis, “The Journal of Legal Studies” 2000, S 2, s. 1060.
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prezentują twierdzenia odmienne od przekonań społecznych, należy – zdaniem Sun-
steina – całkowicie zawierzyć ekspertom posługującym się rygorystycznym CBA – dzięki 
temu znaczna część społecznych konfliktów zaniknie.

Jak już wspominałem, Sunstein twierdzi, że eksperckie CBA nie musi w każdym przy-
padku zamykać kwestii danej regulacji. Otóż dopuszcza on sytuację, w której ekspercka 
analiza wskazuje np., że dana regulacja jest ekonomicznie nieefektywna, a mimo to spo-
łeczeństwo domaga się jej wprowadzenia, gdyż służy ona realizacji jakiejś sprzecznej 
z efektywnością, a w danej sytuacji ważnej wartości, powiedzmy sprzyja takiemu rozkła-
dowi ryzyka, który jest uznawany za słuszny czy sprawiedliwy. Jednak w takiej sytuacji 
przedmiotem sporu nie będą już fakty (gdyż te zostały zamknięte w eksperckim CBA), 
a jedynie pewne nieutylitarne wartości.

3. Paternalizm
Sunstein określa model regulacji ryzyka obecnie dominującego w większości państw na-
szego kręgu kulturowego mianem populistycznego40. Chodzi o to, że rządzący – w ob-
liczu lęków społecznych nieznajdujących pokrycia w  faktach – zazwyczaj decydują się 
wyjść naprzeciw tym lękom przez próbę prawnej redukcji przedmiotowych ryzyk. Zda-
niem Sunsteina takie podejście winno być zastąpione proponowanym przez niego mode-
lem del iberatywnej  demokracj i : gdy rząd spotyka się z żądaniami regulacji ryzyka 
opartymi na ewidentnie błędnych założeniach faktycznych oraz sprzecznymi z  rezulta-
tami eksperckiego CBA, winien on podjąć z grupami żądającymi regulacji dyskusję, która 
będzie trwała tak długo, aż owe grupy uznają, że błądziły i pogodzą się z faktami41.

W zasadzie nikt nie określa omawianych teraz poglądów Sunsteina mianem koncepcji 
deliberatywnej demokracji poza nim samym. Inni za bardziej adekwatną etykietkę uwa-
żają np. określenie paternal istyczna f i lozofia  ryzyka42. Jak się wydaje, nazwanie 
poglądów Sunsteina mianem paternal istycznych jest w istocie trafne. Dobrze widać 
to choćby na przykładzie następującego cytatu: „w sytuacjach, w których się ze sobą 
nie zgadzają, to eksperci zasadniczo (generally) mają rację, a zwykli ludzie zasadniczo 
(generally) się mylą43”. Tak więc zdaniem Sunsteina zwykli ludzie są – generalnie rzecz 
ujmując – niezdolni do trafnego szacowania ryzyka, więc opieranie ustawowych regulacji 

40 C. R. Sunstein, Laws…, op.cit., s. 2.
41 Ibidem, s. 127.
42 M. Kusch, Towards a political philosophy of risk: experts and publics in deliberative democracy [w:] Risk…, 

op.cit., s. 133.
43 C. R. Sunstein, Risk…, op.cit., s. 55.
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na przekonaniach społecznych (gdy są one sprzeczne z wynikami eksperckiego CBA) jest 
co do zasady niedopuszczalne.

Jak się wydaje, Sunstein chce określać swoje propozycje jako del iberatywne z powo-
du wysuwanego przez siebie postulatu, by wprowadzenie regulacji (lub brak jej wpro-
wadzenia) było poprzedzone dyskusją. Wszelako nietrudno zauważyć, że dyskusja ma 
dla amerykańskiego jurysty charakter czysto instrumentalny: ma ona służyć przekonaniu 
określonych grup społecznych, że się mylą i nakłonić je do zawierzenia wynikom eksper-
ckiego CBA. Co więcej, nawet do tak rozumianej dyskusji Sunstein nie jest przywiązany 
szczególnie mocno. W jednym miejscu pisze, że każda dyskusja niesie za sobą niebez-
pieczeństwo wystąpienia zjawiska polaryzacji grupowej44. Gdzie indziej stwierdza, że 
gdy dyskusja może wieść do rezultatów odwrotnych od zamierzonych, rząd ma zawsze 
w zanadrzu alternatywną opcję: może zmienić temat45.

IV. Krytyka Sunsteina: koncepcja rywalizujących racjonalności 
oraz teoria kulturowa

Propozycje Sunsteina zostały przezeń przedstawione w  sposób niezwykle wyrazisty 
i  są bardzo kontrowersyjne. Krytyka przyszła z  wielu stron, ale w  formie bodaj naj-
mocniejszej i najbardziej fundamentalnej ze strony środowiska, na którego osiągnięcia 
Sunstein często się powołuje, tj. środowiska skupionego wokół badacza percepcji ry-
zyka Paula Slovica. Krytyka Slovica oparta jest– w pewnym uproszczeniu – na dwóch 
argumentach.

Po pierwsze, podważa on założenie Sunsteina, jakoby fakt rozbieżności między szacun-
kami ryzyka u ekspertów i zwykłych ludzi miał jednoznacznie świadczyć o tym, że zwy-
kli ludzie się mylą. Konkluzja taka jest bowiem oparta na założeniu, że eksperci i zwy-
kli ludzie zmierzają do tego samego celu – rozumianego dokładnie tak samo szacunku 
wielkości ryzyka – i jedynie z powodu różnic w zdolnościach poznawczych docierają 
do różnych rezultatów. Tak zaś w jego opinii nie jest. W przypadku eksperckiej analizy 
ryzyko jest rozumiane dość prosto, zazwyczaj jako iloczyn wielkości potencjalnej szkody 
i jej prawdopodobieństwa. Rozumienie ryzyka u zwykłych ludzi jest zaś o wiele bogatsze. 
Przypomnijmy sobie referowane powyżej badania nad percepcją ryzyka – z ich wyników 
zdawało się wynikać, że owa percepcja u badanych jest wyznaczona szeregiem zmien-
nych jakościowych (jak: „kontrolowalność”, „dobrowolność”, „sprawiedliwość” itd.). 

44 Ibidem, s. 30.
45 C. R. Sunstein, Laws…, op.cit., s. 125.
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Można przypuszczać, że za niektórymi z owych zmiennych kryją się wartości, jakie – 
w przekonaniu ludzi  – winny kierować sposobem, w jaki radzimy sobie z ryzykiem. 
Tak też „intuicyjne” szacunki ryzyka miałyby być przejawem owych wartości. Zatem 
eksperci i  ludzie nie „ścigają się” na tym samym poziomie racjonalności. Racjonalność 
zwykłych ludzi jest dużo bogatsza (bo świadczy o wyznawanych wartościach nieutylitar-
nych) i dlatego to jej wynikom należałoby (w społeczeństwie demokratycznym) przyznać 
prymat. Nie należy zaś owych wyników zupełnie odrzucać, jak chce tego Sunstein46.

Drugi argument wysuwany przez Slovica odwołuje się do tzw. teori i  kulturowej. 
Owa teoria jest zazwyczaj wiązana z wiekopomnym dziełem Risk and Culture autorstwa an-
tropolog Mary Douglas i politologa Aarona Wildavsky’ego. W interesującym nas kontek-
ście za kluczowe twierdzenie teorii kulturowej należy uznać to, że kultura poprzedza 
poznawczo fakty w społecznych dyskusjach o ryzyku47. Znaczy to tyle, że wszelka per-
cepcja ryzyka jest wyznaczona u każdego człowieka przez pewien zespół wartości, który 
z kolei jest równoznaczny przynależności danej osoby do jednego z kulturowych świa -
topoglądów (egal i tarystycznego, indywidualistycznego lub hierarchiczne-
go). Zatem to, jak szacujemy dane ryzyko, a nawet to, czy określone zjawisko w ogóle za 
ryzyko uznajemy, jest wyznaczone nie naszym obrazem faktów, ale raczej naszą przyna-
leżnością do któregoś z grup światopoglądowych. To, jakie fakty przyjmiemy dla naszych 
percepcji ryzyka, jest zupełnie wtórne wobec owej przynależności światopoglądowej.

Jeśli tak miałoby być w istocie, to przedstawiona powyżej teoria byłaby zupełnie de-
wastująca dla poglądów Sunsteina. Główna idea tego jurysty polega moim zdaniem na 
wierze w to, że kontrowersje co do regulacji ryzyka nie są wyłącznie skutkiem różnic 
w wyznawanych wartościach, ale także (być może – przede wszystkim) nieporozu-
mień co do faktów. Zatem rozwianie owych nieporozumień (przez powierzenie eksper-
tom ustaleń faktycznych) może doprowadzić do wyeliminowania niektórych konfliktów 
lub przynajmniej ich znaczącego ograniczenia. Mówiąc obrazowo, nasze konflikty wokół 
takich kwestii, jak: regulacja aborcji, dostęp do broni, energetyka jądrowa czy stężenie 
arszeniku w wodzie pitnej są w znacznej mierze skutkiem błędów poznawczych. Ich wy-
eliminowanie (przez ustalenie faktów) zbliży obie strony co najmniej na tyle, by możliwa 
była do pomyślenia jakaś akceptowalna dla wszystkich regulacja tych kwestii.

Dla zwolenników teorii kulturowej takie myślenie jest skrajnie naiwne. W dyskusji 
o ryzyku nie ma czegoś takiego jak poziom „czystych faktów” (co do których, na dodatek, 

46 P. Slovic, Trust, Emotion, Sex, Politics and science: Surveying the Risk-assessment Battlefield [w:] The Per-
ception of Risk, op.cit., s. 411–412.

47 D. M. Kahan, P. Slovic, D. Braman, J. Gastil, Fear of Democracy: A Cultural Evaluation of Sunstein on Risk 
[w:] The Feeling of Risk: New Perspectives on Risk Perception, P. Slovic (red.), London 2010, s. 192.



Piotr Bystranowski

O nieefektywności regulacji ryzyka z punktu widzenia behawioralnej ekonomicznej analizy…

 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

musielibyśmy się po wyeliminowaniu błędów poznawczych wszyscy zgodzić). Według 
omawianej tu teorii, zbiór faktów, na które się powołujemy, jest zupełnie wtórny wobec 
światopoglądu, który wyznajemy (nie jest wszak przypadkiem, że zazwyczaj każda ze 
stron sporu politycznego może powołać się na opinie „swoich” ekspertów48). Sunstein 
opiera się na (prawdopodobnie hume’owskim) założeniu, że możliwe jest ścisłe odsepa-
rowanie faktów od wartości i że w przypadku tych pierwszych wszelkie problemy mogą 
być – choćby co do zasady – łatwo rozwiązane. Z punktu widzenia teorii kulturowej sama 
możliwość takiej separacji stanowi zupełny miraż.

V. Zakończenie

Konkludując, spór między behawiorystami a  zwolennikami teorii kulturowej wynika 
przede wszystkim z  faktu, że ci pierwsi twierdzą, iż intuicyjne szacunki ryzyka są sy-
stematycznie nietrafne, co pociąga za sobą nieefektywną regulację ryzyka. Ci drudzy 
natomiast odpowiadają na to, że zdaniom o wielkości ryzyka nie przysługuje wartość 
logiczna, gdyż samo ryzyko jest jedynie konstruktem społecznym, a nie obiektywną ce-
chą świata empirycznego.

Z tej heterogeniczności poglądów można wysnuć wniosek, że obie strony przedsta-
wianego sporu w istocie różnie rozumieją samo pojęcie ryzyka, czy wręcz reprezentują 
różne stanowiska metafizyczne wobec natury ryzyka. Cass Sunstein jest tu wzorcowym 
przykładem zwolennika podejścia, które można nazwać naukowym49 i  w  związku 
z tym jest metafizycznym realistą, gdy chodzi o istnienie ryzyka. Sunstein wierzy, że ry-
zyko jest obiektywną cechą świata, którą można w sposób systematyczny mierzyć. Zatem 
w razie zachodzenia niezgody co do istnienia lub wielkości danego ryzyka, możemy być 
pewni, że przynajmniej jedna strona s ię  myli . Możemy domniemywać, że tą tkwiącą 
w błędzie stroną są polegający na mocno zawodnych sposobach wydawania sądów zwy-
kli  ludzie, a nie wyposażeni w spójną metodologię eksperci .

Slovic i zwolennicy teorii kulturowej są z kolei zwolennikami tego, co za Niklasem 
Möllerem można określić jako podejście kulturowe. Ryzyko nie jest tu uznawane za 
żadną obiektywną cechę świata, a wyłącznie za konstrukt społeczny stworzony po to, 

48 Na marginesie, zdumiewające jest, jak niewiele miejsca w swych dziełach Sunstein poświęca dość 
oczywistej obserwacji, że całkiem często „eksperci się ze sobą nie zgadzają”.

49 Terminologia za: N. Möller, The Concepts of Risk and Safety [w:] Handbook of Risk Theory. Epistemology, 
Decision Theory, Ethics, and Social Implications of Risk, S. Roesner, R. Hillerbrand, P. Sandin, M. Peterson 
(red.), Dordrecht 2012, s. 57.
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by pewnej arbitralnie określonej (czy raczej: zgodnej z pewnym światopoglądem lub ze-
społem wartości) klasie zagrożeń przyznać wyróżniony status. Żadna obiektywna miara 
ryzyka nie istnieje, bo i nie istnieje żadna definicja ryzyka. Jak wprost pisze Paul Slovic:

ktokolwiek kontroluje definicję ryzyka, kontroluje racjonalne rozwiązanie danego problemu. Jeśli 
zdefiniować ryzyko w określony sposób, to któraś opcja okaże się wtedy najbardziej ekonomicznie 
efektywna lub najbezpieczniejsza, lub najlepsza. (…) Zatem definiowanie ryzyka oznacza w istocie 
sprawowanie władzy50.

Powyższa kontrowersja nie jest jedyną ani najważniejszą. Warto zwrócić uwagę na to, 
że o ile przedstawiciele neoklasycznej ekonomicznej analizy prawa teorii oczekiwanej 
użyteczności przyznawali moc zarówno normatywną jak i deskryptywną, o tyle beha-
wioryści odrzucili jej wymiar deskryptywny, zatrzymując moc normatywną. Oznacza 
to, że zarówno neoklasycy, jak i behawioryści uznają pozbawiony jakiejkolwiek treści 
empirycznej model matematyczny (jakim jest teoria oczekiwanej użyteczności i  inne 
założenia ekonomii neoklasycznej) za powszechny probierz racjonalności, do którego 
winny być przyrównywane wszelkie decyzje. Zatem skoro behawioralna ekonomiczna 
analiza prawa stwierdza, że ludzie w sposób systematyczny tego kluczowego kryterium 
racjonalności nie spełniają, to niezbędne staje się znalezienie sposobu, który zagwarantu-
je niezależność procesu prawodawczego od złudnych intuicji potocznych. Za taki sposób 
behawioryści uznają CBA, która zdaje się spełniać postulat obiektywnego, odpornego na 
nietrafne osądy, możliwie mechanicznego narzędzia.

Nasuwa się jednak pytanie: czy procesie prawotwórczym należy dążyć do ideału me-
chanicznej obiektywności i czy taki ideał jest w ogóle osiągalny? W tym artykule nie 
podejmę już próby odpowiedzi na to pytanie, choć wydaje mi się, że wiele racji mają 
znakomite uwagi historyka nauki Theodore’a Portera, zawartych w jego znanym dziele 
Trust in Numbers:

choć często na wstępie przyznają, że obliczenia nie mogą zastąpić osądu politycznego, analitycy 
kosztów i korzyści oraz analitycy ryzyka ewidentnie chcą ów osąd powściągnąć tak bardzo jak to 
możliwe. Zazwyczaj twierdzą oni, iż decyzja nigdy nie może zostać pozostawiona choćby i roz-
tropnym rozważaniom złożonych szczegółów, lecz musi być zawsze zredukowana do rozsądnej, 
niepodatnej na błędy reguły decyzyjnej51.

50 P. Slovic, Trust…, op.cit., s. 411.
51 T. M. Porter, Trust in Numbers. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton 1995, s. 189.
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I dalej: 

analiza kosztów i korzyści została stworzona jako strategia ograniczenia roli polityki w decyzjach 
o inwestycjach publicznych. (…) Jej przemiany w uniwersalny standard racjonalności, wsparty przez 
tysiące stron reguł, nie można przypisywać megalomanii ekspertów, a raczej biurokratycznemu kon-
fliktowi w kontekście wszechogarniającego braku zaufania w  sferze publicznej. Choć narzędzia 
tego typu dostarczają niewiele więcej niż poradnik do analizy i język debaty, istnieje silna presja, by 
uznać je za coś więcej. Ideał mechanicznej obiektywności został już zinternalizowany przez wielu 
stosujących tę metodę, którzy chcieliby, aby decyzje były podejmowane w zgodzie z „rutyną, która – 
raz wprawiona w ruch przy pomocy stosownych zdań o wartościach sformułowanych przez osoby 
politycznie odpowiedzialne – działałaby potem niczym wszechświat deistów, bez potrzeby dalszych 
interwencji z góry” [P. Dasgupta, A. Sen, S. Marglin]52.

52 Ibidem.


