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Wstêp
Jedna z rzymskich paremii prawniczych brzmi Ubi homo, ibi societas.
Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius. Oznacza to, ¿e wraz z obecnoœci¹
cz³owieka, który z czasem organizuje struktury spo³eczne, pojawia siê
równie¿ prawo. Dodowem mo¿e byæ jeden z najbardziej znanych pomników prawa – kodeks Hammurabiego (ok. 1728–1686 r. p.n.e.), a tak¿e starsze od niego zbiory praw mezopotamskich, zwane kodeksami klinowymi, datowane na 2360 r. p.n.e. oraz 2050 r. p.n.e. [Sójka-Zieliñska, 1993,
s. 14]. Dowodzi to, ¿e grupa spo³eczna do prawid³owego funkcjonowania
potrzebuje ³adu prawnego, organizacji oraz jasno okreœlonych zasad, których cz³onkowie grupy bêd¹ œwiadomi i z którymi bêd¹ siê identyfikowaæ. Stanowi to w zasadzie uniwersalne cechy zasady praworz¹dnoœci.
Rz¹dy prawa mo¿na przedstawiæ w odniesieniu do stanu prawno-ustrojowego lub konkretnie do danego stanu faktycznego. Pierwsze ujêcie wska¿e aspekty teoretyczne, natomiast drugie skonfrontuje teoriê
z porównywan¹ rzeczywistoœci¹. Tym torem bêdzie rozwijana treœæ artyku³u. Warto zaznaczyæ, ¿e zasada praworz¹dnoœci jest jednym z kluczowych pojêæ z zakresu prawa, gdzie przeplataj¹ siê w¹tki ustrojowe, polityczne, a tak¿e gospodarcze. Z kolei odnosz¹c zasadê praworz¹dnoœci do
spo³eczeñstwa, mo¿na badaæ wzajemn¹ relacjê na p³aszczyŸnie socjologicznej, psychologicznej czy ekonomicznej. W zale¿noœci od intencji badacza zasadê tê mo¿na analizowaæ w wielu aspektach, w¹tkach i p³aszczyznach.
Celem artyku³u jest przedstawienie procesu wdra¿ania regulacji
prawnych oraz efektywnoœci z tym zwi¹zanej jako jednego z wielu aspektów rz¹dów prawa. W za³o¿eniach teorii wyboru publicznego podstawê
badawcz¹ efektywnoœci wdra¿ania regulacji stanowi problem nieefektywnoœci pañstwa, a jako Ÿród³o niesprawnoœci wskazuje siê dzia³ania
rz¹du, parlamentu oraz biurokracji pañstwowej [Przes³awska, 2006, s. 38].
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Nawi¹zuj¹c do tego, przyjêto nastêpuj¹c¹ hipotezê badawcz¹: efektywnoœæ wdra¿ania regulacji zale¿na jest od ogólnego poziomu praworz¹dnoœci w danym pañstwie. Przyjêto tak¿e hipotezê pomocnicz¹, zak³adaj¹c, ¿e poziom praworz¹dnoœci uzale¿niony jest od ekonomicznego
rozwoju spo³eczeñstwa. Postawione za³o¿enia zostan¹ zweryfikowane
przy zastosowaniu analizy i krytyki piœmiennictwa, analizy i konstrukcji
logicznej, analizy porównawczej i wnioskowania dedukcyjnego.

1. Istota praworz¹dnoœci
Organy pañstwa funkcjonuj¹ w oparciu o pewien zestaw zasad. Podstawow¹ ich funkcj¹ powinna byæ funkcja porz¹dkuj¹ca. Odnosi siê ona
do ca³ej materii aktów prawnych, a jej rzeczywiste stosowanie umo¿liwia
systematykê tych aktów i wydzielenie odpowiednich dzia³ów prawa
realizuj¹cych zbli¿one cele. Ponadto zasad¹ odnosz¹c¹ siê do realizacji zadañ administracji publicznej jest postulat jednolitoœci, którego za³o¿enia
stanowi¹ o tworzeniu prawa jednolitego dla wszystkich obywateli1. Panuj¹ce w administracji zasady maj¹ s³u¿yæ jako œrodek zapewniaj¹cy realizacjê okreœlonej, jednolitej polityki, bez rozró¿nienia statusu obywatela,
w tym formy organizacyjno-prawnej prowadzonej dzia³alnoœci. Niemniej
realizacja zadañ administracji mo¿e ograniczaæ swobodê obywateli w ramach tzw. uznania administracyjnego. Zasad¹ prawa administracyjnego
o donios³ym charakterze jest zasada ujednolicenia wyników interpretacji
przepisów tego prawa [Ura, Ura, 2004, s. 68]. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
wyznaczenie zasad prawnych i ich przestrzeganie stanowi liniê przewodni¹ oraz wyznacza kierunek i zakres dzia³añ.
Przestrzeganie praworz¹dnoœci w sposób trwa³y zabezpieczone jest
czynnikami o charakterze gwarancyjnym – formalnym i materialnym.
Gwarancje materialne stanowi¹ ca³okszta³t warunków ekonomicznych
i spo³ecznych, które sprzyjaj¹ przestrzeganiu prawa. Mo¿na do nich zaliczyæ przyk³adowo system ekonomiczny, rozwój gospodarczy kraju czy
rozwój oœwiaty. Wymienione elementy dzia³aj¹ w oparciu o pewne wytyczne, które s¹ formowane w wyniku prowadzenia odpowiedniej polityki oraz œwiadomej dzia³alnoœci pañstwa i obywateli. Przestrzeganie zasady
1

Natomiast WSA w Warszawie w wyroku z dnia 19 stycznia 2007 r. stwierdzi³, ¿e „zasady postêpowania administracyjnego s³u¿¹ ujednolicaniu wyk³adni przepisów proceduralnych, gdy¿ porz¹dkuj¹ regu³y wyk³adni poszczególnych przepisów k.p.a. podporz¹dkowuj¹c je wed³ug jednej okreœlonej idei zawartej w zasadzie, mog¹ s³u¿yæ
wype³nianiu ewentualnych luk w obrêbie k.p.a. oraz wzmacniaj¹ pozycjê procesow¹ strony, gdy¿ dyrektywy wynikaj¹ce z zasad s¹ korzystne przede wszystkim dla stron postêpowania administracyjnego” [wyrok, 2007].
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praworz¹dnoœci w znaczeniu materialnym oznacza zgodnoœæ trybu podejmowania i treœci decyzji nie tylko z kryteriami œciœle prawnymi, ale tak¿e
z jakimœ systemem przyjêtych wartoœci [Leszczyñski, 1989, s. 56]. W znaczeniu materialnym pojêcie praworz¹dnoœci wype³nia przes³anki warunków formalnych przy tworzenia norm prawnych respektuj¹cych podstawowe wolnoœci cz³owieka i obywatela. W europejskim systemie prawnym
w pojêcie praworz¹dnoœci wpisane s¹ takie idee, jak: równoœæ, wolnoœæ
sumienia, wyznania i pogl¹dów czy prawo do ¿ycia. Mo¿na powiedzieæ,
¿e gwarancje materialne odpowiadaj¹ tkankom i naczyniom na³o¿onym
na szkielet gwarancji formalnych (instytucjonalnych). Szkielet ten stanowi¹ mechanizmy kontroli przestrzegania prawa przez pañstwo w toku
jego stanowienia i stosowania, co oznacza podejmowanie decyzji o treœci
zgodnej z obowi¹zuj¹cym prawem i w sposób przez to prawo wyznaczony
[Leszczyñski, 1989, s. 56]. Zasada praworz¹dnoœci rozpatrywana w znaczeniu formalnym stanowi podstawê zaufania, któr¹ obywatele darz¹
rz¹dz¹cych. Gwarancj¹ przestrzegania zasady praworz¹dnoœci jest równie¿ wystêpowanie licznych przepisów proceduralnych okreœlaj¹cych
tryb postêpowania organów administracji w poszczególnych sprawach.
System gwarancyjny tworz¹ tak¿e procedury odwo³awcze, mo¿liwoœæ
wniesienia skargi konstytucyjnej oraz maj¹tkowa odpowiedzialnoœæ pañstwa w zakresie szkód wyrz¹dzonych dzia³aniem funkcjonariuszy pañstwowych.
1.1. Podstawy zasady praworz¹dnoœci w Polsce i Unii Europejskiej
Pojêcie rz¹dów prawa odnosi siê do takiej dzia³alnoœci organów
pañstwa, której cel i kierunek nadawany jest w drodze procesu legislacyjnego, a bezpoœrednie stosowanie norm i regu³ nastêpuje w drodze
wyk³adni tych przepisów i w poszanowaniu innych zasad oraz swobód
obywatelskich. Praworz¹dnoœæ zosta³a wpisana do Konstytucji RP [ustawa, 1997] jako jedna z podstawowych zasad funkcjonowania demokratycznego pañstwa prawnego2 (art. 2), gdzie organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa3 (art. 6), a w toku postêpowania
2

Pojêcie pañstwa prawnego obarczone jest logicznym b³êdem sprzecznoœci. Powodem
jest brak mo¿liwoœci funkcjonowania jakiegokolwiek pañstwa bez prawa. Bardziej adekwatne by³oby mówienie – jak w Konstytucji Ekwadoru z 2008 r. – o konstytucyjnym pañstwie praw, a nie prawnym [Complak, 2014].
3
Do oceny zgodnoœci sformu³owania okreœlonego przepisu prawa z wymaganiami poprawnej legislacji istotne s¹ przy tym trzy ogólne za³o¿enia. Po pierwsze, ka¿dy przepis
powinien byæ sformu³owany w sposób pozwalaj¹cy jednoznacznie ustaliæ, kto i w jakiej
sytuacji podlega ograniczeniom. Po drugie, przepis powinien byæ na tyle precyzyjny, aby
zapewnione by³y jego jednolita wyk³adnia i jednolite stosowanie. Po trzecie, przepis po-
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stoj¹ na stra¿y praworz¹dnoœci (art. 7). W literaturze polskiej wskazuje
siê, ¿e zasada pañstwa prawa wytycza kierunki rozwoju ustroju pañstwa,
stanowi przy tym nakaz dla parlamentu i ca³ego aparatu pañstwowego,
by jego dzia³alnoœæ s³u¿y³a realizacji tej zasady. W ten sposób zosta³a
wyra¿ona wola, aby pañstwem zarz¹dzano zgodnie z prawem, by prawo
sta³o ponad pañstwem, by³o wytyczn¹ dzia³ania dla niego i dla spo³eczeñstwa [Skrzyd³o, 2013].
W orzecznictwie wskazuje siê, ¿e demokratyczne pañstwo prawne
wymaga poszanowania zasady zaufania obywatela do pañstwa i stanowionego przez nie prawa. To ostatnie wymaganie (nawi¹zuj¹ce do konstrukcji prawa administracyjnego, a zw³aszcza do niemieckiej koncepcji
Vertrauensschutz4), powi¹zane z zasad¹ proporcjonalnoœci (zakazem nadmiernej ingerencji) stworzy³o ogólne podstawy dla wyznaczenia kszta³tu
i konsekwencji klauzuli demokratycznego pañstwa prawnego [wyrok,
1997]. Ponadto stosowanie klauzuli praworz¹dnoœci wyznaczone jest przez
szereg regu³ i doœwiadczeñ zbieranych oraz utrwalanych w drodze po¿¹danych praktyk. Treœæ i kierunek tych praktyk nadawany jest w drodze
stosowanej polityki pañstwa i w procesie stosowania prawa [Morawska,
2003, s. 60].
W 2000 r. zosta³a przyjêta w Nicei Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej [ustawa, 2007]5, gdzie jednym z podstawowych zapisów jest
prawo do dobrej administracji (art. 41). Oznacza to, ¿e obywatel posiada
prawo, a funkcjonariusze wszystkich organów i instytucji obowi¹zek postêpowania i rozstrzygania spraw zgodnie z prawem. Prawo do dobrej
administracji oraz prawo do sk³adania do Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich skarg dotycz¹cych niew³aœciwego administrowania w inwinien byæ tak ujêty, aby zakres jego zastosowania obejmowa³ tylko te sytuacje, w których
dzia³aj¹cy racjonalnie ustawodawca zamierza³ wprowadziæ regulacjê ograniczaj¹c¹ korzystanie z konstytucyjnych wolnoœci i praw [wyrok, 2009].
4
Jest to koncepcja ochrony zaufania jednostki do pañstwa i prawa, która rozwinê³a siê
w niemieckojêzycznym piœmiennictwie naukowym po 1945 r. Konstrukcja Vertrauensschutz mo¿e byæ rozwa¿ana jako pochodna norma–zasada, wywodzona z podstawowych
zasad konstytucyjnych (np. zasady pañstwa prawnego, zasady pañstwa socjalnego), jako
przed³u¿enie i uogólnienie prywatnoprawnej zasady dobrej wiary w prawie publicznym
(der Grundsatz von Treu und Glauben) albo jako klauzula generalna, której treœæ wymaga
ka¿dorazowej konkretyzacji w okreœlonym stanie faktycznym. Zasada ochrony zaufania
mo¿e byæ równie¿ kwalifikowana jako samodzielne prawo podstawowe (das Grundrecht
auf Vertrauensschutz), wynikaj¹ce z zasad pañstwa prawnego i bezpieczeñstwa prawnego
[Kasiñski, 2015].
5
Moc wi¹¿¹ca dokumentu zosta³a mu nadana przez traktat lizboñski podpisany 13 grudnia 2007 r., który wszed³ w ¿ycie 1 grudnia 2009 r.
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stytucjach i organach Unii (art. 43) s¹ zawarte w Karcie jako podstawowe
prawa zwi¹zane z posiadaniem obywatelstwa Unii. Z kolei 6 wrzeœnia
2001 r. Parlament Europejski przyj¹³ rezolucjê zatwierdzaj¹c¹ Kodeks
Dobrej Praktyki Administracyjnej, wskazuj¹c, ¿e powinny go przestrzegaæ instytucje i organy Unii Europejskiej, ich s³u¿by administracyjne
i urzêdnicy w kontaktach z indywidualnymi osobami. Kodeks uwzglêdnia zasady europejskiego prawa administracyjnego zawarte w orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci, a tak¿e czerpie inspiracjê z praw
krajowych [decyzja, 2011]. Wyra¿ona w Kodeksie zasada praworz¹dnoœci
opiera siê na za³o¿eniu, ¿e urzêdnik stosuje regulacje i procedury okreœlone w przepisach prawnych Wspólnot. Ponadto zwraca on szczególn¹
uwagê, by decyzje dotycz¹ce praw lub interesów jednostek posiada³y
podstawê prawn¹, a ich treœæ by³a zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawnymi. Stopieñ zbie¿noœci „dobrej administracji” i „przestrzegaj¹cej
prawa administracji” zale¿y od obowi¹zuj¹cych w danym pañstwie regulacji prawnych, upowszechnionej wyk³adni prawa i utrwalonych zasad
jego stosowania [Europejski Kodeks Dobrego Postêpowania, 2007].
W 2001 r. Parlament Europejski oficjalnie nakaza³ stosowanie jego zapisów w organach i instytucjach Unii Europejskiej. Brak takiego nakazu
w stosunku do poszczególnych pañstw cz³onkowskich nie stoi na przeszkodzie arbitralnego uznania i stosowania zasad zawartych w Kodeksie6.
1.2. Rozumienie praworz¹dnoœci w kulturze anglosaskiej
Pojêcie rz¹dów prawa funkcjonuje jako historyczna idea wyposa¿ona w du¿¹ moc retoryczn¹. Idea, która jest postrzegana jako koncepcja
z³o¿ona, wielosk³adnikowa, o wielu przeplataj¹cych siê w¹tkach. Podstawowe znaczenie odwo³uje siê do postulatu stabilnoœci prawa, znanego
adresatom jeszcze przed wprowadzeniem. W tym znaczeniu praworz¹dnoœæ wyró¿nia siê nastêpuj¹cymi cechami:
1) broni przeciwko anarchii;
2) pozwala ludziom na organizowanie swoich spraw i interesów z uzasadnion¹ pewnoœci¹, ¿e z wyprzedzeniem mog¹ zaplanowaæ prawne
konsekwencje swojego dzia³ania;
6

Polska by³a jednym z pierwszych pañstw w Europie, zaraz po Austrii, które od 1928 r.
posiada skodyfikowan¹ procedurê administracyjn¹. W przeciwieñstwie do postanowieñ
Kodeksu Dobrych Praktyk Administracyjnych procedura ta ma charakter bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cy, jest wsparta s¹dow¹ kontrol¹ oraz bogatym dorobkiem literatury prawniczej.
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3) chroni przed przynajmniej niektórymi przejawami urzêdowej arbitralnoœci.
Oznacza to, ¿e:
1) ludzie musz¹ byæ zdolni do rozumienia prawa i jego przestrzegania;
2) prawo powinno byæ skuteczne i efektywne;
3) funkcjonuje wy¿szoœæ instytucji prawnych and uznaniowymi;
4) w sprawach orzekaj¹ bezstronni i bezpartyjni sêdziowie [Fallon, 1997,
s. 3–8].
Praworz¹dnoœæ (w rozumieniu the Just Rule of Law) opiera siê na czterech filarach – sprawiedliwym prawie, sprawiedliwym wdra¿aniu tego
prawa, wolnym i uczciwym systemie s¹downictwa oraz na dostêpie do
niezale¿nego obroñcy. Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e istniej¹ ró¿ne rodzaje praworz¹dnoœci, w zale¿noœci od tego, jaki system moralny i zestaw
wartoœci zosta³ ze sob¹ zestawiony. Podstawowe i uniwersalne za³o¿enia
powinny przeciwdzia³aæ rzeczywistemu wdra¿aniu niew³aœciwych i krzywdz¹cych zapisów. Przyk³adowo ustawy wdra¿ane w nazistowskich Niemczech czy w Po³udniowej Afryce czasów Apartheidu pokazuj¹, jak praworz¹dnoœæ mo¿e byæ odbierana. W konsekwencji obywatel nie ma do
czynienia z rz¹dami prawa, ale z prawem rz¹dz¹cego – Law of the Ruler
[Schildhaus, 2009, s. 60].
R. Fallon [1997] wyró¿ni³ cztery rodzaje praworz¹dnoœci: historyzm,
formalizm, proces prawny oraz koncepcjê praworz¹dnoœci niezale¿nej.
Pojêcie praworz¹dnoœci odnosi siê do historyzmu, a wiêc do konsekwentnego naœladowania minionych epok. U pod³o¿a tej koncepcji le¿y za³o¿enie, ¿e praworz¹dnoœæ odnosi siê do w³adz tworz¹cych prawo i wdra¿aj¹cych nowe przepisy z wyprzedzeniem. W ujêciu formalistycznym nie
jest istotne „prawo”, a raczej „regu³a”, która istnia³a i obowi¹zywa³a jako
przepis okreœlonego postêpowania oraz skutków prawnych. U podstaw
tej koncepcji le¿y za³o¿enie, ¿e cz³owiek jest jednostk¹ racjonalnie planuj¹c¹ i maksymalizuj¹c¹, która realnie przewiduje konsekwencje swoich
dzia³añ. W tym znaczeniu regu³y zapewniaj¹ maksymaln¹ efektywnoœæ
myœli przewodnich prawa i zapewniaj¹, ¿e sêdziowie, tak jak i urzêdnicy,
s¹ ograniczeni przez prawo. Formalizm wymaga jedynie, aby prawo by³o
powszechnie zrozumia³e i powodowa³o okreœlone zachowanie zgodne
z jego wytycznymi. Tak d³ugo jak prawo jest postrzegane jako efektywne,
tak d³ugo jest przestrzegane.
Koncepcja praworz¹dnoœci rozumianej jako proces prawny zak³ada:
1) sprawiedliwoœæ proceduraln¹ w zakresie opracowywania i stosowania norm prawnych;
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2) po³¹czenie pomiêdzy pojêciami prawa a rozs¹dnoœci¹;
3) zwi¹zek pomiêdzy uznanymi instytucjami prawa, a niezale¿noœci¹
sêdziów, jako gwarancja uczciwoœci i rozwa¿noœci.
Ostatnia koncepcja odnosz¹ca siê do praworz¹dnoœci to koncepcja akcentuj¹ca niezale¿noœæ. W tym znaczeniu nie s¹ istotne jedynie prawa, czy te¿
jedynie decyzje wydawane przez uznane instytucje prawa. Istot¹ niezale¿noœci w tym rozumieniu jest oparcie podstawowych zasad praworz¹dnoœci na moralnym, miarodajnym przewodniku ludzkiego zachowania [Fallon, 1997, s. 10 i nast.]. R. Dworkin ju¿ wczeœniej potwierdzi³, ¿e
prawo powinno s³u¿yæ tak, aby umo¿liwiæ ludziom planowanie swoich
dzia³añ i ich konsekwencji, dlatego musi byæ przewidywalne. Doda³ przy
tym, ¿e rz¹d powinien d¹¿yæ do regulowania ¿ycia spo³eczeñstwa g³ównie przez zasady, a nie tylko przez zapisy ustaw [Dworkin, 1994, s. 471].
Praworz¹dnoœæ mo¿e byæ zdefiniowana jako system, w którym prawo stanowi wiedzê powszechn¹, jest przejrzyste i zrozumia³e, stosowane
w równej mierze do wszystkich. Centralne instytucje systemu prawnego
– s¹dy, prokuratorzy i policja – s¹ sprawiedliwe, kompetentne i efektywne [Carothers, 1998, s. 96]. Wskazuje siê na zwi¹zek miêdzy praworz¹dnoœci¹ a zaawansowaniem procesów demokracji w pañstwie. Praworz¹dnoœæ umo¿liwia funkcjonowanie szeregu indywidualnych praw jednostki,
co stanowi fundament demokracji. Ponadto przestrzegane s¹ zapisy konstytucyjne, respektuj¹ce suwerennoœæ ludzi, prawa w³asnoœci oraz wolnoœci umów. W pañstwach, gdzie czêsto wprowadza siê nowe ustawy,
jednak nie przez wzgl¹d na dostosowywanie do zmieniaj¹cych siê warunków ekonomicznych i spo³ecznych, nie funkcjonuj¹ rz¹dy prawa
a rz¹dzenie przez prawo – Rule by Law. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ekonomiczna globalizacja wymusza oficjalne funkcjonowanie pod pretekstem
zasady praworz¹dnoœci, by rz¹dy mog³y oferowaæ powierzchown¹ stabilnoœæ, przejrzystoœæ i wiarygodnoœæ zagranicznym inwestorom.
Praworz¹dnoœæ w rozumieniu World Justice Project to zespó³ czterech elementów tworz¹cych spójny obraz praworz¹dnego pañstwa. Koherentnoœæ ta budowana jest w drodze konsekwentnego przestrzegania
nastêpuj¹cych zasad:
1. Rz¹d, urzêdnicy oraz agenci (organizacje rz¹dowe) tak samo jak jednostki i podmioty prywatne podlegaj¹ odpowiedzialnoœci zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem.
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2. Prawa s¹ przejrzyste, jasne, publikowane, stabilne i sprawiedliwe.
Chroni¹ podstawowe prawa cz³owieka, a prawo do bezpieczeñstwa
i prawo w³asnoœci stanowi¹ fundament ochrony.
3. Proces uchwalania prawa jest dostêpny, s³uszny i sprawiedliwy oraz
efektywny.
4. Wymiar sprawiedliwoœci dzia³a sprawnie i bez opóŸnieñ. Jest zarz¹dzany przez kompetentnych, etycznych i niezale¿nych przedstawicieli, których liczba jest wystarczaj¹ca. Posiadaj¹ odpowiednie zasoby
oraz reprezentuj¹ interesy spo³ecznoœci, której s³u¿¹ [What is the Rule
of Law, worldjusticeproject.org/what-rule-law].

2. Proces wdra¿ania regulacji
W 1962 r. G. Stigler i C. Friedland wykonali prze³omowe badania
maj¹ce na celu pomiar efektów regulacji zwi¹zanych z elektrycznoœci¹
[Stigler, Friedland, 1962]. Od tego czasu ekonomiœci rozpoczêli szerokie
badania nad efektywnoœci¹ wdra¿anych regulacji. Ekonomiczna teoria regulacji, zapocz¹tkowana przez G. Stiglera, stanowi krytyczn¹ analizê
skutków administracyjnej regulacji ró¿nych dziedzin ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Zakwestionowa³ on pogl¹d, ¿e podejmowanie regulacji
s³u¿y ochronie producentów. Postawi³ natomiast hipotezê, ¿e w wiêkszoœci wypadków wdra¿ane regulacje s³u¿¹ interesom konkretnych grup.
Tym samym zaczêto rozumieæ proces wdra¿ania regulacji jako us³ugê,
której poszukuj¹ konkretne grupy. W tej sytuacji pojawia siê zjawisko
tzw. pu³apki regulatory capture, gdzie reguluj¹cy dzia³aj¹ pod presj¹ regulowanych. Z tego wzglêdu zasadnicze postulaty teorii regulacji publicznej
opieraj¹ siê na deregulacji gospodarki, a tym samym zwiêkszenia swobody dzia³ania mechanizmu rynkowego w zakresie mo¿liwoœci konkurowania [Posner, 1974, s. 335–336]. R. Coase równie¿ kwestionowa³ sens
i efektywnoœæ regulacji pañstwowych, wskazuj¹c, ¿e problem efektów
zewnêtrznych mo¿na skutecznie rozwi¹zaæ przy pomocy prywatnych
umów. Z kolei R. Posner w badaniach opublikowanych w 1975 r. wykaza³, ¿e œredni koszt spo³eczny regulacji by³by równy 1,7% PNB, podczas
gdy koszty spo³eczne monopolu w przemyœle i górnictwie by³by równe
0,6% PNB [Posner, 1975, s. 819].
Regulacja (w znaczeniu przepis prawny) stanowi zestaw zasad i metod interwencji w celu zmiany zachowania jednostki oraz wytworzenia
po¿¹danych rezultatów. Regulacje gospodarcze stanowi¹ formê rz¹dowej
interwencji przeznaczonej do wp³ywania na zachowanie przedsiêbiorstw
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oraz jednostek z sektora prywatnego. Agencje rz¹dowe korzystaj¹ z tych
regulacji, by poprawiæ efektywnoœæ alokacji zasobów wœród spo³eczeñstwa, zmodyfikowaæ dystrybucjê przychodów, a tak¿e, by osi¹gn¹æ szeroko pojête cele socjalne lub kulturalne [Stanbury, 2006]. W tym celu rz¹d
wysy³a zestaw sygna³ów, a nastêpnie obserwuje reakcje pochodz¹ce od
zainteresowanych podmiotów. Sygna³y mog¹ mieæ charakter rynkowy
(ceny, popyt na produkt czy dzia³ania konkurentów), jak i nierynkowy
(technologia, ograniczenia prawne, naciski i dzia³ania spo³eczne i polityczne). Zmiany, które mog¹ wp³ywaæ na przedsiêbiorstwo w przysz³oœci, to przede wszystkim zmiany organizacyjne, zwi¹zane z nastawieniem
(postaw¹ przedsiêbiorstwa) w odniesieniu do zmian zachodz¹cych
w otoczeniu, w tym zmian technologicznych i zmian akumulacji zasobów
na przysz³oœæ. Rzeczywiste rezultaty, które mo¿na mierzyæ, to wydajnoœæ,
poziom cen, wdro¿ona technologia [Studnicki-Gizbert, 1980, s. 284].
Uproszczony schemat opisuj¹cy dzia³anie sygna³ów i reakcji zosta³ przedstawiony na rysunku 1.
Rysunek 1. Schemat przedstawiaj¹cy dzia³anie sygna³ów pañstwa i reakcji
od regulowanych podmiotów

ród³o: Opracowanie w³asne.

Planowanie procesu regulacyjnego powinno polegaæ na powi¹zaniu
alokacji przysz³ych zasobów z okreœlonym zestawem celów. Powoduje to
ustanowienie zgodnych i realistycznych (racjonalnych) celów zwi¹zanych z postêpowaniem oraz ustanowieniem sekwencji niezbêdnych dzia³añ, a tak¿e doborem odpowiednich instrumentów implementacyjnych.
Wybór realistycznych celów wp³ywa na mo¿liwoœæ przewidzenia rozwoju rozpoczêtych dzia³añ w przysz³oœci oraz jasne rozró¿nienie zmiennych
kontrolowanych od niekontrolowanych.
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Wdra¿anie regulacji jest przedsiêwziêciem wieloetapowym. Jego
podstawy powinny wywodziæ siê z og³oszonej wczeœniej polityki pañstwa i kierunków rozwoju, do których zmierzaj¹ lub maj¹ zamiar zmierzaæ agencje rz¹dowe zajmuj¹ce siê wdra¿aniem nowych regulacji. W nastêpnym roku koncepcje zawarte w polityce pañstwa powinny zostaæ
przeanalizowane oraz gruntownie zaplanowane. Analiza powinna obejmowaæ przede wszystkim ocenê przydatnoœci nowych regulacji oraz
skutków ich wprowadzenia. Nale¿y j¹ odnieœæ w szczególnoœci do podmiotów bezpoœrednio zainteresowanych, tak¿e do podmiotów, na które
w sposób poœredni regulacje mog¹ wp³ywaæ, w tym – na ogó³ spo³eczeñstwa.
Wdra¿anie regulacji jest procesem, który anga¿uje czynniki przewidywalne i nieprzewidywalne. Oba rodzaje mog¹ powodowaæ ostatecznie
zniekszta³cenia w procesie wdra¿ania, a co za tym idzie – zmieniæ kszta³t
reakcji regulowanego podmiotu i wp³yn¹æ na podejmowanie decyzji, które nie zosta³y zaplanowane. Decyzje te mog¹ mieæ charakter pozytywny,
jak na przyk³ad nieœwiadome oddzia³ywanie na wzrost wydajnoœci produkcji poprzez wp³yw na wybór technik produkcji czy strategii marketingowych. Jednak najwa¿niejszym efektem interwencji pañstwa jest standaryzacja sygna³ów i odpowiedzi. Warto mieæ na uwadze, ¿e warunki
rynkowe nieustannie siê zmieniaj¹, dlatego te¿ wdra¿ane zmiany regulacyjne, nawet przy skrupulatnym zaplanowaniu i przeanalizowaniu, mog¹ wywo³aæ koñcowy efekt inny od zamierzonego. Ponadto efekt zmian
uzale¿niony jest tak¿e od zasobów, jakimi dysponuje przedsiêbiorstwo.
W obrêbie pojêcia wdra¿ania regulacji powinien znaleŸæ siê nakaz
wdra¿ania „poprawnej legislacji”. Pojêcie to jest funkcjonalnie zwi¹zane
z zasadami pewnoœci i bezpieczeñstwa prawnego oraz ochron¹ zaufania
do pañstwa i stanowionego przez nie prawa. W tym znaczeniu wdra¿anie
regulacji nie stanowi tylko podjêcia samego dzia³ania wprowadzenia
w ¿ycie danego aktu prawnego, ale sprowadza siê do zabezpieczenia
przepisów prawa w cechy precyzyjnoœci i jasnoœci. Warunek jasnoœci
oznacza obowi¹zek tworzenia przepisów klarownych i zrozumia³ych dla
ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy mog¹ oczekiwaæ
stanowienia norm prawnych niebudz¹cych w¹tpliwoœci co do treœci
nak³adanych obowi¹zków i przyznawanych praw. Zwi¹zana z jasnoœci¹
precyzja przepisu powinna przejawiaæ siê w konkretnoœci nak³adanych
obowi¹zków i przyznawanych praw, tak by ich treœæ by³a oczywista i pozwala³a na ich wyegzekwowanie [wyrok, 2007].
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Warto pamiêtaæ, ¿e w przypadku wdra¿ania regulacji sam podmiot,
do którego regulacja siê odnosi, nie ma wiêkszego znaczenia. Stanowi on
egzemplifikacjê tzw. czarnej skrzynki, a w ramach procesu regulacyjnego
istotê stanowi zespó³ sygna³ów wysy³anych przez regulatora i otoczenie
oraz zespó³ reakcji, jako rezultat zastosowanych zmian (rysunek 1). Istotnym problemem przy analizie zjawiska wdra¿ania zmian regulacyjnych
jest problem zwi¹zany z opóŸnieniem wychodz¹cym do otoczenia reakcji.
OpóŸnienia mog¹ stanowiæ konsekwencjê niedojrza³oœci systemu. Regulowany podmiot mo¿e byæ rozumiany jako zespó³ zale¿noœci wychodz¹cych w dowolnym kierunku, zatem to regulator musi mieæ wiedzê
o podstawowych zachowaniach i zale¿noœciach odnosz¹cych siê do regulowanego podmiotu. Przyk³adowo teoria firmy nie t³umaczy ani nie przewiduje zachowania prawdziwych przedsiêbiorstw. Natomiast t³umaczy
zmiany i wskazuje przewidywane kierunki zmian w obserwowanych
cenach jako efekt dokonania specyficznych zmian w dotychczasowych
warunkach. W tym wypadku przedsiêbiorstwo stanowi tylko teoretyczne
po³¹czenie, konstrukcjê myœlow¹, pozwalaj¹c¹ wyt³umaczyæ przyczynê
danego efektu [Studnicki-Gizbert, 1980, s. 286]. Tym samym podstaw¹
i celem analizy zachowania przedsiêbiorstw jest zrozumienie modelu
reakcji w systemie ekonomicznym i/lub socjoekonomicznym.
Koniecznoœæ wdro¿enia nowych regulacji mo¿e mieæ dwa Ÿród³a –
publiczne i prywatne. Pierwsze odnosi siê do regulacji, które realizuj¹ interes publiczny, drugie s¹ inicjowane przez grupy prywatne, jako skutek
presji grup interesu, zainteresowanych tym, by dane regulacje pojawi³y
siê w obrocie gospodarczym [Posner, 1974, s. 335]. W zwi¹zku z dylematami, co, kiedy i jak regulowaæ, na przestrzeni lat zosta³y wypracowane
dwie koncepcje odnosz¹ce siê do wdra¿ania regulacji, mianowicie – pozytywna i normatywna. Podstaw¹ koncepcji normatywnej jest przeprowadzana analiza rynku pod k¹tem wystêpowania wadliwych mechanizmów
i ich Ÿróde³. W konsekwencji nale¿y wskazaæ najbardziej odpowiednie narzêdzia poprawy badanego defektu. Wed³ug za³o¿eñ teorii regulacji zawodnoœæ rynku pojawia siê wtedy, gdy jego mechanizmy nie s¹ w stanie
samoczynnie wróciæ do stanu równowagi, czyli efektywnej alokacji zasobów. Najwa¿niejszym argumentem na rzecz zastosowania danej regulacji jest wykazanie, ¿e koszty wdro¿enia regulacji bêd¹ ni¿sze ni¿ potencjalne korzyœci.
Podstawowe za³o¿enia podejœcia pozytywnego skupiaj¹ siê na Ÿród³ach regulacji, wykorzystanych narzêdziach oraz skutkach. Najwa¿niejsza
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w tym wzglêdzie jest teoria G. Stiglera, który twierdzi³, ¿e przedsiêbiorcy
nabywaj¹ konkretne regulacje na u¿ytek danej ga³êzi, w której funkcjonuj¹. Przedsiêbiorcy s¹ zainteresowani takimi us³ugami od pañstwa, poniewa¿ posiada ono monopol prawny, a tak¿e monopol stosowania œrodków przymusu, co daje szerokie mo¿liwoœci wdra¿ania regulacji oraz ich
egzekwowania (w szczególnoœci w zakresie mo¿liwoœci kontrolowania
pojawienia siê nowych konkurentów, czyli stwarzania sztucznych barier
wejœcia). Za³o¿enia podejœcia pozytywnego zosta³y nazwane ekonomiczn¹ teori¹ regulacji7.
Krytycznie do teorii interesu publicznego odnosi³ siê R. Posner [1974,
s. 356], twierdz¹c, ¿e nie dostarcza istotnego empirycznego poparcia. Teoria nie zosta³a rozwiniêta do tego miejsca, gdzie mog³aby sprzyjaæ
postawieniu hipotezy wystarczaj¹co precyzyjnej, by mo¿na j¹ by³o zweryfikowaæ empirycznie. Wskazywa³ jednak, ¿e pewnym sukcesem ekonomicznej teorii regulacji jest naœwietlenie niektórych czêœci nierynkowych zachowañ prowadz¹cych do podejrzenia, ¿e generalne za³o¿enie
ekonomii opieraj¹ce siê na tym, ¿e zachowanie ludzkie mo¿e byæ najlepiej
rozumiane jako reakcja istotny racjonalnej zorientowanej na w³asne interesy, musi mieæ w koñcu prze³o¿enie na proces polityczny.

3. Ocena efektywnoœci wdra¿ania regulacji
WskaŸniki mog¹ byæ wykorzystywane w niew³aœciwy sposób lub
mo¿na nadu¿ywaæ informacji, które ze sob¹ nios¹. Niemniej jednak przy
w³aœciwym wykorzystaniu s¹ u¿ytecznym i efektywnym narzêdziem do
scalania i podsumowywania informacji. Ponadto u¿ytecznoœæ wskaŸników przejawia siê w mo¿liwoœci:
1) oszacowania pewnych zachowañ, postêpowañ, dzia³añ,
2) zwrócenia uwagi na wybrane zagadnienia,
3) budowania wskaŸników referencyjnych, stanowi¹cych pewn¹ stopê
odniesienia, daj¹cych mo¿liwoœæ porównania,
4) monitorowania postêpów,
5) oceny, oszacowania wp³ywu interwencji lub reform [Botero, 2012,
s. 246].
7

R. Coase twierdzi³, ¿e mówienie o ekonomii, i¿ jest nauk¹ pozytywn¹ nie jest trafne
z dwóch powodów: 1) ekonomiœci akceptuj¹ wiele teorii bez zadawania sobie trudu, aby
sprawdziæ je empirycznie, a wiele z ich prac empirycznych nie odnosi siê do testowania
teorii; 2) ekonomiœci szukaj¹ i znajduj¹ prawdê w ekonomii poprzez konkurowanie w pomys³ach, u¿ywaj¹c eklektycznej ró¿norodnoœci metod [Peltzman, 2011, s. 15].
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WskaŸniki wydaj¹ siê atrakcyjne naukowo, poniewa¿ pokazuj¹ jak¹œ
jednoznaczn¹ wartoœæ lub graficzn¹ zale¿noœæ. Coraz czêœciej wykorzystuje siê wskaŸniki do przedstawiania zjawisk o charakterze jakoœciowym, z³o¿onym, wielowymiarowym, przyk³adowo – przyjaznoœæ dla
biznesu, jakoœæ edukacji, procesy zarz¹dzania czy sprawiedliwoœci.
W niniejszym opracowaniu postanowiono poddaæ analizie dane
udostêpnione przez World Justice Project i Bank Œwiatowy dotycz¹ce
wdra¿ania regulacji i czynników z tym zwi¹zanych, a tak¿e danych dotycz¹cych dochodów uzyskiwanych przez spo³eczeñstwa w poszczególnych pañstwach. Wykorzystano dane liczbowe za rok 2014 r. celem
przedstawienia mo¿liwe jak najbardziej aktualnej sytuacji zwi¹zanej
z wdra¿aniem regulacji. W przypadku World Justice Project (WJP) wykorzystano indeks praworz¹dnoœci Rule of Law Index RoLI za rok 2014 r. Indeks zosta³ zbudowany z oœmiu kategorii. Jedn¹ z nich jest wdra¿anie regulacji, gdzie ocenia siê:
1. Efektywne wdra¿anie regulacji przez rz¹d.
2. Wdra¿anie regulacji rz¹dowych i ewentualne oddzia³ywanie niew³aœciwych wp³ywów.
3. Zw³okê przy podejmowaniu postêpowania administracyjnego.
4. Przestrzeganie zasady sprawiedliwego i w³aœciwego procesu postêpowaniu administracyjnym,
5. Przeprowadzanie wyw³aszczeñ przez rz¹d za odpowiedni¹ rekompensat¹.
Na podstawie danych udostêpnionych przez WJP przeprowadzono
analizê porównawcz¹ wartoœci RoLI oraz wartoœci dla czynnika wdra¿ania regulacji. Rysunek 2 przedstawia zale¿noœæ analizowanych wartoœci
z zaznaczon¹ lini¹ trendu. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wraz ze wzrostem
ogólnego poziomu praworz¹dnoœci w danym pañstwie roœnie równie¿
wartoœæ czynnika wdra¿ania regulacji (co odnosi siê równie¿ do wartoœci
podkategorii sk³adaj¹cych siê na ten czynnik). Tym samym potwierdzono
przyjête we wstêpie za³o¿enie g³ównej hipotezy badawczej.
Na rysunku 3 przedstawiono wartoœci danych dotycz¹ce czynnika
wdra¿ania regulacji wœród badanych 99 pañstw. Dane zosta³y pogrupowane wed³ug osi¹ganego w spo³eczeñstwie dochodu, zaczynaj¹c od najni¿szego. W pierwszej grupie najwy¿sz¹ wartoœæ uzyska³o Burkina Faso
(0,55), w drugiej Gruzja (0,57), w trzeciej Chile i Botswana (0,68), w grupie
o najwy¿szych dochodach najwy¿ej oceniono Norwegiê (0,87). Dodatkowo dla ka¿dego przedzia³u zaznaczono œredni¹ arytmetyczn¹ wartoœæ
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Rysunek 2. Zale¿noœæ wskaŸnika wdra¿ania regulacji od wskaŸnika
praworz¹dnoœci w 2014 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie World Justice Project [worldjusticeproject.org].

czynnika wdra¿ania regulacji. W ka¿dej grupie dochodowej zauwa¿alna
jest tendencja wzrostowa. Na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e wraz
ze wzrostem zamo¿noœci spo³eczeñstwa zaobserwuje siê równoleg³y wzrost
wartoœci efektywnoœci wdra¿ania regulacji. Tym samym pozytywnie zweryfikowano postawion¹ na wstêpie hipotezê pomocnicz¹. Wy¿szy dochód
wi¹¿e siê z wy¿sz¹ œwiadomoœci¹ spo³eczn¹ i ekonomiczn¹. Przek³ada siê
to na wiêksze zrozumienie mechanizmów publicznych i koniecznoœci
wspó³dzia³ania w procesie tworzenia wspólnego dobra publicznego.
Mo¿na przyj¹æ tego rodzaju domniemanie na podstawie œredniej wartoœci
badanego czynnika w grupie o najwy¿szym poziomie dochodu.
Postanowiono przeprowadziæ dodatkow¹ analizê, korzystaj¹c z bazy danych udostêpnionej przez Bank Œwiatowy, celem weryfikacji danych publikowanych przez WJP. Na rysunku 4 przedstawiono zagregowane w grupy dochodowe dane dotycz¹ce praworz¹dnoœci zebrane z 209
pañstw (i terytoriów). Dodatkowo Bank Œwiatowy prowadzi podzia³ na
pañstwa wyró¿niaj¹ce siê wysokim poziomem dochodów, ale nienale¿¹ce do grupy OECD, oraz pañstwa z wysokim dochodem nale¿¹ce do
grupy. Udostêpniane dane umo¿liwi³y tak¿e przeprowadzenie analizy
porównawczej rz¹dów prawa w odniesieniu do jakoœci regulacji oraz
skutecznoœci rz¹du. Okazuje siê, ¿e wraz ze wzrostem dochodów rosn¹
równie¿ wartoœci poszczególnych wskaŸników. Co znamienne, wartoœci
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wszystkich badanych wskaŸników s¹ znacz¹co wy¿sze w ostatniej grupie
dochodowej, która dodatkowo nale¿y do OECD. Tym samym potwierdzono wczeœniejsze analizy przeprowadzone na bazie danych WJP.
Rysunek 3. WskaŸnik efektywnoœci wdra¿ania regulacji oraz œrednia dla
przedzia³ów dochodowych w 2014 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie World Justice Project [worldjusticeproject.org.

Rysunek 4. Wybrane czynniki praworz¹dnoœci w porównaniu z wysokoœci¹
dochodu w 2014 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Bank Œwiatowy
[worldbank.org].
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Zakoñczenie
G. Stigler zauwa¿y³, ¿e prawnicy i ekonomiœci znacz¹co siê od siebie
ró¿ni¹. Wskazywa³, ¿e byæ mo¿e zwi¹zane jest to z selekcj¹ naturaln¹ lub
triumfem edukacji nad ludzk¹ natur¹. Poza tym istnieje równie¿ zauwa¿alna ró¿nica w operowaniu s³owami przez obie grupy: „Prawnik
postrzega produkcjê s³ów jako coœ bezkosztowego, ponadto jako strawê,
co do której uwa¿a, ¿e czytelnik ma nienasycony g³ód. Dlatego te¿ lektura
luksusowej prawniczej dokumentacji nie s³u¿y jako wsparcie, a raczej
jako dziennik, pamiêtnik wybranej uprzednio lektury” [Stigler, 1972].
Ekonomiœci w swoich badaniach próbuj¹ odpowiedzieæ na dwa rodzaje
pytañ – o to jak jest oraz jak byæ powinno. Prawnicy natomiast wiedz¹, co
powinno byæ celem polityki ekonomicznej – sprawiedliwoœæ oraz równoœæ dla wszystkich (chocia¿ w ramach tej pozornej równoœci okazuje siê,
¿e korzystniej jest byæ uderzonym przez samochód ni¿ przyk³adowo
przez tornado), ale nie potrafi¹ tego zmierzyæ. G. Stigler twierdzi, ¿e jeœli
nie mo¿emy mierzyæ efektów polityki publicznej, nie mo¿emy wymagaæ
od spo³eczeñstwa, by zachowywa³a siê racjonalnie. Racjonalne zachowanie wymaga, by osoba zna³a efekt swojego dzia³ania. Jeœli nie s¹ znane rezultaty, wówczas nie mog¹ zostaæ zastosowane odpowiednie œrodki [Stigler, 1972, s. 1–7].
Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e czynnik wdra¿ania regulacji
prawnych jest zale¿ny od ogólnego poziomu praworz¹dnoœci. Ponadto
wykazano, ¿e poziom praworz¹dnoœci zale¿y od poziomu ekonomicznego rozwoju pañstwa. Tym samym sytuacja jest najbardziej optymistyczna w grupie pañstw o najwy¿szych dochodach. Dla pañstw z pierwszych trzech grup dochodowych koncepcja praworz¹dnoœci funkcjonuje
jako zachodnia filozofia polityczna. W tej wersji zasada praworz¹dnoœci
obiecuje zmianê pozycji rankingowej, gwarantuj¹c jednoczeœnie przeprowadzenie g³êbokich reform politycznych i ekonomicznych8. Warto przy
tym pamiêtaæ, ¿e przeprowadziæ nale¿y tak¿e reformy instytucjonalne. Te
wymagaj¹ nieustannego zaanga¿owania ca³ej biurokracji pañstwowej,
sêdziów, prawników, policji oraz spo³eczeñstwa, ponadto s¹ ¿mudne
i d³ugotrwa³e.
8

Wyrazem motywacji do wdro¿enia zasady praworz¹dnoœci w danym kraju jest najczêœciej napisanie nowych zasad sk³adaj¹cych siê na konstytucjê, co zasadniczo jest najprostszym dzia³aniem. Przyk³adowo o pañstwie prawnym stanowi równie¿ konstytucja
Bia³orusi (art. 1) – Republika Bia³oruœ jest jednolitym demokratycznym pañstwem socjalnym opartym na rz¹dach prawa [ustawa, 1994].
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Mo¿na wskazaæ na kilka przyczyn, które powoduj¹, ¿e wdra¿anie regulacji nie jest tak efektywne, jak byæ powinno. Pierwsz¹ z nich jest
dzia³alnoœæ urzêdników pañstwowych. Efektywnoœæ wdra¿ania regulacji
powi¹zana jest z efektywnoœci¹ biurokracji. I tak w literaturze wskazuje
siê, ¿e urzêdnicy pañstwowi maksymalizuj¹ swoje prywatne funkcje celu.
Nie mog¹ oni d¹¿yæ do maksymalizowania „wspólnego dobra”, poniewa¿ pojêcie to nie jest zdefiniowane, nie jest równie¿ mierzalne [Edwards,
2007, s. 518]. Kolejn¹ przyczyn¹ mo¿e byæ tzw. paradoks demokracji, którego za³o¿enia wskazuj¹, ¿e ten rodzaj ustroju politycznego w rzeczywistoœci nie przewiduje sprawiedliwego podzia³u zasobów w wyniku dzia³añ wybranych przedstawicieli spo³eczeñstwa. Wskazuje siê, ¿e g³ównym
motywem funkcjonowania demokracji jest zdobycie w³adzy. W tym celu
politycy formu³uj¹ swoje programy polityczne. Nie d¹¿¹ do zdobycia
w³adzy, by te programy realizowaæ. W takiej sytuacji nie sposób oczekiwaæ, by instytucje pañstwowe dzia³a³y tak samo efektywnie jak prywatne przedsiêbiorstwa.
A. Downs wskazuje pewien stan, który odzwierciedlaj¹ nastêpuj¹ce
warunki: spo³eczeñstwo sk³ada siê z osób maj¹cych takie same preferencje i identyczne pogl¹dy na temat w³aœciwych celów w ¿yciu dla osób i dla
spo³eczeñstwa jako ca³oœci. Wolne jest od nadmiernego egoizmu, co oznacza, ¿e w³asne preferencje znacz¹co nie przewy¿szaj¹ preferencji innych
osób. Jest zorganizowane ekonomicznie w wysoko wyspecjalizowanym
podziale pracy i ¿yje w œwiecie z normalnym poziomem niepewnoœci
i kosztem dostêpu do informacji [Downs, 1962, s. 2]. W takich warunkach
istnieje potrzeba powo³ania rz¹du, który przez wzgl¹d na ogó³ spo³eczeñstwa bêdzie wyznacza³ i realizowa³ cele g³ównie w oparciu o cele daj¹ce
najwiêksze korzyœci szeroko pojêtemu ogó³owi spo³eczeñstwa, bêdzie
tworzy³ zasady zachowania dla wszystkich obywateli. To w³aœnie zostaje
nazwane interesem publicznym. W zwi¹zku z tym, ¿e indywidualne
interesy wszystkich s¹ zbli¿one, wówczas tak¿e interesy jednostek pe³ni¹cych funkcje urzêdników s¹ zbli¿one z tymi odnosz¹cymi siê do ca³oœci
spo³eczeñstwa.
Kolejn¹ przyczyn¹ braku efektywnoœci pañstwa we wdra¿aniu regulacji mo¿e byæ czynnik renty, a konkretnie pogoñ za rent¹. A. Krueger
wskazuje, ¿e rent seeking activity jest wynikiem ograniczeñ narzucanych
przez pañstwo, co powoduje ograniczanie swobody funkcjonowania rynków. Ograniczenia, o których mowa, mog¹ przyj¹æ postaæ ce³, licencji
importowych, eksportowych czy produkcyjnych [Krueger, 1974, s. 295].
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Pogoñ za rent¹ powoduje, ¿e grupy interesu uzyskuj¹ korzyœci, których
w przeciwnym razie nie mia³yby mo¿liwoœci uzyskaæ. Dzia³alnoœæ tych
grup nie przyczynia siê do wzrostu ogólnego dobrobytu, a wrêcz obni¿a
wartoœæ mo¿liwego do wytwarzanego PKB. Dodatkowo nastêpuje
zmniejszenie efektywnoœci alokacji zasobów, a tak¿e deregulacja struktury instytucjonalnej pañstwa oraz gospodarki.
Wyniki badañ przeprowadzonych w 1999 r. przez EBRD pokaza³y,
¿e pañstwa posiadaj¹ce najbardziej konkurencyjny system polityczny,
wykazuj¹ tendencjê do osi¹gania wiêkszych postêpów w przeprowadzaniu reform ekonomicznych [Transition Report, 1999, s. 122].
Kolejnym czynnikiem mog¹cym wp³ywaæ na efektywnoœæ regulacji
jest tzw. polityczny cykl koniunkturalny. Szacuje siê, ¿e troska o utratê rezerw oraz o bilans p³atniczy bêdzie wy¿sza na pocz¹tku kadencji. Tendencja ta bêdzie mala³a wraz ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami. W. D. Nordhaus bada³ zachowanie kompromisu pomiêdzy inflacj¹ a bezrobociem,
a podsumowaniem jego pracy by³o stwierdzenie, ¿e wystêpuje zale¿noœæ
cyklu w krajach wysoko rozwiniêtych w odniesieniu do prowadzenia
dzia³añ politycznych zwi¹zanych z kampaniami wyborczymi [Nordhaus,
1975, s. 187–189]. Mo¿na podejrzewaæ, ¿e dzia³ania zwi¹zane ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami s³u¿¹ tak¿e wdra¿aniu nowych regulacji maj¹cych
zapewniæ poparcie w przysz³ych wyborach, co niekoniecznie musi pozytywnie wp³yn¹æ na jakoœæ przepisów czy sam proces wdra¿ania.
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Streszczenie
W artykule przyjêto za³o¿enie o zale¿noœci wartoœci czynnika wdra¿ania regulacji od praworz¹dnoœci. Za³o¿ono równie¿, ¿e poziom praworz¹dnoœci uzale¿niony jest od poziomu rozwoju ekonomicznego danego spo³eczeñstwa. W celu
weryfikacji przyjêtych hipotez przeprowadzono analizê i krytykê literatury
w odniesieniu do zasady praworz¹dnoœci oraz procesu wdra¿ania regulacji
prawnych. Zasadê praworz¹dnoœci omówiono na przyk³adzie podstawowych
kryteriów w Polsce i Unii Europejskiej. Dodatkowo opisano rozumienie praworz¹dnoœci w kulturze anglosaskiej. Przedstawiono argumenty czo³owych œwiato-
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wych ekonomistów wypowiadaj¹cych siê o wdra¿aniu regulacji i zasadnoœci
tego procesu w wykonaniu rz¹du. Weryfikacja przyjêtych hipotez zosta³a
przeprowadzona na podstawie danych udostêpnionych przez World Justice Project oraz Bank Œwiatowy. Analizy potwierdzi³y wstêpne za³o¿enia, tym samym
mo¿na przyj¹æ, ¿e poziom osi¹ganego przez spo³eczeñstwo dochodu wp³ywa na
wysoki poziom wskaŸnika praworz¹dnoœci w tych pañstwach.

S³owa kluczowe
praworz¹dnoœæ, efektywnoœæ wdra¿ania regulacji prawnych

Legal Regulations Enforcement in a Context of the Rule of Law
(Summary)
In the article assumed that the value of the enforcement regulation factor depends on the rule of law index. It was also assumed that the rule of law index depends on the level of a society economic development. In order to verify hypothesis an analysis and critique of literature in relation to the rule of law and the legal
regulation enforcement were developed. The principle of the rule of law is discussed on the example of the basic standards in Poland and the European Union.
In addition, the understanding of the rule of law in the Anglo-Saxon culture was
described. World well-known economists’ concepts were presented in the field of
their contributions on the development of regulation enforcement and the government legitimacy of this process. The hypothesis verification was conducted on
the basis of data provided by the World Justice Project and the World Bank. The
analysis confirmed initial assumptions that the society income level causes higher
ratio of the rule of law in these countries.
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