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της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου
ΝIΚΟΣ Λ. ΓΕΩΡΓΑΚOΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Νομικής, Έδρα H.R. Woodard, Πανεπιστήμιο της Ινδιάνας, Ινδιανάπολη

Ο τρόπος προσέγγισης του Κόους είναι η εξέταση της εναλλακτικής επιλογής του να αποτανθούν τα μέρη προς την αγορά. 
Οι προεκτάσεις αυτής της προσέγγισης, τις οποίες ο Κόους δεν έκανε και με τις οποίες μπορεί να διαφωνούσε, οδήγησαν 
στην επιστημονική οικονομική ανάλυση του δικαίου και σε πιο φιλελεύθερο νομικό περιβάλλον.

Ο θάνατος του Καθηγητή Ρόναλντ Κόους (Ronald Coase) στις 
2 Σεπτεμβρίου 2013 σε ηλικία 102 ετών είναι ορόσημο για 
την οικονομική ανάλυση του δικαίου. Η ανάλυση του Κόους 
πήρε προεκτάσεις πολύ διαφορετικές απ’ ό,τι θα προτιμούσε 
ο ίδιος και πολύ μεγαλύτερες. Λόγω της σημασίας που πήραν 
οι προεκτάσεις των θεωριών του Κόους για την οικονομική 
ανάλυση του δικαίου, ο θάνατός του μπορεί να θεωρηθεί το 
τέλος της περιόδου που η οικονομική ανάλυση του δικαίου 
πέρασε από το περιθώριο στο προσκήνιο. Η ηλικία του και η 
γραφικότητα του χαρακτήρα του τον μετέτρεψαν σε κάτι ανά-
λογο ενός Τειρεσία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, 
όχι Τειρεσία ως γνώστη του μέλλοντος, αλλά ως αγγέλου των 
λαθών και αβλεψιών των βολικών τάσεων της επιστημονικής 
κοινότητας. Στη σταδιοδρομία του ως οικονομολόγου έκανε 
συχνά κριτική της ιδεολογίας που επικρατούσε στους κύκλους 
των οικονομολόγων. Η σημασία της ανάλυσης της κατανομής 
των περιουσιακών δικαιωμάτων που ανέπτυξε το 1960 στο 
άρθρο του «The Problem of Social Cost» (Το Ζήτημα του 
Κοινωνικού Κόστους, Journal of Law & Economics 3:1-69) ήταν 
επαναστατική για τη νομική επιστήμη, γιατί άνοιξε το δρόμο για 
την καθιέρωση του επιστημονικότερου και πιο φιλελεύθερου 
χαρακτήρα της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου. Το δίκαιο 
γίνεται πιο επιστημονικό, γιατί ο Κόους προσέφερε το πλαίσιο 
στο οποίο η ανάλυση γίνεται με πιο επιστημονικό τρόπο. Το 
δίκαιο γίνεται πιο φιλελεύθερο γιατί ο Κόους δείχνει ότι όχι 
μόνο δεν χρειάζεται ο κρατικός πατερναλισμός, αλλά ότι, αντ’ 
αυτού, το αποτέλεσμα είναι πολύ προτιμότερο όταν το δίκαιο 
εμπιστεύεται τις ιδιωτικές συναλλαγές.

Έλαβε το βραβείο Νόμπελ το 1991 κυρίως γι’ αυτό το άρθρο, που 
άνοιξε την πόρτα στην οικονομική ανάλυση του δικαίου, αλλά 
και για το άρθρο του 1937 «The Nature of the Firm» (Η Φύση της 
Επιχείρησης, Economica 4:386-405). «Η Φύση της Επιχείρησης» 
έμεινε παραμελημένο ως άρθρο για δεκαετίες, μάλλον επειδή 
ήταν πολύ έξω από το πλαίσιο της οικονομικής σκέψης της επο-
χής. Η ανάλυση που κάνει ο Κόους στη «Φύση της Επιχείρησης», 
όμως, είναι το θεμέλιο για τη μελλοντική του αποκωδικοποίηση 
της κατανομής των περιουσιακών δικαιωμάτων από το δίκαιο 
στο «Ζήτημα του Κοινωνικού Κόστους». Για να κατανοήσου-
με βαθύτερα, λοιπόν, την πηγή της κατοπινής ανάλυσης στο 
«Ζήτημα του Κοινωνικού Κόστους», πρέπει να αρχίσουμε από 
τη «Φύση της Επιχείρησης».

1. Η «Φύση της Επιχείρησης»
Στη «Φύση της Επιχείρησης», ο Κόους εξετάζει τα όρια της 
κάθε αυτοτελούς παραγωγικής μονάδας. Η ανάλυση ξεκινάει 

από την απλούστατη παρατήρηση, ότι ένα σύνθετο τελικό 
προϊόν δεν απαιτεί να έχει συντεθεί από μια μόνο επιχείρη-
ση, μια που, για παράδειγμα, παράγει τις πρώτες ύλες, τις 
φέρνει στην τελική εμπορεύσιμη μορφή τους, τις συνθέτει σε 
τμήματα του σύνθετου προϊόντος, και τέλος, τις συνδυάζει 
σε τελικό προϊόν. Σε μερικές βιομηχανίες αυτή η κατακόρυ-
φη ενοποίηση μπορεί να είναι ο κανόνας, αλλά σε πολλές 
τα βήματα επιμερίζονται σε διάφορες επιχειρήσεις. Θέτοντας 
έτσι το ερώτημα του ιδανικού μεγέθους της επιχείρησης ως 
ερώτημα κατακόρυφης ενοποίησης, ο Κόους αποκάλυψε ένα 
πολύ πιο περίπλοκο περιβάλλον από ό,τι ανέλυαν οι σύγχρο-
νοί του οικονομολόγοι, οι οποίοι αναζητούσαν χωρίς θεω-
ρητικό υπόβαθρο το ιδανικό μέγεθος επιχείρησης σε κάθε 
βιομηχανία.

Το καθένα από τα πολλά βήματα που απαιτούνται για την 
παραγωγή ενός σύνθετου προϊόντος μπορεί να γίνει από μια 
αυτοτελή επιχείρηση. Αυτή παίρνει από την αγορά το ατελές 
προϊόν της επιχείρησης, που έκανε το προηγούμενο βήμα, 
και φέρνει το (μη τελικό) προϊόν της στην αγορά, από την 
οποία το παίρνει η επιχείρηση που θα κάνει το επόμενο βήμα, 
κ.ο.κ., μέχρι τη σύνθεση του τελικού προϊόντος, που θα το 
φέρει η επιχείρηση που είναι ο τελευταίος κρίκος αυτής της 
άτυπης παραγωγικής αλυσίδας στην αγορά για τον κατανα-
λωτή. Για την παραγωγή ενός υποκαμίσου για παράδειγμα, 
η αγροτική επιχείρηση που παράγει το βαμβάκι το πουλάει 
στην αγορά, απ’ όπου το παίρνει η επιχείρηση που θα το με-
τατρέψει σε κλωστή. Την κλωστή αγοράζει η επιχείρηση που 
φτιάχνει ύφασμα, και το ύφασμα η επιχείρηση που το ράβει 
σε πουκάμισο. Όλα αυτά τα βήματα όμως μπορούν να γίνουν 
και από μια μόνο κατακόρυφα ενοποιημένη επιχείρηση που 
καλλιεργεί βαμβάκι και πουλάει πουκάμισα.

Ο καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται για το πόσες διαφορετικές 
επιχειρήσεις διαμεσολάβησαν για την παραγωγή του τελικού 
προϊόντος. Ο καταναλωτής απλώς θα συγκρίνει ποιότητα και 
τιμή διαφορετικών προϊόντων. Το προϊόν της κατακόρυφα 
ενοποιημένης επιχείρησης θα προτιμηθεί ή όχι από τον κα-
ταναλωτή με βάση το συνδυασμό υψηλής ποιότητας και χα-
μηλής τιμής που προσφέρει σε σύγκριση με τα προϊόντα των 
μη ενοποιημένων επιχειρήσεων.

Η ανάλυση του Κόους στρέφεται γύρω από το ερώτημα του 
πώς θα αποφασίσει μια επιχείρηση που είναι ένας κρίκος σε 
αυτή την αλυσίδα παραγωγής για το αν θα άξιζε να επεκταθεί 
κατακόρυφα, αν δηλαδή θα άξιζε να αναλάβει εσωτερικά το 
προηγούμενο ή το επόμενο παραγωγικό βήμα. Η επιχείρηση 
αναλύει αυτή την απόφαση με κριτήριο αν το βήμα αυτό θα 



ΕΙΣ ΜΝHΜΗ RONALD H. COASE ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο)  753

www.nbonline.gr   Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

εκτελεστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το να στραφεί στην 
αγορά έχει κόστη και απολαβές, όπως έχει και η εσωτερική 
παραγωγή. Ιδιαίτερη σημασία θα πάρει η υπογράμμιση από 
τον Κόους ότι το να αποτανθεί η επιχείρηση προς την αγο-
ρά έχει κόστη. Το κόστος του να στραφεί η επιχείρηση στην 
αγορά (το «κόστος συναλλαγής», «transaction cost») αρχίζει 
να εμφανίζεται ως σημαντικός παράγοντας με περιπλοκότητα 
που έχει απασχολήσει την επιστήμη μέχρι σήμερα και που θα 
συνεχίσει να την απασχολεί στο μέλλον.

Η απλή απάντηση του Κόους είναι ότι το ιδανικό μέγεθος της 
επιχείρησης εξαρτάται από τη σύγκριση της ανάθεσης του 
κάθε βήματος παραγωγής στην αγορά και της ανάθεσής του 
σε εσωτερική παραγωγή. Αν η εσωτερική παραγωγή είναι 
πιο συμφέρουσα, τότε το ιδανικό μέγεθος της επιχείρησης 
συμπεριλαμβάνει αυτό το βήμα. Αλλιώς το ιδανικό μέγεθος 
της επιχείρησης είναι το μικρότερο, που δεν συμπεριλαμβά-
νει αυτό το παραγωγικό βήμα. Αυτό το βήμα παραγωγής θα 
πρέπει να αφεθεί στην αγορά.

Ο Κόους είδε το πρόβλημα με σχεδόν χαοτικό τρόπο. Κάθε 
τομέας της οικονομίας ακολουθεί διαφορετική πρακτική, που 
εξαρτάται από τα συγκριτικά κόστη και οφέλη της κατακόρυ-
φης ενοποίησης έναντι της αγοράς, χωρίς κάποια ορατή αρχή 
που να διέπει όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό δεν 
εμπόδισε το απλούστατο συμπέρασμά του από το να είναι 
εξαιρετικά εποικοδομητικό. Αυτή η ανάλυση του Κόους είναι 
σχεδόν προφανής. Για τριάντα χρόνια δεν είχε καμιά σχεδόν 
επιρροή. Για τους νομικούς όμως, η ανάλυση αυτή έχει το ιδι-
αίτερο χαρακτηριστικό ότι έβαλε τα θεμέλια για την ανάλυση 
της κατανομής των περιουσιακών δικαιωμάτων το 1960. Αυτή 
θα αποδεικνύετο επαναστατική όχι μόνο για την οικονομική 
αλλά κυρίως για τη νομική σκέψη.

2. «Το Ζήτημα του Κοινωνικού Κόστους»
Το 1960 ο Κόους έστρεψε την ίδια μέθοδο που εφάρμοσε 
στην ανάλυση του μεγέθους της επιχείρησης προς την κατα-
νομή των περιουσιακών δικαιωμάτων. Πάλι, το κίνητρό του 
μάλλον ήταν να δείξει ότι η φορά της επιστήμης είχε λάθος 
κατεύθυνση, παρότι τελικά έθεσε ουσιαστικά τα θεμέλια για 
μια νέα επιστήμη, την επιστημονική οικονομική ανάλυση του 
δικαίου. Εν μέσω μελετών που ανέλυαν τα συγκριτικά κόστη 
που είχαν τα μέρη για να συμπεράνουν το πού το δίκαιο θα 
όφειλε να κατανείμει περιουσιακά δικαιώματα με ιδιαίτερη 
έμφαση στις επιπτώσεις σε τρίτους (externalities), ο Κόους 
έδειξε ότι αυτό το πλαίσιο ανάλυσης ήταν λάθος. «Η κατα-
νομή των περιουσιακών δικαιωμάτων ορίζει το από ποιον 
αυτά μπορούν να αποκτηθούν και όχι το ποιος θα τα κρατή-
σει.» Είναι λάθος το συμπέρασμα ότι, επειδή μια υποψήφια 
για το δικαίωμα πλευρά αντλεί μεγαλύτερο όφελος απ’ ό,τι 
η άλλη, τότε αυτή η πλευρά θα έπρεπε να έχει και το σχετι-
κό δικαίωμα. Αυτό το συμπέρασμα είναι λάθος, επειδή το 
συγκριτικό όφελος δεν έχει σημασία για την κατανομή αυτή 
(εκτός πολλών και σημαντικών εξαιρέσεων). Τα μέρη που θα 
καταλήξουν να κρατούν το κάθε περιουσιακό δικαίωμα θα 
είναι αυτά για τα οποία έχει τη μεγαλύτερη αξία, άσχετα από 
το σε ποιον τα απένειμε το δίκαιο αρχικά. Όταν όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη συμμετέχουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση, εξ 
ορισμού δεν υπάρχει επιρροή σε τρίτους.

Ένα από τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Κόους είναι η 
διαμάχη της απόφασης Sturges v. Bridgman μεταξύ γειτόνων 
για εκπομπές θορύβου. Ένα ζαχαροπλαστείο και ένα ιατρείο 
συνόρευαν. Ο θόρυβος της ζαχαροπλαστικής παραγωγής 
απέκλειε την λειτουργία του ιατρείου. Η παλιά οικονομική 
ανάλυση του δικαίου προσπαθούσε να λύσει το ζήτημα ανα-
λύοντας το αν η κάθε δραστηριότητα φέρει όλα τα έξοδα που 
δημιουργεί (συγκεκριμένα εδώ τα έξοδα τρίτων από τις εκ-
πομπές) και ποια είναι η παραγωγικότερη χρήση γης σε αυτό 
το σημείο, ζαχαροπλαστική ή ιατρική. Ο Κόους παρατήρησε 
ότι όποια χρήση γης και αν κέρδιζε κατά το δίκαιο, η πραγμα-
τικότητα ήταν ότι η παραγωγικότερη χρήση θα επικρατούσε 
μέσω συναλλαγών, επειδή ο παραγωγικότερος χρήστης θα 
μπορούσε να εξαγοράσει την ανοχή του λιγότερο παραγω-
γικού. Το δίκαιο δεν χρειαζόταν να δώσει τη «σωστή» απά-
ντηση για να εξασφαλίσει την παραγωγικότερη χρήση. Αυτή 
μπορεί να ήταν αποτέλεσμα της λειτουργίας της αγοράς. Ένα 
από τα σπουδαιότερα παρεπόμενα αυτού του τρόπου προ-
σέγγισης είναι το ότι αν η αγορά κατανείμει τα δικαιώματα 
με τον πιο αποδοτικό τρόπο (όπως η οικονομική ανάλυση 
θεωρεί ότι τείνει να γίνεται), τότε το δίκαιο είναι ασήμαντο 
για την επίτευξη της παραγωγικότερης χρήσης.

Προϋπόθεση όμως της ιδιωτικής μεταβολής της κατανομής 
που κάνει το δίκαιο είναι το μικρό της κόστος. Η ιδιωτική 
μεταβολή θα γίνει αν το να στραφούν τα μέρη στην αγορά 
έχει επαρκώς χαμηλό κόστος (όπως και οι επιχειρήσεις του 
άρθρου «Η Φύση της Επιχείρησης» συνέφερε να στραφούν 
προς την αγορά όταν αυτό δεν τις επιβάρυνε περισσότερο 
από την εσωτερική ανάπτυξη) και, αντίθετα, εάν το κόστος 
συναλλαγής (transaction cost) είναι μεγάλο, τότε το δίκαιο 
χρειάζεται να βρει τη σωστή λύση (αλλά η στροφή προς την 
αγορά μπορεί να μην επιτύχει την ιδανική κατανομή για λό-
γους διαφορετικούς από το κόστος συναλλαγής). Το δίκαιο 
όμως έχει σημασία για τον ορισμό των δικαιωμάτων των 
μερών και για να μπορέσουν τα μέρη να συμφωνήσουν για 
τη μεταβίβαση ή τη συμβατική μεταβολή των δικαιωμάτων 
αυτών με το μικρότερο δυνατό κόστος συναλλαγής (εφόσον 
κάθε τέτοιο κόστος είναι πηγή δυνητικού λάθους κατανομής). 
Στο παράδειγμα της Sturges v. Bridgman, δηλαδή, το δίκαιο 
πρέπει να ορίσει σαφώς τα δικαιώματα της κάθε κυριότητας 
και την προστασία τους, την δυνατότητα της μεταβολής τους 
με μικρό κόστος μέσω συμβάσεων ή μεταβιβάσεων και την 
εκτέλεση της τυχόν σύμβασης. Ο Κόους συνεχίζει προς άλλες 
κατευθύνσεις αλλά η σημασία της προσέγγισής του συνίστα-
ται κυρίως στις προεκτάσεις αυτής της αρχικής ανάλυσής του 
αυτής. Αυτές τις προεκτάσεις όχι μόνο δεν τις δημιούργησε 
ο ίδιος, αλλά και με μερικές από αυτές εσφαλμένως διαφω-
νούσε! (Ο ίδιος εξηγεί ότι σκοπός του ήταν να συναγάγει 
συμπεράσματα από τη σημασία του κόστους συναλλαγών και 
όχι να δείξει τη θεωρητική περίπτωση της απουσίας τους, R.H. 
Coase, The Firm, the Market, and the Law σ. 13 (Chicago 
University Press 1988), επίσης βλ. Daniel A. Farber, Parody 
Lost/Pragmatism Regained: The Ironic History of the Coase 
Theorem, Virginia Law Review 83:397-428, 1997.)

Η λογική σύνδεση των δυο άρθρων του Κόους είναι ότι και τα 
δύο στηρίζονται στη στροφή προς την αγορά ως εναλλακτική 
επιλογή. Στο άρθρο «Η Φύση της Επιχείρησης», η απόφα-
ση της επιχείρησης για το αν θα επεκταθεί εξαρτάτο από τη 



754  ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Ν. Λ. ΓΕΩΡΓΑΚOΠΟΥΛΟΣ

www.nbonline.gr    Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

σύγκριση της εσωτερικής επέκτασης με τη στροφή προς την 
αγορά. Στο άρθρο «Το Ζήτημα του Κοινωνικού Κόστους», η 
ιδεώδης κατανομή των δικαιωμάτων, παρά την τυχόν λάθος 
κατανομή τους από το δίκαιο, πάλι γίνεται μέσω της στροφής 
προς την αγορά. 

Η ιδιοφυία των ιδεών αυτών συνίστατο στην εμπιστοσύνη 
προς την ιδιωτική πρωτοβουλία, το αντίθετο του πατερνα-
λισμού. Η εμπιστοσύνη του Κόους προς την ιδιωτική πρω-
τοβουλία είναι και το κοινό του στοιχείο με την αρχή της 
οικονομικής ανάλυσης που εμπιστεύεται την ιδιωτική πρω-
τοβουλία και στηρίζεται σε αυτήν. Επειδή συχνά η νομική 
σκέψη εστιάζεται στα ελαττώματα της βουλήσεως, για τους 
νομικούς μπορεί η εμπιστοσύνη στην ιδιωτική πρωτοβουλία 
να μην είναι τόσο εύκολη. Η οικονομική ανάλυση εστιάζεται 
στην καθημερινότητα της απουσίας πλάνης, απάτης, απειλής ή 
άλλης ατέλειας της βουλήσεως, ενώ το δίκαιο, όταν εστιάζεται 
στα ελαττώματα της βουλήσεως, εστιάζεται στην εξαίρεση. Τα 
συμπεράσματα για το δίκαιο που πηγάζουν από την ανάλυση 
του Κόους απευθύνονται και αυτά κυρίως στην καθημερινό-
τητα του ιδιωτικού και διοικητικού δικαίου και λιγότερο στις 
εξαιρέσεις των ελαττωμάτων της βουλήσεως: ο Κόους δεν 
έχει πολλά να πει για το ποινικό δίκαιο ή για περιπτώσεις 
όπου τα άτομα δεν παίρνουν λογικές αποφάσεις.

Από αυτή τη σχετικά απλή παρατήρηση του Κόους απορρέουν 
διάφορες προεκτάσεις και αρκετές από αυτές δεν έχουν ακόμα 
εξερευνηθεί ή ούτε καν επισημανθεί. Μερικές κύριες προεκτά-
σεις σχημάτισαν σημαντικότατα βήματα της οικονομικής ανά-
λυσης του δικαίου όχι μόνο στο θεωρητικό χώρο αλλά κυρίως 
επειδή άλλαξαν σημαντικά την ερμηνεία και την πρακτική της 
διοικητικής και της νομοθετικής θέσπισης κανόνων.

2.1.  Διοικητικός και νομοθετικός στόχος: 
η δημιουργία αγορών αντί διατάξεων 
και ελέγχου

Η παραδοσιακή προσέγγιση του δικαίου για τη ρύθμιση 
απευκταίων παρεπομένων ήταν η θέσπιση διάταξης για το 
πόση δραστηριότητα επιτρέπεται και κατόπιν ο έλεγχος συμ-
μόρφωσης με αυτόν τον περιορισμό. Η εστίαση του Κόους 
στις ελεύθερες συναλλαγές στην αγορά υπέδειξε τη στροφή 
προς τις μεταβιβάσιμες άδειες.

Η αλλαγή αυτή έχει φέρει τεράστια οφέλη. Για παράδειγμα, 
όταν ο νομοθέτης και η επιτροπή περιβαλλοντολογικής προ-
στασίας των ΗΠΑ (Environmental Protection Agency) θέσπι-
σαν συστήματα εμπορεύσιμων αδειών εκπομπής ρυπογόνων 
αντί να θεσπίσουν διατάξεις ορίων, περισσότερα θετικά απο-
τελέσματα ακολούθησαν, αντί για το ένα μόνο που αναμένεται 
από την αρχική ανάλυση, με βάση τον Κόους. Η αρχική ανά-
λυση βασίζεται στο ότι διαφορετικές ρυπογόνες επιχειρήσεις 
θα έχουν διαφορετικό κόστος μείωσης εκπομπών. Αυτές, για 
τις οποίες η μείωση θα είναι ακριβότερη, θα αγοράσουν πε-
ριθώριο ρύπανσης από αυτές, που μπορούν να μειώσουν τις 
εκπομπές τους οικονομικότερα. Σημειωτέο ότι αυτές μειώνουν 
τις εκπομπές τους περισσότερο απ’ όσο θα τις μείωναν, αν ο 
κανόνας έθετε απλά ένα όριο εκπομπών. Πιθανότατα αυτό θα 
το τηρούσε η βιομηχανία, που θα μπορούσε να μειώσει τις 
εκπομπές της οικονομικά, ενώ η άλλη είτε θα συμμορφωνό-

ταν με μεγάλο κόστος είτε θα αναγκαζόταν να παραβιάσει το 
όριο και να υποστεί την σχετική ποινή. Η μεταβιβάσιμη άδεια 
εκπομπών πετυχαίνει καλύτερο αποτέλεσμα για το περιβάλ-
λον με μικρότερο κόστος για τη βιομηχανία.

Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα της εμπορευσιμότητας είναι ότι 
έστρεψε την ιδιωτική πρωτοβουλία προς το να βρει τρόπους 
οικονομικότερης μείωσης της ρύπανσης. Με την εμπορευσι-
μότητα των αδειών εκπομπών η μείωση της ρύπανσης απέ-
κτησε αγοραία αξία. Ενώ υπό το καθεστώς ορίου ρύπανσης, 
μόνο η βιομηχανία για την οποία ο περιορισμός της είναι 
δυσκολότερος έχει το οικονομικό έναυσμα να βρει οικονο-
μικό τρόπο να μειώσει τις εκπομπές της, υπό το καθεστώς 
εμπορεύσιμων αδειών όλες οι βιομηχανίες μπορούν να κερ-
δίσουν μειώνοντας τις εκπομπές τους, επειδή έτσι μπορούν 
να πουλήσουν περισσότερες άδειες εκπομπών. Το περιβάλλον 
γίνεται καθαρότερο από τις βιομηχανίες για τις οποίες η καθα-
ριότητα είναι οικονομικότερη ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα 
που θα συμμορφώνονταν με το όριο ρύπανσης (και γι’ αυτό 
δεν θα είχαν έναυσμα για τόση καθαριότητα). 

Τρίτο θετικό παρεπόμενο είναι ότι αντί να απασχολούνται οι 
βιομηχανίες, για τις οποίες το όριο θα ήταν δυσκολότερο, με το 
να πείσουν τη διοίκηση να είναι επιεικέστερη, με την εμπορευ-
σιμότητα, η επιπλέον δραστηριότητα στρέφει τη δημιουργικό-
τητα προς την επίτευξη του καθαρότερου περιβάλλοντος. Νέες 
τεχνολογίες για την επίτευξη της καθαριότητας του περιβάλλο-
ντος αναπτύχθηκαν. Βλ. Curt A. Strasser, Cleaner Technology, 
Pollution Prevention, and Environmental Regulation, Fordham 
Environmental Law Journal 9:1-106, 1997.

Η στροφή προς την αγορά με την εμπορευσιμότητα που πηγά-
ζει από τη σκέψη του Κόους έχει περισσότερα οφέλη για την 
κοινωνία, απ’ ό,τι η ίδια η ανάλυση του Κόους αποκαλύπτει. 
Η θεωρητική προσέγγιση μας κάνει να περιμένουμε οφέλη 
από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ενώ η στροφή προς την 
αγορά απελευθερώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία και δημι-
ουργικότητα, που αποκαλύπτει οφέλη από κατευθύνσεις που 
αποτελούν έκπληξη.

2.2.  Νομοθετικός και διοικητικός στόχος: 
η μείωση του κόστους των συναλλαγών

Το συμπέρασμα ότι το δίκαιο δεν χρειάζεται να κάνει την ιδα-
νική κατανομή, αν τα μέρη αντιμετωπίζουν χαμηλά εμπόδια 
και κόστη συναλλαγής, συνεπάγεται ότι το κράτος πρέπει να 
φροντίζει να είναι χαμηλό το κόστος των συναλλαγών. Η α-
νάγκη για χαμηλό κόστος συναλλαγών δεν σημαίνει βέβαια 
ότι το κράτος πρέπει να μειώσει το κόστος τους χαμηλότερα 
από το επίπεδο που διαμορφώνει η προσφορά και η ζήτη-
ση. Το κράτος όμως μπορεί να επιβάλλει νομοθετικά κόστος 
συναλλαγών, είτε απαιτώντας τέλη είτε απαιτώντας τύπο που 
ενέχει τέλη, είτε προστατεύοντας επαγγέλματα και το μονο-
πώλιό τους. Αυτά είναι μέτρα που προφανώς εμποδίζουν τις 
πράξεις που θα οδηγήσουν στην ιδανική κατανομή. Αν και 
δεν έχουμε σημαντικά παραδείγματα νομοθετικών αλλαγών, 
που μειώνουν το κόστος συναλλαγών, στον ηπειρωτικό ευ-
ρωπαϊκό χώρο προφανή παραδείγματα είναι τα εκ του νόμου 
προνόμια διαφόρων επαγγελμάτων, ιδιαίτερα αυτών που δι-
αμεσολαβούν σε μεταβιβάσεις ή μεταφορές.
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2.3.  Ερευνητικός στόχος: η διάγνωση 
και διόρθωση άλλων στρεβλώσεων

Παρότι ο ίδιος ο Κόους επισημαίνει ότι η στροφή προς την 
αγορά εμποδίζεται από το κόστος των συναλλαγών, αρκεί 
οποιαδήποτε παρεμπόδιση της λειτουργίας της αγοράς για να 
μην μπορούν οι ιδιωτικές συναλλαγές να επιτύχουν την ιδα-
νική κατανομή. Έτσι, μετά τον Κόους, η θεωρία έχει εντοπίσει 
διάφορα άλλα εμπόδια, όπως τη σημασία της ανισότητας πλη-
ροφόρησης, τη σημασία της αρχικής κατανομής για την ανι-
σότητα του πλούτου, τη σημασία των διαφορών οργάνωσης 
και διαπραγμάτευσης, και αυτή των συστηματικών λαθών. 
Φυσικά, ο αριθμός των δυνατών ατελειών δεν είναι κλειστός 
και η ανακάλυψη περισσοτέρων είναι αναμενόμενη. Στην ου-
σία, το σημείο που αποτέλεσε μια μεμονωμένη παρατήρηση 
του Κόους μετατράπηκε σε γενική θεωρία, που αποκωδικο-
ποιεί τις κοινωνικές και οικονομικές εμπλοκές που γεννούν 
λόγο νομικής παρέμβασης. Βλ. Nicholas L. Georgakopoulos, 
Principles and Methods of Law and Economics: Basic Tools for 
Normative Reasoning, Cambridge University Press 2005.

2.4.  Ερευνητικός, ερμηνευτικός, νομοθετικός, 
και διοικητικός στόχος: η ανάλυση 
ασήμαντου δικαίου

Ενώ η ανάλυση του Κόους υπογραμμίζει ότι στις πραγματι-
κές αγορές υπάρχουν ατέλειες και κόστη συναλλαγών, που 
δικαιολογούν νομικές παρεμβολές, η ανάλυση υπό το πρί-
σμα της τελειότητας των συναλλαγών, δηλαδή χωρίς κόστος, 

με τέλεια πληροφόρηση, με ισοδύναμη συναλλακτική θέση, 
κ.ο.κ., είναι μια επιστημονικότατη μέθοδος. Για να δικαιολο-
γηθεί ένας κανόνας δικαίου μετά από αυτή την παρατήρηση 
πρέπει ο υποστηρικτής του κανόνα να δείξει την ατέλεια που 
δικαιολογεί τον κανόνα. Δηλαδή, ο υποστηρικτής κάποιου 
κανόνα μετά τον Κόους ξεκινάει από το ίσως άτοπο του ότι 
δεν υπάρχουν στρεβλώσεις και πρέπει να αποδείξει ότι υπάρ-
χουν στρεβλώσεις και ποιο σχήμα έχουν, ώστε να δικαιολο-
γήσει αφενός ότι ο κανόνας είναι αναγκαίος και αφετέρου τι 
μορφή πρέπει να πάρει. Βλ. ό.π.

3.  Συμπέρασμα: στον επιστημονικότερο 
και πιο φιλελεύθερο δρόμο

Ο ίδιος ο Κόους προτιμούσε την ανάλυση περίπλοκων θε-
σμών χωρίς τη χρήση αυστηρής και αφαιρετικής μαθηματικής 
λογικής, η προσέγγισή του όμως άνοιξε το δρόμο και για τις 
δύο προσεγγίσεις, επιτρέποντας στην οικονομική ανάλυση 
του δικαίου να ανθίσει και με τις δύο μορφές με επιστημο-
νικό τρόπο, με δόκιμη θεωρία και πειραματική επιβεβαίωση 
ή διάψευση. Η νέα αυτή επιστήμη όμως, με το να εστιάζεται 
στην εναλλακτική επιλογή της στροφής προς την αγορά, θέ-
τει την ελευθερία της ατομικής πρωτοβουλίας στον πυρήνα 
της ανάλυσης. Ο αυστηρός επιστημονικός χαρακτήρας της 
απορρέουσας ανάλυσης του δικαίου είναι αλληλένδετος με 
αυτόν το φιλελεύθερο χαρακτήρα της. Έχουμε όλοι την καλή 
τύχη ότι ο Κόους έκανε το δίκαιο επιστημονικότερο και την 
κοινωνία πιο ελεύθερη.




