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Wstęp

Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych jest dziedziną (częścią składową) eko-
nomii, w której ramach bada się statyczne i dynamiczne uwarunkowania podejmo-
wania decyzji dotyczących wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrod-
niczego. Powstała w wyniku współczesnego kryzysu surowcowo-energetycznego 
oraz internacjonalizacji (globalizacji) degradacji środowiska, co oznacza, że wspo-
mniane wybory są dokonywane w warunkach coraz bardziej odczuwalnej ograni-
czoności dostępnych zasobów.

Optymalizacja wykorzystania zasobów środowiska – jako jeden z kluczowych 
problemów ekonomii środowiska – implikuje potrzebę stworzenia określonych ram 
instytucjonalno-prawnych. Miałyby one ograniczyć negatywny i stymulować pozy-
tywny wpływ działalności ekonomicznej i społecznej na dostępność i jakość szeroko 
rozumianych zasobów naturalnych. Polityka ekologiczna, w której ramach formułuje 
się i wdraża owe działania, jest realizowana w skali globalnej, regionalnej, makroeko-
nomicznej i lokalnej. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie współczesnych 
trendów zmian jej podstaw teoretycznych, a także charakterystykę wybranych ob-
szarów działań realizacyjnych.

Pierwsza część tomu poświęcona jest perspektywom oraz wyzwaniom ekonomii 
środowiska i zasobów naturalnych. Dotyczy to zarówno kierunków jej rozwoju w wy-
miarze teoretycznym, jak i odniesień do współczesnych problemów ekologicznych, 
społecznych i ekonomicznych w skali globalnej, makroekonomicznej i lokalnej. 
Szczególną uwagę zwrócono na ich wagę w rolnictwie – sektorze o kluczowym zna-
czeniu dla zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka. Odniesiono się również do 
zrównoważonego wykorzystania zasobów na obszarach miejskich oraz do wybranych 
zagadnień związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej.

Druga część obejmuje problematykę regulacji i korzystania z zasobów środo-
wiska, kluczową w polityce ekologicznej. Skoncentrowano się na trzech obszarach: 
realizacji tej polityki w wybranych sektorach gospodarki, stosowania wybranych 
grup instrumentów i działań o charakterze horyzontalnym, dotyczących większości 
przejawów aktywności ekonomicznej. W pierwszym obszarze sektorem, na który 
zwrócono szczególną uwagę, jest energetyka, zwłaszcza oparta na wykorzystaniu 
zasobów odnawialnych. Odniesiono się również do powiązań polityki klimatycznej 
i gospodarki wodnej z polityką rolną. Drugi obszar opracowania obejmuje wyniki 
badań dotyczących stosowania opłat i podatków ekologicznych oraz systemów zarzą-
dzania środowiskowego w Polsce – w odniesieniu do różnych dziedzin działalności 
gospodarczej. Trzeci obszar dotyczy edukacji ekologicznej i problemów związanych 
ze stosowaniem pomocy publicznej w ochronie środowiska.
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10 Wstęp

Dla wyboru odpowiedniej polityki ochrony środowiska w kontekście znalezienia 
kompromisu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji użyteczności (zysku) a ko-
niecznością ochrony zasobów przyrodniczych istotne znaczenie mają: skuteczność, 
efektywność i sprawiedliwość. Prezentowane artykuły powinny stanowić wkład do 
dyskusji nad ewolucją ekonomii środowiska i działań praktycznych (formułowanych 
na szczeblu Unii Europejskiej oraz na poziomie państw członkowskich) w kontekście 
spełnienia tych kryteriów. Byłby to przyczynek do odpowiedzi na wiele współczesnych 
wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych, zwłaszcza w aspekcie rozwoju 
trwałego i zrównoważonego.

Agnieszka Becla, Karol Kociszewski
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Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę pod hasłem „Ekonomia i środowi-
sko” oraz jej miejsce w klasyfikacji nauk ekonomicznych, jak również jej rolę w kierunkach 
zmian teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Autorzy skupiają się na ekonomice ochrony 
środowiska i jej dyscyplinach pochodnych, jak ekonomia środowiska i zasobów naturalnych 
oraz ekonomia ekologiczna. W artykule zaprezentowano również kontrowersje na temat 
powiązań tych dyscyplin z polityką ekologiczną i rozwojem trwałym. Autorzy dostrzegają 
również rozwój ekonomii umiaru – paradygmatu będącego w opozycji do zasad neoliberal-
nych i utożsamianych wręcz z ekonomią nadmiaru. Przez ekonomię umiaru należy rozumieć 
wiedzę, opis rzeczywistości, zasady formułowania celów gospodarki i polityki ich wdrażania 
w warunkach umiaru oraz dostosowany do tych zadań nowy system wartości. Zdaniem auto-
rów istnieje duże podobieństwo ekonomii umiaru do koncepcji rozwoju trwałego, lansowanej 
przez ruch ochrony środowiska oraz ekonomikę ochrony środowiska i ekonomię ekologiczną.

Słowa kluczowe: ekonomika ochrony środowiska, ekonomia ekologiczna, zasoby naturalne, 
rozwój trwały, rozwój zrównoważony.

Summary: The article presents issues under the theme “Economics and the Environment” and 
its place in the economic sciences as well as its role in the directions of changes in economic 
theory and economic policy. The authors focus on the economics of environmental protection 
and its derivatives disciplines as economics of the environment and natural resources and 
ecological economics. The article also presents the controversy about the links between these 
disciplines with environmental policy and sustainable development. The authors see the 
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26 Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier 

development of the economy of moderation – a paradigm which is in opposition to neoliberal 
policies and even equated with the economy of excess. By the economy of moderation should 
be understood knowledge, description of reality, the principles of formulating management 
objectives and policies for their implementation in terms of moderation and adapted to 
these tasks a new system of values. According to the authors, there is a strong resemblance 
of economy of moderation to the concept of sustainable development, promoted by the 
environmental movement, and the economics of environmental and ecological economics.

Keywords: economics of environmental protection, ecological economics, natural resources, 
sustainable development, balanced development.

1. Wstęp

Nauki ekonomiczne ulegają istotnej ewolucji na skutek postępu technicznego i roz-
woju gospodarczego, a ostatnio także takich czynników, jak zmiany w systemach 
politycznych, integracja europejska oraz globalizacja procesów społeczno-gospo-
darczych. Wydawało się, że procesy integracji gospodarczej, rozwoju turystyki mię-
dzynarodowej, intensyfikacji handlu zagranicznego, współpracy w sferze życia spo-
łecznego i kultury, a także ekumenizmu religijnego będą prowadzić do uspokojenia 
świata w XXI wieku (w przeciwieństwie do XX wieku, jako wieku nieciągłości). 
Jednakże nadal pogłębiają się zróżnicowania międzynarodowe oraz społeczne, jak 
również występują konflikty zbrojne i narasta terroryzm. W związku z utrwalaniem 
się różnorodnych przejawów turbulencji i chaosu w polityce, gospodarce i życiu spo-
łecznym powoli przyjmujemy, że jest to nowy rodzaj porządku czy wręcz era nowej 
normalności. Kwestie te uwzględnia się w zarządzaniu strategicznym, wyodrębnio-
nym po roku 1970, oraz w zarządzaniu kryzysowym, rozwiniętym w formie dys-
cypliny wykładowej lub specjalności na studiach po roku 2000. Z kolei wzrost go-
spodarczy, mimo korzystnego wpływu na jakość życia, przynosi również uciążliwe 
skutki uboczne, jak wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zanieczyszczeń śro-
dowiska oraz wykluczenie społeczne i inne patologie. Nauki ekonomiczne, chociaż 
nie radzą sobie z przewidywaniem rozwoju zjawisk gospodarczych oraz z podej-
ściem holistycznym – ogniskując się na wycinkowych i szczegółowych badaniach, 
to jednak podejmują nowe wysiłki w rozwijaniu teorii oraz określaniu celów i sposo-
bów prowadzenia polityki gospodarczej, aby sprostać wyzwaniom cywilizacji. 

2. Klasyfikacja nauk ekonomicznych

Autorem terminu „ekonomia” – jako nauki o prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go – był wprawdzie Arystoteles (384-322 p.n.e.), ale za twórcę tej nauki uważa się 
szkockiego filozofa Adama Smitha (1723-1790), autora wydanej w roku 1776 słyn-
nej książki Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Choć pozycję 
tę można uważać za makroekonomiczną, to jednak ekonomię XVIII i XIX wieku 
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Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych 27

określa się – ogólnie biorąc – jako mikroekonomię, czyli ekonomię przedsiębiorcy 
i kupca oraz dóbr prywatnych. Pod koniec XIX i na początku XX wieku w ekono-
mii szerzej pojawiły się problemy roli państwa w gospodarce, dóbr publicznych 
i dobrobytu, czyli stworzono makroekonomię. Obydwa terminy wprowadził w roku 
1933 Norweg Ragnar Frisch (laureat I Nagrody Nobla z ekonomii w 1969 r., ra-
zem z Janem Tinbergenem). Natomiast za twórcę makroekonomii uważa się Johna  
M. Keynesa (1883-1946), a także jego oponenta, czyli liberała i monetarysty, Milto-
na Friedmana (1912-2006). Z kolei pojęcie mezoekonomii ukształtowało się dopiero 
w połowie XX wieku.

W klasycznym już podziale ekonomii wyróżnia się następujące jej części skła-
dowe: mikroekonomię, mezoekonomię, makroekonomię, megaekonomię. Ponadto 
niektórzy autorzy wydzielają jeszcze poziom mikro-mikro (ekonomia jednostki ludz-
kiej) oraz poziom globalny [Gorynia 1993].

Mikroekonomia była kiedyś jedyną bądź najważniejszą gałęzią ekonomii, zaj-
mującą się przedsiębiorstwem i gospodarstwem domowym, podejmującą ponadto 
problemy teorii równowagi rynkowej i zachowań konsumenta na rynku. Wraz z roz-
wojem keynesizmu przestała być doceniana, ale ostatnio znów nabiera znaczenia, 
chociażby przy przyznawaniu Nagrody Nobla. Wciąż rozwija się teoria przedsiębior-
stwa (firmy), np. z uwzględnieniem coraz większych powiązań z otoczeniem oraz 
oderwania od zasobów. Pojawiają się jednak opinie o nienadążaniu dostosowywania 
jego form i struktury organizacyjnej do wymagań nowych czasów, a nawet o braku 
spójnej teorii przedsiębiorstwa. 

Mezoekonomia, czyli ekonomia „średnia”, dzieli się zwykle na ekonomiki bran-
żowe (szczegółowe) i regionalne (rozwój w układach terytorialnych) oraz ekonomikę 
konsumpcji. Po zmianach systemowych była niesłusznie ograniczana, ale rozwinęły 
się nauki o regionie i samorządzie terytorialnym oraz powstała ekonomika ochrony 
środowiska. Ważną problematyką staje się ponadto funkcjonowanie związków przed-
siębiorców, konsumentów, organizacji pozarządowych (społecznych, „obywatelskich”, 
w tym zwłaszcza ekologicznych), a stąd teoria zachowania grup społecznych. Zastój 
dotknął głównie ekonomiki branżowe na korzyść dyscyplin funkcjonalnych, jak 
finansowe czy zarządzanie (o charakterze makroekonomicznym bądź mikroekono-
micznym). W przeciwieństwie do tych nauk mezoekonomia nie może stanowić jednej 
dyscypliny wykładowej, natomiast jest ważna ze względu na specyficzne podejście 
do problemów gospodarczych: punkt widzenia izb i agencji przemysłowych oraz 
regionalnych, czy stowarzyszeń producentów. 

Makroekonomia podejmuje szeroki zakres badań z punktu widzenia gospodar-
ki narodowej (państwa) czy grupy państw (np. UE) w takich kwestiach, jak teoria 
wzrostu gospodarczego (dochodu narodowego) i rozwoju społeczno-gospodarczego 
(jakość życia), teorie zatrudnienia oraz pieniądza i finansów publicznych. Za spra-
wą Keynesa makroekonomia dominuje już od lat 30., co prowadzi do przesadnej 
abstrakcji i zbytnich uproszczeń w badaniach naukowych, a także w dydaktyce do 
eksponowania ujęć dynamicznych kosztem analizy przestrzennej. Słabością jest rów-
nież przewidywanie rozwoju zjawisk gospodarczych oraz formułowanie sposobów 
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przeciwdziałania kryzysom gospodarczym i cyklom koniunkturalnym. Kontrowersje 
wzbudza też zakres swobody gospodarowania i ograniczanie przedsiębiorców, a także 
poszukiwanie nowej, „trzeciej drogi”. 

Megaekonomia za przedmiot badań przyjmuje gospodarowanie w skali świata 
z uwzględnieniem globalnych zjawisk demograficznych, surowcowych, ekologicznych 
i społecznych oraz oczywiście międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze 
i społeczne. Brak jest jeszcze dobrze wypracowanych celów oraz metodologii – 
paradygmatów, a także podręczników (choć pojawia się już mnogość publikacji 
przeglądowych i wycinkowych). Bez wątpienia staje się ona dyscypliną rozwojową 
w związku z postępami integracji i globalizacji, pojawianiem się zagrożeń na dużą 
skalę oraz inicjatywami i próbami osiągania rozwiązań tych problemów na szczeblu 
światowym, na ogół w oparciu o inicjatywy i pomoc ONZ i innych organizacji mię-
dzynarodowych. 

Podział nauk ekonomicznych na ekonomię, finanse, zarządzanie i towaroznawstwo 
nie jest ostry, co np. potwierdzają dyskusje na radach wydziału na temat nadania stop-
nia doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii czy zarządzania lub z zakresu 
ekonomii czy finansów. Odrębną kwestią jest wydzielenie w tych naukach proble-
matyki ekologicznej (środowiskowej). Dyskusyjną sprawą jest ponadto traktowanie 
zarządzania jako dyscypliny mikroekonomicznej, jak przed laty – w myśl postulatu 
Stanisława Sudoła [2012], a także opinii innych autorów [Gorynia, Kowalski 2013] –  
czy zaakceptowanie zarządzania również jako elementu polityki gospodarczej pań-
stwa, a więc zarządzania (kierowania) na wyższych szczeblach niż przedsiębiorstwo, 
co zresztą staje się coraz powszechniejsze. W każdym razie nauki o zarządzaniu 
w porównaniu z ekonomią czy finansami są w większym stopniu interdyscyplinarne, 
a także nastawione na praktyczne zastosowania. 

Obserwuje się tendencje do dalszego podziału nauk ekonomicznych, np. postu-
lat wyodrębnienia statystyki i ekonometrii, zwłaszcza do różnicowania w ramach 
wymienionych czterech grup dyscyplin podstawowych. Na razie wiele z tych dys-
cyplin można zaliczyć jedynie do dyscyplin wykładowych (dydaktycznych, a nie 
naukowych), co z holistycznego punktu widzenia wydaje się słuszne. Pogłębiający 
się podział jest rezultatem rozwoju nauk ekonomicznych [Fiedor i in. (red.) 2009] 
oraz rosnącej dywersyfikacji gospodarki, a zwłaszcza jej warunków funkcjonowania, 
czyli otoczenia podmiotów gospodarczych, które staje się coraz bardziej turbulentne. 
Proces ten ma jednak też złe strony, gdyż ogranicza całościowe ujmowanie zjawisk 
gospodarczych oraz ich przyczyn i skutków. Odbija się to negatywnie m.in. na traf-
ności prognoz opracowywanych przez ekonomistów. 

Zaprezentowany podział nauk ekonomicznych – jako podstawowy – jest w bardziej 
szczegółowych klasyfikacjach dostosowywany do praktycznych potrzeb określonych 
instytucji. I tak Departament Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego kierował się następującą klasyfikacją nauk (wybrane dyscypliny):
N112 Makroekonomia i mikroekonomia.
N113 Finanse, bankowość i rachunkowość. 
N114 Polityka regionalna i społeczna oraz demografia. 

PN_453_Ekonomia środowiska.indb   28 2017-01-27   09:57:18



Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych 29

N304 Ekologia i ochrona przyrody, ochrona bioróżnorodności. 
N305 Kształtowanie i ochrona środowiska, globalne, regionalne i lokalne zmiany  
 środowiska przyrodniczego.

Wprowadzona w roku 2006 międzynarodowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin 
nauki i techniki wyróżnia nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, medyczne 
i o zdrowiu, rolnicze, społeczne (w tym ekonomię i biznes) oraz humanistyczne.  
W Polsce Ministerstwo Nauki wprowadziło nową klasyfikację, która została wykorzy-
stana m.in. przez Narodowe Centrum Nauki przy zgłaszaniu wniosków i formułowaniu 
kryteriów oceny projektów badawczych. Obok nauk ścisłych i technicznych (ST1-10) 
oraz nauk o życiu (NZ1-9) wyróżniono nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, 
a wśród nauk społecznych m.in.:
HS4-1 Makroekonomia (w tym równowaga i wzrost gospodarczy, wahania ko-

niunkturalne w globalnej gospodarce).
HS4-2 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna.
HS4-4 Dynamika ludności i procesy demograficzne.
HS4-5 Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój zrównoważo-

ny (trwały).
HS4-6 Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw.
HS4-11 Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo.
HS4-14 Gospodarka przestrzenna.

Nawiązując do klasyfikacji formalnych, można ponadto przeprowadzić inny 
podział nauk ekonomicznych – z wykorzystaniem informatyki – na podstawie najczę-
ściej podejmowanej tematyki oraz liczby artykułów w tych działach, publikowanych 
periodykach o renomie międzynarodowej, i ich cytowań w takich czasopismach.  
W tym celu istnieją już bazy piśmiennictwa ekonomicznego, z których największa 
jest EconLit, zawierająca publikacje z całego świata za okres ponad 30 lat. Pierwszą 
taką klasyfikację przygotowało American Economic Association, którą po modyfi-
kacjach opublikowano w roku 1990 w „Journal of Economic Literature”. W syste-
mie tym wyróżniono 20 kategorii ekonomicznych – odpowiedniki dyscyplin, np.: 
A – Ekonomia ogólna i nauczanie, B – Historia myśli ekonomicznej, C – Metody 
matematyczne i ilościowe, D – Mikroekonomia, E – Makroekonomia i ekonomia 
monetarna, G – Ekonomia finansowa, O – Rozwój gospodarczy, postęp techniczny 
i wzrost, Q – Ekonomia zasobów naturalnych i rolniczych, ekonomia środowiska 
i ekologii. W ramach tych kategorii wyodrębniono 774 podkategorie (subdyscypliny). 
Główne wnioski z analizy zmian w literaturze ekonomicznej w okresach przed i po 
roku 1990 nie są zaskakujące: przechodzenie od problematyki mikroekonomicznej 
i makroekonomicznej do teorii wzrostu i ekonomii rozwoju, a także zwiększenie 
udziału publikacji opartych na badaniach empirycznych. Największy udział w profilu 
tematycznym ekonomii w latach 1998-2007 ma subdyscyplina O150 – Zasoby ludzkie 
rozwój, rozkład dochodów, migracje (2,23% publikacji), a na wysokim V miejscu 
znalazła się subdyscyplina Q130 – Rolnictwo, zasoby naturalne, energia, środowisko 
(1,40%) [Karbownik, Knauff 2010].
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3. Główne nurty ekonomii

Kierunki rozwoju ekonomii przedstawia się zwykle według głównych nurtów ba-
dawczych i szkół ekonomii politycznej w ujęciu historycznym. Wyrażenie „ekono-
mia polityczna” ma negatywny wydźwięk w Polsce od czasu zmian ustrojowych ze 
względu na niesłusznie wiązanie jej z poprzednim systemem, gdy tymczasem ety-
mologicznie oznacza to po prostu ekonomię społeczną, a merytorycznie podkreśla 
uznanie polityki gospodarczej państwa za zmienną endogeniczną wśród czynników 
rozwoju. Główne nurty ekonomii politycznej na przełomie XX i XXI wieku i ich ce-
chy można przedstawić w sposób następujący [Wilkin (red.) 2004, Waldziński 2004]:
• Ideologizacja teorii ekonomii przez marksizm.
• Ekonomia neoklasyczna, czyli ekonomia głównego nurtu (mainstream econo-

mics) bądź ekonomia ortodoksyjna: liberalizm gospodarczy i wiara w samore-
gulujące się mechanizmy rynkowe, statyczny charakter analizy; nowa neokla-
syczna ekonomia polityczna: dostrzeżenie zawodności rynku, konkretyzacja 
i ochrona praw własności, analiza efektów zewnętrznych, problematyka dóbr 
publicznych, kwestia monopoli i oligopoli.

• Instytucjonalizm (Thorstein Veblen 1857-1929, autor Teorii klasy próżniaczej; 
Gunnar Myrdal 1898-1987, John Kenneth Galbraith 1908-2006): analiza in-
stytucji ekonomicznych jako czynników niematerialnych oddziaływujących na 
zachowania jednostek, podejście holistyczne oraz opozycyjne wobec ekonomii 
neoklasycznej, ale krytykowane za nadmierny humanizm kosztem badania rze-
czywistości materialnej; neoinstytucjonalizm (Oliver E. Williamson, ur. 1932): 
ekonomia praw własności, analiza kosztów transakcyjnych. Nurt ekonomii in-
stytucjonalnej nosi też miano ekonomii ewolucyjnej] (Roland H. Coase, 1910- 
-2013) [Maślak 2000].

• Teoria wyboru publicznego (James McGil Buchanan, 1919-2013): badania 
związków między decyzjami w sferze rynku oraz w sferze polityki, z zastoso-
waniem analitycznych metod ekonomii.

• Keynesizm i postkeynesizm (John M. Keynes, Michał Kalecki 1899-1970, Joan 
Robinson 1903-1983): krytyka zawodności rynku, stabilizująca rola państwa 
w procesach gospodarczych, znaczenie podziału dochodu narodowego między 
różne grupy społeczne dla wzrostu gospodarczego w latach 1923-1933 oraz 
2008-2011.

• Neoliberalizm i monetaryzm (Friedrich A. von Hayek 1899-1992, Milton Fried-
man 1912-2006): nawrót do koncepcji liberalnych w latach 80., ograniczenie roli 
państwa oraz związków zawodowych; polityka gospodarcza premier Margaret 
Thatcher oraz prezydenta Ronalda Reagana. Obecnie do surowych krytyków 
neoliberalizmu, ale także podejmowanych sposobów wychodzenia z kryzysu, 
należą amerykańscy nobliści Paul Krugman i Joseph Stiglitz.

• Międzynarodowa ekonomia polityczna: analiza porównawcza polityki rządów 
i ideologii politycznej w różnych krajach celem identyfikacji instytucjonalno-
-systemowych czynników wzrostu gospodarczego (głównie po roku 1990).
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Z dokonanego przeglądu wynika, że jedynie w klasycznym podziale nauk ekono-
micznych wyróżnia się mezoekonomię, natomiast w innych klasyfikacjach pojawia się 
wiele dyscyplin, które mają charakter mezoekonomiczny, ale rzadko podkreśla się tę 
cechę. Można zatem postawić pytanie, czy wyróżnienie tego pośredniego ogniwa jest 
dość ostre [Czaja 1996, s. 49-54]. Rodzi to kolejne pytanie, na ile polityka sektorowa 
czy regionalna jest specyficzna i wyodrębniona z polityki gospodarczej państwa. 
Zdecydowana większość autorów nie ma tu wątpliwości, choć podkreśla się, że po-
dejście mezoekonomiczne należy łączyć ze szczeblem mikroekonomicznym (analiza 
redukcyjna), a także z podejściem makroekonomicznym i o charakterze normatywnym, 
zwłaszcza w kontekście polityki przemysłowej i energetycznej oraz ekologicznej. 

4. Ekonomika ochrony środowiska i jej pochodne

Ekonomika ochrony środowiska jest już dość dawno wyodrębnioną dyscypliną 
naukową i dydaktyczną – jako specjalność w ramach ekonomii – o określonym 
przedmiocie i metodach badań [Górka, Poskrobko 1991]. W porównaniu z ekono-
mią można ją określić jako dyscyplinę szczegółową i stosowaną. We wstępie do 
cytowanego pierwszego w Polsce podręcznika autorzy wymieniają różne inne na-
zwy tej dyscypliny, np.: sozoekonomia, ekonomia użytkowania środowiska, bioge-
oekonomika. Te nazwy poszły już w zapomnienie, ale powstają wciąż nowe. I tak, 
obok ekonomiki ochrony środowiska, funkcjonują obecnie takie nazwy, jak ekono-
mia środowiska (i zasobów naturalnych), ekonomia ekologiczna, ekonomia rozwoju 
zrównoważonego, ekonomia zrównoważona. Te dwie ostatnie, choć obecnie mocno 
lansowane, mają najsłabsze uzasadnienie merytoryczne, choć stanowią dobrą pod-
stawę dla przedmiotu dydaktycznego. Można dowodzić, że wyodrębniły się dwie 
różne i nośne nazwy: ekonomika ochrony środowiska oraz ekonomia ekologiczna, 
a także słabiej określona, ale coraz powszechniejsza ekonomia środowiska, która 
próbuje łączyć idee tych dwóch pierwszych dyscyplin. 

Ekonomika ochrony środowiska jest dyscypliną liczącą już ponad 50 lat i ma 
charakter stosowany – formułując praktyczne recepty dla polityki ekologicznej – oraz 
mikroekonomiczny i mezoekonomiczny, a w pewnych zakresach także makroeko-
nomiczny, choć można o to się spierać. Ostatnio okazuje się jakby zaniedbana czy 
wręcz pomijana w przeglądach literatury ekonomicznej. Jest to zastanawiające, gdyż 
nie można proponować nowych nazw dyscyplin, nie komentując nazwy „ekonomika 
ochrony środowiska”, nawet gdyby uznać, że to już historia lub tylko niewielka nisza. 
Łatwo bowiem wyliczyć kilkadziesiąt podręczników pod tym tytułem, a nie ma do-
tąd w języku polskim podręcznika zatytułowanego Ekonomia ekologiczna i w wielu 
innych krajach jest podobnie.

Ekonomia ekologiczna wyłoniła się niedawno i od razu zyskała pochlebne opinie, 
w Polsce początkowo wiązane przede wszystkim – chyba niesłusznie – tylko z prze-
mianami ustrojowymi. Dyscyplina ta ma charakter bardziej ogólny i teoretyczny, 
podnosi problemy mezoekonomiczne i globalne oraz interdyscyplinarne, eksponuje 
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m.in. kwestie etyczne. Choć na dobrą sprawę nie ma jeszcze podręczników do ekono-
mii ekologicznej, to pojawiło się już wiele publikacji z tego zakresu oraz funkcjonuje 
międzynarodowe stowarzyszenie i czasopismo „Ecological Economics”. Jest więc 
popularna na świecie, o czym już pisał Tomasz Żylicz, a ostatnio Piotr Jeżowski [2003]. 
Natomiast krytycznie ocenia zasadność wyodrębnienia tej dyscypliny Konrad Pran-
decki [2007], słusznie zwracając uwagę, że jest ona jedynie rozwinięciem ekonomii 
środowiska i choć zwolennicy ekonomii ekologicznej odcinają się od takich opinii, 
to obydwie nauki są zbieżne. Jest zatem pole do dyskusji i można chyba oczekiwać, 
że rozwój ekonomii ekologicznej pozwoli na wyraźniejsze jej wyodrębnienie. 

Ekonomia środowiska, bądź ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, jest 
ostatnio przedmiotem wielu publikacji, w tym podręczników, np. Henka Folmera i jego 
zespołu, Bogusława Fiedora i Stanisława Czai oraz Tomasza Żylicza. Obecnie publi-
kacje te odgrywają podstawową rolę w wyznaczaniu kierunków badań naukowych 
oraz w procesie dydaktycznym w dziedzinie ekonomicznych aspektów problematyki 
ekologicznej, wychodząc poza kwestie samej „ochrony” i koncentrując się na gospo-
darowaniu w środowisku naturalnym. Na podkreślenie zasługuje również ekologizacja 
ekonomii neoklasycznej i ekonomii keynesowskiej. W sumie jednak cele i zakres tej 
dyscypliny są mało sprecyzowane i trudno orzec, czy jest to zdecydowana i trwała 
tendencja do syntezy ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, czy 
może pewien etap formowania się nowego paradygmatu na innych zasadach. Można 
ponadto podejrzewać, że niektórzy autorzy preferują wyrażenie „ekonomia” kosztem 
„ekonomiki” ze względów „politycznych” bądź z powodu niewłaściwego tłumaczenia 
angielskiego słowa economics. W literaturze polskiej przyjęto bowiem, że ekonomia 
jest dyscypliną ogólną i teoretyczną, natomiast ekonomika dyscypliną szczegółową 
i stosowaną, ale w omawianych publikacjach, choć obydwa te podejścia występują, 
przemilcza się hasło „ekonomika ochrony środowiska”.

Porządkowanie terminologii powinno również objąć zarządzanie ochroną śro-
dowiska. Otóż jest to tylko nazwa wykładu akademickiego, a nie nazwa odrębnej 
dyscypliny naukowej. Zresztą na wielu przykładach widać, że przesadzamy z wyod-
rębnianiem zarządzania z nauk ekonomicznych, chociaż jest to proces nieunikniony. 
Natomiast krytycznie należy ocenić „zarządzanie środowiskiem” jako nazwę wykładu 
lub tytuł książki, gdyż takie sformułowanie eksponuje kształtowanie środowiska, co 
w praktyce występuje aż zanadto, ale czego w takiej skali nie można akceptować jako 
zbyt dużej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Dlatego lepszym terminem 
wydaje się zarządzanie ochroną środowiska, a na szczeblu przedsiębiorstwa – zarzą-
dzanie środowiskowe. Wprawdzie te trzy nazwy funkcjonują już od dość dawna, ale 
w zupełności wystarczą dwie z nich.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na historię nazwy „polityka ekologiczna”. Otóż 
problematyka ekologiczna weszła do literatury i dydaktyki wyższych uczelni w Polsce 
w drugiej połowie lat 60. XX wieku. Duże zasługi na tym polu położył prof. Walery 
Goetel, twórca terminu „sozologia”, czyli nauka o ochronie środowiska naturalne-
go. Prowadził on wtedy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pierwsze 
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seminarium poświęcone zagadnieniom sozologicznym, które jest obecnie kontynu-
owane w formie studium podyplomowego w Szkole Ochrony i Inżynierii Środowiska 
imienia W. Goetla przy AGH. Pierwsze publikacje z zakresu sozologii były podej-
mowane głównie przez przyrodników i biologów oraz techników. Szybko jednak 
dołączyli ekonomiści, w tym zwłaszcza Antoni Symonowicz, autor publikacji na temat 
gospodarczych i społecznych skutków degradacji środowiska naturalnego, oraz Adam 
Ginsbert-Gebert, redaktor pracy zbiorowej Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, 
wydanej w roku 1976 i w następnych wydaniach poszerzonej o aspekty socjologiczne. 

Warto tu przypomnieć, że ekologia jest nauką przyrodniczą o powiązaniu orga-
nizmów żywych z ich otoczeniem, a nie nauką o ochronie środowiska (jak się uważa 
potocznie) i dlatego w stosowaniu tej nazwy należy być ostrożnym. W podręcznikach 
do ekologii nadal bowiem nie występują rozdziały o ochronie środowiska. Lepszymi 
terminami są zatem sozologia bądź ochrona środowiska, czy wreszcie inżynieria śro-
dowiska, ekonomika ochrony środowiska itp. Natomiast przymiotnik „ekologiczny” 
jest pojemniejszy i nie budzi większych kontrowersji, ale ma już ciekawą historię, 
gdyż nie był ani pierwszym, ani chyba ostatnim określeniem. Otóż przymiotnik 
„sozologiczny” – jako pierwotny – znalazł szybko zastosowanie w takich terminach, 
jak rachunek sozologiczny, czyli rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, 
oraz polityka sozologiczna. W odniesieniu do polityki gospodarczej w ochronie 
środowiska za pierwszą kompleksową publikację z zakresu polityki sozologicznej 
można uznać inicjatywę Franciszka Piontka z połowy lat 80. [Piontek (red.) 1986]. 
W nowych warunkach systemowych po roku 1990 przygotowana przez Ministerstwo 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uchwała Sejmu w sprawie 
polityki ekologicznej i nawiązujące do niej liczne dokumenty oficjalne w zasadzie 
„wyrugowały” z użycia przymiotnik „sozologiczny”. Zatem polityka ekologiczna stała 
się terminem powszechnym i uznanym za poprawny (w przeciwieństwie do ekologii 
rozszerzanej na ochronę środowiska). Na podstawie niektórych najnowszych publi-
kacji można przewidywać, że wkrótce nabierze znaczenia kolejny termin: polityka 
środowiskowa. Jest to interesujący przykład poprawnego korzystania z powszechnych 
i nie zawsze adekwatnych w naszej literaturze wyrażeń pochodzenia anglosaskiego. 
Otóż wbrew pierwszemu wrażeniu termin „polityka środowiskowa” nie jest rezulta-
tem troski o polszczyznę, ale tłumaczeniem angielskiego wyrażenia environmental 
policy. Wyraz środowiskowy wcześniej w języku polskim kojarzył się raczej ze 
środowiskiem pracy czy środowiskiem zawodowym i dlatego przymiotnik ten nie 
miał większego zastosowania w problematyce ekologicznej. Obecnie jednak taki 
obrót sprawy uporządkowałby nabrzmiałą już kwestię i to w duchu języka polskiego.  
W każdym razie takie terminy, jak polityka sozologiczna, ekologiczna i środowiskowa 
są tożsame i stanowią po jednej kategorii nauk ekonomicznych. Mimo to lepiej byłoby 
pozostać przy jednym terminie. Sprawę rozstrzygnęłyby nowe publikacje dokumen-
tów oficjalnych, w których albo „podtrzyma” się termin polityka ekologiczna, albo 
zdecydowanie i jednoznacznie wprowadzi się wyrażenie polityka środowiskowa. 
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5. Ekorozwój – rozwój samopodtrzymywany –  
rozwój zrównoważony i trwały

Jedną z pierwszych prób stworzenia teoretycznych podstaw polityki gospodarczej 
z uwzględnieniem aspektów ekologicznych była koncepcja ekorozwoju, czyli roz-
woju gospodarczego zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego. 
Jak później oceniono, była to koncepcja eksponująca tylko kwestie przyrodnicze 
i dlatego zawężona. Równolegle pojawiały się opracowania zwracające uwagę na 
nieracjonalne korzystanie z zasobów naturalnych. Jedną z najgłośniejszych okaza-
ła się publikacja zespołu autorskiego pod auspicjami Klubu Rzymskiego Granice 
wzrostu z roku 1972. Autorzy wykorzystali teorię dynamiki systemów Jaya W. For-
restera do zbudowania pierwszego modelu ekonometrycznego gospodarki świato-
wej celem dokonania oceny – na podstawie szacunków globalnych zasobów surow-
ców kopalnych oraz wielkości rocznego ich wydobycia i zużycia – okresu możliwej 
eksploatacji, czyli perspektyw przewidywanego wyczerpania się tych zasobów. 
Okazało się, że niektórych z ważnych surowców mineralnych może zabraknąć już 
za 50-80 lat! To był wyraźny sygnał ostrzegawczy, że musi ulec zmianie gospodarka 
surowcowa na Ziemi, co wzbudziło różne opinie. Jedną ze skrajnych propozycji 
zmian była koncepcja wzrostu zerowego, która wprawdzie nigdzie nie została postu-
lowana w sposób oficjalny, ale pojawiła się w literaturze pod różnymi postaciami – 
od wizji wyczerpania surowców aż po zbyt wysokie koszty wzrostu gospodarczego 
(dochodu narodowego, PKB) powodowanego m.in. zanieczyszczeniem środowiska 
naturalnego. Jej orędownikiem był zwłaszcza Ezra (Edward) J. Mishan z London 
School of Economics, który podjął tę problematykę jeszcze przed ukazaniem się 
Granic wzrostu [Mishan 1967, 1977, 1986]. Wracając do tej publikacji, to jej auto-
rzy zgodzili się z krytyką, że w przeprowadzonej symulacji nie uwzględnili postępu 
technicznego, substytucji surowców itp., ale 30 lat później przeprowadzili nowe ba-
dania tego samego problemu i uzyskane wyniki okazały się zbliżone, jednak echa 
tej książki nie były już tak głośne ani kwestionowane [Meadows, Meadows i in. 
1972, 2006]. Na marginesie koncepcji wzrostu zerowego warto podkreślić, że prze-
ciwnicy z krajów słabo rozwiniętych oskarżali jej pomysłodawców o „imperializm 
ekologiczny”. 

W odpowiedzi na te kontrowersje powstała koncepcja Sustainable Development, 
czyli w dosłownym tłumaczeniu koncepcja rozwoju samopodtrzymywanego (samo-
podtrzymującego się) dzięki stosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz recyklingu 
odpadów, czyli wykorzystywaniu ich jako surowców wtórnych w miejsce surowców 
pierwotnych, a więc dzięki technologiom oszczędzającym surowce kopalne. Koncep-
cja SD została upowszechniona dzięki raportowi Światowej Komisji ds. Środowiska 
i Rozwoju ONZ pod kierunkiem Gro Harlem Brundtland, premier Norwegii, Our 
Common Future z roku 1987 [Nasza wspólna przyszłość 1991]. Jednakże w języku 
polskim termin „rozwój samopodtrzymywany” brzmi jak perpetuum mobile („wieczny 
ruch”, obecnie symbol czegoś niemożliwego) i dlatego w Konstytucji RP z roku 1997 
i w innych dokumentach oficjalnych – np. Polityka ekologiczna państwa – pojawił się 
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rozwój zrównoważony, stając od razu terminem rozpowszechnionym. Nie jest to naj-
lepsze określenie, gdyż równoważenie wszystkich elementów i czynników gospodarki 
równocześnie prowadzi do stabilizacji układów i stagnacji wzrostu, a nie rozwoju. Nie 
mówiąc już, że konstytucja nie jest od definiowania kategorii ekonomicznych, ale od 
określania systemu gospodarczego, np. społeczna gospodarka rynkowa.

Próby przekonania autorów publikacji do zastosowania lepszego terminu, jakim 
jest rozwój trwały, są jak dotąd mało skuteczne i połowiczne [Górka 2010a, 2010b, 
s. 10-21]. Niektórych autorów, niby zwolenników rozwoju zrównoważonego, nie 
można nawet nakłonić do stosowania tego wyrażenia zamiast „zrównoważonego 
rozwoju”, co po prostu jest kwestią formalną wynikającą z zasad gramatyki polskiej, 
a nie poglądów ekonomisty czy technika, tak jak w przypadku kategorii typu kredyt 
bankowy, stopa procentowa, instrument ekonomiczny (ekonomiczny instrument to 
tani czy łatwy instrument, a więc coś innego). Oponentom można natomiast przyznać 
rację, że ze względów merytorycznych w niektórych przypadkach lepiej chyba mówić 
np. o zróżnicowanej turystyce, a nie trwałej turystyce (ale: rozwój trwały gospodarki 
turystycznej czy sektora turystyki). Mamy nadzieję, że przełomem w upowszechnianiu 
kategorii „rozwój trwały” okaże się opinia Tomasza Żylicza – zwolennika takiego 
terminu od dawna – zawartej w publikacji Cena przyrody [Żylicz 2014, s. 280-291].

Warto przypomnieć, że jeszcze przed pojawieniem się idei Sustainable Develop-
ment istniało już pojęcie rozwoju zrównoważonego – czy w tym przypadku zrówno-
ważonego rozwoju – w którym zwracano uwagę na pewne wewnętrzne proporcje, np. 
udział konsumpcji oraz inwestycji w podziale dochodu narodowego, udziału środków 
konsumpcji oraz środków produkcji w wartości produkcji przemysłowej. Natomiast 
w rozwoju trwałym chodzi nie tyle o równoważenie rozwoju czy jego czynników, ile 
o ład gospodarczy, przestrzenny, ekologiczny i społeczny. Drugą ważną cechą rozwoju 
trwałego, czasem stawianą na pierwszym miejscu, jest zapewnienie odpowiedniego 
rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli właściwych warunków środowiskowych 
i dobrej jakości życia także dla przyszłych pokoleń. Pozostaje jednak jeszcze dużo 
do zrobienia w kwestii wdrażania zasad rozwoju trwałego. Otóż rozróżniamy tzw. 
mocną i słabą trwałość rozwoju. Mocna trwałość, upraszczając, oznacza rozwój bez 
zmian struktury kapitału przyrodniczego, w tym stanu środowiska naturalnego i jego 
walorów, co na dłuższą metę wydaje się niemożliwe. Z kolei słaba trwałość dopusz-
cza substytucję kapitału przyrodniczego przez kapitał antropogenny (kapitał trwały 
tworzony przez człowieka w formie infrastruktury, sieci osadniczej itp. oraz kapitał 
ludzki i społeczny), ale w jakim zakresie i w jakich relacjach – to problematyka ta 
jest jeszcze mało zbadana z punktu widzenia wytycznych dla polityki gospodarczej 
i ekologicznej oraz ochrony przyrody.

W literaturze ekonomicznej pojawiają się również inne określenia dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego w kontekście ekologicznym. Na przykład Ryszard Ja-
nikowski z powodu kontrowersji wokół nazwy rozwój zrównoważony czy trwały 
zaproponował określenie „rozwój sustensywny” [Janikowski 2007, s. 49-56]. Dość 
późno zgłoszona propozycja nie ma chyba racji bytu ze względu na mnożenie nazw 
jednej i tej samej kategorii, co tylko pogłębia chaos terminologiczny.
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Z kolei popularnym określeniem staje się zielona gospodarka (ekonomia), czyli 
gospodarka niskoemisyjna (low carbon economy), znana przede wszystkim z progra-
mu zainicjowanego przez Baraka Obamę, prezydenta USA, w odpowiedzi na kryzys 
gospodarczy w latach 2008-2009. Jest to program inwestowania i tworzenia nowych 
miejsc pracy w sektorze ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii [Szyja 
2010, 2013]. Program ruszył z rozmachem, ale ma też przeciwników i jego realizacja 
została spowolniona. Uogólniając, zielona gospodarka jest chwytliwym terminem, 
raczej o charakterze dziennikarskim, stosowanym częściej na Zachodzie. Można ją 
traktować jako specyficzny przejaw polityki gospodarczej spod znaku Sustainable 
Development.

6. Zakończenie. Ekonomia umiaru jako paradygmat

Koncepcji umiaru jako poglądu filozoficznego można dopatrywać się już u staro-
żytnych Greków. Platon mówił bowiem o dobru, prawdzie i pięknie, ale nie o bo-
gactwie. Arystoteles przez ekonomię rozumiał sztukę zarządzania gospodarstwem 
domowym, czy też miastem-państwem, zapewne na wzór przedsiębiorstwa, ale też 
niekoniecznie w celu bogacenia się. Dlatego to on wprowadził zasadę złotego środ-
ka. Z kolei Hermes był patronem kupców i złodziei…

Pierwotnie umiar traktowano więc jako cnotę i powściągliwość. Później jednak 
w ekonomii wprowadzono zasadę maksymalizacji zysku przedsiębiorcy, czyli na 
szczeblu mikroekonomicznym, oraz maksymalizacji dobrobytu na poziomie gospo-
darki narodowej. W okresie neoliberalizmu oznacza to wręcz dążenie do ekonomii 
nadmiaru. Pomimo to w ujęciach makroekonomicznych ostatnich lat coraz szerzej 
operuje się kategorią jakości życia, a więc kategorią niekoniecznie powiązaną z mak-
symalizacją wszystkich mierników dobrobytu [Łuszczyk 2013]. Również w pro-
blematyce ekologicznej, gdy mówimy o wyczerpywaniu się zasobów naturalnych, 
zwracamy uwagę na racjonalizację wielkości wydobycia i oszczędzanie surowców, 
co odbiega od sztywnej zasady maksymalizacji efektów finansowych. Zatem dąże-
nie do umiaru w gospodarce, zapoczątkowane przez filozofów, powoli i stopniowo 
zaczęło wnikać do polityki gospodarczej, wymuszane przez nabrzmiałe i praktyczne 
problemy środowiskowe i etyczne.

Postulat wdrożenia ekonomii umiaru zgłosił Grzegorz Kołodko (urodzony w 1949 r., 
wicepremier i minister finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003), proponując już 
dość szczegółowo opracowaną koncepcję [Kołodko 2013, rozdz. XV]. Przez ekonomię 
umiaru rozumie – jak w każdej dyscyplinie nauki – wiedzę, opis rzeczywistości, zasady 
formułowania celów gospodarki i polityki ich wdrażania w warunkach umiaru oraz 
dostosowany do tych zadań nowy system wartości (który zresztą wpływa na te cele 
i zadania). Natomiast gospodarka umiaru oznacza procesy wdrażania i realizacji tych 
idei. Prof. Kołodko wyraźnie stwierdza, że paradygmat ekonomii umiaru wskazuje na 
wzrost gospodarczy zrównoważony ekonomicznie (w zakresie inwestycji, finansów 
i rynków), społecznie (sprawiedliwy podział dochodów) oraz ekologicznie (właściwe 
relacje człowieka z przyrodą). Stąd płynie wniosek, że istnieje duże podobieństwo 
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ekonomii umiaru do koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, lansowanej przez 
ruch ochrony środowiska oraz ekonomikę ochrony środowiska i ekonomię ekologicz-
ną, chociaż nieco w odmienny sposób. Jeszcze większe podobieństwo stwierdzimy, 
gdy weźmiemy pod uwagę kwestie etyczne. 
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