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Wprowadzenie
Niniejszy raport jest pierwsz monografi w ramach zadania pt. „Ekonomiczna wycena efektów zewntrznych i dóbr wspólnych w rolnictwie” w ramach
tematu badawczego „Dylematy zrównowaonego rozwoju rolnictwa w Polsce”.
Takie ujcie tematu wskazuje, e wiodc koncepcj, która jest podstaw do
przeprowadzanych bada, jest zrównowaony rozwój rozumiany jako denie do
zapewnienia trwaoci ewolucji cywilizacji ludzkiej (zarówno w skali planetarnej, jak i regionalnie). Koncepcja ta jest analizowana w trzech wymiarach: gospodarczym, spoecznym i rodowiskowym.
W niniejszym opracowaniu przyjto zaoenie, e kluczow dla skutecznego wprowadzenia zrównowaonego rozwoju jest sfera gospodarcza, poniewa
wikszo decyzji jest podejmowana w oparciu o szacunki gospodarcze i analiz
kosztów i korzyci. Z tego powodu uznano, e realizacja makroekonomicznych
zaoe zrównowaonego rozwoju jest moliwa jedynie w sytuacji przekonania ludzi
o susznoci dokonywanych wyborów.
Za podstawowy wska nik skutecznoci proponowanych zmian na rzecz
zrównowaonego rozwoju uznano dochodowo. W efekcie, wieloletnim celem
zadania jest wczenie spoecznych i rodowiskowych aspektów zrównowaonego rozwoju do rachunku ekonomicznego. Problemem jest charakter zjawisk
zaliczanych do tych dwóch grup. S one okrelane jako efekty zewntrzne,
czyli dobra nie uwzgldniane w wycenie rynkowej. Oznacza to konieczno
wyceny rodowiskowych i spoecznych walorów podejmowanej dziaalnoci
w celu respektowania ich w rachunku ekonomicznym. Pierwszym krokiem w tym
kierunku jest zdefiniowanie podstawowych poj, ich cech wspólnych oraz rónic. W przypadku niniejszego zadania dotyczy to dwóch komponentów, tj. efektów
zewntrznych i dóbr wspólnych. Nastpnie konieczna jest identyfikacja kluczowych obszarów badawczych. Dopiero po ustaleniu przedmiotów badania moliwe
jest ich mierzenie i wycena. Prace podjte w 2015 r. dotycz gównie pierwszych
dwóch etapów, tj. teoretycznych rozwaa nad istot efektów zewntrznych i dóbr
wspólnych oraz ich identyfikacji. Badaniami objto sektor rolnictwa.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podstawowych zagadnie
zwizanych z efektami zewntrznymi i dobrami wspólnymi. Wikszo pracy
skupia si na problematyce efektów zewntrznych. W celu ich umiejscowienia
w teorii ekonomii posuono si równie koncepcj dobra wspólnego i wyjaniono róne klasyfikacje dóbr. Takie wprowadzenie ma na celu uporzdkowanie
relacji pomidzy poszczególnymi pojciami, a zwaszcza wskazanie rónic
i zbienoci pomidzy dobrem wspólnym a innymi rodzajami dóbr. Ta teore7

tyczna baza jest niezbdna do prowadzenia dalszych bada w zakresie identyfikacji i wyceny efektów zewntrznych oraz dóbr wspólnych w rolnictwie.
Zgodnie z koncepcj zrównowaonego rozwoju, w pracy powinny by
poruszane zarówno zagadnienia zwizane ze rodowiskowymi, jak i spoecznymi
aspektami prowadzenia dziaalnoci rolnej. W niniejszej publikacji uwag skupiono na rodowiskowych problemach zwizanych z efektami zewntrznymi
i dobrami wspólnymi. Wynika to z przekonania o ich priorytetowym znaczeniu
dla trwaoci rozwoju, nawet w skali caej planety. Wykonawcy zadania badawczego, w ramach którego powsta niniejszy raport, maj wiadomo wanoci
spoecznych aspektów zrównowaonego rozwoju. Analiza wybranych zagadnie
z tego obszaru jest planowana w kolejnych latach. W niniejszym tomie zaprezentowano jedynie rozwaania dotyczce dobrostanu, który jest zaliczany
do spoecznych efektów zewntrznych. Jednake, jak wskazuje autorka tej czci
opracowania, jest moliwa wycena wartoci dobrostanu i wskazanie kosztów
i korzyci wynikajcych z wprowadzenia omawianej praktyki.
W pracy pominito rozwaania dotyczce wartoci w koncepcji zrównowaonego rozwoju. Ten szeroki temat teoretyczny jest podstaw do rozwaa
dotyczcych efektów zewntrznych, poniewa w ramach zrównowaonego
rozwoju zauwaa si nie tylko wartoci pienine, ale równie pozapienine,
które mog mie istotn warto z punktu widzenia bezpieczestwa (np. bezpieczestwa ekologicznego), jak i zachowania wartoci kulturowych (np. stosowania odpowiedniej tradycji zwizanej z rolnictwem). Uznano jednak, e zagadnienie to, pomimo powizania z efektami zewntrznymi i dobrami wspólnymi oraz ich wartoci, jest zbyt odlege od tematu zadania. Autorzy maj
jednak wiadomo, e w przyszoci tematyka ta moe wymaga krótkiego
oddzielnego opracowania.
Tekst raportu zosta podzielony na cztery rozdziay. Cao uzupeniono
o wstp, reasumpcj, spisy i zaczniki.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne rozwaania dotyczce
rónych klasyfikacji dóbr oraz podstawowych zagadnie dotyczcych efektów
zewntrznych. Rozdzia ten ma charakter wprowadzajcy. Umoliwia on wyjanienie relacji pomidzy poszczególnymi rodzajami dóbr i oceny moliwoci
internalizacji efektów zewntrznych. Rozwaania te dodatkowo poruszaj kwestie
zwizane z ekonomicznymi podstawami internalizacji efektów zewntrznych.
Rozdzia drugi zosta powicony problematyce dobra wspólnego.
Na wstpie podjto prób zdefiniowania tego pojcia, a nastpnie rozwaono
moliwoci jego wykorzystania w praktyce. Szczególn uwag powicono
gospodarce rolnej.
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W trzecim rozdziale poruszono zagadnienie identyfikacji efektów
zewntrznych. Uznano, e podejcie planetarne, wymuszajce bezpieczne funkcjonowanie w ramach caego wiata, powinno by punktem wyjcia do rozwaa
na poziomie regionalnym i lokalnym. W ramach prowadzonych prac wyróniono
nastpujce obszary badawcze zwizane z:
x ochron gleby,
x ochron zasobów wodnych,
x racjonalnoci gospodarowania nawozami,
x rónorodnoci biologiczn,
x zmian klimatu – redukcj emisji ekwiwalentu CO2.
Ostatni, czwarty rozdzia zosta powicony jednemu wybranemu zagadnieniu, tj. dobrostanowi zwierzt. Zagadnienie to zalicza si do spoecznych
efektów zewntrznych. W tym opracowaniu opisano teoretyczne podstawy dobrostanu zwierzt oraz w oparciu o konkretne przypadki przedstawiono analiz
ekonomiczn problemu.
W pracy uyto wielu metod badawczych. Kady z rozdziaów ma swoj
oddzieln specyfik, która w kadym wstpie zostaa skrótowo scharakteryzowana. Opracowanie w przewaajcej mierze ma charakter teoretyczny, oparty na
analizie krytycznej dostpnej literatury. Takie podejcie ma na celu scharakteryzowanie poj i uporzdkowanie relacji pomidzy nimi. Ponadto w rozdziale
czwartym wykorzystano studium przypadku.
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Koncepcja badania
Zadanie badawcze pt. „Ekonomiczna wycena efektów zewntrznych i dóbr
wspólnych w rolnictwie” jest elementem tematu “Dylematy zrównowaonego
rozwoju rolnictwa w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego
na lata 2015–2019.
Zrównowaone rolnictwo stanowi alternatyw dla dominujcego w Polsce
i w krajach rozwinitych industrialnego podejcia do produkcji rolnej. W licznych opracowaniach podkrela si zalety stosowania praktyk rolniczych
uznawanych za zrównowaone. Zazwyczaj maj one dugookresowy charakter
oraz dotycz spoecznych i rodowiskowych aspektów rolnictwa. Z tego powodu
wskazuje si, e gospodarowanie w sposób zrównowaony jest bardziej
optymalne ze spoecznego, a nie gospodarczego punktu widzenia. Jednake
podstawowe decyzje dotyczce wyboru podejcia do rolnictwa s podejmowane
w skali mikro przez kadego rolnika oddzielnie. Przewanie w takiej sytuacji
podstawowym kryterium oceny s korzyci gospodarcze, które ewentualnie mog
by uzupeniane o wartoci spoeczne i rodowiskowe.
W efekcie, rachunek ekonomiczny stanowi podstawowe ródo informacji
wspierajcych podejmowanie decyzji w rolnictwie. Znaczna cz korzyci
wynikajcych ze stosowania zrównowaonych praktyk rolniczych nie ma
przeoenia na kwestie ekonomiczne, poniewa zazwyczaj s one zaliczane do
efektów zewntrznych, czyli zjawisk nie majcych wyceny rynkowej. Dodatkowo wiele z nich ma charakter dobra wspólnego.
Celem niniejszego zadania jest próba zidentyfikowania i sklasyfikowania,
a nastpnie monitorowania efektów zewntrznych i dóbr wspólnych. Dziaania
te maj prowadzi do wyceny wybranych elementów, aby rozszerzy rachunek
ekonomiczny o koszty i korzyci majce istotny wpyw na trwao gospodarowania w rolnictwie i utrzymanie wysokiej jakoci warunków ycia czowieka.
Uzyskane wyniki maj wic pomóc w ekonomicznej wycenie kosztów
i korzyci stosowanych praktyk rolniczych, w szczególnoci umoliwi wycen
rónic pomidzy industrialnym i zrównowaonym rolnictwem. W konsekwencji
przedmiotem badania bd efekty zewntrze majce charakter zarówno korzyci,
jak i kosztów wynikajcych z podejmowanych praktyk rolniczych. Wielo
efektów powoduje konieczno skupienia si jedynie na wybranych obszarach.
Celem jest próba identyfikacji i moliwoci wyceny elementów uznanych za
newralgiczne dla dalszego rozwoju rolnictwa i utrzymania wysokiej jakoci ycia
(czowieka i ekosystemów).
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Zadanie zostao podzielone na pi etapów:
2015 r. – identyfikacja efektów zewntrznych (ze szczególnym naciskiem
na usugi rodowiska i dobra publiczne) oraz dóbr wspólnych zwizanych
ze zrównowaonym rolnictwem;
2016 r. – monitoring wpywu Wspólnej Polityki Rolnej na efekty zewntrzne (w tym usugi rodowiska i dobra publiczne) rolnictwa i obszarów
wiejskich w Polsce;
2017 r. – budowa instrumentów ekonomicznej wyceny efektów zewntrznych i dóbr wspólnych;
2018 r. – ekonomiczna analiza efektów zewntrznych i dóbr publicznych
w Polsce – ustalenie kosztów i korzyci efektów zewntrznych rolnictwa
(ze szczególnym uwzgldnieniem usug rodowiska);
2019 r. – przedstawienie propozycji instrumentów polityki zrównowaonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich majcych na celu internalizacj
efektów zewntrznych (w tym usug rodowiska) i zwikszenie dostpnoci
dóbr wspólnych.
W kadym roku moliwa, a nawet przewidywana jest aktualizacja poprzednich etapów zgodnie z ewolucj wiedzy i polityki gospodarczej w badanym
obszarze. W szczególnoci dotyczy to rozwoju identyfikacji efektów zewntrznych, która w ostatnich latach osigna wysok dynamik poprzez zwikszenie
zainteresowania problematyk usug rodowiska. Identyfikacja i ocena procesów
zachodzcych w rodowisku, majcych istotny wpyw na funkcjonowanie caych
ekosystemów, w tym rolniczych, jest coraz bardziej zaawansowana. Równie
metody wyceny tych procesów s przedmiotem licznych bada, co powoduje, e
z kadym rokiem znaczco przybywa wiedzy o znaczeniu rodowiska naturalnego dla gospodarki czowieka, w tym i dla rolnictwa.
Zadanie przewidziane na 2015 r. ma charakter wprowadzajcy i porzdkujcy dotychczasow wiedz z zakresu efektów zewntrznych i dóbr wspólnych
w rolnictwie. Prowadzone rozwaania dotycz gównie zagadnie teoretycznych.
W wielu przypadkach odnosz si do spraw ogólnych, pozornie nie zwizanych
z przedmiotami badania, jednake ma to na celu uporzdkowanie relacji pomidzy gównymi obszarami badawczymi.
Podstawowym celem dziaa podejmowanych w 2015 r. jest okrelenie
przedmiotu bada, a wic jego charakterystyka (w oparciu o teori) oraz identyfikacja efektów zewntrznych i dóbr wspólnych istotnych z punktu widzenia
spoeczestwa, rodowiska i gospodarki rolnej. Dziaanie to ma na celu stworzenie moliwie jak najbardziej precyzyjnych charakterystyk analizowanych dóbr
i procesów oraz moliwoci ilociowego okrelenia ich wystpowania. Zmierzenie fizycznych wielkoci, np. poziomu zuycia wody, czy te iloci pszczó
11

wystpujcych na danym terenie i ich udziau w procesach zapylania stanowi
podstaw do dalszych analiz ekonomicznych, prowadzonych w kolejnych latach.
W celu dokonania moliwie najbardziej rzetelnej i kompleksowej wyceny
efektów zewntrznych konieczne jest gruntowne przedstawienie metod ich internalizacji. To dziaanie wymaga przegldu i krytycznej analizy bogatej literatury z zakresu teorii ekonomii, w szczególnoci nowych dziedzin, takich jak
ekonomia rodowiska i ekonomia ekologiczna. W tym zakresie naley te wyróni specyfik bada nad dobrami wspólnymi, w których dominuje podejcie
oparte na ekonomii instytucjonalnej i behawioralnej.
Inicjatywy rozpoczte w 2015 r. bd równie kontynuowane w 2016 r.
Jednake podstawowym celem tego etapu prac bdzie ocena zmian (równie
przygotowywanych i planowanych) we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) Unii
Europejskiej. Polska jako czonek Wspólnoty jest zobowizana do przestrzegania unijnego prawa. Z tego powodu dziaania podejmowane przez rolników
musz by dostosowane do regu panujcych w Unii Europejskiej. Zmiany
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, przewidywane do realizacji w kolejnej
perspektywie finansowej, tj. po 2020 r., mog prowadzi do wczenia niektórych efektów zewntrznych do rachunków ekonomicznych prowadzonych we
Wspólnocie. W oparciu o nowe instrumenty polityki gospodarczej mog by
prowadzone wypaty wiadcze w ramach WPR. Dlatego te konieczne jest
monitorowanie zmian w polityce rolnej. Ma ono suy identyfikacji kierunków
zmian w celu wyeliminowania sprzecznoci pomidzy rozwizaniami proponowanymi w zadaniu i polityk roln. Ewentualnie w uzasadnionych przypadkach monitoring ten moe wskaza obszary przygotowywanej polityki, w których proponowane rozwizania s sprzeczne z wynikami bada naukowych.
Ocena midzynarodowych dziaa w zakresie internalizacji efektów zewntrznych i moliwoci wyceny dóbr wspólnych w rolnictwie dotyczy bdzie
równie dowiadcze krajów czonkowskich UE oraz innych podmiotów
o bogatych dowiadczeniach w tym zakresie.
Ponadto w 2016 r. przewiduje si kontynuacj rozwaa teoretycznych
dotyczcych identyfikacji i wyceny efektów zewntrznych oraz identyfikacji
dóbr wspólnych i moliwoci ich wczenia do praktyki gospodarczej.
W oparciu o rozwaania podejmowane w latach 2015-2016, w 2017 r. zostanie podjta próba wyceny pierwszych efektów zewntrznych. W tym roku
uwaga bdzie skupiona gównie na wykorzystaniu mechanizmów ekonomicznych umoliwiajcych wczenie nowych elementów do istniejcych instrumentów oceny produktywnoci i dochodowoci rolnictwa. Jednake przewiduje
si wprowadzenie pierwszych czstkowych bada w oparciu o dane statystyczne.
W tym celu planowane jest wykorzystanie polskich baz danych GUS oraz FADN.
12

W tym drugim przypadku jest to uzalenione od moliwoci pozyskania danych
rodowiskowych, w szczególnoci od powodzenia programu pilotaowego
FLINT realizowanego przez FADN.
W 2018 r. dziaania te bd kontynuowane. Zakres efektów bdzie rozszerzany w oparciu o uzyskiwane wyniki oraz poszerzan wiedz teoretyczn.
W tym roku badania nad internalizacj efektów zewntrznych zostan równie
rozszerzone o prób wczenia do rachunku ekonomicznego rozwiza z zakresu dóbr wspólnych.
W 2019 r. przewiduje si finalizacj wszystkich bada, co oznacza
przeprowadzenie jednej duej analizy wykorzystujcej wyniki i rozwizania
uzyskane na etapie wczeniejszych prac czstkowych. W ten sposób planowane jest stworzenie opracowania ukazujcego moliwoci caociowego
rozszerzenia rachunku ekonomicznego gospodarstwa rolnego o wybrane
efekty zewntrzne i dobra wspólne.
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Reasumpcja
Niniejszy raport jest pierwsz monografi wieloautorsk, dotyczc
zadania pt. „Ekonomiczna wycena efektów zewntrznych i dóbr wspólnych
w rolnictwie”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego na lata
2015–2019. Z tego powodu ma on charakter wprowadzajcy, porzdkujcy badan tematyk. Takie podejcie umoliwia podjcie w kolejnych latach szczegóowych rozwaa dotyczcych poszczególnych problemów. Oznacza to, e
tematy poruszone w nim bd podlegay dalszym uszczegóowieniom. Na tym
etapie prac nie podjto bezporednich dziaa zmierzajcych do ekonomicznej
wyceny efektów zewntrznych i ich internalizacji do rachunku ekonomicznego.
Uznano, e rozwaania w tym zakresie wymagaj szerszego uzasadnienia i z tego
powodu bd przedmiotem bada w kolejnych latach.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe zagadnienia
zwizane z efektami zewntrznymi i dobrami wspólnymi. Oba rodzaje dóbr s
analizowane w kontekcie zrównowaonego rozwoju. To powoduje, e uwaga
zostaa skupiona na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia trwaoci populacji ludzkiej. Punktem wyjcia jest globalne podejcie do trwaoci, na które
zostaa naoona polska specyfika, wynikajca z regionalnych uwarunkowa.
Dodatkowo koncepcja zrównowaonego rozwoju opiera si na trzech filarach
nazywanych adami, tj. gospodarczym, spoecznym i rodowiskowym. Zakada
si, e w toku ewolucji dziaania powinny uwzgldnia wszystkie trzy wymienione obszary. Nie oznacza to jednak staej relacji pomidzy nimi, a jedynie
wiadomo, e dziaania podejmowane w jednym obszarze nie powinny powodowa negatywnych skutków w pozostaych. W wikszoci przypadków
wie si to z koniecznoci uwzgldnienia kryteriów spoecznych i rodowiskowych w dziaalnoci gospodarczej. Niniejszy raport dotyczy sektora
rolnictwa. Jednake ze wzgldu na ogólny, teoretyczny charakter moe by
traktowany równie jako wprowadzenie do ekonomii efektów zewntrznych
dóbr wspólnych w innych sektorach gospodarki.
W opinii autorów podstawowym czynnikiem warunkujcym podejmowanie decyzji, w szczególnoci gospodarczych, we wspóczesnym wiecie jest
kryterium dochodowe, czyli o skutecznoci dziaa zmierzajcych do poprawy
spoecznych lub rodowiskowych aspektów zrównowaonego rozwoju decyduje
w przewaajcej mierze ich opacalno. Przekonanie odpowiednich podmiotów
(w badanym przypadku rolników) do podjcia okrelonych decyzji wymaga
wskazania im korzyci gospodarczych. Rachunek ekonomiczny oparty na mechanizmie rynkowym nie uwzgldnia wszystkich elementów skadowych,
traktujc cz z nich jako efekty zewntrzne. Ich wczenie, zwaszcza po stronie
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korzyci, umoliwi wiksz dbao o zasoby i procesy uznawane za nieograniczone lub trudnodostpne.
W niniejszy raporcie wykorzystano róne podejcia do teorii ekonomii. Za
punkt wyjcia suy ekonomia neoklasyczna, która w wielu przypadkach nie jest
wystarczajca do rozwizania powstajcych problemów. W takich sytuacjach
podejmowano badania w oparciu o ekonomi ekologiczn, ekonomi umiaru
oraz ekonomi dobra wspólnego.
Przedmiotem badania s efekty zewntrzne i dobra wspólne. Ich rozrónienie wymaga przypomnienia ekonomicznych podstaw w zakresie teorii dóbr.
Po pierwsze umoliwia to zwrócenie uwagi, e pod pojciem dobra rozumiane s
równie usugi oraz ich efekty. Dobrem moe by zarówno odpowiedni zasób, jak
i usuga umoliwiajca dostp do niego.
Efekty zewntrzne zazwyczaj s zaliczane do grupy dóbr produkcyjnych,
co oznacza, e stanowi one element wikszych produktów spoywanych przez
spoeczestwo. Dlatego te s one trudniej zauwaane przez konsumentów. Ich
publiczny charakter oraz brak uwzgldnienia przez rynek skutkuj utrudnieniami
w ich wycenie. To powoduje, e zdarzaj si sytuacje, w których ten sam efekt
moe mie rón warto.
Efekty zewntrzne mog mie zarówno charakter dóbr spoecznie podanych, jak i niepodanych. Ta rozbieno skania do przewiadczenia o niemonoci zastosowania jednakowego podejcia do nich. W kadym przypadku konieczna jest indywidualna analiza oceniajca charakter oraz moliwoci identyfikacji. Wielo efektów zewntrznych oraz skomplikowane relacje pomidzy nimi
powoduj, e nie da si okreli wartoci ich wszystkich. Z tego powodu konieczne
jest odpowiednie pogrupowanie efektów oraz ich hierarchizacja.
Na wstpie warto zauway, e znaczenie poszczególnych efektów zewntrznych bdzie róne w zalenoci od skali analizy. Wyróni naley trzy
podstawowe poziomy, tj. lokalny, regionalny (np. krajowy) oraz globalny.
W przypadku penej lub nawet przepenionej planety1, a za tak uwaa si Ziemi,
kluczow rol odgrywa poziom globalny, poniewa jedynie caociowe spojrzenie moe uchroni ludzko przed zdestabilizowaniem warunków ycia dogod1

W niniejszym opracowaniu nie poruszano problemu przeludnienia, ale wiele publikacji dotyczcych ochrony rodowiska uznaje go za jedn z najwaniejszych przyczyn wystpienia
planetarnych granic rozwoju. Efekt skali wywoany przez rosnc liczb ludnoci spowodowa,
e wiele zjawisk uznawanych za lokalne stao si globalnymi. Szacunki s niejednorodne, ale
czsto pojawia si stwierdzenie, e populacja ludzka nie powinna przekracza 7 miliardów
osób. Z tego powodu o obecnym wiecie mówi si jako o penym lub przepenionym. To powoduje, e rozwój za pomoc ekspansji, tj. zagospodarowania nowych terenów, nie jest
moliwy. Poprawa dobrobytu moe nastpowa jedynie poprzez intensyfikacj gospodarowania dostpn powierzchni.
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nych dla czowieka. Dopiero w drugiej kolejnoci powinno si bra pod uwag
lokalne uwarunkowania, co oznacza, e na obszarach o trudniejszych warunkach
ycia lub specyficznej sytuacji (np. niedoboru okrelonego pozytywnego efektu
zewntrznego) konieczne jest zastosowanie rozwiza adekwatnych do miejscowej sytuacji. Warto przy tym podkreli, e na obszarach obfitujcych
w okrelone dobra nie powinno si prowadzi nadmiernej, nieefektywnej gospodarki nimi, aby nie naruszy uwarunkowa planetarnych.
W pierwszej kolejnoci analizie powinny by poddane te dobra, które maj
istotne znaczenie z punktu widzenia trwaoci funkcjonowania ycia na Ziemi.
Z tego powodu efekty zewntrzne s wanym elementem koncepcji zrównowaonego rozwoju. Jednake ich wystpowanie w przyrodzie nie jest zauwaane
przez gospodark. Jest to bardzo widoczne w przypadku usug rodowiska, które
s procesami o szczególnym znaczeniu dla czowieka i ekosystemów. Zazwyczaj
definiuje si je jako korzyci dla czowieka uzyskiwane bezporednio lub porednio z ekosystemów. S one efektem naturalnych procesów zachodzcych
w przyrodzie. Ich zahamowanie lub drastyczne ograniczenie moe prowadzi do
trwaej nierównowagi oraz pogorszenia si warunków ycia czowieka.
Na przykad wielkoobszarowa monokultura rolnicza prowadzi do spadku rónorodnoci biologicznej, co wie si m.in. ze zmniejszon liczb owadów
zapylajcych roliny. Drastyczna redukcja populacji tych organizmów moe
prowadzi do spadku wielkoci produkcji przypadajcej na jednostk powierzchni. Dlatego te koniecznym jest wczenie jak najwikszej liczby efektów
zewntrznych do rachunku ekonomicznego, aby analiza kosztów i korzyci jak
najpeniej odzwierciedlaa spoeczne i rodowiskowe wartoci. Kryterium trwaoci przesdzio o priorytetowym potraktowaniu rodowiskowych efektów
zewntrznych i to one stay si przedmiotem dalszych rozwaa.
Istniej cztery podstawowe metody internalizacji efektów zewntrznych:
x integracja,
x negocjacje (zastosowanie teorematu Coase’a),
x podatek Pigou,
x ingerencja pastwa.
W oparciu o powysze metody stworzono liczne mechanizmy rynkowe
i pozarynkowe. Jednake dokadne wyliczenie wartoci efektów jest mocno
utrudnione. Wynika to z zawodnoci rynku, a w szczególnoci z:
x problemów zwizanych z dobrami publicznymi, tj. unikaniem finansowania takich dóbr,
x niepen informacj dotyczc dóbr finalnych,
x kosztów transakcyjnych i problemów zwizanych z procesami sdowymi (koszty sdowe, procesowe, niepewno wyniku).
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Integracja polega na czeniu podmiotów zwizanych z efektem zewntrznym w taki sposób, aby problem sta si spraw wewntrzn tylko jednego
interesariusza, który w takiej sytuacji bdzie zainteresowany jego rozwizaniem.
Uogólniajc, naley stwierdzi, e integracja jest rzadkim przypadkiem, a jej
rezultat niekoniecznie musi by podany ze rodowiskowego punktu widzenia.
Oznacza to, e przedsibiorca moe zdecydowa, i koszty spowodowane przez
negatywne efekty zewntrze, pomimo ich silnego spoecznego oddziaywania, s
akceptowalne dla nowego zintegrowanego podmiotu i zamiast neutralizowa
szkodliwe efekty moe prowadzi do sytuacji pieninej rekompensaty utraconych moliwoci. Z tego powodu zastosowanie takiej metody nie jest skuteczne
w przypadku rodowiskowych, negatywnych efektów zewntrznych.
Rozwizania oparte na teoremacie Coase’a równie nie s czsto spotykane.
Wynika to z szeregu trudnoci, sporód których za najwaniejsze uznaje si:
x brak uwzgldnienia kosztów transakcyjnych,
x trudnoci z jednoznaczn identyfikacj i wycen szkód oraz precyzyjnym okreleniem praw wasnoci (zwaszcza w przypadku dóbr
publicznych),
x trudnoci z wycen kosztów psychicznych zwizanych z zaistniaym
efektem.
Równie wdroenie mechanizmów zwizanych z podatkiem Pigou wie
si z szeregiem problemów. Wynikaj one z trudnoci w wycenie kosztów spoecznych zwizanych z prowadzon dziaalnoci. Jednake w wielu sytuacjach
moliwe jest zastosowanie tego rozwizania.
Zdecydowanie najczciej stosowan metod internalizacji efektów zewntrznych jest ingerencja pastwa. Moe ona przybiera szereg form, opartych
zarówno na metodach rynkowych, jak i administracyjno-prawnych. Do najczciej stosowanych sposobów radzenia sobie z problemem efektów zewntrznych
przez pastwo nale:
x stosowanie kar i podatków korekcyjnych,
x subsydiowanie,
x stosowanie regulacji,
x stymulowanie innowacji, ujawnianie informacji,
x ustanawianie rekompensat.
Jednake te rozwizania równie nie musz przynosi podanego efektu
w postaci redukcji negatywnych i kreacji pozytywnych efektów zewntrznych.
Czsto jednak przyczyniaj si do zagodzenia spoecznych strat wynikajcych
z wystpowania kosztów oraz zachcania do zwikszenia korzyci.
Podsumowujc, rozwaania nt. ekonomicznych aspektów efektów zewntrznych skaniaj do przewiadczenia o braku uniwersalnych rozwiza
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pozwalajcych na ich internalizacj. Oznacza to, e w kadym przypadku konieczne jest stosowanie indywidualnego podejcia.
Oddzielnym zagadnieniem jest dobro wspólne. Pojcie to znaczco odbiega od poprzednich kryteriów podziau dóbr, co powoduje trudnoci z jego
precyzyjnym zdefiniowaniem. Najbardziej adekwatne jest okrelenie, e dobro
wspólne opiera si na wspólnych zasobach, czyli zasobach i usugach, które
charakteryzuj si brakiem moliwoci wyczenia z konsumpcji, przy jednoczesnej konkurencyjnoci podmiotów w konsumpcji danego dobra. Za przykad
wspólnego zasobu mog posuy owiska ryb. Nie ma moliwoci wykluczenia
rybaka z danego zasobu (z wyjtkiem sytuacji, gdy dany zbiornik jest wasnoci
prywatn), ale w momencie, gdy rybak zajmie najlepsze stanowisko, to inni
chtni s ju w gorszej sytuacji, a wic istnieje konkurencja w dostpie do najlepszych miejsc w danym owisku.
Jednoznaczne zdefiniowanie dobra wspólnego wykracza poza ekonomi
neoklasyczn. Wie si ono z ekonomi behawioraln i instytucjonaln, poniewa zawiera w sobie elementy psychologii. Najprociej ujmujc, dobrem
wspólnym jest kady odnawialny zasób zarzdzany kolektywnie przez grup
ludzi, w sposób uwzgldniajcy równy dostp i uytkowanie tego dobra (sprawiedliwe dla czonków wspólnoty i wykluczajce jego wykorzystywanie przez
osoby nieuprawnione) oraz zrównowaone utrzymanie (zapewnienie trwaoci
dobra i odpowiedniej jego jakoci). W konsekwencji naley podkreli, e nie ma
wspólnych dóbr bez wspóuytkowania ich (dzielenia uytecznoci zasobów
pomidzy wiele jednostek) i nie ma wspólnych dóbr bez wspóuytkowników.
To powoduje, e kwestia prawa wasnoci ma drugorzdne znaczenie, dobra
wspólne mog by wasnoci prywatn, komunaln, pastwow, a nawet mie
charakter otwarty  open access. Istot jest wspólne zarzdzanie dobrem, co
powoduje rónic pomidzy dobrem wspólnym a publicznym. Warto równie
podkreli, e z dobrami wspólnymi mamy do czynienia tylko wtedy, gdy zachowane jest wspólne zarzdzanie. W efekcie, wspólne zasoby, które nie s
kolektywnie zarzdzane, np. pastwiska bez kontroli wypasania na nich zwierzt,
nie mog by okrelane jako dobro wspólne.
Specyfika dobra wspólnego sprawia, e zwolennicy tej koncepcji coraz
czciej wspominaj o stworzeniu odrbnego nurtu ekonomii okrelanego jako
ekonomia dobra wspólnego. Takie podejcie opiera si na zaoeniu o koniecznoci bardziej sprawiedliwego podziau korzyci pyncych z dziaalnoci
gospodarczej. Wspóczenie najwikszy zwrot przynosi inwestycja kapitaowa
lub wkad w postaci wyspecjalizowanej wiedzy, tzw. know how. W ten sposób
warto kapitau naturalnego oraz pracy jest deprecjonowana. W ramach dobra
wspólnego wszystkie te elementy maj równ warto. Oznacza to, e zarówno
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praca, jak i kapita powinny by wynagradzane w zalenoci od ich wartoci
w przedsibiorstwie.
Zarzdzanie w oparciu o dobro wspólne opiera si na specyficznym poczuciu sprawiedliwoci powodujcym, e wszyscy uprawnieni czonkowie
danej wspólnoty powinni mie umoliwiony jednakowy dostp do zasobu na
warunkach powszechnie uzgodnionych. W ten sposób przeciwdziaa si niekorzystnej konkurencji.
W rolnictwie na zasadach dobra wspólnego mona gospodarowa szeregiem dóbr. Mog one mie pochodzenie naturalne, rodowiskowe, np. pikno
krajobrazu, ale równie mog zalicza si do spoecznych i kulturowych czynników, np. tradycja wiejska. Warto równie pamita, e dobra wspólne w coraz
wikszym stopniu s tworzone w Internecie. Do najwikszych przykadów nale
wolne oprogramowanie i otwarte technologie. Zasoby te zaliczane s do spoecznych efektów zewntrznych.
Jednake warto pamita, e teoria dóbr wspólnych jest dopiero na
wstpnym poziomie definiowania, co powoduje, e wiele zagadnie wci nie
jest jednoznacznie opisanych. Konsekwencj jest konieczno dalszego poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczce precyzyjnego opisu dobra wspólnego,
mechanizmów jego funkcjonowania oraz identyfikacji obszarów rodowiska,
które mog by przydatne w ocenie dugookresowej dziaalnoci gospodarczej.
Problemy z identyfikacj efektów zewntrznych i dóbr wspólnych skoniy
autorów niniejszego opracowania do zwikszenia nacisku na wykrycie newralgicznych obszarów rodowiskowych – tzw. hot spotów, które maj fundamentalne znaczenie dla ochrony rodowiska. Za punkt wyjcia przyjto koncepcj
granic planetarnych, w której bezpieczestwo systemu Ziemia zostao uzalenione od racjonalnego gospodarowania w dziewiciu podstawowych obszarach,
obejmujcych zarówno zasoby, jak i procesy. S nimi:
x nadmierny poziom rolniczego wykorzystania ziemi;
x utrata biorónorodnoci;
x przekroczenie poziomów uycia azotu i fosforu;
x zuycie wody;
x zakwaszenie oceanów;
x zmiana klimatu;
x uszczuplenie warstwy ozonowej;
x stenie atmosferyczne aerozolu i zanieczyszcze chemicznych;
x wprowadzenie do rodowiska nowych substancji, np. gatunków
genetycznie modyfikowanych.
Szereg tych zjawisk jest powizany z rolnictwem, co oznacza konieczno
ostronego podejcia do gospodarowania w tym sektorze. W szczególnoci naley
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zwróci uwag na gospodarowanie wod, azotem i fosforem. Ponadto
powinno si przeciwdziaa nadmiernej degradacji biorónorodnoci oraz zmianom klimatycznym. W konsekwencji, w oparciu o wasne rozumowanie
indukcyjne, literatur i dane statystyczne wyodrbniono podstawowe grupy efektów zewntrznych, majce istotny charakter dla gospodarki rolnej. Nale do nich:
x przeciwdziaanie nadmiernym zmianom gleby,
x ochrona zasobów wodnych i bardziej efektywne ich wykorzystanie,
x zwikszenie racjonalnoci gospodarowania zasobami azotu i fosforu,
x zahamowanie procesów redukcji rónorodnoci biologicznej,
x przeciwdziaanie zmianom klimatycznym.
W kadym z tych obszarów wyznaczono odpowiednie wska niki umoliwiajce wycen efektów zewntrznych lub ich grup. W kolejnych latach badania
w tym zakresie bd pogbione. Ponadto zidentyfikowane efekty naley wczy
do rachunku ekonomicznego. W ten sposób rolnicy bd skuteczniej uwzgldnia
wymagania rodowiska w swojej praktyce.
Przeprowadzone analizy wskazuj na due trudnoci w zakresie dostpu do
danych statystycznych, umoliwiajcych bardziej dokadne okrelenie rodowiskowych obszarów ryzyka i w dalszym etapie zmierzenie poziomu oddziaywania
negatywnych i pozytywnych efektów zewntrznych. Przedstawione dane jedynie
czstkowo nadaj si do tego celu, co oznacza konieczno podjcia dalszych
prac w zakresie podejcia do poszczególnych krytycznych obszarów dziaania.
W ostatnim z prezentowanych rozdziaów przedstawiono badania dotyczce konkretnego przypadku. Zdecydowano si na prezentacj wybranego
spoecznego efektu zewntrznego, jakim jest dobrostan zwierzt. Mona go
zaliczy do spoecznie podanych efektów zewntrznych, majcych charakter
dobra prywatnego.
Dobrostan zwierzt posiada szereg cech wskazujcych na to, i zalicza si
on do kategorii efektów zewntrznych:
x nie jest ujmowany w rachunku ekonomicznym gospodarstwa,
x jego poziom nie znajduje odzwierciedlenia w poziomie cen produktów
rolnych,
x nie jest gównym celem gospodarowania,
x jego poziom oddziauje na konsumentów w sposób inny ni cena.
Przeprowadzone badania wasne udowadniaj, e warto dobrostanu
zwierzt mona wyliczy. Analiza kosztów i korzyci pokazuje, e wprowadzenie praktyki dobrostanu moe by korzystne w zalenoci od skali produkcji
i kosztów zwizanych z modernizacj budynków. W duych gospodarstwach
takie inicjatywy nie byyby opacalne, jednake w maych i rednich gospodar20

stwach mog powodowa korzyci w postaci zwikszonej produktywnoci
przewyszajcej ponoszone nakady.
Powyszy przykad pokazuje, e uwzgldnianie spoecznie podanych
efektów zewntrznych w rachunku ekonomicznym gospodarstwa moe przynosi
korzyci, co oznacza, e gospodarowanie na zasadach zrównowaonego rozwoju
moe by nie tylko konieczne ze wzgldu na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania ekosystemów, ale równie przynosi wymierne korzyci.
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Dobra publiczne i efekty zewntrzne – ujcie teoretyczne
Wprowadzenie
Rozwój cywilizacyjny wiata odbywa si kosztem rodowiska naturalnego. Jest to oczywiste, poniewa zasoby naturalne s podstaw wszelkiej
produkcji, równie wiele usug nie mogoby istnie bez zasobów, chociaby
energii. Przyrost liczby ludnoci i proces globalizacji spowodoway wzrost
presji wywoywanej przez czowieka na rodowisko. Wspóczesne badania
(Steffen i in., 2015) wskazuj, e w wielu aspektach dziaalno ludzka doprowadzia do przekroczenia granic planetarnych, co oznacza ryzyko zdestabilizowania ziemskiego systemu utrzymujcego odpowiednie warunki dla ycia czowieka. Co wicej, w porównaniu z podobnymi badaniami z 2009 r.
(Rockström i in., 2009) zauwaa si du dynamik zmian. Takie tempo
przeksztacania si rodowiska jest zabójcze dla natury. Oprócz powszechnie
poruszanych zagroe, tj. ryzyka wyczerpania zasobów nieodnawialnych
i zmian klimatycznych, istnieje szereg innych niebezpiecznych trendów. Sporód nich mona wyróni destabilizacj homeostazy wielu ekosystemów
i utrat powizanych z nimi usug rodowiska. Szacuje si, e od poowy XX w.
na wiecie destrukcji ulego nawet 60% usug wiadczonych przez rodowisko
(MEA, 2005). Globalna destabilizacja oznacza, e w wielu regionach wiata
mog pogorszy si warunki bytowania, co w przypadku przepenionej planety
spowoduje powane konsekwencje spoeczno-gospodarcze.
Wobec powyszego konieczne jest poszukiwanie nowych cieek rozwoju,
umoliwiajcych redukcj ryzyka katastrofy cywilizacyjnej. Oznacza to konieczno nowego podejcia do ekonomii, zarzdzania zasobami i organizacji
gospodarki (Prandecki, 2015b). Jedn z koncepcji umoliwiajcych uniknicie
zagroe jest zrównowaony rozwój2.

2

Koncepcja ta w jzyku angielskim jest okrelana jako sustainable development.
W Polsce pojcie to jest tumaczone na wiele sposobów. Najczciej uywa si konstytucyjnego zapisu „rozwój zrównowaony” lub „rozwój trway”. Ponadto w literaturze przedmiotu
pojawiaj si okrelenia, takie jak: rozwój samopodtrzymujcy si, rozwój zbilansowany,
rozwój zintegrowany oraz rzadziej ekorozwój. Szerzej na temat tej koncepcji por. m.in.: (Baum
& leszyski, 2009; Borys, 2005; Prandecki, 2008; Zegar, 2012).
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Wdroenie postaw umoliwiajcych zwikszenie dbaoci o rodowisko
wymaga przekonania decydentów o susznoci takich dziaa. We wspóczesnym
wiecie jedn z podstawowych determinant jest dochód. Specyfika istotnych
walorów rodowiska powoduje, e nie s one uwzgldniane w rachunku ekonomicznym, co oznacza konieczno podjcia dziaa zmierzajcych do ich wyceny.
Celem niniejszego opracowania jest uporzdkowanie relacji pomidzy
podstawowymi pojciami dotyczcymi tych zagadnie oraz ocena instrumentów
ekonomicznych pod ktem przydatnoci dla zrównowaonego rozwoju.
1.

Rodzaje dóbr

W ekonomii poprzez dobro okrela si wszystkie rodki, które mog by
wykorzystane, bezporednio lub porednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich.
Takie ujcie powoduje, e pod pojciem dobra kryj si nie tylko powszechnie
utosamiane z dobrem zasoby materialne, ale równie rzadziej zauwaane usugi.
Jednake takie podejcie nie zawsze jest akceptowane i w wielu publikacjach
pojcie „dobro” jest ograniczane jedynie do zasobów materialnych. W niniejszym
opracowaniu stosowane jest szerokie podejcie, uznajce za dobro zarówno zasób
w postaci fizycznej (przedmiot), jak i usug (proces) nie majc charakteru
materialnego. W ten sposób za przykady dóbr mog posuy przedmioty (np.
chleb, dom), jak i zjawiska niematerialne (m.in. energia elektryczna3, seans filmowy, usuga sprztania itp.). Uogólniajc, mona wic stwierdzi, e dobra to s
rodki umoliwiajce zaspokajanie potrzeb.
Istnieje wiele sposobów klasyfikacji dóbr. Z punktu widzenia ekonomii
podstawowe znaczenie ma podzia na dobra wolne i ekonomiczne (rys. 1). Dobra
wolne wystpuj w przyrodzie w postaci gotowej do spoycia i nie ma ogranicze
w ich zuyciu. Do takich dóbr mona zaliczy powietrze lub energi kosmiczn.
Zazwyczaj takie zasoby okrela si jako niewyczerpywalne. Ich uzupenieniem s
dobra ekonomiczne, tj. takie, które wymagaj nakadów pracy, niezbdnych do
ich przygotowania do konsumpcji. Do takich dóbr nale wszelkiego rodzaju
usugi oraz dobra wymagajce przetworzenia lub zebrania (np. owoce). Dodatkowo, dobra ekonomiczne charakteryzuj si nie tylko koniecznoci poniesienia
nakadów pracy, ale równie rzadkoci ich wystpowania. Z definicji ekonomia
jest nauk o gospodarowaniu zasobami rzadkimi, czyli takimi, których wyko3

Energia elektryczna jest zjawiskiem fizycznym, ale nie jest dobrem materialnym w penym
rozumieniu tego sowa. Problemem jest np. jej przechowywanie, które moe mie miejsce jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. To powoduje, e coraz czciej pojawia si postulat
kwalifikowania jej jako usugi. Jednake w niniejszym opracowaniu przyjto, e energi naley
zakwalifikowa do grupy dóbr niematerialnych, poniewa jej warto jest obliczana jak
w przypadku dobra.
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rzystanie przez jedn osob wie si z ograniczeniami w dostpie do danego
dobra dla innych. W efekcie rzadko jest drugim istotnym elementem podziau
dóbr na wolne i ekonomiczne (Begg, Fisher, & Dornbusch, 1997).
Dobra ekonomiczne s dzielone na dwie grupy: konsumpcyjne (czsto te
nazywane finalnymi) i produkcyjne (nazywane równie inwestycyjnymi i porednimi). Pierwsza z nich dotyczy dóbr, które bezporednio zaspokajaj
potrzeby ludzkie. S to produkty nie wymagajce koniecznoci wczeniejszego
przygotowania (np. owoce i woda) oraz bdce wynikiem okrelonej pracy.
Do tej grupy zaliczaj si wszelkie dobra wykorzystywane przez odbiorc kocowego. Za przykad mog posuy: ywno, ubrania, artykuy gospodarstwa
domowego, samochody itp. Cech charakterystyczn tych dóbr jest brak moliwoci zwrotu kosztów, co oznacza, e poniesiony wydatek nie przysporzy
dodatkowego dochodu.
Rysunek 1. Podzia dóbr

ródo: opracowanie wasne.

Z kolei dobra produkcyjne maj przede wszystkim suy wytworzeniu
wartoci dodanej i przyczyni si do uzyskania dochodu. W ten sposób wydatki
poniesione na ich zakup powinny spowodowa powstanie wikszych korzyci
w duszym okresie. Naley podkreli, e dobra produkcyjne mog suy zarówno wytworzeniu dóbr konsumpcyjnych, jak i innych dóbr produkcyjnych.
Ponadto dobra inwestycyjne dzieli si na przedmioty pracy i rodki pracy.
Przedmiotami pracy s elementy przeksztacane w procesie produkcji w dobra
konsumpcyjne. Mog to by np. paliwa, surowce i pófabrykaty. Do rodków
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pracy zalicza si te dobra, które s wielokrotnie wykorzystywane w procesach
produkcji. Su one pomoc w przeksztacaniu przedmiotów pracy. Dobra te
ulegaj stopniowemu zuyciu, co powoduje, e musz by okresowo wymieniane. Koszt ich zuycia jest okrelany jako amortyzacja. rodkami pracy s
wszelkiego rodzaju produkty niezbdne w procesie produkcji, m.in. budynki,
maszyny i urzdzenia.
Stosowanie powyszego kryterium moe powodowa trudnoci w przypadku dóbr, które w okrelonych sytuacjach mog by produktami konsumpcyjnymi lub inwestycyjnymi. Za przykad moe posuy mleko, które z jednej
strony moe by produktem spoywczym konsumowanym przez ludzi, w gospodarstwach domowych, a z drugiej  by przedmiotem pracy, czyli suy do
wyrobu innych produktów, np. serów.
Dobra mona równie dzieli na podstawowe i substytucyjne. Pierwsze
z nich nie maj swoich zamienników, co powoduje, e popyt na nie jest niezaleny od ceny, czyli jest nieelastyczny. Dobra tego rodzaju charakteryzuj si
unikalnymi wasnociami. Dobra substytucyjne mog by zastpowane przez
rónego rodzaju zamienniki charakteryzujce si zblionymi waciwociami.
Jako przykad dóbr substytucyjnych czsto podaje si maso i margaryn, które
su temu samemu celowi. Zmiana ceny jednego z tych produktów moe spowodowa spadek popytu i zwikszenie skonnoci do zakupu substytutu. W ten
sposób popyt dóbr substytucyjnych jest elastyczny, poniewa podlega zmianom
pod wpywem ceny. Uogólniajc, mona powiedzie, e jeli dobro nie ma bliskich substytutów, to bdzie cechowa si nisk elastycznoci, wrcz popyt
bdzie nieelastyczny. I odwrotnie – jeli dobro ma wiele substytutów o podobnych cenach, to popyt na nie bdzie elastyczny.
Ponadto elastyczno popytu jest uzaleniona od udziau ceny danego dobra w budecie domowym. W przypadku dóbr o niewielkim udziale, np. gumy do
ucia, popyt bdzie nieelastyczny, poniewa nadal bdziemy skonni wydawa
niewiele wiksze kwoty na to dobro (i zaspokajanie wasnych potrzeb). Dla odmiany, jeli zakup jakiego dobra pochania znaczn cz budetu, to przy
wzrocie jego ceny konsumenci rezygnuj z jego kupna i tym samym popyt staje
si elastyczny. Zastosowanie kryterium dochodowej elastycznoci popytu4 (eDp)
umoliwia podzia dóbr na (Milewski & Kwiatkowski, 2005):
x dobra normalne – eDp>0 ;
x dobra podrzdne – eDp<0;
x dobra podstawowe – eDp<1;
x dobra wyszego rzdu – eDp>1.
4

Elastyczno dochodowa popytu to miara reakcji popytu na zmian dochodu.
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Relacj pomidzy tymi pojciami przedstawia rysunek 2. Zazwyczaj
zmiany dochodu i popytu s jednokierunkowe, tzn. wraz ze wzrostem dochodu
ronie równie popyt. Z tego powodu wszelkie dobra charakteryzujce si dochodow elastycznoci popytu nazywa si normalnymi. Jednake w przypadku
specyficznych dóbr relacja ta nie musi mie miejsca. Dzieje si to w przypadku
dóbr podrzdnych, dla których wzrost dochodu skutkuje spadkiem popytu ze
wzgldu na moliwo zakupu droszych i lepszych zamienników. Przykadem
takiego dobra moe by np. odzie niskiej jakoci.
Rysunek 2. Podzia dóbr wg elastycznoci dochodowej popytu

ródo: opracowanie wasne.

Z kolei dobra normalne s dzielone na dobra podstawowe i wyszego
rzdu. Dobra podstawowe to przewaajca wikszo dóbr, z jakimi czowiek
ma kontakt. Stanowi one przedmioty codziennego uytku. Dobra luksusowe,
okrelane jako wyszego rzdu, s znacznie rzadziej uywane. Ich funkcj nie
jest zaspokajanie podstawowych potrzeb, lecz bardziej zaawansowanych,
np. poczucia pikna. Dobra wyszego rzdu charakteryzuj si wikszym
wzrostem popytu ni zwikszenie dochodu.
Sporód dóbr podstawowych naley jeszcze wyróni dobra komplementarne. S one przeciwstawiane dobrom substytucyjnym. Komplementarnymi
okrela si produkty i usugi cile powizane ze sob. Oznacza to, e wzrost
popytu na jedno dobro wie si ze wzrostem zapotrzebowania na drugie. Klasycznym przykadem dóbr komplementarnych s samochód i energia niezbdna
do jego napdzania. Zakup dodatkowego samochodu bdzie zwiksza popyt na
nonik energii napdzajcy ten pojazd.
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Kolejnym kryterium wartym przypomnienia jest spoeczna potrzeba wytwarzania i uytkowania okrelonych dóbr. W ten sposób otrzymuje si podzia
na dobra podane spoecznie i niepodane spoecznie. W pierwszym przypadku
konsumpcja jest w istotny sposób warta podjcia dziaa na rzecz zapewnienia
odpowiedniego poziomu ich poday. W drugim przypadku konsumpcja jest
uwaana za szkodliw (Samuelson & Nordhaus, 2004). Przykadem dobra spoecznie podanego moe by edukacja, która w coraz wikszej liczbie pastw
wiata przyjmuje powszechny charakter i jest finansowana ze rodków publicznych. Przeciwiestwem takiego podejcia s próby ograniczania dostpu do
alkoholu i papierosów – dóbr bdcych spoecznie niepodanymi, ze wzgldu na
przyczynianie si do pogarszania stanu zdrowia spoeczestw. W tym zakresie
naley wymieni wiksze naraenie na liczne choroby i zwizan z tym wczeniejsz umieralno ludzi, wypadki na drogach, zmniejszon wydajno, a take
wzrost przestpczoci.
W obu przypadkach zakada si, e instytucje pastwa powinny podejmowa okrelone dziaania w celu zmiany prywatnych preferencji mieszkaców,
tak aby uzyska dodatkow warto lub te ograniczy niepodane skutki.
Podejmowane dziaania przybieraj posta ingerencji w rynek. Ocena wartoci
spoecznej danego dobra nie jest jednoznaczna, równie wywoywany skutek
moe by rónie oceniany, co powoduje, e w tym zakresie trudno jest o jednoznaczn identyfikacj dóbr. Za przykad moe posuy decyzja polskiego rzdu
z 2015 r. o ograniczeniu ywnoci zawierajcej niezdrowe substancje w szkolnych sklepikach. Ze spoecznego punktu widzenia dziaanie to ma na celu
ograniczenie niepodanych efektów w postaci plagi otyoci. Utrudnienie dzieciom i modziey szkolnej dostpu do dóbr zwikszajcych ryzyko nadwagi
i otyoci wydaje si rozsdnym rozwizaniem, jednake postrzeganie tego
dziaania nie jest jednoznaczne w opinii czci spoeczestwa, jest nadmiern
ingerencj w rynek. Znacznie mniej kontrowersji wzbudza polityka akcyzowa
wobec alkoholu i wyrobów tytoniowych, które s powszechnie uwaanie za
szkodliwe dla zdrowia. Jednake i w tym przypadku znajd si osoby, które sdz, e wprowadzanie dodatkowych opat nie powinno mie miejsca.
2.

Dobra publiczne

Z punktu widzenia rozwaa przeprowadzanych w niniejszym raporcie
istotne znaczenie ma podzia dóbr ze wzgldu na moliwo ich wyczenia
z konsumpcji oraz ich konkurencyjno w konsumpcji (tab. 1). W efekcie zastosowania tych dwóch kryteriów otrzymujemy:
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x dobra prywatne,
x dobra klubowe,
x wspólne zasoby,
x dobra publiczne.
Dobra prywatne charakteryzuj si zarówno moliwoci wyczenia
z konsumpcji (co oznacza, e mona odmówi osobie moliwoci skorzystania
z danego dobra), jak i konkurencyjnoci w konsumpcji (skorzystanie z dobra
przez jedn osob uniemoliwia korzystanie innym). Przykadami dóbr prywatnych s m.in. ubrania i ywno. Wykorzystanie dóbr prywatnych wie si
z prawem ich wasnoci przypisanym do konkretnego podmiotu. Ich przeciwiestwem s dobra publiczne, czyli takie, w przypadku których nie jest moliwe
wyczenie kogokolwiek z konsumpcji, jak równie nie wystpuje konkurencyjno w konsumpcji. Te dwie cechy powoduj, e dobra te czsto nie maj
odzwierciedlenia w rachunku ekonomicznym, poniewa uznaje si je za wolne,
nie majce wartoci. Rozwaania na temat tej grupy dóbr bd przedmiotem dalszych czci niniejszego opracowania.
Tabela 1. Podzia dóbr wg kryterium konkurencyjnoci i wyczenia
z konsumpcji
Moliwo wyczenia
z konsumpcji
TAK
NIE
wspólne zasoby
dobra prywatne
TAK
Konkurencyjno
(dobra wspólne)
w konsumpcji
dobra klubowe
dobra publiczne
NIE
ródo: opracowanie wasne na podstawie (Mankiw i Taylor, 2009).
Wyszczególnienie

Oprócz dwóch skrajnych zbiorów wyrónia si dwa rozwizania porednie,
tj. istnienie dóbr majcych cechy jednej z wymienionych wczeniej kategorii.
Dobra klubowe charakteryzuj si moliwoci wykluczenia z konsumpcji,
ale brakiem konkurencyjnoci w konsumpcji. Oznacza to, e dostp do danego
dobra moe by ograniczony, np. poprzez konieczno opacenia abonamentu,
ale korzystanie z niego jest nieograniczone. Za przykad moe posuy sygna
telewizji kodowanej lub patny program komputerowy dostpny w Internecie.
W obu przypadkach konieczne jest poniesienie okrelonej opaty na rzecz dostawcy danego dobra, umoliwiajcej dostp do niego, jednake niezalenie od
iloci uczestników5 wszyscy mog jednoczenie z niego korzysta. Innym przy5

Autorzy maj wiadomo, e w przypadku podanych przykadów istniej fizyczne
ograniczenia w zakresie dostpu do dóbr. Mona sobie wyobrazi sytuacj nadmiaru osób
zainteresowanych korzystaniem z danego dobra, co spowoduje przecienie linii przesyowych
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kadem dobra klubowego mog by obszary chronione, do których dostp wie
si z koniecznoci uiszczenia opaty.
Z kolei pojcia „wspólne zasoby” uywa si do okrelenia dóbr, które charakteryzuj si niemonoci wykluczenia interesariuszy z ich uytkowania, ale
w przypadku, gdy kto bdzie uytkowa dane dobro, to uniemoliwi korzystanie
z niego innym uytkownikom. Zazwyczaj trudno jest wyobrazi sobie zasoby tego
rodzaju. W ten sposób s opisywane rónego rodzaju zasoby rodowiska. Za
przykad moe posuy pastwisko pooone wysoko w górach, nalece do caej
spoecznoci lokalnej. Prawo do wypasania byda na takim pastwisku jest przynalene kademu czonkowi lokalnej spoecznoci, ale w przypadku, gdy jeden
rolnik wprowadzi na nie swoje zwierzta, to pozostali nie mog tego ju zrobi.
Z tego powodu taki wspólny zasób musi by odpowiednio zarzdzany.
W ekonomii przymiotnikiem „publiczne” okrela si dobra speniajce
kryteria niewykluczalnoci i niekonkurencyjnoci. Klasycznym przykadem dobra majcego obie te cechy jest latarnia morska. Jej uruchomienie powoduje, e
wszystkie statki znajdujce si w zasigu wiata mog korzysta z latarni w celu
okrelenia swojego pooenia. Ponadto korzystanie z latarni w procesie nawigacji
przez jeden podmiot nie ogranicza dostpu do wiata innym uytkownikom.
Podobnymi cechami charakteryzuje si m.in. owietlenie uliczne, odnieanie
chodników i dróg, zapewnienie bezpieczestwa przez suby porzdkowe, np.
przez policj, stra poarn, a take wojsko.
Dobra, które speniaj oba kryteria, tj. niewykluczalnoci i niekonkurencyjnoci, okrela si jako czyste dobra publiczne (Stiglitz, 2005). Czsto charakteryzuje si je za pomoc piciu cech (Milewski & Kwiatkowski, 2005, s. 203):
x „jednoczenie korzysta z nich wiele osób,
x konsumpcja dobra publicznego przez jedn osob nie zmniejsza
iloci dobra dostpnej dla innych osób,
x nie mona nikogo wykluczy z korzystania z dobra publicznego
(o dobro to nie trzeba rywalizowa z innymi uytkownikami),
x nabywcy brakuje motywacji do pacenia za korzystanie z dobra publicznego, poniewa mona je konsumowa za darmo (z tego
wzgldu korzystanie z dobra publicznego porównywane jest z “jazd
na gap”),
x z korzystaniem z dobra publicznego wi si korzyci spoeczne,
czyli dobro to jest spoecznie podane”.

i ograniczenie dostpnoci dobra, jednake takie sytuacje s niezmiernie rzadkie, co powoduje,
e z powodzeniem oba przypadki mog by wymieniane jako dobra klubowe.
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Rozwijajc powysze myli, naley podkreli, e dobra publiczne generuj istotn warto dodan dla spoeczestwa. S one podane zarówno
z punktu widzenia obywateli, jak i pastwa. Za przykad mog posuy usugi
zwizane z zapewnieniem bezpieczestwa (np. usugi policyjne). Skuteczne
funkcjonowanie tych sub jest istotne dla pastwa, poniewa umoliwia egzekwowanie praw i obowizków obywateli. Wikszo czonków danego spoeczestwa6 jest równie nimi zainteresowana, poniewa prawidowe funkcjonowanie policji zapewnia bezpieczestwo publiczne i osobiste. Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku edukacji. Mieszkacy oczekuj, e pastwo zapewni jak
najwikszy dostp do darmowej edukacji, dziki czemu dzieci bd mogy rozwija si, a pastwo jest skonne ponie odpowiednie wydatki, liczc, e bardziej
wyedukowane spoeczestwo przyniesie w przyszoci wiksze korzyci, m.in.
w postaci wyszego tempa wzrostu gospodarczego.
Istotnym problemem zwizanym z dobrami publicznymi jest ich zapewnienie. W przypadku braku wikszoci z nich spoeczestwa odczuwaj
siln potrzeb dostpu do nich. Obywatele s nawet skonni ponosi odpowiednie koszty, jednake w momencie, gdy dane dobro jest ju dostpne, np.
bezpieczestwo kraju jest zapewnione, skonno do wydatków na ten cel
zaczyna male. Co wicej, pojawia si tzw. „efekt gapowicza”, czyli tendencja
do unikania opat za uytkowanie danego dobra. Ze wzgldu na niemono
wykluczenia z konsumpcji czystego dobra publicznego, gapowicze wiedz, e
niezalenie od ponoszonych kosztów bd mogli korzysta z danego dobra.
Za przykad moe posuy telewizja publiczna. Odbiorca, niezalenie
od zapaconego abonamentu, moe swobodnie korzysta z emitowanego
sygnau. W ten sposób, w przypadku nieefektywnego systemu pobierania
opat, wiele osób moe unika pacenia abonamentu telewizyjnego i jednoczenie korzysta z telewizji.
Podstawowym problemem zwizanym z funkcjonowaniem dóbr publicznych s trudnoci z ich wycen. Wynika to z dwóch powodów. Po
pierwsze niemono wykluczenia uytkownika powoduje brak bod ców do
ponoszenia kosztów. Problem ten ma miejsce w przypadku czystych dóbr publicznych i dóbr wspólnych. W przypadku dóbr klubowych istnieje moliwo
wyczenia z konsumpcji, ale brak konkurencyjnoci w konsumpcji dobra
powoduje, e takie wyczenie jest czsto nieuzasadnione. Z tego powodu
w przypadkach spoecznie uzasadnionych to pastwo staje si podmiotem
odpowiedzialnym za zapewnienie odpowiedniego poziomu poday dóbr publicznych. W tym zakresie powinno ono okreli podan wielko produkcji
6

Najprawdopodobniej zawsze znajdzie si jaka grupa, dla której skuteczno policji nie bdzie podana, ale takie sytuacje naley uzna za marginalne.
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tych dóbr, jak i moliwoci ich zapewnienia. Istotnym jest, e pastwo nie musi
samodzielnie ich wykonywa. W wielu przypadkach moe ono, a nawet powinno zleca ich wykonanie na inne poziomy zarzdzania (np. samorzdom
lokalnym lub podmiotom prywatnym). W takim przypadku pastwo staje si
stranikiem prawidowoci wykonania dóbr publicznych.
3.

Wprowadzenie do problematyki efektów zewntrznych

W gospodarce rynkowej istnienie dóbr publicznych jest powanym problemem, poniewa istniej trudnoci, a wrcz niemono ich wyceny. W konsekwencji czasami dochodzi do szczególnych sytuacji okrelanych jako paradoks
wartoci opisany przez A. Smitha (1954). Stwierdzi on, e nie ma nic bardziej
uytecznego ni woda, lecz mimo to nie ma ona wartoci. Natomiast bezuyteczny diament ze wzgldu na swoj rzadko ma ogromn warto7.
Takie relacje powoduj, e w wielu sytuacjach zasoby cenne z punktu
widzenia caej Ziemi s uznawane za bezwartociowe lub znaczco niedowartociowane. Z tego powodu pojawiaj si dylematy w zakresie poziomu poday
spoecznie podanych, czystych dóbr publicznych. W szczególnoci ta sytuacja
jest trudn, gdy przedmiotem analizy s zasoby naturalne, których czowiek nie
produkuje, a jest jedynie ich konsumentem. W wikszoci przypadków, ze
wzgldu na pozorn ich obfito i brak moliwoci wykluczenia z konsumpcji,
wystpuje nadmierna eksploatacja takich zasobów oraz brak skonnoci do ponoszenia kosztów z tym zwizanych. Na skutek takiego podejcia od poowy
XX w. obserwuje si postpujc degradacj rodowiska. W wielu publikacjach
wrcz wskazuje si, e to prowadzi do katastrofy homeostazy Ziemi8 i funkcjonujcego na niej systemu umoliwiajcego ycie ludziom (Meadows et al., 1972;
Randers, 2012; Rockström et al., 2009).
Jest to szczególnie trudne, gdy dotyczy sytuacji, w których powstajce dobro
jest jedynie efektem ubocznym prowadzonej dziaalnoci. Jest to okrelane jako
efekt zewntrzny. Efekty zewntrzne to niezamierzone skutki prowadzenia dziaalnoci przez podmioty gospodarujce. Efekt zewntrzny powstaje w sytuacji, gdy
proces produkcji lub konsumpcji dobra albo usugi, prowadzony przez jeden
7

Warto nadmieni, e obecnie woda, a waciwie usuga jej dostarczania (pakowania) ma ju
okrelon warto, jednake wci jest ona znaczco nisza od uytecznoci. Z kolei diament
ma ju zastosowanie techniczne nieznane w epoce A. Smitha, jednake wci jego warto nie
jest wspómierna do moliwoci wykorzystania. W efekcie opisany paradoks wci jest
aktualny.
8
Poprzez homeostaz Ziemi naley rozumie globaln równowag dynamiczn opart na
przyrodniczych procesach sprze ujemnych i dodatnich.
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podmiot, wpywa bezporednio na decyzje podejmowane przez inne podmioty
(produkcyjne lub konsumpcyjne). Proces ten przebiega poza mechanizmem rynkowym. Oznacza to, e „funkcja uytecznoci, bd funkcja produkcji jednych
podmiotów, zawiera zmienne, których wartoci nie zale od nich, lecz od innych
podmiotów” (Zegar, 2010, s. 252). Inn definicj przytacza ylicz (2004), który
wyrónia bezporedni (bez porednictwa mechanizmu cenowego) wpyw oddziaywania decyzji jednego podmiotu na drugi, ukierunkowany na poczucie
dobrobytu konsumenta albo zysk przedsibiorstwa.
Istotn cech efektów zewntrznych jest brak moliwoci wykluczenia
z ich konsumpcji (Cornes i Sandler, 1996). Oznacza to, e niezalenie od tego,
czy konsument chce czy nie, jest naraony na kontakt z efektem zewntrznym.
W szczególnoci jest to niepodane w przypadku, gdy efekt powoduje szkod.
Efekty zewntrzne dziel si na pozytywne i negatywne. Pozytywne efekty
zewntrzne okrela si jako korzyci wynikajce z danej dziaalnoci gospodarczej, które s uzyskiwane przez podmiot niezwizany z produkcj. Z kolei
negatywne efekty zewntrzne to koszty dziaalnoci gospodarczej, które obciaj inny podmiot ni ten, który prowadzi dan dziaalno. Czsto negatywne
efekty zewntrzne definiuje si jako zmniejszone bd utracone korzyci, które
wyraaj si obnieniem biecego oraz przyszego dobrobytu spoecznego
(Famielec, 2010).
Cech charakterystyczn efektów zewntrznych jest trudno ich wyceny.
To spowodowao brak zainteresowania ze strony rynku. Niemono uwzgldnienia wikszoci aspektów rodowiska naturalnego w rynkowych cenach dóbr
spowodowaa, e rodowisko naturalne zostao zredukowane do wartoci zasobów, a relacje midzyludzkie do usug. Dlatego te wikszo zagadnie
rodowiskowych jest niezauwaana w analizach ekonomicznych, nawet jeli
stanowi istotny element kapitau naturalnego.
W zakresie rodowiska przyrodniczego efekty zewntrzne traktuje si jako
tworzenie si zwizków i relacji o charakterze pozarynkowym midzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Wystpuj najczciej w wyniku braku
okrelenia praw wasnoci, niejednoznacznego okrelenia lub te nieskutecznej
egzekucji tych praw (Fiedor, Czaja, Graczyk, & Jakubczyk, 2002). Takie podejcie
jest duym uproszczeniem, poniewa efekty zewntrzne maj równie swoje ródo w procesach naturalnych – s to dobra i usugi wiadczone przez rodowisko.
Ponadto w przypadku dóbr publicznych i wspólnych zasobów takie okrelenie
praw wasnoci jest niemoliwe, co powoduje narastanie problemów, czsto prowadzcych do powstania znacznych szkód spoecznych i rodowiskowych.
Czowiek i jego dziaalno gospodarcza doprowadziy do przekroczenia
zdolnoci absorpcji rodowiska i obecnie coraz mniej dóbr rodowiskowych
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moe by uznane za dobra wolne (Fiedor et al., 2002). Dobra i usugi wiadczone
przez rodowisko coraz czciej nosz lady negatywnego oddziaywania czowieka. Ich zasób nie spenia ju warunku nieograniczonej moliwoci korzystania
z nich. Jest on ograniczany zarówno ilociowo (poprzez wyczerpywanie zasobów
nieodnawialnych i nadmierne korzystanie z odnawialnych – przekraczajce ich
zdolno odtwórcz), jak i jakociowo (poprzez zanieczyszczenie niektóre zasoby trac swoje waciwoci i uyteczno dla czowieka). Z tego wzgldu dobra
rodowiskowe powinny by wycenione i wczone do rachunku ekonomicznego.
Odmienn kwesti jest moliwo rozporzdzania nimi, czyli okrelenie ich
prywatnego lub publicznego charakteru.
Efekty zewntrzne s uznawane za jeden z koronnych przykadów zawodnoci rynku (market failure). Oznacza to brak moliwoci okrelenia ich
wartoci, a tym samym ponoszenia penych skutków prowadzonych dziaa
przez podmioty za nie odpowiedzialne. W rezultacie nie pozwala to na osignicie penej efektywnoci ekonomicznej. Poda dobra, którego dostarczanie
powoduje efekt ujemny (koszt), jest nadmierna. Natomiast poda dobra, którego
dostarczanie powoduje efekt dodatni, jest niedostateczna w stosunku do sytuacji
optymalnej, czyli maksymalizujcej nadwyk ekonomiczn ( ylicz, 2004).
W obu przypadkach nie ma motywacji, aby te efekty minimalizowa (w przypadku kosztów) i nie ma motywacji, aby je rozwija (w przypadku korzyci).
Tam, gdzie wystpuj efekty zewntrzne, równowaga rynku nie jest spoecznie
efektywna (Stiglitz, 2005).
W literaturze wyrónia si cztery rodzaje efektów zewntrznych w zalenoci od podmiotu inicjujcego i dowiadczajcego oddziaywania
(Scitovsky, 1954):
x poziom uytecznoci konsumenta moe zalee od poziomu uytecznoci innych konsumentów;
x poziom uytecznoci konsumenta moe zalee od dziaa producentów;
x wyniki osigane przez producenta mog zalee od dziaa konsumentów;
x wyniki osigane przez producenta mog zalee od dziaa innych
producentów.
W rolnictwie zazwyczaj mamy do czynienia z drug i czwart sytuacj,
tj. producent (rolnik) moe poprzez swoje dziaania zmniejsza uyteczno
konsumentów, np. wprowadza wielkoobszarowe, monokulturowe rolnictwo,
które moe prowadzi do utraty walorów krajobrazu, co bdzie stanowi strat
dla osób odwiedzajcych dane miejsce ze wzgldu na jego walory przyrodniczo-krajobrazowe. Znacznie bardziej istotn jest jednak ostatnia relacja, która
w ekonomii jest rzadko zauwaana. W takim przypadku produkcja rolna i ko33

rzyci dla rolnika mog by pomniejszone ze wzgldu na ograniczenia w poday
zasobów naturalnych i usug rodowiska. W tym przypadku przyroda i ekosystemy stanowi form „producenta” bdcego poddostawc dla rolnika. To
powoduje, e procesy przyrodnicze powinny by traktowane w ekonomii jako
istotne czynniki produkcji rolnej. Ich ignorowanie oznacza, e produktywno
rolnictwa moe spada. Wspomniany zanik usug rodowiska, obserwowany
w drugiej poowie XX w. (MEA, 2005), by równowaony przez poda nieodnawialnych zasobów bdcych wytworem przemysu powizanego z rolnictwem
industrialnym. Jednake skutki takiej zamiany prowadz do dalszej nierównowagi w systemie homeostazy Ziemi.
Konieczno zaspokajania podstawowych potrzeb skania czowieka do korzystania z zasobów przyrodniczych, a zatem i dokonywania w nich zmian. Kada
zmiana zasobu rodowiska pozostawia w nim swój lad. W przypadku dóbr odnawialnych nie ma to wikszego znaczenia, jeeli nie przekroczy si progu ich zdolnoci do odnawiania. Problem pojawia si w przypadku dóbr nieodnawialnych, przy
czym w obu przypadkach mona doprowadzi do naruszenia równowagi rodowiskowej. Problemem wzbudzajcym najwiksze kontrowersje jest miejsce gospodarowania rodowiskiem w teorii ekonomii. Zasoby naturalne zarówno te wydobyte, jak i te jeszcze nie pozyskane, oraz procesy zachodzce w rodowisku byy
traktowane w ekonomii klasycznej jako dobra wolne. Takie podejcie przyczynio
si do kolonizacji przyrody. Termin „kolonizacja przyrody” oznacza ogó trwaych
i celowych oddziaywa czowieka na ekosystemy i elementy rodowiska bez
uwzgldnienia skutków, jakie ono powoduje. Oznacza to podporzdkowanie przyrody potrzebom gospodarki (Poskrobko, 2010). Taki model doprowadzi do przekroczenia zdolnoci absorpcji rodowiska naturalnego. Zmiany wprowadzane przez
czowieka mog mie zarówno charakter dodatni, jak i ujemny. Równie oddziaywanie rodowiska moe mie dwojaki charakter. Dziaania te w ekonomii nosz
nazw usug bd wiadcze9. Aby wyjani pojcie usug rodowiskowych, najczciej przywouje si definicj zamieszczon w raporcie Millenium Ecosystem
Assessment – MEA (2005), gdzie usugi rodowiska traktowane s jako korzyci dla
czowieka uzyskiwane bezporednio lub porednio z ekosystemów. Korzyci te s
wynikiem naturalnych procesów zachodzcych w ekosystemach. Z kolei G.C. Daily
(1997) uwaa, e usugami rodowiska s warunki i procesy, poprzez które naturalne ekosystemy i gatunki umoliwiaj i wypeniaj ludzkie ycie. Wedug
9

Dylemat w tym zakresie bierze si z trudnoci w penym oddaniu znaczenia angielskiego sowa
services, które zawiera w sobie znacznie szersze znaczenie ni polskie odpowiedniki. Angielski
zwrot ecosystem services obejmuje zarówno usugi, jak i wiadczenia, a nawet efekt tych procesów, czyli „poyteczne rzeczy”, które ekosystem „dostarcza” ludziom. Takie rozumienie powoduje, e pojcie "usugi" obejmuje zarówno dobra, jak i usugi (procesy).
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A. Mizgajskiego i M. Stpniewskiej (2009) bardziej waciwym pojciem okrelajcym usugi rodowiska wydaje si wiadczenie ekosystemów. Jest to spowodowane jego szerszym wyd wikiem, poniewa poza usugami obejmuje równie
dobra, które czowiek otrzymuje dziki funkcjonowaniu ekosystemów.
Innymi sowy, usugi ekosystemowe to procesy produkcji zasobów odnawialnych10. Czowiek korzysta z zasobów nie zwracajc uwagi, w jaki sposób one
powstaj. W efekcie wspóczesna gospodarka prowadzi do zaniku usug rodowiska. Jednoczenie w tym samym okresie zwikszy si popyt czowieka na
zasoby bdce przedmiotem dziaalnoci usugowej rodowiska. Oznacza to, e
czowiek czerpie je z magazynu, jakim jest nasza planeta. W kadej dziaalnoci
magazyny bez uzupeniania zapasów musz si wyczerpa. Usugi rodowiska
mona wic porówna do szewca, który starzeje si i choruje, a wic pracuje
mniej wydajnie. W dodatku ma on coraz wiksze trudnoci z zakupem skór,
z których maj powsta buty. Taka sytuacja musi prowadzi do nadwyki
zapotrzebowania na usugi rodowiska w porównaniu do moliwoci ich zaspokojenia. Ponadto praca ta zazwyczaj nie jest wyceniana przez rynek, a wic nie
uwzgldniana w cenie produktu (zasobu). Z tego powodu usugi rodowiska maj
charakter efektów zewntrznych. Zgodnie z podejciem wynikajcym z zawodnoci rynku, usugi rodowiska naley zakwalifikowa jako technologiczne
efekty zewntrzne. Polegaj one na uzalenieniu efektywnoci produkcji jednego
podmiotu od rozmiarów produkcji lub nakadów innego podmiotu gospodarczego. Z zastrzeeniami, e ta zaleno ma charakter pozarynkowy podmiot,
którego produkcja staa si uzaleniona od podmiotu drugiego, nie jest w stanie
wpyn na podmiot pierwszy oraz e podmiot pierwszy oddziauje niezamierzenie na podmiot drugi. Istotne jest równie rozpoznanie owych podmiotów
(Fiedor et al., 2002). Jeeli oddziaywanie to wpywa negatywnie na produkcj
drugiego podmiotu, to mona mówi o negatywnych efektach zewntrznych;
jeeli pozytywnie oddziauje, to mona wówczas mówi o pozytywnych efektach
zewntrznych. Nieefektywno rynku w tym zakresie polega na nieoptymalnej
alokacji zasobów, czyli równowaga rynkowa nie spenia warunków optimum
Pareto11. Efekty zewntrzne z definicji ju oznaczaj oddziaywanie na funkcje
celu innych podmiotów. Tak wic istnienie technologicznych efektów
zewntrznych przyczynia si do sytuacji, w której mechanizm rynkowy nie realizuje swych funkcji alokacyjnych.

10

Szerzej nt. usug rodowiska por. m.in. (Buks & Prandecki, 2015; Michaowski, 2013, 2014).
Optymalny w sensie Pareto stan gospodarki to sytuacja, kiedy nie jest wykonalna poprawa
pooenia danego podmiotu bez jednoczesnego pogorszenia pooenia innych podmiotów
(Fiedor et al., 2002).

11
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4.

Ekonomiczne aspekty efektów zewntrznych

Wystpowanie zawodnoci rynku w przypadku rodowiska naturalnego
wie si z niedoskona konkurencj, niedoskona informacj, brakiem rynku
dóbr i usug rodowiska (ekosystemowych), wystpowaniem dóbr publicznych
i bezrobociem. Te czynniki powoduj, e rynek nie radzi sobie z rozwizaniem
problemu efektywnoci w rozumieniu Pareto (Famielec, 2010). Jeeli chodzi
o rynek prywatny, wady tych moliwoci wynikaj z (Stiglitz, 2005):
x problemów zwizanych z dobrami publicznymi, tj. unikanie finansowania takich dóbr;
x niepenej informacji;
x kosztów transakcyjnych i problemów zwizanych z procesami sdowymi (koszty sdowe, procesowe, niepewno wyniku).
Uwzgldnienie efektów zewntrznych w rachunku ekonomicznym jest
okrelane jako ich internalizacja. Istniej dwa podstawowe sposoby radzenia
sobie z tym problemem. Pierwszy z nich – praktyczny – to programy rzdowe.
Dotycz one przeciwdziaania zanieczyszczeniom rodowiskowym. Polegaj na
bezporednim (poprzez kary) oddziaywaniu na emitentów efektów zewntrznych oraz na stosowaniu zacht finansowych zmieniajcych ich postpowanie.
Drugi sposób oddziaywania ma charakter czysto teoretyczny, który wyklucza
oddziaywanie pastwa, a wymaga poszerzenia praw wasnoci (Samuelson
i Nordhaus, 2004). Czsto takie podejcie jest rozbijane na cztery podstawowe
sposoby (Endres, 2011):
x integracj,
x negocjacje (zastosowanie teorematu Coase’a),
x wprowadzenie podatku Pigou,
x ingerencj pastwa.
W takim ujciu trudno jest jednoznacznie okreli przynaleno integracji
i podatku Pigou do jednej z dwóch proponowanych wczeniej grup. Z tego powodu wydaje si, e ta rozszerzona klasyfikacja jest bardziej zasadna.
Integracja polega na czeniu podmiotów zwizanych z efektem zewntrznym w taki sposób, aby problem sta si spraw wewntrzn tylko jednego
interesariusza, który w takiej sytuacji bdzie zainteresowany jego rozwizaniem.
Nie zawsze jednak takie rozwizanie jest moliwe do zastosowania, chociaby ze
wzgldu na skal takiej integracji (a waciwie przejcia)12. Integracja moe mie
miejsce w przypadku, gdy problem dotyczy sfery produkcyjnej. Istnieje wtedy
12

Nie naley zapomina, e internalizacja efektu zewntrznego moe równie nastpi poprzez
dobro wspólne, chociaby w formie spódzielczoci.
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moliwo poczenia rónych dziaalnoci gospodarczych i podjcia najbardziej
efektywnych dziaa. Takie rozwizanie nie gwarantuje jednak eliminacji efektu
zewntrznego, a jedynie odpowiedni podzia kosztów. W przypadku interesariuszy posiadajcych róne cele, np. producenci i mieszkacy, trudniej jest sobie
wyobrazi proces integracji, ale równie moliwe jest osignicie sytuacji,
w której mieszkacy przejmuj zarzd nad przedsibiorstwem i poprzez odpowiednie inwestycje eliminuj (lub ograniczaj do akceptowalnego poziomu)
emisj negatywnego efektu zewntrznego. Ta metoda posiada dwie istotne bariery. Pierwsz jest jej ograniczony zasig. Zbyt dua liczba interesariuszy spowoduje niemono uzyskania odpowiedniego konsensusu. Po drugie, integracja
jest moliwa jedynie w przypadku zgody zainteresowanych stron. Waciciel
pralni, która ponosi koszty w postaci niemonoci suszenia prania ze wzgldu na
emisj zanieczyszcze przez fabryk, nie musi by skonny do sprzeday swojego
przedsibiorstwa. Moe by bardziej zainteresowany eliminacj negatywnego
efektu zewntrznego. Jako przykad fizycznej internalizacji podaje si zamknite
osiedle mieszkaniowe z dziaajc wspólnot mieszkaniow z udziaem wszystkich mieszkaców.
Innym sposobem jest wypracowanie porozumienia w przypadku, gdy nie
mona ustanowi praw wasnoci. Takie pogldy gosi R.H. Coase (1960). Jego
pogldy znane s jako twierdzenie Coase’a lub teoremat Coase’a. Metoda ta ma
moliwo zastosowania wówczas, gdy:
x prawa wasnoci s waciwie zdefiniowane,
x s niskie koszty transakcyjne,
x sprawa dotyczy niewielu stron.
Wówczas odpowiedzialno prawna bd negocjacje mog wypracowa
korzystne rozwizanie w zakresie efektów zewntrznych (Samuelson & Nordhaus, 2004). Uzyskana w ten sposób równowaga rynkowa bdzie maksymalizowaa nadwyk ekonomiczn, a zawodno rynku bdzie wyeliminowana.
Niezalenie od pocztkowej alokacji praw do zanieczyszczenia, sam mechanizm
rynkowy doprowadziby do sytuacji rozmieszczenia uprawnie do zanieczyszczenia rodowiska w taki sposób, eby adna ze stron nie poprawia swojej sytuacji kosztem drugiej strony, czyli zarówno poziom korzyci, jak i kosztów
byby optymalny w sensie Pareto. Rola rzdu ograniczyaby si tylko do pilnowania porzdku i ochrony praw wasnoci.
Jednake twierdzenie Coase’a spotkao si z krytyk. Podstawowym
zarzutem jest brak uwzgldnienia kosztów transakcyjnych w tej teorii (Daly
i Farley, 2010). Koszty transakcyjne to wszelkiego rodzaju koszty zwizane
z procesem negocjacji i uzgadniania wspólnego stanowiska. W szczególnoci
wi si one z: przetwarzaniem informacji, np. dotyczcych stopnia zanie37

czyszczenia rodowiska, wpywu podmiotów na poziom zanieczyszczenia,
monitoringu, szacowania szkód. Koszty te równie dotycz negocjacji umów
midzy stronami oraz kontroli ich wykonania. Informacje te maj te posuy do
okrelenia cen rynkowych. Tak wic koszty transakcyjne s jednoczenie kosztami internalizacji efektów zewntrznych do rachunku ekonomicznego.
Wród zarzutów dotyczcych teorematu Coase’a wymienia si m.in.:
x Odrzucenie zasady sprawiedliwoci i odpowiedzialnoci emitenta na
rzecz efektywnoci. Emitent uznany jest za stron pokrzywdzon, gdy
poniesie straty w przypadku ewentualnej kary bd zakazu szkodliwej
emisji.
x Obarczanie odbiorcy powstaniem kosztów zewntrznych.
x Pomijanie kosztów psychicznych powstaych w wyniku oddziaywania
efektu zewntrznego (np. stresu spowodowanego haasem). Takie
koszty s subiektywne, co powoduje, e nie sposób ich wyceni.
Jak pisze Kubisz (2009), Coase równie w swych wywodach uzaleni
prawa wasnoci od ich efektywnoci, co jest bdne, poniewa prawa wasnoci
jedynie decyduj o efektywnoci, a nie s od niej zalene. Doprowadza to do
sytuacji, kiedy w sporze o emisj efektów zewntrznych wygrywa emitent, poniewa jego dziaalno jest bardziej dochodowa. W rezultacie zastosowanie
twierdzenia Coase’a doprowadzioby do podwaania wszystkich praw wasnoci
i przydzielania ich wedug wykazania wyszej dochodowoci, uzyskanej dziki
przypisaniu nowych praw wasnoci, których realizacja wymaga naruszenia cudzej wasnoci. To oznaczaoby niebezpieczestwo regresu w nieskoczono
przy próbie ustalania konkretnej wasnoci (Kubisz, 2009).
Z kolei ylicz (2004) docenia zasugi Coase’a w zakresie zwrócenia uwagi
na wielostronno efektu zewntrznego i dywagacje na temat koniecznoci angaowania pastwa. Równie Fiedor (2002) podkrela, e rozwizania oparte na
teoremacie Coase’a s przydatne, poniewa umoliwiaj ograniczenie udziau
pastwa w ochronie rodowiska przyrodniczego przy jednoczesnym wczeniu
prywatnych podmiotów bdcych odbiorcami danego efektu zewntrznego.
Uogólniajc, naley jednak przyj, e teoremat Coase’a, pomimo i jest
najbardziej znan metod internalizacji efektów zewntrznych, ma niewielkie
zastosowanie w przypadku problemów zwizanych z ochron rodowiska. Wynika to z duej iloci interesariuszy, braku jednoznacznie zdefiniowanych praw
wasnoci (czsto przedmiotem sporu s dobra wspólne lub czyste dobra publiczne) oraz wysokich kosztów transakcyjnych. Ponadto, jak zauwaaj Daly
i Farley (2010), zastosowanie teorematu Coase’a nie musi prowadzi do eliminacji problemu, a jedynie do wypaty odpowiedniego zadouczynienia za zaistnia sytuacj. W przypadku problemów rodowiska przyrodniczego moe to
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prowadzi do powstania nieodwracalnych szkód znacznie przekraczajcych
wysoko odszkodowania. Metoda ta moe by zawodna równie w rolnictwie,
poniewa wystpuje wtedy znaczne przesunicie w czasie pomidzy przyczyn
a skutkiem, co powoduje brak wiadomoci spoecznej istnienia negatywnych
efektów, a zatem brak stron zaangaowanych w ich ustalenie i internalizacj
(Prandecki 2015a).
Podatek Pigou (1920) by pierwsz prób naprawienia bdnej alokacji
rynkowej, spowodowanej efektami zewntrznymi. Jej istot jest zniwelowanie
rónicy pomidzy optimum spoecznym i ekonomicznym danej dziaalnoci.
Ingerencja w rynek powinna odzwierciedla marginalne koszty zewntrzne, tak
aby cena dobra odpowiadaa marginalnym kosztom spoecznym. Okrelenie tych
kosztów jest jednak bardzo trudne, co w praktyce uniemoliwia wykorzystanie
tego narzdzia. Taka forma ma za zadanie wyrównanie kosztów prywatnych
z kosztami spoecznymi. Wskazuje na moliwo harmonizacji celów dziaania
podmiotu i celów spoecznych. A.C. Pigou przedstawi teori internalizacji
efektów zewntrznych, polegajc na obcieniu emitenta niekorzystnego efektu
zewntrznego ciarem kosztów spoecznych prowadzonej przez niego dziaalnoci. Wówczas koszty wytwarzania emisji, bdce kosztami spoecznymi, staj
si kosztami prywatnymi emitenta. Optymalna produkcja zostanie osignita
wówczas, gdy cena produktu zrówna si z marginalnym kosztem prywatnym,
powikszonym o podatek, który odpowiada marginalnym kosztom zewntrznym.
Podstaw dla wyznaczenia wielkoci podatku jest znajomo kosztów zewntrznych szkodliwej emisji i równie funkcji kosztów kracowych producenta.
Naley nadmieni, i wysoko podatku powinna by ustalana indywidualnie dla
kadego emitenta.
Celem wprowadzenia podatku bya optymalna alokacja zasobów w sensie
optimum Pareto. Tak skonstruowany podatek ma zastosowanie w przypadku
negatywnych efektów zewntrznych. Natomiast, aby zachci podmioty do
wytwarzania pozytywnych efektów zewntrznych, stosuje si rónego rodzaju
zachty w postaci przepywów finansowych od pastwa do podmiotu13. Taka
subwencja jest równa rónicy midzy spoeczn korzyci kracow a prywatn
korzyci kracow przedsibiorstwa. Jednake subsydia maj wad, gdy nie
gwarantuj spoecznie efektywnej alokacji zasobów z tego wzgldu, i cakowite spoeczne koszty kracowe ponoszone na dan dziaalno obejmuj równie koszty subsydiów ponoszonych przez pastwo. Tak wic sytuacja alokacji
wraca do sytuacji wyjciowej, poniewa spoeczny koszt kracowy nadal jest

13

Mog one przyjmowa rón posta, np. subwencji, dotacji, subsydium, ulgi.
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wyszy od prywatnego kosztu kracowego. Oznacza to, e wielko produkcji
nie jest efektywna.
Jeeli chodzi o stosowanie kar bd podatków, to oprócz zniechcenia do
niszczenia rodowiska daj moliwo uzyskania dodatkowej dywidendy w postaci zwikszenia wp ywów do budetu pastwa. Jak pisze Stiglitz (2005),
przedsibiorcy sk aniaj si raczej w kierunku otrzymywania subsydiów, poniewa wówczas zyski przedsibiorstwa s wysze. W przypadku kary
przedsibiorstwo musi zmniejszy wielko produkcji, podnie ceny, co bdzie
rzutowa o na nabywc. Natomiast subsydia otrzymywane przez przedsibiorstwo
pochodz z podatków.
Podatek Pigou nie s uy eliminacji, ale internalizacji negatywnych efektów
zewntrznych, moe doprowadzi do zmniejszenia skali opodatkowanych efektów, ale nie musi to nastpi. Istnieje oczywicie ryzyko, e przez zmian
proporcji podzia u zysku moe w konsekwencji doprowadzi do usunicia
z rynku niektórych podmiotów. Podkrela si równie, e zastosowanie podatków
sprzyja wprowadzaniu innowacji umoliwiajcych ograniczenie szkodliwych
emisji. Zastosowanie podatków wymaga odniesienia si do kilku spraw, które
nakreli Fiedor (2002), a mianowicie konieczne jest zidentyfikowanie, poza
wszelk wtpliwo, sprawcy szkodliwych emisji. Jeeli jest ich zbyt wielu,
komplikuje to ustalenie wysokoci podatku. Niezbdna jest równie znajomo
funkcji marginalnego kosztu spo ecznego i sama wycena pienina efektu zewntrznego. Wycena taka jest bardzo trudna do przeprowadzenia ze wzgldu na
trudnoci w mierzeniu czsto subiektywnych zagadnie, dotyczcych np. zdrowia, odczu, estetyki. Wany jest równie monitoring efektów zewntrznych,
poniewa podatek powinien by dostosowany do wielkoci szkodliwoci emisji.
Te niedogodnoci powoduj, e podatek Pigou nie jest popularny. Problemem jest ustalenie wysokoci podatku, poniewa opiera si ono na oszacowaniu korzyci powsta ych ze zmniejszenia kosztów zewntrznych, które to
szacunki s kontrowersyjne. Wprowadzenie podatków z progiem zerowym mog oby spowodowa likwidacj wielu podmiotów gospodarczych. Z kolei ustalenie podatku z niezerowymi progami zaangaowa oby rzd w ich ustalenie i tym
samym narazi oby go na wystpienie korupcji ( ylicz, 2004).
Ostatni grup dzia a umoliwiajcych internalizacj efektów zewntrznych stanowi ingerencja pastwa. Istnieje przekonanie, e jest to najskuteczniejsze
rozwizanie. Niektórzy wrcz twierdz, e jeeli instytucje pastwowe nie interweniuj, to rynek samoistnie prowadzi do wytwarzania nadmiaru negatywnych
efektów zewntrznych oraz niedoboru pozytywnych efektów zewntrznych. Dlatego te upatruje si roli instytucji pastwa w wyznaczaniu warunków brzegowych
dla dzia ania podmiotów gospodarczych. S uy to ma wytwarzaniu przez nie
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efektów zewntrznych w podanych bd dopuszczalnych rozmiarach (Zegar,
2010). Drugim problemem jest specyfika rodowiska naturalnego, tj. posiadanie
cech dobra wolnego, publicznego, które powoduj, e kady moe z niego korzysta. Wówczas równowaga na rynku konkurencyjnym nie jest ustalana w pooeniu optymalnym, czyli nie maksymalizuje nadwyki ekonomicznej. Poza tym istnieje ryzyko, e jedna ze stron zechce wykorzysta fakt niewykluczalnoci z korzystania i nie zapaci za uytkowanie dobra.
Poziom zanieczyszcze rodowiska powinien by regulowany z punktu
widzenia maksymalizacji dobrobytu spoecznego, a zatem powinien by speniony warunek równoci marginalnego zysku netto producenta i marginalnego
kosztu zewntrznego. Ze wzgldu na brak równowagi si pomidzy interesariuszami zakada si, e pastwo, jako obiektywny podmiot, zainteresowany zarówno rozwojem gospodarczym, jak i jakoci ycia, bdzie najbardziej efektywne w internalizacji efektów zewntrznych. Do rozwizania problemów moe
ono stosowa bod ce ekonomiczne (np. grzywny zmniejszaj skonno do
niszczenia rodowiska, daj moliwo poznania wysokoci kosztów spoecznych generowania negatywnych efektów zewntrznych) oraz regulacj bezporedni, tj. przepisy administracyjne, które ograniczaj skal negatywnych efektów zewntrznych (Stiglitz, 2005). Argumentami za wczeniem pastwa do realizacji celów zgodnych z racjonalnoci spoeczn s (Zegar, 2010):
x instytucje rynkowe nie s zdolne do wyraenia aktywów rodowiskowych, gdy nie s przedmiotem transakcji rynkowych;
x instytucje rynkowe nie s w stanie wyrazi preferencji spoecznych,
jeeli te dotycz równie wartoci niewymiernych;
x rynek rónicuje dostp do zasobów, pomijajc skutki spoeczne
dystrybucji, naruszajc zasad sprawiedliwoci spoecznej.
Tak wic jeeli rynek jest zawodny, to wtedy rol w rozdysponowaniu
zasobów przejmuje pastwo. Stiglitz (2005) wyrónia nastpujce sposoby radzenia sobie z problemem efektów zewntrznych poprzez urzd pastwa:
x stosowanie kar i podatków korekcyjnych,
x subsydiowanie,
x stosowanie regulacji,
x stymulowanie innowacji, ujawnianie informacji,
x ustanawianie rekompensat.
Rola pastwa w zakresie efektów zewntrznych powinna polega na pomocy w osiganiu optymalnego, ze spoecznego punktu widzenia, poziomu
zanieczyszcze. Rynek nie ma zdolnoci do bezporedniej wyceny skadowych
rodowiska decydujcych o jego jakoci, dlatego te konieczne jest wypracowanie takich metod. Z tego powodu pastwo moe odgrywa rol podmiotu
41

wspomagajcego rynek. Jednym z rozwiza to umoliwiajcych s zbywalne
zezwolenia na emisj zanieczyszcze (Prandecki i Sadowski, 2010). Rzd okrela, jaki jest dozwolony limit emisji zanieczyszcze i wydaje okrelon liczb
zezwole na ich emisj. Rozdzia uprawnie do emisji pomidzy podmioty majce prawo do ich posiadania moe nastpowa w oparciu o dane historyczne lub
poprzez wykup uprawnie. W przypadku, gdy dane przedsibiorstwo obniyo
emisj swoich zanieczyszcze poniej otrzymanego limitu, moe odsprzeda
pozostay niewykorzystany limit zanieczyszcze. Cen zezwolenia na emisj
zanieczyszcze ustala si w oparciu o poda i popyt na rynku tych zezwole. Taki
system bdzie funkcjonowa dopóki kracowy koszt redukcji zanieczyszcze nie
zrówna si z cen zakupu dodatkowego zezwolenia na emisj zanieczyszcze.
Podobnie jak kady system ten równie obarczony jest problemami. Pierwszy
zwizany jest z przydzieleniem limitów. Tutaj najlepiej sprawdza si system
oparty na wielkoci produkcji oraz stan zastosowanej technologii. Drugi problem to umiejscowienie emitenta zanieczyszcze. Inn rang ma emitent zlokalizowany w pobliu miast, inn w oddaleniu od metropolii.
Pastwo równie odgrywa rol w ochronie rodowiska poprzez rónego
rodzaju regulacje prawne, normy zanieczyszcze, zakazy, przepisy i restrykcje,
które funkcjonuj w kadym obszarze dziaalnoci czowieka wpywajcej na
jego otocznie. Jednake tutaj te, jak w przypadku subwencji, system ten nie
zapewnia efektywnego ograniczenia zanieczyszcze, gdy za due jest uogólnienie regulacji administracyjnych. Nie uwzgldnione s zrónicowane koszty
kracowe w przedsibiorstwach, które róni si m.in. w zalenoci od wielkoci
podmiotów, brany oraz pooenia przedsibiorstwa. Kolejnym zarzutem jest
brak odpowiedniej siy do zmotywowania przedsibiorców w celu zmniejszenia
emisji zanieczyszcze.
Naley pamita, e wszystkie dziaania s podejmowane, aby zmniejszy
emisj zanieczyszcze, a nie zupenie je wyeliminowa. Wycena pienina
efektów zewntrznych ma za zadanie odzwierciedli stopie spoecznego zaangaowania w problemy rodowiska oraz gotowo spoeczestwa do zapacenia
za dobro rodowiskowe (Becla, Czaja, i Zieliska, 2012).

Podsumowanie
Wdroenie zrównowaonego rozwoju do praktyki gospodarczej wymaga
podjcia bada w zakresie nietypowych problemów, które umykaj standardowym rozwizaniom rynkowym. Jednake jest ono niezmiernie wane ze wzgldu
na mikroekonomiczny interes podmiotów gospodarujcych (przedsibiorstw,
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gospodarstw rolnych, gospodarstw domowych). W wikszoci przypadków podejmuj one decyzje w oparciu o krótkookresowy, mikroekonomiczny rachunek
kosztów i korzyci. Jego wad s ograniczone moliwoci uwzgldnienia dóbr
okrelanych jako wspólne zasoby, dobra publiczne oraz efekty zewntrzne.
Konsekwencj tej niedoskonaoci rynku jest pomijanie wielu istotnych procesów
przyrodniczych i usug rodowiska, majcych kluczowe znaczenie dla trwaoci
systemu Ziemi (jako miejsca ycia czowieka). To powoduje, e wraz ze wzrostem liczby ludnoci i postpujc globalizacj, lokalne procesy naruszania
ekosystemów stay si globalnymi. Wymusza to coraz pilniejsz potrzeb podjcia dziaa dostosowawczych. Podstawowym dziaaniem, zapewniajcym
zrównowaenie celów gospodarczych, spoecznych i rodowiskowych dziaalnoci ludzkiej, jest wczenie do rachunku ekonomicznego kosztów i korzyci,
wynikajcych z utraty lub rozwoju odpowiednich walorów rodowiskowych.
W tym celu konieczne jest podjcie rozwaa na temat dóbr ekonomicznych nie
znajdujcych wyceny w rachunku ekonomicznym.
Rozwaania na temat podziau dóbr wskazuj na istnienie dwóch podstawowych grup nieuwzgldnianych w rachunkach ekonomicznych, tj. wspólnych zasobów i dóbr publicznych. S one okrelane jako efekty zewntrzne.
Celem dalszych bada powinny by metody internalizacji efektów zewntrznych, co umoliwioby uwiadomienie decydentom (przedsibiorcom, rolnikom, politykom oraz czonkom gospodarstw domowych) wartoci rodowiska
i znaczenia dbaoci o nie.
Sporód wymienionych metod internalizacji efektów zewntrznych bardziej skuteczne i czciej stosowane wydaje si by asymetryczne podejcie do
problemu efektów zewntrznych, czyli wykorzystanie pastwa jako podmiotu
regulujcego rynek. Wystpuje ono zarówno przy wprowadzeniu podatku Pigou,
jak i przy innych instrumentach administracyjnych, umoliwiajcych ingerencj
w rynek, takich jak subwencje, dotacje, kary czy zbywalne uprawnienia. Zastosowanie kombinacji takich instrumentów daje pewne rozwizania, ale zazwyczaj
opiera si na subiektywnych ocenach wartoci efektów zewntrznych. Bez dokadnego okrelenia ich roli i wartoci wszelkie dziaania stanowi jedynie
tymczasowe rozwizanie problemu. Z tego powodu identyfikacja efektów zewntrznych i okrelenie ich wpywu na gospodark (w tym na rolnictwo) jest
jednym z podstawowych elementów wdraania zrównowaonego rozwoju
w sferze gospodarki.
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Dobro wspólne jako element zrównowaonego rolnictwa
Wprowadzenie
Dobro wspólne jest okreleniem czsto uywanym w przypadkach, kiedy
czowiek chce opisa lub podkreli wartoci (zarówno materialne, jak i niematerialne) istotne dla caej spoecznoci. W dominujcej na wiecie ekonomii
gównego nurtu temu pojciu nie nadaje si tak duej wagi, a wrcz wskazuje si,
e wspólne zasoby s nieefektywnym sposobem korzystania z dóbr (Hardin,
1968), co skutkuje pomijaniem problematyki dobra wspólnego w wikszoci
podrczników do ekonomii.
W Polsce idea dobra wspólnego, np. w postaci spódzielczoci, jest równie
traktowana jako gorszy, nawet uomny sposób zarzdzania dostpnymi zasobami.
Dzieje si tak pomimo uwzgldnienia dobra wspólnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem niniejszego opracowania jest podjcie rozwaa na temat ekonomicznych aspektów dobra wspólnego i moliwoci wdroenia tej idei w ramach
rolnictwa zrównowaonego. Wymaga to zarówno zdefiniowania idei dobra
wspólnego, okrelenia ekonomicznych aspektów jego funkcjonowania, jak
i wskazania punktów wspólnych z koncepcj zrównowaonego rozwoju.
Tekst powsta w oparciu o analiz krytyczn dostpnej krajowej i zagranicznej literatury. Za pomoc metody indukcji, wykorzystujc istniejce
przypadki, przeprowadzono prób oceny zastosowania dobra wspólnego na rzecz
zrównowaenia sektora rolnictwa.
1.

Dobro wspólne – ujcie teoretyczne

Okrelenie dobro wspólne jest rónorodnie interpretowane i uywane, co
powoduje wiele nieporozumie. W ekonomii pod pojciem „dobro” rozumie si
zarówno przedmioty, jak i usugi. Uogólniajc, s to zjawiska posiadajce okrelon warto (uyteczno) dla ludzi. Zazwyczaj s one opisywane poprzez
pryzmat dwóch cech: dobra te s dane (nie nabywane) i dzielone z innymi (Barnes, 2006). Prób okrelenia cech dobra wspólnego, w oparciu o ekonomi
neoklasyczn, podj L. Balcerowicz we wstpie do polskiego wydania ksiki
E. Ostrom (2013). Posugujc si podstawowymi kryteriami podziau dóbr,
46

stwierdza on, e zasoby wspólne mieszcz si pomidzy dobrami atwo wykluczalnymi i niewykluczalnymi z konsumpcji. W efekcie to kryterium nie ma
praktycznego zastosowania w opisie dóbr wspólnych. Podobnie jest w przypadku
podziau na dobra rywalizacyjne i nierywalizacyjne. Dobra wspólne mog mie
zarówno t pierwsz cech (np. odnawialne zasoby naturalne), jak i drug (dobra
atwo kopiowalne – np. programy komputerowe). W efekcie istniej due trudnoci w jednoznacznym scharakteryzowaniu dobra wspólnego.
Wynika to z dodatkowych cech, jakie s przypisywane temu dobru, a pomijanych w ekonomii gównego nurt 14 , bardziej przynalenych ekonomii
behawioralnej. Gównie dotyczy to koniecznoci analizy dobra wspólnego
w szerszym kontekcie relacji kulturowych15 panujcych pomidzy jego uytkownikami. Takie podejcie jest widoczne midzy innymi w pracach P. Barnesa
(2006), który wskazuje na znaczenie uytkowania dóbr wspólnych poprzez
przynaleno do okrelonej spoecznoci. W efekcie dobro wspólne to produkt
lub usuga, która nierozerwalnie wie si ze spoecznymi uwarunkowaniami
korzystania z niego. W podobny sposób zagadnienia te postrzegaa E. Ostrom
(1990), która posugiwaa si kategori wspólnych zasobów. Autorka nie zdefiniowaa jednoznacznie opisywanego pojcia, ale z opublikowanych prac mona
wywnioskowa, e podstaw do jej rozwaa by zasób (produkt lub usuga),
który naley analizowa w kontekcie otoczenia – relacji spoecznych, tradycji
i kultury (Ostrom, 1990; van Laerhoven & Ostrom, 2007).
Z kolei D. Bollier (2014) nieco inaczej patrzy na to zagadnienie, podkrelajc, e ograniczanie dobra wspólnego jedynie do efektu jest zbyt duym
uproszczeniem. W jego opinii jest to pojcie opisujce pewien rodzaj trwaych,
dynamicznych wizi spoecznych w celu zarzdzania rónego rodzaju zasobami
(m.in. cyfrowymi, urbanistycznymi, naturalnymi, kulturowymi, naukowymi) lub
usugami (np. dostp do fal morskich dla surferów, przyrost trawy na pastwisku,
nawadnianie itp.). W konsekwencji wyra nie podkrela on, e dobro wspólne to
suma wspólnego zasobu oraz zestawu norm i regu stosowanych do zarzdzania
nim. W podobny sposób t problematyk postrzega M. Piechowiak (2012), który
14

Gówny nurt ekonomii to pojcie, które weszo do powszechnego uytku pod koniec XX w.
(Colander, 2000). Przyjmuje si, e jego podstaw jest ekonomia neoklasyczna uzupeniona
o zagadnienia szkoy keynesowskiej (Stankiewicz, 1998). W szczególnoci naley wymieni
paradygmat homo oeconomicus i wiodc rol rynku. Czsto gówny nurt jest charakteryzowany poprzez zestaw zaoe, tj.: gospodark da si opisa przy pomocy praw ekonomicznych,
skada si ona z niezalenych podmiotów, jest stabilna, racjonalna i efektywna, nie faworyzuje
adnej pci, ryzykiem gospodarczym mona zarzdza dziki statystyce, wzrost gospodarczy
moe trwa w nieskoczono, jest zawsze dobry i da nam szczcie (Orrell, 2010).
15
Na temat roli kultury w gospodarce szerzej pisali m.in. (Hausner, Karwiska,
& Purchla, 2013; Kleer, 2005, 2015; Thorsby, 2010).
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charakteryzuje dobro wspólne jako „sum warunków ycia spoecznego umoliwiajcych i uatwiajcych – pozwalajcych osign peniej i atwiej –
integralny rozwój wszystkich czonków wspólnoty politycznej i tworzonych
przez nich spoecznoci”. W ten sposób dobro wspólne suy do opisu zachowania, a nie definiuje przedmiot, mówi o procesach (relacjach, zachowaniach),
a nie o zasobach (materialnych lub niematerialnych). W konsekwencji naley
podkreli, e nie ma wspólnych dóbr bez wspóuytkowania ich (dzielenia
uytecznoci zasobów pomidzy wiele jednostek) i nie ma wspólnych dóbr bez
wspóuytkowników. To powoduje, e kwestia prawa wasnoci ma drugorzdne
znaczenie, dobra wspólne mog by wasnoci prywatn, komunaln, pastwow, a nawet mie charakter otwarty – open access (Fenney, Berkes, McCay,
& Acheson, 1990). Te ograniczenia stanowi podstawow rónic pomidzy
dobrem wspólnym, a dobrem publicznym (Bollier, 2014) – istot jest forma zarzdzania dobrem.
W konsekwencji, ponownie opierajc si na pracy D. Bolliera (2014)
mona stwierdzi, e dobro wspólne to kady odnawialny zasób zarzdzany
kolektywnie przez grup ludzi, w sposób uwzgldniajcy równy dostp i uytkowanie tego dobra (sprawiedliwe dla czonków wspólnoty i wykluczajce jego
wykorzystywanie przez osoby nieuprawnione) oraz zrównowaone utrzymanie
(zapewnienie trwaoci dobra i odpowiedniej jego jakoci).
Podsumowujc, tak zdefiniowane dobro umyka dotychczas stosowanym
klasyfikacjom dóbr. Po pierwsze, jest ono szerzej rozumiane, poniewa w tym
pojciu zawieraj si nie tylko zasoby materialne (finalne i produkcyjne) i usugi,
ale równie specyficzne relacje pomidzy zarzdzajcymi dobrem wspólnym.
Ten ostatni element nie by wczeniej brany pod uwag i powoduje niedostosowanie powszechnie stosowanych kryteriów podziau. Wyjtkiem jest kryterium
spoecznej potrzeby wytwarzania i uytkowania dóbr. Dobra wspólne zdecydowanie naley zaliczy do kategorii spoecznie podanych. Po drugie, w odniesieniu do dóbr wspólnych czsto stosuje si kryterium braku moliwoci wyczenia z konsumpcji, jednake takie podejcie nie jest w stu procentach uzasadnionym, poniewa mona wyobrazi sobie dobra prywatne zarzdzane w oparciu
o ide dobra wspólnego. Równie w przypadku klasycznych wspólnych zasobów,
np. czsto podawanego pastwiska, prawo do wypasu zwierzt jest ograniczane do
czonków okrelonej spoecznoci. Ponadto idea dobra wspólnego wie si
z obowizkiem przestrzegania okrelonych regu postpowania. W przypadku ich
ignorowania istnieje moliwo wykluczenia z uytkowania danego dobra osoby
niepotraficej si dostosowa. Po trzecie, kryterium konkurencyjnoci w konsumpcji równie nie ma zastosowania. Tradycyjnym elementem dobra wspólnego s wspólne zasoby charakteryzujce si konkurencyjnoci w konsumpcji.
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To ten czynnik zazwyczaj powoduje konieczno dbaoci o dobro wspólne
i okrelania zasad jego konsumpcji w taki sposób, aby aden z jego uytkowników nie by dyskryminowany. Jednake wraz z globalizacj i tworzeniem nowych rodzajów dóbr wspólnych i ich dystrybucj poprzez Internet to kryterium
równie przestao mie znaczenie, poniewa oprogramowania lub wiedza
o charakterze swobodnego dostpu nie maj cech konkurencyjnoci w konsumpcji. Te niecisoci powoduj, e dobro wspólne jest tak trudne do precyzyjnego zdefiniowania i sklasyfikowania.
Powysza definicja dobra wspólnego dotyczy gównie zjawisk o charakterze lokalnym, ale naley podkreli, e taki opis moe by równie stosowany
do dóbr pastwowych16, a nawet globalnych17. W efekcie poprzez dobro wspólne
naley rozumie zarówno wspólnie zagospodarowywane lokalne zasoby odnawialne, np. pastwiska, owiska, czy te systemy nawadniania, jak i wiedz (np.
wyniki bada naukowych zrealizowanych ze rodków publicznych), technologie
(m.in. dokumentacja techniczna i projekty budowy samochodu lub pojazdów
rolniczych w oparciu o powszechne dostpne podzespoy i wiedz na zasadach
creative commons), a nawet globalne uwarunkowania ycia na Ziemi (np. klimat
lub rozwój populacji ludzkiej jako dobro wspólne).

16

Mam tu na myli dobra obejmujce swoim zasigiem terytorium jakiego kraju, a nie bdce
w posiadaniu pastwa.
17
W praktyce stosowanie pojcia „globalne dobra wspólne” jest bardzo trudne, poniewa
problematyczne jest zapewnienie sprawiedliwego dostpu do okrelonych zasobów. Jednake
warto pamita, e planeta Ziemia w wielu aspektach jest ukadem zamknitym, co oznacza
konieczno odpowiedniego gospodarowania zasobami dostpnymi dla wszystkich ludzi
i niezbdnymi do przetrwania. Na razie, na tym poziomie, ludzko zachowuje si jak komórki
rakowe, które s nastawione gównie na konsumpcj w celu realizacji wasnych potrzeb, a nie
wspomaganie caego organizmu (dbao o dobro wspólne), co powoduje, e w dugim okresie
moe doj do przekroczenia planetarnych granic bezpiecznego funkcjonowania Ziemi (por.
Rockström i in., 2009). Na razie jeszcze, ze wzgldu na brak jednoznacznego zewntrznego
zagroenia spajajcego ludzko, trudno spodziewa si podjcia dziaa prewencyjnych,
zwaszcza e choroba organizmu (Ziemi) nie zostaa jeszcze dobrze zdiagnozowana. Niemniej
jednak na wiele czynników warunkujcych stabilno trwania czowieka na Ziemi naley patrze jak na dobro wspólne. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy potraktujemy planet
jako pen lub nawet przepenion, o czym wiadcz m.in. szacunki dotyczce konsumpcji
i zdolnoci odtworzeniowej zasobów Ziemi. Za przykad takiego podejcia moe suy synny
esej G. Hardina (1968), w którym autor poprzez analogi do wspólnego pastwiska porusza
zagadnienia zwizane z przeludnieniem.
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2.

Dobro wspólne w teorii ekonomii

Zazwyczaj za pocztek teoretycznych rozwaa nad ekonomicznymi
aspektami dobra wspólnego uwaa si publikacj artykuu G. Hardina (1968),
pt. „Tragedia wspólnego pastwiska”. Jednake warto podkreli, e twierdzenia
podobne do opublikowanych przez tego autora byy wczeniej opisane przez
W.F. Lloyda (1833) i H.S. Gordona (1954), lecz prace te nie doczekay si tak
duego rozgosu jak synne opracowanie o wspólnym pastwisku. G. Hardin dowodzi w nim, e przy zaoeniu racjonalnych zachowa uczestników dobra
wspólne, na odpowiednio rozwinitym rynku, musz prowadzi do nadmiernego
ich wykorzystywania i tym samym, w dugim okresie, utraty czci zasobów.
W ten sposób autor wskazuje, e dobro wspólne jest zagroeniem dla trwaoci
rozwoju i powinno by zastpowane przez wasno prywatn.
Rozwaania G. Hardina zdominoway i uksztatoway podejcie do
dobra wspólnego w ekonomii neoklasycznej, jednake taka interpretacja jest
bdna. E. Ostrom (1990) dowodzi, e przykadowe wspólne pastwisko nie jest
w aden sposób zarzdzane, co powoduje, e nie ma charakteru dobra wspólnego. W tym przypadku bardziej zasadne byoby okrelenie – zasób dostpny
dla wszystkich. Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, istot dobra
wspólnego jest nie sam zasób, ale przede wszystkim relacje spoeczne i uwarunkowania kulturowe. To one wpywaj na ksztat regu korzystania z dobra
wspólnego. Bez takich regulacji dobro wspólne przestaje by wspólnym, staje
si jedynie zasobem dostpnym dla wszystkich.
Sia oddziaywania eseju G. Hardina bya tak dua, e w oparciu o jego
twierdzenia powsta szereg prac negujcych zasadno gospodarowania w oparciu o dobro wspólne. Do najwaniejszych z nich naley zaliczy teori okrelan
jako dylemat wi nia, czyli sytuacj, w której nieuczciwe zachowania mog
prowadzi do osignicia wikszych korzyci ni kooperacja. W konsekwencji,
pomimo licznych prac autorów, takich jak: J.H. Dales (1968), C.W. Clark (1980),
P.S. Dasgupta i G.M. Heal (1980), K. Rexroth (1974), Ch. Hill (1984),
P.J. Proudhon (1994), Ch. Fourier (1996), D. Lummis (1997) oraz J.H. Mitchel
(1998), dopiero przyznanie E. Ostrom w 2009 r. nagrody Banku Szwecji
w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamici Alfreda Nobla upowszechnio wród ekonomistów wiedz na temat dobra wspólnego. Nadal jednak
w ekonomii neoklasycznej dobro wspólne nie jest podane. Wynika to ze
sprzecznoci z jednym z podstawowych zaoe tego nurtu, tj. z modelem homo
oeconomicus. Dla przypomnienia, uogólniajc, czowiek ekonomiczny to jednostka zawsze dca do maksymalizacji swojego zysku, zawsze dokonujca
racjonalnych wyborów i dziaajca na rynku z penym dostpem do informacji.
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Oznacza to, e w kadej sytuacji, w której moliwe jest zwikszenie swojego
dochodu, homo oeconomicus podejmie racjonaln decyzj prowadzc do osignicia takiego celu. Co wicej, w tym modelu denie do maksymalizacji korzyci jest najwyszym imperatywem powodujcym, e dziaania, takie jak np.
wolontariat, nie s brane pod uwag, ani uznawane za racjonalne. W efekcie,
w sytuacji wolnego rynku (bez ogranicze instytucjonalnych) dobro wspólne
bdzie wykorzystywane w moliwie jak najwikszym stopniu przez kadego
czonka wspólnoty. Jak zauwaa G. Hardin (1968), posugujc si przykadem
pastwiska, skutkiem bdzie denie kadego z rolników do wypasania moliwie
najwikszej iloci zwierzt, bez liczenia si z konsekwencjami dla innych.
W dugim okresie musi si to zakoczy nadmiern eksploatacj zasobu i spadkiem jego produkcyjnoci (w omawianym przypadku mona spodziewa si
stepowienia, a nawet pustynnienia pastwiska i tym samym powolnego spadku
liczby zwierzt mogcych z niego skorzysta).
Takie podejcie mogoby by uzasadnione w przypadku dóbr majcych
cechy wyczerpywalnoci, czyli w praktyce wikszoci dóbr wspólnych, jednake
w realnej gospodarce reguy korzystania z dobra wspólnego ograniczaj ryzyko
nadmiernego wykorzystania dobra. Ide dobra wspólnego nie jest mikroekonomiczna maksymalizacja zysku, ani nawet maksymalizacja produktywnoci dobra.
Te pojcia charakteryzuj si krótkookresowym nastawieniem do gospodarowania. Celem osób gospodarujcych w oparciu o ide dobra wspólnego jest trwao, czyli osignicie jak najbardziej zadowalajcych wyników w dugim okresie
(w przypadku dóbr odnawialnych rozumianym jako nieskoczono). Oznacza to
maksymalizacj uytecznoci dobra, a nie maksymalizacj zysku. Takie podejcie jest bardziej adekwatne ze spoecznego punktu widzenia, co potwierdzaj
liczne przykady wspólnego zarzdzania, np. alpejskimi pastwiskami lub hiszpaskimi systemami nawadniania. Ich nieprzerwane funkcjonowanie mona
zaobserwowa ju od czasów redniowiecza. Na tej podstawie mona stwierdzi,
e wspóczenie powoywane wspólnoty w celu gospodarowania okrelonym
dobrem mog mie równie dug trwao.
Oczywicie racjonalne zarzdzanie 18 takim zasobem moe odbywa si
tylko w okrelonym czasie, warunkowanym postpem technicznym i spoecznym,
umoliwiajcym wykorzystywanie nowych, lepszych technologii do osignicia
celu – jak najlepszej jakoci i dostpnoci dobra. Co wicej, ta uyteczno ma by
dostpna dla caej spoecznoci. Efektem (celem) jest uzyskanie optimum spoecznego, a nie ekonomicznego. Podstawow korzyci dla spoecznoci zarz18

W tym miejscu, poprzez „racjonalne zarzdzanie” mam na myli denie do rozwoju cywilizacyjnego ludzkoci przy jednoczesnym zachowaniu trwaoci rozwoju [por. (Pajestka, 1990;
Prandecki, 2014b)], a nie neoklasyczne denie do maksymalizacji dochodu.
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dzajcej dobrem wspólnym jest bezpieczestwo19. Zarzdzanie dobrem wspólnym
to denie do zapewnienia przetrwania poprzez redukcj ryzyka. Taki cel przywieca powstawaniu dobra wspólnego w dawnych wiekach, jak i w nieodlegej
przeszoci. Wspóczesne lokalne spoecznoci w Indiach, wymieniajce si rónymi tradycyjnymi odmianami zboa na zasadach dobra wspólnego, tworz si
równie w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom zmian klimatycznych.
Mieszanie rónych odmian tego samego gatunku zboa umoliwia uzyskanie
plonów niezalenie od wystpujcych warunków naturalnych (susze, przymrozki,
powodzie itp.). W konsekwencji ustalone reguy uytkowania, niezalenie od rodzaju dobra wspólnego, gwarantuj zapewnienie porównywalnych moliwoci
przetrwania w obliczu pojawiajcych si problemów. W przypadku rodowiskowych dóbr wspólnych mog to by okresowe susze, powodzie, lub inne niekorzystne zjawiska. W konsekwencji bezpieczestwo i stabilno trwania caej spoecznoci maj wiksz warto, ni maksymalizacja zysku jednostki. W ten sposób gospodarowanie dobrem wspólnym jest wbrew podstawowemu zaoeniu
ekonomii neoklasycznej, czyli modelu homo oeconomicus.
Wobec powyszego, ekonomicznych podstaw gospodarowania dobrem
wspólnym naley poszukiwa w innych nurtach ekonomii 20 . W tym zakresie
mona wyróni trzy kierunki rozwaa. Po pierwsze, krytyka koncepcji homo
oeconomicus jest widoczna w dorobku ekonomii behawioralnej, w ramach której
wyrónia si wasne modele zachowa ludzkich – np. homo sapiens economicus
(Dopfer, 2004). Umoliwiaj one wyjanienie motywów dziaania i ocen korzyci
wynikajcych ze wspólnego zarzdzania dobrem. Po drugie, rozwaania nad dobrem wspólnym s prowadzone w ramach ekonomii instytucjonalnej, co pozwala
na okrelenie roli instytucji i wprowadzanych przez nie regulacji w procesie zarzdzania. Po trzecie, dobro wspólne poprzez ide trwaoci silnie wie si
z koncepcj zrównowaonego rozwoju i tym samym ekonomi zrównowaonego
rozwoju, ekonomi ekologiczn oraz ekonomi umiaru. W ramach zrównowaonego rozwoju równie mona wyróni alternatywne modele zachowa ludzkich,
19

W przypadku rónych dóbr wspólnych bezpieczestwo moe mie rónoraki charakter.
Zazwyczaj dotyczy to bezpieczestwa ekonomicznego, czyli zapewnienia odpowiednich warunków dla osigania dugookresowych korzyci. Jednake istniej sytuacje, w których
bezpieczestwo moe mie równie inny wymiar, np. zapewnienie dostpu do wody poprzez
sie kanaów dla wszystkich czonków wspólnoty moe by niezbdne dla ich przeycia.
20
Niniejsze stwierdzenie jest pewnego rodzaju uproszczeniem. W ramach ekonomii gównego
nurtu istniej teorie dotyczce m.in. dynamiki systemów, które wskazuj na konieczno
wprowadzania regulatorów rynku, umoliwiajcych pohamowanie nieograniczonego pdu
homo oeconomicus do maksymalizacji zysku i w ten sposób umoliwienie trwaego korzystania ze wspólnego dobra (Dacko & Bielecka, 2015; Senge, 2012). Jednake naleaoby rozway, czy te modele s jeszcze zgodne z teori ekonomii neoklasycznej lub keynesowskiej,
czy te bardziej przynalene Nowej Ekonomii Instytucjonalnej.
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m.in. homo cooperativus (Rogall, 2009) i homo sustinens (Siebenhüner, 1999;
Kieczewski, 2011).
Uogólniajc, naley stwierdzi, e zarzdzanie dobrem wspólnym nie
opiera si na jednorodnych podstawach ekonomicznych. Wybieranie poszczególnych elementów z rónych nurtów ekonomii powoduje, e coraz czciej
w literaturze pojawiaj si tezy o koniecznoci stworzenia oddzielnego nurtu 
gospodarki dobra wspólnego21 (ECG), którego podstawy zostay opisane przez
Ch. Feblera (2015). Sprowadza si to do trzech podstawowych celów, tj. do:
x rozwizania konfliktu wartoci midzy gospodark i spoeczestwem
poprzez wspieranie i nagradzanie postaw i wartoci, umoliwiajcych
zachowanie dobrych stosunków midzyludzkich, takich jak budowanie zaufania, szacunek, wspópraca, solidarno i dzielenie si;
x konsekwentnego realizowania w gospodarce ducha wartoci i celów konstytucyjnych;
x zmiany pomiaru sukcesu gospodarczego ze wska ników wartoci wymiennej na wska niki wartoci uytkowej.
W pa dzierniku 2010 r. powoano nawet ruch na rzecz gospodarki dobra
wspólnego. Jego funkcjonowanie opiera si na dziesiciu zasadach („Our Ten
Guiding Principles”, 2015):
1. „ECG dy do powstania etycznej gospodarki rynkowej, majcej na celu
podniesienie jakoci ycia dla wszystkich, a nie tylko zwikszanie bogactwa dla wybranych.
2. ECG pomaga promowa wartoci godnoci ludzkiej, praw czowieka
i odpowiedzialnoci ekologicznej w codziennej praktyce gospodarczej.
3. Macierz dóbr wspólnych wskazuje, w jakim stopniu wartoci te s praktykowane w firmie. Powinna ona podlega staej ewolucji, prowadzonej
w sposób demokratyczny.
4. Macierz stanowi podstaw dla firm do tworzenia bilansu dobra wspólnego.
Raporty dobra wspólnego s z kolei opisem wdroenia przez firm
uniwersalnych wartoci i wskazuj obszary wymagajce poprawy. Sprawozdanie i bilans podlegaj zewntrznemu audytowi, a nastpnie s
publikowane. W rezultacie wkad firmy we wspólne dobro jest udostpniany opinii publicznej i interesariuszom.
5. Przedsibiorstwa dobra wspólnego osigaj dodatkowe korzyci rynkowe
poprzez decyzje konsumentów, partnerów i instytucji kredytowych zorientowanych na dobro wspólne.
21

W niektórych polskich opracowaniach pojawia si wrcz nazwa „ekonomia dobra wspólnego”, wskazujca na powstanie nowego nurtu, opartego na specyficznej teorii [por. m.in.
(Jamka, 2014)].
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6. W celu zrównowaenia wyszych kosztów, wynikajcych z dziaa
etycznych, spoecznych i ekologicznych, przedsibiorstwa dobra wspólnego powinny korzysta z ulg podatkowych, preferencyjnych kredytów
bankowych, dotacji publicznych i grantów.
7. Zyski przedsibiorstwa su do wzmocnienia i ustabilizowania firmy
i zapewniaj dochody wacicieli i pracowników w dugim okresie. Zyski
nie powinny suy interesom inwestorów zewntrznych. Pozwala to
przedsibiorcom na wiksz elastyczno pracy dla wspólnego dobra
i uwalnia ich od presji maksymalizacji zwrotu z inwestycji.
8. Innym skutkiem jest brak presji na wzrost i rozwój. Otwiera to mnóstwo
nowych moliwoci projektowania dziaalnoci na rzecz poprawy jakoci
ycia i ochrony rodowiska. Wzajemne uznanie, uczciwo, kreatywno
i wspópraca moe lepiej rozwija si w takim rodowisku pracy.
9. Zmniejszanie nierównoci dochodów jest obowizkowe w celu zapewnienia kademu równych szans gospodarczych i politycznych.
10.Ruch na rzecz gospodarki dobra wspólnego zaprasza do udziau w odtworzeniu gospodarki opartej na tych wartociach. Wszystkie nasze
pomysy dotyczce tworzenia etycznego i trwaego porzdku gospodarczego zostay opracowane w otwartym, demokratycznym procesie, zostan
one poddane gosowaniu i zostan zapisane w naszej konstytucji.”
Jednake gospodarka dobra wspólnego to znacznie wicej ni reforma bilansu przedsibiorstwa. Zwolennicy tej koncepcji zakadaj upowszechnienie
nowego nurtu – ekonomii dobra wspólnego i tym samym zmian paradygmatu
ekonomii (Bollier, 2012; Heinrich Böll Foundation, Commons Strategies Group,
Charles Léopold Mayer Foundation and Remix the Commons, 2013; Houtart,
2012; Jamka, 2014). W literaturze nie ma jednoznacznego okrelenia, jak miaby
by zdefiniowany taki paradygmat, jednake w oparciu o dostpne publikacje
mona zaoy, e przede wszystkim polegaoby to na wczeniu kwestii zwizanych z etyk i moralnoci oraz zwikszeniu nacisku na rozwój (w tym
niematerialny) przy jednoczesnym zmniejszeniu roli wzrostu gospodarczego
(liczonego za pomoc PKB) jako jego podstawowego skadnika. Taki proces jest
konsekwencj zmiany wartoci, a wic wymaga konsensusu spoecznego.
W praktyce oznacza to, e nie tylko wikszo naukowców, ale cae spoeczestwa musz zmieni podejcie do gospodarki i gospodarowania. W ramach
ekonomii mona dostrzec rosnc presj na zmian paradygmatu tej nauki, jednake kierunek tych przemian jest nadal przedmiotem sporu. Niezalenie od
przyjtych rozwiza naley podkreli, e nowa ekonomia oparta na spoecznych postawach bdzie miaa charakter normatywny, a nie pozytywny. Wszelkie
proponowane rozwizania musz by osadzone w kulturze, która silnie oddzia54

uje na instrumenty moliwe do wykorzystania (Kleer, 2015). Jest to jedna
z podstawowych przyczyn braku ustanowienia uniwersalnego zestawu zasad
i instrumentów, jakimi powinna kierowa si ekonomia dobra wspólnego. Ponadto wydaje si, e dotychczasowe podstawy ekonomii s zbyt mocno osadzone
w spoeczestwach, aby mona byo je szybko podway. Zmiany paradygmatu
naley wic spodziewa si w perspektywie dugiego (dziesicioleci), a nie
redniego okresu.
Przyczyn takiej sytuacji jest nie tylko powolny proces zmiany paradygmatu ekonomii, ale równie zaistnienie odpowiedniego podmiotu (aktora), który
byby si napdow przemian. Obecny system jest korzystny dla przedsibiorstw, a nawet pastwa, trudno wic, aby podjy one zdecydowane dziaania
na rzecz przebudowy zasad gospodarowania dostpnymi zasobami. B. Jamka
(2014) zauwaa, e jedyn grup, majc odpowiednie moliwoci i cechy,
umoliwiajce przeprowadzenie zmiany, jest pokolenie Y, czyli osoby urodzone
w latach 1980–1999. Grupa ta jest jednak bardzo niejednorodna i posiada siln
niech do podporzdkowywania si reguom i liderom zmian. Natomiast starsze
pokolenia s zbyt mocno zakorzenione w istniejcym systemie, aby w masowy
sposób miay sta si katalizatorem przemian. W efekcie brak silnej grupy mogcej zainicjowa zmiany naley uzna za najsabsze ogniwo w procesie budowy
ekonomii dobra wspólnego.
3.

Dobro wspólne a zrównowaony rozwój

Relacje pomidzy dobrem wspólnym a ide zrównowaonego rozwoju nie
s jednoznaczne. W literaturze mona znale  stwierdzenia wskazujce zarówno
na wiele wspólnych cech obu koncepcji (Wall, 2014), jak i ich odrbnoci
(Jamka, 2014). W oparciu o te dwa podejcia mona wyróni obszary wspólne,
uatwiajce lepsze zrozumienie i wdroenie obu koncepcji.
Dla przypomnienia, zrównowaony rozwój to „rozwój zgodny z potrzebami
obecnych pokole, nie umniejszaj cy mo liwoci przyszych pokole do zaspokajania swoich potrzeb” (WCED, 1987). Istot tej koncepcji jest wic zapewnienie
trwaoci rozwoju. Czsto podkrelana równowaga relacji pomidzy sfer gospodarcz a spoeczn i rodowiskow jest jedynie sposobem realizacji tego celu.
W opinii zwolenników najbardziej restrykcyjnego podejcia do zrównowaonego
rozwoju zapewnienie trwaoci jest moliwe jedynie w przypadku przestawienia
gospodarek na zuycie wycznie zasobów odnawialnych (Daly & Farley, 2010).
Ponadto konieczne jest ograniczenie konsumpcji do poziomu umoliwiajcego
zdolno odtworzeniow tych zasobów. Najnowsze teorie zwizane z takim podejciem s okrelane jako gospodarka umiaru (Coyle, 2012; Dietz & O’Neil,
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2013). Zapewnienie trwaoci jest równie istotnym celem ekonomii dobra
wspólnego, co oznacza, e w tym zakresie koncepcje te pokrywaj si.
Pozornie obie koncepcje róni si w zakresie interpretacji pojcia
„zasób”. W zrównowaonym rozwoju nacisk pooony jest na kwestie rodowiskowe, poniewa to od nich zaley przetrwanie cywilizacji ludzkiej. W koncepcji
dobra wspólnego zasoby rodowiskowe s równie okrelane jako podstawowe,
chocia jest to bardziej rezultatem ich historycznego znaczenia, ni priorytetowego traktowania. Na równi z nimi s traktowane inne elementy, co wynika
z psychologicznych podstaw ekonomii dobra wspólnego. W efekcie kapita (zasoby) jest dzielony na trzy grupy: materialny (dotyczcy obiektów fizycznych),
ludzki (okrelajcy cechy, waciwoci poszczególnych osób) oraz spoeczny
(odnoszcy si do relacji pomidzy lud mi). Takiego szerokiego ujcia mona si
dopatrzy równie w zrównowaonym rozwoju, chocia czsto zasoby niematerialne s marginalizowane. Triada podstawowych adów (gospodarczy, spoeczny
i rodowiskowy), bdcych obszarem zainteresowania zrównowaonego rozwoju, powoduje, e oprócz zasobów materialnych i procesów rodowiskowych
istotne znaczenie odgrywaj równie relacje spoeczne (zjawiska niematerialne).
wiadczy o tym moe m.in. postulat wyodrbnienia z kapitau spoecznego
i nadania wikszej wagi oddzielnej grupie, jak miaby by ad kulturowy
(Thorsby, 2010). W konsekwencji mona uzna, e rónice w zakresie postrzegania zasobów s niewielkie, a wic obie te koncepcje s do siebie zblione.
Jak ju wspomniano, drug istotn cech zrównowaonego rozwoju jest
konieczno ograniczenia konsumpcji. Stworzono nawet oddzielne pojcie
zrównowaonej konsumpcji, czyli takiej, która powinna by realizowana jednoczenie w czterech podstawowych wymiarach: ekologicznym, spoecznym,
psychologicznym i czasowym (Kieczewski, 2004). Poprzez wymiar psychologiczny naley rozumie sytuacj, gdy poziom konsumpcji materialnej nie
prowadzi do deprywacji potrzeb psychologicznych, takich jak: dobre relacje
z innymi lud mi, czas wolny, dobre stosunki rodzinne i jako rodowiska
przyrodniczego. Z kolei wymiar czasowy dotyczy koniecznoci zapewnienia
przyszym pokoleniom podobnych moliwoci zaspokajania swoich potrzeb,
jakie s dostpne obecnie.
W przypadku dobra wspólnego problem konsumpcji ma drugorzdne znaczenie. Dziaanie na rzecz zapewnienia trwaoci zasobów rodowiska wie si
z koniecznoci ich wykorzystywania w sposób zapewniajcy trwao dostpu,
a wic przeciwdziaanie nadmiernej eksploatacji. Trudno jednak okreli, czy takie
podejcie do konsumpcji mona uzna za zblione do zrównowaonego rozwoju.
Wydaje si, e przyjmujc due uogólnienie, stwierdzenie o zbienoci pogldów
w zakresie konsumpcji w ramach tych dwóch koncepcji jest uzasadnione.
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W wyniku powyszego podejcia naley wywnioskowa, e obie koncepcje odchodz od neoklasycznego zaoenia dotyczcego maksymalizacji zysku.
Dziaanie to nie jest jednak celem tych koncepcji, ale efektem ubocznym realizacji priorytetów. Ponadto zmiana ta jest nieco inaczej argumentowana.
W ramach zrównowaonego rozwoju podkrela si konieczno nastawienia na
rozwój kosztem wzrostu. Istotne jest zadbanie o efekty zewntrzne, nie majce
wyceny w rachunku ekonomicznym, a wane dla co najmniej jednego z trzech
podstawowych adów. W ten sposób wartoci niematerialne, wynikajce ze rodowiskowych i spoecznych aspektów s równie brane pod uwag. W ekonomii
taka zmiana jest okrelana jako przesunicie uwagi z optimum ekonomicznego do
optimum spoecznego.
W koncepcji dobra wspólnego brak zainteresowania maksymalizacj zysku
wynika z nadrzdnej wartoci bezpieczestwa caej spoecznoci uytkowników
danego dobra. W ten sposób równie moemy mówi o deniu do osignicia
optimum spoecznego, jednake wydaje si, e jest ono znacznie wziej rozumiane, ni w przypadku koncepcji zrównowaonego rozwoju.
Ostatnim z podstawowych aspektów porównania obu koncepcji jest skala
oddziaywania. Koncepcja zrównowaonego rozwoju zostaa opracowana z myl o makroekonomicznej skali oddziaywania, której realizacja wymaga dziaa
na poziomie mikroekonomii. Z kolei idea dobra wspólnego wywodzi si z dziaa
lokalnej spoecznoci, tj. tam, gdzie spoeczno bya w stanie ustali wspólne
reguy postpowania. Wraz z globalizacj i rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a zwaszcza Internetu, dobra wspólne stay si równie
dostpne w skali planety. Jednake nadal rozwizania makroekonomiczne,
zwaszcza o charakterze teoretycznym, odgrywaj niewielk rol w rozwoju
ekonomii dobra wspólnego. W przypadku analizy dobra wspólnego w kontekcie
globalnym moliwe do zastosowania s rozwizania typowe dla wasnoci komunalnej. Problemem jest identyfikacja zagroe, poniewa zazwyczaj w tej
skali s one znacznie trudniejsze do wykrycia ni zagroenia lokalne.
Oprócz powyszych zagadnie mona jeszcze wyróni szereg innych
cech wspólnych obu koncepcji, jednake ich znaczenie jest drugorzdne,
co spowodowao, e nie zostay w niniejszym opracowaniu uwzgldnione. Zaliczy do nich mona m.in.: negacj neoklasycznego podejcia do gospodarki,
uznanie istotnej roli instytucji w kreowaniu nowego porzdku wiata, czy te
narastajc potrzeb planetarnego traktowania niektórych zasobów. 22 W tym
zakresie mona wskaza, e destrukcja warstwy ozonowej czy nadmierna emisja
gazów cieplarnianych do atmosfery to typowe przykady tragedii dóbr wspól22

Wicej na temat potrzeby planetarnego spojrzenia na gospodark por. (Grubb, 2014; Prandecki, 2014a).
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nych. Zarzdzanie takimi dobrami jest znacznie trudniejsze, ale moliwe poprzez
odpowiednie porozumienia midzynarodowe. Za przykad moe posuy szereg
umów o zakazie zanieczyszczania mórz, które znaczco przyczyniy si do
ograniczenia emisji zanieczyszcze. Z kolei brak skutecznych rozwiza
w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest wyranym przykadem
poziomu komplikacji zwizanych z dobrami wspólnymi.
Powysze rozwaania nie prowadz do jednoznacznego wniosku dotyczcego wzajemnych relacji pomidzy obiema koncepcjami. Pomimo licznych
podobiestw oraz cz ciowo nakadajcych si obszarów zainteresowania
(gównie dotyczy to rodowiskowych dóbr wspólnych) koncepcje te posiadaj
wiele rónic. Autor niniejszego opracowania przyjmuje, e koncepcja zrównowaonego rozwoju jest czym wikszym i bardziej zoonym, ni ekonomia
dobra wspólnego, jednake to zaoenie moe by subiektywnym punktem widzenia. Niemniej naley podkre li, e wdroenie zasad dobra wspólnego nie jest
sprzeczne z koncepcj zrównowaonego rozwoju, a wrcz moe by pomocne
w osigniciu celu jakim jest trwao  rozwoju.
4.

Dobra wspólne w rolnictwie

Dobro wspólne w rolnictwie moe by postrzegane na trzy sposoby.
Po pierwsze, sektor ten moe by twórc dobra wspólnego. W ten sposób mona
traktowa bezpieczestwo ywno ciowe. Ponadto pewne efekty zewntrzne
produkcji rolniczej, np. pikno krajobrazu, tradycja i kultura wiejska równie
powinny by traktowane w kategoriach dobra wspólnego. Po drugie, rolnictwo
jest uzalenione od zasobów naturalnych i usug rodowiska, zapewniajcych
odpowiednie warunki do produkcji ro linnej i zwierzcej. Te zasoby i procesy nie
s uwzgldnianie w rachunku produkcyjno-ekonomicznym gospodarstwa i sektora rolnego, co powoduje, e czsto s niezauwaane i pomijane – s efektami
zewntrznymi. W dugim okresie ich znaczenie jest fundamentalne dla funkcjonowania caych spoeczno ci. Z tego powodu wskazane jest zarzdzanie nimi
w charakterze dobra wspólnego. Po trzecie, rolnictwo moe korzysta z wiedzy
i zdobyczy wspóczesnej techniki, takich jak Internet, wolne oprogramowanie,
czy te otwarte technologie. Takie dobra czsto s zaliczane do sfery spoeczno-produkcyjnej, w której oprócz dóbr majcych typowo komercyjne zastosowanie
jest równie miejsce na dobra wspólne.
Zdecydowanie naley podkre li, e w rolnictwie priorytetow rol odgrywaj dobra wspólne wice si ze rodowiskiem. Zazwyczaj s one
zaliczane do dóbr podstawowych, czyli takich, które maj fundamentalne zna58

czenie dla trwania spoecznoci. W tym zakresie mona wyróni m.in.
ryboówstwo (zasoby ryb oraz owiska), przyrod (dziedzictwo przyrodnicze,
rónorodno biologiczna, np. ziarno), klimat, wody (powierzchniowe i podziemne), gleb, lasy, pastwiska, a nawet krajobraz.
Jednake ponownie warto podkreli, e same te zasoby nie przesdzaj
o moliwoci zakwalifikowania do kategorii dobra wspólnego. Konieczne s
odpowiednie relacje spoeczne i zasady wspólnego gospodarowania danym dobrem, aby mona byo mówi o gospodarce dobra wspólnego. Dlatego te
wikszo zasobów uytkowanych w gospodarkach kapitalistycznych nie spenia
kryteriów dobra wspólnego i nie jest zarzdzana w ten sposób. Zazwyczaj dobra
te s niezauwaane (tak si dzieje np. z wikszoci procesów okrelanych jako
usugi rodowiska) lub stanowi warto prywatn, zarzdzan w sposób
komercyjny, przynoszcy korzyci wacicielowi, a nie caej spoecznoci. Stanowi wic one potencjalny zasób dobra wspólnego.
Istotnym zagadnieniem jest ocena moliwoci i zasadnoci gospodarowania zasobami rodowiska w charakterze dóbr wspólnych. W tym kontekcie na
pierwszy plan wysuwaj si dwie kwestie: problem akceptacji spoecznej dla
gospodarowania na zasadach dobra wspólnego oraz efekt skali takiego zarzdzania. W historycznych spoecznociach, charakteryzujcych si rozproszonym
osadnictwem i specyficzn form izolacji poszczególnych spoeczestw, gospodarowanie na zasadzie dobra wspólnego byo pewnego rodzaju wymogiem
koniecznym, warunkujcym przetrwanie caej grupy. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, a w szczególnoci poprzez rozwój praw wasnoci i wdraanie
rewolucji przemysowej, ilo dóbr wspólnych ulegaa zmniejszeniu, co spowodowao poczucie, e ich zastosowanie dotyczy tylko rozwiza lokalnych.
Jednake mona sobie wyobrazi wspólne gospodarowanie, np. za pomoc
spódzielczoci, równie duymi terenami. W ten sposób poprzez efekt skali
mona jednoczenie uzyskiwa lepsze rezultaty (plony), np. w wyniku peniejszego wykorzystania mocy produkcyjnych (mechanizacja rolnictwa), przy
jednoczesnym zapewnieniu dobrych praktyk rolniczych oraz zachowaniu walorów cennych przyrodniczo, niezbdnych do prawidowego dziaania lokalnych
ekosystemów i zapewniajcych odpowiedni poziom usug rodowiska, wspierajcych produkcj roln. Co wicej, we wspóczesnym wiecie mona próbowa
wprowadza rozwizania traktujce jednakowo wkad pracy i kapitau (nie tylko
finansowego, ale równie jako ziemia, wiedza, maszyny) w form spódzielczoci, co umoliwiaoby trwao dobra wspólnego.
Wyzwaniem jest wic wyodrbnienie bod ca, który uzasadniaby
wprowadzenie gospodarowania na zasadzie dobra wspólnego. W przeszoci
czynnikiem sprawdzajcym si w tej roli byy rónego rodzaju zagroenia. Za59

zwyczaj miay one charakter niekorzystnych warunków gospodarowania (uprawy
lub hodowli) powodujcych ryzyko utraty efektów pracy, przy jednoczesnym
braku moliwoci zapewnienia poywienia i innych zasobów z zewntrz.
Wprowadzenie wspólnych zasad powodowao, e caa spoeczno osigaa korzyci umoliwiajce przetrwanie w niekorzystnych okresach kosztem
potencjalnych wyszych zysków w czasie koniunktury. Wspóczenie, oprócz
zagroenia, zauwaa si szereg innych czynników (np. ch rozwoju wspólnoty,
poczucie przynalenoci do grupy) majcych znaczenie dla rozwoju dobra
wspólnego. Jednake wci poczucie zagroenia jest istotn przesank rozwoju
dobra wspólnego. W szczególnoci naley je uzna za podstawowy bodziec
rozwoju rodowiskowych dóbr wspólnych. Rónica polega jedynie na interpretacji zagroenia. Wspóczenie to czowiek jest niebezpieczny dla samego siebie.
Wikszo zmian zachodzcych w rodowisku naturalnym ma charakter antropogenny. Czsto skutkuj one zmniejszeniem produkcyjnoci rolnictwa.
W konsekwencji mona uzna, e dziaania czowieka degradujce rodowisko
naturalne s zagroeniem. Zarzdzanie dobrem wspólnym powinno wic polega
na eliminowaniu praktyk zagraajcych trwaoci produkcji rolnej. Ze wzgldu
na skal oddziaywania rolnictwa ilo czynników, jakie powinny by brane pod
uwag, jest znacznie wiksza. Taka argumentacja jest trudna do zaakceptowania
ze wzgldu na brak przewiadczenia (wiedzy) o szkodliwoci stosowanych
praktyk oraz poczuciu niewielkiego zwizku pomidzy przyczyn a skutkiem.
Wynika to z przesunicia w czasie pomidzy wystpieniem szkodliwego czynnika, a pojawieniem si skutków.
Jednym z argumentów uzasadniajcych ide dobra wspólnego jest dugoterminowa nieefektywnoci indywidualnego podejcia. W przypadku
przysowiowego wspólnego pastwiska podzielenie go na dziaki i rozdysponowanie praw wasnoci bdzie skutkowa deniem kadego z wacicieli do
maksymalizacji wasnego zysku, a nie trwaoci zasobu jako caoci. Brak widocznych skutków ich dziaa, regulacji prawnych i konkurowanie na lokalnym
rynku najprawdopodobniej doprowadz do nadmiernej eksploatacji zasobu.
W efekcie skutki gospodarowania dobrem wspólnym, okrelane jako dylemat
wi nia, równie bd widoczne. Co wicej, poprzez ustalenie regu gry (zasad
zarzdzania dobrem wspólnym) mona si spodziewa, e wikszo spoeczestwa dostosuje si do nich23, a wic dziki lepszemu dostpowi do informacji
23

Warto przypomnie, e neoklasyczny dylemat wi nia jest oparty na modelu homo oeconomicus, którego wady zostay ju wczeniej wspomniane (por. Prandecki, 2015). Jednym
z jego zaoe jest nadrzdno celu maksymalizacji zysku. Warto podkreli, e w realnym
wiecie takie podejcie nie ma miejsca, zwaszcza w przypadku ustalenia okrelonych regu
dziaania (a ma to miejsce w przypadku gospodarowania dobrem wspólnym). Dylemat wi nia
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i odpowiednim narzdziom kontroli skuteczniej bdzie zapobiega zagroeniom
dotyczcym hipotetycznego dobra wspólnego. Posugujc si dylematem wi nia mona wskaza, e dobro wspólne oznacza gr, w której wszyscy uczestnicy
osigaj mniejsze, ale za to stabilne korzyci. Dziaanie na wasn rk (wydzielenie indywidualnych dziaek) bdzie skutkowa niepohamowanym przez
wspólne reguy deniem do maksymalizacji zysku, a wic krótkoterminowym
osiganiem zysków wyszych ni przy wspópracy. Jednake w dugim okresie
moe to prowadzi do nadmiernej eksploatacji zasobu i ograniczenia produkcji.
Dowiadczenia, np. masowa erozja gleb w wyniku nieodpowiedniej intensywnej
gospodarki, pokazuj, e bardziej zachowawcze zarzdzanie w oparciu o ustalone
reguy mogoby dugookresowo przynie wiksze korzyci. W ten sposób mona
wskaza, e zarzdzanie poprzez dobro wspólne jest jak najbardziej zrównowaonym sposobem gospodarowania w rolnictwie.
Oprócz argumentów potwierdzajcych zasadno stosowania dobra
wspólnego konieczna jest jeszcze ocena agentów zmian mogcych doprowadzi
do wdroenia nowego podejcia do rolnictwa. Jak ju wspomniano, za najbardziej
prawdopodobne podmioty przemian uwaa si pokolenie Y, czyli obecnych
dwudziesto- i trzydziestolatków, którzy charakteryzuj si wysz skonnoci do
ryzyka i negacj ustalonego porzdku. Jednake w Europie, w rolnictwie przewaaj osoby z najstarszych grup wiekowych (Chmieliski et al., 2013). Ponadto
tendencja ta utrzyma si ze wzgldu na ma atrakcyjno pracy w rolnictwie
(m.in. stosunkowo niskie zarobki, may presti, dua ilo zobowiza, sezonowo prac) powodujc, e najbardziej aktywne osoby wybieraj atwiejsze
ycie w miecie (Ross Gordon Consultants SPRL, 2000). W konsekwencji mona
stwierdzi, e w sektorze rolnictwa, który charakteryzuje si duymi moliwociami wdraania idei dobra wspólnego, w szczególnoci w postaci rodowiskowych dóbr wspólnych, szanse na szybk realizacj nowych, alternatywnych
rozwiza s niewielkie. Oczywicie skonno ta jest zrónicowana geograficznie. W Europie idea dobra wspólnego ma pewne zakorzenione tradycje, co
powoduje, e jest znana i wstpnie akceptowana. W Ameryce Pónocnej trudno
spodziewa si podobnego zainteresowania ze wzgldu na brak rozpowszechnionej tradycji wspólnego gospodarowania dostpnymi zasobami oraz odmienne
dotyczy specyficznej sytuacji, w której jednostka dziaa wbrew ustalonym reguom decydujc
si na oszustwo. W realnym wiecie ta teoria nie ma powszechnego zastosowania tak samo jak
przestpcy stanowi mniejszo w spoeczestwie. Wikszo dostosowuje si do obowizujcych regu. W konsekwencji, w ujciu modelowym naleaoby raczej zaoy, e dylemat
wi nia równie dotyczy mniejszoci, ni ogóu spoeczestwa, a wic nie powinien by
podstaw okrelania zachowa ludzkich w kontekcie gospodarowania dobrem wspólnym.
Powinien on raczej suy do uwzgldnienia w modelu takiego dobra marginesu bezpieczestwa interesariuszy próbujcych omija ustalone sposoby postpowania.
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wzorce kulturowe (silnie zakorzenione znaczenie prawa wasnoci).
Z czasem, wraz z rosncym udziaem pokolenia Y, mona si spodziewa wzrostu zainteresowania t form zarzdzania.
Wnioski
Podstawowe rozwaania na temat dóbr wspólnych prowadz do kilku
wniosków. Przede wszystkim naley podkreli, e dobro wspólne nie jest tylko
zasobem (przedmiotem lub usug), ale równie relacj spoeczn, zwizan
z jego zarzdzaniem. W konsekwencji nie s one dane przez natur, ale s wynikiem konsensusu spoecznego.
Ponadto upowszechnienie gospodarowania w oparciu o dobra wspólne
wymaga gruntownej przebudowy paradygmatu ekonomii. W tym zakresie naley
zwróci uwag na kilka aspektów, tj.:
x odejcie od ekonomii pozytywnej na rzecz normatywnej (to czowiek okrela zasady rynku, a nie „niewidzialna rka rynku”);
x odejcie od modelu homo oeconomicus, a zwaszcza zaoenia
o koniecznoci maksymalizacji zysku;
x przeniesienie nacisku z optimum ekonomicznego na optimum
spoeczne;
x zwikszenie nacisku na trwao wykorzystania zasobów.
W konsekwencji naley stwierdzi, e rozwaania na temat powszechnego
wprowadzenia podstaw gospodarowania na zasadach dobra wspólnego prowadz
do wyonienia si nowego nurtu ekonomii, nazywanego ekonomi dobra
wspólnego. Na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie okreli jego teoretyczne podstawy, ale rónice s wystarczajco due, aby oddzieli go od
ekonomii gównego nurtu.
Powysze zagadnienia wskazuj na istnienie zbienoci wielu celów pomidzy ekonomi dobra wspólnego a ekonomi zrównowaonego rozwoju.
W tym zakresie naley wymieni wspólne denie do osignicia optimum spoecznego, nastawienie na trwao, dbao o zasoby naturalne, uznanie znaczenia
instytucji w realizacji celu oraz denie do umiaru. Koncepcje te róni jednak
wiele szczegóów. Ekonomia umiaru kadzie wikszy nacisk na psychologiczne
podstawy dziaania, natomiast priorytetem koncepcji zrównowaonego rozwoju
jest jego trwao, niezalenie od formy gospodarowania.
W rolnictwie dobro wspólne moe mie zarówno charakter rodowiskowy
(wspólne wykorzystanie zasobów naturalnych), jak i spoeczno-produkcyjny
(dzielenie si wiedz, wykorzystanie dóbr wspólnych do celów gospodarczych,
jak i rozwoju relacji spoecznych). W praktyce zdecydowanie zauwaa si
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przewag dziaa majcych na celu gospodarowanie rodowiskowymi dobrami
naturalnymi. Takie praktyki maj gównie miejsce w sytuacjach wynikajcych
z poczucia zagroenia, kiedy to o zdolnociach przetrwania okrelonej spoecznoci lokalnej moe zdecydowa wspópraca. Czsto zagroenie nie musi by
aktualne, a jedynie wynika z tradycji, kiedy to w momencie tworzenia regu
zarzdzania dobrem wspólnym istniao ryzyko wystpienia sytuacji decydujcych o przetrwaniu spoecznoci.
We wspóczesnym rolnictwie obserwujemy inne rodzaje zagroe ni dawniej. Obecnie to czowiek, poprzez nadmiern ekspansj, stanowi zagroenie dla
rodowiska i tym samym trwaoci zdolnoci produkcyjnych rolnictwa. W efekcie
rodowisko i jego unikalne walory (np. procesy glebotwórcze, zapobieganie erozji)
powinny by zarzdzane jako dobra wspólne. Wymaga to jednak radykalnej zmiany
spoecznej na rzecz normatywnego podejcia do gospodarki i takiego sterowania jej
rozwojem, który umoliwiaby trwae korzystanie z tych zasobów. W tym celu
niezbdne jest upowszechnienie nowych paradygmatów ekonomii, co oznacza
dugotrwa zmian spoeczn. Dodatkowo niekorzystne zmiany demograficzne,
skutkujce starzeniem si ludnoci wiejskiej, powoduj trudnoci ze wskazaniem
grup spoecznych, które mogyby si przyczyni do przeprowadzenia zmian.
W efekcie naley si spodziewa upowszechnienia i akceptacji idei dobra wspólnego w dugiej perspektywie, tj. co najmniej kilkunastu lat.
Naley podkreli, e przedstawione rozwaania nie wyczerpuj problematyki dóbr wspólnych. Wci potrzebne jest bardziej precyzyjne zdefiniowanie
tego pojcia. Bez tego identyfikacja dóbr wspólnych jest utrudniona, w szczególnoci dotyczy to rolnictwa oraz oceny wpywu dóbr wspólnych na trwao rozwoju, bdcej podstaw koncepcji zrównowaonego rozwoju. Rozwaania na
temat miejsca dobra wspólnego w teorii ekonomii nie daj odpowiedzi na pytanie
dotyczce moliwoci wyceny dóbr tego rodzaju. Jest to istotne ze wzgldu na
zasadnicze rozbienoci w zakresie podejcia do gospodarowania pomidzy zwolennikami ekonomii dobra wspólnego a zwolennikami neoklasycznego podejcia
do ekonomii. W ramach ekonomii gównego nurtu podmioty gospodarujce,
w tym i gospodarstwa rolne, s nastawione na maksymalizacj zysku i osignicie
optimum ekonomicznego. W przypadku ekonomii dobra wspólnego nadrzdn
warto ma trwao, której zachowanie moe by realizowane kosztem maksymalizacji zysku. Wycena wartoci trwania danego zasobu w czasie jest niezwykle
trudna i ma charakter subiektywny, czsto wynikajcy z przesanek kulturowych.
To dodatkowo komplikuje moliwoci pieninej wyceny wartoci dobra wspólnego. Studia nad dobrem wspólnym wymagaj wic dalszych bada, zarówno
w zakresie teoretycznym, oceny poszczególnych przypadków, jak i ogólnych
metod mierzenia ich wartoci.
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Zagroenia rodowiska pochodzenia rolniczego jako skutek
efektów zewntrznych
Wprowadzenie
Rozwaania dotyczce efektów zewntrznych wskazuj, e istniej rozwizania umoliwiajce ich internalizacj do rachunku ekonomicznego. Jednake,
aby byo to moliwe, konieczne jest zidentyfikowanie takich efektów. Wielo
zagadnie nieobjtych rachunkiem ekonomicznym powoduje, e jedynie niektóre
z nich lub wybrane grupy mog by stopniowo uwzgldniane przez rynek.
Z punktu widzenia zrównowaonego rozwoju konieczne jest rozszerzenie
rachunku ekonomicznego o spoeczne i rodowiskowe aspekty. Ze wzgldu na
wielo czynników, jakie s pomijane, istotne jest ich odpowiednie pogrupowanie
oraz wskazanie tych, które maj kluczowe znaczenie. Niniejsze opracowanie skupia si na rodowiskowych efektach zewntrznych powizanych z rolnictwem,
tj. majcych wpyw na produkcj roln lub bdcych efektem ubocznym rolnictwa.
Ponadto przedstawiono antropogeniczny punkt widzenia, tj. uwzgldniono gównie czynniki rodowiskowe istotne z perspektywy czowieka, a nie trwania ekosystemów w okrelonej homeostazie.
Celem pracy jest wskazanie najbardziej istotnych grup efektów zewntrznych powizanych z rolnictwem. Dziaanie to zostao zrealizowane za
pomoc analizy krytycznej dostpnej literatury oraz bada wasnych autora.
1.

Zagroenia globalne

Wpyw efektów zewntrznych na gospodark i warunki ycia czowieka
bdzie si róni w zalenoci od skali oddziaywania. Z tego powodu rozwaania
powinny by prowadzone na co najmniej trzech rónych poziomach, tj. lokalnym,
regionalnym oraz planetarnym.
Za punkt wyjcia najlepiej jest przyj ostatni z tych poziomów, tj. globalny. Jest on trudny do oceny ze wzgldu na wielo i zoono procesów
zachodzcych w tej skali. To powoduje brak konsensusu odnonie do katalogu
zagroe oraz moliwoci przeciwdziaania im. Jednake warto podkreli, e
utrzymanie trwaoci rozwoju na poziomie caej planety moe uchroni ludzko
przed katastroficznymi scenariuszami rozwoju. Brak zachowania równowagi
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globalnej spowoduje nieskuteczno dziaa na innych poziomach. Silne lokalne
zrównowaenie i nawet wzgldnie bezpieczna sytuacja mog by zdestabilizowane przez róne zewntrzne czynniki oddziaywania. Za przykad moe
posuy destrukcja systemu politycznego w Syrii i powstanie na czci terytorium tego kraju oraz czci Iraku Pastwa Islamskiego. Sposób sprawowania
wadzy przez radykalne grupy muzumanów oraz toczce si walki zbrojne doprowadziy do masowych ruchów migracyjnych. Ludzie zmuszeni ucieka ze
swoich domów wybieraj za cel swoich wdrówek obszary bogate, bezpieczne,
o moliwie najwyszym poziomie stabilizacji. W ten sposób naturalnym celem
migracji staa si Unia Europejska, a w szczególnoci Niemcy. Analogicznie
mona si spodziewa, e w przypadku innych zagroe, np. zwizanych ze
zmianami klimatycznymi, nastpi podobne tendencje (por. Stern, 2006).
W rezultacie, w przypadku wystpienia regionalnych zaburze równowagi,
przewiduje si, e na obszarach uznawanych za bezpieczne równie nastpi
znaczce pogorszenie sytuacji.
Wobec powyszego, doprowadzenie do trwaoci rozwoju w skali lokalnej
moe nie by wystarczajce. Zagroenia mog by zminimalizowane jedynie
w sytuacji planetarnego spojrzenia na róda zachodzcych przemian. Dziaania
podejmowane na niszych szczeblach powinny by podporzdkowane celowi
planetarnemu. Jednoczenie naley pamita, e czowiek jest bardziej skonny
do podejmowania dziaa lokalnych, które rozumie i akceptuje. Z tego powodu,
realizujc globalne cele, nie mona pomija lokalnych uwarunkowa i podejmowa dziaa mogcych prowadzi do znaczcego, lokalnego pogorszenia
jakoci ycia, poniewa nie bd one skuteczne.
W niniejszym opracowaniu za punkt wyjcia przyjto koncepcj granic
planetarnych (Rockström, Steffen, Noone, Persson, Chapin III, Lambin i in.,
2009). Jest ona jedn z wielu prób wskazania zrównowaonej cieki rozwoju,
jednake w przeciwiestwie do innych propozycji nie sugeruje kierunku podejmowanych dziaa, a jedynie okrela progi wykorzystania zasobów, jakich
ludzko nie powinna przekroczy. Koncepcja zostaa oparta na istnieniu omiu
kluczowych obszarów ryzyka utraty trwaoci rozwoju, jakimi s:
x nadmierny poziom rolniczego wykorzystania ziemi,
x utrata biorónorodnoci,
x przekroczenie poziomów uycia azotu i fosforu,
x zuycie wody,
x zakwaszenie oceanów,
x zmiana klimatu,
x uszczuplenie warstwy ozonowej,
x stenie atmosferyczne aerozolu i zanieczyszcze chemicznych.
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Dodatkowo w 2015 r. dodano obszar nazwany „nowe podmioty”, do którego
zalicza si nowe substancje, organizmy lub formy ich funkcjonowania (Steffen
i in., 2015). Najbardziej znanym przykadem nowych podmiotów jest GMO.
W kadym z obszarów powinna by wyznaczona granica, której przekroczenie moe prowadzi do nieodwracalnych zmian w rodowisku, skutkujcych
w dugim okresie globaln katastrof. Jednake wspóczesna wiedza nie pozwala
na oszacowanie kilku granic. Tak jest w przypadku nowego, dziewitego obszaru,
gdzie nie wyznaczono adnych wska ników, ani nie okrelono granic. Wynika to
z niemonoci okrelenia siy oddziaywania poszczególnych gatunków i substancji na ekosystemy. Wskazano jedynie, e mog one mie istotn si
oddziaywania na bezpieczestwo systemu Ziemi. Podobne problemy spowodoway, e granice nie zostay wyznaczone w obszarze atmosferycznego stenia
aerozolu i zanieczyszcze chemicznych oraz w zakresie jednego z komponentów
biorónorodnoci, tj. funkcjonalnoci rónorodnoci biologicznej. Poprzez to
pojcie autorzy rozumiej zestaw cech, poprzez które biorónorodno wpywa
na stabilne funkcjonowanie systemu Ziemi (Mace i in., 2014).
Wyznaczenie odpowiednich puapów wykorzystania zasobów w ramach
kadego obszaru wie si z zastosowaniem szeregu uogólnie, co oznacza, e
nawet zblienie si do granic planetarnych wie si z ryzykiem naruszenia
równowagi caej Ziemi. Istotnym jest, e koncepcja granic opiera si nie tylko na
podejciu zasobowym, tj. wskazuje dopuszczalne poziomy zuycia zasobów, ale
równie bierze pod uwag rónego rodzaju procesy zachodzce w rodowisku.
W ten sposób okrelenie puapów stao si bardziej wiarygodne. Dziki temu
zaproponowane granice spotkay si z pozytywnym przyjciem wikszoci rodowiska naukowego i, co naley podkreli, wbrew oczekiwaniom autorów nie
wzbudziy wikszych kontrowersji.
W pierwotnym badaniu wskazano, e w trzech przypadkach (zmiany
klimatyczne, utrata biorónorodnoci oraz zmiany naturalnych cykli obiegu
azotu) granice bezpieczestwa zostay przekroczone (Rockström, Steffen, Noone,
Persson, Chapin III & Lambin, 2009). Ponadto obawy budzio nadmierne
wykorzystanie fosforu, który, w przeciwiestwie do wielu innych rzadkich
substancji, nie posiada adnego zamiennika (Schröder i in., 2010). Jednake
w aktualizacji bada opublikowanej w 2015 r. zauwaa si, e granic planetarn
ludzko przekroczya jeszcze w zakresie wykorzystania powierzchni ziemi
(Steffen i in., 2015).
Publikacja z 2015 r. wywoaa te dyskusj w zakresie szacunków
wykorzystania zasobów wody. Przyjte puapy nie zostay podwaone, ale cz
naukowców uznaa, e globalny pobór zosta okrelony na zbyt niskim poziomie.
Odpowiednia korekta tych wyników moe prowadzi do wniosku, e w tym
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przypadku równie doszo do przekroczenia granicy (Jaramillo & Destouni,
2015). Autorzy raportu przekonuj jednak, e ich wyniki s bardziej
prawdopodobne (Gerten i in., 2015). Pozostae wyniki nie budz kontrowersji. Na
ich podstawie mona stwierdzi, e sytuacja w zakresie zmian klimatycznych,
zmniejszenia warstwy ozonowej i zakwaszenia oceanów jest stabilna.
W pozostaych obszarach zauwaono zmiany powodujce pogorszenie sytuacji.
Sektor rolnictwa jest cile powizany z obszarami przekroczenia
rodowiskowych granic wydolnoci Ziemi, tj. z: nadmiernym poziomem
rolniczego wykorzystania ziemi, utrat biorónorodnoci, przekroczeniem
poziomów uycia azotu i fosforu oraz zmianami klimatu. Dodatkowo ma on
wpyw na poziom zuycia wody. Poza tym zauwaana jest silna niekorzystna
dynamika zmian w wymienionych obszarach (poza klimatem). Oznacza to,
e w skali globalnej konieczne s pilne dziaania majce na celu uwzgldnienie
w rachunku ekonomicznym jak najwikszej iloci efektów zewntrznych,
wpywajcych na odpowiedni gospodark wymienionymi zasobami.
Jednoczenie, jak wspomniano wczeniej, naley zauway, e przyjte
wska niki granic planetarnych dotycz gospodarowania w skali caej Ziemi.
W przypadku mniejszych obszarów (w ukadzie regionalnym lub lokalnym)
moe zaistnie konieczno bardziej restrykcyjnego podejcia do wielu z nich,
np. poziom wykorzystania wody na obszarach charakteryzujcych si duym jej
deficytem bdzie znaczco niszy ni uredniona wielko dla wiata.
Identyfikacja i pó niejsza internalizacja efektów zewntrznych powinna
uwzgldnia dziaania majce na celu zmniejszenie presji rolnictwa na rodowisko w obszarach, gdzie granice planetarne s ju przekroczone lub zmierzaj
w kierunku przekroczenia.
W ten sposób priorytetem powinno by:
x przeciwdziaanie nadmiernym zmianom gleby,
x ochrona zasobów wodnych i bardziej efektywne ich wykorzystanie,
x zwikszenie racjonalnoci gospodarowania zasobami azotu i fosforu,
x zahamowanie procesów redukcji rónorodnoci biologicznej,
x przeciwdziaanie zmianom klimatycznym.
Dodatkowo naley zwróci uwag na efekty zewntrzne dotyczce spoecznych aspektów zrównowaonego rozwoju. W tym zakresie naley wymieni
przede wszystkim bezpieczestwo ywnociowe i bezpieczestwo ywnoci,
zdrowie i dobrostan zwierzt oraz jako ycia na obszarach wiejskich24.
24

Zagadnienia zwizane ze spoecznymi efektami zewntrznymi i spoecznymi dobrami
wspólnymi nie zostay poruszone w niniejszym opracowaniu, poniewa bd przedmiotem
dalszych bada w kolejnych latach Programu Wieloletniego.
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Oprócz wyej wymienionych mona zidentyfikowa szereg innych
zasobów i procesów, istotnych z punktu widzenia globalnych, regionalnych
i lokalnych uwarunkowa, jednake wydaje si, e w obecnej sytuacji ich
internalizacja nie jest niezbdna. Jako przykad moe posuy jedna
z najbardziej istotnych usug wykonywanych przez roliny, jak jest proces
fotosyntezy. Wspóczenie naturalna produkcja tlenu25 nie jest w aden sposób
wyceniana, pomimo e gaz ten jest niezbdny w procesach oddychania. Wynika
to z duej jego obfitoci, zwaszcza na terenach wiejskich26.
2.

Charakterystyka wybranych grup efektów zewntrznych

Podstawowymi czynnikami produkcji rolnej s gleba i woda. Oba zostay
umieszczone wród dziewiciu granic planetarnych. Co wicej, w obu przypadkach doszo ju do przekroczenia ustalonych granic.
Gleba spenia wiele istotnych funkcji, takich jak (Gruszczyski, 2014):
x produkcja biomasy,
x stabilizacja chemizmu i filtrowanie zanieczyszcze (sorpcja),
x przeksztacanie skadników chemicznych i magazynowanie wody,
x zapewnienie warunków do rónorodnoci biologicznej (róne gleby
i siedliska),
x akumulacja wgla organicznego (SOC),
x ochrona dziedzictwa geologicznego i archeologicznego,
x rodowisko fizyczne i kulturowe dla dziaalnoci ludzi.
Z rolniczego punktu widzenia istotna jest produkcyjna warto gleby, czyli
zapewnianie miejsca ukorzenienia i magazynowanie skadników odywczych dla
rolin. W zalenoci od jakoci i skadu gleby moliwe jest uprawianie rónych
gatunków rolin. Jednake wiele sposobów gospodarczego wykorzystania
powierzchni ziemi moe powodowa straty substancji lub waciwoci umoliwiajcych ycie i wzrost odpowiednich gatunków. Jedn z przyczyn s równie
nieodpowiednie praktyki rolnicze. Z tego powodu rolnictwo powinno dy do
stosowania praktyk zmierzajcych do redukcji takich problemów, jak:
25

Autor ma wiadomo, e tlen w czystej postaci jest wykorzystywany jako gaz techniczny
w przemyle lub w opiece szpitalnej, co wie si z jego odpowiedni produkcj i przechowywaniem. To powoduje, e ma on cen rynkow, jednake w naturze warto produkcyjna
tlenu nie jest uwzgldniana w rachunku ekonomicznym.
26
Tlenotwórcza warto rolin, zwaszcza drzew, moe mie istotne znaczenie dla jakoci
powietrza w duych skupiskach miejskich, a w szczególnoci obiektów wielkopowierzchniowych. Zagadnienie to nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, wic nie bdzie
szerzej rozwijane.
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x
x
x
x
x
x

erozja,
ruchy masowe,
ubytek wgla organicznego
zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi (np. cikimi metalami, sol),
zasklepianie,
zagszczanie.
Sporód rodowiskowych zagroe rozwoju rolnictwa w Polsce jednym
z najczstszych jest zjawisko degradacji substancji organicznej. Poprzez to
pojcie naley rozumie zbiór wszystkich zwizków organicznych poza nierozoonymi czciami rolin, resztkami zwierzt i ywymi mikroorganizmami,
które znajduj si w glebie (Gosek, 2008). Obecno tych substancji w glebie jest
niezbdna do prawidowego wzrostu rolin. Utrzymanie salda bilansu substancji
organicznej w glebie jest uznawane za istotny wska nik poprawnego gospodarowania w rolnictwie, uwzgldniajcego wymogi rodowiska (Ku, Krasowicz
& Kopiski, 2008). Proces ten zazwyczaj jest bardzo powolny, co powoduje
niezauwaanie go przez rolników. Jego skutkiem jest degradacja próchnicy
i spadek wielkoci plonów. W rolnictwie do utrzymania bilansu substancji organicznej w glebie najczciej stosuje si nawoenie substancjami organicznymi
oraz utrzymanie odpowiedniej struktury upraw (w tym midzyplonów).
Utrzymanie dodatniego salda bilansu substancji organicznych jest jednym
z podstawowych aspektów zrównowaonego rozwoju rolnictwa. Innym, czsto
spotykanym zjawiskiem, jest erozja. Oba procesy, tj. utrata substancji organicznej
w glebie oraz erozja, nie s wyceniane w dziaalnoci rolniczej. S one negatywnymi efektami zewntrznymi. Ich bezporednia identyfikacja oraz mierzenie
wymagayby analizy kadego przypadku oddzielnie, co powodowaoby nadmiern komplikacj procedury oraz rozrost kosztów. Z tego powodu bardziej
adekwatn wydaje si ocena poszczególnych praktyk rolniczych pod ktem tych
dwóch kryteriów. Przypisanie i wyliczenie odpowiednich wska ników umoliwiaoby ocen skali zjawiska i ewentualn dalsz wycen degradacji gleb
w Polsce. Takie podejcie nie uwzgldnia wszystkich zagadnie zwizanych
z procesami degradacji gleb. Wiele dodatkowych zagadnie zostao opisanych
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i lenych27, jednake ich znaczenie nie jest
tak istotne, jak uwzgldnienie dwóch wspomnianych efektów.
Woda jest niezbdnym czynnikiem w uprawach i hodowli. Ponadto jest
niezastpiona. Z tego powodu ograniczenia w dostpie do wody stanowi istotn
barier dla prowadzenia dziaalnoci rolniczej. Uwaa si, e rolnictwo jest
27

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i lenych. Tekst obowizujcy od
23.11.2015 r. Dz.U. z 2015 poz. 909.
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gównym globalnym uytkownikiem wody, tj. w tym sektorze konsumowane
jest ok 70% cakowitego zuycia wody. W skali globalnej coraz czciej zauwaa si problemy z dostpem do wody (Chartres & Varma, 2010). Moe to by
spowodowane fizycznym brakiem wody lub niemonoci jej pozyskania
z przyczyn ekonomicznych – tzw. ubóstwem wodnym. W tym drugim przypadku istniej zasoby wodne (np. podziemne), ale ludzie nie s w stanie ich
pozyska. W 2008 r., w wyniku fizycznego braku wody lub ubóstwa wodnego
cierpiao ok. 2,8 mld ludzi. Prognozy w tym zakresie równie nie s optymistyczne (Ercin & Hoekstra, 2014). W 2030 r. problemy te mog dotyczy nawet
3,9 mld osób (Lean, 2009; RT, 2013).
Polska jest pooona w strefie umiarkowanego klimatu, ale charakteryzuje
si ubogimi zasobami wody. W rolnictwie od lat osiemdziesitych XX w. praktycznie nie ma sezonu, w którym w co najmniej jednej gminie nie wystpiyby
deficyty wody i tym samym straty w uprawach. Susza przycigna medialn
uwag w szczególnoci w 2015 r., ale naley podkreli, e zdarzenia z 1992
i 2006 r. byy znacznie bardziej dotkliwe dla polskiego rolnictwa.
W polskim rolnictwie gównym ródem wody s naturalne opady. Pobór
i nawadnianie stanowi niewielki udzia w cakowitej konsumpcji. Statystycznie
pobór wody przez rolnictwo i lenictwo (wraz z napenianiem stawów rybnych)
stanowi jedynie 10,2% caoci rocznego, krajowego zapotrzebowania (tab. 2).
Jednake warto zwróci uwag, e w statystykach s uwzgldnione jedynie dane
pochodzce z gospodarstw o powierzchni powyej 20 ha (GUS, 2014). Mniejsze
gospodarstwa, których jest ponad 1,9 mln, nie zostay objte badaniem.
Brak uwzgldnienia wikszoci gospodarstw rolnych budzi zastrzeenia co
do precyzji przedstawionych danych, zwaszcza e redni udzia poboru wody na
cele rolnicze w UE wynosi 24% (EEA, 2009). To pokazuje, e dane dotyczce
gospodarowania wod w rolnictwie mog by znaczco niedoszacowane. Warto
przy tym pamita, e Polska jest krajem stosunkowo ubogim w wod, jednake
niezalenie od tego ubóstwa, zuycie wody do nawadniania w rolnictwie i lenictwie oraz nawadniana powierzchnia systematycznie zmniejszaj si (tab. 3).
Biorc pod uwag zmiany klimatyczne oraz raporty na temat granic planetarnych, zauwaa si, e konsumpcja wody ronie, a w wielu regionach wiata
dostp do niej staje si coraz bardziej utrudniony. Prognozy przewiduj narastanie tego tempa, co oznacza, e równie w Polsce gospodarka wod moe sta si
jednym z priorytetowych wyzwa rodowiskowych. W przypadku rolnictwa
czynnik ten jest wrcz niezbdny. W przyszoci naley wic spodziewa si
wzrostu wartoci wody i kosztów gospodarowania z tym zwizanych. Bdzie to
miao swoje odzwierciedlenie w rachunkach kosztów. Obecnie, ze wzgldu na
niedoskonao statystyk, uwzgldnienie wody w rachunku ekonomicznym wy74

daje si bardziej adekwatne poprzez ocen wodochonnoci praktyk rolniczych.
Ustalenie odpowiednich wska ników przypisanych poszczególnym praktykom
pozwolioby ustali szacunkowe koszty poboru wody w Polsce.
Tabela 2. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludnoci
wedug róde poboru
2000

WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓ

EM

Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Wody z odwadniania zakadów górniczych oraz
obiektów budowlanych (uyte do produkcji)
Cele produkcyjne
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Wody z odwadniania zakadów górniczych oraz
obiektów budowlanych (uyte do produkcji)
Nawodnienia w rolnictwie i lenictwie oraz
napenianie i uzupenianie stawów rybnych
Wody powierzchniowe
Wody podziemne
Eksploatacja sieci wodocigowej
Wody powierzchniowe
Wody podziemne

2005

2010

2012

2013

11048,5

10940,3

hm3
10866,4

10830,3

10577,0

9150,6
1747,3

9205,7
1640,4

9172,6
1625,2

9142,9
1629,8

8898,9
1616,6

150,6
7637,9
7221,5
265,8

94,2
7734,1
7420,9
219,0

68,6
7650,7
7382,3
199,8

57,7
7697,1
7439,1
200,3

61,5
7505,3
7243,5
200,3

150,6

94,2

68,6

57,7

61,5

1060,6

1101,0

1153,3

1102,4

1080,4

1060,6
–
2350,1
868,5
1481,5

1101,0
–
2105,2
683,8
1421,4

1153,3
–
2062,4
637,0
1425,4

1102,4
–
2030,8
601,4
1429,5

1080,0
0,4
1991,3
575,4
1415,9

ródo: (GUS, 2014, s. 151).

Tabela 3. Nawadnianie w rolnictwie i lenictwie oraz uzupenianie stawów rybnych
wedug wielkoci obiektów
WYSZCZEGÓLNIENIE
2000
2005
U YTKI ROLNE I GRUNTY LE NE

Powierzchnia nawadniana w tys. ha
Obiekty nawadniane
o powierzchni w ha:
20-25
26-50
51-100
101-200
201-500
501-750
751-1000
1001 i wicej
Pobór wody i cieków w hm3
w tym cieków

2010

2012

2013

99,1
821

77,9
706

68,9
597

66,8
675

69,5
685

113
244
216
128
91
13
8
8
112,6
2,2

115
221
177
105
67
7
6
8
94,9
2,1

92
191
149
82
63
7
5
8
76,8
1,7

124
239
156
87
52
5
5
7
81,7
1,6

114
243
163
92
55
6
5
7
79,7
0,7

47,7
743

49,8
791

49,6
793

49
800

STAWY RYBNE

Powierzchnia napeniana w tys. ha
Obiekty napeniane
o powierzchni w ha:
10-25
26-50
51-75
76-100
101-150
151-200
201-500
501 i wicej
Pobór wody w hm3

44,8
688

253
273
183
194
78
88
53
65
67
67
21
24
25
25
8
7
950,3 1008,1

ródo: (GUS, 2014, s. 172).
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304
304
322
203
206
205
96
95
91
62
61
58
66
68
66
23
25
25
30
27
26
7
7
7
1078,2 1022,3 1001,5

W uprawach istotnym czynnikiem jest dostarczenie odpowiednich substancji odywczych. Sporód nich najwicej uwagi powica si azotowi,
fosforowi i potasowi. Zrównowaona gospodarka nawozami powinna bilansowa
potrzeby pokarmowe rolin, co oznacza, e proces nawoenia trzeba dostosowa
do wymaga poszczególnych gatunków. Jest to szczególnie istotne w obliczu
licznych ostrzee o naruszeniu globalnej równowagi tymi zasobami w gospodarce (Steffen et al., 2015), tj. nadmiernego zuycia w rolnictwie (Brownlie i in.,
2015). W szczególnoci jest to widoczne w krajach wysokorozwinitych (Bodirsky i in., 2014).
W Polsce nieprawidowa gospodarka nawozami wynika z nieproporcjonalnego ich stosowania, tj. nadmiernego uycia jednych przy niedoborze innych.
Zazwyczaj wie si to z przesadnym wykorzystaniem nawozów azotowych,
których stosowanie czsto przekracza moliwoci absorpcji rolin, a niedoborem
fosforu. W takich sytuacjach nadmiar nawozu nie jest przyswajany przez roliny,
a jedynie zalega w glebie, z której pó niej jest wypukiwany w wyniku retencji
wodnej. W ten sposób nadwyka azotu przedostaje si do jezior, rzek i morza,
co powoduje ich eutrofizacj, przyspieszony rozwój glonów, obnienie poziomu
tlenu rozpuszczonego, toksyczne dziaania dla organizmów wodnych, negatywny
wpyw na skuteczno dezynfekcji chlorem, ograniczenie moliwoci wtórnego
wykorzystania wody oraz potencjalne zagroenia zdrowotne. Zwizki azotowe
zawarte w wodzie do picia równie mog stanowi zagroenie dla zdrowia ludzi,
a szczególnie niemowlt (Gromiec, 2014).
Skutkiem nadmiernego wykorzystania zwizków azotowych jest naruszenie
globalnych cykli obiegu azotu w przyrodzie, a nawet przekroczenie wspomnianych
granic planetarnych (Steffen i in., 2015). Przewiduje si, e w perspektywie kilkunastu lat moe to doprowadzi do trwaych niedoborów tego pierwiastka
w przyrodzie. Skutkiem bdzie pogorszenie produkcyjnoci rolnictwa, a nawet
ryzyko utraty bezpieczestwa ywnociowego.
W przypadku fosforu globalna sytuacja nie jest a tak trudna, ale zauwaa
si istnienie podobnych tendencji. Warto zwróci uwag, e w skali wiata
rolnictwo jest gównym ródem zanieczyszczenia ekosystemów przez zwizki
azotowe. W przypadku fosforu jest podobnie, ale udzia ten jest znacznie mniejszy.
Nieprawidowa gospodarka nawozami wynika z traktowania naturalnych
procesów nawoenia jako efektu zewntrznego. To tworzy problem braku
zrównowaonej gospodarki tymi zasobami, polegajcy na ignorowaniu moliwoci dostarczenia odpowiednich zwizków przez natur. Jest to dobrze
widoczne na przykadzie Polski (tab. 4). W oparciu o dane statystyczne mona
stwierdzi, e rednio w krajowych gospodarstwach pobór azotu jest porównywalny z nawoeniem (GUS, 2014), co oznacza brak uwzgldnienia naturalnych
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róde tego zasobu. Ponadto, pomimo nadmiernego stosowania, zauwaalny jest
stay wzrost zapotrzebowania na ten zasób (tab. 5).
Przyrost zuycia azotu przy nadmiernym jego stosowaniu oznacza, e dotychczasowa wycena wartoci azotu nie jest adekwatna do jego uytecznoci.
Przedmiotem analizy nie powinna by wielko poday, lecz zbilansowanie zuycia tego pierwiastka (lub jego ekwiwalentu). Z tego powodu wykorzystane
narzdzia powinny stanowi bodziec do zrównowaonego zastosowania azotu,
czyli kara zarówno jego nadmiar, jak i niedobór.
Rónorodno biologiczna to zrónicowanie wszystkich ywych organizmów wystpujcych na Ziemi w ekosystemach ldowych, morskich i sodkowodnych oraz w zespoach ekologicznych, których s czci (Konwencja
o ró norodnoci biologicznej, sporz dzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca
1992 r., 1992). Dlatego te moe ona przybiera wiele form organizacji przyrody.
Wyrónia si m.in. (Prandecki & Sadowski, 2010, s. 30):
x „rónorodno genetyczn mówic o mnogoci genów w ramach rónych
gatunków;
x rónorodno gatunków, czyli mnogo gatunków rolin, ptaków i innych
zwierzt oraz mikroorganizmów;
x rónorodno ekologiczn (ekosystemow), czyli rozmaito ukadów
powstaych z koegzystencji gatunków tworzcych wielorako ekosystemów czy krajobrazów;
x rónorodno biogeograficzn rozpatrywan w zalenoci od pooenia
geograficznego w skali globalnej;
x rónorodno krajobrazow – przy czym naley pamita, e krajobraz
moe by naturalny lub kulturowy, czyli uksztatowany przez czowieka.
W Europie niemal 100% krajobrazu stanowi krajobraz kulturowy”.
Wielo elementów skadajcych si na ten zasób powoduje, e utrzymywanie go w odpowiedniej jakoci jest bardzo zoone. Wspóczenie uwaa si,
e degradacja rónorodnoci biologicznej jest jednym z priorytetowych problemów rodowiska przyrodniczego. Traktuje si j jako drugi co do wanoci
problem rodowiskowy wspóczesnego wiata. Utrata poszczególnych gatunków
lub ekosystemów moe prowadzi do nieodwracalnych zmian powodujcych
utrat usug rodowiska, istotnych z rolniczego punktu widzenia, a nawet do
zmiany homeostazy na poziomie lokalnym, regionalnym lub planetarnym. Degradacja rónorodnoci biologicznej jest spowodowana (Kozowski, 2005, s. 77):
x utrat rodowiska;
x fragmentacj ekosystemów (dzieleniem obszarów przyrodniczych na czci, np. poprzez budow le zagospodarowanej sieci drogowej);
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x synantropizacj (zmianami zachodzcymi w przyrodzie pod wpywem
dziaalnoci czowieka, urbanizacji, wzrostu zaludnienia, niewaciwej
uprawy ziem, w tym zaorywania k, osuszania bagien i torfowisk, nadmiernym stosowaniem chemicznej ochrony rolin);
x zanieczyszczeniem rodowiska;
x inwazj obcych gatunków;
x bezporedni eksploatacj;
x tpieniem poszczególnych gatunków.
Tabela 4. Bilans azotu brutto wedug województw (rednia z lat 2011–2013)
Przychód

Rozchód

nawoenie

azot

WOJEWÓDZTWA
mineralne naturalne

materia
siewny
i sadzeniaki

wizany
symbiotycznie

w opadzie
z atmosfery

pobrany
z plonami

Saldo
bilansu
brutto
(przychód-rozchód)

Efektywno
(rozchód/
przychód)

w kg azotu (N) /ha uytków rolnych
POLSKA

78,4

36,6

2,3

3,8

10,9

79,7

52,3

60,4

Dolnolskie

96,3

13,1

2,4

2,0

11,8

85,7

39,9

68,2
53,2

Kujawsko-pomorskie

110,5

40,7

2,5

3,8

9,3

88,8

78,0

Lubelskie

68,6

23,9

2,6

3,2

10,5

69,4

39,4

63,8

Lubuskie

76,0

21,0

2,1

3,5

11,2

66,9

46,8

58,9

ódzkie

81,3

43,3

2,6

2,8

9,8

74,2

65,5

53,1

Maopolskie

39,6

31,5

1,9

4,0

11,5

75,2

13,3

85,0

Mazowieckie

61,3

43,9

2,0

3,7

11,3

74,3

47,9

60,8

122,5

25,5

2,6

1,5

11,2

107,9

55,4

66,1

Opolskie
Podkarpackie

39,0

21,0

2,0

3,4

11,5

64,8

12,1

84,2

Podlaskie

57,4

59,0

1,8

4,3

9,9

89,2

43,2

67,4

Pomorskie

89,8

28,5

2,6

4,1

9,4

77,7

56,8

57,8

lskie

75,3

36,8

2,3

2,6

10,7

78,1

49,6

61,2

witokrzyskie

61,2

59,2

30,1

2,4

4,7

10,2

65,3

41,3

Warmisko-mazurskie

74,6

39,7

1,9

5,8

9,7

84,8

47,0

64,4

Wielkopolskie

95,5

59,0

2,4

3,7

12,6

87,0

86,1

50,3

Zachodniopomorskie

98,2

14,2

2,3

6,0

11,7

77,3

55,1

58,4

ródo: (GUS, 2014, s. 130), na podstawie: Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa –
Pastwowy Instytut Badawczy (Jerzy Kopiski) wg metodologii „Nutrient Bugest”
OECD/eurostat danych: GUS, IO uzyskanych w ramach pastwowego Monitoringu rodowiska oraz Krajowego Orodka Bilansowania i Zarz dzania Emisjami.
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Tabela 5. Zuycie nawozów mineralnych i wapniowych w Polsce
(w czystym skadniku)
Wyszczególnienie

1999/2000

2004/2005

2010/2011

2011/2012

2012/2013

w tysicach ton

Nawozy mineralne (NPK)
azotowe (N)
fosforowe (P2O5)
potasowe (K2O)
Nawozy wapniowe (CaO)ª

1526,5
1628,4
1954,4
861,3
895,3
1091,1
296,8
324,3
408,4
368,4
408,8
454,9
1693,9
1455,6
568,3
Na 1 ha uytków rolnych w kg
Nawozy mineralne (NPK)
85,8
102,4
129,1
azotowe (N)
48,4
56,3
72,1
fosforowe (P2O5)
16,7
20,4
27,0
potasowe (K2O)
20,7
25,7
30,1
Nawozy wapniowe (CaO)ª
95,1
91,5
37,6
a) cznie z wapnem defekacyjnym.
ródo: GUS, 2014, s. 129.

1883,8
1094,7
370,8
418,3
507,8

1943,4
1179,1
374,1
390,2
634,7

125,8
73,1
24,8
27,9
33,9

133,0
80,7
25,6
26,7
43,4

Zjawiska te s pozornie niezauwaane, wydaje si, e destrukcja ekosystemów i wymieranie gatunków nastpuje gdzie daleko w innych regionach
wiata, co powoduje poczucie, e nie jestemy za to odpowiedzialni. Skutkiem tej
sytuacji jest gwatowne tempo redukcji biorónorodnoci. W raporcie Living
Planet Index 2014 podkrelono, e globalnie, w porównaniu do 1970 r., populacja
tysicy gatunków krgowców zmniejszya si o 52%. Obserwacje pokazuj
narastanie tempa tego procesu (WWF, 2014). Skala zjawiska jest tak dua, e
nastpujca zmiana jest okrelana jako szóste wielkie wymieranie gatunków
(Kozowski, 2005). Poprzednie byy spowodowane czynnikami naturalnymi, np.
uderzeniem wielkiej asteroidy czy wybuchem superwulkanu. Obecne wymieranie
wynika z dziaalnoci czowieka. Jego tempo jest zaskakujce dla czowieka. Dla
przyrody, w której zmiany zachodz w czasie geologicznym (liczonym epokami
szybko zmian jest zabójcza).
Rolnictwo, ze wzgldu na swoje silne powizanie z przyrod i produkcyjne
wykorzystanie rodowiska jest szczególnie powizane z zasobami naturalnymi.
Z tego powodu jego rola w zapewnieniu rónorodnoci biologicznej ma szczególne znaczenie. Wynika to m.in. z a cuchowej relacji pomidzy rolnictwem
a rónorodnoci biologiczn. Oznacza to, e rolnictwo powoduje jednoczenie
spadek rónorodnoci biologicznej, a degradacja rónorodnoci biologicznej moe
prowadzi do spadku produkcyjnoci rolnictwa. W ten sposób czowiek sam podcina sobie ga , na której siedzi. Niestety proces niszczenia i jego skutek nie
zachodz jednoczenie, co powoduje niezauwaanie wielu problemów, ani
zwizków przyczynowo-skutkowych.
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Rolnictwo moe przyczynia si na wiele sposobów do degradacji rónorodnoci biologicznej. O destrukcyjnym wpywie industrializacji rolnictwa na
biorónorodno mog wiadczy rónice w zakresie stanu przyrody w Polsce
w porównaniu do Europy Zachodniej i Wschodniej. Polskie rolnictwo, gównie
z powodu duego rozdrobnienia, stao si czynnikiem umoliwiajcym przetrwanie wielu gatunków i ekosystemów. Istotnym tego przejawem s wiejskie
krajobrazy naturalno-kulturowe, zachowane gównie na tzw. cianie wschodniej
(Symonides, 2014). Do najbardziej szkodliwych dziaa zalicza si: monokulturow gospodark, stosowanie agresywnych rodków ochrony rolin (gównie
pestycydów), wprowadzanie obcych gatunków do rodowiska oraz uycie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).
Gospodarowanie na coraz wikszych obszarach nalecych do jednego
waciciela jest naturaln konsekwencj industrializacji rolnictwa i chci optymalizacji korzyci poprzez osignicie efektów skali. Ze zwikszaniem areau
wie si zmniejszanie rónorodnoci upraw w ramach prowadzonej dziaalnoci.
Moliwie jak najwiksze uproszczenie produkcji powoduje redukcj kosztów
i nakadów pracy. Umoliwia to specjalizacj gospodarstwa i pozorne osiganie
wikszych dochodów. Jednake odbywa si to kosztem niewliczanych do rachunku efektów zewntrznych. Jednym z nich jest degradacja rónorodnoci
biologicznej. Zastosowanie monokultury na duych obszarach powoduje,
e wiele organizmów traci moliwo funkcjonowania w warunkach zblionych
do naturalnych.
Stosowanie rónego rodzaju agresywnych rodków ochrony rolin przyczynia si do zwikszenia produktywnoci upraw, jednake dziaanie to nie musi
by efektywne. Badania wskazuj, e w dugim okresie wiele gatunków przyzwyczaja si do rodków ochronnych, uodparnia na nie i tworzy bardziej
wytrzymae, trudniejsze do zwalczenia odmiany. To samo dzieje si z gatunkami
poytecznymi, lecz w tym przypadku obserwuje si ich degeneracj.
Spadek rónorodnoci biologicznej moe prowadzi do utraty wielu usug
rodowiska porednio zwizanych z produkcj roln. Najbardziej wyrazistym
tego przykadem jest zmiana w zakresie wystpowania owadów zapylajcych.
Przyczyn jest korzystanie z coraz bardziej agresywnych rodków ochrony rolin,
w tym pestycydów. Jest to moliwe dziki wykorzystaniu upraw GMO odpornych na pestycydy. Czsto organizmy genetycznie modyfikowane potrafi
wydziela substancje ochronne zagraajce szkodnikom. Jednake te same substancje powoduj wzrost miertelnoci populacji pszczó i trzmieli. Skutkiem
tego oraz monokulturowych gospodarek jest spadek populacji owadów zapylajcych. W europejskim rolnictwie zapylanie jest procesem niezbdnym do
prawidowego funkcjonowania okoo 84% gatunków rolin (Gallai, Salles, Settele
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& Vaissière, 2009). Badania pokazuj, e istotne jest nie tylko utrzymanie odpowiedniej populacji owadów, ale równie ich rónorodnoci gatunkowej, poniewa
poszczególne gatunki maj rón skuteczno w zalenoci od uprawy (Button
& Elle, 2014). Z tego powodu utrzymanie odpowiedniej iloci terenów niewykorzystywanych rolniczo (w celu zwikszenia biorónorodnoci) powinno by
traktowane jako dodatkowa produkcja rolna.
W Polsce spadek rónorodnoci biologicznej równie jest zwizany z rolnictwem. wiadczy o tym poziom wska nika liczebnoci pospolitych ptaków
krajobrazu rolniczego28, który od 2008 r. charakteryzuje si tendencj spadkow
i w 2014 r. wynosi ju ok. 83% wartoci dla 2000 r. Tendencja spadkowa jest wic
wiksza ni dla redniej UE (tab. 6). Ograniczeniu tego trendu mog suy rónego rodzaju dziaania zwizane z zazielenieniem oraz zwikszenie liczby upraw
w gospodarstwie.
Oddzieln kwesti stanowi owady zapylajce. Trudno jest oszacowa
liczb takich organizmów yjcych w naturze, ale mona zaoy, e owady podlegaj podobnym tendencjom jak ptaki. Naley podkreli, e w ostatnich latach
ronie liczba pszczó hodowlanych (tab. 7), co pozwala nieco zwikszy bezpieczestwo zapyle. Jednake liczba rodzin hodowanych pszczó (ok. 950 tys.
w 2013 r.) jest i tak znacznie mniejsza ni w latach 70 XX w., kiedy w Polsce
szacowano j na 2,4 mln (Sakowski, 2012). Zapylanie rolin przez owady wci
jest traktowane jako efekt zewntrzny, chocia istniej próby wyceny takiej usugi.
Moe to by robione poprzez okrelenie kosztu alternatywnego, czyli kosztu
rcznego zapylenia rolin lub te jako szacunek strat wywoanych brakiem zapylania (Gallai et al., 2009; Majewski, 2014).
Wpyw organizmów genetycznie modyfikowanych na rodowisko i czowieka to ostanie z gównych róde redukcji rónorodnoci biologicznej.
Bezpieczestwo stosowania GMO jest przedmiotem licznych sporów naukowych. Zwolennicy przekonuj o potencjalnych korzyciach z tego pyncych,
przeciwnicy wskazuj na liczne zagroenia. Wyniki wielu bada prowadzonych
na maych organizmach (myszy, szczury itp.) pokazuj, e stosowanie GMO
28

Jedn z podstawowych miar zmian biorónorodnoci zwizanych z rolnictwem jest wska nik liczebnoci pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland Birds Index – FBI).
W przypadku Polski skada si on z koszyka 22 ptaków, którymi s: bocian biay, pustuka,
czajka, rycyk, dudek, turkawka, skowronek, dzierlatka, wiergotek kowy, pliszka óta,
dymówka, poklskwa, klskawka, cierniówka, gsiorek, mazurek, szpak, makolgwa, kulczyk,
potrzeszcz, trznadel i ortolan. Punktem odniesienia jest 2000 r., dla którego wska nik ma
warto 1. W latach 2000–2003 odnotowano znaczny spadek wska nika FBI. W okresie 2003–
2007 utrzymywa si on na zblionym poziomie. W 2008 r. nastpi znaczcy skok liczebnoci
badanych ptaków. Jednake spadki w kolejnych latach spowodoway, e powróci on do poziomu ok. 0,85 i od kilku lat jest prawie niezmienny.
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moe powodowa liczne negatywne skutki uboczne, wcznie z uszkodzeniami
organów (Ewen & Pusztai, 1999; Pusztai, 2002; Vendomois de, Roullier, Cellier
& Seralini, 2009). Istniej równie badania wskazujce na negatywny wpyw
GMO na zdrowie czowieka (Lisowska & Chory, 2011). Dowiadczenia
wskazuj take na atwo zanieczyszczenia rodowiska przez GMO. Ponadto
GMO s badane jedynie w kontekcie danej, zmienianej cechy, a nie analizowane
w zakresie wpywu na cay ekosystem. W takim szerokim, holistycznym spojrzeniu moe si okaza, e destrukcyjne dziaanie GMO wobec szkodnika moe
przyczyni si do wikszych strat w caym ekosystemie (Dbrowski & Grabowski, 2012; National Research Council, 2002). Z tego powodu naley bardzo
ostronie podchodzi do tego typu produktów i ich zastosowania w rolnictwie.
Decyzja Ministerstwa rodowiska z pa dziernika 2015 r. w sprawie zablokowania stosowania GMO w polskim rolnictwie powoduje, e to zagadnienie nie
stanowi istotnego problemu i efekty zewntrzne wywoywane przez substancje
genetycznie zmodyfikowane na tym etapie bada nie musz by identyfikowane.
Tabela. 6. Trendy populacji ptaków krajobrazu rolniczego
Kraje

Zagregowany indeks trendu populacji wybranej grupy
ptaków lgowych uzalenionych od krajobrazu
rolniczego jako miejsca gniazdowania lub erowania
(2000=100).
2000

2005

2006

2007

2008

UE-27

100,0

95,6

93,5

93,0

92,8

Austria

100,0

95,1

87,2

84,9

77,4

Belgia

100,0

94,4

101,5

92,8

90,8

.

.

.

.

.

Czechy

100,0

89,2

83,8

79,3

97,3

Dania

100,0

76,4

80,7

82,6

79,2

Estonia

100,0

101,4

105,5

.

.

Finlandia

100,0

108,1

104,6

106,4

107,6

Francja

100,0

98,8

95,3

95,3

96,2

Hiszpania

100,0

89,5

87,1

86,0

84,2

Holandia

100,0

94,7

94,6

90,8

92,3

Irlandia

100,0

91,6

90,3

93,7

92,4

otwa

100,0

101,7

103,2

109,8

115,2

Niemcy

100,0

90,7

77,6

78,0

75,7

Norwegia

100,0

76,6

71,7

78,6

72,7

Polska

100,0

87,7

92,0

86,3

99,3

Szwajcaria

100,0

99,6

87,8

89,4

88,8

Szwecja

100,0

81,0

83,8

88,1

86,4

Wgry

100,0

114,7

106,5

99,4

105,3

Wielka Brytania

100,0

92,3

89,9

84,8

83,4

Wochy

100,0

85,8

70,2

104,6

.

Bugaria

ródo: (GUS, 2014, s. 529).
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Zmiany klimatyczne s ostatni z priorytetowych grup rodowiskowych
efektów zewntrznych. Prognozy w tym zakresie sugeruj, e najbardziej prawdopodobny jest globalny wzrost temperatury o okoo 1–2 stopnie Celsjusza
w perspektywie 2050 r. W przypadku braku zdecydowanych rozwiza, w drugiej poowie stulecia tempo przyrostu temperatury bdzie znacznie wiksze
(IPCC, 2013b). Przewidywane zmiany skutkuj szeregiem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Sporód nich naley wyróni: narastanie czstotliwoci
wystpowania gwatownych zjawisk pogodowych (ulewy, huragany, powodzie
i susze), przyspieszenie procesów wegetacyjnych oraz zaburzenia naturalnych
procesów obiegu wody w przyrodzie. Niektóre ze skutków zmian klimatu s ju
obserwowane.
Tabela 7. Stan pszczelarstwa
Wyszczególnienie

2000

2005

2010

2012

2013

W LICZBACH BEZWZGL DNYCH
Szacunkowa liczba pszczelarzy ...............
Szacunkowa liczba rodzin pszczelich .....
Struktura pasiek:

do 5 pni ....................
od 6 do 10 pni ............
od 11 do 20 pni ..........
od 21 do 50 pni ..........
od 51 do 80 pni ..........
od 81 do 150 pni ........
powyej 150 pni ........

40381
838344

36636
827419

W ODSETKACH
13,2
24,7
27,2
24,0
8,1
2,3
0,5

36453
876294

39504
937812

39741
954429

9,6
23,4
24,9
28,2
10,5

10,5
20,2
25,4
30,7
10,0

11,1
23,9
18,5
33,3
10,4

9,4
16,7
29,1
31,2
10,4

2,7
0,7

2,6
0,6

2,2
0,6

2,5
0,7

25
12

28
15

28
17

28
17

W KILOGRAMACH
rednia ilo miodu pozyskiwana z 1 rodziny
pszczelej w pasiekach powyej 80 pni ..............
w pozostaych pasiekach ............................

24
14

ródo: (GUS, 2014, s. 323).

Niezalenie od podejmowanych wysików politycznych, takich jak Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej w Paryu (COP21) z grudnia 2015 r., naley
zaoy, e w perspektywie 2050 r. wzrostu temperatury nie da si powstrzyma.
Wynika to ze zmian gospodarczych, majcych miejsce w krajach rozwijajcych
si. Statystyki wskazuj na stay wzrost emisji gazów. Potwierdzaj to dane dotyczce spalania paliw – gównego róda gazów cieplarnianych (tab. 8).
Dodatkowym problemem jest bezwadno procesów klimatycznych, które
powoduj, e nawet w przypadku ustabilizowania stenia gazów cieplarnianych
w atmosferze temperatura jeszcze przez jaki czas bdzie rosa. Z tego powodu
naley zaoy, e w perspektywie 2050 r. jedynie niewielkie ograniczenie
obecnych trendów jest moliwe.
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Tabela 8. Emisja CO2 ze spalania paliw
Wyszczególnienie
wiata)
Kraje
OECDb)
Kraje
spoza
OECDc)

1971

Zmiana
procentowa
1990-2013

1980

1990

2000

2010

2012

2013

13994,7

17779,6

20623,0

23321,6

29838,2

31490,5

32189,7

56,1%

9342,0

10582,0

11005,8

12446,6

12305,6

11990,1

12037,7

9,4%

4129,7

6638,1

8987,0

9260,8

16405,6

18404,7

19052,9

112,0%

a) Warto dla wiata uwzgldnia kraje OECD, spoza OECD oraz zuycie z midzynarodowych skadów morskich i lotniczych.
b) Przed 1990 r. dane nie uwzgldniaj udziau Estonii i Sowenii.
c) Dane sprzed 1990 r. uwzgldniaj Estoni i Soweni.
ródo: (IEA, 2015, s. 48).

Polska jest jednym z krajów, które mog dotkliwie odczu konsekwencje
zmian klimatycznych. Przewiduje si, e zmiany te bd wiksze ni w Europie Zachodniej oraz porównywalne, a miejscami mniejsze ni w Europie Pónocnej (tab. 9).
Te trendy oznaczaj znaczne konsekwencje dla rolnictwa. Jedne z waniejszych to zmiany w gospodarce wodnej. Dostp do niej bdzie bardziej
utrudniony, w szczególnoci w centralnej czci kraju (gównie Kujawy i Wielkopolska), gdzie opady s zdecydowanie mniejsze. To prowadzi do wniosku,
e racjonalne gospodarowanie wod w rolnictwie powinno równie wynika
z zagroe klimatycznych.
Ponadto warto zwróci uwag, e wzrost temperatury spowoduje przyspieszenie procesów wegetacyjnych. Obserwacje pokazuj, e przy wzrocie
temperatury o 1 stopie nastpuje 4–5-krotny wzrost lici i kwiatów. Nie
oznacza to jednak proporcjonalnego przyrostu plonów. Wrcz przeciwnie,
moe skutkowa spadkiem produkcyjnoci rolin. Na przykad szacuje si, e
jednostopniowy wzrost temperatury powoduje ok. 10% spadek plonów ryu,
czyli jednego z podstawowych skadników ywnoci (IPCC, 2007). Konsekwencj wikszego wzrostu rolin jest równie zwikszone zapotrzebowanie
na wod (Wolkovich i in., 2012).
Dodatkow konsekwencj zmian klimatycznych jest przesunicie okresu
wegetacji (Parmesan & Yohe, 2003; Root i in., 2003). Jego skutkiem jest powstajca luka czasowa pomidzy aktywnoci drapieników i ich ywicieli.
Wpywa to na spadek biorónorodnoci ekosystemów i tym samym pogorszenie
warunków do produkcji ywnoci (Thackeray i in., 2010).
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Tabela 9. Perspektywy wzrostu temperatury w Europie
w ramach scenariusza redniego (w stopniach Celsjusza)
Okres
Obszar

Lata
20152035

grudzie – luty
Europa
Europa
Polska
Zachodnia
Pónocna

do 1o

do 1,5o

1,5-2o

czerwiec – sierpie
Europa
Europa
Polska
Zachodnia
Pónocna
do 1o na wybrzeu Morza
Batyckiego,
Pónocnego
i Atlantyku;
rodkowa
cz kontynentu do 1,5o

1,5-5o
1,5-2o
Polska
wzrost
2-3o;
Lata
na Wyspach
zachodnia
w kiedo 1,5o
2035Brytyjskich
2-3o Polrunku
2065
do 2o
ska
wschodwschodnia
nim
ródo: Opracowanie wasne na podstawie (IPCC, 2013a).

do 1o Pomorze;
pozostaa
cz
kraju
1-1,5o

1-1,5o

2-3o

2-3o

Podsumowanie
Identyfikacja wpywu rolnictwa na podstawowe grupy rodowiskowych
efektów zewntrznych wskazuje na silne oddziaywanie tego sektora. Ilo
czynników i wzajemne interakcje pomidzy nimi powoduj, e trudno jest
jednoznacznie wyróni najbardziej istotne czynniki. Powysze badania prowadz do wniosku o koniecznoci dalszych prac w zakresie identyfikacji
i pó niejszej wyceny efektów zewntrznych w nastpujcych obszarach powizanych z rolnictwem:
x przeciwdziaanie nadmiernym zmianom gleby,
x ochrona zasobów wodnych i bardziej efektywne ich wykorzystanie,
x zwikszenie racjonalnoci gospodarowania zasobami azotu i fosforu,
x zahamowanie procesów redukcji rónorodnoci biologicznej,
x przeciwdziaanie zmianom klimatycznym.
W kadym z tych obszarów naley wyznaczy odpowiednie wska niki
umoliwiajce wycen efektów zewntrznych lub ich grup i ich wczenie do
rachunku ekonomicznego. W ten sposób rolnicy bd skuteczniej uwzgldnia
wymagania rodowiska w swojej praktyce.
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W oparciu o przedstawione rozwaania mona przyj wska niki w zakresie:
x ochrony gleby – bilans substancji organicznej w glebie,
x ochrony zasobów wodnych (brak propozycji)29,
x racjonalnoci gospodarowania nawozami – zuycie nawozów w zalenoci
od gleby i stosowanych praktyk rolniczych,
x rónorodnoci biologicznej – liczba stosowanych upraw w gospodarstwie,
x zmian klimatu – redukcj emisji ekwiwalentu CO2.
Przyjte wska niki nie wyczerpuj problematyki internalizacji efektów
zewntrznych, ale pozwalaj na podjcie dziaa w najbardziej newralgicznych
obszarach opartych na koncepcji granic planetarnych. Podobne rozwaania naleaoby podj w zakresie spoecznych aspektów zrównowaonego rozwoju,
w celu ochrony spoeczno-kulturowych walorów funkcjonowania rolnictwa
i obszarów wiejskich.
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Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Efekty zewntrze produkcji zwierzcej
a wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych
na przykadzie dobrostanu byda mlecznego
Wprowadzenie
Efekty zewntrzne wystpuj, gdy decyzje produkcyjne i konsumpcyjne
jednego podmiotu bezporednio oddziauj na decyzje i dziaania innych podmiotów, a wpyw ten nie znajduje penego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.
W przypadku rolnictwa jest to szczególnie widoczne, gdy efekty zewntrzne,
takie jak krajobraz rolniczy, produkcja tlenu, biorónorodno czy wpyw na rodowisko naturalne s odczuwane przez znaczn cz spoeczestwa.
Jednym z efektów zewntrznych w rolnictwie jest dobrostan zwierzt.
Naukowcy i praktycy zajmuj si tym zagadnieniem od wielu lat. Od niedawna
jest on take przedmiotem szerszej dyskusji spoecznej i politycznej. Poza
aspektami natury etycznej, humanitarnego utrzymania zwierzt czy wiadomoci spoecznej wanym elementem tej dyskusji jest ujcie dobrostanu jako
efektu zewntrznego. Jest to istotne z uwagi na postpujcy proces tzw. zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej i faktu stopniowego przenoszenia ciaru
wsparcia z produkcji na aspekty pozaprodukcyjne, takie jak generowanie dóbr
rodowiskowych.
Pojcie dobrostanu zwierzt gospodarskich nie ma jednej uniwersalnej
definicji. Mona przyj, e jest to stan harmonii pomidzy zwierzciem a jego
rodowiskiem, wyraajcy si prawidowym funkcjonowaniem fizjologicznym
i psychicznym, ywotnoci oraz wysok jakoci ycia (Pisula, 1999, za: Hurnik, 1995). Zmiany poziomu dobrostanu mog spowodowa istotne konsekwencje dla ekonomiki gospodarstw. Z jednej strony jego podnoszenie moe przyczyni si do wzrostu kosztów produkcji o 5-30% (Blandford, 2006; Mitchell,
2000, za: Bennett, 1997). Z drugiej strony zdrowe zwierzta osigaj lepsze wyniki produkcyjne, a zatem zapewnienie wyszego poziomu dobrostanu moe
przyczyni si do wzrostu przychodów (Koacz, 2006). Stwierdzono take, e
okoo 20-30% rónic w wydajnoci midzy rónymi obserwowanymi stadami
krów mlecznych zwizane jest z poziomem strachu, jaki odczuwaj zwierzta
w stosunku do ludzi (Soniewski, 2005a; Breuer i in., 2000), a krowy traktowane
agodnie daway rocznie o 500 litrów mleka wicej ni zwierzta traktowane
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bardziej brutalnie (badania eksperymentalne) (Soniewski, 2005b). Oznacza to
wzrost a o 13%.
Wprowadzenie mechanizmów wspierajcych generowanie korzyci zewntrznych, np. wyszego poziomu dobrostanu, bdzie istotnie wpywao na
wyniki produkcyjne i ekonomiczne osigane przez gospodarstwa. Oszacowanie
tego wpywu jest wanym elementem dyskusji nad zjawiskiem efektów zewntrznych i ich wyceny. W pracy przedstawiono dobrostan byda mlecznego
jako przykad korzyci zewntrznych, wskazujc na moliwe skutki podwyszenia jego poziomu.
1.

Efekty zewntrze w produkcji rolniczej

Pojcie efektów zewntrznych w teorii ekonomicznej wywodzi si od
Alfreda Marshalla, jednak jego rozumienie byo odmienne od dzisiejszego.
Teori rozwin nastpnie Arthur Pigou (Stankiewicz, 2007).
Bazujc na definicji zaproponowanej przez J. Meade w 1952 roku (Meade,
1952) (pierwsze bliskie wspóczesnemu rozumienie pojcia efektów zewntrznych) oraz uogólniajc j do wszystkich uczestników rynku, mona przyj, e
efekty zewntrzne wystpuj wówczas, gdy efektywno produkcyjna lub poziom uytecznoci jednego podmiotu zaley od dziaa innego podmiotu, przy
czym wpyw ten ma charakter pozarynkowy. Efekty zewntrzne zaliczane s do
róde niedoskonaoci rynku, a w rezultacie ich wystpowania dokonuje si
niewaciwa (tj. nieefektywna lub niesprawiedliwa) alokacja zasobów (Leszek,
2010). Mona wyróni korzyci i koszty zewntrzne. Jeeli moliwoci realizacji funkcji celu przez dany podmiot ulegn poprawie w wyniku dziaania
innego podmiotu (przy zaoeniu, e wpyw ma charakter pozarynkowy), powstaj korzyci zewntrzne, jeeli moliwoci te ulegaj pogorszeniu Ŧ wystpuj koszty zewntrzne (Graczyk i Kociszewski, 2013).
Efekty zewntrzne s istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego dobrobytu spoecznego. W sytuacji wystpowania efektów zewntrznych optimum
spoeczne róni si bowiem od optimum prywatnego. Rachunek ekonomiczny nie
uwzgldnia efektów zewntrznych, a co za tym idzie Ŧ nie obejmuje wszystkich
kosztów i korzyci. Gdyby obejmowa, optymalny poziom produkcji ulegby
przesuniciu. Przy pozytywnych efektach zewntrznych spoecznie optymalny
poziom produkcji jest wyszy ni uwzgldniajcy tylko rachunek prywatny, za
przy negatywnych efektach zewntrznych niszy. Zegar (2011) zwróci uwag na
fakt, e problem ten odnosi si take do zagadnienia konkurencyjnoci rolnictwa
– ekonomiczna i spoeczna nie s tosame i nie s takie same co do poziomu.
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Scitovsky (1954) wyróni cztery typy relacji w odniesieniu do efektów
zewntrznych w zalenoci od tego, kto generuje te efekty, a kto jest ich odbiorc:
x poziom uytecznoci konsumenta moe zalee od poziomu uytecznoci
innych konsumentów,
x poziom uytecznoci konsumenta moe zalee od dziaa producentów,
x wyniki osigane przez producenta mog zalee od dziaa konsumentów,
x wyniki osigane przez producenta mog zalee od dziaa innych producentów.
W przypadku rolnictwa rolnik jako producent generuje efekty zewntrzne,
natomiast konsumenci i inne podmioty gospodarujce, korzystajce z zasobów rodowiskowych zwizanych z rolnictwem, s ich odbiorcami. Wystpuj zatem relacje
trzeciego i czwartego typu. W efekcie rolnictwo wpywa na poziom uytecznoci
i produkcj podmiotów nawet tylko porednio z nim zwizanych niezalenie od tego,
czy przebywaj na obszarach wiejskich czy te nie. Wedug Kociszewskiego (2013)
w przypadku rolnictwa mona mówi o zewntrznych kosztach ekologicznych
i zewntrznych korzyciach rodowiskowych, przy czym rolnictwo konwencjonalne,
chów intensywny generuj gównie koszty zewntrzne, za korzyci zewntrze generowane s gównie przez gospodarstwa ekologiczne i ekstensywne pooone na
obszarach przyrodniczo cennych. Cho bezsprzecznie pozytywne efekty zewntrzne
s w przypadku rolnictwa ekologicznego wiksze, a negatywne efekty zewntrzne
ograniczone wzgldem rolnictwa konwencjonalnego. Pewnego rodzaju naduyciem
jest twierdzenie, e rolnictwo konwencjonalne generuje gównie koszty ekologiczne.
Analizujc chów byda mlecznego, mona wskaza szereg zewntrznych korzyci
rodowiskowych, m.in. zachowanie krajobrazu rolniczego, rónorodno krajobrazowa, produkcja tlenu czy dobrostan zwierzt. Zegar (2010) podkrela, e wanie
dodatnie efekty zewntrzne s szczególnie istotne w przypadku dziaalnoci rolniczej,
gdy rolnictwo wytwarza oprócz produktów rynkowych take szereg dóbr nie bdcych przedmiotem transakcji rynkowych.
Dobrostan zwierzt posiada szereg cech wskazujcych na to, i zalicza si
on do kategorii efektów zewntrznych:
x nie jest ujmowany w rachunku ekonomicznym gospodarstwa,
x jego poziom nie znajduje odzwierciedlenia w poziomie cen produktów
rolnych,
x nie jest gównym celem gospodarowania,
x jego poziom oddziauje na konsumentów w sposób inny ni cena.
Konsumenci wyraaj zainteresowanie warunkami, w jakich s utrzymywane zwierzta gospodarskie, chc, aby byy humanitarnie traktowane
(Reklewski, 2003; Szücs i in., 2007; Cozzi i in., 2008; Kehlbacher i in., 2012).
Wyszy poziom dobrostanu przyczynia si zatem do zwikszenia uytecznoci
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zainteresowanych tym konsumentów. Brak przeoenia tych oczekiwa ze strony
odbiorców i poziomu dobrostanu u dostawców na rachunek ekonomiczny, w tym
ceny, jest gównym argumentem potwierdzajcym, e dobrostan zwierzt gospodarskich jest efektem zewntrznym. Mona mówi raczej o korzyci
zewntrznej ni koszcie zewntrznym. Wystpowanie dobrostanu przyczynia si
bowiem do zwikszenia uytecznoci i spoecznie opacalne byoby zwikszenie
produkcji z zachowaniem wyszego jego poziomu.
Naley podkreli, e wpyw na generowanie efektów zewntrznych przez
rolnictwo maj rónego rodzaju regulacje prawne. Jak stwierdza Kociszewski
(2013), w wyniku wdroenia programu rolnorodowiskowego generowane s
korzyci zewntrzne przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów zewntrznych.
Wynika to z istoty programu, który zakada spenienie pewnych minimalnych
wymogów (cross-compliance). Równie autorka zgadza si z tym stanowiskiem.
W odniesieniu do dobrostanu zwierzt wprowadzenie zaostrzonych norm
utrzymania zwierzt gospodarskich przyczynia si do podwyszenia poziomu
dobrostanu, tj. do zwikszenia generowania zewntrznych korzyci.
Wanym problemem w dyskusji nad efektami zewntrznymi jest ich wycena.
Rolnictwo generuje gównie zewntrzne efekty rodowiskowe, kwestie ich wyceny
mona zatem odnie do metod wyceny rodowiskowych dóbr publicznych. Zakres
przedmiotowy zewntrznych efektów rodowiskowych i rodowiskowych dóbr
publicznych wrcz si czciowo pokrywa, np. dobrostan czy krajobraz rolniczy
wystpuj w obydwu kategoriach. Jednym ze sposobów wyceny dóbr publicznych
s metody wyceny warunkowej, np. CVM (Contingent Valuation Method). CVM
jest metod wyceny dóbr nierynkowych, któr sformuowa Ciriacy-Wantrup (Maaewska, 2015). Wystpuje ona w dwóch wariantach:
x oszacowanie korzyci na podstawie odpowiedzi konsumenta na bezporednie pytanie o kwot, jak byby skonny zapaci za dane dobro
(willingness to pay  skonno do zapaty);
x oszacowanie korzyci na podstawie odpowiedzi konsumenta na bezporednie pytanie o kwot, która kompensowaaby zmian lub utrat
danego dobra (willingness do accept – skonno do akceptacji).
Metod t mona te dostosowa do wyceny efektów zewntrznych, jednake nie
bdzie to wycena precyzyjna, a bazujca jedynie na deklaracjach konsumentów.
Graczyk i Kociszewski (2013) proponuj wycen efektów zewntrznych
poprzez zastosowanie „standardowej procedury ekonomicznej”. Jest ona
znacznie bardziej czaso- i pracochonna, jednak równie dokadniejsza. Polega
na okreleniu sposobów oddziaywa i nastpnie ich wycenie. Analogiczn
metod od szczegóu do ogóu zastosowaa autorka w badaniach przytoczonych
w niniejszej pracy.
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2.
2.1.

Dobrostan byda mlecznego w prawodawstwie
Obowizujce standardy wiatowe, unijne i krajowe

wiatowa Deklaracja Praw Zwierzt jest jednym z najwaniejszych w skali
globalnej aktów prawnych dotyczcych dobrostanu zwierzt. Zostaa uchwalona
w 1977 r. w Londynie pod patronatem UNESCO. Trzy lata póniej zostaa ratyfikowana przez ONZ. W jej preambule znajduje si zapis mówicy, „e kade
zwierz ma pewne prawa, e nieznajomo i lekcewaenie tych praw sprowadziy
czowieka i prowadz go nadal na drog przestpstw przeciwko naturze i zwierztom; e uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzcych do
egzystencji stanowi podstaw wspóistnienia wszystkich istot ywych; (...) e
poszanowanie zwierzt przez czowieka wie si z poszanowaniem ludzi midzy
sob i e ju od najmodszych lat naley czowieka uczy obserwowa , rozumie ,
szanowa i kocha zwierzta”. Jej znaczenie polega na tym, e stanowi podstaw
do regulacji krajowych, w tym do polskiej ustawy o ochronie zwierzt (Matuszewski i Walczak, 2005).
W Europie na szczególn uwag zasuguje Europejska Konwencja
o ochronie zwierzt hodowlanych i gospodarskich przyjta w Strasburgu
w 1976 r. przez Rad Europy (ze zmianami w 1992 r.). Zawiera ona postanowienia dotyczce utrzymania zwierzt i sprawowania nad nimi opieki. Zapisy tej
konwencji odnosz si do zapewnienia zwierztom warunków odpowiednich do
ich potrzeb fizjologicznych i etologicznych stosownie do posiadanej wiedzy.
Polska jest jednym z krajów, które podpisay, ale nie ratyfikoway konwencji.
Kolejnym wanym aktem w prawodawstwie unijnym jest przyjty
w 2006 r. przez Parlament Europejski plan dziaa do 2010 r. dla poprawy dobrostanu zwierzt (Animal Welfare Action Plan) (Portal Komisji Europejskiej).
Aktualnie obowizuje druga edycja tego planu: Animal Welfare Ŧ EU Action
Plan, Evaluation and the Second Strategy on Animal Welfare. Opracowana zostaa take Strategia Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierzt
na lata 2012–2015. Wskazane w niej zostay czynniki warunkujce dobrostan
w Unii Europejskiej oraz omówione dziaania strategiczne, które naley podj ,
aby poprawi dobrostan zwierzt w krajach Wspólnoty.
Kwestie dobrostanu zwierzt gospodarskich w Unii Europejskiej reguluje
Dyrektywa nr 806/2003 z 14 kwietnia 2003 r. Do prawodawstwa unijnego
w zakresie dobrostanu zwierzt gospodarskich naley zaliczy take unijne
prawo ekologiczne. Wysoki poziom dobrostanu jest wan czci ekologicznych systemów produkcji (Lund i Algers, 2003, za: Lund i Röcklinsberg, 2001),
a przepisy ekologiczne s znacznie bardziej restrykcyjne ni konwencjonalne.
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Zasadniczym aktem normatywnym w zakresie ochrony zwierzt w Polsce,
w tym ich dobrostanu, jest Ustawa o ochronie zwierzt z 21 sierpnia 1997 r.
Kwestie dobrostanu zwierzt reguluje take Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierzt gospodarskich innych ni te, dla których normy
ochrony zostay okrelone w przepisach Unii Europejskiej oraz Rozporzdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymaga
i sposobu postpowania przy utrzymaniu gatunków zwierzt gospodarskich, dla
których normy ochrony zostay okrelone w przepisach Unii Europejskiej.
W Polsce, podobnie jak w wikszoci krajów Unii Europejskiej, krajowe
regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierzt gospodarskich, w tym byda
mlecznego, nie wykraczaj poza ramy nadane przez prawo unijne.
2.2.

Pozarz dowe krajowe inicjatywy pastw czonkowskich
Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu byda mlecznego

W krajach Europy Zachodniej powstao wiele inicjatyw pozarzdowych,
których celem jest promowanie wysokiego poziomu dobrostanu. Inicjatywy te
maj czsto posta certyfikowanych standardów i zyskay du popularno.
Przystpienie do nich jest dobrowolne, a certyfikowanie gwarantuje przestrzeganie szczegóowych norm przez produkty sprzedawane w ramach danej marki-standardu. Wyróni mona standardy „ekologiczne” i „konwencjonalne”. Do
pierwszej grupy zaliczy mona takie standardy, jak: Bioland (Niemcy), SKAL
(Holandia) , KRAV (Szwecja) i Soil Association (Wielka Brytania). Do grupy
standardów dotyczcych rolnictwa konwencjonalnego zaliczy mona natomiast:
Neuland (Niemcy), Agriqualità (Wochy), Freedom Food – RSPCA (Wielka
Brytania). Wikszo tych standardów powstaa w latach 80. i 90. XX wieku i do
tej pory dynamicznie si rozwija. Z wymienionych pozarzdowych standardów
ekologicznych wszystkie, w co najmniej w jednym aspekcie, wykraczaj poza
ramy prawa unijnego „ekologicznego”, czsto regulacji podlega aspekt nie poruszony w prawie unijnym. Pozarzdowe standardy dla rolnictwa konwencjonalnego o wiele czciej wykraczaj poza prawo unijne ni standardy ekologiczne. Przyczyn moe by fakt, e unijne prawo obowizujce w rolnictwie
konwencjonalnym jest duo mniej precyzyjne ni ekologiczne. Najbardziej restrykcyjnym i zoonym ze standardów jest brytyjski Freedom Food (RSPCA).
W Polsce nie zarejestrowano adnych standardów zawierajcych podwyszone normy dobrostanu zwierzt, w tym równie krów mlecznych. Istnieje
jedynie kilka „marek” certyfikujcych w rolnictwie ekologicznym oraz standardy
QMP – Quality Meat Produkt i PQS  Pork Quality System dotyczce produkcji
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woowiny (QMP) i wieprzowiny (PQS) w rolnictwie konwencjonalnym. Dotycz
one jednak raczej przestrzegania zapisanych w prawie norm dobrostanu, ni ich
podwyszenia.
3.

Dobrostan zwierzt gospodarskich – implikacje produkcyjne
i ekonomiczne

Systemy utrzymania wpywaj bezporednio na komfort bytowania
zwierzt, a dodatkowo take na ich produkcyjno i zdrowotno (MacArthur
Clark i in., 2006; Winnicki i in., 2004; Grzegorzak i in., 1983). Komfort fizyczny i psychiczny zwierzt w pomieszczeniach inwentarskich jest warunkiem ich zdrowia, wysokiej wydajnoci, dugiego ycia i optymalnego
uytkowania (Szulc, 2005). System chowu zapewniajcy dobrostan powinien
zaspokaja podstawowe potrzeby zwierzt w zakresie m.in. ywienia, dostpu
do wody i przestrzeni yciowej, towarzystwa innych zwierzt, leczenia
i ochrony przed urazami.
Postpujcy od wielu lat wzrost wydajnoci mlecznej krów wymusza
zmiany w warunkach utrzymania i ywienia, gdy krowy wysokowydajne maj
inne potrzeby ni krowy o przecitnej wydajnoci. Wprowadzane przez rolników
zmiany dotycz przede wszystkim ograniczenia wypasu na pastwisku (Reklewski, 2003; Solan i Józwik, 2009), co powoduje ograniczenie moliwoci ruchu
i wzrost czstoci przypadków kulawizn. W Europie Zachodniej kulawizny wystpuj w przyblieniu u 50% zwierzt (D'Silva, 2006, za: Robertson, 2006). S
jedn z gównych przyczyn, obok zaburze podnoci i schorze wymienia,
zwikszonego brakowania w stadach krów wysokomlecznych (Lewandowski,
2008; Grzegorzak i in., 1983). Wystpowanie kulawizn wpywa ponadto negatywnie na osigane wyniki produkcyjne i ekonomiczne. Zwierzta chore
charakteryzuj si nisz wydajnoci, co zmniejsza przychody, za dodatkowe
wydatki weterynaryjne zwikszaj koszty. Barej (1991) stwierdza, e choroby
racic mog prowadzi do 10% zmniejszenia wydajnoci mlecznej. W innych
badaniach wykazano take, e krowy kulawe charakteryzoway si wydajnoci
nisz od zdrowych o okoo 988 kg na rok (Winnicki i in., 2004, za: Dorynka i in.,
1980). Dziki prawidowemu systemowi utrzymania, ywieniu oraz bardzo dobremu zarzdzaniu stadem mona znacznie ograniczy wystpowanie kulawizn.
Jak podaje Reklewski (2003), w dobrze prowadzonych stadach krów wysokomlecznych kulawizny dotycz tylko 3-6% zwierzt.
Róne systemy utrzymania, uwiziowy i wolnostanowiskowy, maj zarówno wady, jak i zalety, które wpywaj na komfort bytowania i dobrostan krów
oraz na osigane przez nie wyniki produkcyjne. Fiedorowicz (2012) w swoich
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badaniach ocenia obory pod wzgldem poziomu dobrostanu. 17 sporód 50 badanych obór uzyskao najwysze oceny autorskiego wska nika funkcjonalnoci
(od wzorcowej do bardzo dobrej)  byy to obory wolnostanowiskowe. Uzyskane
wyniki zestawiono nastpnie z wynikami ilociowymi i jakociowymi w produkcji mleka. Stwierdzono do wyra n dodatni korelacj pomidzy roczn
wydajnoci mleczn krów a wska nikiem funkcjonalnoci oraz bardzo wyra n
zaleno jakoci mleka od wska nika funkcjonalnoci. W innych badaniach
(Lasek i in., 2004) wykazano, e wydajno mleczna krów bya wysza
w przypadku mieszanego systemu utrzymania ni penego wolnostanowiskowego: przez pierwsze 100 dni laktacji w systemie uwiziowym i pó niej
wolnostanowiskowy. rednia dzienna wydajno mleczna przez pierwsze
100 dni bya wysza o 1,3 kg, a za ca laktacj o 0,7 kg. Co istotne, zawarto
tuszczu i biaka w mleku nie rónia si statystycznie. Jedn z przyczyn takich
wyników byo ywienie. Krowy utrzymywane w systemie uwiziowym
w szczytowym okresie laktacji wykazyway lepsze wykorzystanie suchej masy
dziki indywidualnemu ywieniu. Zwikszyo to ich produkcyjno. Podobne
wyniki uzyska zespó Simensena (2010). Równie w badaniach cytowanych
przez Bareja (1991) stwierdzono, e krowy utrzymywane w oborach uwiziowych charakteryzoway si wysz wydajnoci mleczn ni krowy
utrzymywane w oborach wolnostanowiskowych – w 305-dniowej laktacji rónica
wyniosa 74 kg. Jednake zmiana typu obory wpywa negatywnie na wydajno
mleczn krów. Wykazano, e krowy charakteryzoway si nisz – o mniej ni
1 kg/dzie  wydajnoci przez pierwszych kilka miesicy od zmiany systemu
utrzymania (Hovinen i in., 2009; Norell i Appleman, 1981).
Nie mniej istotnym aspektem utrzymania wysokiego poziomu dobrostanu
jest waciwa struktura stada i stao jego skadu. Niewaciwy dobór zwierzt
moe prowadzi do niepokoju w grupie, który skutkuje obnieniem wydajnoci,
podobnie jak czste przegrupowywanie zwierzt (Barej, 1991; Herbut, 2009).
W badaniach dowiadczalnych stwierdzono, e piciokrotne przegrupowywanie
stada 8 krów co 28 dni powodowao jednodniowe obnienie iloci mleka o 0,7 kg
(Barej, 1991, za: Brakel i Leis, 1974). Inne badania wskazuj, e przemieszczanie
krów pomidzy grupami powoduje obnienie dziennej wydajnoci mlecznej
o okoo 3 kg, a okres adaptacji trwa od 3 do 5 dni (Herbut, 2009).
Ograniczenie wypasu pastwiskowego jest jednym z kluczowych problemów dobrostanu byda mlecznego – wpywa negatywnie na dobrostan, stan
zdrowia i produkcyjno zwierzt. Utrzymywanie stad krów mlecznych
w zamkniciu przez cay rok jest coraz bardziej popularne, jednak rodzi wiele
negatywnych konsekwencji dla zdrowia zwierzt. Bezpastwiskowy system
chowu wpywa na obnienie rozrodczoci zwierzt i zwikszenie brakowania
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(Grzegorzak i in., 1983; Grzegorzak i in., 1983, za: Markiewicz, 1981), które
niekorzystnie wpywaj na osigane wyniki ekonomiczne. Rodzi take wiele
konsekwencji dla dobrostanu zwierzt, m.in.: predyspozycje do rónego rodzaju
schorze, kulawizn, zmiany zachowania, ograniczenie ruchu, wzrost poziomu
stresu (Lewandowski, 2008; Sossidou, 2007). Letnie wypasanie zwierzt na pastwisku zmniejsza ilo przypadków kulawizn, ilo urazów, przyspiesza wzrost
zwierzt (Corazzin i in., 2010). Jednoczenie jednak krowy wypasane na pastwisku dowiadczaj duych sezonowych zmian w iloci i jakoci dostpnej
paszy, co wpywa ujemnie na ich dobrostan i produkcyjno w przypadku niewaciwego przestawiania na inny rodzaj paszy (Schütz et al., 2006).
ywienie jest kolejnym problemem w stadach krów wysokowydajnych.
Poza wspomnianymi ju kopotami wynikajcymi z przestawienia na inny rodzaj
paszy trudnoci jest take dostarczenie odpowiedniej iloci skadników pokarmowych w dawce. Uzyskuje si to podajc zwierztom pasze treciwe. Zbyt
wysoki ich udzia moe jednak prowadzi do chorób ukadu pokarmowego.
Zwikszona czstotliwo ich wystpowania przyczynia si do strat w wydajnociach i wyszych kosztów weterynaryjnych.
Równie udój zaliczy naley do czynników wpywajcych zarówno na dobrostan, jak i produkcyjno zwierzt. Bardzo wana jest jego czstotliwo.
Zwikszenie liczby udojów w cigu doby z 2 do 3 poprawia warunki wypoczynkowe krów (zwierzta lepiej si czuj majc puste wymi) oraz zwiksza wydajno
o ponad 10% (Reklewski, 2003; Barej, 1991, za: Dodd i Griffin, 1979). Im czstszy
udój, tym wyszy dobrostan zwierzt oraz wysza wydajno mleczna. Jednoczenie rosn jednak take koszty udoju i nakady pracy, dlatego w praktyce hodowlanej tylko udój 2- i 3-krotny jest brany pod uwag (Barej, 1991).
Nie mniej wany ni warunki w budynkach inwentarskich i system chowu
jest sposób obsugi zwierzt przez ludzi. Wykazano, e obecno w dojarni osób
kojarzonych przez zwierzta ze zym traktowaniem powodowaa zmniejszenie iloci
udojonego mleka o 10% z jednoczesnym wzrostem o 70% mleka pozostaego po
udoju w wymieniu (Soniewski, 2005b). Zachowanie osób obsugujcych zwierzta
jest cile skorelowane z zachowaniem zwierzt w czasie udoju i umiarkowanie
z wydajnoci mleczn. Krowy w mniejszym stopniu unikay osób, które czsto
uyway przyjaznych gestów w czasie udoju. Natomiast zwikszone stosowanie
gestów neutralnych byo skorelowane z przypadkami kopania/przebierania nogami
i zmniejszon wydajnoci mleczn (Waiblinger i in., 2002).
Wiele bada wskazuje na fakt, e jako pracy ludzi opiekujcych si
zwierztami jest podstawowym czynnikiem oddziaujcym na dobrostan zwierzt
gospodarskich. Reakcje stresowe wywoane niewaciw obsug mog by
przyczyn zmniejszenia wydajnoci lub zaburze rozrodu (Lewandowski, 2008;
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Grzegorzak i in., 1983). Wyniki produkcyjne s lepsze w stadach, w których
obsuga czciej i bardziej serdecznie odnosia si do zwierzt (Herbut, 2009).
Natomiast negatywne podejcie obsugi do zwierzt podczas udoju zwizane jest
z nisz wydajnoci mleczn krów w tych stadach (Waiblinger i in., 2002).
Nawet 20-30% wydajnoci mlecznej krów zaley od postpowania obsugujcych je ludzi (Soniewski, 2005a). Wedug innych bada czynnik strachu przed
lud mi odpowiedzialny jest za 19% rónic w wydajnociach (Breuer i in., 2000).
W jednych z bada wykazano, e krowy o zblionym poziomie genetycznym,
utrzymywane w identycznych warunkach ywienia i rodowiska cechoway si
wydajnoci mleczn wysz o ponad 500 l mleka rocznie (13%), zalenie od
obsugujcych je pracowników (Soniewski, 2005b). Stado, które osigno lepsze wyniki produkcyjne, byo obsugiwane przez osoby, które odnosiy si do
zwierzt w sposób bardziej przyjazny.
Na rysunku 3 przedstawiono w ujciu schematycznym wpyw dobrostanu
zwierzt na ekonomik produkcji rolnej. Zmiana warunków chowu prowadzca
do poprawy dobrostanu i zdrowia zwierzt moe wpyn na elementy, takie jak:
opinia konsumentów, wydatki weterynaryjne czy produkcyjno zwierzt.
To z kolei wpywa na przychody i koszty oraz konkurencyjno produktów i tym
samym ekonomik produkcji.
Dobrostan zwierzt postrzegany jest raczej jako czynnik ograniczajcy
dochodowo produkcji rolnej. Wyniki licznych bada wskazuj, e wprowadzenie zaostrzonych norm dobrostanu moe spowodowa wzrost kosztów
produkcji zwierzcej o 5-30% (Blandford i Fulponi, 2000 oraz Mitchell, 2000,
za: Bennett, 1997; Blandford i Fulponi, 1999). Jednoczenie coraz powszechniejsze staje si przekonanie, e poprawa dobrostanu moe znacznie zwikszy
wyniki ekonomiczne chowu zwierzt (Lewandowski, 2008b). Korzyci z eliminacji stereotypii i schorze o podou rodowiskowym mog zbilansowa
straty poniesione z tytuu obnienia obsady czy koszty poniesione na instalacj
nowych urzdze (Koacz i Bodak, 1999, za: Algers, 1998). Straty spowodowane chorobami koczyn u krów mog siga 75 $/krow rocznie, z czego 32%
spowodowane jest przez choroby w stadium przedklinicznym nie dajcym dobrze widocznych zewntrznych objawów (Bruijnis i in., 2010). Ponadto, systemy utrzymania zachowujce wysoki dobrostan czsto nie wymagaj wysokich
nakadów, poniewa wystpuj w nich elementy ekstensywnego utrzymania,
takie jak chów szaasowy, pastwiskowy, pastwiskowo-alkierzowy (Koacz
i Dobrzaski, 2006). Obnienie dobrostanu bezporednio wpywa na stan
zwierzt, zmniejsza ich odporno i efekty produkcji (Mroczkowski, 2006), za
jego poprawa moe pozytywnie oddziaywa na zdrowotno i produkcyjno
zwierzt (Herbut, 2009). Zmniejszona zachorowalno i czsto urazów obnia
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koszty weterynaryjne i koszty remontu stada, jednoczenie wzrasta produkcyjno zwierzt (Soniewski, 2005a). Wysoki poziom dobrostanu pozwala
na osignicie zysków dziki ilociowemu wzrostowi produkcji uzyskanemu na
drodze wykorzystania peni potencjau biotycznego zwierzt (Koacz i Dobrzaki, 2006).
Rysunek 3. Wpyw dobrostanu zwierzt na ekonomik produkcji
Konkurencyjno
produktów

Nisze wydatki weterynaryjne
Nisze brakowanie

Obnika
kosztów

Wysza produkcja
yciowa

Pielgnacja i nadzór
ywienie

Wzrost
kosztów

Ekonomika produkcji

Zmiana warunków chowu

Poprawa dobrostanu
i zdrowia zwierzt

Poprawa opinii konsumentów

Modernizacja budynków i urzdze

ródo: Soniewski, 2005a.

Bardzo trudne jest oszacowanie wartoci netto efektów ekonomicznych
powodowanych zmianami norm dobrostanu zwierzt. Niektóre z tych zmian bd
raczej niedrogie we wdroeniu, inne natomiast mog podnie koszty produkcji.
Z drugiej strony mona spodziewa si oszczdnoci wynikajcych m.in.
z niszej miertelnoci, wzrostu efektywnoci rozrodu, niszych kosztów opieki
weterynaryjnej itp.
W badaniach zespou projektu EconWelfare (www.econwelfare.eu) oszacowano, e podwyszenie standardów dobrostanu byda mlecznego spowoduje
istotne zmiany w osiganych przychodach i ponoszonych kosztach produkcji
rolnej. Jednak efekt netto tych zmian bdzie niewielki. Przeprowadzona analiza
kosztów i korzyci pozwolia na okrelenie procentowej zmiany ceny produktów
gotowych niezbdnej do skompensowania kosztów wdroenia podwyszonych
standardów dobrostanu zwierzt. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 10.
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Tabela 10. Zmiany cen (%) niezbdne do skompensowania kosztów
wdroenia podwyszonych standardów dobrostanu zwierzt
Gatunek/Kraj
Polska
Trzoda chlewna
18,4
Kury nioski
44,8
Brojlery
8,0
Krowy
-0,2
Bydo misne
0,5
ródo: Harvey i in., 2013.

Holandia Szwecja Wielka Brytania
36,2
21,9
15,0
43,5
2,8
18,4
13,3
14,6
12,4
-0,4
-0,3
-0,1
7,6
4,0
0,1

Niemcy Wochy
36,3
19,6
38,3
38,1
11,2
12,0
-4,3
-0,9
8,1
2,2

Z liczb podanych w tabeli 10 wynika, e wprowadzenie zaostrzonych norm
dobrostanu zwierzt gospodarskich spowodowaoby wzrost kosztów produkcji
wi, jaj i brojlerów. Jednoczenie koszty produkcji nie ulegyby istotnym
zmianom w przypadku chowu krów i byda mlecznego.
Dodatkowe koszty produkcji w przypadku pierwszej grupy gatunków
wyra nie przekraczaj korzyci wynikajce z podwyszonych standardów dobrostanu, co powoduje znaczcy wzrost kosztów netto. W produkcji woowiny
i cielciny nie odnotowano duych zmian netto w kosztach prowadzonej dziaalnoci. W przypadku krów mlecznych zaobserwowa mona niewielkie
korzyci netto bdce skutkiem podwyszenia standardów dobrostanu. Bydo
mleczne jest wyjtkiem wród omawianych gatunków. Fakt wystpienia korzyci
netto spowodowany jest gównie brakiem istotnych ogranicze gstoci obsady
w podwyszonych standardach oraz faktem, i niektóre wymogi wysokiego dobrostanu skutkowa mog wzrostem wydajnoci mlecznej i/lub zmniejszeniem
kosztów weterynaryjnych.
Istotny jest take fakt, i wystpuj rónice pomidzy poszczególnymi
krajami. Wprowadzenie tych samych zaostrzonych standardów w jednym kraju
moe podnie koszty produkcji o niecae 40% netto, podczas gdy w drugim
o zaledwie kilka procent. Naley zauway, e w krajach, w których aktualnie
obowizuj normy dobrostanu wysze ni minimalne wymagane prawem unijnym zmiany byyby znaczco mniejsze ni w pozostaych krajach. Istotny jest
take poziom kosztów pracy oraz koszt spenienia niektórych wymogów dotyczcych m.in. dostpu do zielonki czy zastosowania odpowiednich cióek.
Rónice wystpujce pomidzy krajami s take efektem nierównoci
w potencjale do wzrostu wydajnoci – w krajach o wyjciowo wysokich wydajnociach zmiany bd mniejsze. Oznacza to, e wprowadzenie zaostrzonych
norm dobrostanu zwierzt gospodarskich nie tylko spowodowaoby wzrost cen
paconych przez konsumentów za produkty pochodzenia zwierzcego, lecz take
wpynoby na konkurencyjno poszczególnych pastw na rynku europejskim.
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Wolnostanowiskowy system utrzymania krów, który powszechnie uwaany
jest za lepszy od uwiziowego z punktu widzenia dobrostanu zwierzt, charakteryzuje si take korzyciami natury ekonomicznej. Wykazano, e w systemie tym
wydajno pracy przy udoju jest znaczco wysza, dziki czemu moliwa jest
obsuga wikszej iloci krów przez t sam liczb osób pracujcych w gospodarstwie (Lasek i in., 2004, za: Romaniuk, 1980). Równie Barej (1991) poleca system wolnostanowiskowy, ale tylko przy penej pododze i mikkich legowiskach,
które s preferowane przez krowy (Solan i Józwik, 2009).
4.

Perspektywa spoeczna, polityczna i gospodarcza

Szersze zainteresowanie polityczne dobrostanem pojawio si stosunkowo
niedawno. Staje si ono coraz istotniejsze take na arenie handlu midzynarodowego. Ochrona dobrostanu zwierzt utrzymywanych w warunkach masowego,
intensywnego chowu jest wanym elementem ochrony zdrowia publicznego
(rys. 4) (Koacz i Dobrzaski, 2006).
Stosunek spoeczestwa do kwestii dobrostanu zwierzt gospodarskich
bardzo trafnie opisuje cytat z raportu „On the future of animal husbandry”
opracowanego przez Niemieckie Ministerstwo Rolnictwa: „Postrzeganie dobrostanu zwierzt przez konsumenta zmienio si znacznie na przestrzeni czasu. (…)
Konsument chciaby, aby zwierzta utrzymywane byy w warunkach/systemach
„naturalnych”, a ich traktowanie byo humanitarne. Konsumenci uwaaj,
e miso pochodzce od zwierzt trzymanych w warunkach zapewniajcych
wysoki poziom dobrostanu jest lepszej jakoci. Transport i ubój s take czsto
przedmiotem troski spoecznej. Pomimo to konsumenci najczciej nie skupiaj
uwagi na szczegóowych aspektach hodowli, utrzymania, transportu i uboju
zwierzt…” (Malak-Rawlikowska i in., 2010a). Opinia publiczna w krajach
wysoko rozwinitych uwaa za niewaciwe traktowanie zwierzt w sposób
powodujcy u nich cierpienie lub znaczny dyskomfort oraz uniemoliwiajcy im
realizacj podstawowych, waciwych dla gatunku, pci i wieku czynnoci
(Soniewski, 2005a). Spoeczestwo jest take zainteresowane stworzeniem
standardów zrównowaonego rozwoju uwzgldniajcych dobrostan zwierzt
(Cozzi i in., 2008; Szücs i in., 2007).
Od drugiej poowy XX wieku obserwowany jest powolny, ale systematyczny wzrost wiadomoci ekologicznej w poszczególnych spoeczestwach
(Szücs i in., 2007; Blandford, 2006; Matuszewski i Walczak, 2005). Konsumenci
chc produktów od zdrowych, zadowolonych zwierzt (Reklewski, 2003). Troska
o to jak traktowane s zwierzta nigdy wczeniej nie cieszya si takim zainteresowaniem jak obecnie. A 77% mieszkaców Unii Europejskiej uwaa, e
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dalsze zaostrzenie norm dobrostanu jest konieczne, poniewa ochrona dobrostanu
zwierzt jest dla nich bardzo wana (Cozzi i in., 2008). W innych
badaniach (Walczak, 2005, za: Smith, 2001) stwierdzono, e dla konsumentów
misa dobrostan zwierzt ley porodku szeregu oczekiwa pomidzy smakiem
(najwaniejszy) a opakowaniem (mao wane) i jest nieznacznie waniejszy ni
cena. Cz konsumentów w Unii Europejskiej gotowa jest paci wicej za
produkty wytworzone z zachowaniem wysokich norm dobrostanu (Kehlbacher
i in., 2012; Szücs i in., 2007). Deklaracje konsumentów nie zawsze jednak odzwierciedlaj ich rzeczywiste zachowania. Wikszo z nich nie wykazuje
w swoich praktykach zakupowych zainteresowania produktami wytworzonymi
z zachowaniem wysokiego poziomu dobrostanu (Webster, 2001). Deklaracje s
inne ni zwyczaje zakupowe.
Rysunek 4. Ochrona zdrowia publicznego

Profilaktyka
i terapia

Bioasekuracja
Ochrona
zdrowia

Ochrona
dobrostanu

ródo: Koacz, Dobrzaski 2006.

W ostatnich latach rozwój systemów produkcji zwierzcej w coraz wikszym stopniu zaley nie tylko od ram prawnych i wymogów hodowców, lecz
take od oczekiwa konsumentów. Konsumenci chc, aby zwierzta byy traktowane w sposób humanitarny i bliski ich rodowisku naturalnemu, wzrasta
wraliwo spoeczestwa na ból i cierpienie zwierzt (Koacz i Bodak, 1999),
dlatego przy projektowaniu systemów utrzymania zwierzt brany jest pod uwag
take ich dobrostan (Herbut i Walczak, 2003, za: Hessing M.J.C., 1994). Wana
jest tu zmiana punktu odniesienia – zwierzta coraz rzadziej traktowane s jako
przedmiot produkcji, a czciej jako podmiot zdolny do odczuwania cierpienia
(Koacz i Bodak, 1999). Denie do zapewnienia dobrostanu zwierztom
gospodarskim wywodzi si przede wszystkim z przesanek moralnych (Soniewski, 2005a).
Jednymi z gównych zainteresowanych jakoci i popraw dobrostanu
zwierzt gospodarskich s organizacje proekologiczne oraz organizacje walczce
o prawa zwierzt. Za podstaw swego dziaania bior stwierdzenie, e zwierzta
maj prawo do istnienia (Walczak, 2005). Ich akcje uwiadamiajce i edukacyjne,
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obok dziaa o charakterze prawnym, przyczyniaj si do zmian postawy spoeczestwa, które coraz czciej skupia uwag na sposobie postpowania
ze zwierztami gospodarskimi (Blandford, 2006; Koacz, 2006; Pisula, 1999).
Dziaalno tego typu organizacji jest szczególnie poyteczna dla uwiadamiania
spoeczestwu istnienia problemu cierpienia zwierzt. Handel detaliczny, za
wyjtkiem sklepów z tzw. „zdrow ywnoci” i delikatesów, z reguy niewiele
uwagi powica dobrostanowi zwierzt – oferta produktów wytworzonych
z zachowaniem wysokiego dobrostanu jest niewielka lub nie wystpuje w ogóle.
Dla produktów ekologicznych dobrostan jest wrcz narzdziem marketingowym,
poniewa produkty te postrzegane s przez konsumentów jako wytworzone
w sposób przyjazny zwierztom (Lund i Algers, 2003, za: Holmberg, 1999).
W przypadku produktów tradycyjnych nie obserwuje si zainteresowania
promocj dobrostanu.
Szczególnie niskie zainteresowanie dobrostanem zaobserwowano
w sklepach wielkopowierzchniowych, w których asortyment ogranicza si do
nielicznych produktów (gównie jaj) respektujcych podwyszone normy dobrostanu. Najbardziej znaczce przykady zainteresowania i promocji tego typu
produktów zaobserwowano w Wielkiej Brytanii (Tesco), we Woszech (Coop
Italia) i w Holandii (Albert Heijn), jednake dotycz one gównie jaj i drobiu,
i nie obejmuj produktów mlecznych czy woowiny (Malak-Rawlikowska i in.,
2010b). W Wielkiej Brytanii od 1996 roku w jednej z sieci supermarketów istnieje moliwo kupienia produktów oznaczonych etykiet o nazwie „Freedom
Food” afiliowan przez Królewskie Towarzystwo Ochrony Zwierzt Przed
Okruciestwem (Walczak, 2005). Oznakowanie to dotyczy jednak, podobnie jak
wczeniejsze przykady, tylko jaj z chowu ciókowego.
5.

Poziom dobrostanu byda mlecznego a wyniki produkcyjne
i ekonomiczne gospodarstw mlecznych

Autorka przeprowadzia w 2011 roku badanie na próbie 150 gospodarstw.
Ze wzgldu na to, e produkcja mleka w Polsce nie jest rozoona równomiernie
pod wzgldem geograficznym, a dwa województwa – mazowieckie i podlaskie –
s liderami w produkcji mleka zarówno pod wzgldem liczby krów, jak i pod
wzgldem obsady zwierzt i produkcji mleka na 1 ha uytków rolnych, zdecydowano si na przeprowadzenie bada w tych dwóch województwach.
Wybranych zostao 150 gospodarstw rolnych z wykorzystaniem metody
doboru kwotowego. Metoda ta polega na losowaniu obiektów do próby badawczej w taki sposób, aby struktura próby odpowiadaa strukturze badanej zbioro-
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woci. W przeprowadzonych badaniach próba zostaa zrónicowana wedug skali
chowu – maa (10-19 krów), rednia (20-49 krów) i dua (50 i wicej krów).
Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonego badania zbudowano model regresji liniowej. W modelu jako zmienn objanian przyjto
nadwyk bezporedni na 1 krow (z/krow). Wyjciowy zbiór zmiennych
objaniajcych zawiera 45 zmiennych zwizanych z dobrostanem byda, zasobami gospodarstwa, w tym czynnikami wytwórczymi i produkcj mleka.
W celu wyboru najlepszego zestawu zmiennych objaniajcych do modelu
zastosowano metod eliminacji krokowej wstecz30 po poprzednim wyeliminowaniu zmiennych nieskorelowanych ze zmienn objanian i obserwacji
nietypowych. W tabeli 11 przedstawiono zmienne objaniajce, które weszy do
modelu, parametry i wartoci p-value testu na istotno statystyczn zmiennych.
Tabela 11. Zmienne objaniajce i ich wybrane charakterystyki
Zmienna

Opis zmiennej

Parametr

Wyraz wolny

-4553,35

p-value
<,0001

x1

Powierzchnia uytków rolnych (ha)

15,40

0,0805

x2

Okres podawania cieltom mleka naturalnego
(tygodnie)

71,90

0,0343

x3

Cena mleka (z/litr)

2977,38

<,0001

x4

Produkcja mleka (litr)

0,46

<,0001

x5

Przychody ze sprzeday byda (z)

0,95

<,0001

x6

Zakup zwierzt (z)

-0,67

<,0001

x7

Obora wolnostanowiskowa

603,84

0,0177

x8

Stosowanie materaców

-705,62

0,0004

x9

Dostp do pastwiska

151,01

0,0511

644,55

0,0023

x10
Usuwanie rogów u cielt
ródo: opracowanie wasne.

Powstay model ma nastpujc posta:
y = 15,40x1 + 71,90x2 + 2977,38x3 + 0,46x4 + 0,95x5 – 0,67x6 + 603,84x7 –
705,62x8 + 151,01x9 + 644,55x10 – 4553,35
Do konstrukcji modelu regresji liniowej wykorzysta mona jedynie
zmienne charakteryzujce si rozkadem normalnym. W pracy skorzystano
z prawa wielkich liczb, mówicego, e przy dostatecznie duych próbach
wszystkie rozkady d do rozkadu normalnego.

30

Przyjto poziom istotnoci =0,05.
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Model wyjania zmienno nadwyki bezporedniej w 77% (R2=0,77)
i jest istotny statystycznie. Reszty modelu posiadaj rozkad normalny (wyniki
testów przedstawiono w tabeli 12), nie wystpuje problem heteroskedastycznoci
(wynik testu White’a przedstawiono w tabeli 12) oraz wspóliniowoci.
Tabela 12. Wyniki wybranych testów dla modelu regresji liniowej
Test
Cramera von Misesa
Andersona-Darlinga
White’a
ródo: opracowanie wasne.

Statystyka
testowa
0.02812767
0.18988280
65.69

p-value
>0.250
>0.250
0.4182

Sporód zmiennych, które weszy do modelu, wikszo ma dodatni wpyw
na zmienn objanian – nadwyk bezporedni z gospodarstwa w przeliczeniu
na jedn krow. Nale do nich nastpujce zmienne: powierzchnia uytków
rolnych, cena mleka, produkcja mleka, a take dugo okresu podawania
cieltom naturalnego mleka, usuwanie rogów cieltom, stosowanie obory wolnostanowiskowej oraz dostp do pastwiska. Do zmiennych, które ujemnie
wpywaj na nadwyk bezporedni w przeliczeniu na jedn krow nale m.in.
koszty zakupu zwierzt i stosowanie materaców. W dalszej czci omówione
zostan szczegóowo zmienne zwizane z dobrostanem zwierzt gospodarskich.
Wyduenie okresu podawania cieltom naturalnego mleka o 1 tydzie
zwiksza osigan nadwyk bezporedni z gospodarstwa w przeliczeniu na
jedn krow o 71,90 z. Pozytywny wpyw wyduania okresu podawania cieltom naturalnego mleka na nadwyk bezporedni mona wyjani lepsz
zdrowotnoci cielt utrzymywanych duej z matkami (Weary i Chua, 2000;
Flower i Weary; 2001), co przekada si na nisze koszty opieki weterynaryjnej.
Zmienna objaniajca obora wolnostanowiskowa równie ma dodatni wpyw na
zmienn objanian – w gospodarstwach, które posiaday obory wolnostanowiskowe moliwa do osignicia nadwyka bezporednia w przeliczeniu na jedn
krow jest wysza o 603,84 z ni w gospodarstwach posiadajcych tylko obory
uwiziowe. Kierunek wpywu tej zmiennej równie ma zwizek z kosztami
leczenia zwierzt. Wykazano, e regularny ruch wpywa pozytywnie na zdrowotno krów (Lewandowski, 2008; Keil i in., 2006; Loberg i in. 2004). Zwierzta utrzymywane w oborach wolnostanowiskowych maj moliwo przemieszczania si po oborze, nie s uwizane. Nawet w sytuacji braku dostpu do
pastwiska maj zatem zapewniony ruch, który pozytywnie wpywa na ich kondycj i zdrowotno. Kolejnym omawianym elementem modelu jest stosowanie
materaców jako materiau legowiskowego. Gospodarstwa, w których legowiska
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pokryte s materacami mog osign nadwyk bezporedni nisz o 705,64 z
ni gospodarstwa stosujce cioy naturalne, które s najlepszym materiaem
legowiskowym dla byda (Kaczor, 2005). Jako ostatnia omówiona zostanie
zmienna: dostp do pastwiska. Zapewnienie zwierztom dostpu do pastwiska
zwiksza nadwyk bezporedni o 146,80 z. Pastwisko ma bardzo duy wpyw
na zdrowotno zwierzt i ich wydajno, a przez to na koszty, jak i przychody
produkcji rolnej. Utrzymywanie stad krów mlecznych w oborach,
w szczególnoci uwiziowych, przez cay rok rodzi wiele konsekwencji dla dobrostanu zwierzt, m.in.: predyspozycje do rónego rodzaju schorze, zmiany
zachowania, ograniczenie ruchu, wzrost poziomu stresu (Lewandowski, 2008;
Sossidou i in., 2007). Stwierdzono take, e caoroczne utrzymywanie byda
w budynkach wywiera negatywny wpyw na ich rozrodczo. Wymieni tu naley aspekty, takie jak brak pastwiska, czynniki stresogenne i niekorzystne warunki rodowiskowe (Grzegorzak et al., 1983).
W dalszej czci bada przeprowadzono analiz statystyczn zebranych
danych. Jednym z aspektów istotnie rónicujcych badane gospodarstwa by typ
posiadanej obory.
W tabeli 13 przedstawiono wybrane parametry charakteryzujce badane
gospodarstwa podzielone ze wzgldu na rodzaj posiadanej obory na dwie grupy:
grup gospodarstw posiadajcych wycznie obory uwiziowe oraz grup posiadajcych obory wolnostanowiskowe lub uwiziowe i wolnostanowiskowe.
Wykazano istotne statystycznie rónice w przypadku wielu badanych
aspektów. Wydajno mleczna bya wysza w gospodarstwach posiadajcych
obory wolnostanowiskowe, co moe by zwizane z typem obory oraz stopniem
specjalizacji. Obory wolnostanowiskowe wystpoway gównie w grupie gospodarstw duych, które byy bardziej wyspecjalizowane i osigay lepsze wyniki
produkcyjne i ekonomiczne. Potwierdza to wyszy poziom przychodów ze
sprzeday mleka i nadwyki bezporedniej w przeliczeniu na jedn krow. W tej
grupie gospodarstw stwierdzono take nisze koszty leczenia zwierzt oraz poziom wydatków weterynaryjnych ogóem, nie wykazano natomiast rónic
w wydatkach na inseminacj i profilaktyk. W literaturze wykazano wiksz
czsto wystpowania chorób nóg w tym typie obory (Winnicki i in., 2004),
jednake mniejsze wydatki na leczenie wskazuj na fakt, e utrzymanie wolnostanowiskowe krów sprzyja ich zdrowiu.
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Tabela 13. Wybrane parametry gospodarstw w zalenoci od posiadanego
typu obory
Obora
uwiziowa
Wydajno mleczna (kg)
5408,74
Wydatki na inseminacj (PLN/krow)
106,27
Wydatki na leczenie (PLN/krow)
202,98
Wydatki na profilaktyk (PLN/krow)
49,31
Ogóem wydatki weterynaryjne (PLN/krow)
252,29
Przychody z mleka (PLN/krow)
6959,58
Nadwyka bezporednia (PLN/krow)
5320,77
Wska nik brakowania krów (%)
0,17
Okres midzywycieleniowy (dni)
372,94
Korzystanie z pastwiska (% gospodarstw)
68,64
Korzystanie z wybiegu (% gospodarstw)
45,76
Obory z podog szczelinow
5,08
(% gospodarstw)
Obory z kojcami porodowymi
35,59
(% gospodarstw)
Usuwanie rogów u cielt (% gospodarstw)
25,42
ródo: opracowanie wasne.
Wyszczególnienie

Obora wolnostanop-value
wiskowa
6424,48
0,00
78,93
0,29
89,33
0,01
51,92
0,86
141,25
0,01
8581,19
0,00
6354,07
0,02
0,18
0,87
385,50
0,11
34,38
0,00
56,25
0,30
56,25

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

W dalszym etapie bada w celu okrelenia skutków organizacyjnych
i ekonomicznych podwyszenia norm dobrostanu zwierzt w gospodarstwach
mlecznych skonstruowano model optymalizacyjny z wykorzystaniem metody
Positive Mathematical Programming (PMP). Jest to model optymalizacyjny
z nieliniow funkcj ograniczajc.
W metodzie tej przy konstrukcji modelu wychodzi si od funkcji programowania liniowego – modelu optymalizacyjnego z liniow funkcj
ograniczajc. Rozwizaniem modelu liniowego w przypadku opisanych
w niniejszej pracy bada jest optymalna struktura produkcji rolnej. Struktura ta
nie jest identyczna z danymi empirycznymi, gdy jest rozwizaniem „idealnym”,
a sama metoda ma kilka wad: liniowe funkcje kosztów nie pokrywaj pozafinansowych preferencji rolnika, model silnie preferuje najbardziej opacalne
dziaalnoci i dy do monokultury. Rozwizaniem tych problemów jest wprowadzona w metodzie PMP nieliniowa funkcja ograniczajca, której celem jest
pokrycie wszelkich nie ujtych w funkcjach liniowych ogranicze.
Procedura skonstruowania nieliniowej funkcji ograniczajcej przebiega
w dwóch etapach. W pierwszym dodaje si ograniczenia kalibracji, dziki którym
rozwizanie modelu jest dokadnym odzwierciedleniem obserwowanej rzeczy108

wistoci. W drugim etapie PMP wykorzystuje si ceny dualne, aby okreli
nieliniow funkcj celu, a tym samym nieliniow funkcj ograniczajc. Mona
w tym celu wykorzysta kad funkcj nieliniow, jednak najczciej stosuje si
funkcj kwadratow.
Tak skonstruowany model pozwala na uzyskanie rzeczywistych wartoci
zmiennych wystpujcych w modelowanych gospodarstwach, a nieliniowa
funkcja celu odzwierciedla preferencje i ograniczenia nieujte w warunkach
ograniczajcych.
W badaniach modelowych rozwaono scenariusz wprowadzenia zaostrzonych norm dobrostanu byda mlecznego, który zosta opracowany na podstawie wyników projektu badawczego EconWelfare. Zaoono nastpujce
zmiany w standardzie dobrostanu w stosunku do obecnych regulacji prawnych:
x zastosowanie minimum 60% paszy objtociowej w dziennej dawce
paszowej;
x karmienie cielt naturalnym mlekiem przez minimum 5 dni po urodzeniu;
x zakaz usuwania rogów u cielt bez znieczulenia;
x nakaz stosowania cioów w stanowiskach dla krów;
x zakaz stosowania podóg szczelinowych;
x zakaz cigego utrzymania byda na uwizi: obora wolnostanowiskowa
lub uwiziowa z codziennym dostpem do wybiegu;
x zapewnienie minimalnej powierzchni w oborze przypadajcej na jedn
doros krow  5 m2;
x dostp do zielonki pastwiskowej w okresie letnim: wypas na pastwisku
lub ywienie zielonk pastwiskow na wybiegu, moliwo poczenia
obu metod.
Parametry przyjte w badaniach modelowych, takie jak wydajno
mleczna, plony, nakady pracy i rodków do produkcji, struktura stada byda,
a take parametry zwizane z wpywem zaoonych zmian na organizacj gospodarstw oraz osigane wyniki produkcyjne i ekonomiczne oszacowane zostay
na podstawie wywiadów przeprowadzonych w badanych gospodarstwach, wyników pracy ekspertów projektu EconWelfare, przeprowadzonego przegldu
literatury przedmiotu oraz konsultacji z ekspertami. Parametry zostay indywidualnie dobrane do kadego modelowego gospodarstwa.
Skonstruowano modele dla dwóch scenariuszy:
x baza – wyniki dotyczce skalibrowanego modelu PMP odpowiadajce
stanowi rzeczywistemu z ankiety,
x dobrostan – wyniki dotyczce modelu PMP po wprowadzeniu zmian
w standardzie dobrostanu,
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x model „dobrostan” rozwizany jest dla tego samego punktu w czasie co
model „baza”;
Rozwizania modelowe sporzdzono dla 12 celowo wybranych gospodarstw – po 4 gospodarstwa utrzymujce odpowiednio od 10 do 19 krów
mlecznych (maa skala chowu), od 20 do 49 krów mlecznych (rednia skala
chowu) oraz 50 i wicej krów mlecznych (dua skala chowu). Po wprowadzeniu
zmian w standardzie dobrostanu w modelu „dobrostan” zmianie ulegajc
nastpujce parametry: nakady pracy, dawka ywieniowa, ilo mleka przeznaczana na wychów cielt, wydajno mleczna, brakowanie krów, koszty
weterynaryjne, koszty inseminacji, powierzchnia i struktura uytków rolnych,
liczba stanowisk dla krów w oborze.
W tabeli 14 przedstawiono zestawienie zmian organizacyjnych oraz
informacji o rodzaju inwestycji niezbdnej do przeprowadzenia w celu dostosowania gospodarstwa do nowych wymogów – wyniki bada modelowych.
W trakcie bada ustalono, e nie wszystkie gospodarstwa o maej skali chowu
kontynuuj produkcj po wprowadzeniu zaostrzonych norm dobrostanu byda
mlecznego. W przypadku gospodarstwa Mae 3 konieczna byaby kosztowna
inwestycja w przebudow obory. Przy zachowaniu wymiarów budynku dostosowanie stanowisk do nowych wymogów spowodowaoby zmniejszenie liczby
stanowisk dostpnych dla krów z 14 do 11. Rozbudowa obory nie jest moliwa
z uwagi na usytuowanie budynku. Przeprowadzone obliczenia modelowe wskazay na zmniejszenie osiganego dochodu rolniczego w wyniku wprowadzenia
zaostrzonych norm dobrostanu do poziomu nie zapewniajcego opacalnoci
produkcji. Gospodarstwo Mae 3 jest w zwizku z tym wyczone z analiz i pomijane w dalszych rozwaaniach.
We wszystkich analizowanych gospodarstwach o maej skali chowu liczba
krów pozostaje bez zmian. Nie zmienia si take typ obory, w czci wprowadzone zostaj pastwisko i/lub wybieg. W przypadku gospodarstwa Mae 1 oraz
Mae 4 konieczna jest równie inwestycja w modernizacj obory polegajca na
przebudowaniu stanowisk – dostosowaniu ich do nowych norm. Nakady pracy
w dwóch sporód trzech analizowanych gospodarstw (Mae 1 i Mae 2) w rozwizaniu modelowym ulegaj zwikszeniu (odpowiednio o 16,7% i 6,9%),
co jest wynikiem wprowadzenia obowizku wyprowadzania zwierzt na pastwisko w okresie letnim oraz wypuszczania na wybieg w okresie zimowym.
W zakresie zmian struktury uytkowanych gruntów w gospodarstwach,
w których wprowadzone zostaje pastwisko zwikszeniu ulega powierzchnia
trwaych uytków zielonych (rednio o 2,7 ha) oraz ich udzia w strukturze
(rednio o 11,2%). Wynika to z koniecznoci zapewnienia zwierztom powierzchni pastwiskowej.
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Baza
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16,5
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3,2
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15
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10
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10,5
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14,5
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10

0

0

0

0

17
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0
0

15

3,9
3,9
0
0
0
0
9

3,5

17
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20
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55

50

25

11

12

10

23
20

6

3,2
5
4,5
4,5
9
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2,4

5

Powierzchnia uytkowanych gruntów
trawy
trwae
grunty w upraogóem
uytki
orne
wie
zielone
polowej
21
16
3,5
1,5

ródo: opracowanie wasne.
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Due 3

Due 2

Due 1
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rednie 3
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Mae 4
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Mae 1
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Wyszczególnienie

Wolnostanowiskowa
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Uwiziowa
Uwiziowa

Uwiziowa

Uwiziowa
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Uwiziowa
Uwiziowa
Uwiziowa
Uwiziowa
Uwiziowa
Wolnostanowiskowa
Uwiziowa
Uwiziowa
Wolnostanowiskowa
Wolnostanowiskowa
Wolnostanowiskowa
Wolnostanowiskowa
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Uwiziowa
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Rodzaj obory

80
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100

66

66
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75

45

45

27
24
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18
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12
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25
40

23

23

Liczba stanowisk dla krów
w oborze

Tak
Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak
Tak

Nie

Nie
Tak
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Tak
Nie
Tak
Nie
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Nie
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zielonki
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Tak

Nie

Tak
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zielonki
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Nie

Nie - dowóz
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Nie

Tak
Tak
Tak
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Tak
Tak
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Tak

Tak
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Pastwisko

3 568
4 098

2 156

1 978

5 213

4 720

2 465

2 465

3 401

3 192

2 455
2 283

3 206

2 896
3 099
2 205
2 205
3 512
3 512
3 024

2 812

2 401

Nakady
pracy rodzinnej

Tabela 14. Zmiany organizacyjne w rozwizaniach modelowych

0
0

3 474

2 942

0

0

3 025

2 180

0

0

0
0

2 607

0
0
0
0
0
489
1 580

0

0

Nakady
pracy
najemnej

Brak

Budowa wybiegu

Budowa wybiegu

Zakup ziemi

Brak

Modernizacja obory

Przebudowa obory

Budowa wybiegu

Modernizacja obory

Budowa wybiegu

Budowa wybiegu
i modernizacja obory

Rodzaj inwestycji

Wród gospodarstw o redniej skali chowu tylko w jednym gospodarstwie
liczba krów pozostaje bez zmian – rednie 4. W tym samym gospodarstwie nie
ma koniecznoci przeprowadzenia inwestycji, zmianie ulega jedynie system ywienia byda – wprowadzony zostaje dowóz zielonki na wybieg w okresie
pastwiskowym. W dwóch gospodarstwach (rednie 1 i rednie 3) w rozwizaniu
modelowym liczba krów ulega zmniejszeniu odpowiednio o 2 oraz 3 sztuki
(spadek odpowiednio o 8% i 13%). W gospodarstwie rednie 1 ma to zwizek ze
zwikszonymi nakadami pracy wynikajcymi z wprowadzenia wybiegu oraz
pastwiska. W gospodarstwie rednie 3 zmniejszenie liczby krów wynika ze
zmniejszenia liczby stanowisk po modernizacji obory. W gospodarstwie rednie 2 waciciel po wprowadzeniu zaostrzonych norm dobrostanu moe zdecydowa si na inwestycj, w wyniku której zwikszy skal chowu. W wikszoci
badanych gospodarstw o redniej skali chowu pracowali wycznie czonkowie
rodziny rolnika. W gospodarstwie rednie 1 wprowadzony zostaje najem pracowników w zakadanym scenariuszu. Nakady pracy w jednym sporód czterech
analizowanych gospodarstw (rednie 3) ulegaj zmniejszeniu o 6,9%, co wynika
ze zmniejszenia liczby krów. W pozostaych gospodarstwach nakady pracy
wzrastaj. W gospodarstwie rednie 2 jest to wzrost o 47,8% w wyniku wzrostu
skali produkcji, w pozostaych dwóch nakady pracy wzrastaj rednio o 10,3%.
W zakresie zmian struktury uytkowanych gruntów w gospodarstwach rednich
rednio zmniejsza si udzia gruntów rolnych o 2,2%, wzrasta natomiast udzia
trwaych uytków zielonych o 2,9%. Wynika to z obowizku ywienia krów
zielonk w okresie pastwiskowym.
W dwóch sporód czterech analizowanych gospodarstw o duej skali
chowu liczba krów po wprowadzeniu zaostrzonych norm dobrostanu byda
mlecznego nie ulega zmianie. W pozostaych dwóch zmniejsza si ona o 5-7%.
W przeciwiestwie do gospodarstw o redniej skali chowu, tu zmniejszenie
liczby krów nie wynika ze zmniejszenia liczby stanowisk w oborach po modernizacji, lecz ze zwikszenia pracochonnoci produkcji w wyniku wprowadzenia wybiegu, pastwiska lub dowozu zielonki na wybieg. Dwa badane gospodarstwa o duej skali chowu zatrudniay pracowników najemnych
i proporcje te nie ulegaj zmianie w przypadku zakadanego scenariusza.
Z uwagi na wprowadzenie pracochonnych elementów chowu byda – wybiegu,
pastwiska lub dowozu zielonki we wszystkich badanych gospodarstwach nakady pracy ulegaj zwikszeniu w rozwizaniach modelowych – rednio
o 14,5%. W zakresie zmian struktury uytkowanych gruntów w gospodarstwach
duych rednio zmniejsza si udzia gruntów rolnych o 5,4%, wzrasta natomiast
udzia trwaych uytków zielonych o 5,9%. Zmiany s zatem analogiczne jak

112

w przypadku gospodarstw o redniej skali chowu i równie wynikaj
z wprowadzenia obowizku ywienia zielonk w okresie letnim.
Podstawowe parametry produkcyjne charakteryzujce badane gospodarstwa w rozwizaniach modelowych zalenie od skali chowu zostay przedstawione w tabeli 15.
Tabela 15. Parametry produkcyjne w rozwizaniach modelowych
w zalenoci od skali chowu*
Gospodarstwa/Scenariusz

Mae**

rednie

Baza
Dobrostan**
Zmiana
(%)
Baza
Dobrostan
Zmiana
(%)
Baza

68 348

Wydajno
mleczna
(l/krow)
4 247,7

Wspóczynnik
brakowania
krów (%)
9,8

72 337

68 475

4 255,1

9,8

0,2

0,2

0,2

0,0

241 402

7 656,1

16,0

268 117

7 879,4

15,6

11,1

1,4

-2,3

541 702

8 134,6

14,3

Liczba
krów
(szt)
17

Powierzchnia
(ha)
19,2

Produkcja mleka
(l)
72 211

17

20,0

0,0

4,0

32

32,6

244 996

35

37,4

271 839

9,4

15,0

11,0

67

57,0

545 018

Sprzeda
mleka (l)

Dobrostan
65
59,9
524 246
520 974
8 065,3
Due
Zmiana
-3,0
5,0
-4,4
-4,4
-1,5
(%)
* Wartoci rednie.
** Pominito gospodarstwo rolnika, który w zakadanym scenariuszu rezygnuje z produkcji mleka.

13,4
-6,7

ródo: opracowanie wasne.

Liczba krów ulega zwikszeniu w scenariuszu „dobrostan” w przypadku
gospodarstw o redniej skali chowu rednio o 9,4%, natomiast w gospodarstwach
duych zmniejsza si rednio o 3,0%. W grupie gospodarstw o maej skali chowu
pozostaje bez zmian. Powierzchnia uytków rolnych wzrasta we wszystkich
analizowanych grupach gospodarstw odpowiednio o 4,0%, 15,0% oraz 5,0%.
redni wzrost liczby krów w gospodarstwach o redniej skali chowu zwizany
jest ze znacznym zwikszeniem skali chowu w jednym z rozwiza modelowych.
Wzrost powierzchni uytkowanych gruntów wynika bezporednio z koniecznoci
zapewnienia zielonki w ywieniu letnim krów. W gospodarstwach maych
i rednich w analizowanym scenariuszu nastpuje redni wzrost produkcji
i sprzeday mleka (odpowiednio o 0,2% i 11,0%), natomiast w gospodarstwach
duych rednio produkcja i sprzeda mleka spada (o 4,4%). Przyczyny takich
wyników s takie same jak w przypadku analizy liczby krów. Wydajno
mleczna ulega zwikszeniu w rozwizaniach modelowych w przypadku gospodarstw maych i rednich, zmniejsza si natomiast w grupie gospodarstw duych.
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Jest to wynikiem przyjcia zaoenia, e podwyszenie dobrostanu zmniejszy
liczb zachorowa i przyczyni si do podwyszenia wydajnoci mlecznej. Zysk
w wyniku poprawy zdrowotnoci zwierzt jest w przypadku gospodarstw maych
i rednich wikszy ni straty wynikajce z zapewnienia zwierztom wikszej
iloci ruchu (dostp do pastwiska i/lub wybiegu). W przypadku gospodarstw
duych wyjciowa wydajno mleczna jest wysoka. W rozwizaniu modelowym
zmniejsza si z uwagi na wprowadzenie rozwiza zapewniajcych zwierztom
ruch – pastwisko i/lub wybieg, a take wymóg ywienia zielonk pastwiskow.
W okresie zmiany paszy z ywienia zimowego na letnie nastpuje pogorszenie
wyników produkcyjnych. Ponadto zachowanie wysokiej wydajnoci w ywieniu
pastwiskowym jest trudniejsze ni w ywieniu alkierzowym i naley zaoy
wiksze wahania tego parametru. Znaczcemu zmniejszeniu w rozwizaniach
modelowych ulega wspóczynnik brakowania krów, co zwizane jest ze wzrostem zdrowotnoci zwierzt po wprowadzeniu zaostrzonych norm dobrostanu.
W szczególnoci wymogi zapewnienia zwierztom ruchu oraz ywienia cielt
naturalnym mlekiem maj znaczcy wpyw na ten wspóczynnik. Jedynie
w gospodarstwach o maej skali chowu wspóczynnik ten nie zmienia si.
W tabeli 16 przedstawiono przychody, koszty oraz pracochonno produkcji mleka w rozwizaniach modelowych.
Tabela 16. Przychody, koszty oraz pracochonno produkcji
w rozwizaniach modelowych w zalenoci od skali chowu*
Gospodarstwa

Przychody
ogóem
(PLN/krow)

Przychody
ze sprzeday
mleka
(PLN/krow)
5 138,60
5 170,12
0,6
9 464,15
9 552,60
0,9
10 607,81
10 348,42
-2,4

Koszty bezporednie
(PLN/krow)

Koszt bezporedni produkcji 1 litra
mleka (PLN)
0,520
0,497
-4,5
0,468
0,473
1,1
0,425
0,450
5,9

Pracochonno
produkcji
100 litrów
mleka (h)
4,29
4,43
3,2
1,77
1,89
6,7
1,00
1,20
19,2

Baza
7 832,15
1 966,96
Dobrostan**
7 924,16
1 886,03
Zmiana (%)
1,2
-4,1
Baza
12 563,97
3 612,74
rednie Dobrostan
12 978,17
3 671,81
Zmiana (%)
3,3
1,6
Baza
12 928,47
3 049,77
Dobrostan
12 799,06
3 140,54
Due
Zmiana (%)
-1,0
3,0
* Wartoci rednie.
** Pominito gospodarstwo rolnika, który w zakadanym scenariuszu rezygnuje z produkcji mleka.
Mae**

ródo: opracowanie wasne.

Zauway mona, i poszczególne parametry ekonomiczne wykazuj popraw wartoci wraz ze wzrostem skali chowu. Jest to typowy przykad ekonomii
skali – wraz ze wzrostem skali produkcji ronie jej efektywno. Jednoczenie
w gospodarstwach o duej skali chowu negatywny wpyw podniesienia stan114

dardów dobrostanu zwierzt jest najbardziej widoczny. W ich przypadku
wprowadzenie wymogu ywienia zielonk w okresie letnim czy zapewniania
zwierztom regularnego ruchu w najwikszym stopniu wpywaj na pracochonno i dochodowo produkcji. Wynika to m.in. z faktu uproszczenia
organizacji w tej grupie gospodarstw.
Przychody ogóem w przeliczeniu na jedn krow oraz przychody ze
sprzeday mleka w przeliczeniu na jedn krow wzrastaj w rozwizaniach
modelowych w analizowanym scenariuszu w przypadku gospodarstw o maej
skali chowu (odpowiednio rednio o 1,2 % i 0,6%) oraz gospodarstw o redniej
skali chowu (odpowiednio rednio o 3,3% i 0,9%), natomiast malej w przypadku
gospodarstw o duej skali chowu (odpowiednio rednio o 1,0% i 2,4%). Jest to
efektem czynników, takich jak poprawa mlecznoci krów czy zmniejszenie liczby
upadków cielt w wyniku poprawy dobrostanu zwierzt oraz zmian organizacyjnych w tych gospodarstwach. Koszty bezporednie w przeliczeniu na jedn
krow oraz koszt bezporedni produkcji 1 litra mleka w rozwizaniach modelowych malej w gospodarstwach o maej skali chowu i wzrastaj w pozostaych
grupach gospodarstw. Najwyszy wzrost nastpuje w gospodarstwach o duej
skali chowu. We wszystkich grupach gospodarstw wzrasta pracochonno produkcji 100 litrów mleka. Najwyszy wzrost nastpuje w gospodarstwach o duej
skali chowu (rednio o 19,2%), najniszy za w gospodarstwach o maej skali
chowu (rednio o 3,2%). Wzrost pracochonnoci produkcji wynika przede
wszystkim ze zwikszonych nakadów pracy na obsug zwierzt zwizan
z regularnym dostpem do pastwiska i wybiegu. W gospodarstwach maych
wykorzystanie pastwiska w ywieniu letnim krów jest popularne, w zwizku
z czym wpyw wprowadzenia wymogu dostpu do zielonki w okresie pastwiskowym nie ma duego wpywu na pracochonno produkcji.
W gospodarstwach duych natomiast pastwisko jest znacznie mniej popularne
i niezalenie od tego, czy w danym gospodarstwie optymalnym rozwizaniem
jest wprowadzenie wypasu pastwiskowego, czy dowóz zielonki znacznie podnosi
to nakady pracy.
W tabeli 17 przedstawiono wyniki ekonomiczne produkcji rolnej
w badanych gospodarstwach w rozwizaniach modelowych.
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Tabela 17. Wyniki ekonomiczne w rozwizaniach modelowych w zalenoci
od skali chowu*
Nadwyka bezporednia
Gospodarstwa
w przeliczeniu na
gospodarstwo
(PLN)
Baza
102 307
Mae** Dobrostan**
105 041
Zmiana (%)
2,7
Baza
295 851
rednie Dobrostan
332 443
Zmiana (%)
12,4
Baza
643 370
Due
Dobrostan
614 055
Zmiana (%)
-4,6

Nadwyka bezDochód rolniczy Dochód rolniczy
porednia
w przeliczeniu w przeliczeniu na
w przeliczeniu na
jedn krow
na gospodarstwo
jedn krow
(PLN)
(PLN)
(PLN)
5 865
66 683
3 679
6 038
64 563
3 550
2,9
-3,2
-3,5
8 951
148 334
4 506
9 306
163 526
4 657
4,0
10,2
3,4
9 879
348 938
5 403
9 659
318 354
5 013
-2,2
-8,8
-7,2

* Wartoci rednie.
** Pominito gospodarstwo rolnika, który w zakadanym scenariuszu rezygnuje z produkcji mleka.

ródo: opracowanie wasne.

Podobnie jak w przypadku przychodów i kosztów wyra nie widoczny jest
efekt skali – gospodarstwa due osigaj lepsze wyniki ni gospodarstwa mae
i rednie. Jednoczenie jednak to wanie gospodarstwa o duej skali chowu
w rozwizaniach modelowych odnotowuj najbardziej wyra ne pogorszenie
osiganych wyników. Nadwyka bezporednia w przypadku gospodarstw o maej
i redniej skali chowu wzrasta w analizowanym scenariuszu o kilka procent zarówno w przeliczeniu na gospodarstwo ogóem, jak i w przeliczeniu na jedn
krow. Gospodarstwa o maej skali chowu s jedyn grup, w której
odnotowa mona wzrost przychodów i spadek kosztów bezporednich, co determinuje wzrost nadwyki bezporedniej. W grupie gospodarstw rednich
zarówno przychody, jak i koszty bezporednie w analizowanym rozwizaniu
modelowym wzrastaj, jednak dziki wikszemu tempu wzrostu przychodów
nadwyka bezporednia równie wykazuje tendencj wzrostow – w przeliczeniu
na jedn krow o 4,0%. Jedynie w gospodarstwach o duej skali chowu rednia
zmiana jest ujemna, co wynika ze spadku przychodów oraz wzrostu kosztów
bezporednich. Dochód rolniczy w przeliczeniu na gospodarstwo wzrasta w rozwizaniach modelowych jedynie w grupie gospodarstw o redniej skali chowu,
natomiast w pozostaych grupach maleje. Wynika to m.in. ze wzrostu kosztów
pracy najemnej oraz wzrostu kosztów amortyzacji. Wany jest fakt, i spadek
dochodu rolniczego w gospodarstwach maych i rednich w duym stopniu determinowany jest take przez koszty kredytu finansujcego niezbdne inwestycje.
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Podsumowanie
W pracy okrelono skutki organizacyjne oraz produkcyjne i ekonomiczne
jakie w gospodarstwach produkujcych mleko moe spowodowa wprowadzenie
zaostrzonych norm dobrostanu byda mlecznego. Scharakteryzowano te samo
pojcie dobrostanu i zagadnienia z nim zwizane.
Podsumowujc, naley stwierdzi, e podniesienie norm dobrostanu byda
mlecznego miaoby istotny wpyw na wyniki produkcyjne i ekonomiczne osigane przez gospodarstwa. W przypadku czci rolników moe przyczyni si do
ich rezygnacji z produkcji mleka, w innych by impulsem do podjcia decyzji
o rozwoju prowadzonej dziaalnoci. W obu przypadkach zmiany, które mog
nastpi przyczyniyby si do wzrostu redniej dochodowoci produkcji mleka
w grupie maych i rednich gospodarstw. Odwrotna sytuacja miaaby miejsce
w grupie gospodarstw o duej skali chowu.
W odniesieniu do uzyskanych wyników mona stwierdzi, e dobrostan
zwierzt jako efekt zewntrzny produkcji rolnej jest korzyci zarówno z punktu
widzenia konsumenta, jak i wikszoci producentów. Ewentualne mechanizmy
majce na celu zachcenie rolników do generowanie wyszego poziomu dobrostanu powinny uwzgldni fakt, i podwyszenie jego poziomu nie wie si
wycznie z nakadami i kosztami po stronie rolników, lecz take przynosi pewne
korzyci. Równie wycena dobrostanu jako efektu zewntrznego powinna
uwzgldni obydwa elementy i opiera si na kosztach/korzyciach netto.
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