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Wstęp
Konkurencja i globalizacja we współczesnej gospodarce sprawiają,
że określenie warunków i czynników rozwoju staje się kluczem do
zwiększania szans rozwojowych. Konkurencja dotyczy nie tylko produktów i usług, ale także czynników wytwórczych. Zasoby i walory środowiska są ograniczone, nawet te, które określa się mianem odnawialnych.
O dostęp do nich przychodzi coraz częściej konkurować, a ich niedobór
ogranicza szanse na dynamiczny rozwój gospodarki i społeczeństwa.
Konkurencja o zasoby i walory środowiska spowodowana jest też
tym, że poszczególne kraje, ich ugrupowanie, a niekiedy znaczna część
społeczności świata podejmują decyzje o świadomym ograniczeniu dostępu do dóbr środowiskowych. Czynią to w celu uchronienia się przed
uciążliwościami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, oddalenia perspektywy wyczerpywania zasobów, zapewnienia sprawiedliwości, także mając na względzie pespektywę międzygeneracyjną. Nakładane ograniczenia są postrzegane jako czynniki spowalniające rozwój,
tworzące bariery w swobodzie wyboru jego kierunków, jako przeszkody
w swobodnej konkurencji, szczególnie w skali międzynarodowej.
Polityka ekologiczna ma zapewniać bezpieczeństwo ekologiczne,
ograniczać nadmierną eksploatację zasobów, umożliwiać odpowiednią
ochronę cennych składników środowiska. Osiąganie tych i innych celów
stawianych przed polityką ekologiczną wymaga posługiwania się różnymi instrumentami polityki. W warunkach silnych zagrożeń i dużych
zapóźnień w realizacji niezbędnych przedsięwzięć stosuje się model polityki restrykcyjnej, z zasadniczym udziałem narzędzi o charakterze administracyjnym. Taki model wprowadza najczęściej duże ograniczenia
dla konkurencyjności i rozwoju. Dlatego oczekuje się od polityki stosowania narzędzi bardziej odpowiadających potrzebom rozwoju, szczególnie gdy skala zagrożenia czy zapóźnienia nie są zbyt duże.
Odpowiedzią polityki ekologicznej jest szersze stosowanie narzędzi
o charakterze pośrednim, to znaczy pozwalających podmiotom na wybór
sposobu ich dostosowania do wymagań stawianych przez politykę ekologiczną. W tworzeniu polityki ekologicznej sięga się w większym stopniu po narzędzia ekonomiczne i rynkowe.
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Autor niniejszej rozprawy miał okazję wielokrotnie uczestniczyć
w tym procesie, na różnych jego etapach; m.in. w takich działaniach, jak:
•• tworzenie podstaw polityki ekologicznej w Polsce po roku 1990 −
brał udział w dyskusjach nad kształtem polityki i jej podstawowych
instrumentów,
•• tworzenie drugiej polityki ekologicznej Polski − był współautorem
części poświęconej mechanizmom ekonomiczno-finansowym tej polityki,
•• tworzenie całościowej wizji polityki ekologicznej dla rejonu Górnej
Wołgi w Rosji − był zastępcą zarządzającego projektem utworzenia
planu działań,
•• prace nad wstępną koncepcją polityki ekologicznej w Gruzji i na
Ukrainie − był konsultantem Banku Światowego,
•• prace nad tworzeniem i wdrażaniem instrumentów ekonomiczno-finansowych polityki ekologicznej w Polsce − m.in. był przewodniczącym komitetu doradczego ministra środowiska do spraw mechanizmów ekonomiczno-finansowych ekorozwoju,
•• udział w pracach nad przygotowaniem koncepcji i wdrażania szeregu instrumentów ekonomiczno-finansowych polityki ekologicznej
w Polsce (m.in. systemów opłat, opłat produktowych i opłat depozytowych),
•• udział w pracach nad tworzeniem od podstaw koncepcji uruchomienia
regionalnego systemu handlu pozwoleniami na emisję dwutlenku
siarki w województwie opolskim, jako jednego z pierwszych tego typu
systemów w Europie.
Ponadto, jako konsultant i współpracownik samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw, autor miał okazję do poznania specyficznych
problemów i trudności, jakie napotykają podmioty będące adresatami
działań polityki ekologicznej. Wymienione doświadczenia, a także prowadzone przez autora od blisko 30 lat badania naukowe w obszarze
ekonomicznych aspektów ochrony środowiska stały się inspiracją do napisania monografii poświęconej wykorzystaniu instrumentów rynkowych w polityce ekologicznej.
Podstawowa hipoteza monografii brzmi: cele polityki ekologicznej
można osiągać za pomocą instrumentów rynkowych. Sformułowano następujące hipotezy pomocnicze:
1) bez pomocy państwa nie jest możliwe tworzenie rynków dóbr środowiskowych na taką skalę, która by zapewniała skuteczną ochronę
środowiska,
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2) instrumenty rynkowe są grupą narzędzi polityki ekologicznej odrębną od innych, w szczególności ekonomicznych,
3) zastosowanie instrumentów rynkowych prowadzi do ekonomicznej optymalizacji korzystania z dóbr środowiska,
4) możliwe jest łączenie instrumentów rynkowych i innych instrumentów polityki ekologicznej,
5) współczesny i przyszły rozwój wymagają przyjęcia rynkowej orientacji polityki ekologicznej.
Celem podstawowym monografii była analiza oraz ocena warunków
i czynników określających zastosowanie instrumentów rynkowych w
polityce ekologicznej. Obszar badawczy został podzielony na sześć problemów badawczych, dla których określono cele szczegółowe. Problemy
te zostały przedstawione w poszczególnych rozdziałach.
Podstawowe pytanie badawcze postawione w rozdziale pierwszym
dotyczy możliwości powstania rynków dóbr środowiskowych bez pomocy państwa, to jest wykreowania ich na zasadzie upowszechniania się
wymiany. W celu uzyskania na nie odpowiedzi konieczna jest analiza
i ocena problemów pojawiających się w wyniku dokonywania przez podmioty wyborów rynkowych względem korzystania z dóbr i walorów środowiska. Prowadzi to do weryfikacji pierwszej hipotezy pomocniczej.
Podstawy polityki ekologicznej to: cele ogólne polityki w odniesieniu
do ochrony środowiska, zasady takiej polityki oraz prawo zapewniające
skuteczną realizację działań polityki. Wyznaczają one obszar możliwych zastosowań rozwiązań rynkowych polityki. Często orientacja rynkowa jest utożsamiana z zastosowaniem określonego typu narzędzi polityki. W teorii i praktyce zwykle wyróżnia się dwie podstawowe grupy
narzędzi: administracyjno-prawne (często określane zamiennie jako
bezpośrednie) i ekonomiczno- rynkowe (pośrednie). Rozwój polityki ekologicznej rozpoczyna się od rozwiązań o charakterze administracyjnym,
od których stopniowo odchodzi się w kierunku instrumentów pośrednich. Instrumenty rynkowe polityki zwykle traktowane są jako jedna
grupa wraz z instrumentami ekonomicznymi i instrumentami finansowymi. Celem drugiego rozdziału jest określenie, czym są instrumenty
rynkowe i jakie jest ich miejsce w polityce ekologicznej, a w szczególności wśród innych instrumentów tej polityki. Zostaną ocenione korzyści,
jakie w porównaniu z rozwiązaniami administracyjnymi przynoszą rozwiązania rynkowe, przedstawione będą uwarunkowania przestawiania
polityki na te rozwiązania oraz charakterystyka procesu budowy rynkowo zorientowanej polityki ekologicznej. Rozważania te służą weryfikacji
drugiej pomocniczej hipotezy badawczej.
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Instrumenty rynkowe znajdują zastosowanie w praktyce ochrony
środowiska. Ich wykorzystanie cechuje różnorodność rodzajów, form,
obszarów zastosowania, a także kierunków i intensywności regulacji
stosowanej przez politykę ekologiczną. Celem trzeciego rozdziału jest
przedstawienie bogactwa możliwości wykorzystania instrumentów rynkowych. Przykłady rozwiązań rynkowych dobrano tak, aby reprezentowane były poszczególne dziedziny środowiska, nad którymi polityka
ekologiczna sprawuje kontrolę. Ponadto intencją jest pokazanie rozwiązań sprawdzonych, które mogą uchodzić za godne naśladowania.
Instrumenty służą osiągnięciu określonych celów polityki ekologicznej. Władze publiczne mogą stosować pewne priorytety w doborze celów
polityki ekologicznej, jak też odpowiednich instrumentów ich realizacji.
Podstawowe znaczenie ma zapewnienie optymalizacji działań podmiotów oraz związany z tym problem współdziałania instrumentów rynkowych z innymi instrumentami polityki ekologicznej. Celem czwartego
rozdziału jest zestawienie i ocena współwystępowania kryteriów przyrodniczych i ekologicznych w polityce ekologicznej. Ocena będzie przeprowadzona ze względu na kryteria ekonomiczne. Rozważania w tym
rozdziale służą weryfikacji trzeciej hipotezy pomocniczej.
Polityka ekologiczna posługuje się zwykle pakietem instrumentów.
Ocena rozwiązań rynkowych nie może zatem abstrahować od innych
instrumentów, które są wykorzystywane w polityce ekologicznej. Głównym problemem jest łączenie, współwystępowanie lub alternatywne
stosowanie rozwiązań rynkowych i innych instrumentów polityki ekologicznej. Celem rozważań jest ocena łączenia instrumentów rynkowych
polityki ekologicznej z instrumentami określanymi jako bezpośrednie
(administracyjne), niektórymi instrumentami zaliczanymi do grupy instrumentów zarządzania środowiskiem lub instrumentów perswazyjnych, a także instrumentami ekonomicznymi. Prowadzi to do weryfikacji czwartej hipotezy pomocniczej.
Rozwój instrumentów rynkowych polityki ekologicznej będzie związany z decyzjami o charakterze politycznym. Omówienie kwestii rozwoju instrumentów rynkowych polityki ekologicznej wymaga spojrzenia
z szerszej perspektywy. Zwiększanie zakresu instrumentów rynkowych
polityki ekologicznej jest uzależnione z jednej strony od oceny efektów
ich oddziaływania na gospodarkę, a z drugiej − od zamierzeń związanych ze strategią rozwoju gospodarki. Działania polityki ekologicznej
powinny się wpisywać w szeroko ujętą koncepcję rozwoju gospodarki.
Celem rozdziału szóstego jest przedstawienie tych aspektów towarzy-
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szących procesom kreacji rynków przez politykę ekologiczną, a także
wskazanie tych elementów koncepcji rozwoju, które uzasadniają szersze stosowanie przez politykę ekologiczną rozwiązań rynkowych. Przedstawienie tych problemów wraz z rozważaniami podjętymi w rozdziale
trzecim pozwalają na weryfikację piątej hipotezy, dotyczącej praktycznych aspektów zastosowania instrumentów rynkowych w polityce ekologicznej.
W analizach i ocenach autor wykorzystywał przede wszystkim metody dedukcyjne, a w szczególności metody analizy modeli mikroekonomicznych. Monografia jest podsumowaniem badań autora poświęconych
wykorzystaniu mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska. W
niektórych fragmentach autor nawiązywał do wcześniejszych publikacji
w celu rozwinięcia i całościowego przedstawienia zawartych w nich koncepcji.
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