
EKONOMIKA DOBR NIEMATERIALNYCH 

Czyli Filip Saint Marc na łamach wrześniowej „Literatury”. „Tradycyjne 
nauki ekonomiczne, oparte na analizie produkcji i pracy, nie uwzględniają war- 
tości tego, co wydaje im się dane przez Naturę. Lecz dziś wskutek absurdalnej 
niewiedzy, obojętności i rozrzutności, z jaką ekonomiczne działania i doktryny urba- 
nizacji traktowały te dary Natury — są one coraz rzadsze. Woda i czyste powie- 
trze, zieleń i cisza są dla mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich trudniej do- 
stępne i droższe niż pożywienie czy ubranie. 

Trzeba, byśmy umieli utorować drogę nowej Ekonomii, Ekonomii Natury, która 
by wpisywała biologiczne, estetyczne i naukowe wartości środowiska w ramy go- 
spodarczego rachunku. Powinna nastąpić rewolucja kryteriów wyboru ekonomicz- 
nego; uznania, że to, co daje nam Natura, ma wartość — bowiem wpływa na zdro- 
wie i wydajność, zaspakaja nas fizycznie, psychicznie i artystycznie. W dotych- 
czasowej praktyce gospodarczej czynniki te nie były kwantyfikowane. 

Ponieważ Przyroda jest źródłem materialnym bogactw, a jednocześnie obdarza 
człowieka dobrami niematerialnymi — ten dualizm jej użyteczności jest najczęściej 
przyczyną antagonizmu. Ekonomia dóbr materialnych Przyrody jest z reguły sprze- 
czna z Ekonomią jej dóbr niematerialnych. W tym momencie rozważania należy 
rozbić na przemysł i rolnictwo. 
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Ochrona ziemi, wod i powietrza jest mozliwa do pogodzenia z ich wykorzysta- 

niem przez gospodarkę leśną, rybną i rolnictwo. Rolnik, leśnik czy hodowca ryb 

pracują, wykorzystując Przyrodę, a nie wynaturzając jej, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy żądza zysku lub używania technik zanieczyszczających prowadzi do wyjałowie- 

nia ziemi i zniszczenia flory i fauny (...). Czy myśleć o ich pięknie i wprowadzać 

zróżnicowany drzewostan, czy raczej rozwijać masową produkcję drewna dla prze- 

mysłu? Czy w Fontainebleau przedłużyć życie starych drzew 'i zwolnić tempo ro- 

tacji sadzonek, by stworzyć pejzaż pełen unoku? Czy las posiada wartość ekono- 

miczną tylko jako towar nadający się do sprzedaży, czy ma ją także jako miejsce 

spacerów, wypoczynku i rozrywek mieszkańców miast? 

W przeciwieństwie do rolnictwa konserwującego naturę — przemysł degraduje 

ją i niszczy. Zanieczyszczone jezioro przestaje pełnić rolę żywego laboratorium 

fauny i flory. Atmosfera, traktowana jako gratisowy śmietnik dla fabryk, samo- 

chodów, samolotów i gospodarstw domowych, przestaje dostarczać czystego powie- 

trza (..). Nasze zmaterializowane społeczeństwo nadaje wysoką wartość przestrzeni 

naturalnej tylko wówczas, gdy dostarcza ona bogactw materialnych. Gdy zaś obda- 

rza nas ona dobrem niematerialnym, przyznajemy jej wartość nieznaczną”. 

„Natura chroniona nie daje zysku swemu „właścicielowi”, niszczona przynosi 

zyski olbrzymie. Ochrona przyrody jest bezpłatną służbą na rzecz społeczeństwa 

jako całości. Jakże więc dziwić się, że konflikty na temat sposobu użytkowania 

przestrzeni kończą się najczęściej eliminacją dóbr niematerialnych ? 

Te nożyce — zawsze jistotne, a często wprost niewiarygodne — między ceną 

za użytkowanie Przyrody w celach przemysłowych i hodowlanych a ceną płaconą 

za jej niematerialne użytkowanie są podstawową przyczyną jej niszczenia  (...). 

W zmaterializowanym świecie woda i powietrze w stanie czystym -są bezwar- 

tościowe: zatrute — osiągają wartość równą nie zrealizowanym kosztom ich oczysz- 

czania. 

To samo dzieje się ze zwierzętami i roślinnością. Kozice, ptaki, foki, gdy są 

na wolności, gdy przyozdabiają ziemię, nie mają wartości; w naszym systemie eko- 

nomicznym osiągają ją dopiero w chwili zabicia lub sprzedaży. W rachunku eko- 

nomicznym piękne aleje dębów przedstawiają wartość dopiero w postaci desek”. 

Opracował Adam J. Karwowski 
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