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Wstęp

 Istotną kwestią analiz ekonomiczno-ekologicznych jest identy ikacja pojęcia 
kapitał naturalny i jego waloryzacja ekonomiczna i pozaekonomiczna. W literatu-
rze istnieje wiele de inicji tego pojęcia i dyskusja nad nimi nie jest przedmiotem 
poniższego opracowania. Na potrzeby dalszych rozważań przyjęto, że kapitał 
naturalny są to „wszystkie komponenty i elementy środowiska przyrodniczego 
niezbędne do biologicznego zachowania gatunku ludzkiego (istnienia i życia 
człowieka) oraz funkcjonowania ludzkiej cywilizacji (w tym gospodarki). Składa 
się z podstawowego i dodatkowego kapitału naturalnego”1. Każdy element 
i komponent środowiska przyrodniczego generuje określone użytki, które stają 
się dostępne (użyteczne) dla człowieka i/lub które uświadamia on sobie na pew-
nym etapie rozwoju wiedzy w tym zakresie.
 W kontekście użytkowania kapitału naturalnego stają się one, obok wymiaru 
zasobowego i asymilacyjnego, podstawowym jego walorem (korzyścią).

 Każdy z aspektów istnienia i funkcjonowania kapitału naturalnego (rysunek 1) 
wzbudza duże zainteresowanie, posiadając jednocześnie bogatą literaturę pro-
blemu. Wymiar usługowy, związany z podtrzymywaniem życia na planecie oraz 
świadczeniem różnorodnych użytków ekonomicznych i pozaekonomicznych, jest 
obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania. Historycznie wywodzi się 
od koncepcji amienity uses Johna Steuarta Milla, stając się nie tylko podstawą 
wielu ciekawych badań i koncepcji, ale również generując wiele fundamental-

1 S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekono-
micznej, Wrocław 2007, s. 62.

Rysunek 1 

Wymiary istnienia i funkcjonowania kapitału naturalnego w kontekście jego użytkowania przez człowieka

Źródło: opracowanie własne.
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nych wręcz zagadnień teoretyczno-poznawczych (na przykład ich ekonomicznej 
wartości czy użyteczności) oraz obrachunkowych (na przykład waloryzacja 
i włączenie do rachunku mikroekonomicznego i makroekonomicznego).
 Celem poniższego opracowania jest identy ikacja pozaekonomicznych użyt-
ków środowiska przyrodniczego w kontekście usług ekosystemów oraz zwróce-
nie uwagi na problemy metodyczno-obrachunkowe, które należy rozwiązać, aby 
możliwe było włączenie usług ekosystemów do rachunku ekonomicznego. Jeżeli 
usługi ekosystemów oraz towarzyszące im użytki (pozaekonomiczne i ekonomicz-
ne) mają stać się elementem rachunku ekonomicznego, niezbędne jest skuteczne 
rozwiązanie kilku istotnych wyzwań w postaci ograniczeń i uwarunkowań.
 Badanie oparte jest na studiach porównawczych i krytycznej analizie pi-
śmiennictwa. W studiach metodyczno-obrachunkowych wykorzystano analizę 
konstrukcji wskaźników oraz badania charakteru metod ewidencyjno-obrachun-
kowych stosowanych w rachunku ekonomicznym. Autorzy przeprowadzili takie 
badania w kontekście wykorzystania analizy kosztów-korzyści w wycenie środo-
wiska przyrodniczego i ich wyniki zamieścili we wcześniejszych publikacjach.2
 W efekcie zastosowanej procedury badawczej otrzymano między innymi:
• rozpoznanie i rozróżnienie związków pomiędzy pozaekonomicznymi użyt-

kami środowiska przyrodniczego a usługami ekosystemów,
• rozpoznanie wybranych niedostatków tradycyjnego rachunku ekonomicznego.

Istota funkcji i walorów przyrodniczych ekosystemów

 Ekosystemy (zwłaszcza leśne) spełniają wiele pozagospodarczych funkcji 
związanych z wpływem na: pogodę i klimat, oczyszczanie atmosfery ziemskiej 
z dwutlenku węgla, zachowanie bioróżnorodności we wszystkich jej formach, 
regulowanie stosunków wodnych, produkcję biomasy użytkowanej poza produk-
cją przemysłową (grzyby, owoce leśne, drewno opałowe użytkowane bez wycin-
ki) oraz wchłanianie niektórych zanieczyszczeń.
 Ekosystemy pochłaniają i neutralizują różnorodne zanieczyszczenia i włą-
czają je do obiegów materii, oczyszczając w ten sposób środowisko przyrodnicze. 
Rośliny asymilują dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, regulując klimat 
i warunki pogodowe w skali całego świata i w skali lokalnej (mikroklimat); 
na przykład lasy są bardzo dobrym absorbentem hałasu i jonizują powietrze. 
W różnym zakresie poszczególne ekosystemy regulują także gospodarkę wodną 
i obiegi hydrologiczne3.
 Ekosystemy generują wiele użytków pozaekonomicznych (rysunek 2). Nale-
żą do nich walory o charakterze estetycznym i kulturalnym, etycznym i ilozo icz-
nym. Są to także użytki rekreacyjno-wypoczynkowe czy konsumpcyjno-użytko-

2 Porównaj: A. Becla, S. Czaja, A. Zielińska, Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przy-
rodniczego, Wyd. Di in, Warszawa 2012.
3 S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne postawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekono-
micznej, Wrocław 2007, s. 232-233.
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we. Środowisko przyrodnicze od początku istnienia człowieka oraz ludzkiej cy-
wilizacji było przedmiotem procesów poznania. Ponadto, co najważniejsze, usłu-
gi środowiskowe decydują o zachowaniu życia w każdej znanej nam formie.
 Pierwszą grupę użytków pozagospodarczych stanowią te, które obejmują 
wymiar estetyczny i kulturowy. Środowisko przyrodnicze inspiruje artystów 
i zwykłych ludzi pięknem krajobrazu i przyrody. Wpływa na kształtowanie się 
poczucia piękna u poszczególnych osób oraz w grupach społecznych, a także 
wzbudza liczne re leksje estetyczne.
 Inną ważną grupą użytków pozaekonomicznych jest wymiar rekreacyjny 
i wypoczynkowy. Środowisko przyrodnicze jest przestrzenią, gdzie ma miejsce 
rekreacja i wypoczynek, a jednocześnie w ramach środowiska przyrodniczego 
funkcjonują czynniki warunkujące tę rekreację i wypoczynek, jak na przykład 
światło słoneczne, czysta woda, zachowane krajobrazy czy niezanieczyszczone 
powietrze atmosferyczne.
 Środowisko przyrodnicze generuje również użytki w wymiarze etycznym 
i ilozo icznym. Jak dowodzą badania nad rozwojem systemów etyczno-moral-
nych, stosunek do środowiska przyrodniczego i jego poszczególnych komponen-
tów oraz elementów wpływają na ich postać. Prawa przyrody odgrywają donio-
słą rolę w konstytuowaniu ludzkiego i pozaludzkiego życia.
 Istotną rolę odgrywają użytki o charakterze konsumpcyjnym. Należą do nich 
znane zbieraczom grzyby, runo leśne, zwierzęta konsumowane przez ludzi, owo-
ce i inne użyteczne elementy, takie jak na przykład zioła czy trucizny. Drewno 
zbierane w lasach, w postaci chrustu (bez wyrębu drzew), użytkowane jest rów-
nież jako opał.

Rysunek 2 

Podstawowe pozaekonomiczne użytki środowiska przyrodniczego

Źródło: S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne postawy ..., op. cit., s. 231.
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 Dodatkowo środowisko przyrodnicze jest najważniejszym laboratorium po-
znawczym człowieka. W środowisku przyrodniczym odkrywa się wiele użytecz-
nych dla człowieka substancji, zjawisk czy właściwości. Przykładem mogą być 
bakterie Salinospora występujące w glebie oraz osadach na dnie morskim, nale-
żące do promieniowców. Ten rodzaj bakterii jest już używany do produkcji anty-
biotyków – streptomycyny i wankomycyny, lekarstwa „ostatniej szansy” w naj-
cięższych zakażeniach4. Inny walor pozaekonomiczny tkwi w medycynie niekon-
wencjonalnej (alternatywnej) - opiera się ona na wykorzystaniu naturalnych 
substancji. Działanie lecznicze pleśni jest znane od starożytności (papirus Eber-
sa). Potwierdzone są również zalety lecznicze wielu ziół, balneoterapii (kąpieli 
w gorących i mineralnych wodach), krioterapii, itoterapii, hipnoterapii (na pod-
stawie kontaktu z koniem) czy dogoterapii (na podstawie kontaktu z psem), aku-
punktury, stawiania baniek (działania rozgrzanego alkoholu i próżni). Klasycz-
nym przykładem rośliny o wielu walorach leczniczych jest czosnek. Użytkowano 
go w tym charakterze już w starożytnym Egipcie czy Grecji, co potwierdzają pa-
pirusy oraz zalecenia Hipokratesa. W XX wieku przebadano substancje zawarte 
w czosnku. Allicyna działa przeciwbakteryjnie, trójsiarczek dwualliku działa bak-
teriobójczo i bakteriostatycznie, a związki siarki – inhalacyjnie5. Podobnie jest 
z żeń-szeniem6.
 Najważniejszym wymiarem funkcji i walorów środowiska przyrodniczego 
jest wpływ na zachowanie życia w każdej znanej nam formie. Łączy się on z za-
chowaniem bioróżnorodności w każdej postaci, z pochłanianiem zanieczyszczeń 
i włączaniem ich do obiegów materii, a także z asymilacją związków chemicz-
nych, oczyszczaniem środowiska przyrodniczego czy regulowaniem obiegów 
hydrologicznych. W efekcie inalnym zachowywana jest homeostaza ekologiczna 
i pomiędzy ekosystemami.

Pojęcie i klasyfi kacje usług ekosystemowych

 Najczęściej pozaekonomiczny potencjał środowiska przyrodniczego opisy-
wany jest w postaci „usług” dostarczanych przez ekosystemy. Bezpośrednie ko-
rzyści z przyrody znane są w postaci zdrowej żywności, pitnej wody, naturalnych 
paliw czy naturalnych włókien. Jednak istotne są również inne „dary natury”, 
które są wykorzystywane, będące rezultatem skomplikowanych procesów i inte-
rakcji, takich jak: tworzenie gleb, neutralizacja zanieczyszczeń, ochrona przed 
żywiołami (na przykład wichury, powodzie) oraz stabilizacja klimatu Ziemi.
 Termin „usługi ekosystemowe” oznacza zestaw wytworów oraz funkcji eko-
systemu, które są przydatne dla społeczeństwa. Wytwory te obejmują między 
innymi dobra materialne bezpośrednio wykorzystywane przez człowieka. Nato-

4 Patrz szerzej: „Applied and Environmental Microbiology” 2002 t. 68, nr 10, s. 4699-5208.
5 M. Załoga, Między magią a medycyną, „Wiedza i Życie” 2003 nr 3, s. 30-37.
6 D. Strielnikoff, Żeń-szeń – łzy pięknej Lao, „Wiedza i Życie” 2002 nr 10, s. 32-35.
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miast przydatne funkcje obejmują na przykład funkcje podtrzymujące możliwość 
życia (choćby funkcje oczyszczające) oraz podnoszące jego jakość (przykładowo 
walory estetyczne i dobra kulturowe czy naukowe). W takim ujęciu usługi eko-
systemowe związane są z procesami ekosystemowymi i obejmują pobór materii, 
energii i informacji ze środowiska przyrodniczego, również w jego naturalnej, 
nieprzetworzonej przez człowieka postaci. Wraz z wytworami rąk ludzkich za-
spokajają one fundamentalne potrzeby społeczeństwa, mają bezpośredni wpływ 
na ludzkie zdrowie i wpływają na dobrobyt materialny7.
 Do produktów wytwarzanych przez ekosystemy zalicza się żywność (mięso, 
ryby, warzywa), wodę, paliwa i drewno, a spośród funkcji należy wymienić za-
opatrzenie w wodę i oczyszczanie powietrza, naturalny recykling odpadów, two-
rzenie gleby i zapylanie, jak również mechanizmy regulacyjne, przy pomocy któ-
rych przyroda sama kontroluje warunki klimatyczne oraz populacje zwierząt, 
owadów i innych organizmów.
 W literaturze usługi ekosystemowe podzielono między innymi na8:
• usługi wspomagające – usługi, które są niezbędne do funkcjonowania innych 

usług ekosystemowych (na przykład procesy glebotwórcze, fotosynteza, pro-
dukcja pierwotna, krążenie materii, obieg pierwiastków);

• usługi zaopatrzeniowe – produkty uzyskane z ekosystemów (na przykład 
żywność, paliwa, włókna, zasoby genetyczne, substancje biochemiczne, natu-
ralne farmaceutyki, zasoby wody, zasoby surowców naturalnych na potrzeby 
sztuki, kultury – na przykład drewno do wyrobu zdobień, rzeźb);

• usługi regulacyjne – korzyści uzyskane z regulacji/kontroli procesów we-
wnątrz ekosystemu i pomiędzy ekosystemami (na przykład regulacja jakości 
powietrza, regulacja klimatu, regulacja jakości wody, oczyszczanie wody, 
kontrola erozji, łagodzenie skutków klęsk żywiołowych, kontrola zanieczysz-
czeń, proces zapylania);

• usługi kulturowe – korzyści niematerialne uzyskane z ekosystemów (na przy-
kład wartość poznawcza, rekreacyjna, re leksyjna, doznania estetyczne i wzbo-
gacenie duchowe).

 Usługi zaopatrzeniowe obejmują zasoby materialne bezpośrednio pobierane 
ze środowiska przyrodniczego, takie jak: produkty żywnościowe, surowce włók-
niste, drewno. Można je analizować i oceniać (także w kategoriach ekonomicz-
nych) oddzielnie dla każdego najmniejszego ekosystemu. Cechą charakterystycz-
ną usług kulturowych jest to, że można z nich korzystać wielokrotnie, a sposób 
ich wykorzystania zależy w znacznym stopniu od preferencji poszczególnych 
grup społecznych. Pozostałe grupy usług są mniej znane i często niedoceniane. 
Usługi regulacyjne związane są między innymi z mody ikacją składu atmosfery, 
homeostazą dużych systemów ekologicznych oraz procesami geomorfologicznymi 

7 J. Solon, Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobra-
zowych, w: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie 
i ich zastosowania, red. T.J. Chmielewski, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2008 t. 21, s. 26.
8 Milenijna Syntetyczna Ocena Ekosystemów (Millennium Ecosystem Assessment Synthesis 
Report), 2005, www.maweb.org [02-06-2006].
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i glebotwórczymi. Ich efekt jest widoczny w odniesieniu do większych powierzch-
ni. Natomiast usługi wspomagające obejmują procesy ekosystemowe i krajobra-
zowe niezbędne do produkcji wszystkich pozostałych usług. Ich wpływ na społe-
czeństwo jest jedynie pośredni, choć w końcowym bilansie – najważniejszy.
 Zgodnie z klasy ikacją zaproponowaną przez I.Greena i innych9 jedynie dwie 
pierwsze kategorie usług (zaopatrzeniowe i kulturowe) obejmują wytwory 

9 Szerzej: I.M. Green, C. Folke, R.K. Turner, I. Bateman, Primary and secondary values of wetland 
ecosystems, „Environmental and Resource Economics” 1994 nr 4, s. 55-74.

Tabela  1

Klasyfi kacja usług ekosystemowych

Typ usługi Rodzaje usług

Usługi surowcowe, 
produkcyjne 
i transformacyjne

• produkcja tlenu, produkcja wody
• produkcja żywności
• pula genowa jako rezerwa elastyczności
• produkcja zasobów medycznych
• produkcja surowców dla odzieży i dóbr gospodarstw domowych
• produkcja surowców dla budownictwa i przemysłu
• produkcja substancji biochemicznych
• przygotowanie paliw i energii, produkcja pasz i nawozów

Usługi regulacyjne 
i utylizacyjne

• ochrona przed szkodliwymi oddziaływaniami kosmicznymi
• regulowanie lokalnych i globalnych bilansów energetycznych
• regulowanie chemicznej struktury atmosfery
• regulowanie klimatu lokalnego i globalnego
• regulowanie przepływu wód i ochrony przed powodziami
• oczyszczanie wód, retencja wód i zaopatrzenie wód podziemnych
• tworzenie próchnicy i utrzymywanie żyzności gleby
• pochłanianie energii słonecznej
• gromadzenie i recyklizacja substancji organicznych
• gromadzenie i recyklizacja składników pokarmowych
• gromadzenie i recyklizacja odpadów antropogenicznych
• regulacja biologicznych mechanizmów kontrolnych
• utrzymanie przestrzeni życia dla rozmnażania, socjalizacji i mobilności
• utrzymanie różnorodności biologicznej
• stabilizacja ekosystemów

Usługi przygotowania 
dla antropogenicznego 
wykorzystania

• zamieszkiwanie
• kultywacja (uprawa roli, hodowla zwierząt, akwakultura)
• wykorzystanie energii (na przykład energia wodna)
• wypoczynek i turystyka

Usługi informacyjne

• estetyka przyrody
• wzorce do działania bodźców i wynagradzania
• nadawanie sensu i wzorce socjalizacji
• rezerwa puli genowej (na przykład dla rolnictwa i medycyny)
• informacje historyczne
• informacje naukowe
• wzory do procesów uczenia się

Źródło: E. Kośmicki, Zrównoważony rozwój w warunkach globalnych zagrożeń i integracji europejskiej, w: Zrówno-

ważony rozwój – doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czaja, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław 2005, s. 227-248.
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i struktury bezpośrednio użyteczne dla społeczeństwa ludzkiego, dwie pozostałe 
kategorie (usługi regulacyjne i wspomagające) tworzą ramy strukturalno-funk-
cjonalne, wpływające na ogólną integralność systemu krajobrazowego i możli-
wość produkowania przez nie usług o charakterze szczegółowym.
 W literaturze znaleźć można również bardziej rozbudowane klasy ikacje 
usług ekosystemowych, wyróżniające usługi surowcowe, produkcyjne, i transfor-
macyjne, usługi regulacyjne i utylizacyjne, usługi przygotowania do antropoge-
nicznego wykorzystania oraz usługi informacyjne (tabela 1).
 W raporcie TEEB („Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności”) obliczono 
wartość corocznej utraty funkcji ekosystemu, którą oszacowano na kwotę 50 mld 
EUR. Oznacza to, że w razie niepodjęcia działań już sama utrata różnorodności 
biologicznej na lądzie mogłaby kosztować 7% PKB do 2050 roku, przy czym kwo-
ta ta zwiększyłaby się znacznie przy uwzględnieniu utraty funkcji zapewnianych 
przez ekosystemy morskie10. Gdyby udało się jednoznacznie zidenty ikować te 
użytki i zwaloryzować je, to rozmiary strat ponoszonych przez ludzkość z tytułu 
ograniczania usług ekosystemowych byłyby największe ze wszystkich strat po-
noszonych w wyniku antropogennych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

Usługi ekosystemów a użytki środowiska przyrodniczego

 Właściwe zrozumienie roli usług ekosystemów w kontekście istnienia i wy-
korzystania kapitału naturalnego wymaga zidenty ikowania związków pojęcio-
wych pomiędzy tymi usługami a użytkami środowiska przyrodniczego. Można to 
wykonać, opierając się na schemacie przedstawionym na rysunku 3.
 W wymiarach przestrzennych środowisko przyrodnicze posiada swoją 
strukturę wewnętrzną, co wyraża statyczny obraz tego środowiska. Jeżeli uwzglę-
dni się wymiar czasowy oraz działające w nim i środowisku przyrodniczym siły 
sprawcze, jego obraz nabiera wymiaru dynamicznego, przedstawiając funkcjo-
nowanie między innymi ekosystemów. Działające (funkcjonujące) ekosystemy 
świadczą określone usługi, w efekcie których powstają zarówno ekonomiczne 
użytki środowiska przyrodniczego, jak i użytki (walory) pozaekonomiczne. Stają 
się one inalnie elementami kapitału naturalnego, zwłaszcza w aspekcie usługo-
wym i asymilacyjnym.
 W tym momencie usługi ekosystemów oraz różnorodne użytki środowiska 
przyrodniczego nabierają ekonomicznego znaczenia. Istnienie (zachowanie) ka-
pitału naturalnego i gospodarowanie nim wymaga stosowania rachunku ekono-
micznego. Jeżeli uwzględni się fakt, że na zasoby ekonomiczne składają się zaso-
by ludzkie, kapitałowe, informacyjne, kulturowe, a także przyrodnicze (kapitał 
naturalny), te ostatnie nie mogą być zachowane i wykorzystywane bez uwzględ-
nienia zasad racjonalnego gospodarowania.

10 Patrz szerzej: Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. Raport wstępny, Urząd O icjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008, s. 27-43.



Ekonomia i Środowisko  2 (45)  •  201318

 Trwałość utrzymania zasobów kapitału naturalnego daje się interpreto-
wać zgodnie z czterema ujęciami11. Może to odbywać się zgodnie ze słabą, 
wrażliwą, silną lub restrykcyjną zasadą trwałości. Pierwsza oznacza zachowanie 
wielkości całkowitego kapitału (naturalnego, antropogenicznego i społecznego) 
bez uwzględniania jego struktury. Wrażliwa zasada każe zachować całość kapita-
łu i odpowiednią jego strukturę. Silna zasada zwraca uwagę na konieczność za-
chowania każdego zasobu kapitału z osobna, a zasada restrykcyjna zakazuje 
uszczuplenia któregokolwiek z zasobów.
 Gospodarowanie kapitałem naturalnym również wymaga przestrzegania kil-
ku istotnych zasad. Należą do nich:
• zasada bilansowania zasobów i rozchodów;
• zasada nieuszczuplania zasobów kapitału naturalnego, zwłaszcza podstawo-

wego kapitału naturalnego;
• zasada zachowania różnorodności komponentów kapitału naturalnego;
• zasada substytuowania kapitału naturalnego innymi formami kapitału;
• zasada minimalizacji źródła entropii;
• zasada racjonalnego korzystania z zasobów kapitału naturalnego (stosowanie 

kryterium maksymalizacji użyteczności osiąganej z kapitału naturalnego);
• zasada efektywności wykorzystania elementów kapitału naturalnego (nad-

wyżki korzyści nad kosztami).
 Dwie ostatnie odwołują się do ogólnej zasady racjonalności gospodarowania. 
Zasada racjonalnego korzystania z zasobów kapitału naturalnego oznacza nie 
tylko postępowanie racjonalne w kontekście racjonalności rzeczowej, co może 
sprowadzać się do skutecznego eksploatowania zasobów środowiska przyrodni-

11 Szerzej na ten temat: Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Bia-
łystok 1999, s. 72.

Rysunek 3

Relacje pomiędzy usługami ekosystemów i użytkami środowiska przyrodniczego

Źródło: opracowanie własne.
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czego. Atrybut skuteczności jest szczególnie podkreślany w tradycyjnym pojmo-
waniu racjonalności rzeczowej. Chodzi raczej o racjonalność, którą można spro-
wadzić do stosowania kryterium maksymalizowania użyteczności osiąganej 
z eksploatacji elementów kapitału naturalnego. Oznacza to na przykład stosowa-
nie takich metod eksploatacji zasobów naturalnych, które pozwolą bardzo efek-
tywnie wykorzystywać zarówno podstawową substancję wydobywaną ze złoża, 
jak i pozyskiwać w efektywny ekonomicznie sposób inne towarzyszące jej pier-
wiastki i związki chemiczne. W innym przypadku, na przykład lasu, prowadzi to
do wykorzystania jego zasobów drewna i innych substancji, jak i użytków (walo-
rów) pozaekonomicznych, na przykład estetycznych, rekreacyjnych. Racjonal-
ność wykorzystania elementów kapitału naturalnego oznacza przede wszystkim 
kompleksowość pozyskiwania walorów.
 Zasada efektywnego wykorzystania elementów kapitału naturalnego ozna-
cza natomiast ekonomizację postępowania sprowadzoną do przestrzegania kry-
terium osiągania nadwyżki korzyści nad kosztami. Ocena korzyści oraz kosztów 
musi mieć szeroki charakter, łącznie z efektami zewnętrznymi. Jeżeli bilans ko-
rzyści i kosztów pokazuje, że eksploatacja danego komponentu środowiska przy-
rodniczego (elementu kapitału naturalnego) nie przyniesie czystego przychodu, 
to wówczas powinna zostać podjęta decyzja o powstrzymaniu się od eksploata-
cji. Istnieje szansa, że rozwój myśli technologicznej i naukowej oraz zmiana wa-
runków rynkowych (przykładowo współczynników rzadkości) w przyszłości 
uczyni tę eksploatację efektywną.
 Stosowanie obu zasad nie jest możliwe bez wykorzystania rachunku ekono-
micznego. Ten natomiast, w przypadku kapitału naturalnego (przy szerszym po-
dejściu) i użytków środowiska przyrodniczego i usług ekosystemów (w węższym 
ujęciu), generuje wiele istotnych problemów i wyzwań o różnym charakterze, 
od poznawczych, poprzez pojęciowe, aż do obrachunkowych.

Główne problemy wprowadzenia usług ekosystemów 
do rachunku ekonomicznego

 Wprowadzenie usług ekosystemów do rachunku ekonomicznego wymaga 
spełnienia kilku ważnych warunków. Pierwszym jest konieczność precyzyjnej 
identy ikacji usług ekosystemów. Bez tego nie ma możliwości określania efektów 
ich występowania, czyli użytków ekonomicznych i pozaekonomicznych. Te nato-
miast można w następnej kolejności wprowadzić jako elementy kapitału natural-
nego, które podda się rachunkowi ekonomicznemu. Identy ikacja usług i związa-
nych z nimi użytków wymaga nie tylko rozwoju wiedzy ekologicznej, o przyrod-
niczo- izykalnym charakterze, ale również wiedzy ekonomicznej. Jest to jeden 
z najpoważniejszych mankamentów, tym bardziej że nie istnieje nadal dostatecz-
nie kompletny oraz precyzyjny system monitorowania ekosystemów (ich ele-
mentów strukturalnych i świadczonych usług), a często podmioty zarządzające 
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nie mają nawet przeprowadzonej wyjściowej inwentaryzacji środowiskowej. 
Brak dostatecznej wiedzy jest również powodem niedostatków informacyjnych.
Drugim wyzwaniem jest skuteczna realizacja procedury pozwalającej wprowadzić 
usługi ekosystemów i ich efekty (użytki) do rachunku ekonomicznego, zgodnej 
ze schematem zamieszczonym na rysunku 4.
 Ograniczenia w zakresie włączenia usług ekosystemów i ich użytków do ra-
chunku ekonomicznego mogą mieć różny charakter, od poznawczo-informacyj-
nych, poprzez formalno-prawne, ekonomiczno-obrachunkowe, po społeczne 
i aksjologiczne (tabela 2).
 Po identy ikacji usług ekosystemów i ich użytków należy je poddać kwanty i-
kacji. Polega ona na przedstawieniu ich w jednostkach naturalnych, zgodnych 
z postaciami, pod jakimi występują one w środowisku przyrodniczym. To wyma-
ga dobrej orientacji dotyczącej funkcjonowania poszczególnych ekosystemów 
i ich części składowych, a mówiąc precyzyjniej, stworzenia właściwych metod 
monitorowania i kwanty ikacji usług ekosystemów oraz użytków, a także dosko-
nalenia metod szacowania ich rozmiarów.
 Kwanty ikacja usług ekosystemów oraz towarzyszących im usług w jednost-
kach naturalnych jest niezbędna w tym zakresie, w jakim decyduje o poprawnej 
ich waloryzacji. Jeżeli bowiem określoną usługę ekosystemów czy użytek środo-
wiska przyrodniczego da się zwaloryzować bez kwanty ikacji, nie jest ona ko-
nieczna. Poszczególne usługi ekosystemów i użytek środowiska przyrodniczego 
mają różny charakter, stąd odmienne podejścia do nich są uzasadnione.
 Należy przy tym pamiętać, że taki monitoring nie może być zbyt rozbudowa-
ną, w relacji do poszczególnych ekosystemów, formą ewidencji danych, ponieważ 
w środowisku przyrodniczym ujawniają się w szczególny sposób negatywne ob-
rachunkowo konsekwencje zasady Heisenberga. Dotyczy to zwłaszcza zbyt wy-
sokich kosztów takiej ewidencji oraz związanych z nią zakłóceń generowanych 
przez obserwatora. Koszty te obejmują nie tylko nakłady na pozyskiwanie  danych 
oraz informacji, ale także koszty ich gromadzenia, przechowywania i przetwa-
rzania.

Rysunek 4

Procedura wprowadzania usług ekosystemów i ich efektów (użytków) do rachunku ekonomicznego

Źródło: opracowanie własne.
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 Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu precyzyjności kwanty ikacji można 
przejść do waloryzacji. Jest to wycena usług i ich użytków w jednostkach pienięż-
nych. Waloryzacja taka jest bardzo poważnym wyzwaniem poznawczym, meto-
dologiczno-metodycznym i obrachunkowym12. Należy bowiem uznać, czy dana 
usługa lub dany użytek ma wartość ekonomiczną, którą można włączyć do anali-
zy efektywnościowej w rachunku gospodarczym. To pozwoli podjąć kwestię me-
tod i technik waloryzacji. Muszą być one wykonalne w sensie informacyjno-opera-
cyjnym, a także posiadać cechę obiektywizacji wyników.
 W literaturze można spotkać wiele rozwiązań z tego zakresu. Każde z nich 
posiada swoje zalety i wady, charakteryzując się jednocześnie ograniczonym za-
kresem stosowalności13. Zmusza to do indywidualizacji podejścia badawczego 
czy do wypracowywania rozwiązań dostosowanych do specy iki danej usługi 
ekosystemu czy użytku.
 Problemy natury obrachunkowej są mniej istotne, gdy mamy do czynienia 
z jednostkowym rachunkiem, o statycznym charakterze. Komplikują się nato-
miast, jeżeli rachunek nabiera charakteru dynamicznego i łączy się z oceną roz-
kładu wartości w czasie (na przykład poprzez kapitalizację czy dyskontowanie). 
Problemy obrachunkowe mogą się również komplikować, gdy do wyceny wyko-
rzystujemy dane podlegające obróbce statystycznej, z elementami rachunku 
prawdopodobieństwa czy modelowania ekonometrycznego.
 Istotnym wyzwaniem w procesie włączenia usług ekosystemów i użytków 
do rachunku (analiz) ekonomicznego jest uzyskanie akceptacji dla proponowa-

12 Szerzej w: A. Becla, S. Czaja, A. Zielińska, Analiza kosztów-korzyści ..., op. cit.
13 Ibidem.

Tabela  2 

Charakter ograniczeń i uwarunkowań procesu wprowadzania usług ekosystemów 

i ich użytków do rachunku ekonomicznego

Wyszczególnienie Charakter uwarunkowań

Uwarunkowania 
i bariery poznawcze

Konieczność posiadania lub brak wiedzy o danej usłudze/użytku i zakresie jego 
występowania

Uwarunkowania informacyjne Konieczność posiadania lub brak odpowiednich informacji o usłudze/użytku

Uwarunkowania 
instytucjonalno-prawne

Brak lub ograniczone możliwości stosowania proponowanych rozwiązań w prak-
tyce gospodarczej, na przykład w rachunkowości czy statystyce społeczno-
-ekonomicznej

Uwarunkowania 
ekonomiczno-obrachunkowe

Ograniczone możliwości stosowania metod waloryzacji usług/użytków lub zupeł-
ny brak takich metod

Ograniczenia społeczne Ograniczony zakres lub zupełny brak akceptacji dla włączenia rachunku ekono-
micznego z wykorzystaniem metod waloryzacji usług/użytków

Uwarunkowania aksjologiczne Akceptacja usług/użytków środowiska przyrodniczego jako wartości i wartości 
ekonomicznej lub jej brak

Źródło: opracowanie własne.
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nych metod, najlepiej umocowania prawnego oraz powszechnego ich użytkowa-
nia. To pozwala bowiem przenieść wyniki analiz do praktyki gospodarczej. 
W efekcie podnosić się będzie poziom racjonalności wykorzystania szeroko rozu-
mianych zasobów przyrodniczych (kapitału naturalnego) oraz ochrony tych 
komponentów i elementów środowiska przyrodniczego, które decydują o bieżą-
cych i długookresowych korzyściach związanych z usługami ekosystemów i ich 
użytkami.

Podsumowanie

 Usługi ekosystemów i towarzyszące im użytki środowiska przyrodniczego są 
istotnym wymiarem istnienia oraz funkcjonowania kapitału naturalnego. Zrozu-
miano to już w połowie XIX wieku, chociaż włączono je do analiz ekonomiczno-
-ekologicznych dopiero od lat siedemdziesiątych XX stulecia. Wówczas zoriento-
wano się również, jak wiele wyzwań o różnym charakterze powstaje przy próbie 
wprowadzenia amienity uses do rachunku ekonomicznego.
 Niezmiernie istotna staje się, po pierwsze, sprawa właściwej identy ikacji 
usług ekosystemów i użytków środowiska przyrodniczego. To punkt wyjściowy 
dalszej procedury złożonej z ich kwanty ikacji oraz waloryzacji. Po drugie, kwan-
ty ikacja jest niezbędna tam, gdzie usługi ekosystemów i użytki środowiska przy-
rodniczego przyjmują ilościowy charakter, oraz tam, gdzie nie ma możliwości 
bezpośredniej waloryzacji ich jakościowej postaci. Po trzecie, sama waloryzacja 
generuje wiele problemów, między innymi natury obrachunkowej. Łączą się one 
między innymi z problemami informacyjnymi (niedoborami wiarygodnych da-
nych i informacji), niedostatkami istniejących metod i technik waloryzacji lub 
zupełnym brakiem takich metod czy zagadnieniami uczynienia rachunku ekono-
micznego dynamicznym. Dopiero wówczas możliwe jest wprowadzenie zwalory-
zowanych usług ekosystemów i użytków środowiska przyrodniczego do rachun-
ku ekonomicznego.


