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Jak wskazuje tytu , ksi ka po wi cona jest wykorzystaniu analizy kosz-
tów-korzy ci (AKK) do oceny i wyceny elementów rodowiska przyrodnicze-
go. Wiadomo, e analiza ta jest podstaw  rachunku ekonomicznego oraz doko-
nywania wyboru optymalnego rozwi zania. W w skim uj ciu oznacza porów-
nywanie tylko kosztów i korzy ci stricte ekonomicznych (mówimy wówczas 
o analizie finansowej), natomiast w szerokim obejmuje równie  elementy spo-
eczne i ekologiczne. To szerokie uj cie AKK – b d ce przedmiotem zaintere-

sowania autorów – prze ywa swoisty renesans od momentu, gdy UE wprowa-
dzi a t  metod  jako podstaw  oceny inwestycji dofinansowywanych z fundu-
szy wspólnotowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem wyceny tzw. us ug ro-
dowiska. Wprawdzie istniej  na rynku wydawniczym publikacje odr bne 
o AKK, metodach wyceny rodowiska czy rachunku sozoekonomicznym, ale 
nie by o dot d pozycji, która czy aby w sobie te wszystkie elementy w odnie-
sieniu do rodowiska przyrodniczego w sposób, w jaki uczynili to autorzy. Z te-
go wzgl du omawiana ksi ka ukazuj ca umocowanie teoretyczne AKK wpisu-
je si  w nurt jej propagowania.

Uwzgl dniaj c do wiadczenia rosn cego zainteresowania AKK, autorzy 
postawili sobie zadanie wskazania jej walorów i ogranicze  w zakresie wyceny 
rodowiska przyrodniczego. Skupili si  przede wszystkim na mo liwo ci w -

czenia efektów wykorzystania metod waloryzacji rodowiska przyrodniczego 
do rachunku mikroekonomicznego oraz wskazaniu, jak te metody powinny by
realizowane, aby osi gni te dzi ki nim wyniki mo na by o wykorzysta  w prak-
tyce gospodarczej. Zadanie to zosta o w pe ni zrealizowane, chocia  czasami 
autorzy a  za bardzo starali si  podkre li  pewne elementy, co spowodowa o
w paru miejscach niepotrzebne powtórzenia. Bynajmniej nie umniejsza to war-
to ci niniejszej pracy. 
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Ksi ka sk ada si  z pi ciu rozdzia ów logicznie ze sob  powi zanych. 
Rozdzia  pierwszy stanowi przyk ad umiej tnego umocowania AKK w teorii 
ekonomii, zw aszcza ekonomii dobrobytu, a tak e jej powi zania z inwestycja-
mi i rachunkiem mikroekonomicznym. Czytaj c ten rozdzia , mo na „na nowo” 
odkry  znajome zagadnienia, które odpowiednio na wietlone nabieraj  innego 
wyrazu. Autorzy wyja nili zwi zek AKK z optimum ekonomicznym w warun-
kach maksymalizacji dobrobytu i modelem konkurencji doskona ej, funkcj
u yteczno ci oraz zniekszta ceniami gospodarki rynkowej. Na tym tle podkre-
lili, i  poszukiwanie optymalnych podzia ów zasobów nale y do wa niejszych 

zagadnie  teorii ekonomii i to na wszystkich poziomach gospodarowania. To 
umo liwi o przej cie do zagadnie  zaprezentowanych w rozdziale drugim,  
tj. efektywno ci, racjonalno ci i skuteczno ci gospodarowania. Precyzyjnie 
wyja niono wszystkie te poj cia i zwi zki mi dzy nimi zarówno w uj ciu indy-
widualizmu metodologicznego (np. racjonalno  cz owieka), jak i synergistycz-
no-holistycznym (w odniesieniu do systemu spo eczno-ekonomicznego). 

Z kolei w trzecim rozdziale przedstawiono g ówne wyzwania metodyki 
AKK w kontek cie rodowiska przyrodniczego, w tym:  

– ogólne wyzwania zwi zane ze stosowaniem rachunku mikroekono-
micznego,

– specyficzne wyzwania cz ce si  z rozszerzonym zakresem wykorzy-
stania AKK, 

– ogólne wyzwania cz ce si  z teoretyczni podstawami AKK (koszty 
alternatywne i renta konsumenta), 

– specyficzne wymiary ka dej praktycznej implementacji AKK. 
Szczegó owo zosta y omówione te dwie pierwsze grupy wyzwa .

Z punktu widzenia tematyki ksi ki szczególn  uwag  po wi cono: walo-
ryzacji elementów rodowiska przyrodniczego i jego us ug w uj ciu statycznym 
i dynamicznym oraz problemom kszta towania (rozk adu) warto ci w czasie. 
Czas spe nia istotn  rol  w wycenie kosztów i korzy ci, bowiem koryguje ich 
warto , st d podkre lono jego znaczenie. Z tego te  powodu przybli ono za-
gadnienie spo ecznej stopy dyskontowej, która wyra a stopie  preferencji, z ja-
kim spo ecze stwo odnosi si  do przysz ych kosztów i korzy ci.

Przegl d dorobku literaturowego w tym zakresie wykaza , e problem spo-
ecznej stopy dyskonta pozostaje bez jednoznacznego rozstrzygni cia modelo-

wo-ekonomicznego. Jest to nadal decyzja spo eczno-polityczna.  
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W rozdziale czwartym omówiono etapy realizacji AKK w wycenie rodo-
wiska przyrodniczego. Rozpocz to od wyja nienia roli nadwy ki konsumenta, 
cen cieni (cen programowania) i metody minimalizacji kosztów w AKK. Na 
tym tle przedstawiono algorytm poznawczy oraz algorytm realizacji AKK wraz 
z kryteriami wyboru projektu. Zaproponowane schematy algorytmów s  uni-
wersalne i mog  by  wykorzystane w ocenie kosztów i korzy ci przy wszyst-
kich rodzajach projektów. S  one równie  zgodne z metodologi  AKK opraco-
wan  przez Komisj  Europejsk  w ramach wytycznych obowi zuj cych pa -
stwa cz onkowskie przy ocenie projektów inwestycyjnych z funduszy unijnych. 

Analizy kosztów i korzy ci w odniesieniu do rodowiska przyrodniczego 
nie mo na dokona  bez znajomo ci metod jego waloryzacji. Z tego powodu 
w rozdziale pi tym syntetycznie przedstawiono te metody (w tym metod  wy-
ceny warunkowej, kosztów podró y, hedoniczne, kapita u ludzkiego, efektów 
produkcyjnych, nak adów prewencyjnych, kosztów restytucji i minimalnego 
standardu bezpiecze stwa) oraz ich wykorzystanie w analizie. Podkre lono, e
metody waloryzacji rodowiska przyrodniczego s  bardzo cennym ród em 
informacji dla w adz lokalnych/regionalnych i zarz dzaj cych instytucjami 
odpowiedzialnymi za jego stan, gdy  sugeruj , jak dba  o dane tereny, jak je 
ochrania , aby s u y y mieszka com i turystom. Ponadto, wskazano, e w AKK 
nale y zwróci  uwag  na poziom i sposób eksploatacji zasobów rodowisko-
wych, których wyró niono a  5 grup. Ka da grupa zasobów wymaga innego 
podej cia i powinna by  inaczej wyceniana.  

Wywody w tym rozdziale zako czono stwierdzeniem, e metody walory-
zacji rodowiska przyrodniczego znajduj  coraz szersze zastosowanie w AKK – 
tak e ze wzgl du na umo liwienie podj cia zagadnienia efektywno ci ekono-
micznej w kontek cie problemu sprawiedliwo ci, która jest zwi zana z ekono-
mi  dobrobytu. Przedstawicielom ekonomii dobrobytu uda o si  pokaza , e
efektywno  i sprawiedliwo  nie musz  by  sprzeczne, a osi gni cie optimum 
Pareto jest mo liwe m.in. dzi ki AKK cz cej w sobie ekonomi , praktyk
przedsi biorcy kapitalistycznego oraz sposoby podejmowania decyzji. W ra-
mach AKK ci gle podejmowane s  starania wypracowania takich sposobów 
oceny projektów inwestycyjnych, aby dokonywane wybory przybli y y stan 
gospodarki do stanu optymalnego. 

W zako czeniu autorzy w interesuj cy sposób podsumowali swoje rozwa-
ania, podkre laj c, e rozwi zania oparte na AKK wykorzystuj  zasad  racjo-

nalnego gospodarowania oraz wska niki oparte na ocenie efektywno ci ekono-
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micznej i skuteczno ci pragmatycznej. Wszystkie te p aszczyzny analityczne 
pozwalaj  znale  wzajemne relacje pomi dzy efektywno ci  a optymalno ci
ekonomiczno-spo eczn . Z tego wzgl du AKK ma charakter aplikacyjny i nale-
y doskonali  jej metody i pokonywa  bariery w jej przeprowadzaniu, by spe -

ni a oczekiwania spo ecze stwa i decydentów. 
Reasumuj c, mo na powiedzie , e autorzy w umiej tny sposób po czyli 

wiedz  teoretyczn  o AKK z zagadnieniami wyceny rodowiska przyrodnicze-
go, przyczyniaj c si  w ten sposób do rozwoju metodologii okre lania cen us ug 
rodowiska.
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