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fi nansowej, tj. zmiany wartości pieniądza 
w zależności od tego, w którym momencie 
przedsiębiorca nim dysponuje i w jakiej sy-
tuacji się znajduje.

Rozdział 4 (strony 107–138) zawiera omó-
wienie pojęcia kapitał obrotowy netto, a także 
pojęć i miar współzależnych, takich jak cykl 
konwersji gotówki czy strategii zarządzania 
kapitałem obrotowym.

W rozdziale 5 (strony 139–159) omówio-
no modele zarządzania zapasami, model op-
tymalnej wielkości zamówienia oraz model 
optymalnej partii produkcji.

Rozdział 6 (strony 161–180) został po-
święcony omówieniu zarządzania należnoś-
ciami małego i średniego przedsiębiorstwa. 
Zaprezentowano w  nim pojęcie kredytu 
kupieckiego i  skutki prowadzenia polityki 
odroczonych terminów płatności.

W  rozdziale 7 (strony 181–200) przed-
stawione zostały krótkoterminowe źródła fi -
nansowania działalności bieżącej. Omówione 
zostało ich znaczenie dla małego i średniego 
przedsiębiorstwa.

Ostatni, ósmy rozdział (strony 201–209) 
przedstawia omówienie zarządzania środka-
mi pieniężnymi w małych i średnich przed-
siębiorstwach.

Książka napisana jest przez profesjonalistę, 
jest usystematyzowana, jej układ jest przej-
rzysty. Napisana jest przyjaznym językiem. 
Zawiera indeks rzeczowy. Nasycona jest 
obiektami grafi cznymi (schematami, wy-
kresami, tabelami) i dzięki temu gwarantuje 
łatwą przyswajalność. Recenzowana pozycja 
adresowana jest do specjalistów zaintereso-
wanych tym problemem naukowo, studen-
tów i doktorantów wyższych uczelni oraz do 
praktyków życia gospodarczego, szczególnie 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Reasumując, uważam, że książka Grze-
gorza Michalskiego wnosi nowe treści do 
rozważań nad problematyką analizy płyn-
ności fi nansowej w  ogóle oraz w  małym 
i średnim przedsiębiorstwie. Jest to pozycja 
o  charakterze uniwersalnym – przydatna 

jako podręcznik akademicki ze względu na 
uporządkowany i przejrzysty tok wywodu 
poparty licznymi przykładami i jednocześ-
nie sta no wiąca inspirujący materiał dla osób 
zainteresowanych zagadnieniem płynności 
fi nansowej i zarządzania fi nansami przedsię-
biorstwa. Czy jest w niej więcej z monografi i 
naukowej, czy z podręcznika, niech każdy 
czytelnik rozstrzygnie samodzielnie. Nieza-
leżnie od tego nie ulega wątpliwości, że roz-
ważania prowadzone przez autora świadczą 
o bardzo dobrym opanowaniu teoretycznym 
opisywanego obszaru oraz o  znakomitym 
przygotowaniu praktycznym, dzięki temu 
powstała interesująca pozycja.

Grzegorz Gołębiowski
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

w Warszawie

Andrzej Graczyk, Instrumenty rynkowe 
polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, 
ss. 417, ISBN 978-83-7695-291-8

Wprowadzenie
Wraz z  końcem 2012 roku zakończył się 
pierwszy okres obowiązywania Protokołu 
z  Kioto. Mimo wysiłków podejmowanych 
przez społeczność międzynarodową, w szcze-
gólności przez przedstawicieli krajów Unii 
Europejskiej, nie udało się wypracować 
ogólnoświatowego porozumienia w sprawie 
jednego z obszarów regulacji polityki ekolo-
gicznej – ochrony klimatu. Unia Europejska 
kontynuuje jednak ambitną politykę klima-
tyczną, a w wielu innych miejscach globu 
czynione są kolejne inicjatywy.

Działania podejmowane w celu przeciw-
działania zmianom klimatu należą do naj-
szerzej dyskutowanych obszarów funkcjo-
nowania polityki ekologicznej. Ich przykład 
pokazuje dobitnie, że brak jest zgodności co 
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do zakresu ochrony środowiska i  – co się 
z tym wiąże – skali i form polityki ekologicz-
nej, nie tylko ze strony naukowców i polity-
ków, ale też szeroko pojętej opinii publicznej. 
Poza problemami natury przyrodniczej, w de-
cyzjach dotyczących kierunku i kształtu poli-
tyki ekologicznej są brane pod uwagę aspekty 
polityczne i ekonomiczne. Nie brakuje gło-
sów, że podejmowane decyzje i realizowane 
działania, zwłaszcza w Unii Europejskiej, są 
nazbyt ambitne lub wręcz zbyteczne i powo-
dują bariery wzrostu gospodarczego, które są 
szczególnie niepożądane, biorąc pod uwagę 
okoliczności ostatnich kilku lat – globalny 
kryzys fi nansowy i  kryzys zadłużeniowy 
w Europie. Z innej strony na przykład Ko-
misja Europejska w wyzwaniach stawianych 
przez politykę ekologiczną upatruje szans na 
wzrost konkurencyjności Unii na poziomie 
międzynarodowym poprzez podniesienie wy-
dajności wykorzystania zasobów i zmniejsze-
nie zależności od zewnętrznych dostarczycieli 
surowców [KE 2010].

Wobec powyższego istotne są problemy 
nie tylko wyboru celów polityki ekologicznej, 
ale też doboru narzędzi ich osiągania [Stavins 
2001]. Poszczególne grupy instrumentów ce-
chują się różną efektywnością ekonomiczną 
[Keohane, Revesz i Stavins 1998]. W instru-
mentarium polityki ekologicznej znajduje się 
mnogość narzędzi oddziaływania zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego [Poskrob-
ko 2001]. Wśród instrumentów o charakterze 
pośrednim (czyli pozwalających podmiotom 
na wybór sposobu dostosowania się) coraz 
szerzej wykorzystywane są instrumenty 
rynkowe. Ich największym atutem jest moż-
liwość minimalizowania społecznych kosz-
tów osiągnięcia celów polityki ekologicznej, 
o czym przekonuje dr hab. Andrzej Graczyk 
w monografi i pt. Instrumenty rynkowe poli-
tyki ekologicznej. Teoria i praktyka. Książka 
ta, będąca przedmiotem niniejszej recenzji, 
została wydana nakładem Wydawnictwa 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu w 2013 roku.

Problematyka książki
Monografi a Instrumenty rynkowe polityki 
ekologicznej. Teoria i praktyka stanowi, jak 
stwierdza sam autor we wstępie, podsumo-
wanie jego badań dotyczących wykorzystania 
mechanizmów rynkowych w ochronie środo-
wiska. Andrzej Graczyk jest kierownikiem 
Katedry Ekonomii Ekologicznej Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu i profe-
sorem nadzwyczajnym tej uczelni, a jedno-
cześnie wielokrotnym uczestnikiem procesu 
tworzenia polityki ekologicznej zarówno na 
szczeblu regionalnym, jak i ogólnokrajowym. 
W  swojej pracy badawczej zajmuje się od 
wielu lat ekonomicznymi aspektami ochro-
ny środowiska. Jest autorem, współautorem 
i redaktorem wielu publikacji zwartych i ar-
tykułowych z tego zakresu.

Monografi a została poświęcona teorii 
i praktyce wykorzystania instrumentów ryn-
kowych w polityce ekologicznej. Jej podsta-
wowym celem była analiza i ocena warunków 
i czynników determinujących to zastosowa-
nie. Główna hipoteza pracy głosi, że cele poli-
tyki ekologicznej można osiągnąć za pomocą 
instrumentów rynkowych.

Kwestie poruszone w  monografi i obej-
mują:

 – problem ograniczonych możliwości sa-
modzielnego kreowania się rynku dóbr 
środowiskowych i  roli państwa w  tym 
zakresie,

 – specyfi kę instrumentów rynkowych po-
lityki ekologicznej i  ich odrębność od 
innych instrumentów, w  szczególności 
ekonomicznych,

 – ekonomiczną optymalizację korzystania 
z dóbr i walorów środowiska w kontek-
ście stosowania instrumentów rynkowych 
w polityce ekologicznej,

 – możliwości łączenia  instrumentów ryn-
kowych z innymi instrumentami stoso-
wanymi dla osiągnięcia celów polityki 
ekologicznej,

 – uwarunkowania i  następstwa rynkowej 
orientacji w polityce ekologicznej dla roz-
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woju gospodarczego oraz dobre praktyki 
w zakresie stosowania instrumentów ryn-
kowych w ochronie środowiska.
W  kontekście powyższych zagadnień 

autor zwrócił szczególną uwagę na perspek-
tywy wykorzystania rozwiązań rynkowych 
w polskiej polityce ekologicznej. Odniósł się 
szeroko zwłaszcza do jej uwarunkowań insty-
tucjonalnych (celów, zasad, strategii), a także 
uwzględnił jej obecny stan i politykę realizo-
waną na szczeblu unijnym.

Andrzej Graczyk w  przeprowadzonych 
badaniach posłużył się analizą modeli mikro-
ekonomicznych, a także wykorzystał elemen-
ty analizy porównawczej i studia przypadków. 

Struktura książki
Monografi a składa się z sześciu rozdziałów. 
Każdy rozdział został poświęcony jednemu 
z sześciu problemów badawczych, na jakie 
został podzielony obszar badawczy. 

W pierwszym rozdziale autor prowadzi 
rozważania na temat powstawania rynku dóbr 
środowiskowych. Akcentuje swoisty charakter 
dóbr środowiskowych jako dóbr ekonomicz-
nych, szczególnie w kontekście praw do ich 
własności, oraz analizuje wybory podmiotów 
dotyczące korzystania z dóbr i walorów śro-
dowiska. Następnie dyskutuje nad spełnie-
niem założeń teorematu Coase’a w odniesie-
niu do dóbr środowiskowych, a tym samym 
podaje w wątpliwość możliwość kreacji rynku 
dóbr środowiskowych na drodze upowszech-
nienia się wymiany. Prowadzone rozważania 
i analizy mają na celu uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie, czy możliwe jest powstanie rynku 
dóbr środowiska bez ingerencji państwa.

Umiejscowienie instrumentów rynko-
wych w polityce ekologicznej i pośród innych 
jej instrumentów, w szczególności wykaza-
nie różnic pomiędzy nimi a instrumentami 
ekonomicznymi, a  także ocena przewagi 
(korzyści) rozwiązań rynkowych nad admi-
nistracyjnymi oraz przedstawienie uwarun-
kowań i charakterystyka procesu tworzenia 
rynkowej orientacji w polityce ekologicznej 

stanowią zawartość rozdziału drugiego. Roz-
ważania autora dotyczące przełożenia zasad 
polityki ekologicznej na wdrażanie instru-
mentów rynkowych w polityce ekologicznej 
prowadzone są z perspektywy zasad polskiej 
i unijnej polityki ekologicznej.

Trzeci rozdział został poświęcony prak-
tyce stosowania instrumentów rynkowych 
w ochronie środowiska, w szczególności prob-
lemom organizacji rynku. Autor przedstawia 
rodzaje systemów wykorzystania instrumen-
tów rynkowych w ochronie środowiska, a tak-
że dostarcza przykładów obszarów, w których 
stosuje się rozwiązania rynkowe dla ochrony 
środowiska oraz prezentuje zbiór rekomen-
dacji odnoszących się do dobrych praktyk 
stosowania instrumentów rynkowych. 

W rozdziale czwartym Andrzej Graczyk 
zwraca uwagę, że problem zapewnienia od-
powiedniej jakości środowiska powinien być 
rozpatrywany nie tylko z perspektywy przy-
rodniczej, ale też ekonomicznej. W związku 
z tym podejmuje problematykę optymalizacji 
ekonomicznej zastosowania instrumentów 
rynkowych. Analizę prowadzi dla ujęć mikro- 
i makroekonomicznego. Przedstawia także 
autorską koncepcję rozwiązania rynkowego 
w ochronie środowiska.

Wdrażanie instrumentów rynkowych do 
ochrony środowiska nie oznacza, że polityka 
ekologiczna wycofuje się ze stosowania in-
nych rodzajów instrumentów. Ocena łącze-
nia instrumentów rynkowych z wybranymi 
instrumentami polityki ekologicznej zarówno 
bezpośrednimi, jak i ekonomicznymi stano-
wi przedmiot rozważań w rozdziale piątym. 
W szczególności autor porusza problem wy-
boru między rozwiązaniem rynkowym a po-
datkiem Pigou.

Ostatni rozdział stanowi próbę oceny 
możliwości wykorzystania instrumentów 
rynkowych w ochronie środowiska w Polsce 
na tle strategii rozwoju gospodarczego. Na 
początku autor dokonuje analizy problemu 
oddziaływania instrumentów rynkowych 
polityki ekologicznej na rozwój gospodarki 
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na gruncie teoretycznym oraz powołuje się 
na wyniki wcześniejszych badań. Rozważania 
dotyczą oddziaływania instrumentów rynko-
wych na procesy innowacyjne w gospodarce, 
zatrudnienie i konkurencyjność oraz powo-
dowania przez nie efektów redystrybucyjnych. 
W drugiej części rozdziału Andrzej Graczyk, 
argumentując, że działania polityki ekologicz-
nej powinny być zgodne z koncepcją rozwoju 
gospodarczego, podejmuje próbę oceny moż-
liwości zwiększenia skali wykorzystania in-
strumentów rynkowych ochrony środowiska, 
biorąc pod uwagę dokumenty strategiczne 
Unii Europejskiej i Polski oraz uwarunkowa-
nia i cele polskiej polityki ekologicznej.

Podsumowanie
Recenzowana monografi a jest publikacją wy-
różniającą się w polskiej literaturze naukowej. 
Holistycznie i spójnie ujmuje problematykę 
wykorzystania mechanizmów rynkowych 
w polityce ekologicznej. Na szczególną uwa-
gę zasługują aktualność i wnikliwość zawar-
tych w niej analiz oraz liczne odniesienia do 
sytuacji i perspektyw polityki ekologicznej 
w Polsce i adekwatność wyciągniętych na tej 
podstawie wniosków. 

Przedmiotowa monografi a nie jest pierw-
szą publikacją zwartą Andrzeja Graczyka po-
święconą w całości instrumentom rynkowym 
w ochronie środowiska, ale od monografi i 
Wprowadzanie mechanizmów rynkowych 
w ochronie środowiska z 2011 roku (współ-
autor: Alicja M. Graczyk) odróżnia ją szersze 
spektrum analizowanych zagadnień, kom-
pleksowe ujęcie tematyki od strony polityki 
ekologicznej (a zatem roli państwa) i znacznie 
większy nacisk na zagadnienia teoretyczne.

Nie jest to książka przeznaczona dla 
szerokiego grona odbiorców – dla jej peł-
nego zrozumienia niezbędny jest pewien 
stopień zorientowania w poruszanej tema-
tyce. Z pewnością zainteresuje ona pracow-
ników naukowych, zwłaszcza badaczy eko-
nomicznych aspektów ochrony środowiska, 
pracowników fi rm doradczych i  instytucji 
ochrony środowiska oraz zainteresowanych 
tematyką studentów. Jednocześnie jednak 
książkę tę, ze względu na zawarte w niej od-
niesienia do praktyki polityki ekologicznej, 
warto zarekomendować decydentom tejże 
polityki.

Klaudia Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
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