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Krzysztof Ku niewski 

Streszczenie: Niniejszy artykuł analizuje współczesne i klasyczne 
badania nad niepewno ci  w zarz dzaniu zasobami naturalnymi, 
skupiaj c si  na kontek cie instytucjonalnym. Ten, wydawa  by si
mogło, niszowy temat badawczy okazuje si  bardzo trudny do 
jednoznacznego sklasyfikowania i ewoluuje ju  od ponad stu lat. Szybko 
zmieniaj ca si  struktura otoczenia oraz działaj cych w nim instytucji 
czyni globalne i lokalne zarz dzanie zasobami naturalnymi coraz 
trudniejszym. Autor przedstawia w tym artykule pełne spektrum tego 
tematu, istniej ce badania, interpretacje oraz nowe wyzwania. Wyja nia 
równie  ich genez  i wyst puj ce pomi dzy nimi współzale no ci.  
Na ko cu przedstawione zostaj  wnioski i spostrze enia.  
Słowa kluczowe: niepewno , zasoby naturalne, instytucjonalizm, 
zarz dzanie niepewno ci , kontekst instytucjonalny  
Summary: This article examines the contemporary and the classic 
studies on uncertainty in the management of natural resources, focusing 
on the institutional context. This seemingly niche research turns out to be 
very difficult to be clearly classified, it has been evolving for over  
a hundred years. Rapidly changing structure of environment and its 
institutions makes global and local natural resource management 
increasingly difficult. The author presents in this article the full spectrum 
of the subject, existing studies, interpretations, and new challenges.  
It also explains the origins and interdependence existing between them. 
Finally, conclusions and observations are presented. 
Keywords: uncertainty, natural resources, institutionalism, managing 
uncertainty, institutional context. 
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1. Wprowadzenie 
Coraz wi cej badaczy skupia si  na kluczowej roli, jak  spełniaj

instytucje dla utrzymania oraz zarz dzania zasobami naturalnymi  
(np. Lawler 2010, Nichols 2011). Pomi dzy główn  teori  a obecn
rzeczywisto ci  wyst puj  jednak ró nice, które powoduj  du
niepewno  w „natural resources management”. W niniejszym artykule 
autor skupia si  na trzech typach niepewno ci: ekologicznej, egzysten- 
cjalnej i wiedzy, które analizuje w wybranym przez siebie kontek cie. 
Environmental Governance staje ostatnio wobec wielu wyzwa
w wyniku globalnych trendów w technologii, która to powi kszyła 
zarówno zakres niepewno ci wpływaj cych na ycie ludzi, jak  
i rozprzestrzeniła zagro enia dla rodowiska. Ten wzrost wyzwa
w environmental governance w poł czeniu z przeciwnymi tendencjami 
w zarz dzaniu zasobami rodowiska (tj. równoczesne procesy centraliza- 
cji na poziomie globalnym w formie mi dzynarodowych regulacji oraz 
procesy decentralizacji na szczeblu lokalnym), prowadzi do nakładania 
si  systemów i sprzecznych rozwi za  instytucjonalnych, co zwi ksza 
lokaln  niepewno . Utrudnia to rozwi zywanie wielu problemów.  

2. Definicje 
Niepewno  jest zwykle definiowana jako sytuacja, która 

charakteryzuje si  nieokre lono ci . W przeciwie stwie do ryzyka, 
prawdopodobie stwa s  niemo liwe do oszacowania. Poj cie 
„niepewno ci ekologicznej” odnosi si  do niepewno ci wynikaj cej  
z nieprzewidywalnego i zmiennego charakteru ekosystemów, z którymi 
współdziałaj  głównie ludzie yj cy na terenach wiejskich  
(Nichols et al., 2011). Termin „niepewno ci egzystencjalnej” oddaje 
nieprzewidywalne warunki społeczne, ekologiczne i gospodarcze wiata, 
takie jak bezprecedensowe zagro enia dla rodowiska i nieprzewidy- 
walne zachowania rynków. Wreszcie, niepewno  charakteryzuje 
równie  wiedz , poniewa  jest coraz bardziej oczywiste, e wiedza ma 
charakter tylko cz ciowy i jest niesko czona. Powoduje to niepewno
jak radzi  sobie z ryzykiem i zagro eniami niewidzialnymi tylko  
z cz ciowej perspektywy. Nie ma standardowej definicji instytucji.  
S  one rozumiane zarówno jako podmioty umo liwiaj ce (np. dostarcza- 
j  sposobów, poprzez które ludzie działaj  w wiecie) i ograniczaj ce 
(dostarczaj  zasad działania). Główna teoria instytucji wydaje si
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widzie  instytucje w ramach zarz dzania i funkcjonalizmu, w których 
instytucje składaj  si  z norm, przepisów i konwencji. Inne podej cia 
oferuj  alternatywy, które widz  instytucje bardziej procesualnie  
i dynamicznie, jako produkty praktyk społecznych i politycznych.  

„Nowy instytucjonalizm” odnosi si  do „starej” szkoły my lenia. 
Jest ona zwykle zwi zana z takimi ekonomistami, jak Mitchell, 
Commons i Veblen. Szczególnie stanowisko Veblena było takie,  
e instytucje na ogół odgrywaj  istotn  rol  w działaniach gospodar- 

czych, ale nigdy jej jasno nie okre lił. Jego pozycja wydaje si  by
bardziej zało eniem, e zasady w społecze stwie maj  wa ny wpływ  
na decyzje gospodarcze oraz e portret indywidualnej „jednostki 
gospodarczej” nale y odrzuci , gdy  nie wyja nia rozwoju sytuacji 
gospodarczej i transformacji technologicznej. Indywidualne zachowanie 
jest kształtowane przez relacje o charakterze instytucjonalnym, poprzez 
które Veblen zaproponował alternatyw  dla teorii racjonalnego 
człowieka, który jest w stanie obliczy  wszystko (Hodgson 1993).  
Ale rola instytucji w decyzjach graczy rynkowych nigdy nie była 
systematycznie przedstawiana przez star  szkoł  instytucjonalizmu.  

3. Nowe podej cia instytucjonalne 
Pierwszy krok w kierunku nowego podej cia do instytucji mo na 

znale  w teorii firmy Ronalda Coase’a (Coase 1937). Coase starał si
pokaza , dlaczego ta forma kapitalistycznej formy gospodarczej była 
wa na. W strukturze firmy transakcje s  organizowane poprzez zasady, 
które czyni  je ta szymi do zawarcia ni  w przypadku, gdyby ka da 
osoba była zatrudniana przez firm  oddzielnie. Aby umie ci  nowy 
instytucjonalizm w ogólnym kontek cie teoretycznego wyja nienia 
wzorców wykorzystania zasobów, nale y skupi  si  na dwóch istotnych 
punktach: indywidualizmie metodologicznym i roli kosztów 
transakcyjnych. Wyja nienia Platteau dotycz ce indywidualizmu 
metodologicznego s  przydatne i pomagaj  umie ci  nowy instytucjo- 
nalizm w szerszej perspektywie (Platteau 2000). Kiedy Karol Marks 
badał instytucje pod wzgl dem wzajemnych sił wytwórczych  
i produkcji, wyliczaj c zjawiska takie jak instytucjonalne reguły 
przypisania praw własno ci, umie cił je na poziomie społecznym.  
W sprzeczno ci pomi dzy siłami produkcji i relacjami instytucjonal- 
nymi, korekty dokonywane s  w procesie, w którym zmiany zachodz
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poprzez rewolucj . W ten sposób, społeczne zasady s  zdefiniowane  
na nowo, ale wyra one pod wzgl dem materialnym jako siły wytwórcze. 
Boserup (1965) równie  podkre la wzrost liczby ludno ci pokazuj c,  
e nawet w społecze stwach pre-kapitalistycznych wzrost nie 

doprowadzał do spadku produkcji rolnej. Zamiast tego, prowadził  
do wykorzystania zintensyfikowanych technik i nowych rozwi za
instytucjonalnych. Wraz ze wzrostem liczby ludno ci u ywano coraz 
bardziej intensywnych sposobów uprawy ziemi. Tak wi c nie jest 
zaskakuj ce to, e w systemach rolnych z corocznym zasiewaniem 
wyst puj  prawa własno ci odnosz ce si  do gruntów, natomiast  
w rolnictwie, gdzie ziemia długo le y odłogiem, ten przypadek jest ju
du o rzadszy (Platteau, 2000).  

Istotnym przełomem w wyja nieniu sposobu funkcjonowania 
instytucji była praca ekonomistów takich jak Douglass North (1990).  
Nie mówi on tylko o tym, e instytucje s  wa ne z gospodarczego 
punktu widzenia (tradycyjny instytucjonalizm) ale twierdzi te , e je li 
działaj  prawidłowo, zmniejszaj  koszty transakcyjne. S  to koszty, 
które powstaj , gdy dwie osoby zawieraj  transakcj  gospodarcz .
Aby dokona  transakcji, trzeba mie  informacje na temat jako ci 
produktu i zachowania innych podmiotów. Kto  musi te  kontrolowa
partnerów handlowych i nakłada  na nich sankcje, je li kto  dopu ci si
oszustwa. Wszystkie te działania s  kosztowne, poniewa  zu ywaj  czas 
i zasoby (North, 1990).  

4. Zarz dzanie zmian
Ludzie z terenów wiejskich od zawsze korzystaj  z elastycznych 

rozwi za  instytucjonalnych i strategii przetrwania, maj c do czynienia 
ze zmianami ekologicznymi i sezonowymi, zwłaszcza w miejscach 
podatnych na ryzyko, takich jak tereny suche. Siły globalizacji 
wprowadzaj  jednak nowe formy niepewno ci i wra liwo ci, jako  
e lokalne instytucje i sposoby działania s  coraz bardziej zwi zane  

z procesami zmian globalnych. Na przykład, handel mi dzynarodowy  
i powi zane z nim porozumienia coraz bardziej ł cz  biednych z terenów 
wiejskich, ich rynki i zasoby naturalne z globalnymi ła cuchami 
towarowymi i wiatowymi przypływami kapitałowymi. Staje si  coraz 
bardziej oczywiste, e procesy utrzymania rodków do ycia  
i zarz dzania zasobami naturalnymi na terenach wiejskich s  mocno 



257

powi zane z ekonomicznymi, politycznymi i estetycznymi systemami 
zbudowanymi w wielu miejscach na całym wiecie. Te powi zania  
rodz  nowe formy niepewno ci, które dochodz  ju  do tych obecnie 
istniej cych, wpływaj cych na ycie tych ludzi. Podkre la to równie ,  
e w coraz wi kszym stopniu rozwi zania instytucjonalne po rednicz ce 

w dost pie biednych ludzi do zasobów nale y rozumie  jako cz
kompleksowego zestawu rozwi za  ł cz cych lokalne i globalne sieci. 

5. Społecze stwo ryzyka 
Inne współczesne trendy wiatowe jedynie mno  zakres 

niepewno ci wpływaj cych obecnie na ycie ludzi. Po pierwsze, 
gwałtowne zmiany technologiczne - na przykład w kontek cie rozwoju 
biotechnologii i nowych technologii informacyjnych - poszły w parze 
zarówno z rozprzestrzenianiem si  zagro e  dla rodowiska, jak  
i bezprecedensowymi zmianami społecznymi. W odpowiedzi, Ulrich 
Beck (1991) opisał powstanie „społecze stwa ryzyka”, które naznaczone 
jest nowymi formami ryzyka i zagro eniami obejmuj cymi sfer
biofizyczn , naukow  i wiedzy. Zagro enia te nie mog  ogranicza  si
w granicach przestrzennych i czasowych i nie s  statystycznie policza- 
lne. Istnieje fundamentalna niepewno  w okre laniu i postrzeganiu 
ryzyka. Jest to przydatne w tym momencie, aby odró ni  ryzyko  
od niepewno ci. Ryzyko mo e by  odbierane jako sytuacja, gdzie 
prawdopodobie stwo lub rezultaty alternatywne mog  by  obliczone. 
Niepewno  natomiast opisuje sytuacj  charakteryzuj c  si  nieokre lo- 
no ci , gdzie prawdopodobie stwa s  niemo liwe do obliczenia. 
„Społecze stwo ryzyka” - termin opracowany w kontek cie przemysło- 
wej Północy - staje si  istotny dla ycia na obszarach wiejskich, 
zwa ywszy, e niepewno  na poziomie lokalnym i postrzeganie ryzyka 
s  coraz bardziej zwi zane z niepewno ci  na skal  globaln , nap dzane 
przez gwałtowne zmiany rodowiskowe i technologiczne. Dawne ramy 
instytucjonalne dla zarz dzania rodowiskowego i ich zło onych relacji 
mi dzy pa stwem, wiedz  naukow  i publik  s  niewystarczaj ce  
do zrozumienia lub zarz dzania tymi zło onymi procesami. W zwi zku  
z tym wymagane s  wi ksze zmiany w my leniu o formach rz dów. 

Powszechne programy reform strukturalnych w gospodarce, 
prywatyzacji i decentralizacji - cz sto pochodz ce od instytucji 
mi dzynarodowych lub wynikaj ce z globalnych koncepcji efektywnych 
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rynków – wchodz  w interakcje z procesami lokalnymi, które kształtuj
ycie ludno ci. Zrozumienie rozwi za  instytucjonalnych dla dost pu  

do zasobów musi wzi  pod uwag  te interakcje i niepewno ci, jakie  
one generuj . Na przykład, prywatyzacja i zmiany w regulacjach 
maj tkowych doprowadziły do nowych konfliktów o zasoby naturalne, 
zwi zane z kwestionowaniem instytucjonalnej odpowiedzialno ci 
mi dzy przepisami formalnymi i nieformalnymi lub konkuruj cymi 
grupami u ytkowników (March, 1994).  

Na całym wiecie zarz dzanie zasobami rodowiska wydaje si  by
w chwili obecnej uj te w dwóch sprzecznych procesach, które po równo 
wpływaj , chocia  w ró ny sposób, na ycie ubogich. Z jednej strony 
istnieje globalizacja procesów, która jest widoczna za pomoc  konwencji 
mi dzynarodowych, prawa i struktur dyscypliny fiskalnej, jednak w skali 
bardziej lokalnej coraz powszechniejsze staj  si  systemy do zwi kszenia 
udziału lokalnego w zarz dzaniu zasobami naturalnymi. St d powstaj
dyskusje na forach mi dzynarodowych dotycz ce nowych protokołów 
bezpiecze stwa biologicznego, genetycznie modyfikowanej ywno ci  
i mechanizmów reguluj cych prawa własno ci intelektualnej w poł cze- 
niu z wcze niejszymi inicjatywami dotycz cymi lasów, pustynnienia, 
bioró norodno ci i przyrody, których celem jest stworzenie nowoczes- 
nych mi dzypa stwowych regulacji. Harmonizacja norm ochrony 
rodowiska oraz ogranicze  w handlu stała si  jednym z głównych 

tematów mi dzynarodowych agencji administruj cych ekonomiczne 
aspekty globalizacji. Wspierane przez organizacje mi dzynarodowe takie 
jak ONZ, wiatowe konwencje równie  zrodziły szereg krajowych 
planów działania i prywatnych inicjatyw, takich jak programy zrównowa- 
onego wycinania lasów prowadzone przez organizacje pozarz dowe.  

6. Decentralizacja 
Coraz powszechniejsze s  równie  głosy wzywaj ce do uczestni- 

ctwa w lokalnych działaniach decentralizacji zarz dzania zasobami 
naturalnymi. Decentralizacja stała si  główn  strategi  wdra ania decyzji 
dotycz cych rodowiska, promowania reformy zarz dzania i wspierania 
przedsi biorczo ci. Chwalebne przykłady w sektorze zasobów natural- 
nych to spółdzielnie irygacyjne i wspólne inicjatywy zarz dzania 
le nego. Z jednej strony taka decentralizacja - jak np. programy 
prywatyzacyjne – wpasowuje si  w my l ekonomiczn , e samorz dy 
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lokalne powinny przej  wi cej zada , które były dotychczas 
wykonywane przez du e i nieefektywne instytucje centralne. Z drugiej 
strony, małe wspólnoty oparte na inicjatywach zarz dzania zasobami 
naturalnymi odkrywaj  walory miejscowej wiedzy, promuj  zarz dzanie 
komunalne na mał  skal  i wspieraj  inicjatywy ludzi w samorz dno ci, 
co jest kluczowe dla lokalnych ródeł utrzymania. Inicjatywy rz du  
lub organizacji pozarz dowych dotycz ce decentralizacji cz sto 
nast powały po identyfikacji społeczno ci, które były uznane za stabilne 
i zdolne do prawidłowego zarz dzania własnymi zasobami (Ostrom, 
1990). Wspólnoty te nast pnie nabyły pewn  formaln  odpowiedzialno
za ograniczone terytorialnie jednostki zasobów. Jednak spora cz
literatury na temat znaczenia lokalnych instytucji w zarz dzaniu 
zasobami naturalnymi nie uwzgl dniła tego, jak programy decentraliza- 
cyjne mog  mno y  lokalnie odczuwalne niepewno ci. Niepewno  ju
obecna we współdziałaniu wielu czynników zarz dzania zasobami ł czy 
si  i miesza z nowymi strukturami instytucjonalnymi, które miały  
na celu wspieranie lokalnej samorz dno ci i demokracji, ale w praktyce 
tworz  nowe relacje z instytucjami krajowymi i mi dzynarodowymi.  
Te skomplikowane, powstałe w kontek cie historycznym warstwy 
instytucjonalne wiadcz  o coraz bardziej zło onych rozwi zaniach 
zarz dzania zasobami naturalnymi i stabilno ci  egzystencji  
we współczesnym wiecie. Mno enie instytucjonalnych form i miejsc  
do zarz dzania rodowiskiem samo w sobie generuje wi ksz
niepewno , jako e jednostki, grupy społeczne i organizacje walcz
o kontrol  nad zasobami i ich przyszło ci . W wyniku tego zarówno 
konwencjonalne, teoretyczne podziały mi dzy tym, co globalne  
oraz lokalne, formalne i nieformalne, stały si  zb dne, a wieloznaczno , 
zło ono , a tak e niepewno  w coraz wi kszym stopniu charakteryzuj
warunki, w których zasoby s  regulowane i zarz dzane. Uregulowania 
instytucjonalne, przez które ludzie tworz  i podtrzymuj  warunki  
do ycia nale y rozumie  w kategoriach, które odpowiednio 
uwzgl dniaj  te współczesne zało enia.  

7. Teorie CPR i NIE oraz ich interpretacje 
Według autora dwa nast puj ce podej cia wniosły wa ny wkład  

dla zwrócenia uwagi na wa no  lokalnych instytucji w zarz dzaniu 
zasobami naturalnymi, s  to teorie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej 
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(New Institutional Economics, NIE) oraz Zasobów Wspólnej Własno ci 
(Common Property Resources, CPR). Nowa ekonomia instytucjonalna to 
spojrzenie, które usiłuje rozszerzy  ekonomi , koncentruj c si   
na społecznych i prawnych normach oraz zasadach, które le  u podstaw 
działalno ci gospodarczej. Cho  jedna, powszechnie akceptowana 
definicja nigdy nie została opracowana, wi kszo  uczonych prowadz - 
cych badania w ramach zasad metodologicznych NIE korzystaj   
z rozgraniczenia Douglassa Northa pomi dzy instytucjami i organizacja- 
mi. Instytucje s  „zasadami gry”, które składaj  si  zarówno z formalnych 
reguł prawnych, jak i nieformalnych norm społecznych, które reguluj
indywidualne zachowania i struktury społecznej interakcji (ramy 
instytucjonalne). W przeciwie stwie do nich organizacje to grupy ludzi  
i rozwi zania w zakresie zarz dzania stworzone przez nich w celu 
koordynacji ich działa  wobec innych dru yn równie  działaj cych jako 
organizacje. Instytucje takie jak systemy praw własno ci lub kodeksy 
prawne s  opracowywane przez pa stwo (instytucje formalne) lub przez 
społeczno ci lokalne, gdzie s  one osadzone w lokalnej kulturze. Przykła- 
dami s  firmy, uczelnie, kluby, stowarzyszenia, zwi zki medyczne itp.  

Zarz dzanie Common Property Resources zale y natomiast 
głównie od rodzaju zasobu. Skuteczna strategia w jednym miejscu,  
lub dotycz ca jednego konkretnego zasobu, niekoniecznie musi by
odpowiednia dla innego. Według CPR tylko zarz dzanie adaptacyjne 
nadaje si  do radzenia sobie z problemami, które s  zło one, niepewne  
i fragmentaryczne.  

Niestety obydwie powy sze teorie maj  tendencj  do zaniedby- 
wania wielu codziennych sytuacji, w których znajduj  si  instytucje  
i ich zakorzenienia w lokalnej historii i społeczno ci. Ponadto ich 
konceptualizacja zbiorowego działania zmierza do promowania 
korporacyjnego i jednorodnego obrazu „Wspólnoty”, bagatelizowania 
problemów dotycz cych ró nic, władzy i polityki. Te podej cia 
zakładaj  równie  przepa  pomi dzy instytucjami formalnymi  
i nieformalnymi, zaniedbuj c „ rodek”, w którym nakładaj  si  ró ne 
domeny instytucjonalne i który jest pełen dwuznaczno ci. Poprzez  
NIE / CPR widzimy instytucje jako kluczowe podmioty do eliminowania 
niepewno ci, a niepewno  ta jest zazwyczaj pojmowana w kategoriach 
zachowania ludzi (dylemat wi nia). Analizy nie dotycz  zazwyczaj 
niepewno ci ekologicznej, rodków do ycia i wiedzy.  
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Mi dzynarodowa literatura tematu Governance oferuje pewne 
nowe sposoby konceptualizacji coraz bardziej zło onych mieszanek 
instytucjonalnych, uwzgl dniaj c wielopoziomowe podejmowanie 
decyzji w procesach rodowiskowych. Jednak spora cz  literatury 
nadal czerpie w du ej mierze z problematycznych poj  zbiorowego 
działania, podobnych do tych u ywanych w CPR i NIE. „Niepewno ” 
w kategoriach hobbesowskiej anarchii charakteryzuje system 
mi dzynarodowy, w którym nie istnieje władza centralna. Ponadto 
koncentruje si  ona głównie na formalnych instytucjach, a pomi dzy 
systemami lokalnymi i wiatowymi wyst puj  znaczne ró nice 
(Hardman, Harris, 2002). My l c o terenach wiejskich, musimy by
bardziej wiadomi nakładaj cych si  jurysdykcji, które s  ponad 
podziałami „formalne - nieformalne” oraz „lokalne - globalne” i które 
obejmuj  wiedz  sporn .  

W przypadku zarz dzania CPR, Ruttan (1998) pokazuje inny 
interesuj cy aspekt, koncentruj c si  na korzy ciach płyn cych  
dla instytucji, które ze sob  współpracuj . Przedstawia ona hipotez ,  
e instytucje CPR działaj  zgodnie z zasad  „ograniczenia dla zysku”. 

Je li u ytkownicy s  w stanie zgodzi  si , co do tego, które przepisy 
powinny by  obowi zuj ce, staje si  mo liwe korzystanie z takich ródeł 
odnawialnych, jak np. ryb, gdy s  dobrze rozwini te i w zwi zku z tym 
najbardziej opłacalne. Z tego powodu mo na wykonywa  bardzo dobre 
połowy ryb przy niskich kosztach. Podstawowym warunkiem jest przy 
tym sprawne funkcjonowanie zasad. Dwie rzeczy s  głównie odpowie- 
dzialne za rozwój zasad współpracy, jakie widzimy w instytucjach CPR: 
instytucje te mog  rozwija  si  poprzez zasad  wzajemno ci („wzajemny 
altruizm”) lub poprzez asymetryczne stosunki władzy („wzajemno
asymetryczna”). We „wzajemnym altruizmie” ró ne podmioty mog
korzysta  ze współpracy, na przykład wtedy gdy zezwalaj  na dost p  
do zasobów przez u ytkowników zagranicznych, poniewa  w pó niej- 
szym czasie mog  oni by  w stanie korzysta  z zasobów tych zagranicz- 
nych u ytkowników. „Altruizm Asymetryczny” odnosi si  do współpracy 
w sytuacji niezrównowa onych stosunków władzy. W tej sytuacji 
współpraca mo e zosta  przedłu ona przez stron  o mniejszej władzy, 
poniewa  zysk jest wtedy wci  wi kszy, ni  gdyby kooperacji w ogóle 
nie było. W tym kontek cie skupiamy si  na relacji władzy.  
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Ciekaw  rzecz  w tej teorii w kontek cie analizy zarz dzania CPR 
jest fakt, e rodzi to pytania o inne teorie długo uwa ane za prawdziwe. 
Prace Elinor Ostrom ilustruj  to poprzez analiz  ró nych instytucji CPR  
i ich zarz dzanie przez lokalne społeczno ci w ró nych miejscach  
na wiecie. Badanie funkcjonuj cych z powodzeniem lokalnych 
instytucji, które korzystaj  z zasobów naturalnych takich jak lasy, wody 
do nawadniania oraz pastwiska w sposób zrównowa ony, doprowadziło 
do stworzenia o miu zasad dla efektywnych instytucji. Pierwsza z nich to 
jasno okre lone granice. Oznacza to, e granice systemów zasobów  
(np. wód gruntowych lub lasów) oraz osoby fizyczne lub gospodarstwa  
z uprawnieniami do korzystania z zasobów s  jasno okre lone. Druga to 
proporcjonalno  pomi dzy kosztami i zyskami. Zasady okre laj ce ilo
zasobów przydzielonych u ytkownikowi s  podobne do lokalnych 
warunków i przepisów wymagaj cych pracy, materiałów lub inwestycji 
finansowej. Nast pne s  zbiorowe uzgodnienia wyboru. Dobrze jest, je li 
wi kszo  osób, na ycie których wpływ ma wydobywanie zasobów, 
mog  uczestniczy  w modyfikowaniu zasad ich dotycz cych. Czwarta 
jest odpowiedzialno  audytorów i kontrolerów, którzy sprawdzaj
wprowadzane zmiany. Audytorzy albo powinni by  odpowiedzialni 
przed lokaln  społeczno ci , albo si  z niej wywodzi . U ytkownicy 
zasobów, którzy złami  zasady powinni by  zagro eni sankcjami 
zarówno ze strony innych u ytkowników, jak i rz du. Wa ne s  równie
skuteczne, szybkie i tanie mechanizmy rozwi zywania konfliktów, 
szczególnie dost p u ytkowników i urz dników do lokalnych s dów. 
Kolejn  zasad  efektywnej instytucji jest rozpoznanie prawa 
u ytkowników do opracowania własnych instytucji, które nie b d
kwestionowane przez zewn trzne organy rz dowe. U ytkownicy nie 
powinni te  działa  w pojedynk , ale funkcjonowa  w ramach 
przedsi biorstw. Wszystkie powy sze zasady w rzeczywisto ci mog
by  zawarte w poj ciu kosztów transakcyjnych. Je li instytucje CPR 
działaj  prawidłowo, znacz co obni aj  te koszty.  

8. Kontekst antropologiczny i socjologiczny 
Antropologiczne i socjologiczne prace nad instytucjami sugeruj

co najmniej trzy wa ne aspekty, które wyró niaj  przydatne sposoby  
na przedstawienie instytucji i zarz dzania zasobami naturalnymi  
w odniesieniu do niepewno ci. Po pierwsze, instytucje s  odbierane  
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w ramach ich społecznych, kulturalnych i politycznych struktur,  
w kategoriach tego, co robi  ludzie i ich zdolno ci do reagowania  
na wydarzenia, na kształtowanie własnych historii (Robbins, 2005).  
Po drugie, poprzez zastosowanie etnograficznego podej cia do procesów 
i stosunków pracy w ramach i pomi dzy wieloma regionami, ostatnim 
pracom badawczym udało si  przekroczy  podziały „lokalne – globalne” 
i „formalne – nieformalne”. Po trzecie, koncepcyjne poł czenie 
instytucji, wiedzy i władzy sugeruje analizowanie niepewno ci 
instytucjonalnej nie tylko w ramach tego, co ludzie wiedz  i w co wierz ,
ale tak e tego, co robi . Badanie instytucji pozostaje niezmiernie trudne, 
poniewa  pami tamy, e na instytucjonalne rodowisko składaj  si
setki, jak nie tysi ce instytucji, które si  nawzajem przenikaj , wpływaj
i tworz  charakterystyczne układy, które w innych miejscach mog
nigdy nie powsta . Niepewno  w instytucjonalizmie pomimo wielu 
bada  nadal pozostaje bardzo wysoka.  

Niektóre z tych tematów pojawiaj  si  w literaturze nt. prawnego 
pluralizmu. Prawo jest coraz cz ciej rozumiane jako dziedzina mnoga, 
otwarta na ró ne interpretacje. W tpliwo ci wynikaj  z procesów 
negocjacji instytucjonalnych nad prawami, zasadami i porz dkiem. 
Podczas gdy konwencjonalne podej cia koncentruj  si  na jednej 
pojedynczej praworz dno ci do radzenia sobie z niepewnym wiatem, 
nowe podej cia twierdz , e ró norodne i nakładaj ce si  na siebie 
rozwi zania prawne mog  oferowa  bardziej skuteczn  drog
do negocjacji i kompromisów (jak wskazano w badaniach nad 
pluralizmem prawnym). Nowe spojrzenie na nakładaj c  si  natur
instytucji w pluralizmie prawnym pomaga zrozumie , jak interpretacje s
negocjowane przez ró ne poziomy instytucjonalne. Wg nich prawo 
wynika mniej z ustalonych zasad, a bardziej z praktyki wypracowanej  
w kontek cie danej sprawy (Courtney, 2006). Tak wi c procesy 
mediacji, negocjacji, konfliktów i władzy staj  si  kluczowe dla 
instytucji, gdzie obecna jest niepewno . Przykład, który pokazuje jak 
skomplikowanym i zarazem bogatym poj ciem jest niepewno  dotyczy 
zarz dzania areałami do wypasu w pasterskich cz ciach Afryki,  
co przedstawia kluczowe aspekty ekologicznej niepewno ci, któr
instytucje wiejskie adaptuj , kształtuj  i której odpowiadaj .  
Pasterze przyjmuj  dora ne, oportunistyczne strategie radzenia sobie  
z niepewno ci  ekologiczn , dominuj c  w wysoce zmiennym  
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i dynamicznym rolnictwie Afryki, które wymaga nowych form 
zarz dzania opartych na instytucjonalnych fundamentach.  

Niepewno rodków do ycia mo e by  zbadana poprzez  
analiz  instytucji gospodarki wodnej. Radzenie sobie z ograniczonymi  
i zmiennymi dostawami wody stanowi nieodł czny element niepewno ci 
ródeł utrzymania w wielu rejonach. Ostatnie prace badawcze argumen- 

tuj  potrzeb  zakorzenienia instytucji zarz dzaj cych wod  w społecznej 
praktyce, historii i kulturze. Staj  si  one coraz wa niejsze i nie mo emy 
przegapi  tego momentu. Brak uznania dynamicznego charakteru 
instytucji cz sto prowadzi do proliferacji uproszczonych interwencji  
w zakresie zarz dzania społeczno ci , co szkodzi dynamicznemu 
charakterowi reakcji ludzi na niepewno  egzystencji. Niepewno
wiedzy mo na łatwo zauwa y , np. w biotechnologii, gdzie kwestie 
własno ci, kontroli oraz urynkowienia wiedzy s  kluczowe. Niepewno
wiedzy tworzy sposób, w jaki debaty polityczne nad biotechnologi  s
prowadzone w realiach, gdzie konwencjonalne podziały lokalno-
globalne s  coraz cz ciej postrzegane jako zb dne. Wymaga to nowych 
form instytucjonalnych, które zach caj  do dialogu, negocjacji  
i debaty nad bardzo podzielonymi pozycjami i postrzeganiem ryzyka. 

9. Zako czenie 
Argumenty jakich, u ywamy z perspektywy antropologii instytucji 

wskazuj , e wa ne jest rozumienie instytucji w ramach ich praktyk oraz 
społecznej, kulturowej i politycznej strukturyzacji, tj. tego, co ludzie 
robi  i ich mo liwo ci reakcji na wydarzenia, które wpływaj  na ich 
ycie. Ludzie współdziałaj  w wielu instytucjach na ró nych 

płaszczyznach, co dodatkowo pot guje niemo no  wyliczenia ryzyka 
zaistnienia pewnych zjawisk, a co za tym idzie dalszy wzrost 
niepewno ci. Niepewno  jest bardzo siln  składow  zagadnie
zwi zanych z instytucjonalizmem i tematami „governance”, jest wr cz  
w nie wpisana. Je li dodamy do tego zwi kszaj c  si  niepewno
w wiatowym zarz dzaniu zasobami naturalnymi i fakt, e du a cz
z nich nie jest odnawialna, uzyskujemy wiadomo , e konsekwencje 
naszych potencjalnych działa  s  bardzo trudne do oszacowania. 
Uznanie, e niepewno  wpływa na egzystencj  i instytucje w ró ny 
sposób skłania do ponownej oceny kilku kluczowych tematów  
w rodowisku i rozwoju, uzupełniaj c wcze niejsze podej cia.  
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Na przykład zasoby musz  by  postrzegane zarówno jako materiały, jak  
i produkty symboliczne, zakorzenione w egzekucji władzy. Instytucje 
pojawiaj  si  jako miejsca interakcji społecznej, negocjacji i kontestacji, 
zbieraj ce ró norodnych uczestników o ró nych celach. Sugeruje to 
potrzeb  interwencji, która ma bardziej procesualny ni  zorientowany 
charakter, co zach ci raczej ni  osłabi instytucjonaln  elastyczno .

Niepewno  pojawia si  jako główny obszar sporny w obszarze 
zarz dzania zasobami naturalnymi. Sugeruje to potrzeb  zarówno 
partycypacyjnych procesów decyzyjnych, jak i podej cia do instytucjo- 
nalnego uczenia si , które w jak najwi kszym stopniu korzysta z wielu 
perspektyw. Nie jest ju  mo liwe ustalenie prostego zwi zku pomi dzy 
niepewno ci  w zarz dzaniu a instytucjami. Instytucje mog  działa ,  
aby przejmowa , łagodzi  lub nasila  niepewno ci i s  osadzone  
w stosunkach społecznych, które obejmuj  skale czasowe i przestrzenne, 
aczkolwiek nie s  oczywiste. W tym kontek cie podwójne procesy 
lokalizacji i globalizacji musz  by  poł czone w rozwi zywaniu zwi zku 
interakcji mi dzy kwestiami dotycz cych zarz dzania, instytucjami  
i egzystencjami w zglobalizowanym i niepewnym wiecie. W zakresie 
przyszłych bada  i działa  b dzie to wymaga  wielopoziomowego 
podej cia w celu odpowiedzi na pytania zarz dzania zasobami 
naturalnymi w oparciu o rozumienie konkretnych relacji i procesów 
działaj cych w obr bie poszczególnych rejonów lokalnych, krajowych  
i mi dzynarodowych. 
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