7. Ekologická ekonomie
Lektor: doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.
Anotace modulu:
-

Problém životního prostředí – ekonomická interpretace: životní prostředí jako vzácný
statek, vymezení pojmů: ekonomie, ekologie a ekonomie životního prostředí; vztah
ekonomika – životní prostředí a environmentální Kuznetsova křivka.

-

Neoklasická environmentální ekonomie – úloha externalit a oceňování, využití
výsledků pro environmentální politiku

-

Přínos Ronalda Coaseho a školy nové institucionální ekonomie k ochraně životního
prostředí

-

Ekologické ekonomie

-

Role vlastnických práv v ochraně životního prostředí, trh jako řešení
environmentálních problémů, tržní environmentalismus.

-

Kolektivní (sdílené) statky v životním prostředí a způsoby jejich zabezpečení (koncept
Elinor Ostrom).

Cíl modulu:
Cílem modulu je to, aby studenti pochopili, jakou roli hraje ekonomie při řešení otázek
spojených se životním prostředí, zejména při řešení problémů spojených s jeho kvalitou nebo
s alokací vzácných statků životního prostředí. Po úspěšném absolvování modulu budou
studenti chápat, jaké jsou možné pohledy na problematiku životního prostředí z pohledu
hlavních ekonomických škol, které se otýzami životního prostředí zabývají. Po úspěšném
absolvování budou studenti schopni aplikovat základy příslušných teorií na hlavní praktické
problémy v dané oblasti.
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