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Rozwój zrównoważony – „szeroka i wąska” interpretacja, stan wiedzy

Współcześnie mamy do czynienia z dysonansem pomiędzy dwiema dominującymi koncepcjami 

rozwoju.  W jednej,  zwanej  rozwojem konwencjonalnym dominuje  myślenie  w skali  jednego 

pokolenia,  zasada  pełnego  urynkowienia,  a  ocena  rozwoju  dokonywana  jest  przez  pryzmat 

sukcesu  materialnego.  Za  podstawowy  warunek  rozwoju  gospodarczego  i  społecznego 

powszechnie  uważa  się  wysokie  tempo  wzrostu  gospodarczego.  Towarzyszą  mu  problemy, 

których nie obejmuje prosty rachunek ekonomiczny, tj. koszty wzrostu gospodarczego w postaci 

skutków  społecznych  nierównomiernego  podziału  dochodów,  czy  następstw  ekologicznych 

ekspansji przemysłowej. Zrodzona na ich bazie koncepcja trwałego  zrównoważonego rozwoju w 

pierwszej  kolejności  ogniskowała  uwagę  na  zagrożeniach  ekologicznych,  a  następnie  na  nie 

mniej istotnych problemach społecznych. Za cel  trwałego i  zrównoważonego rozwoju można 

uznać  wzrost  dobrobytu,  postrzegany  przez  pryzmat  nie  tylko  konsumpcji  dóbr,  ale  także 

ekologicznych warunków życia. Celem trwałego wzrostu jest nie tyle wzrost poziomu, ile wzrost 

jakości życia. Zdaniem D.C. Northa rozwiązywanie problemów współczesnej cywilizacji wiąże 

się z przechodzeniem od świata, w którym źródłem niepewności jest świat przyrody do świata, w 

którym niepewność ta pochodzi ze świata społecznego1. Nowoczesna gospodarka rynkowa winna 

łączyć  cechy  wolnego  rynku  wyzwalającego  tendencje  autoregulacyjne  ze  świadomymi 

działaniami  w  skali  poszczególnych  państw  i  w  skali  międzynarodowej,  które  osłabiałyby 

tendencje  do  autodestrukcji,  jako  konsekwencji  rosnących  zagrożeń  ekologicznych  i 

społecznych2.

W tzw. nowym paradygmacie rozwoju podkreśla się znaczenie jakości życia, zharmonizowanego 

rozwoju społecznego i  gospodarczego oraz ochronę środowiska i  jego zasobów. W skali  UE 

zarysowany  dysonans  jest  widoczny  w  sprzecznościach  pomiędzy  filozofią  „Strategii 

Lizbońskiej” a podejściem UE we wdrażaniu nowej koncepcji rozwoju (przyjętej w 1987 r. w 

1 D.C. North, Understanding Economic Change and Economic Growth (Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu  
gospodarczego),  (w:)  Globalizacja,  marginalizacja,  rozwój,  red.  G.  W. Kołodko,  Wydawnictwo Wyższej  Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania  im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 137. 
2 Por. Z Sadowski,  Współczesna gospodarka, rola państwa i koncepcja trwałego rozwoju,  Czasopismo Naukowe 
OLYMPUS, nr 1/2006, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 15. 



raporcie  „Our Common Future” -  Nasza Wspólna Przyszłość), określanej mianem sustainable 

development.  Najlepszym  odpowiednikiem  sustainable  development jest  polska  kategoria 

rozwoju  samopodtrzymującego  (suspensywnego)  integrująca  koncepcje  rozwoju  trwałego  i 

rozwoju  zrównoważonego.  Innymi  słowy  jest  to  kategoria  o  najszerszym  zakresie  przy 

pozostawieniu  na  marginesie  kategorii  ekorozwoju.  Przyjmując  to  podejście,  najbardziej 

właściwe jest określenie trwały, zrównoważony i samopodtrzymujący się rozwój. Koncepcja ta 

zapewnia trwałą poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez właściwe 

kształtowanie proporcji między poszczególnymi rodzajami kapitału ekonomicznego, ludzkiego i 

przyrodniczego.

Na  międzynarodowy  charakter  problemów  środowiskowych  zwrócono  na  dużą  skalę  uwagę 

społeczności światowej już na przełomie lat 60. i 70., zwłaszcza podczas Konferencji Narodów 

Zjednoczonych w Sprawie Środowiska Człowieka w Sztokholmie w  1972   r.  (także raporty 

sekretarza  ONZ i  Klubu  Rzymskiego).  Prace  powołanej  w  tym celu  przez  ONZ Światowej 

Komisji ds. Środowiska i Rozwoju uwieńczył wspomniany raport,  zwany Raportem Brundtland: 

„Our Common Future”. Po raz pierwszy zdefiniowano, czym ma być rozwój zrównoważony. 

Wśród  Milenijnych Celów Rozwoju, określonych w Nowym Yorku w 2000 r. na dwa lata przed 

Szczytem Ziemi w Johannesburgu sustainable development występuje jako cel związany z ładem 

środowiskowym.  Jest  to  przykład  ekologicznej  interpretacji  sustainable  development w  skali 

międzynarodowej, gdyż aż siedem, pozostałych celów odnosiło się do ładu pozaśrodowiskowego, 

a zwłaszcza społecznego. 

Odzwierciedleniem szerokiej interpretacji sustainable development są w szczególności3:

• konkluzje konferencji Narodów Zjednoczonych - Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992) 

nt: „Środowisko i Rozwój” zawarte w dokumentach Agendy 21. Agenda 21 ukazuje w 

jaki  sposób  rozwój  może  być  zrównoważony  w  kategoriach  środowiskowych, 

przestrzennych,  ekonomicznych,  społecznych  i  instytucjonalno-politycznych  na 

poszczególnych  płaszczyznach  występowania:  lokalnej,  regionalnej  itp.  Realizacje 

Agendy  21  wspierają  międzynarodowe  organizacje,  np.:  Word  Bank,  OECD, 

poszczególne  komisje  Narodów  Zjednoczonych  (Program  Rozwoju  ONZ  -  UNDP), 

EBRD4. 
3 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko, Warszawa – Białystok 
2005, s. 55-56. 
4 Środki finansowe na realizację założeń Agendy 21 miały pochodzić ze składek w wysokości 0,7% DNB państw 
rozwiniętych. Tego zapisu nie udało się zrealizować.



• wyniki Szczytu Ziemi w Johannesburgu  w 2002 r. dotyczące sposobów rozwiązywania 

najważniejszych problemów ludzkości: ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. 

• przyjęcie przez Radę Europy „The UE Sustainable Development Strategy” w 2001 r. Jest 

to uznanie koncepcji sustainable development za całościowy, nowy paradygmat rozwoju, 

propagujący nową wizję ładu zintegrowanego. Dotychczas koncepcję tę traktowano jako 

dodatkową  zasadę  w  ramach  funkcjonującego  paradygmatu  rozwoju  (wąska 

interpretacja). 

Rozwój zrównoważony nie jest stanem, lecz procesem. W kolejnych próbach jego zdefiniowania 

pojawiają  się  nowe elementy.  Przykładowo w traktacie  z  I  Konferencji  ONZ „Środowisko i 

Rozwój” utożsamiany był z rozwojem gospodarczym, podczas gdy w latach 80.  jako rozwój 

społeczno-gospodarczy. Szersze rozumienie rozwoju trwałego i zrównoważonego pojawiło się w 

latach 90. Charakteryzuje się ono pojmowaniem tej kategorii jako całościowej strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego ujmującej w sposób integralny całokształt problemów gospodarczych 

świata: degradację środowiska, różnice w poziomie dobrobytu społecznego, zagrożenia związane 

z globalizacją gospodarki światowej itp. 

W  praktyce  funkcjonuje  jednocześnie  wąskie  (pochodzące  od  ekorozwoju),  jak  i  szerokie 

(kojarzone z ładem zintegrowanym) rozumienie kategorii  sustainable development w świecie i 

rozwoju zrównoważonego w Polsce.

W Polsce koncepcja wynikająca z nowego paradygmatu jest ograniczana do wąsko rozumianej 

ochrony  środowiska.  Pomija  się  kwestie  kształtowania  podstaw  ładu  polityczno-

instytucjonalnego. Ogólnie rzecz biorąc, po 1989 r. mamy do czynienia z mieszaną koncepcją 

rozwoju. Dokonująca się w Polsce transformacja przyniosła przełom w gospodarce poprzez jej 

urynkowienie, a w sferze społecznej wzmocnienie struktur samorządowych, ale też nadmierną 

ekonomizację zjawisk społecznych. Przy tej tendencji wszystko oceniane jest z punktu widzenia 

pieniądza,  a  obywatel  zamienił  się  w  konsumenta,  im  więcej  konsumuje,  tym  bardziej  jest 

przydatny dla systemu. 

Różniące się między sobą interpretacje ekorozwoju spotyka się w ramach poszczególnych państw 

i autorów zajmujących się ta problematyką. W literaturze polskiej w dużym zakresie syntetyczne 

podejście do rozumienia ekorozwoju prezentuje B. Poskrobko. Stwierdza, że ekorozwój powinien 

uwzględniać  powiązania  pomiędzy  społeczeństwem,  gospodarką  i  środowiskiem 



przyrodniczym5.  Kalinowska  wyróżnia  cztery  grupy  definicji  zrównoważonego  rozwoju: 

etyczno-idealistyczne  (rozwój  zrównoważony  utożsamiany  jest  z   zobowiązaniem  wobec 

przyszłych  pokoleń),  naukowo-ekonomiczne  (włączenie  środowiska  we  wszystkie  elementy 

rachunku  ekonomicznego),  przyrodnicze  (respektowane  są  prawa  przyrody)  i  etyczne 

(sprawiedliwe  zarządzanie  światem,  uwzględniające  potrzeby  i  prawa  wszystkich  stworzeń  i 

możliwość  rozwoju w przyszłości)6.  Według T.  Borysa  ekorozwój to  nowa filozofia  rozwoju 

globalnego,  regionalnego  i  lokalnego,  przeciwstawiająca  się  wąsko  rozumianemu  wzrostowi 

gospodarczemu, wskazująca, że ekorozwój nie może być utożsamiany ani z wąsko rozumianą 

ochroną środowiska – przeciwieństwem rozwoju gospodarczego ani z rozwojem gospodarczym 

naruszającym w sposób istotny i nieodwracalny zasoby środowiska7. 

Kwestie  trwałego i  zrównoważonego rozwoju ujmowane są w ramach ekonomii  środowiska: 

stosunkowo  szeroko  –  w  nurcie  ekonomii  ekologicznej  i  wąsko  -  w  nurcie  ekonomii 

środowiskowej. U jego podstaw ekonomii ekologicznej znajdują się wybory etyczne: walka z 

ubóstwem,  przestrzeganie  zasad  polityki  etycznej,  zapewnienie  przyszłym  pokoleniom 

warunków  rozwoju  analogicznych  do  współczesnych,  zachowanie  różnorodności  kulturowej. 

Istnienie  fizycznych,  obiektywnych  ograniczeń  ingerencji  w  środowisko  związanych  z 

nieodwracalnością  procesów  przyrodniczych  przemawia  za  stosowaniem  w  gospodarowaniu 

środowiskiem podejścia  prewencyjnego.  Jest  ona   w  szerszym zakresie  koncepcją  ekonomii 

normatywnej  i  eksponuje  rolę  polityki  państwa.  W ramach  ekonomii  ekologicznej  trwały  i 

zrównoważony  rozwój  ma  podlegać  nie  tyle  wymogom  racjonalności  ekonomicznej,  co 

racjonalności  społecznej.  Zwolennikami  ekonomii  ekologicznej  są  ekonomiści  orientacji 

postkeynesowskiej (R. Constanza, H. Daly, H. Folmer, L. Gabel, D. Pearce, P. Lawn, B. Norton)8. 

5 B.  Poskrobko,  Teoretyczne  aspekt  ekorozwoju,  „Ekonomia  i  Środowisko”  1997  nr  1  (10).  Pierwsze  definicje 
rozwoju zrównoważonego, zwanego ekorozwojem,  sformułowano w Polsce w połowie lat 80.  – B. Zaufal,  M. 
Białecka,  Ekorozwój  szansą  przetrwania  cywilizacji –  materiały  z  konferencji  Polskiego  Klubu Ekologicznego, 
Wydawnictwo AGH, Kraków 1986, s. 17.
6 A. Zyśk, Edukacja a rozwój, Środowisko 2001, nr 13 (205)
7 T. Borys,  Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne,  Warszawa- Jelenia Góra, Regionalny Ośrodek 
Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1998, s. 11. 
8 Do tzw. szerokiego podejścia do problematyki rozwoju zrównoważonego w badaniach światowych w większym 
bądź mniejszym stopniu nawiązują: L. Bretschger, B. Norton, R. Constanza, R. Bishop, , H. Daly, H. Folmer, L. 
Gabel, D. B. Horton, J. Cumberland, R. Godland, R. Norgaard, P. Lawn, T. Panavotou, R.K. Turner, badacze tzw. 
środowiskowej krzywej Kuznetsa: G. Atkinson, R. Dubourg, K. Hamilton, Munashinga, D. Pearce, C. Young, a także 
C. W. Cobb, J.B. Cobb (analiza rozwoju społeczno-gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1950-1989 za 
pomocą porównania dwóch wskaźników dobrobytu: PNB i ISEW -  dochody i wydatki związane z realizacja celów 
ekologicznych,  psychologicznych,  społecznych  trwałego  i  zrównoważonego  rozwoju),  Andreas  –  Griseach,   J. 
Borew, P.J. Dale, M. Friedmann, T. Jackson, S. Stymne, J. Locke, A. C. Pigoń, czy Naukowa Rada Doradcza Rządu 
Federalnego ds. Globalnych Zmian Środowiska (Berlin-Heidelberg 1996).



W ujęciu ekonomii ekologicznej proces gospodarowania podporządkowany jest dwóm celom, a 

mianowicie: 

• zachowaniu  środowiska  przyrodniczego  poprzez  przyjęcie  zasady,  że  środowisko 

przyrodnicze  nie  podlega  substytucji.  Dostosowanie  skali  gospodarowania  do 

uwarunkowań  środowiskowych  jest  ważniejsze  niż  wzrost  gospodarczy,  przy  czym 

dokonuje się to przy ograniczonym zaufaniu do postępu nauki i techniki jako instrumentu 

służącego rozwiązywaniu problemów ekologicznych; 

• zapewnieniu  trwałego  dobrobytu  społecznego  poprzez  możliwie  najbardziej  pełne 

zatrudnienie.

Podstawy teorii trwałego i zrównoważonego rozwoju są rozwijane głównie w ramach ekonomii 

ekologicznej9,  która  zgodnie  z  postulatem  sformułowanym  przez  W.  Kappa,  jest  ujęciem 

interdyscyplinarnym. Z tym wiąże się interdyscyplinarny charakter tej koncepcji. Wyróżnia się 

następujące sposoby postrzegania trwałego i zrównoważonego rozwoju10:

• jako idei społeczno – filozoficznej, tj. procesu cywilizacyjnego; 

• jako kierunku rozwoju gospodarczego. D. Pearce i R. K. Turner wyróżniają następujące 

wymiary  zrównoważenia  rozwoju:  ekologiczny  (ekorozwój),  ekonomiczny,  socjalny, 

psychologiczny (jakość życia), demograficzny (dostosowanie rozwoju demograficznego 

do  pojemności  środowiska),  przestrzenny  (uszanowanie  różnorodności  kulturowej), 

intertemporalny  (zapobiegający  uszczupleniu  możliwości  zaspokajania  potrzeb 

przyszłych pokoleń);

• jako  kierunku badań  naukowych,  przy  uwzględnieniu  interdyscyplinarnego  charakteru 

teorii  trwałego  i  zrównoważonego  rozwoju.  Przemawia  to  za  łącznym  ujęciem  ładu 

ekonomicznego, przestrzennego, demograficznego, politycznego i etycznego11. 

9 Podejście to reprezentują, bądź nawiązują do niego w badaniach prowadzonych w Polsce m.in.: A.F. Bocian, J. 
Bogdanowicz,  T.  Borys,  S.  Czaja,  B.  Fiedor  ,  P.  Jeżowski,  D.  Kiełczowski  E.  Kośmicki,  S.  Kozłowski,  D. 
Pieńkowski, F. Piontek,  B. Poskrobko,  J. Śleszyński, T. Ślipko, J. Wilkin, T. Winnicki, T. Żylicz.
10 D. Kiełczeski, Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego  rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w 
Białymstoku, Białystok 2004, r. I. 
11 W polskich badaniach rozwój zrównoważony  jest  ujmowany przez pryzmat nauk ekonomicznych i  edukacji 
ekonomicznej  w  ujęciu  ogólnym (B.  Fiedor,  T.  Borys,  B.  Poskrobko,  E.  Kośmicki,  J.  Juzwiszyn),  finansów  i 
bankowości  (J.  Famielec,  M.  Rutkowska),   nauk  o  zarządzaniu  (L.  Preisner.  A.  Witek  -  Crabb),  gospodarki 
przestrzennej (J. Słodczyk, T. Łaguna, K. Dubel, S. Korenik), prawa, filozofii, etyki (F. Piontek, D. Kiełczowski, A. 
Kieras), nauk technicznych (R. Janikowski, A. Wasiak,  R. Bogoczek, E. Cibis, L. Woźniak), nauk przyrodniczych 
(E. Lonc, A. Mizgalski, L. Ryszkowski) wskaźników zrównoważonego rozwoju (J. Śleszyński, T. Żylicz), stosunków 
międzynarodowych (A. Budnikowski, J. Gierczycka), jak i samej koncepcji, jej źródeł i możliwości wdrażania (B. 
Fiedor, T. Winnicki, S. Czaja, J. Plataje, T. Żylicz, L. Woźniak).



Jak już wspomniano, niejednokrotnie rozwój zrównoważony utożsamia się ze słowem ekorozwój 

(ecodevolopment).  Godzenie spraw przyrody, ekonomii i kultury wpisuje się w pojęcie rozwoju 

zrównoważonego,  zgodnie  z  którym  rozwój  gospodarczy  nie  narusza  w  sposób  istotny 

środowiska  życia  człowieka  i  nie  prowadzi  do  degradacji  biosfery12.  Przy  takim  założeniu 

społeczeństwa  realizujące  ideę  zrównoważonego  rozwoju  to  takie,  które  uznają  nadrzędność 

wymogów  ekologicznych  w  stosunku  do  działań  ekonomicznych,  przy  czym  wszelkie 

podejmowane  działania  uwzględniają  potrzeby  przyszłych  pokoleń13.  Podejście  to  było 

propagowane  już  w  latach  70.  Jest  to  tzw.  wąskie,  środowiskowe  definiowanie  rozwoju 

zrównoważonego.  Oznacza  to  taki  rozwój,  który  pozwala  posiadane  dziedzictwo  środowiska 

przyrodniczego utrzymać w nienaruszonym stanie przez pewien czas, czyli pozwala przekazać 

posiadany  kapitał  w  stanie  niezbędnym  dla  zapewnienia  wysokiej  jakości  życia  przyszłych 

pokoleń.

Głównym celem tej koncepcji jest ochrona kapitału naturalnego zgodnie z zasadami:

• reprodukcji zasobów odnawialnych;

• integralności środowiska przyrodniczego - integralności ekosystemów;

• ekologizacji gospodarki i jej rozwoju - obowiązek ochrony środowiska nie może pozostawać 

w konflikcie z interesami gospodarki;

• ekonomizacji - tzn. realizacji polityki, mającej na celu minimalizację kosztów społecznych. 

Zasadę tą w krajach OECD i UE  łączy się z reguły z kilkoma zasadami praktycznymi, w tym 

przede wszystkim z zasadą "zanieczyszczający płaci" i  zasadą płacą "poszkodowani" (np. 

poprzez  dobrowolny  akces  poszkodowanych  w  realizację  zadań  chroniących  środowisko, 

albo przez subwencjonowanie przedsięwzięć ochronnych ze środków publicznych).

Przykłady "wąskiej" interpretacji zrównoważonego rozwoju, jak już wspomniano, widoczne są w 

Strategii  Lizbońskiej.  Wśród  głównych  jej  celów,  tj.:  obok:  gospodarki  opartej  na  wiedzy, 

liberalizacji  i  integracji  rynków, przedsiębiorczości,  spójności społecznej,  znajduje  się rozwój 

suspensywny. Mimo nieco innych zamierzeń sprowadza się on przede wszystkim do ochrony 

środowiska i odnosi do takich elementów jak: klimat, zasoby naturalne, zdrowie publiczne, presja 

ze strony transportu. 

12 B. Poskrobko,  Podstawy polityki  ekologicznej,  (w:) Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i 
prawne, red. W.K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, PWE, Warszawa 1998, s. 75. 
13 S. Kozłowski, Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1994, s. 55. 



Z takim podejściem najczęściej też spotykamy się w Polsce, czego przykładem jest  Rada ds. 

Zrównoważonego  Rozwoju,  która  pomimo  przyjętej  szeroko  rozumianej  koncepcji 

zrównoważonego rozwoju zajmuje się jedynie ochroną środowiska. Stąd też zdaniem prof. T. 

Borysa,  w Polsce  nagminnie utożsamia  się  koncepcję  zrównoważonego rozwoju z  koncepcją 

ekorozwoju noszącą w sobie w kontekście ładu zintegrowanego symptomy niezrównoważenia.

W  większości  opracowań  dotyczących  zrównoważonego  rozwoju  miejsce  pierwszoplanowe 

zajmują kwestie środowiska przyrodniczego. Szeroko podnoszone są zwłaszcza w ramach tzw. 

ekonomii środowiskowej, która  zmierza w kierunku ekonomizacji środowiska przyrodniczego. 

Ujęcie  środowiska  w  kategoriach  ekonomicznych  powinno  zapewnić  optymalne  nim 

gospodarowanie. Wynika stąd, że ekonomia środowiskowa i ekologiczna są nie tyle alternatywne, 

ile  komplementarne  względem  siebie.  Różnią  się  zakresem  problemów  i  sposobem  ich 

rozwiązania.

Generalnie  badania  dotyczące  zrównoważonego  rozwoju  w  tzw.  wąskiej  interpretacji  można 

podzielić na dwie grupy:

a) o charakterze maroekonomicznym,

b) o charakterze mikroekonomicznym.

Podejście  makroekonomiczne  reprezentują  w  swych  badaniach  m.in.:  B. Crommoner, 

L. Bretscheger,  R. Constanza,  B. Poskrobko,  B. Fiedor,  G. Dobrzański,  S. Kozłowski, 

A. Kassenberg,  C.  Rolewicz,  A. Budnikowski,  St. Czaja,  przy  czym  w  dużym  zakresie  jego 

podstawy  zostały  stworzone  w  wynik  prac  podjętych  przez  Naukową  Radę  Doradczą 

Niemieckiego Rządu Federalnego ds.  Globalnych Zmian Środowiska.   W znacznej  mierze w 

nurcie tym podejmuje się rozważania mieszczące się w tzw. ekonomice środowiskowej, w której 

to  pierwszoplanowe  miejsce  zajmuje  kwestia  zasobów  ograniczonych  i  ich  roli  w  rozwoju 

gospodarczym regionów, państw oraz gospodarki światowej. Za B. Fiedorem można wymienić 

kilka płaszczyzn problemowych podejmowanych w jej ramach14:

• Internacjonalizacja  kosztów  zewnętrznych  -  np.  koncepcja  optymalnego  poziomu 

zanieczyszczenia środowiska zapoczątkowana przez A.C. Pigou i R. Coase`a;

• Analizy  dotyczące  optymalnej  relacji  pomiędzy  wzrostem  gospodarczym  a  ochroną 

środowiska  -  teoria  wzrostu  gospodarczego  uwarunkowana  ekologicznie  rozwijana  przez 

wielu autorów m.in. przez R. Dasmana, M. Luptacika, U. Schuberta. W ich ramach próbuje 

14 B. Fiedor, Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, Ossolineum, Wrocław 1990, 
s.5-7. 



się określić wysokość kwot przeznaczanych na ochronę środowiska uzasadnionych z punktu 

widzenia maksymalizacji  społecznego dobrobytu.  W tym ujęciu mieści  się  także problem 

wyceny zasobów i walorów środowiska, które w praktyce rynkowej często bywa pomijana15 

• Ekonomia  zasobów  odnawialnych  i  nieodnawialnych  –  znajdująca  odzwierciedlenie  w 

koncepcjach  badawczych  Hotellinga,  Tietenberga,  Nordhausa.  Podejście  to  odnosi  się  do 

optymalizacji  gospodarowania  zasobami  w  sposób  zapewniający  maksymalny  trwały 

przychód, przy uwzględnieniu rentę z zasobów przysługującej przyszłym pokoleniom.

Z  kolei  opracowania  o  charakterze  mikroekonomicznym  poświęcone  są  zrównoważonemu 

rozwojowi przedsiębiorstw.  Jak dotąd nie  został  on precyzyjnie  zdefiniowany.  Przyjmując za 

A. Witek-Crabb można powiedzieć, że ma on wymiar mikroekonomiczny i odnosi się do decyzji, 

działań  i  modelu  zarządzania  przedsiębiorstwem  w  otoczeniu.  W  przypadku  zarządzania 

przedsiębiorstwem,  zrównoważone  podejście  do  rozwoju  przejawia  się  w  umiejętności 

dostrzegania  złożoności  relacji,  powiązań  i  uwarunkowań,  w  których  przychodzi  mu 

funkcjonować, w zrozumieniu systemu interakcji  pomiędzy jego elementami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi  oraz  zdolności  do  harmonizowania  i  poszukiwania  właściwych  proporcji 

pomiędzy  różnymi  wymiarami  działalności:  ekonomicznym,  społecznym,  ekologicznym, 

technicznym, przestrzennym i  itp.  Takie  ujęcie  problemu mieści  się  w szerokiej  interpretacji 

zrównoważonego  rozwoju.  Jednakże  w  praktyce  badawczej  najwięcej  miejsca  poświęca  się 

środowisku  przyrodniczemu  -  wąska  interpretacji  rozwoju  zrównoważonego,  a  zwłaszcza 

zarządzaniu  środowiskowemu,  choć  nie  wszystkie  jego  aspekty  są  w  pełni  rozpoznane.  W 

większym stopniu  dotychczasowy stan  badań  koncentruje  się  na  systemach  i  narzędziach  w 

mniejszym zaś na ich efektach w ujęciu przestrzenno-branżowym.

Podejmowane  dotychczas  badania  w  relacji  przedsiębiorstwo-środowisko,  a  zwłaszcza  jego 

ochrona, obok wspomnianego wcześniej zarządzania środowiskowego podejmują też kwestie: 

• wpływu warunków globalnych na środowiskowe uwarunkowania przedsiębiorstw,

• wpływ procesów integracji na środowiskowe uwarunkowania przedsiębiorstw,

• roli  polityki  państwa  i  różnie  ujmowanych  rozwiązań  systemowych  na  postępowanie 

przedsiębiorstwa wobec środowiska naturalnego,

• sieci współpracy przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

15 Por. J.Winpenny, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.



W Polsce problematyką zrównoważonego rozwoju kontekście mikroekonomicznym, głównie z 

punktu  widzenia  środowiska  zajmują  się  m.in.  T.  Pindór,  R.  Miłoszewski,  L.  Preisner,  E. 

Kośmicki, J. Adamczyk, R. Janikowski, P. Rogala. Można zaryzykować stwierdzenie, że pomimo 

bardzo dużej i bogatej literatury poświęconej rozwojowi zrównoważonemu najsłabiej rozpoznane 

są problemy  koncentrujące się na przedsiębiorstwie i jego działaniach wobec zrównoważonego 

rozwoju. Poruszana w tym nurcie tematyka, jak wspomniano wcześniej koncentruje, się przede 

wszystkim na problemach ochrony środowiska i w takim ujęciu analizowane też są jej strategie 

np. strategia "końca rury", czy też strategia zorientowana na procesy i produkty - tzn. firma stara 

się  zapobiegać  szkodom środowiskowym już  od  początku  procesu  produkcyjnego.  Brak  jest 

natomiast  bardziej  kompleksowych  ujęć  tego  zjawiska,  uwzględniających  specyfikę 

przedsiębiorstwa: własność, wielkość, lokalizację oraz rodzaj aktywności gospodarczej.


