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ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE W ROZWOJU GOSPODARCZYM

Wstęp

Każde społeczeństwo rozwija się w określonym środowisku przyrodniczym i 
kosztem tego środowiska, gdyż działalność gospodarcza oddziałuje na środowisko i 
przekształca je. W wyniku tego może dojść do naruszenia stanu równowagi, co 
powoduje zagrożenie ekologiczne mogące prowadzić do kryzysu, a nawet katastrofy 
ekologicznej. Po przekroczeniu granicy umożliwiającej środowisku samodzielne 
powracanie do równowagi (samoodnawianie) rozpoczyna się proces degradacji 
środowiska, co oznacza stopniowe pogarszanie się warunków rozwoju gospodarczego. 
Ze skali i konsekwencji tych zmian, jakie powoduje działalność człowieka w 
środowisku przyrodniczym, zaczęto zdawać sobie sprawę dopiero stosunkowo 
niedawno (lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku).

Działalność gospodarcza człowieka opiera się na wykorzystaniu zasobów 
naturalnych, kapitałowych i ludzkich. Zasoby naturalne przez długie wieki uważane 
były za dane przez środowisko we względnej obfitości i jako nie zawierające pracy 
ludzkiej nie mające wartości. Wobec tego nie znajdowały się one w obszarze 
zainteresowania ekonomii. W pierwszym etapie rozwoju ekonomii jako nauki (XVII- 
XIX w.) zainteresowanie ekologicznymi uwarunkowaniami wzrostu gospodarczego 
pojawiło się głównie w pracach klasyków ekonomii (A.Smith, D.Ricardo). Nie 
interesowali się oni natomiast problemem zanieczyszczenia środowiska (poza 
J.B.Sayem), nie zajmowano się także znaczeniem środowiska jako jednego z 
czynników określających poziom dobrobytu społecznego (pierwszy podjął tę kwestię 
J.S.Mill).'

Problem ograniczoności zasobów podjęto dopiero w XIX w. Stwierdzono, że 
ograniczoność zasobów naturalnych może doprowadzić do zmniejszenia efektywności 
działania gospodarczego, a nawet do całkowitego zahamowania wzrostu 1

1 Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954, 
Schumpeter J.A., History of Economic Analysis, London 1955, Say J.B., Traktat o ekonomii 
politycznej, Warszawa 1969, Fischer A.C., Peterson F.M., The Environment in Economics:
A Survey, w: Journal of Economic Literaturę, vol. XIV, 1976
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gospodarczego. Jednak ta problematyka nie zajmowała istotnego miejsca w teorii 
ekonomii, gdyż uważano że przyroda ma nieograniczone możliwości samoodnawiania 
się. Ponadto dążenie do zwiększenia zysku nie sprzyjało racjonalizacji podejmowanych 
przedsięwzięć z punktu widzenia wpływu na środowisko i jego zasoby. Z czasem 
okazało się, że takie podejście do problemu środowiska przyrodniczego jest błędne. W 
ekonomii neoklasycznej podejmuje się więc zarówno kwestie zanieczyszczenia i 
ochrony środowiska, jak i wyczerpywania się zasobów.

Ponieważ im wyższy jest stopień rozwoju społeczno-gospodarczego, tym 
intensywniej człowiek poprzez swoją działalność zmienia środowisko rozpoczęto prace 
nad tworzeniem teorii gospodarowania uwzględniającej wymagania środowiska. 
Prawdziwy rozwój tej teorii odnotowano dopiero w latach siedemdziesiątych XX 
wieku jako efekt kryzysu energetycznego. Od tego czasu podejmuje się próby 
tworzenia podstaw analizy ekologicznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego.

Środowisko przyrodnicze jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, między 
innymi ekonomii. Problem prawidłowego gospodarowania zasobami i walorami 
środowiska jest problemem interdyscyplinarnym, gdyż mamy tutaj do czynienia ze 
złożonością związków między poszczególnymi elementami środowiska, a także 
między środowiskiem i jego elementami a gospodarką. Badanie związków gospodarki 
ze środowiskiem umożliwia poznanie dopuszczalnych obciążeń środowiska, 
ujawnienie wewnętrznych sprzeczności utrudniających racjonalne korzystanie z 
zasobów naturalnych oraz wytyczenie właściwych kierunków kształtowania 
środowiska. Rozwój gospodarczy powoduje powstanie coraz silniejszych powiązań 
gospodarki ze środowiskiem, co powoduje wzrost zależności systemów 
ekonomicznych i społecznych od stanu środowiska.

Środowisko w teorii ekonomii

Pojawienie się problemu wykorzystania zasobów środowiska w ekonomii 
klasycznej związane jest przede wszystkim z wyczerpywaniem się zasobów 
naturalnych i z rosnącymi kosztami ich pozyskania. Zasoby środowiska są dla 
ekonomii istotne o tyle, o ile przyczyniają się, czy też powodują, powstawanie 
nieprzekraczalnych dla gospodarki i społeczeństwa barier wzrostu gospodarczego. O 
wartości środowisko stanowiły jego zasoby, gdyż było ono traktowane jako ich źródło 
(A.Smith, D.Ricardo, R.Malthus). Pierwszym ekonomistą, który wyszedł poza takie 
rozumienie środowiska był J.S.Mill. Podkreślał on znaczenie środowiska przede
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wszystkim dla jakości życia człowieka. Środowisko w jego ujęciu to również walory 
rekreacyjne, psychologiczne i estetyczne. J.B. Say natomiast wprowadził pojęcie usług 
produkcyjnych czynników naturalnych, choć podkreślał także możliwość oszczędzania 
zasobów pracy i kapitału dzięki racjonalnemu wykorzystaniu sił przyrody. Jako 
pierwszy dostrzegł on problem zanieczyszczenia środowiska, zwracając uwagę, że nie 
tylko produkcja, ale i konsumpcja jest przekształcaniem materii, czego nieuchronnym 
skutkiem jest wytwarzanie odpadów i lokowanie ich w środowisku.2

W klasycznej ekonomii zwracano uwagę na to, że środowisko przyrodnicze jest 
podstawą wszelkich procesów produkcyjnych, a nawet jednym ze środków produkcji. 
Jednocześnie jednak większość elementów tego środowiska traktowano jako dobra 
wolne, czyli niewyczerpywalne i niezniszczalne. Na traktowanie tych zasobów na 
długie lata wpłynął podział dokonany w pierwszych latach XIX wieku przez J.B. Saya, 
który podzielił zasoby na surowce użyteczne i dobra wolne, czyli powszechne (woda, 
powietrze, energia przepływu wód itp.). Przez długie lata uważano, że dobra wolne nie 
tylko występują w obfitości, lecz także, ponieważ nie są ani wytwarzane, ani 
konsumowane, nie powinny być przedmiotem zainteresowania ekonomii.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku zaczęło się 
zainteresowanie teorii ekonomii nie tylko problematyką wyczerpywania się zasobów 
naturalnych, ale również zanieczyszczeniem i ochroną środowiska. Dzięki rozwojowi 
neoklasycznej teorii wzrostu (zapoczątkowanej przez R.Solow i J.Meade) podjęto 
analizę zależności, jakie zachodzą między zanieczyszczeniem i eksploatacją 
środowiska a wzrostem gospodarczym. Właściwy rozwój zainteresowania teorii 
ekonomii, a szczególnie teorii wzrostu i rozwoju, problematyką ekologicznych 
uwarunkowań i skutków działalności gospodarczej wynikał z narastających przejawów 
kryzysu surowcowo-energetycznego oraz postępującej degradacji środowiska 
przyrodniczego. Zwróciło to uwagę na nieodnawialność wielu zasobów 
przyrodniczych, a także na niewystarczalność (przy osiągniętym poziomie degradacji) 
samoregulacyjnych mechanizmów środowiska przyrodniczego i konieczność tworzenia 
przez państwo mechanizmów, w tym także ekonomicznych, wymuszających 
oszczędniejsze gospodarowanie zasobami środowiska, a zwłaszcza przeciwdziałające 
jego nadmiernemu zanieczyszczeniu odpadami poprodukcyjnymi i pokon- 
sumpcyjnymi. W wyniku tych prac w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

2 Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów 
naturalnych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, Solow R.M., The Economics of 
Resources or the Resources of Economics, w: The American Economic Review, May 1975 
(symposium issue), Meade J., External Economies and Diseconomies in a Competitive 
Situation. Economic Journal 1952, Say J.B., Traktat.
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powstała neoklasyczna teoria ekologicznie uwarunkowanego wzrostu gospodarczego. 
W jej ramach (podobnie jak w standardowych neoklasycznych modelach wzrostu) 
poszukuje się ścieżki zrównoważonego i stabilnego rozwoju gospodarczego, jednak 
przy uwzględnieniu uwarunkowań ekologicznych.3

Zainteresowanie teorii ekonomii nie tylko wyczerpywaniem się zasobów 
naturalnych, ale również zanieczyszczeniem środowiska wynikło z globalizacji 
kryzysu ekologicznego, co spowodowało konieczność podjęcia przez ekonomię 
analizy takich problemów, jak:
• wyczerpywanie się zasobów podstawowych surowców, szczególnie nośników 

energii,
• postępująca degradacja środowiska, w tym pojawienie się nieodwracalnych zmian 

w bioróżnorodności oraz przekroczenie zdolności ekosystemów do asymilacji i 
rozkładu zanieczyszczeń,

• powstanie globalnych problemów ekologicznych zagrażających funkcji 
podtrzymywania życia przez przyrodę, a nawet będących zagrożeniem dla 
przetrwania cywilizacji ludzkiej.4
Zanieczyszczenie środowiska ma więc wymiar nie tylko ekologiczny, ale także 

ekonomiczny. Gospodarowanie wpływa na zanieczyszczenie środowiska, napotyka 
ograniczenia powodowane zanieczyszczeniem, a także obejmuje działania służące 
ochronie środowiska, mające na celu poprawę warunków i wyników gospodarowania.

Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju gospodarczym

Środowisko przyrodnicze i jego zasoby warunkują istnienie człowieka i 
zaspokajanie jego potrzeb. Gospodarka jest ściśle uzależniona od środowiska i jego 
zasobów, a podstawowe związki gospodarki ze środowiskiem wynikają z istoty 
procesów produkcyjnych. Środowisko pełni funkcję dostawcy surowców i odbiorcy 
odpadów oraz jest bezpośrednim dobrem konsumpcyjnym. Jednak gospodarcze 
wykorzystanie środowiska powoduje jego stopniową degradację. Zanieczyszczenia i 
przekształcenia środowiska nie tylko utrudniają samoreprodukcję zasobów 
naturalnych, lecz także powodują pogorszenie warunków funkcjonowania gospodarki i 
utratę funkcjonalności zasobów oraz pogorszenie estetycznych walorów środowiska, a

3 Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy.
4 Ibidem.
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w efekcie obniżenie jakości życia. Użytkowanie przestrzeni i zasobów środowiska 
powoduje różnorodne zmiany, których skutki sięgają daleko w przyszłość.

Środowisko wchodzi do systemu gospodarczego jako jego element składowy 
poprzez to, że pełni bezpośrednie funkcje produkcyjne (np. zasoby mineralne) albo 
pośrednio, tworząc tzw. infrastrukturę ekologiczno-techniczną dla procesów produkcji 
i konsumpcji (np. znaczna część gruntów czy wody). Zasoby środowiska muszą być 
zagospodarowane najracjonalniej, jak na to pozwalają dostępne środki, gdyż postęp 
całej ludzkości możliwy jest tylko poprzez wydajne użytkowanie wszystkich 
dostępnych na ziemi zasobów naturalnych. Trudności w określeniu zasad racjonalnego 
wykorzystania zasobów wynikają ze swego rodzaju konfliktu między 
dotychczasowymi celami rozwoju gospodarczego i wysoką dynamiką produkcji 
przemysłowej a jakością środowiska przyrodniczego i celami jego ochrony. Pomiędzy 
celami ochrony środowiska a celami rozwoju gospodarczego powinna jednak istnieć 
wzrastająca zgodność, a nie konflikt. Wynika to z definicji ochrony środowiska jako 
racjonalnego użytkowania zasobów Ziemi w celu osiągnięcia najwyższej jakości życia 
człowieka. Jednak pojęcie jakości życia zmienia się wraz z rozwojem ekonomicznym. 
Poziom jakości życia określa się już nie tylko przez wielkość spożycia, lecz w coraz 
większym stopniu także przez stan (jakość) środowiska, który jest określany przez cały 
zespół cech, zarówno mierzalnych, jak i niemierzalnych. W polityce gospodarczej w 
coraz większym stopniu docenia się takie trudno mierzalne zasoby naturalne, jak 
czyste powietrze, wartość zdrowotna lokalnego klimatu, wartości rekreacyjne czy 
estetyczne krajobrazu itp.

Pogarszanie się jakości środowiska, czyli zespołu jego cech określających stopień, 
w jakim odpowiada ono potrzebom społecznym sprawia, że wzrost gospodarczy staje 
się pozorny. Wprawdzie celem rozwoju społeczno-gospodarczego jest dobro człowieka 
i zaspokojenie jego potrzeb, co obejmuje także walory środowiska, to godzenie 

 ̂ rozwoju gospodarczego z wymaganiami środowiska przyrodniczego stwarza wiele 
problemów praktycznych. Racjonalność gospodarowania nie może być mierzona tylko 
efektami ekonomicznymi, lecz także stopniem zapewnienia najwyższej jakości życia, 
co można uznać za idealny cel rozwoju gospodarczego.

Rozwój gospodarczy jest procesem, w trakcie którego następuje poprawa dobrobytu 
społeczeństw. Oczywiście, rozwój ekonomiczny może nie mieć wyraźnego, 
bezpośredniego wpływu na środowisko i jego zasoby, jak na przykład stworzenie 
efektywnej struktury bankowości czy zorganizowanie dobrego systemu oświatowego. 
Jest to bez wątpienia element rozwoju gospodarczego, który w niewielkim stopniu 
wpływa na środowisko przyrodnicze. Jednak to środowisko przyrodnicze i jego zasoby
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warunkują rozwój ekonomiczny. Proces rozwoju gospodarczego odbywa się zawsze w 
środowisku, które obecnie często już jest zmodyfikowane przez człowieka. Gdy 
pozostaje w stanie naturalnym, rozwój doprowadza do bardzo różnych stopni 
modyfikacji środowiska. Zawsze podlega on ograniczeniom ekologicznym działającym 
w systemach przyrodniczych. Jeśli zagospodarowanie ma być skuteczne, trzeba wziąć 
pod uwagę te ograniczające czynniki.

Ekologiczne bariery rozwoju

Cele rozwoju ekonomicznego można zwykle osiągać w różny sposób. Niektóre 
sposoby prowadzą do trudnych do rozwiązania konfliktów i narastania barier 
utrudniających w bliższej lub dalszej perspektywie rozwój gospodarczy. W teorii 
ekologicznie uwarunkowanego wzrostu gospodarczego najważniejszym pojęciem jest 
równowaga ekologiczna. Ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego wynikają z 
ograniczoności dóbr i walorów środowiskowych. Z tego wynika absolutne lub 
względne wyczerpywanie się zasobów surowców i podstawowych elementów 
środowiska decydujących o jego jakości.

Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego ujawniły się w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a lokalnie doszło nawet do przekroczenia tych 
barier. Bariera jest to obiektywne ograniczenie określające maksymalne tempo wzrostu 
gospodarczego możliwe do osiągnięcia w danym okresie. Bariera ekologiczna ma 
charakter środowiskowy i jest spowodowana głównie emisją zanieczyszczeń oraz 
niewłaściwym zagospodarowaniem przestrzennym. Bariery te rozumie się jako lokalne 
ograniczenia warunkujące zachwianie funkcjonowania poszczególnych ekosystemów i 
zachwianie w nich równowagi ekologicznej. Załamanie to może doprowadzić do 
katastrof ekologicznych, czyli zniszczenia podstawowych walorów i zasobów 
naturalnych. Przekroczenie tych barier prowadzi do dużych strat ekonomicznych, co 
często uniemożliwia normalne funkcjonowanie gospodarki. Z tego względu duże 
znaczenie ma poznanie tych barier i takie sterowanie gospodarką, by nie dopuszczać 
do ich przekroczenia. Jest to ściśle związane z tzw. krańcowymi progami 
przyrodniczymi, które nie powinny być przekraczane pod groźbą poważnych strat 
gospodarczych. Metoda analizy progowej stosowana w planowaniu przestrzennym do 
tej pory w małym stopniu była stosowana w odniesieniu do środowiska 
przyrodniczego. Dla zastosowania tej analizy konieczne jest określenie i
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sklasyfikowanie podstawowych progowych ograniczeń środowiska przyrodniczego 
(por. tabela 1).

Tabela 1. Ograniczenia progowe środowiska przyrodniczego
Rodzaje progów i barier Typy barier

Uniwersalne (biologiczne) powietrzne
wodne
glebowe

Zasobowe (surowcowe) zasobów leśnych 
zasobów mineralnych 
zasobów wodnych

Regionalne (przestrzenne) krajobrazowe (walorów środowiska przyrodniczego) 
odporności ekosystemów

Źródło: Kozłowski St., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1991

Bariery uniwersalne (biologiczne) są związane z charakterem świata ożywionego i 
mają charakter ogólnoświatowy. Dotyczą one cech warunkujących możliwości 
rozwoju życia, a przekroczenie ich powoduje zagrożenie życia żywych organizmów 
(roślin i zwierząt). Pomimo tego, że są to ograniczenia ogólnoświatowe, to występuje 
znaczne ich zróżnicowanie w poszczególnych regionach świata. Jest to związane na 
przykład z różnicami klimatycznymi, budową geologiczną itp. Dlatego też bariery te są 
dostosowane do poszczególnych regionów. Określają one przede wszystkim progowe 
(dopuszczalne) zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Zanieczyszczenia 
elementów środowiska doprowadza w największym stopniu do zaburzeń w 
poszczególnych biocenozach. Przykładem zróżnicowania barier jest konieczność 
stosowania zróżnicowanej normy zanieczyszczenia powietrza w zależności od stref 
klimatycznych i glebowych nawet na obszarze Polski5.

Bariery zasobowe (surowcowe) są związane z możliwościami bezpośredniego 
wykorzystania zasobów przyrody i dotyczą wszystkich zasobów. Ograniczenia 
progowe dotyczą zarówno zasobów nieodnawialnych (surowce mineralne), co wydaje 
się być oczywiste, jak też odnawialnych (zasoby leśne, wodne), gdyż nadmierna 
eksploatacja tych zasobów powoduje naruszenie podstaw ich samoodnawiania6.

Bariery regionalne (przestrzenne) związane są z walorami przyrodniczymi 
poszczególnych regionów. Walory te warunkują dalszy rozwój społeczno-gospodarczy 
tych obszarów.

5 Kozłowski St., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa 1991.
6 Ibidem.



Bariera krajobrazowa (walorów środowiska przyrodniczego) oznacza 
kompleksową, syntetyczną ocenę walorów środowiska przyrodniczego. Pojawia się 
jednak problem oceny wartości przyrodniczych i zastosowanej metody tej oceny. 
Problem przestrzennych progów przyrodniczych już funkcjonuje i jest podstawą do 
ustalania ograniczeń w przestrzennym rozwoju sieci osiedleńczej (miast). 
Przekraczanie progów krajobrazowych powstających w trakcie rozwoju gospodarczego 
nie stwarza zagrożeń (chociaż powoduje koszty), natomiast krańcowe progi 
przyrodnicze stanowią bariery nieprzekraczalne. Ich przekroczenie może spowodować 
katastrofę ekologiczną, której odwrócenie, o ile w ogóle będzie możliwe, wymagać 
będzie znacznych środków.

Bariera odporności ekosystemów została wykorzystana do zwrócenia uwagi na 
zagadnienie „słabych punktów” w środowisku przyrodniczym biorąc pod uwagę ich 
odporność na presję antropogeniczną. Jeśli dany ekosystem odznacza się małą 
odpornością jest to ograniczenie progowe, dotyczy to na przykład wód podziemnych, 
które są bardzo wrażliwe na skażenia pochodzenia rolniczego, czy wód 
powierzchniowych, które charakteryzują się małą odpornością na skażenia chemiczne, 
podobnie jak gleby.

Tak jak w przypadku poprzedniej bariery brak jest metodyki, która pozwoliłaby 
wyznaczyć kryteria odporności, co uniemożliwia wyznaczenie zasięgu i stopnia 
poszczególnych zagrożeń progowych. Określenie progów wytrzymałości środowiska 
przyrodniczego ma podstawowe znaczenie dla polityki lokalizacji nowych inwestycji, 
gdyż przesłanki przyrodnicze ograniczają swobodę rozmieszczenia obiektów 
przemysłowych i obszarów miejskich. Dotyczy to szczególnie budowy zakładów 
przemysłów wodochłonnych, gdyż zwiększają one problem dostępności wody. Pojawią 
się też kwestie pożądanej i dopuszczalnej koncentracji produkcji przemysłowej 
zapewniającej możliwość opanowania degradującego wpływu na środowisko7.

Ekorozwój jako nowa koncepcja rozwoju gospodarczego

Od trzydziestu-czterdziestu lat daje się zauważyć sprzeczność między dążeniem do 
wzrostu gospodarczego a jego globalnymi kosztami wzrostu. Pojawia się pytanie, czy 
taki wzrost gospodarczy zmierza do rzeczywistej poprawy jakości życia? Ta rosnąca 
sprzeczność wynika stąd, że wzrost gospodarczy prowadzi do stopniowego niszczenia 
warunków życia społecznego, przez które zostały wytworzone. Naruszona zostaje więc
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równowaga w środowisku, co zwiększa znacząco koszty rozwoju, a z czasem może 
doprowadzić do zniszczenia przyrodniczych podstaw rozwoju. Powstrzymanie tego 
procesu wymaga świadomych i zdecydowanych działań w skali międzynarodowej. Nie 
chodzi jednak o to, by zrezygnować z rozwoju gospodarczego, lecz by zmienić jego 
formy i kierować nim uwzględniając przyrodnicze podstawy gospodarowania8.

Gospodarowanie powinno sprzyjać zapewnieniu utrzymania przyrodniczych 
podstaw gospodarowania i życia dla przyszłych pokoleń. Dlatego po okresie rosnącego 
zużycia energii i surowców towarzyszących wzrostowi gospodarczemu narodziła się 
koncepcja ekorozwoju (trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego). 
Wynikało to z przekonania o konieczności racjonalnego wykorzystania zasobów. 
Głównym celem trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki jest jego zgodność z 
wymogami środowiska. Przy tym konieczne jest nakierowanie rozwoju na poprawę 
jakości życia zamiast na wzrost produkcji przemysłowej9.

Celem rozwoju gospodarczego staje się podnoszenie jakości życia. Ekorozwój zaś 
jest ściśle powiązany z problematykąjakości życia ponieważ:
• jego celem jest poprawa jakości życia poprzez dążenie do nowych wartości i 

potrzeb w życiu społecznym i nowych stylów życia oraz poprzez odmienne od 
dotychczasowego kształtowanie warunków życia,

• promuje przemianę wartości, potrzeb i stylów życia w kierunku umożliwiającym 
powiększania skali ochrony środowiska i zahamowanie wzrostu pewnych, 
szkodliwych dla środowiska, form rozwoju10.
Koncepcja ekorozowoju ma wymiar globalny, aby jednak była skuteczna niezbędne 

jest zastosowanie jej na jak największym obszarze naszego globu, szczególnie w 
krajach wysoko rozwiniętych. Konieczne jest więc oddziaływanie na zmiany struktury 
konsumpcji i produkcji, w kierunku takich, które mogłyby sprzyjać wdrażaniu tej 
koncepcji.

8 Sadowski Z., Ekorozwój a wzrost gospodarczy, [w:] Sterowanie ekorozwojem, tom 1: 
Teoretyczne aspekty ekorozwoju, pod red. B.Poskrobki, Białystok 1998.
9 Pakulska J., Środowisko jako czynnik warunkujący trwały i zrównoważony rozwój 
gospodarczy, [w:] Polska i dążenie do Unii Europejskiej -  z badań Instytutu Rozwoju 
Gospodarczego, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego” nr 66, Szkoła Główna 
Handlowa Warszawa 2000.
10 Dobrzański G., Dylematy trwałego rozwoju, [w. ] Sterowanie ekorozwojem, pod red. 
B.Poskrobki, Białystok 1998.
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Ekorozwój można określić jako:
• uwzględnianie w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego naturalnych

uwarunkowań oraz
• ochronę procesów zachodzących w środowisku.

„Ekorozwój polega na racjonalnym przekształceniu gospodarki w sposób, który 
umożliwi efektywniej osiągnąć korzyści ekonomiczne bez ingerencji w 
funkcjonowanie ekosystemów. (...) Ekorozwój jest to rozwój zrównoważony, 
racjonalny, polegający na uznawaniu nadrzędnych wymogów ekologicznych nad 
wzrostem cywilizacyjnym i rozwojem gospodarczym.” " Takie podejście pozwala 
zachować równowagę procesów przyrodniczych.

Ekorozwój obejmuje trzy elementy: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, które 
razem tworzą podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Są one 
wzajemnie powiązane. Składnik ekonomiczny oznacza konieczność dążenia do 
rozwoju gospodarczego, któty daje rzeczywisty wzrost dobrobytu i równocześnie 
pozwala uniknąć krótkowzrocznej polityki prowadzącej w długim okresie do 
zubożenia. Społeczny wymiar trwałego rozwoju sprowadza się do zaspokajania 
ludzkich potrzeb i zapewnienia równych szans rozwoju. Dobrobyt, zasoby i szanse 
byłyby dzielone w taki sposób, aby zapewnić wszystkim ludziom przynajmniej 
minimalny poziom bezpieczeństwa, praw ludzkich, korzyści społecznych i 
ekonomicznych. Oznacza to zaspokojenie elementarnych potrzeb związanych z 
wyżywieniem, opieką zdrowotną, edukacją itp. Środowiskowy aspekt trwałego 
rozwoju polega na zachowaniu ekologicznej infrastruktury i długookresowej 
integralności, a tym samym produktywności systemów podtrzymujących życie na 
Ziemi. Przyrodnicze dobra i usługi będą więc użytkowane w sposób nie naruszający 
powiązań ekosystemów i ich trwałości, a równocześnie nie będą zmniejszać wkładu 
tych dóbr i usług w tworzenie ludzkiego dobrobytu. Taka zasada postępowania 
powinna stać się regułą we wszystkich programach rozwojowych, w których ważne 
jest unikanie szkód lub nieodwracalnych zmian w środowisku.
Pojęcie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, czyli ekorozwoju (ang. 
sustainable development), zostało użyte po raz pierwszy na międzynarodowej 
konferencji poświęconej środowisku w Sztokholmie w 1972 r. Uznano wtedy, że przed 
rozwojem gospodarczym pierwszeństwo powinno mieć zachowanie walorów 
środowiska przyrodniczego. 11

11 Sasinowski H., Społeczne uwarunkowania ekorozwoju, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania 
ekorozwoju, Rajgród, 21-24 września 1998, Politechnika Białostocka, Białystok 1998
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Programy dotyczące trwałego i zrównoważonego rozwoju zaczęły powstawać także 
w Polsce. Decydującym momentem rozpoczęcia realizacji zasad ekorozwoju był 
„Okrągły Stół” i zapisy tzw. podstolika ekologicznego. Wtedy też została 
zapoczątkowana polityka ekologiczna państwa oparta na tej koncepcji. Rozwój 
zrównoważony był rozumiany jako taki przebieg rozwoju gospodarczego, który nie 
narusza w sposób istotny i nieodwracalny środowiska życia człowieka godząc prawa 
przyrody i prawa ekonomiczne. Rozwój gospodarczy można zharmonizować ze 
środowiskiem przyrodniczym, jeżeli ochrona tego środowiska zostanie uznana za 
działalność sfery materialnej ze wszystkimi konsekwencjami dla systemu finansowego, 
rachunku ekonomicznego przedsiębiorstw itp. Ponadto większe nakłady na ochronę i 
kształtowanie środowiska nie będą traktowane jako obciążenie dochodu narodowego, 
lecz jako czynnik jego wzrostu. W takim ujęciu na pierwszy plan wysuwa się pojęcie 
jakości życia, które ma być miernikiem rozwoju gospodarczego. Można przypuszczać, 
że w przyszłości rozwój zrównoważony będzie wynikał przede wszystkim z bardziej 
oszczędnego obchodzenia się z energią i surowcami naturalnymi, przy jednoczesnym 
przezwyciężeniu zanieczyszczenia środowiska i jakościowych zmianach w strukturze 
konsumpcji dóbr i usług.

Rozwój zrównoważony ekologicznie oznacza więc:
• utrzymanie funkcji przyrodniczych (ekologicznych), czyli zapewnienie 

bioróżnorodności środowiska,
• stały zasób kapitału naturalnego (co wymaga inwestycji kompensujących straty 

ekologiczne, substytucji zasobów nieodnawialnych, zwiększonej produktywności 
zasobów odnawialnych)1".
Kapitał przyrodniczy w wyniku rabunkowej jego eksploatacji stał się czynnikiem 

ograniczającym rozwój gospodarczy w sposób nie mniejszy niż kapitał wytworzony 
przez człowieka. Rozwój gospodarczy ulega obecnie przeobrażeniom z uwagi na 
ograniczenia towarzyszące eksploatacji zasobów nieodnawialnych i uwarunkowania 
ekologiczne cechujące zasoby odnawialne.

12 Górka K., Polityka ekorozwoju w programach rozwoju gospodarczego, [w:] Sterowanie 
ekorozwojem, pod. red. naukową B. Poskrobki, tom 11; Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, 
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
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Podsumowanie

Głównym źródłem zagrożeń środowiska, determinujących szukanie nowych 
rozwiązań, jest nieustanny i szybki wzrost gospodarczy, gdy jest on pojmowany 
tradycyjnie jako powiększanie produktu narodowego w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Wzrost ten opiera się na zwiększaniu rozmiarów produkcji przemysłowej, 
a znajduje wyraz we wzroście konsumpcji dóbr materialnych. Sprzeczność między 
rozwojem gospodarczym a jakością środowiska polega na tym, że w świecie dominują 
normy zachowań ekonomicznych, nastawione na wzrost gospodarczy, co prowadzi w 
konsekwencji do destrukcji tych warunków życia, przez które zostały wytworzone.

Zastosowanie podejścia ekologicznego do planowania rozwoju ekonomicznego ma 
za cel uwypuklenie zarówno celów rozwoju, jak i przewidywanie wpływu działalności 
związanej z rozwojem na zasoby i procesy naturalne zachodzące w środowisku. Tak 
więc ekologiczna ocena danego rodzaju zagospodarowania będzie obejmowała nie 
tylko obszar występowania bogactw, które mają być eksploatowane, ale także szersze 
środowisko. Do niedawna wiedzę wykorzystywano głównie do oceny potencjalnej 
produktywności zasobów i do określenia, jak należy je eksploatować, natomiast małą 
wagę przywiązywano do oddziaływania procesu zagospodarowania na środowisko, 
poza takimi oddziaływaniami, które mogłyby ograniczyć osiągnięcie celów 
produkcyjnych. Obecnie jednym z celów badań ekologicznych, poprzedzających 
zagospodarowanie, jest przewidywanie szkód, jakie dane przedsięwzięcie może 
wywołać w środowisku.

W idealnych warunkach ochronę przyrody i rozwój ekonomiczny należy skierować 
ku wspólnemu celowi -  racjonalnemu użytkowaniu zasobów Ziemi dla osiągnięcia 
najwyższej jakości życia. W praktyce rozwój ekonomiczny prowadzi często jedynie do 
ilościowego zwiększenia produkcji, której celem jest podniesienie materialnego 
dobrobytu ludzi, podczas gdy w ochronie środowiska podkreśla się świadome 
gospodarowanie wartościami środowiska o charakterze bardziej jakościowym. 
Uwzględnianie fizycznych i biologicznych reguł życia na Ziemi jest sprawą zasadniczą 
zarówno dla ochrony przyrody, jak i dla rozwoju ekonomicznego. Uwzględnianie tych 
zasad służyć będzie osiąganiu celów zarówno ochrony środowiska, jak i 
zagospodarowania, przy jednoczesnym występowaniu minimalnych niepożądanych 
efektów ubocznych i zmniejszeniu prawdopodobieństwa zakłóceń środowiskowych, 
szkodliwych dla całego życia biologicznego w danym regionie, a nawet na świecie. 
Niedostrzeganie ekologicznych realiów środowiskowych może spowodować załamanie
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rozwoju ekonomicznego, co doprowadziłoby do strat materialnych i pogorszenia 
warunków życia, w równym stopniu jak pominięcie czynników technicznych, 
ekonomicznych, politycznych czy społecznych. W wyniku narastania zagrożeń 
ekologicznych zaczęto podejmować próby formułowania nowych celów rozwoju 
społeczno-gospodarczego.
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Summary

People 1 ive and work in a specific environmental surrounding. In their economic 
activity, they use this environment. Until recently, the resources of the environment 
were considered to be unlimited and as result of that they were treated as free goods, 
which do not have a price and can be used without Iimits. Recently, this approach has 
changed, and the environment, its quality and accessibility, is considered as an 
important factor influencing economic development.

This paper presents the evolution in the understanding of the value of 
eiwironmental resources in the theory of economics, and connected with this issue of 
the ecological barriers for development. It concludes with a description of eco- 
development as a new concept of economic development, which results from the 
increasing problem of ecological crisis. This new concept of eco-development, is 
aimed at halting the deterioration of the environment, by using a new strategy of 
economic development, which is minimising the negative impact of economic activity 
on the environment.


