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POLITYKA I STRATEGIA ROZWOJU
UNII EUROPEJSKIEJ W KONCEPCJI EKONOMII
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Streszczenie: Postępujący proces globalizacji, powiązania pomiędzy krajami i pojawiające
się na coraz większą skalę problemy środowiskowe spowodowały zmianę postrzegania procesów gospodarczych oraz podejścia w badaniach szeroko rozumianego dobrobytu ludzkości. Nowa dyscyplina naukowa, jaką jest ekonomia zrównoważonego rozwoju, wprowadziła
podejście holistyczne przy rozwiązywaniu pojawiających się w tym obszarze problemów.
Pozwoliło to na opracowanie, a następnie konsekwentne wdrażanie, realizowanej już od 10 lat
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, podejście holistyczne, ekonomia zrównoważonego
rozwoju, strategia zrównoważonego rozwoju.

1. Wstęp
Nowy trend w naukach ekonomicznych, jaki niesie ze sobą ekonomia zrównoważonego rozwoju, wymaga holistycznego podejścia w rozwiązywaniu problemów na
wszystkich szczeblach procesu gospodarowania. Dążenie do szeroko rozumianego
dobrobytu nie może się już dłużej odbywać bez analizy wpływu otoczenia przyrodniczego i społecznego na podejmowane decyzje i realizowane działania w ramach
samego procesu gospodarowania.
Wszechstronne związki, jakie zachodzą między trzema elementami systemu,
który tworzą: gospodarka, środowisko i społeczeństwo, winny być postrzegane
i analizowane pod kątem występujących między nimi dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych. Wpływają one bowiem pozytywnie lub negatywnie na funkcjonowanie całego systemu, przesądzając o osiągniętych przezeń rezultatach w procesie
wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.
Celem artykułu jest zarysowanie powiązań, jakie występują między nową rozwijającą się dyscypliną – ekonomią zrównoważonego rozwoju a realizowaną przez
Unię Europejską (UE) strategią zrównoważonego rozwoju. Teza artykułu została
sformułowana w następujący sposób: trwały, zrównoważony rozwój, będący głów-
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nym priorytetem UE oraz przedmiotem badań ekonomii zrównoważonego rozwoju,
wymaga wszechstronnej i wnikliwej analizy reakcji zachodzących między gospodarką, środowiskiem i społeczeństwem.

2. Powstanie ekonomii zrównoważonego rozwoju
W centrum zainteresowania badaczy reprezentujących główny nurt ekonomii zawsze znajdował się i nadal znajduje proces gospodarowania. Ponieważ proces ten
jest zjawiskiem złożonym, badania prowadzono na podstawie skonstruowanych
modeli ekonomicznych, które dotyczyły poszczególnych części procesu gospodarowania, takich jak: produkcja, dystrybucja, wymiana i konsumpcja. Rozwiązywanie
dostrzeżonych problemów następowało najczęściej za pomocą paradygmatu kartezjańskiego, który zakładał m.in.: istnienie struktur konkurencji doskonałej, racjonalność działań podejmowanych przez podmioty, które działają w ramach własnego
interesu „homo oeconomicus”, oraz zdolność mechanizmów rynkowych do przywracania stanów równowagi1.
W latach 70 XX wieku większość regionów świata została dotknięta przez kryzys
energetyczny, który uwidocznił problem ograniczoności zasobów nieodnawialnych,
postępującą monopolizację pewnych gałęzi gospodarki oraz dążenia do podporządkowania jednym krajom drugich. Jednocześnie coraz szybszy proces industrializacji
i urbanizacji, jaki obserwuje się we współczesnym świecie, spowodował zmniejszenie możliwości absorpcyjnych środowiska naturalnego przy równoległym narastaniu negatywnych presji antropogenicznych na otoczenie.
W ekonomii głównego nurtu – ekonomii neoklasycznej – na skutek krytyki pola
i metodologii badawczej, ze strony reprezentantów ekonomii heterodoksyjnej2, poszerzano z czasem krąg zainteresowania dyscypliny o aspekty środowiskowe3. W jej
ramach rozwinęła się nowa gałąź: neoklasyczna ekonomia środowiska4, w której
dorobku znajdują się takie teorie i kategorie ekonomiczne, jak: teoria efektów zewnętrznych5, internalizacja efektów zewnętrznych i podatek Pigou, a także teoria
1
Zob. S. Czaja, Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów
naturalnych, „Ekonomia i Środowisko” 2012, nr 2(43), s. 37.
2
Podział na ekonomię heterodoksyjną i ortodoksyjną (w tym także w odniesieniu do ekonomii
głównego nurtu) nie jest wyraźny. Do ekonomii heterodoksyjnej można włączyć, co może budzić wątpliwości, takie dyscypliny, jak m.in.: ekonomię ekologiczną, ekonomię ewolucyjną, ekonomię instytucjonalną, zob. J. Włodarczyk, Współczesna ekonomia heterodoksyjna – wybrane zagadnienia, [w:]
Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, red. S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Difin, Warszawa 2012, s. 142, 146.
3
Zob. szerzej: S. Czaja, A. Becla, Wybrane zagadnienia ekologizacji współczesnej ekonomii, [w:]
Wyzwania współczesnej..., wyd. cyt., s. 174-175.
4
Zob. M. Burchard-Dziubińska, Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2011, s. 229.
5
Teoria efektów zewnętrznych znajduje dzisiaj odzwierciedlenie w systemie handlu zbywalnymi
pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla stosowanym w Unii Europejskiej.
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dóbr publicznych, kapitał naturalny podstawowy i dodatkowy6. Badaniu i analizie
poddano także rynek kapitału naturalnego i rynek zanieczyszczeń.
Nie dla wszystkich badaczy podejście głównego nurtu ekonomii, w tym także
stosowane metody badawcze, były przekonujące, dlatego równolegle rozwijały się
coraz dynamiczniej nowe nurty ekonomiczne, zwane ogólnie ekonomią heterodoksyjną. W ramach ekonomii heterodoksyjnej zaczęto zwracać uwagę na takie elementy, jak: otoczenie i występujące w nim współzależności oraz sprzężenia zwrotne; występujące zjawiska braku równowagi i ciągłości w procesach gospodarczych; wpływ
innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy; a także na znaczącą funkcję różnych
instytucji pełnioną w danym otoczeniu, ich jakość i efektywność działania. W drugiej połowie XX wieku, po kryzysie energetycznym rozpoczęła się tzw. era schumpeterowska7, która dała początek ekonomii ewolucyjnej. Równolegle rozwijała się
ekonomia ekologiczna, będąca przede wszystkim wynikiem krytyki neoklasycznej
ekonomii środowiska8. O ile przy analizach rzeczywistości badacze reprezentujący
ekonomię ewolucyjną stosowali podejście czysto mikroekonomiczne, o tyle ekonomiści ekologiczni zastosowali podejście systemowe i interdyscyplinarne. Ekonomia
ekologiczna stała się tym samym zalążkiem dla rozwoju nowej dyscypliny naukowej
– ekonomii zrównoważonego rozwoju9.

3. Obszar badawczy ekonomii zrównoważonego rozwoju
i jej perspektywy
Narodzenie nowej dyscypliny, jaką jest ekonomia zrównoważonego rozwoju, datuje się na lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Istotny wkład w rozwój tej koncepcji
wnieśli badacze niemieccy, do których należą m.in.: H.Ch. Binswanger, E.U. von
Weizsäcker, H. Bartmann i H. Rogall10.
6
Kapitał naturalny podstawowy to pewne zasoby naturalne, które nie posiadają substytutów,
a prowadzą do ciągłości istnienia życia ludzkiego, np. woda. Kapitał naturalny dodatkowy stanowi
czynnik produkcji w procesie gospodarowania, który może być zastąpiony innym.
7
Zob. A. Glapiński, Meandry historii ekonomii, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012, s. 283.
8
Do czołowych przedstawicieli tego nurtu należą m.in.: K. Boulding, N. Georgescu-Roegen,
D. Meadows. Zob. H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 116.
9
Umiejscowienie ekonomii zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych nie jest jednoznaczne, ponieważ w literaturze funkcjonują różne klasyfikacje. B. Poskrobko, za M. Todaro i S. Smith
lokuje ekonomię zrównoważonego rozwoju w ekonomii rozwoju oraz w ekonomii heterodoksyjnej,
zob. B. Poskrobko, Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, „Ekonomia i Środowisko” 2012, nr 2 (43), s. 11. Natomiast S. Czaja wskazuje, że ekonomia zrównoważonego rozwoju
stanowi nową dyscyplinę naukową powstałą z połączenia dorobku ekonomii ekologicznej i ekonomii
środowiska oraz stanowi część składową ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, zob. S. Czaja,
A. Becla, wyd. cyt., s. 171, zob. S. Czaja, Problemy badawcze..., s. 29.
10
Zob. H. Rogall, wyd. cyt., s. 117.
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Fundament ekonomii zrównoważonego rozwoju stanowi koncepcja trwałego,
zrównoważonego rozwoju, która opiera się na trzech filarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Według tej koncepcji trwały, zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy ma miejsce w sytuacji wzrostu gospodarczego, który charakteryzuje zrównoważona produkcja i konsumpcja, sprawiedliwy podział, poszanowanie zasobów naturalnych i możliwości absorpcyjnych środowiska. Koncepcja
trwałego, zrównoważonego rozwoju może posłużyć jako11:
a) kategoria teoretyczna – w postaci bazy do formułowania modeli wzrostu i rozwoju gospodarczego, np. w ramach ekonomii zrównoważonego rozwoju;
b) kategoria normatywna – mająca zastosowanie przy formułowaniu celów polityki ekologicznej (polityki gospodarczej) w danym kraju czy regionie, np. polityka
ekologiczna UE, Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE;
c) idea filozoficzna – próbująca zdefiniować obustronne relacje zachodzące między trzema elementami systemu – gospodarką, środowiskiem i społeczeństwem.
Ekonomia zrównoważonego rozwoju analizuje procesy gospodarcze: produkcję,
dystrybucję, wymianę i konsumpcję z uwzględnieniem oddziaływania tych procesów na otoczenie społeczno-przyrodnicze, biorąc pod uwagę pojawiające się sprzężenia zwrotne, jakie mogą wystąpić pomiędzy tymi elementami. Postęp techniczny
jest w tym ujęciu podstawową determinantą, która warunkuje poziom życia społeczeństwa i stopień wykorzystania zasobów naturalnych środowiska. Dyscyplina,
jaką jest ekonomia zrównoważonego rozwoju, wymagała zatem innego podejścia
badawczego niż stosowane dotąd. Spowodowało to pojawienie się w drugiej połowie XX wieku nowego paradygmatu – tzw. paradygmatu holistycznego12.
Według nowego wzorca, przy dokonywaniu analizy danego problemu w ramach ekonomii zrównoważonego rozwoju należy rozpatrywać łącznie (równolegle) w ujęciu ilościowych oraz jakościowym trzy obszary: gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Możliwe wzajemne oddziaływanie tych trzech elementów na
szczeblu zarówno lokalnym, krajowym, jak i globalnym jest uwarunkowane dodatnimi i ujemnymi sprzężeniami zwrotnymi. Wynika to z powiązań pomiędzy tymi
obszarami, które kształtowane są przez określone, podlegające ewolucji czynniki.
Mogą one względem siebie przyjmować stosunek komplementarny, neutralny bądź
sprzeczny. Dodatkowym, ważnym imperatywem jest przyjęcie zasady sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, co podkreśla długofalowy
charakter takiego podejścia i sposobu myślenia. Zmianie uległ także wizerunek
człowieka, który już nie przyjmuje postawy „homo oeconomicus” lecz „homo cooperativus”. Oznacza to koncentrację osoby nie tylko na własnych, indywidualnych
korzyściach, ale również na dobru całego społeczeństwa oraz systematycznej kooperacji wszystkich decydentów współzależnych obszarów egzystencji człowieka13.
11
12
13

Zob. M. Burchard-Dziubińska, wyd. cyt., s. 235-236.
Zob. B. Poskrobko, wyd. cyt., s. 22-23.
Zob. H. Rogall, wyd. cyt., s. 85, 91.
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Prekursorzy ekonomii zrównoważonego rozwoju zwracają również uwagę na
niebezpiecznie narastające problemy występujące w ujęciu globalnym, a polegające
m.in. na negatywnym wpływie spekulacji na rynkach finansowych i tworzenia rajów
podatkowych burzących stabilność sfery realnej gospodarki14, a także gwałtownie
zwiększającym się tempie zużywania się zasobów naturalnych w procesach produkcyjnych.
Innym ważnym problemem wymagającym pilnego rozwiązania jest drastycznie
zróżnicowany poziom życia ludności i niesprawiedliwy podział dochodów w społeczeństwie, brak niezbędnego dostępu do zasobów naturalnych wielu narodów oraz
skala występującego ubóstwa na świecie, co nie sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu zasobami środowiska15.
Według prognoz w ciągu najbliższych 40 lat nastąpi w ludności świata przyrost
liczebności klasy średniej o 2-3 mld osób16. Oznacza to znaczny wzrost popytu na
dobra normalne i dobra luksusowe, co będzie przyczyną coraz większych presji na
środowisko oraz zwiększy intensywność eksploatacji zasobów naturalnych środowiska17. Z drugiej strony czyste środowisko zyskało status dobra luksusowego, na które
jedynie bogate społeczeństwa, dysponujące wysokim poziomem techniki i technologii oraz dostatecznymi zasobami środków pieniężnych, mogą sobie pozwolić18.
Procesowi bogacenia się klasy średniej towarzyszy również wzrost rozmiarów
konsumpcji (często nieuzasadnionej), co jest wynikiem intensywnych działań marketingowych, kreujących nowe, czasem irracjonalne, potrzeby wśród konsumentów.
Powoduje to szybszą rotację dóbr ekonomicznych na rynku, skrócenie czasu życia
produktów oraz zwiększoną presję na środowisko przez intensywniejszą eksploatację jego bogactw i generowanie rosnącej ilości odpadów19.
Współcześnie dyscyplina, jaką jest ekonomia zrównoważonego rozwoju, rozwija się dynamicznie przede wszystkim w Niemczech20. Została tam powołana Mię14
Tuż przed kryzysem finansowym na świecie wartość instrumentów pochodnych ponaddziesięciokrotnie przekroczyła wartość wyprodukowanych dóbr i usług, zob. A. Glapiński, wyd. cyt.,
s. 295-296.
15
20% najuboższych gospodarstw domowych ma do dyspozycji niecałe 1,5% zasobów, podczas
gdy 20% najbogatszych dysponuje ponad 85%, zob. M. Burchard-Dziubińska, wyd. cyt.,s. 238.
16
Zob. Shoots, greens and leaves, „The Economist” 2012 , nr 87-89, s. 58-59.
17
Dla porównania: ilość energii, którą konsumują 2 Europejczycy, odpowiada na chwilę obecną
poziomowi konsumpcji 4 Chińczyków i 240 Etiopczyków, zob. N. Armaroli N, V. Balzani, Energy for
a Sustainable World From the Oil Age to a Sun- Powered Future, Wiley-Vch Verlag Gmbh&Co KG
a A. Weinheim 2011, s. 6-7.
18
Wiele bogatych państw działało w przeszłości według zasady: „grow first, then go green”.
Współcześnie stosowanie tych metod nie ma już racji bytu, zob. Zob. Shoots, greens..., s. 59.
19
Jednym z priorytetów w polityce ekologicznej UE jest próba rozłączenia tempa wzrostu gospodarczego od ilości odpadów przypadających na głowę mieszkańca.
20
Wśród książek wydanych w 2012 r. można wskazać m.in. następujące pozycje: M. Jänicke:
Megatrend Umweltinnovation: Zur ökologischen Modernisierung von Wirtschaft und Staat, H. Rogall:
Nachhaltige Ökonomie, A. Grunwald, J. Kopfmüller: Nachhaltigkeit, F. Ekardt: Klimagerechtigkeit
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dzynarodowa Sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, której jednym z założycieli
jest niemiecki profesor H. Rogall21.

4. Unijna strategia zrównoważonego rozwoju
w ujęciu holistycznym
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (EU SDS22) jest wynikiem
aktywnego zaangażowania Wspólnoty Europejskiej w globalne działania na rzecz
racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Począwszy od
końca lat 60 XX wieku, miały miejsce regularne spotkania na arenie międzynarodowej przedstawicieli reprezentujących różne dziedziny i instytucje, zainteresowanych
wpływem działalności człowieka, w tym głównie procesu gospodarowania, na stan
środowiska naturalnego i sprawiedliwość społeczną23.
Strategia EU SDS została przyjęta w 2001 roku w Göteborgu w Szwecji. W Strategii twórcy dokumentu odnieśli się do definicji trwałego, zrównoważonego rozwoju
sformułowanej przez Komisję ds. Środowiska i Rozwoju ONZ w Raporcie Brundtland z 1987 roku. Przez trwały, zrównoważony rozwój rozumie się tu taki rozwój,
który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń z jednoczesną gwarancją,
że potrzeby przyszłego pokolenia będą mogły być zaspokojone na podobnym poziomie24.
Według Unii Europejskiej, jej celem nadrzędnym jest dążenie do trwałego,
zrównoważonego rozwoju, którego realizacja polega na takim rozwoju społeczno-gospodarczym, któremu towarzyszy sprawiedliwość społeczna oraz zachowanie we
właściwym stanie środowiska naturalnego.
Strategia ta stanowi dokument o charakterze komplementarnym w aspekcie środowiskowym w stosunku do uchwalonej w 2000 roku Strategii lizbońskiej25, w której za podstawowy cel wskazano budowę konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu gospodarczego, któremu jednocześnie towarzyszy
kreacja nowych, wartościowych miejsc pracy oraz wspieranie procesu integracji
społecznej.
Ethische, rechtliche, ökonomische und transdisziplinäre Zugänge; H. Rogall (współautor): Jahrbuch
Nachhaltige Ökonomie 2012/13 – im Brennpunkt „Green Economy”.
21
W grupie założycielskiej znalazło się także 2 polskich naukowców: prof. Andrzej Graczyk
z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i prof. Eugeniusz Kosmicki z Uniwersytetu w Poznaniu.
22
Z ang. European Union Sustainable Development Strategy.
23
Np. na konferencjach ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r., w Johannesburgu w 2002 r., ponownie
w Rio de Janeiro w 2012 r. czy też na kolejnych konferencjach klimatycznych związanych z wdrażaniem postanowień Protokołu z Kioto.
24
Zob. Mitteilung der Komission, Kom (2001) 264, Nachhaltige Entwicklung in Europa für eine
bessere Welt: Strategie der Europäischen Union für die nachhaltige Entwicklungs. (Vorschlag der
Kommission für den Europäischen Rat in Göteborg), Brüssel 2001, s. 2.
25
Tamże, s. 2.
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Tak określona strategia jest także kompatybilna z ostatnio sformułowaną strategią UE: Europa 2020 („Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu”), będącą kontynuacją Strategii lizbońskiej
i uchwaloną w 2010 na najbliższe dziesięciolecie26. W obu przypadkach występuje
widoczna zbieżność strategicznych celów rozwojowych (w obszarze gospodarczym,
środowiskowym i społecznym)27.
Tym samym Unia Europejska przy formułowaniu podstawowych problemów,
mogących zagrażać trwałemu, zrównoważonemu rozwojowi, zastosowała podejście
holistyczne, analizując stany zapalne w trzech powiązanych, wzajemnie warunkujących się obszarach, tj. w gospodarce, w środowisku, w społeczeństwie. Jako główne
zagrożenia zostały wskazane następujące zjawiska28: postępujące zmiany klimatyczne warunkowane przez coraz większą emisję gazów cieplarnianych; niemożność
zapewnienia na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa żywnościowego; pogarszający się stan zdrowia ludzi na skutek stosowania niebezpiecznych środków chemicznych w procesie gospodarowania; duża skala biedy i wykluczenia społecznego, implikująca problemy zdrowotne, zwiększająca się skala samobójstw oraz bezrobocia
długookresowego; postępujący proces starzenia się społeczeństwa destabilizujący
systemy emerytalne oraz obciążający system publicznej opieki zdrowotnej; zmniejszenie się bioróżnorodności zasobów przyrody; przeciążenie i wzrost awaryjności
systemów komunikacyjnych.
W 2002 roku w Barcelonie Strategia została poszerzona o aspekt globalny, co
wynikało z postępującego w sposób mało zrównoważony procesu globalizacji29, natomiast w 2006 roku nastąpił przegląd i aktualizacja Strategii30. W obecnym kształcie Strategia koncentruje się na następujących siedmiu zagadnieniach, które dotyczą
tematyki ekonomicznej, ekologicznej i społecznej31: zmianach klimatycznych i czystej energii; zrównoważonym transporcie; zrównoważonej konsumpcji i produkcji;
ochronie zasobów naturalnych i zarządzaniu nimi; zdrowiu publicznym; włączeniu
społecznemu, demografii i migracji; biedzie w ujęciu globalnym. Stanowią one aktualnie najważniejsze wyzwania zrównoważonego rozwoju. Poszczególne problemy
wymagające podjęcia określonych działań mogą oddziaływać na pozostałe w sposób pozytywny bądź negatywny, co trzeba brać pod uwagę przy opracowywaniu
i korygowaniu strategii UE.
26
Zob. European Commission, Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring
report of the EU sustainable development strategy, Eurostat 2011, s. 373-374.
27
Zob. Komunikat Komisji, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, s. 6.
28
Tamże, s. 4.
29
Zob. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, COM (2005) 658, W sprawie
przeglądu strategii zrównoważonego rozwoju, Bruksela 2005, s. 41, 48.
30
Council of the European Union, Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS)
– Renewed Strategy, 10917/06.
31
Zob. European Commission, Sustainable development..., s. 36.
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Ponieważ czas realizacji Strategii został określony długoterminowo, oznacza
to potrzebę aktywnego zaangażowania w nią co najmniej kilku pokoleń. S. Czaja
wyróżnił następujące procesy informacyjne mające służyć wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju32: system ewidencyjny (poziom ex post), monitoring, system
zarządzania, system planowania i zarządzania w przyszłości. Powodzenie strategii
EU SDS zależy od poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej obecnych pokoleń, które będą przekazywać swoje doświadczenia i stan środowiska naturalnego
swoim potomkom w myśl sprawiedliwości i lojalności międzypokoleniowej. Różne dziedziny nauk, w tym przede wszystkim ekonomia zrównoważonego rozwoju,
wspomagane poprzez odpowiedni system nakładów na badania i rozwój, powinny
pomóc w zrozumieniu procesów zachodzących we współczesnym, globalizującym
się świecie i rozwiązywaniu w związku z tym jego trudnych problemów.

5. Stosowane wskaźniki oceny
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE
Wdrażanie strategii EU SDS nie byłoby efektywne bez stworzenia odpowiedniego
systemu ewidencyjnego i monitoringu, który pozwalałby na kompleksowe spojrzenie na sytuację w danym regionie. System monitorowania i ewidencji pozyskiwanych tą drogą wyników pozwala ustalić i analizować różnego rodzaju wskaźniki
dotyczące trzech wcześniej zasygnalizowanych obszarów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. W UE funkcję ewidencyjną pełni Eurostat, a funkcja monitorowania należy do Europejskiej Agencji Środowiska. Cenne źródło informacji
stanowią także inne organizacje współpracujące ze Wspólnotą, np.: OECD, WTO,
IWF; działające w ramach ONZ.
W Unii Europejskiej nie stosuje się jednego indeksu, który wskazywałby na
osiągnięty poziom zrównoważonego rozwoju w danym kraju, ale funkcjonuje zestaw różnych wskaźników, który powstał na bazie doświadczeń innych organizacji
o zasięgu globalnym.
Pionierem w skonstruowaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju była
Komisja ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (UNCSD33), która w 1996 roku zaproponowała listę 134 wskaźników, które miały stanowić projekt pilotażowy dla
wybranych państw34. Eurostat miał istotny wkład w powyższy program pilotażowy,
proponując 46 własnych wskaźników. Obecnie liczba wskaźników, którymi posługuje się Eurostat, wynosi około 155. Wskaźniki te w znacznym stopniu oparte są m.in.
32
Zob. S. Czaja, Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław 2011, s. 287-288.
33
United Nations Commission for Sustainable Development.
34
Zob. Europäische Kommission, Messung der Fortschritte auf dem Weg zu einem nachhaltigeren
Europa. Indikatoren für nachhaltige Entwicklung für die Europäische Union. Daten 1995–2005, Amt
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg 2006 s. 8.
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na dorobku ONZ i OECD a dotyczą 10 wybranych obszarów: rozwoju społeczno-gospodarczego, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, zmian demograficznych,
zdrowia publicznego, zmian klimatycznych i energii, zrównoważonego transportu,
zasobów naturalnych, współpracy międzynarodowej i dobrego rządzenia.
Wszystkie wskaźniki budują trzy poziomy, z których każdy charakteryzuje się
inną szczegółowością analizowanych informacji35. Przyjęło się, że ujęcie środowiskowe w rozwoju społeczno-gospodarczym w ramach wdrażania koncepcji trwałego
i zrównoważonego rozwoju powinno wyrażać się w trzech typach wskaźników, co
przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Przykładowe wskaźniki oceny w strategii EU SDS w kwestii środowiskowej
Typy wskaźników

Przykłady wskaźników mających zastosowanie
w strategii EU SDS

1. Wskaźniki wskazujące
na główne źródła presji
na środowisko

Emisja dwutlenku węgla wg sektorów;
stopa motoryzacji samochodów osobowych na 1000
mieszkańców; energochłonność gospodarki

2. Wskaźniki dotyczące stanu
środowiska naturalnego

Liczba odpadów komunalnych na głowę mieszkańca;
udział energii z odnawialnych źródeł; powierzchnia
przeznaczona na ekologiczne rolnictwo

3. Wskaźniki obrazujące skalę
działań prewencyjnych

Liczba organizacji w danym kraju, gdzie można uzyskać
certyfikat EMAS; liczba licencji Ecolabel; wydatki na badania
i rozwój

Źródło: opracowanie własne na podstawie: strony internetowej Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu i S. Czaja, A. Becla, Wybrane zagadnienia ekologizacji współczesnej ekonomii, [w:]
Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, red. S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk,
T. Poskrobko, Difin, Warszawa 2012, s. 192.

Należy zauważyć, że prezentowane wskaźniki dotyczą nie tylko obszaru środowiskowego, ale i w sposób pośredni bądź bezpośredni dotykają obszaru gospodarczego i społecznego. Wzrastająca liczba odpadów komunalnych na głowę mieszkańca wiąże się z np. osiągniętym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego danego
kraju, czemu UE chce, w jak największym stopniu, przeciwdziałać. Z kolei liczba
wydanych licencji Ecolabel świadczy o poziomie świadomości ekologicznej nie tylko producentów, ale i konsumentów. Szerokie możliwości analizy, jakie zapewnia
podejście holistyczne przy wdrażaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE, pozwalają zatem sądzić, że jest ono właściwe i w pełni uzasadnione.

Zob. M. Deszczka, M. Wąsowicz, Gospodarka, ekologia, postęp techniczny, [w:] Mikro- i makroekonomia: podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2013, s. 122.
35
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6. Podsumowanie
W ubiegłym stuleciu narodziła się ekonomia zrównoważonego rozwoju i tym samym potrzeba analizy systemowej w poszerzonym obszarze trzech podsystemów:
gospodarki, środowiska i społeczeństwa, Proces gospodarowania staje się w coraz
większym stopniu uzależniony od stanu środowiska naturalnego i (niesprawiedliwie
zróżnicowanego) poziomu życia społeczeństw.
Wszechstronne zależności między gospodarką, środowiskiem i społeczeństwem
implikują występujące między nimi zarówno ujemne (negatywne), jak i dodatnie
(pozytywne) sprzężenia zwrotne.
Polityka UE jest podporządkowana idei wyrównywania poziomu gospodarowania, stanu środowiska i życia społeczności w każdym regionie i między wszystkimi
regionami w zintegrowanych w niej krajach. Wyraża się to w udzielanej wszechstronnej pomocy, jaką wyżej rozwinięte kraje Wspólnoty świadczą na rzecz krajów
mniej rozwiniętych.
Pogłębienie integracji UE i wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju
wymaga wyznaczenia i konsekwentnego realizowania wielu trudnych, szczególnie
w czasie złej koniunktury gospodarczej, uporządkowanych hierarchicznie celów.
Skuteczne rozwiązywanie problemów pojawiających się w gospodarce, środowisku
i społeczeństwie uruchamia dodatnie sprzężenia zwrotne (zapewniające pomyślny
rozwój całej Wspólnoty).
Skonstruowane mierniki zrównoważonego rozwoju, monitorowane co dwa
lata w UE, pozwalają śledzić postępy realizacji celów nadrzędnych i podrzędnych
przyjętej Strategii, która wpisuje się w postulaty sformułowane w ramach ekonomii
zrównoważonego rozwoju.
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POLICY AND DEVELOPMENT STRATEGY
IN THE EUROPEAN UNION IN THE CONCEPTION
OF ECONOMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary: The ongoing process of globalization, the connections between countries and the
widespread environmental problems contributed to the change in the attitude to the economic
processes and to science of widely understood social welfare. The new scientific discipline i.e.
the economy of sustainable development, introduced the holistic approach to finding solutions
in this sphere. It allowed to work out and later consequently to implement the European Union
Sustainable Development Strategy, which has been executed for 10 years.
Keywords: sustainable development, holistic approach, economy of sustainable development, sustainable development strategy.
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