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Wstęp

Współczesna ekonomia staje przed różnymi wyzwaniami generowanymi przez
zrównoważony rozwój, mającymi swój teoretyczny oraz implementacyjny wymiar.
Pojawiły się one również podczas spotkania badaczy, które odbyło się 27 września
2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W jego efekcie przygotowane zostało poniższe opracowanie, składające się z 35 autorskich materiałów
powiązanych z relacjami nauk ekonomicznych oraz zrównoważonego i trwałego
rozwoju.
Czytelnik znajdzie w nim artykuły dotyczące problemów rolnictwa i terenów
wiejskich w kontekście zrównoważonego i trwałego rozwoju, poświęcone zrównoważonej energetyce i problemom niskiej emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza CO2,
a także zagadnieniom ekologicznej reindustrializacji czy wdrażaniu ekoinnowacji.
Zrównoważony i trwały rozwój łączy się także z ideą gospodarki zamkniętej i równoważeniem procesów społeczno-ekonomicznych, a w szerszym kontekście z funkcjonowaniem zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego i towarzyszącej mu
gospodarki opartej na wiedzy. Implementacja takiej strategii rozwoju, jaką jest Sustainable Development, wymaga również spojrzenia na kształtowanie odpowiedniego ładu społecznego, co także znalazło wyraz w przedstawionych opracowaniach.
Idea zrównoważonego i trwałego rozwoju stała się immanentnym elementem
współczesnej myśli ekonomicznej oraz tworzących ją różnych szkół teoretycznych.
Czytelnik ma możliwość zapoznać się z wybranymi zagadnieniami tego typu rozwoju i sposobami ich absorpcji w myśli ekonomicznej. Można się spodziewać, że
w najbliższych latach wyzwania strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz
tworzenie się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy będą
decydować o przedmiocie nauk ekonomicznych, kierunkach ich rozwoju, sukcesach
czy porażkach poznawczych, predykcyjnych i decyzyjno-implementacyjnych.
Przedstawione Czytelnikowi opracowanie, mamy nadzieję, będzie inspirować
do refleksji i dalszych poszukiwań odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Mamy
również nadzieję, że wpłynie ono na rozszerzenie zainteresowania relacjami współczesnej ekonomii z ideą zrównoważonego i trwałego rozwoju, a także na pogłębienie naszej wiedzy w tym zakresie.
Z życzeniami owocnej lektury
Agnieszka Becla
Stanisław Czaja

