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Zrównowa¿ony rozwój
w œwietle wybranych teorii ekonomicznych

W ci¹gu ostatnich dwóch dekad pojêcie zrównowa¿onego rozwoju (ZR)
sta³o siê bardzo popularnym elementem wspó³czesnych debat o stanie zarówno œrodowiska naturalnego, jak i gospodarek na ca³ym œwiecie. Choæ
opinie na temat wp³ywu dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka na stan œrodowiska naturalnego s¹ bardzo podzielone, to coraz czêœciej s³ychaæ g³osy, ¿e
we wspó³czesnej ekonomii powinno siê go uwzglêdniaæ. Opracowanie to ma
na celu interpretacjê pojêcia zrównowa¿onego rozwoju w trzech wybranych
teoriach ekonomicznych – ekonomii dobrobytu, ekonomii postkeynesowskiej
oraz ekonomii sektora publicznego.

Pojêcie zrównowa¿onego rozwoju
Aby dobrze przedstawiæ stanowiska ró¿nych teorii ekonomii wzglêdem
zrównowa¿onego rozwoju nale¿y zacz¹æ od wyt³umaczenia pojêcia oraz
podstawowych za³o¿eñ teorii zrównowa¿onego rozwoju. Teoria zrównowa¿onego rozwoju (ang. Sustainable Development), choæ wydaje siê stosunkow¹ nowoœci¹ w Polsce, ma swoje korzenie ju¿ w latach 60. XX w.1 Wtedy
to, podczas wielu debat polityczno-ekonomicznych zwracano szczególn¹
uwagê na wp³yw globalizacji oraz rosn¹cego wolumenu konsumpcji i produkcji na czynniki œrodowiskowo-spo³eczne. Dodatkowo w tym samym okresie,
krytykowano tradycyjn¹ ekonomiê za uto¿samianie racjonalnoœci zachowania konsumenta ze standardowo postrzegan¹ konsumpcj¹ dóbr i us³ug. Zwolennicy teorii racjonalnego wyboru sk³aniaj¹ siê do uwzglêdniania w ekono1
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mii zmian œwiatopogl¹dowych konsumentów, które wp³ywaj¹ na równowagê
konsumpcji dóbr pochodz¹cych z trzech g³ównych dziedzin ¿ycia: spo³ecznej, ekonomicznej i œrodowiskowej. Wraz z rozwojem myœli o zrównowa¿onym rozwoju, te trzy dziedziny – spo³eczeñstwo, gospodarka i œrodowisko
naturalne, sta³y siê g³ównymi filarami powsta³ej póŸniej teorii.
Przegl¹daj¹c liczne publikacje na temat ZR mo¿na napotkaæ wiele definicji tego pojêcia2. Niestety naukowcy z ró¿nych dziedzin nie mog¹ dojœæ do
konsensusu i jednoznacznie okreœliæ definicji tego pojêcia. Podobny problem
dotyczy odpowiedniego t³umaczenia angielskiego s³owa „sustainable” na jêzyk polski. Wed³ug niektórych badaczy powinno ono byæ rozumiane jako
zrównowa¿enie, wed³ug innych bardziej odpowiednie by³oby u¿ycie s³ów
„trwa³y” lub „samopodtrzymuj¹cy siê”. Aby pomin¹æ zbêdne dywagacje na
temat poprawnoœci rozmaitych definicji ZR, na u¿ytek tego opracowania
przyjmuje siê najbardziej popularn¹ definicjê ZR, stworzon¹ przez A.O.
Brundtland w raporcie „Nasza wspólna przysz³oœæ”, przedstawionym Œwiatowej Komisji ds. Œrodowiska i Rozwoju w 1987 r. w Oslo. Wed³ug tej definicji, za zrównowa¿ony rozwój uznaje siê rozwój, w którym: „trwa³oœæ wzrostu
oznacza, ¿e potrzeby teraŸniejsze nie s¹ zaspokajane kosztem zmniejszania
mo¿liwoœci przysz³ych generacji do zaspokajania swych potrzeb. Trwa³oœæ
i samopodtrzymywanie siê wzrostu implikuje nie tylko krótkookresow¹, ale
równie¿ miêdzygeneracyjn¹ sprawiedliwoœæ”3.
Przyjmuj¹c tak¹ definicjê ZR mo¿na wyznaczyæ jego g³ówne cele jako4:
– doprowadzenie do równowagi miêdzy zasobami spo³ecznymi, ekonomicznymi i naturalnymi,
– zachowanie odpowiedniego poziomu zasobów przyrodniczych dla
przysz³ych pokoleñ5,
– zachowanie sprawiedliwoœci miêdzygeneracyjnej,
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T. Borys, W¹skie i szerokie interpretacje zrównowa¿onego rozwoju oraz konsekwencje wybory,
[w:] A. Papuziñski (red.), Zrównowa¿ony rozwój. Od utopii do praw cz³owieka, Wyd. Branta,
Bydgoszcz 2005, s. 67–69; K. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównowa¿onego ekologicznie w procesie transformacji w Polsce, Kraków 2000 (rozprawa doktorska). Dokumenty ONZ, Our
Common Future. Chapter 2: Towards Sustainable Development, Raport Œwiatowej Komisji
ds. Œrodowiska i Rozwoju, http://www.un-documents.net/ocf-02.htm, stan na: 10.12.2010.
Dokumenty ONZ, Our Common Future. Chapter 2: Towards Sustainable Development, Raport Œwiatowej Komisji ds. Œrodowiska i Rozwoju, http://www.un-documents.net/ocf-02.htm,
stan na: 10.12.2010.
B. Fiedor, Nowa ekonomia instytucjonalna a zrównowa¿ony rozwój, [w:] Obszary badañ nad
trwa³ym i zrównowa¿onym rozwojem, B. Proskrobka (red.), Wyd. Ekonomia i Œrodowisko,
Bialysok, 2007, s. 158–159.
Odpowiedni poziom œrodowiska naturalnego oznacza przynajmniej niepogorszon¹ jakoœæ
i iloœæ zasobów naturalnych.
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– zachowanie odpowiedniego poziomu kapita³u spo³ecznego, rozumianego jako psychiczny i fizyczny rozwój ludzkoœci oraz harmoniê cz³owiek –
przyroda i zachowanie œwiadomoœci kulturowej konsumentów,
– wzrost dobrobytu w ujêciu spo³ecznym i ekonomicznym.

ZR w teorii ekonomii dobrobytu
Okreœliwszy definicjê i g³ówne cele zrównowa¿onego rozwoju mo¿na
rozpocz¹æ jego analizê z punktu widzenia niektórych teorii ekonomicznych.
Pierwsz¹ z wybranych teorii jest teoria ekonomii dobrobytu6. Teoria ta jest
czêœci¹ klasycznej szko³y ekonomii, w której zazwyczaj uto¿samiano wzrost
dobrobytu ekonomicznego ze wzrostem wolumenu wytwarzanych w gospodarce dóbr. Lesefaryœci z kolei uznawali, ¿e maksymalny dobrobyt mo¿na
osi¹gn¹æ tylko dziêki wolnorynkowej alokacji dóbr, równowa¿¹cej poda¿
i popyt. W takim ujêciu zrównowa¿ony rozwój mo¿na rozpatrywaæ na dwa
sposoby. Z jednej strony ZR mo¿e byæ ekonomicznie nieracjonalny. Dbanie
o sprawiedliwoœæ dla przysz³ych pokoleñ bêdzie prowadziæ do ograniczenia
dostêpnoœci zasobów naturalnych, co przyczyni siê do mniejszej, teraŸniejszej produkcji dóbr. Mniejsza produkcja bêdzie oznacza³a mniejsz¹ iloœæ
dóbr dostêpnych na rynku, co w ujêciu klasycznym, nie doprowadzi do wzrostu dobrobytu. Dodatkowo ograniczenie tych dóbr w d³ugim okresie bêdzie
prowadzi³o do nierównomiernej dystrybucji zasobów na rynku, co oznacza
brak rynkowej równowagi popytu i poda¿y. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ,
¿e w obecnych czasach wiadomo ju¿ o tym, ¿e mechanizm rynkowy jest zawodny, a czêstym zjawiskiem rynkowym jest nadprodukcja dóbr. Oznacza to,
¿e w wielu przypadkach poda¿ znacznie przewy¿sza rynkowy popyt. Prawdopodobne jest, ¿e ograniczenia wprowadzone z myœl¹ o racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, doprowadzi³yby do podwy¿szenia kosztów producentów i w konsekwencji zmniejszy³y poda¿. Je¿eli zmiany by³y wystarczaj¹ce mog³yby doprowadziæ do zrównania popytu i poda¿y, co oznacza³oby
dojœcie do równowagi rynkowej.
Inni przedstawiciele ekonomii dobrobytu odnosz¹ siê do mikroekonomicznych podstaw tej teorii. Przyk³adowo John Rawls w swojej „Teorii sprawiedliwoœci” udowadnia, ¿e na dobrobyt spo³eczny wp³yw ma tylko zmiana dobrobytu najgorzej uposa¿onego konsumenta7. W przeciwieñstwie do Rawlsa,
Nietzsche wi¹¿e dobrobyt spo³eczny z sytuacj¹ najlepiej uposa¿onych konsumentów. Antyegalitarna teoria Nietzschego zak³ada poprawienie sytuacji
6
7

J.R. Hicks, Value and Capital, Clarendon Press, Oxford 1939, s. 40.
J. Rawls, A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge 1971, s. 67–80.
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konsumentów, którzy maj¹ siê lepiej, nawet jeœli w ten sposób pogorszy siê
sytuacjê konsumentów gorzej uposa¿onych. W koñcu, jedn¹ z teorii najczêœciej pojawiaj¹cych siê w badaniach jest teoria utylitarysty Jeremy’ego Benthama8. Wed³ug Benthama maksymalizacja dobrobytu spo³ecznego
powi¹zana jest z przydzieleniem zasobów temu konsumentowi, który najbardziej je ceni9. Badaj¹c zrównowa¿ony rozwój z punktu widzenia tych
za³o¿eñ, mo¿na sprawdzaæ sposób, w jaki œrodowisko naturalne wp³ywa na
zadowolenie konsumentów z konsumpcji dóbr (zarówno publicznych, jak
i prywatnych). Dodatkowo mo¿na tak¿e postrzegaæ œrodowisko jako dobro
publiczne lub prywatne. Przyk³adowo zapotrzebowanie na czyst¹ wodê mo¿e
byæ postrzegane jako popyt na czyst¹ wodê w jeziorach lub jako popyt na
wodê butelkowan¹. Wielu ekonomistów uwa¿a, ¿e œrodowiskiem, rozumianym jako dobro publiczne, powinno wy³¹cznie zarz¹dzaæ pañstwo i dlatego
stan œrodowiska naturalnego powinno postrzegaæ siê jako problem makroekonomiczny10.

Ekonomia sektora publicznego
Podejœcie ³¹cz¹ce rozwa¿ania nad zrównowa¿eniem popytu i poda¿y
z rozwa¿aniami nad dobrami publicznymi przedstawia ekonomia sektora
publicznego. Jej problemy badawcze zauwa¿y³ ju¿ Adam Smith, który nie
przewiduj¹c u³omnoœci wolnego rynku, optowa³ za ograniczeniem wp³ywu
pañstwa na gospodarkê11. Z kolei J.M. Keynes przedstawia³ inn¹ koncepcjê
gospodarki, wed³ug której pañstwo powinno interweniowaæ na rynku w celu
³agodzenia efektów faz cykli koniunkturalnych. Po 1945 roku zaczêto znów
ograniczaæ rolê pañstwa w gospodarce, natomiast polityka gospodarcza oraz
spo³eczna zaczê³y ponownie nabieraæ na znaczeniu. Wielu ekonomistów uznaje, ¿e rynek musi wspó³pracowaæ z pañstwem. Uwa¿a siê tak¿e, ¿e do zadañ ekonomiki sektora publicznego powinno nale¿eæ stabilizowanie gospodarki oraz sprawiedliwe spo³ecznie rozdzielanie zasobów i dochodów12.
Takie podejœcie wydaje siê byæ bliskie niektórym za³o¿eniom koncepcji zrównowa¿onego rozwoju.
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J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralnoœci i prawodawstwa, Pañstwowe Wydawnictwo
Naukowe, Kraków 1958, s. 102–119.
Przy za³o¿eniu, ¿e ¿aden konsument nie bêdzie uprzywilejowany wzglêdem innych.
J. Bentham, ibidem.
A. Smith, Badania nad natur¹ przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa 2008,
s. 85–123.
J.M Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieni¹dza, PWN, Warszawa 2011, s.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e wielu wspó³czesnych ekonomistów, formu³uj¹c funkcje pañstwa we wspó³czesnym œwiecie, podkreœla te funkcje, które mo¿na
przyrównaæ do podstawowych za³o¿eñ zrównowa¿onego rozwoju. Przyk³adowo Richard Musgrave wymienia trzy podstawowe funkcje pañstwa13:
– dzia³ania stabilizacyjne, w tym zw³aszcza troska o pe³ne zatrudnienie
i nisk¹ inflacjê,
– dzia³ania alokacyjne, czyli takie rozdzielanie bezpoœrednie lub poœrednie
zasobów, które zachêca do podejmowania dzia³añ gospodarczo-spo³ecznych,
– sprawiedliwa i efektywna dystrybucja dóbr i us³ug wœród obywateli.
Porównuj¹c funkcje pañstwa przedstawione przez Musgrave’a do za³o¿eñ
zrównowa¿onego rozwoju mo¿na zauwa¿yæ znaczny obszar, na którym te
dwa zagadnienia siê pokrywaj¹. Zrównowa¿ony rozwój, tak jak i polityka gospodarcza, ma na celu zapewnienie zatrudnienia na poziomie pozwalaj¹cym
na stabilny i równomierny rozwój spo³eczny. W swoich za³o¿eniach ZR promuje zacieranie ró¿nic miêdzy terenami biednymi i bogatymi oraz zmniejszanie ró¿nic ekonomicznych miêdzy ró¿nymi warstwami spo³ecznymi.
W zakresie alokacji zasobów ZR ma na celu nie tylko sprawiedliw¹ dystrybucjê dóbr, ale tak¿e edukacjê konsumentów. Celem edukacji ekonomiczno-spo³ecznej w zakresie zrównowa¿onego rozwoju jest przedstawienie problemu ograniczonoœci i mo¿liwoœci wyczerpania niektórych dóbr oraz odpowiedzialnego i przemyœlanego konsumowania tych dóbr. Dodatkowo zwraca siê
uwagê konsumentów na sprawiedliwoœæ miêdzypokoleniow¹ oraz efekty, jakie wspó³czesna nierozwa¿na konsumpcja mo¿e przynieœæ przysz³ym pokoleniom.
Inni autorzy, przyk³adowo J.K. Hausner oraz J. Stiglitz, podkreœlaj¹ znaczenie pañstwa, jako podmiotu czuwaj¹cego nad prawid³ow¹ redystrybucj¹
dóbr i zasobów. Hausner zalicza tê funkcjê do najbardziej aktywnych dzia³añ
w zakresie tworzenia warunków dla sprawiedliwoœci spo³ecznej14. Dodatkowo funkcja alokacji zasobów jest postrzegana jako sposób na przeciwdzia³anie skutkom nieprawid³owoœci rynkowych. Jak zauwa¿a Stiglitz,
u³omnoœci rynkowe w zakresie z³ej alokacji zasobów, prowadz¹ czêsto do kolejnych komplikacji rynkowych. Wœród najwa¿niejszych efektów opisanych
przez Stiglitza mo¿na wymieniæ15:
– niezainteresowanie prywatnych przedsiêbiorców wytwarzaniem dóbr
publicznych,
13
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K. Górka, B. Poskrobko, Ochrona œrodowiska. Problemy spo³eczne, ekonomiczne i prawne,
PWE, Warszawa 2001, s. 189.
J. Hauser, M. Dobrowolska, Sektor publiczny we wspó³czesnej gospodarce rynkowej, AE, Kraków 2001, s. 13.
J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2006, s. 99.
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– nierównoœci spo³eczne w zakresie uzyskiwanych dochodów prowadz¹ce
do nierównomiernego dobrobytu,
– ograniczenie konkurencji na rynku,
– powstawanie dodatkowych negatywnych efektów zewnêtrznych.
Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ efektom zewnêtrznym (ang. externalities), które powstaj¹ na skutek dzia³alnoœci przedsiêbiorstw i konsumentów,
którzy wywieraj¹ wp³yw na innych uczestników gospodarki. Wielu ekonomistów podkreœla, ¿e zanieczyszczenie œrodowiska jest jednym z najbardziej widocznych efektów dzia³ania przedsiêbiorstw. Dodatkowo zanieczyszczenie
œrodowiska jest nie tylko efektem dzia³alnoœci gospodarczej, ale tak¿e przyczyn¹ powstawania kolejnych kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem w zatrutym œrodowisku. Jednak nie tylko zanieczyszczenie œrodowiska mo¿e byæ
negatywnym efektem zewnêtrznym. Innym przyk³adem negatywnych kosztów zewnêtrznych mo¿e byæ nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych, które prowadzi do nadprodukcji. Nadprodukcja jest z kolei przyczyn¹
nadwy¿ki poda¿y nad popytem, co prowadzi do braku spo³ecznej efektywnoœci rynku. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e podobne wnioski przedstawiono wczeœniej w tym artykule16.
Wraz z rozwojem techniki i wzrostem œwiadomoœci ludnoœci zwiêksza siê
odpowiedzialnoœæ pañstwa za œrodowisko naturalne. Zanieczyszczenie œrodowiska oraz nieefektywne wykorzystanie zasobów naturalnych s¹ wynikiem
postêpu technicznego. Z kolei wzrost techniki przyczynia siê do postêpu
spo³ecznego oraz wzrostu poziomu wiedzy i œwiadomoœci ludnoœci. W ten
sposób ludzie zaczynaj¹ wymagaæ od przedsiêbiorstw i pañstwa co raz wiêkszej iloœci œrodków zapobiegaj¹cych negatywnym efektom œrodowiskowym.
Pañstwo mo¿e ograniczaæ te efekty na dwóch poziomach: prywatnym, dotycz¹cym pojedynczych uczestników rynku oraz publicznym. Do metod prywatnych zaliczamy m.in. internalizacjê kosztów w przedsiêbiorstwach. Uwzglêdnianie kosztów korzystania ze œrodowiska (i jego zanieczyszczania)
w rachunku kosztów nazywa siê najczêœciej podatkiem Pigou17. Dodatkowo
Stiglitz dowodzi, ¿e istniej¹ inne prywatne sposoby ograniczania negatywnych kosztów zewnêtrznych. Jako przyk³ad podaje tworzenie zbiorowoœci
spo³ecznych dzia³aj¹cych na zasadzie du¿ych jednostek gospodarczych. Jednostki takie (Stiglitz podaje za przyk³ad osiedle domków jednorodzinnych)
mog¹ efektywnie zarz¹dzaæ koszami i ograniczaæ negatywne efekty18.
Problem powstaje, kiedy podmioty prywatne maj¹ do czynienia z dobrami publicznymi. Prawo równomiernego u¿ytkowania dóbr publicznych maj¹

16
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Ibidem, s. 190.
J.E. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004, s. 42.
J.E. Stiglitz, Ekonomia…, s. 191.
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wszyscy obywatele danego kraju, co ogranicza prawa jednostek do zarz¹dzania
dobrami publicznymi. Istnieje jednak ogólnospo³eczna zgoda na zarz¹dzanie
dobrami publicznymi przez instytucje pañstwowe. Dlatego te¿ pañstwo wypracowa³o dwa sposoby ograniczania zewnêtrznych kosztów u¿ytkowania
dóbr publicznych. Pierwszy sposób to œrodki poœrednie, do których zalicza
siê dzia³ania oparte na mechanizmach rynkowych. Podstawowymi narzêdziami w tym zakresie s¹: op³aty œrodowiskowe, subsydia, podatki œrodowiskowe lub zezwolenia na okreœlon¹ wielkoœæ emisji zanieczyszczeñ. Do drugiej grupy grupy œrodków bezpoœrednich zalicza siê nakazy likwidacji
zanieczyszczeñ najbardziej niebezpiecznych, zakazy stosowania toksyn czy
zezwolenia na emisjê. Przygl¹daj¹c siê dzia³aniom wielu pañstw, a tak¿e
Unii Europejskiej, mo¿na dostrzec ogromny zakres dzia³añ sektora publicznego w zakresie polityki zrównowa¿onego rozwoju. £¹cz¹c teoriê z obserwowan¹ praktyk¹ mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e ekonomia sektora publicznego,
przy szczególnym nacisku spo³ecznym, jest teori¹ odpowiadaj¹c¹ wymogom
zrównowa¿onego rozwoju oraz dostarcza wielu narzêdzi niezbêdnych do
wdra¿ania i osi¹gania za³o¿eñ ZR.
Ciekawym zagadnieniem z ekonomii sektora publicznego jest spo³eczna
analiza kosztów i korzyœci. Zazwyczaj analiza kosztów i korzyœci kojarzy siê
z rachunkiem stosowanym przez przedsiêbiorcê przed wdro¿eniem nowej
inwestycji. Przedsiêbiorcy, zainteresowani g³ównie czerpaniem zysków i bezpoœrednimi efektami, rzadko kiedy uwzglêdniaj¹ w rachunku koszów efekty
spo³eczne czy œrodowiskowe. Jednak ju¿ u przedsiêbiorców korzystaj¹cych
z subsydiowania inwestycji mo¿na doszukaæ siê pog³êbionych analiz tych zagadnieñ. Z kolei na poziomie pañstwa, które rozdysponowuje wspólne pieni¹dze wszystkich podatników, zarówno wszelkie analizy elementów
spo³ecznych, jak i makroekonomicznych s¹ niezbêdne do prawid³owego ich
wydatkowania. Najwa¿niejszymi sferami, w których pañstwo powinno prowadziæ spo³eczn¹ analizê kosztów i korzyœci dzia³alnoœci s¹ takie obszary jak
dotacje unijne i ich przeznaczenie, inwestycje infrastrukturalne oraz d³ugookresowe i kapita³och³onne dzia³ania19. Analiza spo³eczna jest wa¿na dlatego,
¿e zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju nada siê nie tylko potencjalne
korzyœci z projektu, ale tak¿e szerokie oddzia³ywanie tego projektu na otoczenie oraz interesariuszy. Analiza spo³eczna w ekonomii sektora publicznego ró¿ni siê od zwyczajnej ekonomicznej analizy korzyœci i kosztów, poniewa¿ pozwala na okreœlenie wartoœci dóbr, które nie posiadaj¹ swojej ceny
rynkowej. Aby jednoznacznie przedstawiæ wartoœæ takich dóbr stosuje siê

19

K. Górka, Rozwój zrównowa¿ony w ekonomii sektora publicznego, [w:] Obszary badañ nad
trwa³ym i zrównowa¿onym rozwojem, B. Poskrobka (red.), Wyd. Ekonomia i Œrodowisko,
Bia³ystok 2007, s. 192–194.
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tzw. cenê dualn¹ (lub spo³eczn¹), która przedstawia wypadkow¹ krañcowych
korzyœci z krañcowymi kosztami spo³ecznymi. Czêst¹ praktyk¹ jest wykorzystywanie tej metody do analizy pozapieniê¿nych nak³adów i efektów projektów. Do takich nak³adów najczêœciej zalicza siê cenione spo³ecznie wartoœci
niematerialne, takie jak: wartoœæ ¿ycia, wartoœæ zaoszczêdzonego czasu oraz
wartoœæ zasobów naturalnych. Ciekawym aspektem spo³ecznego rachunku
kosztów i korzyœci jest tak¿e poziom uwzglêdnianej stopy procentowej. Jak
powszechnie wiadomo, przedsiêbiorstwa w ocenie ekonomicznej korzystaj¹
z bankowej stopy oprocentowania kredytu. Natomiast przy ocenie projektów
publicznych, szczególnie tych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, uwzglêdnia siê du¿o ni¿sz¹ stopê wyliczon¹ na podstawie wielu wskaŸników.
Przyk³adowo w Unii Europejskiej poziom tej stopy przy inwestycjach w œrodowisko waha siê miêdzy 3 a 5%, w USA zaœ wynosi 5–7%20.

Ekonomia postkeynesowska
Kolejn¹ szko³¹ w ekonomii, której za³o¿enia tak¿e wi¹¿¹ zrównowa¿ony
rozwój i dzia³ania pañstwa jest ekonomia postkeynesowska. Postkeynesizm
powsta³ na pocz¹tku lat 70. XX w. w USA21. Warto podkreœliæ, ¿e obie szko³y
– angielska i amerykañska, s¹ bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem pogl¹dów
ekonomicznych, w szczególnoœci dotycz¹cych teorii wzrostu gospodarczego,
rynkowego kszta³towania cen oraz metodologii dzia³añ badawczych22. Jednak pomimo licznych rozbie¿noœci miêdzy szko³ami, mo¿na zakreœliæ szerokie pole ich wspólnych zainteresowañ. Najbardziej standardowymi dla obu
szkó³ tematami badawczymi s¹23:
– teoria cen,
– teoria wzrostu gospodarczego (szczególnie ujêcie endogeniczne),
– zdolnoœci produkcyjne i produkcja,
– bezrobocie i zatrudnienie w gospodarce,
– konsumpcja,
– bezpieczeñstwo spo³eczne,
– wydatki publiczne,
– teoria dystrybucji,
– teoria akumulacji,
20
21

22

23

Ibidem, s. 160–162.
Za dwie szko³y, które utworzy³y ekonomiê postkeynesowsk¹ uwa¿a siê szko³ê Cambridge
(Cambridge University) oraz szko³ê amerykañsk¹ z uniwersytetu w Tennessee.
L. Pasinetti, The Cambridge school of keynesian economics, „Cambridge Journal of Economics”,
vol. 29 no. 6.
Ibidem.
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– teoria pieni¹dza.
Postkeynesiœci koncentruj¹ swoje badania na makroekonomicznych agregatach, czynnikach monetarnych i finansowych oraz analizie funkcyjnej. Takie
kompleksowe podejœcie do problemów makroekonomicznych jest efektem
za³o¿eñ o niestabilnoœci gospodarki oraz mechanizmu rynkowego. Postkeynesiœci uwa¿aj¹ tak¿e, ¿e pañstwo powinno interweniowaæ na rynku, a tak¿e
regulowaæ takie kwestie jak bezpieczeñstwo socjalne, informacja oraz infrastruktura spo³eczna. Jednoczeœnie szko³a postkeynesowska zajmuje siê krótkookresowym wzrostem gospodarczym, w³¹czaj¹c w to dzia³ania w zakresie
krótkookresowej polityki spo³ecznej.
Choæ wiêkszoœæ z za³o¿eñ postkeynesistów jest bliska za³o¿eniom zrównowa¿onego rozwoju, to podkreœla siê nik³y wk³ad tej szko³y do kategorii
zrównowa¿onego rozwoju. Postkeynesiœci t³umacz¹ to tym, ¿e w ich ujêciu
raczej rozwa¿a siê trwa³oœæ rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego bez ujmowania kwestii œrodowiskowych. Dodatkowo, zrównowa¿ona gospodarka dobrami naturalnymi jest postrzegana przez nich jako czynnik ograniczaj¹cy
mo¿liwoœæ rozwoju ekonomicznego. Tym samym udowadniaj¹ oni, ¿e hamowanie jednego filaru teorii (w tym wypadku ekonomicznego) poprzez poprawê stanu drugiego (œrodowiskowego) zaprzecza teorii równowa¿enia24.
Inne zarzuty postkeynesistów, co do polityki zrównowa¿onego rozwoju
przedstawia Ch. Greenhalgh, pisz¹c, ¿e „ekonomia wolnorynkowa musi byæ
przeciwna zaspokajaniu podstawowych potrzeb biedniejszych konsumentów”25. Argumentami potwierdzaj¹cymi te zarzuty, to wed³ug Greenhalgha
brak mechanizmów, które by³by w stanie kszta³towaæ odpowiednie ceny rynkowe nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz d¹¿enie do oszczêdzania
czasu przez jednostki. Maj¹c do wyboru technologie oszczêdzaj¹ce czas pracy (lub czas produkcji dóbr), a technologie oszczêdzaj¹ce zasoby naturalne,
zarówno pojedynczy konsumenci, jak i wiêksze jednostki gospodarcze zdecyduj¹ siê na wybór tych pierwszych. G³ównym powodem takiego wyboru jest
czas, w którym odczuwa siê wymierne efekty podjêtych decyzji. Innymi
s³owy, wed³ug postkeynesistów, konsument odczuje zanieczyszczenia œrodowiska w mniejszym stopniu ni¿ wyd³u¿enie czasu pracy.
Niektórzy ekonomiœci (np. Forstarer) udowadniaj¹, ¿e dla rozwoju relacji
ekonomiczno-œrodowiskowych korzystne by³oby po³¹czenie ekonomii postkeynesowskiej z ekonomi¹ instytucjonaln¹. Przyk³adem takiego po³¹czenia
mo¿e byæ analiza instrumentalno-funkcjonalna przedstawiona przez A. Lowe’a

24

25

A. Mearman, Why have post-Keynesian had little to say on the economics of the environment?,
„International Journal of Environment, Workplace and Employment”, vol. 1, no. 2.
C. Greenhalgh, Why does market capitalism fail to deliver a sustainable environment and greater equality of incomes?, „Cambridge Journal of Economics”, vol. 29, no. 6.
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i A. Lernera26. Analiza instrumentalno-funkcjonalna przedstawia na nowo
proces planowania inwestycji publicznych z uwzglêdnieniem warunków œrodowiskowych. Wed³ug tych dwóch badaczy dzia³ania rz¹du w zakresie polityki gospodarczej oraz spo³ecznej mog¹ wp³ywaæ pozytywnie na politykê
ekologiczn¹. Lowe i Lerner za przyk³ad podaj¹ roboty publiczne, które z jednej strony mog¹ obni¿aæ koszty spo³eczno-ekologiczne (np. zatrudnienie skazanych przy pracach w lasach pañstwowych), a jednoczeœnie mog¹ podnosiæ
produktywnoœæ i sprzyjaæ rozwojowi infrastruktury technicznej (zwiêkszenie
zatrudnienia oraz zapotrzebowania na technologiê). Inne przyk³ady podane
przez Lowe’a i Lernera to promowanie zatrudnienia zgodnego z trwa³oœci¹
ekologiczn¹ (prowadzenie recyclingu, oczyszczalni, monitoringu œrodowiskowego itp.) oraz ekologiczna reforma podatkowa. Wed³ug tych dwóch ekonomistów, takie podejœcie powinno przybli¿yæ postkeynesistów do ekonomii
zrównowa¿onego rozwoju poprzez zakreœlenie obszaru wspólnego dla rozwoju spo³ecznego, wzrostu gospodarczego i ochrony œrodowiska27.

Podsumowanie
W ekonomii istnieje wiele szkó³ i wed³ug za³o¿eñ ka¿dej z nich mo¿na by
analizowaæ zalety i wady zrównowa¿onego rozwoju. Wybranie omówionych
powy¿ej teorii by³o zwi¹zane g³ównie z czasem ich rozkwitu i wzrostu popularnoœci, które nak³ada³y siê na powstanie idei zrównowa¿onego rozwoju.
Poprzez analizê wybranych aspektów ZR w œwietle ekonomii dobrobytu, ekonomii sektora publicznego oraz postkeynesizmu artyku³ ten mia³ na celu pokazanie wad i zalet ZR z punktu widzenia ekonomistów. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
przedstawiciele ekonomii sektora publicznego w wielu punktach zgadzaj¹
siê z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju i s¹ sk³onni do aplikowania tych idei do
rzeczywistoœci gospodarczej. Przedstawiciele ekonomii dobrobytu, klasyczni
czy te¿ bardziej wspó³czeœni, przedstawiaj¹ ró¿ne stanowiska. Wed³ug nich,
zrównowa¿ony rozwój mo¿e z jednej strony przyczyniæ siê do polepszenia
warunków ¿ycia, a z drugiej strony mo¿e staæ siê hamulcem rozwoju gospodarczego. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e najbardziej z polityk¹ ZR bêd¹ siê zgadzali postkeynesiœci, jednak w rzeczywistoœci przedstawiciele tej szko³y odcinaj¹ siê od za³o¿eñ tej polityki. Mo¿e to byæ zwi¹zane z faktem, ¿e
postkeynesiœci chc¹ ugruntowaæ swoj¹ pozycjê na polu ekonomii i nie postrzegaj¹ œrodowiska naturalnego jako czynnika równie wa¿nego jak mechani-

26

27

M. Forester, An institutional Post Keynesian methodology of economic policy with an application to full employment, University of Missouri, Kansas City, „Working Paper” No 18, 2004.
Ibidem.
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zmy rynkowe i spo³eczne. Mo¿e to byæ tak¿e wynikiem zw¹tpienia w ideê
zrównowa¿onego rozwoju i jej wp³ywu na losy spo³eczeñstw i gospodarek na
ca³ym œwiecie. Trudno jest orzec, która szko³a przedstawia najbardziej s³uszne
przekonania, poniewa¿ wci¹¿ brakuje dok³adnych badañ nad powi¹zaniem
trzech czynników ¿ycia ludzkiego – gospodarki, spo³eczeñstwa i œrodowiska
naturalnego. I choæ ka¿da ze szkó³ przedstawia swoje racje i udowadnia
b³êdne za³o¿enia innych, to bez pog³êbiania badañ, jedynie czas poka¿e, która z nich ma racjê, a która jest w b³êdzie.
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Summary

Since 1987, sustainable development has become one of the most important economic issues. Although, there remains much controversy about the main assumptions
and definition of the issues, the politicians and economists in their own way implement sustainable development policy to the economies all around the world. This article analyzes the SD in the perspective of such schools, as the economics of welfare,
public economics and post-Keynesian economy.

