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Rozdzia& 1. Zrównowa%ony rozwój – poj!cie i geneza
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Koncepcja zrównowa%onego, sta&ego i samopodtrzymuj$cego rozwoju (sus-
tainable development) powsta&a w wyniku rosn$cej refleksji nad charakterem 

relacji cz&owieka i "rodowiska. Sustainable nie ma jednoznacznego t&umaczenia 
na j!zyk polski. Okre"lenie to odnosi si! do czego" trwa&ego, kontynuowanego 
na stabilnym, dotychczasowym poziomie, utrzymuj$cym zrównowa%ony stan. 
W j!zyku polskim w odniesieniu do kategorii sustainable development stosuje 
si! najcz!"ciej t&umaczenie „zrównowa%ony rozwój”, cho# w literaturze pojawiaj$ 
si! tak%e okre"lenia „samopodtrzymuj$cy i trwa&y rozwój” czy „ekorozwój”. To 
ostatnie wyst!puje aktualnie do"# rzadko. Niektórzy badacze wskazuj$, %e jest 
ono myl$ce, gdy% zaw!%a znaczenie zrównowa%onego rozwoju do aspektów eko-
logicznych.

Za&o%enia koncepcji w obecnie znanej formie zosta&y sformu&owane w la-
tach 80. XX w. w reakcji na zaniepokojenie skutkami ubocznymi w "rodowisku 
i spo&ecze'stwie wywo&anymi przez rozwój gospodarczy. Postulaty i sposoby 
postrzegania wyzwa' dla ludzko"ci, które mieszcz$ si! w tej koncepcji, zacz!&y 
by# popularne ju% w po&owie XX w. Samo okre"lenie „zrównowa%ony rozwój” 
prawdopodobnie po raz pierwszy zosta&o u%yte przez Barbar! Ward pod koniec 
lat 60. XX w., która w ten sposób chcia&a uj$# w jednym terminie pogl$d, %e roz-
wój spo&eczno-ekonomiczny i ochrona "rodowiska musz$ by# wdra%ane &$cznie. 
Ward by&a brytyjsk$ ekonomistk$, pisark$ i dziennikark$, która zajmowa&a si! 
problemami krajów rozwijaj$cych si!. Wzywa&a zachodnie rz$dy do podziele-
nia si! swoim dobrobytem z reszt$ "wiata. W latach 60. XX w. zwróci&a uwag! 
na znaczenie kwestii "rodowiskowych w problematyce rozwojowej. Utworzy&a 
International Institute for Environment and Development (IIED) – jedn$ z pierw-
szych organizacji pozarz$dowych zajmuj$cych si! problematyk$ "rodowiska na-
turalnego i rozwoju spo&eczno-gospodarczego1.

Znaczenie polityczne koncepcji nada& opublikowany w 1987 r. raport 
(wiatowej Komisji ds. (rodowiska i Rozwoju Nasza Wspólna Przysz!o"# (Our 
Common Future, powszechnie znany jako Raport Brundtland)2. W raporcie tym 
dokonano diagnozy najwa%niejszych wyzwa' rozwojowych dla ludzko"ci oraz 

1 Zob. International Institute for Environment and Development, www.iied.org [dost!p: 
31.01.2022].

2 Our Common Future, op. cit.
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sformu&owano wezwanie do podj!cia dzia&a', by dalszy rozwój gospodarczy 
uzyska& nowe wymiary i cechy, dzi!ki którym stanie si! wspieraj$cy, trwa&y i sa-
mopodtrzymuj$cy. Raport tym samym wprowadzi& termin „zrównowa%ony roz-
wój” do agendy politycznej, okre"laj$c jednak jedynie ogólne ramy jego realizacji. 
Doprecyzowanie koncepcji, a zw&aszcza sformu&owanie programów jej imple-
mentacji, nast$pi&o w kolejnych latach. W pierwszej kolejno"ci by&a to Agenda 21 
przyj!ta w czerwcu 1992 r. na "wiatowej Konferencji w Rio de Janeiro na temat 
(rodowiska i Rozwoju, znanej pod nazw$ Szczyt Ziemi. W ramach debat po-
stawiono niejako znak równo"ci mi!dzy czynnikiem "rodowiskowym i rozwo-
jem spo&eczno-gospodarczym. Kolejnym krokiem milowym dla konceptualizacji 
zrównowa%onego rozwoju by&o przyj!cie w 2000 r. na Szczycie Milenijnym przez 
ONZ Milenijnych Celów Rozwoju, stanowi$cych plan dzia&ania na rzecz zrów-
nowa%onego rozwoju w latach 2000–2015. Po zako'czeniu okresu ich realizacji, 
w 2015 r. ONZ przyj!&a Agend! na rzecz Zrównowa%onego Rozwoju 2030, a w jej 
ramach ustanowi&a Cele Zrównowa%onego Rozwoju, b!d$ce planem i zarazem 
punktem odniesienia do dzia&a', które maj$ wprowadzi# ludzko"# na "cie%k! 
zrównowa%onego rozwoju (wi!cej o g&ównych dokumentach zrównowa%onego 
rozwoju zob. rozdzia& 2. Dokumenty zrównowa$onego rozwoju).

Inspiracji dla koncepcji zrównowa%onego rozwoju mo%na poszukiwa# g&ów-
nie w latach 60. XX w., kiedy w debacie publicznej pojawi& si! temat konsekwen-
cji oddzia&ywania cz&owieka (zw&aszcza jego aktywno"ci gospodarczej) na "rodo-
wisko przyrodnicze. Drugim istotnym w$tkiem by&a dyskusja nad charakterem 
i ograniczeniami rozwoju, w której zwrócono uwag! na wyzwania zwi$zane z go-
dzeniem celów gospodarczych, spo&ecznych i przyrodniczych.
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Zrównowa%ony rozwój to koncepcja normatywna, wyra%a bowiem wizj!, w jaki 
sposób ludzko"# powinna realizowa# swój rozwój. Jest to te% koncepcja wielo-
znaczna, pozostawiaj$ca wiele przestrzeni do interpretacji i ró%nych sposobów 
rozumienia jej za&o%e'. Bywa opisywana w kategoriach etycznych (sprawiedli-
wo"ci politycznej, ekonomicznej, spo&ecznej, mi!dzygeneracyjnej, przyrodniczej 
itp.). Przede wszystkim jednak traktuje si! j$ jako program rozwojowy, stanowi$-
cy podstaw! formu&owanych przez ró%ne podmioty agend i strategii dzia&ania.

Najbardziej klasyczn$ definicj$ zrównowa%onego rozwoju jest ta zawarta 
w Raporcie Brundtland, w którym wyra%ono przekonanie, %e ludzko"# potrafi za-
dba# o to, aby jej rozwój by& zrównowa%ony. Oznacza to taki rozwój, który by „za-
spokaja& potrzeby obecnych pokole' bez pomniejszania mo%liwo"ci zaspokajania 
swoich potrzeb przez przysz&e pokolenia”3. W Raporcie uznano, %e powinien on 
by# realizowany poprzez integrowanie dzia&a' w trzech kluczowych obszarach: 

3 Ibidem, p. 27, s. 16.



Rozdzia& 1. Zrównowa%ony rozwój – poj!cie i geneza 19

wzrostu gospodarczego po&$czonego z równomiernym podzia&em korzy"ci, roz-
woju spo&ecznego opartego na sprawiedliwo"ci spo&ecznej oraz ochrony zasobów 
naturalnych i "rodowiska4. W pó)niejszym okresie idea zrównowa%onego rozwo-
ju zacz!&a by# postrzegana jako kompromis mi!dzy celami okre"lonymi w trzech 
wymiarach: "rodowiskowym (ekologicznym), gospodarczym i spo&ecznym, sta-
nowi$cymi o dobrobycie obecnych i przysz&ych pokole'. Wymiar ekonomiczny 
wyra%a si! w d$%eniu do zaspokojenia aktualnych potrzeb przy równoczesnym 
zabezpieczeniu zasobów koniecznych do sprostania potrzebom przysz&ych po-
kole' (kapita&u naturalnego, materialnego, wytworzonego przez cz&owieka, in-
telektualnego i spo&ecznego). W wymiarze ekologicznym d$%y si! do ustalenia 
granic systemu przyrodniczego dla dzia&a' cz&owieka oraz ich nieprzekraczania. 
Natomiast wymiar spo&eczny uto%samia si! jest z uzyskaniem zdolno"ci rozwi$-
zywania g&ównych problemów spo&ecznych5.

Raport nie dawa& wyra)nych wytycznych, w jaki sposób wzajemne relacje po-
mi!dzy przywo&anymi wymiarami powinny by# kszta&towane, st$d te% pojawi&y 
si! ró%ne podej"cia do tego zagadnienia (zob. rysunek 1.1). Jedno z pierwszych 
wskazywa&o, %e zrównowa%ony rozwój mo%na osi$ga# poprzez realizacj! celów 
wyznaczonych w trzech wymiarach, stanowi$cych jego filary.

4 J. Drexhage, D. Murphy, Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, Uni-
ted Nations Headquarters, New York 2010, https://www.e-education.psu.edu/emsc302/si-
tes/www.e-education.psu.edu.emsc302/files/Sustainable%20Development_from%20Brund-
tland%20to%20Rio%202012%20%281%29.pdf [dost!p: 31.01.2022].

5 Za: M. Stanny, A. Czarnecki, Zrównowa$ony rozwój obszarów wiejskich Zielonych P!uc 
Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 2011, s. 15–17.

Rysunek 1.1. Przyk!adowe sposoby wyra"enia powi#za$ mi%dzy wymiarami zrównowa"onego 
rozwoju
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national Journal of Agriculture and Environmental Research” 2016, Vol. 2, Iss. 5, s. 1357.



Cz!"# I. Zagadnienia wprowadzaj$ce do problematyki zrównowa%onego rozwoju20

W kolejnych latach zacz!to bar-
dziej akcentowa# wzajemne oddzia-
&ywania pomi!dzy wymiarem ekono-
micznym, ekologicznym i spo&ecznym. 
Popularne jest te% spojrzenie koncen-
truj$ce si! na konieczno"ci balanso-
wania pomi!dzy celami w trzech wy-
miarach i gotowo"ci do niwelowania 
nierównowagi wynikaj$cej z nadawa-
nia nadmiernego znaczenia jednemu 
z nich (najcz!"ciej celom w wymiarze 
gospodarczym) kosztem innych (tj. ce-
lów w wymiarze spo&ecznym i przy-
rodniczym).

Cz!"# rozwa%a' staraj$cych si! do-
precyzowa# rozumienie zrównowa%o-
nego rozwoju dotyczy te% dylematów, 
jak maj$ wygl$da# stabilno"#, trwa&o"# 
i ci$g&o"# rozwoju6. To uj!cie koncen-
truje si! na aspekcie czasowym rozwo-
ju. W Raporcie Brundtland wskazano, 
%e nale%y uwzgl!dni# spojrzenie d&u-
goterminowe, wykraczaj$ce poza per-
spektyw! jednej generacji, co pozwa-
la dostrzec i uwzgl!dni# potencjalne 
skutki obecnych decyzji i dzia&a' dla 
kolejnych pokole' oraz "rodowiska 
przyrodniczego.

Najogólniej rzecz bior$c, z ró%nych 
podej"# i definicji mo%na wyodr!bni# 
nast!puj$ce wspólne, najwa%niejsze 
za&o%enia koncepcji zrównowa%onego 
rozwoju7:
1. Podej"cie to stanowi wyzwanie dla 

konwencjonalnego, popularnego w XX w., sposobu my"lenia i dzia&a' w zakre-
sie rozwoju gospodarczego, kwestii spo&ecznych i "rodowiska przyrodniczego. 
Zajmuje si! dobrostanem zarówno d&ugoterminowym, jak i krótkoterminowym.

6 Ibidem, s. 25–26.
7 Ibidem, s. 14; M. Redclift, Sustainable Development (1987–2005): An Oxymoron Comes of 

Age, “Sustainable Development” 2005, Vol. 13, s. 212; G. Zab&ocki, Rozwój zrównowa$ony. Idee, efek-
ty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko&aja Kopernika, Toru' 2002; J.A.*Elliott, An In-
troduction to Sustainable Development, Routledge Perspectives on Development, Oxon 2013.

Ksi!"ka Milcz!ca wiosna (The Silent Spring) 
Rachel Carson z 1962 r.

Ksi#$ka The Silent Spring* (Milcz!ca wiosna) zo-
sta!a opublikowana w 1962 r. Rachel Carson 
opisa!a w niej negatywne efekty powszechnego 
stosowania DDT dla %rodowiska naturalnego. 
W tamtych czasach DDT i inne pestycydy u$y-
wano do ochrony ro%lin przed szkodnikami oraz 
do zwalczania insektów przenosz#cych choro-
by zaka&ne, takie jak wszy czy komary. Historia 
opisana w ksi#$ce by!a fikcj# literack# przedsta-
wiaj#c# dystopijny obraz ma!ego miasteczka, 
w którym ludzie masowo choruj# na nowotwo-
ry, a wiosn# panuje przera$aj#ca cisza, bowiem 
nie ma tam $adnego $ywego ptaka. Wed!ug 
autorki za ten stan rzeczy mia!o odpowiada' 
przede wszystkim u$ywanie DDT – substancji 
chemicznej o w!a%ciwo%ciach owadobójczych.

Przywo!any utwór uwa$a si( za pierwsz# 
publikacj( poruszaj#c# temat negatywnego 
wp!ywu dzia!alno%ci cz!owieka na %rodowisko, 
która odnios!a sukces sprzeda$owy. Ksi#$ka 
zosta!a przet!umaczona na 30 j(zyków i sprze-
dana w ponad 6 mln egzemplarzy. Publikacja 
wywo!a!a te$ fal( krytyki. Obecnie wiadomo, $e 
DDT nie jest a$ tak szkodliwy, a zbyt dramatycz-
ny opis jego dzia!ania na %rodowisko naturalne 
i zdrowie cz!owieka doprowadzi! do wycofania 
go z u$ycia. W toku bada) ustalono, $e dalsze 
stosowanie specyfiku mog!oby pomóc w ogra-
niczeniu rozpowszechnienia si( takich %miertel-
nych chorób, jak malaria czy tyfus. Bez wzgl(du 
na kontrowersje, jakie towarzysz# ksi#$ce Car-
son, bezsprzecznie jest to jedna z pierwszych 
publikacji o tak szerokim zasi(gu, która u%wia-
domi!a ludziom, $e dzia!alno%' cz!owieka mo$e 
przynie%' powa$ne negatywne konsekwencje 
dla równowagi w przyrodzie.

* R. Carson, The Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston 
1962. Brak polskoj(zycznego wydania.
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2. Opiera si! na woli pozostawienia przysz&ym pokoleniom zadowalaj$cych wa-
runków %ycia.

3. Jest koncepcj$ kompleksow$, gdy% zwraca uwag! na powi$zania i wspó&zale%-
no"ci oraz &$czy spo&eczny i ekonomiczny wymiar dzia&alno"ci cz&owieka ze 
stanem "rodowiska naturalnego.

4. Odnosi si! do otwartego i ci$g&ego procesu, a nie do jednego stanu.
5. Jest to te% podej"cie wielopoziomowe i inkluzywne, a ponadto koncepcja uni-

wersalna (je%eli chodzi o cel), bo proponuje wspólne rozwi$zania dotycz$ce 
wszystkich i ca&ego "wiata. Równocze"nie zak&ada, %e "rodki do ich realizacji 
powinny by# dostosowane do lokalnych warunków, a w sam proces powinny 
by# zaanga%owane ró%ne podmioty: ludzie, organizacje spo&eczne, "wiat biz-
nesu, organizacje mi!dzynarodowe czy pa'stwa.
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W po&owie XX w. uwaga "wiata zachodniego skupi&a si! na odbudowie gospo-
darczej po II wojnie "wiatowej i pog&!biaj$cym si! podziale zimnowojennym. 
Wierzono, %e kluczem do dobrobytu jest rozwój w wyniku intensywnej indu-
strializacji i modernizacji. W latach 60. XX w. szczególn$ popularno"# zyska& 
model rozwoju Rostowa8, w którym za&o%ono, %e wszystkie pa'stwa pod$%aj$ po 
tej samej "cie%ce rozwoju, tylko znajduj$ si! na jej ró%nych etapach. Dla wszyst-
kich ostatecznym celem jest przej"cie od tradycyjnego spo&ecze'stwa opartego 
na rolnictwie do spo&ecze'stwa nowoczesnego, zurbanizowanego i uprzemys&o-
wionego. Walt Whitman Rostow uwa%a&, %e gospodarka w najwy%szym stadium 
rozwoju, charakteryzuj$ca si! masow$ produkcj$ i konsumpcjonizmem, staje si! 
mo%liwa tylko wtedy, gdy funkcjonuje w systemie kapitalistycznym. Kraje s&abo 
rozwini!te, chc$c osi$gn$# dobrobyt, mia&y wi!c niejako dogoni# Zachód po-
przez powielanie rozwi$za' modernizacyjnych i wej"cie na "cie%k! intensywnej 
industrializacji. Rozwój postrzegano linearnie, a niedorozwój traktowano jako 
pocz$tkowy etap, który bardziej rozwini!te kraje Zachodu mia&y ju% dawno za 
sob$. Zadaniem rz$dów i instytucji mi!dzynarodowych sta&o si! takie stymulo-
wanie gospodarek, by d$%y&y do dalszego uprzemys&owienia i modernizacji.

Teza modernizacyjna, prezentowana m.in. w modelu Rostowa, dominowa&a 
w g&ównych teoriach rozwoju ekonomicznego a% do wczesnych lat 70. XX w. 
Optymistyczne za&o%enie, %e niedorozwój wynika z wewn!trznych ogranicze', 
przek&ada&o si! na przekonanie, wedle którego wystarczy transfer finansów, tech-
nologii i do"wiadcze' z krajów rozwini!tych, aby problem zlikwidowa#. Zgodnie 
z tym przekonaniem, realizowane wówczas projekty rozwojowe wspiera&y przede 
wszystkim modernizacj! infrastruktury, przemys&u oraz rolnictwa w kierunku 

8 W.W.*Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1960.
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skali masowej. Nie przejmowano si! specjalnie ich wp&ywem na "rodowisko. 
Priorytetem sta&o si! jak najszybsze osi$gni!cie wzrostu, a potencjalne koszty 
spo&eczne czy ekologiczne odk&adano do ewentualnego rozwi$zania w pó)niej-
szym okresie.

W efekcie w latach 70. XX w. co prawda mo%na by&o wykaza# ogólny przyrost 
rozwoju gospodarczego (zw&aszcza mierzonego przyrostem produktu krajowego 
brutto, PKB), jednak towarzysz$ce mu pog&!bienie nierówno"ci rozwojowych za-
równo pomi!dzy krajami, jak i wewn$trz nich podawa&y w w$tpliwo"# sens takich 
dzia&a'. Innymi s&owy: uwidacznia& si! ogólny wzrost bogactwa, które jednak 
nie by&o równomiernie roz&o%one. Ponadto nieograniczony wzrost gospodarczy 
stan$& pod znakiem zapytania ze wzgl!du na u"wiadomienie sobie ograniczono-
"ci zasobów naturalnych niezb!dnych do dalszego rozwoju. W roku 1973 grupa 

Historyczne inspiracje dla rozwoju – „Prawo ludno&ci”  Tomasza R. Malthusa

Najbardziej znanym opracowaniem, które rozwa$a wielko%' populacji w kontek%cie ogranicze) %ro-
dowiskowych, jest opublikowany w 1798 r. traktat o prawie ludno%ci autorstwa Tomasza Malthusa*. 
Malthus zaprezentowa! w nim pierwsz# spójn# i kompletn# doktryn( ludno%ciow#, która sta!a si( pod-
staw# koncepcji antypopulacjonizmu, w której przyczyny wyzwa) i problemów %wiata upatrywano 
we wzro%cie liczby ludno%ci. Badacz stwierdzi! (posi!kuj#c si( tez# z XVI w. zaprezentowan# przez Gio-
vanniego Botero), $e ludno%' ma naturaln# tendencj( do sta!ego wzrostu populacji, który ograniczany 
jest jedynie zewn(trznymi okoliczno%ciami. T( tez( zestawi! z prawem zmniejszaj#cych si( przychodów 
w rolnictwie (sformu!owanym w pierwszej wersji przez Anne-Roberta-Jacquesa Turgota).

W efekcie doszed! do wniosku, $e je%li nie wprowadzi si( ogranicze) w tempie wzrostu ludno%ci, 
to w pewnym momencie dojdzie do pog!(biaj#cej si( rozbie$no%ci w tempie wzrostu ludno%ci i w tem-
pie wzrostu dost(pnej $ywno%ci (s# to tzw. rozchodz#ce si( no$yce Malthusa). Ludno%' bowiem, we-
dle wylicze) Malthusa, przyrasta wyk!adniczo w sta!ym tempie 3% rocznie (podwajaj#c si( co 25 lat), 
podczas gdy poda$ $ywno%ci w najlepszym razie (zgodnie z prawem malej#cych przychodów) ro%nie 
arytmetycznie, czyli w tempie malej#cym. Mniej wi(cej po 50 latach od hipotetycznego momentu za-
pocz#tkowania tej rozbie$no%ci dochodzi do powstania przeci(cia si( dwóch krzywych (liczby ludno%ci 
i poda$y $ywno%ci) oraz rozwarcia „no$yc”, które obrazuj# pog!(biaj#c# si( dysproporcj( mi(dzy liczb# 
populacji a dost(pn# $ywno%ci#. Od tego momentu nast(puje nasilaj#cy si( spadek produkcji rolnej 
na jednego mieszka)ca, co w ko)cu doprowadza do katastrofy umieralno%ci – licznych zgonów ludzi 
zwi#zanych z masowym g!odem, gwa!townymi epidemiami lub wojnami. W ten sposób po pewnym 
czasie nast(puje samoczynne przywrócenie równowagi mi(dzy ludno%ci# i poziomem $ywno%ci.

Malthus uwa$a!, $e nale$y nie dopuszcza' do cyklicznie pojawiaj#cych si( katastrof umieralno-
%ci i zaleca! wprowadzenie „ogranicze) prewencyjnych”, maj#cych zmniejszy' potencjaln# p!odno%' 
(poprzez zastosowanie wstrzemi(&liwo%ci moralnej, opó&nienie wst(powania w zwi#zek ma!$e)ski 
itp.). Uwa$a! te$, $e nale$y utrzymywa' na niskim poziomie p!ace i nie wspiera' ubogich, gdy$ wzrost 
dost(pnych %rodków poci#ga za sob# zwi(kszenie rozrodczo%ci i przez to zwi(kszenie popytu na 
ograniczon# poda$ $ywno%ci. Dla Malthusa podstawowym &ród!em n(dzy i bezrobocia by!a bowiem 
rozrodczo%' tych, którzy nie dysponuj# odpowiednimi %rodkami utrzymania. W jego czasach byli to 
przede wszystkim ludzie wywodz#cy si( z proletariatu miejskiego. Podstaw# rozumienia Malthusa by!o 
uznanie, $e to nie kapitalistyczne instytucje i stosunki produkcji, lecz obiektywne prawo natury, rz#dz#-
ce wzrostem liczby ludno%ci, stanowi przyczyn( ubóstwa. W wieku XX jego koncepcja wróci!a (w wersji 
rozbudowanej i unowocze%nionej) w postaci neomaltuzjanizmu, który sta! si( podstaw# teoretyczn# 
rozwa$a) na temat granic mo$liwo%ci rozwoju**.

 * T.R.*Malthus, Prawo ludno"ci, Nak!ad Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1925.
** M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Wspó#czesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.



Rozdzia& 1. Zrównowa%ony rozwój – poj!cie i geneza 23

ekspertów Klubu Rzymskiego opublikowa&a raport pt. Granice wzrostu (Limits of 
Growth)9 (szerzej na temat raportu zob. rozdzia& 2. Dokumenty zrównowa$onego 
rozwoju).

W latach 70. XX w. do g&osu doszli te% naukowcy z krajów rozwijaj$cych 
si! – zw&aszcza z regionu Ameryki +aci'skiej, którzy krytykowali dotychczaso-
we zachodniocentryczne podej"cie do rozwoju. Tacy badacze jak Raúl Prebisch 
czy Andre Gunder Frank, przedstawiciele szko!y zale"no#ci, analizuj$c ró%nice 

9 D.H.*Meadows, D.L.*Meadows, J. Randers, W.W.*Behrens III, Granice wzrostu, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.

Przyrost PKB w regionie Ameryki 'aci$skiej i Karaibów w latach 1961–2020
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"ród!o: GDP Growth (Annual %) – Latin America & Caribbean, World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG?contextual=max&end=2020&locations=ZJ&start=1961&view=chart [dost(p: 31.01.2022].

Jednym z najprostszych wska&ników rozwoju jest analiza dynamiki wzrostu gospodarczego. Obserwu-
je si( wtedy procentowe zmiany warto%ci PKB, czyli !#cznej, wyra$onej w pieni#dzu warto%ci wszystkich 
dóbr i us!ug wytworzonych w danym kraju, zazwyczaj w ci#gu roku. Pa)stwa raczej oczekuj# du$ej po-
zytywnej dynamiki, tj. dodatnich wysokich przyrostów, bowiem oznacza to, $e z roku na rok w danym 
kraju wytworzono wi(ksz# warto%'. Jak wida' na za!#czonym w ramce wykresie, w regionie Ameryki 
+aci)skiej pa)stwa do%wiadcza!y du$ego, cho' nieregularnego przyrostu PKB na prze!omie lat 60. i 70. 
XX w., bo dynamika wzrostu osi#ga!a poziom nawet 8% wzrostu rocznie. W latach 80. mo$na z kolei 
odnotowa' mocny spadek dynamiki (przyrost nie przekracza! 4%, a na pocz#tku lat 80. XX w. pojawi! 
si( znacz#cy jego spadek wynosz#cy nawet –2%). Stanowi to wynik kryzysu zad!u$eniowego, którego 
do%wiadczy! ten region. Dla pe!niejszego obrazu rozwoju potrzeba jednak wi(cej danych: wielko%' PKB 
w warto%ciach absolutnych, dystrybucja bogactwa w spo!ecze)stwie (mierzona np. indeksem Ginie-
go). Wykorzystuje si( te$ bardziej wszechstronne indeksy, uwzgl(dniaj#ce dla bardziej adekwatnego 
opisu sytuacji w danym pa)stwie ró$ne wymiary $ycia spo!ecznego – jest nim chocia$by stosowany 
przez ONZ wska&nik rozwoju ludzkiego (Human Development Index, HDI), który sk!ada si( z mierników 
ekonomicznych, demograficznych i spo!ecznych.
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w poziomie rozwoju i dysproporcje w jego dystrybucji, uznali, %e to strukturalne 
zale%no"ci pomi!dzy regionami rozwini!tymi i rozwijaj$cymi si! przede wszyst-
kim kszta&tuj$ mo%liwo"ci rozwojowe poszczególnych obszarów10. Przekonywali, 
%e teorie wzrostu, opisuj$ce ten proces w krajach wysoko uprzemys&owionych, 
maj$ ograniczone zastosowanie do procesów gospodarczych przebiegaj$cych 
w wi!kszo"ci krajów ca&ego globu. Z kolei ró%nice w poziomie rozwoju nie s$ do-
wodem na niedostatecznie wystarczaj$ce zaanga%owanie w modernizacj!, tylko 
wynikiem charakteru stosunków ekonomicznych mi!dzy krajami wysoko uprze-
mys&owionymi a krajami rozwijaj$cymi si!. Te ostatnie, pozostaj$c w zale%no"ci 
od krajów wysoko uprzemys&owionych, s$ bowiem przez nie eksploatowane (wy-
zyskiwane). Uk&ad ten w przekonaniu autorów koncepcji wynika& z uwarunkowa' 
historycznych i politycznych (np. powi$za' kolonialnych), w wyniku czego w po-
dej"ciu tym uznano, %e to wzrost gospodarczy pa'stw wysoko uprzemys&owio-
nych, oparty na wyzysku, nie jest wzorcem do na"ladowania, a co wi!cej: stanowi 
przeszkod! w rozwoju pa'stw rozwijaj$cych si!. Ostatecznie w kolejnych latach 
okaza&o si!, %e teoria zale%no"ci nie mo%e da# jasnych odpowiedzi, w jaki sposób 
zarz$dza# rozwojem. Zacz!&a by# te% krytykowana za k&adzenie zbyt du%ego na-
cisku na rol! zewn!trznych struktur gospodarczych w kszta&towaniu rozwoju11.

Powa%ny kryzys zad&u%eniowy, który wybuch& w 1982 r. i obj$& prawie wszyst-
kie kraje Ameryki +aci'skiej, znaczn$ cz!"# krajów Afryki i "rodkowej Europy, 
podwa%y& dotychczasowe my"lenie o warunkach rozwoju i sposobach jego re-
alizacji. W wielu krajach rozwijaj$cych si! uprzednie osi$gni!cia rozwojowe zo-
sta&y utracone lub uleg&y odwróceniu. W efekcie lata 80. XX w. zacz!to nazywa# 
„stracon$ dekad$ dla rozwoju”. By& to moment, w którym w debacie publicznej 
zacz!to mocno krytykowa# dotychczasowe koncepcje rozwoju. Zwrócono si! 
w kierunku neoliberalnych koncepcji rozwoju, które uznano za atrakcyjny „pro-
gram ratunkowy” dla gospodarki "wiatowej. Ich za&o%enia sta&y si! podstaw$ dla 
programów ratunkowych w ramach projektów rozwojowych, oferowanych przez 
Mi!dzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank (wiatowy. Programy Dostosowania 
Strukturalnego (Structural Adjustment Programs, SAP), przygotowane przez te 
instytucje dla zad&u%onych krajów rozwijaj$cych si!, opiera&y si! g&ównie na obo-
wi$zku liberalizacji gospodarki w zamian za wsparcie finansowe i pomoc wyj"cia 
z kryzysu. Zbiór zalece' pocz$tkowo implementowanych w pa'stwach Ameryki 
+aci'skiej w tych programach z biegiem czasu zacz!to okre"la# jako Konsensus 
Waszyngto%ski. Sprowadza& si!, z grubsza rzecz bior$c, do bezwzgl!dnego obo-
wi$zku wprowadzenia dyscypliny finansowej, prywatyzacji, deregulacji i libera-
lizacji handlu.

10 R. Prebisch, Theoretical and Practical Problems of Economic Growth, ECLAC, Santiago 1973. 
Oryginalnie opublikowany w 1952 r. jako dokument ECLA, E/CN.12/221; ECLAC Thinking. Selec-
ted Texts (1948–1998), ed. R. Bielschowsky, ECLAC, United Nations, https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/43904/S1501407_en.pdf?sequence=1 [dost!p: 19.03.2022].

11 C. Kay, Latin American Theories of Development and Underdevelopment, Routledge, London 
1989.



Rozdzia& 1. Zrównowa%ony rozwój – poj!cie i geneza 25

W przypadku wielu pa'stw zastosowanie zasad Konsensusu Waszyngto'-
skiego bez dostosowania do indywidualnych realiów gospodarczych i spo&ecz-
nych nie tylko nie pomog&o, ale wr!cz pog&!bi&o ich problemy rozwojowe, co 
z czasem spotka&o si! ostr$ krytyk$. Da&a ona swój wyraz we wzro"cie popular-
no"ci podej#cia postrozwojowego – uznaj$cego, %e rozwój to w zasadzie sposób 

Wielki smog w Londynie 5–9 grudnia 1952 r.

Kolumna Nelsona w Londynie w czasie Wielkiego Smogu w 1952 r.

"ród!o: Wielki smog londy$ski, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_smog_londy%C5%84ski#/media/
Plik:Nelson’s Column during the Great Smog_of_1952.jpg [dost(p: 19.03.2022].

W grudniu 1952 r. w Londynie dosz!o do katastrofy %rodowiskowej. W wyniku specyficznych warunków 
pogodowych (utrzymuj#cego si( ni$u i du$ego spadku temperatury) emitowane do powietrza truj#ce 
gazy pochodz#ce z kominów domów, fabryk oraz spalin samochodowych osi#gn(!y takie st($enie, 
$e Londyn spowi! truj#cy smog. Nas#czona toksycznymi gazami mg!a utrzymuj#ca si( przez cztery 
grudniowe dni doprowadzi!a do zgonu ok. 4 tys. ludzi. W kolejnych tygodniach na ostr# niewydolno%' 
oddechow# zmar!o kolejne 8 tys. osób, co !#cznie da!o ok. 12 tys. ofiar zatrucia smogiem. W wyniku tej 
tragedii Wielka Brytania przyj(!a w 1956 r. Clean Air Act (Ustaw( o czystym powietrzu) – ten akt prawny 
wprowadzi! %rodki ograniczaj#ce emisj( szkodliwych gazów.
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my"lenia i zestaw praktyk, poprzez które ubogie kraje, poddawane „nieuniknio-
nym” programom rozwojowym, stawa&y si! w zasadzie zale%ne, oddawa&y nad 
sob$ kontrol!12 – jak równie% w licznych protestach spo&ecznych lat 90. XX w. 
Szko&a postrozwojowa by&a co prawda krytykowana za nadmiern$ koncentracj! 
na najgorszych aspektach i b&!dach rozwojowych minionych dekad, jednak dzi!ki 
niej utwierdzono si! w przekonaniu, jak wa%ne jest zrozumienie ró%nic i ró%-
norodno"ci oraz wielorakich dróg i wzorców rozwoju, które stanowi$ kluczowe 
zasady przechodzenia do procesów bardziej zrównowa%onego rozwoju13.

W tym czasie pojawi& si! te% alternatywny paradygmat – rozwój ludzki (hu-
man development) – wedle którego najwa%niejsza jest jako"# %ycia wi!kszo"ci 
ludzi, a nie gospodarka sama w sobie. Podej"cie to wp&yn!&o na opracowanie 
w ramach ONZ koncepcji prawa do rozwoju jako niezbywalnego prawa cz&owie-
ka. Na upowszechnienie koncepcji mia&y wp&yw prace noblisty Amartyi Kumara 
Sena, zwi$zanego w tym czasie z ONZ. Jedn$ z najbardziej znanych jego publika-
cji na ten temat jest wydana w 1999 r. ksi$%ka Rozwój i wolno"# (Development as 
Freedom)14. Koncepcja zosta&a te% politycznie wyra%ona m.in. w Deklaracji ONZ 
o prawie do rozwoju z 1986 r.15
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Cho# lata 50. i 60. XX w. up&yn!&y pod znakiem promocji wzrostu gospodar-
czego poprzez intensywn$ industrializacj!, to optymistyczny obraz zaburza&y 
liczne doniesienia o jego ubocznych skutkach, które przyjmowa&y posta# nie 
tylko problemów spo&ecznych, ale tak%e katastrof ekologicznych i zak&óce' 
w równowadze "rodowiska przyrodniczego. Smog w Londynie, zatrucie rt!ci$ 
Zatoki Minamata czy zatrucie kadmem pól ry%owych Japonii by&y wydarze-
niami, które wstrz$sn!&y opini$ publiczn$ i przyczyni&y si! do „ekologicznego 
przebudzenia” polegaj$cego na u"wiadomieniu sobie przez szerokie kr!gi spo-
&eczne, %e wyst!puje zale%no"# mi!dzy cz&owiekiem a jego "rodowiskiem przy-
rodniczym, za" panowanie cz&owieka nad przyrod$ ma swoj$ cen!16 (zob. ramka 
Wielki smog w Londynie). To przebudzenie wsparte zosta&o przez nowy nurt 

12 A. Escobar, Power and Visibility: Development and the Invention and Management of the 
Third World, “Cultural Anthropology” 1988, Vol. 4, No. 3, s. 430.

13 J. Rapley, End of Development or Age of Development?, “Progress in Development Studies” 
2008, Vol. 8, No. 2, s. 177–182.

14 A. Sen, Rozwój i wolno"#, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Pozna' 2002.
15 R. Szarfenberg, Prawo do rozwoju, [w:] Prawa i wolno"ci I i II generacji, red. A. Florczak, 

B. Bolechów, Wydawnictwo Adam Marsza&ek, Toru' 2006, s. 360–377.
16 M. Burchard-Dziubi'ska, A. Rze'ca, D. Drzazga, Zrównowa$ony rozwój – naturalny wybór, 

Wydawnictwo Uniwersytetu +ódzkiego, +ód) 2014, s. 9, 11–12.
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filozofii "rodowiskowej – ekofilozofi&. 
Podwa%a&a ona klasyczne, antropocen-
tryczne my"lenie stawiaj$ce cz&owieka 
w pierwszoplanowej roli panuj$cego 
nad "wiatem, a proponowa&a eko-
centr – uznanie, %e cz&owiek nie eg-
zystuje wbrew, ponad czy obok przy-
rody, ale w niej, pozostaj$c ze "wiatem 
w symbiozie. Przyk&adem podej"cia 
w duchu ekocentrycznym jest hipo-
teza Gai sformu&owana przez Jamesa 
Lovelocka w latach 70. XX w., a po-
pularna do obecnych czasów. Wedle 
niej o%ywione i nieo%ywione elementy 
"rodowiska Ziemi tworz$ jeden sys-
tem (nazwany przez Lovelocka Gaj$), 
który dzia&a jak jeden organizm, aby 
zachowa# optymalne warunki do %y-
cia. Ziemia reaguje na zmiany panu-
j$cych warunków i dostosowuje si! 
do nich tak, aby nadal mog&o rozwija# 
si! %ycie17. Ekologiczne przebudzenie 
przyj!&o te% bardziej radykalne formy, 
traktuj$ce cz&owieka jako szkodnika. 
G!&boka ekologia, której inicjatorem 
by& norweski filozof Arne Naess18, od-
rzuca&a antropocentryczn$ wizj! "wia-
ta, której cel nadrz!dny stanowi$ zdro-
wie i zamo%no"# mieszka'ców krajów 
rozwini!tych, na rzecz ekologicznego 
równouprawnienia wszystkich organi-
zmów %ywych.

Problematyka ochrony "rodowiska 
stopniowo zyskiwa&a coraz wi!ksze 
znaczenie polityczne. W 1969 r. ów-
czesny sekretarz generalny ONZ Sithu 
U’Thant przedstawi& raport Cz!owiek 
i jego "rodowisko (The Problems of 

17 J.E.* Lovelock, Gaia as Seen through the Atmosphere, “Atmospheric Environment” 1972, 
Vol. 6(8), s. 579–580; J.E.*Lovelock, Gaia. A New Look at Life on Earth, Oxford University Press, 
1979.

18 A. Naess, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary, “An Inter-
disciplinary Journal of Philosophy” 1973, Vol. 16, Iss. 1–4, s. 95–100.

Ile ludzi jest w stanie wykarmi( Ziemia?

W roku 1798, kiedy Tomasz R. Malthus opubli-
kowa! swoj# prac( Traktat o prawie ludno"ci, na 
Ziemi mieszka!o poni$ej miliarda ludzi. Przez 
ca!y XIX w. liczba mieszka)ców Ziemi wzros!a 
do 1,65 mld. Prawdziwa eksplozja demogra-
ficzna nast#pi!a jednak w po!owie XX w., kiedy 
kolejne miliardy ludzi przybywa!y w coraz szyb-
szym tempie, zwi(kszaj#c t( liczb( nawet co 
kilkana%cie lat. Obecnie Ziemia liczy ok. 7,7 mld 
ludno%ci, a prognozy demograficzne wskazuj#, 
$e 2050 r. warto%' ta mo$e przekroczy' 10 mld. 
Naukowcy z Uniwersytetu Sztokholmskiego 
postawili sobie pytanie, czy zasoby ziemskie 
umo$liwi# zaspokojenie potrzeb $ywieniowych 
prognozowanej liczby ludno%ci. Ich wyliczenia 
wskazuj#, $e przy obecnie utrzymuj#cych si( 
tendencjach $ywno%ciowych, przy przede 
wszystkim wzro%cie popularno%ci diet wysoko-
t!uszczowych, bogatych w cukry i mi(so, mo$li-
wo%ci produkcyjne ka$dego typu $ywno%ci zo-
stan# przekroczone. W niektórych przypadkach 
zapotrzebowanie na wybrane typy po$ywienia 
b(dzie ponad dwukrotnie wi(ksze od mo$liwo-
%ci jej produkcji. Przemys! rolniczy w obecnej 
postaci w znacz#co negatywny sposób wp!ywa 
na sytuacj( klimatyczn# Ziemi, a przy utrzyma-
niu obecnych tendencji efekt ten jeszcze si( 
pog!(bi. Jedynymi sposobami na wykarmienie 
prognozowanej liczby ludno%ci i unikni(cie ka-
tastrofy okazuj# si( globalne przestawienie si( 
na diet( ro%linn# oraz daleko posuni(te zmiany 
technologii produkcji $ywno%ciowej. Przybli$o-
ne badanie to pierwsze wyliczenie pokazuj#ce 
w sposób ilo%ciowy, jak wielko%' populacji, 
produkcja i konsumpcja $ywno%ci wp!ywaj# na 
granice zasobów planety*.

* M. Springmann, M. Clark, D. Mason-D’Croz, K. Wiebe, 
B.L.*Bodirsky, L. Lassaletta, W. de Vries, S.J.*Vermeulen, 
M. Herrero, K.M.* Carlson, M. Jonell, M. Troell, F. DeC-
lerck, L.J.*Gordon, R. Zurayk, P. Scarborough, M. Rayner, 
B. Loken, J. Fanzo, Ch.J. Godfray, D. Tilman, J. Rocks-
tröm, W. Willett, Options for Keeping the Food System 
within Environmental Limits, “Nature” 2018, No. 562, 
s. 519–525.
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Human Environment)19, za" w 1972 r. w Sztokholmie zorganizowano pod egid$ 
ONZ pierwsz$ konferencj! dotycz$c$ "rodowiska przyrodniczego Ziemi, pod-
czas której przyj!to dokumenty istotne dla aksjologicznego, prawnego i insty-
tucjonalnego rozwoju my"lenia o ZR (szerzej na temat raportu i dokumentów 
ko'cowych Konferencji Sztokholmskiej zob. rozdzia& 2. Dokumenty zrównowa-
$onego rozwoju).

Cho# na Konferencji Sztokholmskiej wiod$cym problemem sta&y si! kwestie 
ochrony "rodowiska, to wyra)nie zarysowa&a si! te% rozbie%no"# mi!dzy priory-
tetami, mo%liwo"ciami i ograniczeniami formu&owanymi przez kraje bogatego 
Zachodu i kraje rozwijaj$ce si!. Indira Gandhi, reprezentuj$ca na konferencji 
Indie, by&a jedn$ z osób, które zwraca&y uwag! na ten problem. Gandhi w swoim 
przemówieniu wskazywa&a na ograniczenia mo%liwo"ci ochrony "rodowiska wy-
nikaj$ce z ubóstwa. „Nie chcemy dalej zuba%a# "rodowiska, a jednak nie mo%emy 
ani na chwil! zapomnie# o ponurym ubóstwie du%ej liczby ludzi. Czy% ubóstwo 
i potrzeby nie s$ najwi!kszymi trucicielami?”20. Ta rozbie%no"# sta&a si! tematem 
dalszych dyskusji i prac nad istot$ rozwoju i jego wyzwaniami w krajach wysoko 
uprzemys&owionych i rozwijaj$cych si! oraz specyfik$ "rodowiska naturalnego 
w ró%nych cz!"ciach "wiata. W pewnym sensie odnie"li si! do niej równie% au-
torzy przyj!tego w 1984 r. raportu (wiatowej Komisji (od nazwiska jej przewod-
nicz$cej zwan$ Komisj$ Brundtland) Nasza Wspólna Przysz!o"# (Our Common 
Future) (szerzej na temat raportu zob. rozdzia& 2. Dokumenty zrównowa$onego 
rozwoju).
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1969 – Raport U’Thanta Cz!owiek i jego "rodowisko.
1972 – Konferencja w Sztokholmie i powo&anie UNEP.
1973 – Raport Klubu Rzymskiego Granice wzrostu.
1986 – Deklaracja ONZ o prawie do rozwoju.
1987 – Raport (wiatowej Komisji ds. (rodowiska i Rozwoju Nasza Wspólna Przysz!o"# 

(Raport Brundtland).
1992 – Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro.
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Ekofilozofia – nurt filozoficzny, w którym w centrum zainteresowania znajduje si! "ro-
dowisko przyrodnicze i spo&eczne, a w szerszym uj!ciu ca&y ekosystem ziemski wraz 
z otoczeniem.

19 P. Trzepacz, Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównowa$onego, Instytut Geografii i Gospo-
darki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiello'skiego, Kraków 2012, s. 22.

20 I. Gandhi, Of Man and His Environment, Abhinav Publications, New Delhi 1992, s. 10.
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Komisja Brundtland – (wiatowa Komisja ds. (rodowiska i Rozwoju, sk&adaj$ca si! 
z 22 niezale%nych cz&onków, której przewodniczy&a premier Norwegii Gro Harlem 
Brundtland. Zosta&a powo&ana w 1983 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla zba-
dania g&ównych problemów "rodowiska i rozwoju oraz sformu&owania realistycznych 
propozycji rozwi$zania tych problemów. Komisja mia&a te% zaproponowa# nowe for-
my mi!dzynarodowej wspó&pracy w ich rozwi$zywaniu. Prace Komisji zako'czy&y si! 
opublikowaniem w 1987 r. raportu Nasza wspólna przysz!o"#, w którym zapropono-
wano koncepcj! zrównowa%onego rozwoju.

System – ca&o"# sk&adaj$ca si! ze wzajemnie powi$zanych ze sob$ elementów. Spojrzenie 
systemowe jest przydatne do analizy zjawisk z&o%onych zarówno w naukach przyrod-
niczych, jak i spo&ecznych.

Zrównowa"ony rozwój – koncepcja rozwoju ekonomiczno-spo&ecznego, która zak&ada, 
%e zaspokajanie obecnych potrzeb powinno odbywa# si! bez uszczerbku dla mo%liwo-
"ci realizacji swoich potrzeb przez przysz&e pokolenia. W tym uj!ciu rozwój widziany 
jest jako ustawiczny i dynamiczny proces, w którym d$%y si! do zintegrowania jego 
trzech obszarów: wzrostu gospodarczego po&$czonego z równomiernym podzia&em 
korzy"ci, rozwoju spo&ecznego opartego na sprawiedliwo"ci spo&ecznej oraz podj!cia 
odpowiedzialno"ci za ochron! zasobów naturalnych i "rodowisk.
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1. W jaki sposób przebiega&a ewolucja koncepcji rozwoju?
2. Jak przebudzenie ekologiczne wp&yn!&o na ukszta&towanie koncepcji zrównowa%one-

go rozwoju?
3. Czym podej"cie zrównowa%onego rozwoju ró%ni si! od spojrzenia na rozwój uwzgl!d-

niaj$cego tylko czynniki ekonomiczne?
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Zrównowa$ony rozwój: Co to naprawd% znaczy?, Sustainability Illustrated, 7.01.2015, ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=JKD2TSPfma8 [dost!p: 6.07.2022].

W filmie przedstawiono jeden z najbardziej spektakularnych skutków zmian klimatycz-
nych, jakim s$ znikaj$ce lodowce. W ostatnich latach tempo ich topnienia znacz$co przy-
spieszy&o. Wiele lodowców zmniejszy&o si! tak bardzo, %e zmiany s$ widoczne na pierwszy 
rzut oka. Skarla&e i cofni!te o wiele metrów, stanowi$ smutn$ ilustracj! globalnego ocie-
plenia.*Cz!"# z nich w najbli%szym czasie podzieli los opisanego w ramce (s. 74) islandz-
kiego lodowca Okjökull.*Film sk&ania do refleksji nad tym, w jaki sposób ludzie reaguj$ 
na gwa&townie uwidaczniaj$ce si! na lodowcach zmiany klimatyczne i czy jedyne, co nam 
pozostaje, to  przygl$danie si! jak delikatny ekosystem zaburzony aktywno"ci$ cz&owieka 
ulega post!puj$cej destrukcji.


