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Daugelis globalinių aplinkos problemų kyla dėl dabartiniame civilizacijos modelyje vykdomos techninės  veiklos, kuri funkcionuoja vartodama 

didelius kiekius energijos, daug gamtinių ţaliavų ir diegdama vis naujesnes ir paţangesnes technologijas. Aplinkos išsaugojimas tampa svarbiu iššūkiu 

ţmonijai. Ekologinės aplinkos būklės išsaugojimas tampa svarbiu ţmogaus filosofiniu apmąstymu, jo dorovinės saviraiškos dalyku. Straipsnyje 
analizuojami prieštaravimai tarp ţmogaus veiklos ir gamtos. Biosfera nebespėja natūraliai apsivalyti, didėja pavojus ţūti ţemėje gyvenančiai civilizacijai. 

Ţmogaus ir gamtos santykių harmonija vertinga ne tik ekologine prasme. Svarbu siekti ţmogaus ir gamtos santykio problemos sprendimo.  

Ekologinė veikla, aplinkos tarša, ekologinė aplinka, globalizacijos procesas, darni plėtra, aplinką tausojančios plėtros aspektai 

 
Įvadas 

 

Šiuolaikinėje globalizacijos epochoje ţmonija turėtų 

stabdyti destruktyvius globalizacijos procesus ir kurti 

kitokios globalizacijos viziją. Ji turi būti paremta darnaus 

vystymosi principais, kai atsiţvelgiama ne tik į 

ekonominius indėlius, bet ir į socialinę bei ekologinę 

darną. Globalizacija – tai suvokimas, kad gyvename 

vienoje planetoje, kur visi esame glaudţiai susiję. 

Nepripaţindami gamtos kaip vertybės  galime sulaukti 

agresyvaus atsako. Niokodami aplinką, niokojame save. 

Akivaizdu, kad reikia iš esmės perţiūrėti visuomenės 

plėtros prioritetus ir atsisakyti beatodairiško ekonomikos 

augimo, kaip vienintelio prioriteto. Reikia daugiau 

dėmesio skirti veiksmingam gamtinių išteklių naudojimui 

ir aplinkos taršos maţinimui. Jei norime turėti švarią 

aplinką, išsaugoti gyvąją gamtą ir išlikti patys, turime 

pradėti ieškoti būdų, kaip neatsisakant ekonominės 

paţangos, išspręsti gilėjančias aplinkos problemas.
6  

Akivaizdu, kad spartėjant globalizacijos tempams, 

plečiantis ekonominiams ryšiams, didėjant aplinkos 

problemoms, darnios plėtros ideologijos nuostatus galima 

įgyvendinti tik bendromis pasaulio gyventojų pastangomis, 

pakeitus ţmogaus ir gamtos santykio suvokimą. 

 

Tyrimo metodai 

 

Ţmogaus ir gamtos santykių harmonija vertinga ne tik 

ekologine prasme. Harmonija siejama su būsimais 

ţmogaus ir gamtos sąveikos raidos etapais. Ţmogus neturi 

teisės nekreipti dėmesio į tolimą ateities perspektyvą, 

palikti ją be dėmesio dėl neatidėliotinų šiandienos 

problemų. Šiuolaikinės filosofijos uţduotis – ankstesnį 

kovos su gamta šūkį būtina transformuoti į apgalvotus, 

morališkai subrendusius, dvasiškai įprasmintų ţmogaus 

santykių su gamta idealus. Išeities iš dabartinės krizės 

padėties poreikis skatina siekti ţmogaus ir gamtos santykio 

sprendimo, nusakant ţmogaus ir gamtos sampratos ribas 

bei jų vietą šiuolaikinių ţmogaus ir gamtos santykių 

problemos analizės etinių teorijų kontekste. 

Šiuo metu aktyviai plėtojama natūralios gamtos idėja 

skelbia, kad natūrali gamta yra kaţkas daugiau nei gamtos 

ištekliai ar svarbus ekologinės sistemos komponentas. 

Natūrali gamta – tai ypač šventa erdvė, visiškai kita, 

nepriklausoma „Valstybė“, egzistuojanti uţ ţmogaus 

kontrolės ribų, maţuma, kurią niokoja ţmogus. Natūrali 

gamta turi savo vidinę vertę, savo interesus, savo 

privalumus, savo tikslą ir laisvo gyvenimo moralinę teisę. 

Remiantis šiuolaikine natūralios gamtos idėja, mes 

privalome mylėti, vertinti, gerbti ir ginti natūralią gamtą 

dėl jos pačios, o ne dėl ţmogaus poreikių.
3
 

Neribota technologinė ţmogaus ekspansija, neįvertinus 

galimų jos padarinių, nustūmė visuomenę į ekologinę 

aklavietę. Susiklosčiusi  situacija diktuoja būtinybę keisti 

vertybes ţmonijos orientacijas ir pradėti ekologizuoti 

gamybos procesus, uţuot tęsus gamtos ekonomizavimą. 

Nuo naujųjų laikų iki XX amţiaus antrosios pusės buvo 

laikomasi nuostatos, kad ţmogaus prisitaikymo prie 

gamtos mastą lemia iš jos paimtų medţiagų bei energijos 

kiekis, gamtos sukultūrinimas, palenkimas pramoniniams 

procesams. Ši industrinės visuomenės beatodairiško 

išteklių eikvojimo logika sąlygojo ir katastrofišką aplinkos 

uţterštumą. 

Diskusijos apie ekonomikos augimo ir aplinkos 

santykius trunka ilgus metus, jos yra daugiašakės, 

tarpdisciplininės, sudėtingos ir sunkiai išsprendţiamos. 

Pasaulio bendrija dabar orientuojasi į aplinką tausojančią 

ekonomikos plėtrą, derinančią gamybos augimo ir aplinkos 

apsaugos interesus. Dauguma ekonomistų klasikų teigia, 

kad visuomenė iš prigimties vystosi, o ţmonijos valdomi 

gamtiniai ištekliai yra riboti.
4
 

Aplinką tausojančios plėtros koncepcija 

interpretuojama labai įvairiai, nes aplinkos ir ekonomikos, 

visuomenės raidos etapais buvo grindţiama įvairiomis 

nuostatomis, kurios šiuo metu transformuotos į tausojimo 

paradigmas, tapusias gilesnės teorinės ir metodologinės 

aplinką tausojančios plėtros analizės pradţia. Yra 

išskiriamos trys pagrindinės šių nuostatų dalys: 

1) technologinio tausojimo paradigma;  

2) ekologinio tausojimo paradigma; 

3) aplinkos apsaugos paradigma. 

Technologinio tausojimo paradigmos autoriai teigia, 

kad kiekviena iškilusi problema turi technologinio 

sprendimo ar rinkos korekcijos galimybę. Išteklių 

ribotumui priešinamas yra jų pakeičiamumas, genetinės 

inţinerijos mokslo paţanga, vis geresnis gamtinių procesų 

suvokimas ir manipuliavimas jais. Ţmogus šioje 

paradigmoje suprantamas kaip „ekonominis ţmogus“, 

kuris maksimalizuoja pajamas ir minimizuoja išlaidas.  

Pagrindinės šios paradigmos idėjos atsispindi ir 

dominuojančioje socialinėje aplinkoje, pagal kurią ţmogus 

yra aukščiau uţ gamtą arba šalia jos ir besąlygiškai pasitiki 

mokslu ir technologijomis, kurios gali išspręsti visas 

socialines, ekonomines ir aplinkos problemas.
2
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Ekologinio tausojimo paradigmoje teigiama, kad 

visuomenė, kuri nori tapti tausojančia, turi keisti įpročius, 

apsiriboti vartojimą, maţiau niokoti aplinką, pakeisti 

visuomenės moralę, įgyti naujų ţinių, reikalingų gyvenant 

postmoderniame pasaulyje. Naujų technologijų ir cheminių 

medţiagų naudojimas paţeidţia esamą gamtinį aplinką. 

Ţmogaus veikla ilgu laikotarpiu gali būti tik tuo atveju, jei 

prisitaikys prie ekologinių procesų ir neviršys natūralių 

sistemų galimybių. Naujas ţmogaus poţiūris į aplinką, jo 

dominavimo fizinėje aplinkoje ribos bei elgesio būsimų 

kartų atţvilgiu normatyvai, konstatuojami naujojoje 

aplinkosauginėje paradigmoje. Aplinkos apsaugos 

paradigma galima laikyti tarpine tarp technologinio 

tausojimo ir ekologinio tausojimo paradigmų. Ji atsirado 

20-to amţiaus paskutiniame ketvirtyje, kaip diskusijų 

aplinkos apsaugos klausimais rezultatas. Jos turinį sudaro 

poveikio aplinkai kontrolė ir prevencija, ţalos aplinkai 

įvertinimas, aplinkos mokesčių įvedimas, kenksmingos 

aplinkai ţmonių ūkinės veiklos ribojimas, saugomų 

teritorijų kūrimas. Ji dar vadinama neutralizuojančia, 

gynybine. Vadovaujantis šia paradigma, išteklių maţėjimas 

ir aplinkos uţteršimas nelaikomas ekonomikos plėtrą 

ribojančiu veiksniu, tačiau kartu su rinkos mechanizmo 

instrumentais santykius tarp ūkinės plėtros ir aplinkos ima 

reguliuoti valstybinės valdţios institucijos. 

 Be aptartų poţiūrių vienas plačiausiai uţsienio 

mokslininkų diskutuojamų dalykų, lemiančių tausojančios 

plėtros interpretavimo gausą, yra vadinamasis „augimo“ 

fenomenas. Daugelis mokslininkų laikosi nuomonės, kad 

industrinės visuomenės gyvenimas nėra tausojantis 

aplinką, nevienareikšmiškai vertinamos ekonominio 

augimo ir aplinkos apsaugos galimybės. Ţemės planeta 

negali patenkinti nuolatinio ekonominio poreikio augimo. 

Didţioji aplinkos problemų dalis susijusi su ankstesniu 

industriniu augimu. Nemaţesnės diskusijos tarp 

mokslininkų kyla, nagrinėjant aplinką, tausojančios plėtros 

galimybes. Mokslininkai pritarė teiginiui, kad ateities kartų 

gerovė priklauso nuo bendrų kapitalo atsargų dinamikos 

bei atskirų kapitalo formų valdymo per tam tikrą laiko 

tarpą. Įvairių aplinką tausojančios plėtros koncepcijų 

atsiranda dėl to, kad vieni mokslininkai, aiškindami 

aplinką tausojančios plėtros esmę, pradiniu tašku laiko 

ekonomiką, o kiti – ekologiją. Tai atsispindi ekonominio 

augimo, stabilizacijos ir nuosmukio mokslinėse 

interpretacijose bei kapitalo formų pakeičiamumo 

diskusiniuose klausimuose. Diskusijų gausą sukelia ir 

dvilypė aplinką tausojančios plėtros prigimtis, apimanti ir 

plėtrą ir tausojimą, kaip lygiaverčius tikslus, kurie nors ir 

atrodo prieštaringi, bet jų reikia siekti vienu metu. Yra 

išskiriami ekonominiai, socialiniai, aplinkosauginiai ir 

instituciniai aplinką tausojančios plėtros aspektai.
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Ekonominiai aplinką tausojančios plėtros aspektai 

atsispindi koncepcijose apie maksimalias pajamas, kurios 

gali būti gautos išsaugant atnešančio ekonominę naudą 

kapitalo atsargas. Sukurto kapitalo apimtis yra viena 

pagrindinių ekonominės plėtros sąlygų, todėl jam 

maţėjant, neišvengiamai maţėja ateities gamybos bei 

vartojimo galimybės. Tausojančios plėtros sąlygomis 

sukurto kapitalo apimtys neturi maţėti, o tai reiškia, kad į 

jį turi būti investuojama bent jau tiek, kiek jis nusidėvi.
5
  

Socialiniai aplinką tausojančios plėtros aspektai 

traktuojami kaip patys reikšmingiausi, realizuojant 

tausojančios plėtros idėjas. Šie aspektai pabrėţia būtinumą 

atspindėti aplinką tausojančios plėtros kontekste ir 

socialinį teisingumą, nes čia svarbiausia – augimo rezultatų 

paskirstymas. Todėl realus tausojančios plėtros tikslas yra 

ne siekimas įgyti daugiau ekonominių gėrybių, o noras 

geriau gyventi. Šios nuostatos išryškino socialinius 

tausojančios plėtros aspektus, pabrėţdamos geresnės 

gyvenimo kokybės dabartinėms ir ateities kartoms 

uţtikrinimo svarbą, derinant dinaminę ekonomikos raidą su 

visuomenės raida, bei sudarant vienodas galimybes visiems 

planetos gyventojams. 

Aplinkos aspektai laikomi atramos tašku tausojančios 

plėtros idėjoms atsirasti, todėl jie aptariami daugelyje 

koncepcijų. Šie aspektai reiškia, kad ekonominei veiklai 

reikia nustatyti gamtinių sistemų ribas, įvertinti jų 

elastingumą bei sugebėjimą adaptuotis prie spartėjančių 

biosferos pokyčių. Ilgainiui tai padėtų gamtoje išsaugoti 

biologinę įvairovę ir pusiausvyrą. Aplinką tausojanti plėtra 

galima tik tokiu atveju, kai ţmonių ekonominė veikla 

derinama prie natūralios aplinkos galimybių, jos neţaloja, 

saugo natūralias sistemas, atsakingai eksploatuoja 

atsinaujinančius ir neatsinaujinančius išteklius.
7
  

Instituciniam aplinką tausojančios plėtros aspektui 

reikalinga visapusiška ir išsami, paremta politiniais 

sprendimais plėtros perspektyva. Praktinio aplinką 

tausojančios plėtros tikslų įgyvendinimo sėkmę lemia 

politikų, valdţios atstovų, visuomeninių organizacijų 

aktyvumas ne tik formuojant plėtros strategiją, bet ir 

informuojant, įsitikinant ir organizuojant visuomenę. 

Reikia pagrįsti, kad ekonominę plėtra, tausojančios plėtros 

kontekste, vyksta ne socialinės diferenciacijos ir aplinkos 

ţalojimo sąskaita. Parodyti, kad socialinė politika 

neapriboja ekonominės veiklos efektyvumo, bei 

aplinkosauginė politika yra ekonomiškai efektyvi. 

Atsiţvelgiant į išdėstytus aspektus, galima išvardyti 

svarbiausius aplinką  tausojančios plėtros bruoţus. Tai turi 

aprėpti bazinės tausojančios plėtros nuostatas, bei 

ekonominius aspektus, kur gamybos ir vartojimo atliekos 

traktuojamos kaip ištekliai. Svarbus socialinis aspektus 

pabrėţiančius vienodas galimybes visiems planetos 

gyventojams. Aplinkos aspektas turi reikalauti pakeisti 

dabartinius visuomeninės paţangos vertinimo būdus. 

Institucinius aspektas turi akcentuojanti institucinio 

reguliavimo būtinumą, principinių makrolygio svertų 

nustatymą.  

Reikėtų išskirti dar vieną svarbų aspektą – inovacijos, 

susijusios su mokslinių, techninių, technologinių, 

ekonominių, kultūrinių, ideologinių galimybių paieška, nes 

tai yra neišsemiamos paţangos išteklius, pertvarkant 

materialinį ir dvasinį visuomeninį gyvenimą. 

Daugumą aplinką tausojančios plėtros tikslų gali būti 

realizuoti tik diegiant inovacijas plačiąja prasme.
2
  

Pastaruoju laikotarpiu visapusiškai plėtota industrinė 

bei urbanistinė organizacija labai pakeitė aplinką. 

Ekologinio nestabilumo sąlygomis bręsta dorovinio 

bendravimo su gamta poreikis. Paţanga neįmanoma be 

bendrosios kultūros techninės minties, bei geresnės 

visuomenės ir gamtos dėsnių sampratos. Labai svarbus yra 

ekologinio pobūdţio reikalavimo kėlimas ir diegimas į 

socialinę praktiką. 
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Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Spartus kiekybinės energijos ir neatsinaujinančių 

gamtos išteklių naudojimo šuolis, atsiradęs dėl vartojimo ir 

gamybos augimo, sukėlė natūralios aplinkos disproporciją. 

Pastaruoju laikotarpiu susidomėjimas aplinkosauga nuolat 

augo. Tam įtakos turėjo didėjantis ţiniasklaidos dėmesys 

aplinkosaugos problemoms, suinteresuotų, organizacijų 

spaudimas, sugrieţtinti įstatymai ir didţiulės pramoninės 

nelaimės, padariusios ţalą aplinkai ir stiprią įtaką 

visuomenės nuomonei. 

Ekologinės problemos ir aplinkosaugos klausimai yra 

vieni iš aktualiausių dabarties pasaulyje. Oro, vandens ir 

dirvos tarša, klimato kaita, biorūšių nykimas, ozono 

sluoksnio ardymas ir kiti negatyvūs procesai negali nekelti 

nerimo dėl gyvybės likimo planetoje ir ţmogaus ateities. 

Blogėjanti ekologinė pasaulio būklė reikalauja imtis visų 

įmanomų priemonių, siekiant sustabdyti civilizacijos 

linkima ekonominės katastrofos link. 

Ţmogus veikia aplinką, nes yra jos dalis. Šios 

komplikuotos sudėties  poveikis negrįţtamai keičia ţemės 

sistemą ir yra jaučiamas tiek ekonominėse, tiek socialinėse 

struktūrose. Ţmogaus poveikį aplinkai yra sunku 

struktūrizuoti. Siūloma ieškoti esminio ryšio tarp pavienių 

gamtos dalių (ţemės, oro, vandens, gyvosios gamtos) ir 

ţmogaus veiklos sukurtų svarbiausių aplinkos problemų 

(tokių, kaip šiltnamio efektas, vandens uţterštumas, oro 

tarša) ir jų atsiradimo prieţasčių.  

Globalinės ekologinės problemoms spręsti nepakanka 

kai kurių valstybių aplinkosauginės veiklos – reikia 

suvienytų ir koordinuotų visų šalių ir tarptautinių 

organizacijų pastangų. Naujos ekonominės politikos 

pagrindu turi tapti pramonės, ţemės ūkio ir energetikos 

aplinką tausojanti plėtra. Nuolatinis neigiamas poveikis 

aplinkai keičia ekonominę ir socialinę sistemą. Šias 

problemas galima spręsti tik globaliai, todėl pagrindinės 

mokslinių tyrimų kryptys ekologizavimo problemoms 

šiuolaikinės visuomenės kontekste turėtų būti šios:  

1) ţalingų medţiagų patekimo į aplinką maţinimas;  

2) efektyvus atsinaujinančių išteklių naudojimas; 

3) neatsinaujinančių išteklių vartojimo maţinimas; 

4) atsinaujinančios energijos naudojimo didinimas; 

5) biologinės įvairovės apsauga; 

6) atliekų perdirbimas. 

Aplinkos apsauga yra labai svarbi dabartinės ir 

būsimųjų kartų gyvenimo kokybei. Europos Sąjungos 

aplinkos apsaugos politika grindţiama nuostata, kad aukšti 

aplinkosaugos standartai skatina inovacijas ir atveria verslo 

galimybes. Viena iš globalios aplinkos valdymo politikos 

tikslų yra ekologiško vartojimo ir gamybos skatinimo.  

Ţmogus veikia aplinką, nes yra jos dalis. Pagrindiniai 

neigiami aplinkos pokyčiai, atsiradę dėl intensyvios 

ţmogaus veiklos, yra klimato kaita, geriamojo vandens 

trūkumas ir vandens uţterštumas, biologinės įvairovės ir 

gamtos išteklių praradimas, oro uţterštumas kietosiomis 

dalelėmis. Ekologinės problemos globaliu mastu 

sprendţiamos įgyvendinant darnaus vystymosi strategiją, 

kurioje pagrindiniai ekonominiai, socialiniai ir ekologiniai 

aspektai yra vienas su kitu susiję. Ekonominio augimo ir 

aplinkos apsaugos galimybių suderinamumo problemas 

mokslininkai sprendţia, skirtingai interpretuodami 

ekonominį augimą, stabilizaciją ir nuosmukį. Nepaisant to, 

investicijos į aplinkos apsaugą tendencingai didėja. Galima 

išskirti ekonominius, socialinius aplinkosaugos ir 

institucinius aplinką tausojančios plėtros aspektus. 

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys ekologinėms 

problemos šiuolaikinės visuomenės kontekste spręsti turėtų 

būti šios: 

1) ţalingų medţiagų pateikimo į aplinką maţinimas; 

2) efektyvus atsinaujinančių išteklių naudojimas; 

3) neatsinaujinančių išteklių vartojimo maţinimas; 

4) atsinaujinančios energijos naudojimo didinimas; 

5) aplinką tausojančios plėtros tikslai gali būti 

realizuojami tik diegiant inovacijas plačiąja prasme. 

Aktualių ekologijos problemų svarstymas, ţmogaus 

elgesio ir jo padarinių vertinimas ekologiniu poţiūriu, turi 

tapti vienu iš svarbesnių normų ir vertybių. Paţanga 

neįmanoma be bendrosios kultūros, techninės minties, bei 

geresnės visuomenės ir gamtos dėsnių sampratos. 
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negative environmental changes. Ecologization conception and its evolution are analyzed chronologically. Key perspectives of scientific research in the 

ecologization field are determined; the context of today’s society is taken into account.   
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