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Barbara Kryk

CZAS NA ZIELONE KOŁNIERZYKI
Barbara Kryk, dr hab. prof. US – Uniwersytet Szczeciński
adres korespondencyjny:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
e-mail: krykb@wneiz.pl

TIME FOR THE GREEN COLLAR WORKERS
SUMMARY: So far, it has been said about white, blue and pink collar workers, and now it’s time for the color green.
Green collars is the common name for the green work places, and the people who works there. Such jobs exist in
various fields and sectors of economy. The concept of green jobs began to spread as far as the development of the
concept of a green economy. Implementation of a green economy requires structural changes, including the
creation of green jobs. Their creation is important from the economic, ecological and social development points
of view. For this reason, the article presents their essence, regulations associated with them and the state of
development of green jobs in Poland. It also identifies the actions necessary to stimulate the creation of such
jobs.
KEYWORDS: green jobs

Problemy teoretyczne i metodyczne

Wstęp
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 roku,
uświadomił decydentom i podmiotom gospodarczym, że dotychczasowy sposób
gospodarowania zagraża bezpieczeństwu środowiska naturalnego podtrzymującego życie ludzi. Konieczne zatem staje się przejście od brown economy do green
economy. Impulsem do zielonej transformacji była świadomość ograniczeń „biznesu jak zwykle” oraz próba osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w obszarze
zielonej energetyki, zielonej infrastruktury, zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Kryzys gospodarczy stał się więc okazją do wyboru nowej trajektorii
rozwoju – zielonej gospodarki1.
Potrzebę przejścia na zieloną gospodarkę potwierdzono między innymi
w Siódmym programie działań środowiskowych do 2020 roku Unii Europejskiej
„Dobrze żyć w granicach naszej planety”. W dokumencie tym stwierdzono, że nadal istnieją poważne wyzwania w zakresie ochrony środowiska, a także możliwości zwiększenia jego odporności na ryzyko systemowe i zachodzące zmiany.
Z tego względu, pomimo ciągłej jeszcze walki z kryzysem gospodarczym, niezbędne są zmiany strukturalne prowadzące do zielonej gospodarki, która może
otworzyć nowe możliwości rozwoju krajom członkowskim. Zmiany obejmują
również tworzenie zielonych miejsc pracy, określanych potocznie zielonymi kołnierzykami.
Kreowanie zielonych miejsc pracy powinno być rozpatrywane nie tylko
w wąskim kontekście zmian klimatycznych, ale również w szerszym, obejmującym inne aspekty zrównoważonego rozwoju, do którego ma prowadzić zielona
gospodarka. Kompleksowe ujęcie efektów ekonomicznych tworzenia zielonych
miejsc pracy oraz kluczowych determinant związanych z wyzwaniami globalizacyjnymi, technologicznymi i demogra icznymi oddziałującymi na rynek pracy
umożliwia prowadzenie efektywnej, aktywnej polityki rynku pracy. Może ono
być również pomocne w mierzeniu efektów zielonej gospodarki w poszczególnych rodzajach działalności i różnych aspektach, przy wykorzystaniu mierników
statystycznych, które muszą być oparte na precyzyjnych de inicjach i klasy ikacjach. Warto więc przybliżyć zagadnienie zielonych miejsc pracy. W tym kontekście jako cel niniejszego opracowania przyjęto przedstawienie:
• istoty zielonych miejsc pracy jako priorytetu w międzynarodowych i unijnych
strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju;
• warunków wspierających rozwój zielonych miejsc pracy;
• stanu rozwoju zielonych miejsc pracy w Polsce.

Szerzej: B. Ryszawska, Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej
wdrażania w Unii Europejskiej, Wrocław 2013.
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Realizacja celu wymagała analizy dokumentów i uregulowań prawnych nawiązujących do zielonych miejsc pracy oraz danych statystycznych o wielkości
i strukturze pracujących w Polsce.

Istota zielonych miejsc pracy
Istnieje już parę w miarę precyzyjnych de inicji zielonych miejsc pracy (zielonego zatrudnienia), ale nie ma jednej obligatoryjnej. Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (United Nations Environmental Programme – UNEP)
de iniuje je jako: „pracę w rolnictwie, produkcji, działalności badawczo-rozwojowej (B+R), administracji oraz działalności usługowej, która w sposób zasadniczy
przyczynia się do utrwalania bądź przywracania jakości środowiska. Przede
wszystkim, ale nie wyłącznie, chodzi o takie miejsca pracy, które pomagałyby
chronić ekosystemy i bioróżnorodność, a także ograniczałyby zużycie energii,
materiałów i zasobów wodnych poprzez: stosowanie strategii o wysokim stopniu
efektywności, dekarbonizację gospodarki, minimalizację lub unikanie generowania odpadów bądź zanieczyszczeń”2. De inicję tę uzupełniono wskazując sektory
gospodarki, w których powinno być to realizowane (tabela 1).
Nieco bardziej ogólną de inicję przedstawiła Międzynarodowa Organizacja
Pracy (International Labour Organization – ILO), przyjmująca za zielone miejsca
pracy takie, które „pomagają ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne i ostatecznie prowadzące do kształtowania zrównoważonych środowiskowo, społecznie i ekonomicznie przedsiębiorstw i gospodarek”3. Pomimo swojej
ogólności, ta de inicja szerzej ujmuje zielone miejsca pracy, sugerując, iż są to
wszystkie, wywierające niższy od przeciętnego wpływ na środowisko i przyczyniające się do polepszenia całkowitej wydajności, aczkolwiek być może tylko
w ujęciu krańcowym.
Ogólną de inicję podała również Komisja Europejska w 2012 roku, rozumiejąca zielone miejsca pracy jako „wszelkie miejsca pracy zależne od środowiska
naturalnego bądź stworzone, zamienione lub przekształcone (pod względem
ekologizacji kwali ikacji, metod pracy, pro ilu stanowiska) w procesie przechodzenia w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki”4. Komisja dodała, że ta szeroka de inicja uzupełnia, a nie wyklucza przytoczoną powyżej de inicję zawartą
w Programie Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych.

Raport, Green Jobs: Towards decent working a sustainable low-carbon word, www.unep.org
[02-04-2014].
3 C. Hofman, Van der Ree, Green Jobs and the skills needed for them, ILO Genewa, OECD Workshop, Local Strategies for greening jobs and skiils, Trento 9-10 june 2010, www.oecd.org
[30-03-2014].
4 Przytaczam za: Raport, Zielone miejsca pracy a bezpieczeństwo i higiena pracy: Przewidywanie nowych i pojawiających się zagrożeń związanych z najnowszymi technologiami w perspektywie do roku 2020, Streszczenie, Luksemburg 2013.
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Z kolei Amerykańskie Biuro do spraw Statystyki Zatrudnienia (Bureau of
Labor Statistics – BLS) de iniuje zielone miejsca pracy opierając się na badaniach
w dwóch obszarach5:
• oferty pracy w przedsiębiorstwach, które wytwarzają produkty lub świadczą
usługi, przynoszące korzyści środowisku i służące zachowaniu zasobów naturalnych;
• miejsca pracy towarzyszące tworzeniu procesów produkcyjnych bardziej
przyjaznych środowisku lub zużywających mniej zasobów naturalnych.
Podobny charakter ma de inicja metodologiczna Eurostatu odnosząca się do
Sektora Dóbr i Usług Środowiskowych6. Według Eurostatu sektor ten stanowi
zróżnicowany zbiór producentów technologii, dóbr i usług, który niweluje lub
przynajmniej minimalizuje zużycie zasobów naturalnych. Ze względu na ogromną różnorodność działalności prowadzonej przez takie podmioty w celu ułatwienia ich klasy ikacji podzielono je na dwa segmenty: związane z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami.
Obok tych de inicji bezpośrednich, podejmowano próby pośredniego wyjaśnienia czym są zielone miejsca pracy przez wskazanie sektorów gospodarki,
które są lub mogą być z nimi związane. Przykłady tego można znaleźć w niektórych dokumentach wymienionych w tabeli 1. Niezależnie od charakteru de inicji
ich analiza wykazuje, że są 3 kategorie zielonych miejsc pracy:
• bezpośrednio związane z ochroną środowiska;
• pośrednio związane z ochroną środowiska;
• determinowane zmianą dochodów i wydatków konsumentów.
W każdej z tych kategorii można wymienić sektory gospodarki od dawna
„zielone” oraz takie, które dopiero się „zazieleniają” lub powstają (nowoczesne).
Cechą charakterystyczną zielonych miejsc pracy jest to, że obejmują szeroki wachlarz potrzebnych pracowników, gdyż zielone kołnierzyki to również robotnicy
pracujący w proekologicznych sektorach.
Na ogromną rolę, jaką się przywiązuje do zielonych miejsc pracy, wskazują
międzynarodowe i unijne strategiczne dokumenty dotyczące rozwoju zielonej
gospodarki, które wymieniono w tabeli 1. Już sama liczba tych dokumentów sugeruje rangę tego zagadnienia. Dokumenty te podzielono na 3 grupy: horyzontalne, środowiskowe i sektorowe.
W dokumentach horyzontalnych tworzenie zielonych miejsc pracy jest wplecione w realizację długookresowych celów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Nie ma tam konkretnych planów czy narzędzi ich kreowania, gdyż takie
dokumenty są nastawione na proces partycypacji i uczenia się, łączący bieżącą
analizę sytuacji z implementacją koncepcji i związanej z nią strategii oraz monitorowaniem. Strategie horyzontalne dobrze pełnią funkcję monitorującą działania
polityków, rządów i społeczeństwa, w tym przypadku w zakresie realizowania

Green Jobs De inition, www.bls.gov [30-03-2014].
The Environmental Goods and Services Sector, Eurostatat Methodologie and working papers
2009, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].
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Ta b el a 1
Najważniejsze dokumenty wspierające tworzenie zielonych miejsc pracy
Dokument

Zakres nawiązania do zielonych miejsc pracy
Dokumenty horyzontalne

Strategia „Europa 2020” i jej inicjatywy przewodnie, zwłaszcza Europa efektywnie korzystająca z zasobów i Unia innowacji

W strategii centralnym elementem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju
we wszystkich obszarach gospodarki, środowiska i życia społecznego. Szczególną rolę przypisuje się w niej gospodarce niskoemisyjnej, zwiększaniu efektywności energetycznej, oszczędzaniu energii, które są wymieniane jako determinanty zielonego wzrostu. Wymienionym działaniom powinno towarzyszyć tworzenie wielu nowych miejsc pracy. Strategia nie zawiera de inicji
zielonej gospodarki, zielonego wzrostu czy zielonych miejsc pracy, aczkolwiek pojęcia te są stosowane w wymienionych dokumentach szczegółowo
opisujących inicjatywy.

Strategia zrównoważonego rozwoju
UE

Nie używając pojęcia „zielonych miejsc pracy” pośrednio do tego nawiązuje.

Raport Green New Deal (Nowy
Zielony Ład – 2008 r.) opracowany
w ramach UNEP

Był to pierwszy dokument, w którym bezpośrednio napisano o konieczności
tworzenia tysięcy zielonych miejsc pracy w celu rekonstrukcji infrastruktury
gospodarki niskoemisyjnej. Zidenty ikowano w nim 6 sektorów, mających
największy potencjał w procesie transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Mianowicie:
• czysta energia, nowe, czystsze technologie i recykling,
• energia na obszarach wiejskich, w tym energia odnawialna i zrównoważone pozyskiwanie biomasy,
• zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne,
• infrastruktura służąca wykorzystaniu zasobów ekosystemów,
• zmniejszenie emisji dwutlenku węgla jako skutek ograniczenia/zaprzestania wycinania i degradacji lasów,
• zrównoważone miasta, w tym planowanie przestrzenne, transport miejski
oraz zrównoważone budownictwo.

Raport Green Jobs: Towards decent
working a sustainable low-carbon
word (2008 rok) opracowany na
potrzeby UNEP przez World Watch
Institute

Raport ten bazuje na istniejących inicjatywach i instrumentach promujących
zrównoważony rozwój, a miał na celu zidenty ikowanie „czystych” źródeł
wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju zielonych sektorów gospodarki, zielonych stanowisk pracy i zielonych technologii. Podjęto w nim próbę zde iniowania zielonych miejsc pracy poprzez wskazanie sektorów gospodarki, których to
dotyczy. Sektory te sklasy ikowano nieco inaczej niż raporcie Green New Deal:
• produkcja energii,
• transport,
• budownictwo,
• podstawowy przemysł,
• zarządzanie materiałami (zasobami),
• sprzedaż detaliczna (w tym promocja ekoefektywności, minimalizacja
konsumpcji, nowe usługi ekologiczne),
• żywność i rolnictwo,
• lasy.
Podkreślono w nim, że przejście do zielonej gospodarki wymaga między innymi lepszego zarządzania zmianami strukturalnymi i określonych zmian
w polityce zatrudnienia.

Raport UNEP Towards a Green Economy (W stronę zielonej gospodarki), (2011 rok)

Zgodnie z tym raportem, rozwój zielonej gospodarki i tworzenie zielonych
miejsc pracy opiera się na transformacji 10 kluczowych sektorów: rolnictwa,
budownictwa, energetyki, rybołówstwa, leśnictwa, turystyki, transportu, gospodarki odpadami i zasobami wodnymi, przemysłu efektywnego energetycznie.
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Dokument

Zakres nawiązania do zielonych miejsc pracy

Strategia Zielonego Wzrostu OECD
(2012 rok)

W tej strategii uznano, iż kluczowym elementem napędzającym zieloną gospodarkę i tworzenie nowych miejsc pracy jest wdrażanie innowacji. Powstawanie innowacji wymaga stworzenia warunków do efektywnej i wielostronnej współpracy obejmującej: naukę, edukację i technologię. Nie zde iniowano
w niej zielonych miejsc pracy. Poza tym skupiono się w niej tylko na 2 sektorach (energetyce i rolnictwie), pominięto nawet sektor gospodarki odpadami,
co bardzo zawęża pole odniesienia tego dokumentu.

Raporty Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO):
• Towards decent work in a sustainable low-carbon world (2008
rok),
• Working towards sustainable development: Opportunities for decent
work and social inclusion in a
green economy (2012 rok)

W pierwszym podano specy iczne wąskie i szerokie rozumienie zielonych
miejsc pracy (zostanie ono przytoczone w dalszej części niniejszego opracowania), właściwie bez ich precyzyjnego zde iniowania.
W drugim podkreślano rolę zielonych miejsc pracy w zapewnieniu ludziom
lepszych warunków pracy i procesie ograniczania wykluczenia społecznego.

Dokument końcowy z konferencji
Rio+20, The Futer We Want (2012
rok)

Nawiązuje do tworzenia zielonych miejsc pracy poprzez zapisy o rozwoju
zielonej gospodarki jako szansy wyjścia z kryzysu gospodarczego i polepszenia warunków życia ludzi.

Dokumenty środowiskowe
Mapa drogowa przejścia do konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki w 2050 roku (Roadmap for
Moving to a Competitive Low-Carbon Economy in 2050)

Precyzuje działania w dziedzinie klimatu, którym powinno towarzyszyć tworzenie zielonych miejsc pracy.

Strategia bioróżnorodności do
2020 roku i Przegląd polityki UE
dotyczącej jakości powietrza i emisji

W obu dokumentach wymieniane są rodzaje działalności gospodarczej i działania, które służąc realizacji celów środowiskowych powinny kreować nowe
miejsca pracy.

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu (COM
(2013)) oraz Siódmy program działań środowiskowych do 2020 roku

Przedstawiają unijne działania przybliżające do wprowadzenia zielonej gospodarki, które łączą się między innymi z tworzeniem zielonych miejsc pracy.

Komunikat Komisjii ds. Zatrudnienia
Exploiting the employment potential
of green growth, Towards a job-rich
recovery (SWW 2012) 92 inal

Zawiera ogólną de inicję zielonych miejsc pracy oraz określa sektory, w których powinny być osiągnięte korzyści z przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Zaliczono do nich: produkcję energii odnawialnej i konwencjonalnej, produkcję cementu, CCS, produkcję żelaza, maszyn i sprzętu elektrycznego, konstrukcje budowlane i transport.

Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego w sprawie ekoinnowacji –
tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu dzięki polityce ochrony
środowiska (2012/2294(INI))

W sprawozdaniu podkreślono rolę innowacji ekologicznych w tworzeniu nowych miejsc pracy, wymieniając przykłady działalności, którym taki proces
towarzyszył.

Opracowaniedla Komisji Europejskiej TheEnvironmental Goods and
Services Sector Eurostatat Methodologie and working papers (2009
rok)

Zawiera propozycję klasy ikacji zielonych miejsc z uwzględnieniem celów
środowiskowych. Sektor podzielono na 2 segmenty: związane z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami.
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Dokument

Zakres nawiązania do zielonych miejsc pracy
Dokumenty sektorowe mające wpływ na środowisko

Pakiet Klimatyczno-Energetyczny

Nie używano tam pojęć „zielona gospodarka” czy „zielone miejsca pracy” (one
upowszechniły się nieco później), ale przedstawiano scenariusze działań
zmierzających do realizacji zawartych w nim celów opisywanych formułą
20/20/20, z czym wiązała się między innymi zmiana w zakresie liczby miejsc
pracy i struktury zatrudnienia po przeprowadzeniu transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Polityka energetyczna UE

Bardziej skupiała się na innych celach niż zatrudnienie, nie używano w niej
pojęcia „zielone miejsca pracy”, aczkolwiek pośrednio na to wskazywała.

Energia 2050 – mapa drogowa
(Energy Roadmap 2050); Europejski plan efektywności energetycznej; Projekt przewodni: Polityka
przemysłowa w erze globalizacji;
Plan działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz
zrównoważona polityka przemysłowa; Komunikat: Przeciwdziałanie wyzwaniom na rynkach towarowych i surowcowych

W tych dokumentach w sposób mniej lub bardziej bezpośredni pisano o możliwościach tworzenia zielonych miejsc pracy. Pojawiły się w nich nawet różne
próby oszacowania ich liczby w sektorach bezpośrednio i pośrednio powiązanych z poszczególnymi dziedzinami gospodarki.

Źródło: opracowanie własne.

koncepcji zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju poprzez „zielone kołnierzyki”.
W dokumentach środowiskowych konkretniej niż w horyzontalnych są odwołania do tworzenia zielonych miejsc pracy w kontekście realizacji celów środowiskowych w różnych obszarach polityki ekologicznej. Natomiast najbardziej
precyzyjne zapisy, wraz ze wskazaniem warunków, działań i różnych instrumentów sprzyjających „zielonym kołnierzykom” znajdują się w dokumentach sektorowych mających wpływ na środowisko, a realizowanym przez poszczególne
sektory gospodarki.
Na podstawie analizy dokumentów (tabela 1) można zauważyć przynajmniej
jedną ważną rzecz, którą już uczyniono. Mianowicie, zidenty ikowano główne
obszary/sektory gospodarki istotne z punktu widzenia kreowania zielonych
miejsc pracy. W Unii Europejskiej zaliczono do nich: rolnictwo, budownictwo,
energetykę, rybołówstwo, leśnictwo, przemysł, turystykę, transport, zarządzanie
odpadami i gospodarowanie wodą. Obok nich można wskazać również inne dziedziny przyczyniające się bezpośrednio lub pośrednio do ograniczania presji na
środowisko (na przykład sektor ochrony przyrody i usługi na jego rzecz, edukacja, konsumpcja ekologiczna).
Zde iniowanie i zidenty ikowanie sektorów oraz dziedzin związanych z zielonymi miejscami pracy jest podstawą między innymi do wielowymiarowych analiz w kontekście kosztów i korzyści ich tworzenia, a także do przeredagowywania
lub opracowywania nowych polityk różnego rodzaju, tak by były kompatybilne

Problemy teoretyczne i metodyczne

ze strategiami przechodzenia na zieloną gospodarkę. Na tej podstawie można
również dokonać wstępnej analizy sytuacji dotyczącej zielonych miejsc pracy
w poszczególnych krajach oraz wskazać zmiany w tym zakresie. Z tego względu
w dalszej części opracowania przedstawiono to zagadnienie w odniesieniu
do Polski.

Warunki wspierające rozwój zielonych miejsc pracy
Kreowanie zielonych miejsc pracy nie odbywa się w samoistnie, gdyż jest
skorelowane z długofalowym procesem, zmierzającym do urzeczywistnienia celów i założeń zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Dokonanie zielonej transformacji nie jest łatwe i wymaga określonego wsparcia. Do warunków
wstępnych wspierających ten proces, determinujących również tworzenie zielonych miejsc pracy, można między innymi zaliczyć7:
• wieloletni proces wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju;
• rozwinięte sektory zielonej gospodarki;
• zaangażowanie instytucji unijnych i rządów krajowych, wola polityczna;
• duży rynek potencjalnych konsumentów zielonych produktów i usług;
• zaawansowane innowacje i technologie ekologiczne;
• rozwijający się sektor odnawialnych źródeł energii;
• realizowanie wyzwania zasobooszczędności i niskoemisyjności.
Biorąc powyższe pod uwagę, odpowiednio do potrzeb i możliwości poszczególnych krajów, należy między innymi odpowiednio wesprzeć zieloną transformację i zielone kołnierzyki przez: stworzenie i doskonalenie ram instytucjonalnych, tworzenie zachęt do rozwoju zielonych miejsc pracy, likwidowanie barier
w biznesie i innowacjach na rzecz ekologicznej modernizacji gospodarki, wspieranie i współ inansowanie zielonej infrastruktury oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Zielone kołnierzyki w Polsce
W Polsce nie istnieje o icjalna de inicja zielonych miejsc pracy. Próbę ich zdeiniowania podjął Instytut na rzecz Ekorozwoju, który rozumie je jako „miejsca
pracy, będące efektem przedsięwzięć związanych z inwestycjami kapitałowymi
lub nie kapitałowymi, które zmniejszają negatywny wpływ gospodarki i obszarów użyteczności publicznej na środowisko naturalne. Zielone miejsca pracy
mogą powstawać w każdym sektorze gospodarki pod warunkiem, że pracownicy
będą w sposób bezpośredni lub pośredni zaangażowani w polepszanie środowiska w danym obszarze oraz poczynią starania mające na celu wyeliminowanie
działań szkodliwych dla środowiska w perspektywie krótko- lub długotermino-

7

B. Ryszawska, op. cit., s. 89-90.
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Ta b el a 2
Pracujący w Polsce według stanu na 31 grudnia [tys.] i ich struktura [%]
Rok
Wyszczególnienie
Pracujący ogółem, w tym sekcje
A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwoa
B górnictwo i wydobywanie
C Przetwórstwo przemysłowe

Struktura
w 2008 roku

Struktura
w 2012 roku

14172,0

100,0

100,00

2376,1

2378,0

15,2

16,8

wzrost

184,7

173,0

174,1

1,4

1,3

spadek

2008

2010

2012

14037,2

14106,9

2128,3

Typ zmiany
w strukturze
x

2551,8

2436,5

2406,8

18,2

17,0

spadek

D wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę

152,7

159,1

143,4

1,1

1,0

spadek

E dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami, rekultywacja

132,0

140,9

143,5

0,9

1,0

wzrost

F budownictwo

877,5

865,2

867,0

6,3

6,2

spadek

G handel, naprawa pojazdów samochodowych

2287,2

2189,1

2122,9

16,3

15,0

H transport i gospodarka magazynowa

733,2

701,4

730,0

5,2

5,2

stały

I zakwaterowanie i gastronomia

274,7

237,4

246,4

2,0

1,7

spadek

J informacja i komunikacja

233,1

237,8

259,1

1,7

1,8

K działalność inansowa i ubezpieczenia

348,0

337,9

349,4

2,5

2,5

stały

L obsługa rynku nieruchomości

192,7

196,0

195,2

1,4

1,4

stały

M działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna

472,6

481,3

531,4

3,4

3,7

wzrost

N administrowanie i działalność
wspierająca

374,5

411,7

425,4

2,7

3,0

wzrost

O administracja publiczna i obrona narodowa,
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

919,0

970,1

958,2

6,6

6,7

wzrost

1058,1

1079,9

1086,0

7,5

7,7

wzrost

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna

728,9

764,4

779,6

5,2

5,5

wzrost

R działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją

145,8

148,4

147,0

1,0

1,0

stały

S pozostała działalność usługowa

202,4

200,7

217,6

1,4

1,5

wzrost

P edukacja

spadek

a pismo pogrubione – sekcje kojarzone z zielonymi kołnierzykami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny 2011, Warszawa 2012; Pracujący w gospodarce w 2012 r., Warszawa 2013.

Problemy teoretyczne i metodyczne

wej”8. Jest to bardzo szeroka de inicja zielonych kołnierzyków, trudna do przełożenia na konkretne pakiety działań w wymiarze rozwoju ekonomicznego i technologii, gdzie strumienie inwestycyjne koncentrują się na przygotowaniu i realizacji konkretnych, całościowych projektów, a w mniejszym stopniu na poszczególnych stanowiskach pracy9.
Brak usankcjonowanej de inicji zielonych miejsc pracy oraz fakt, że w Polsce
niewiele instytucji zajmuje się tą tematyką powoduje problem między innymi
z precyzyjnym określeniem rzeczywistej i prognozowanej liczby zielonych kołnierzyków oraz zaplanowaniem odpowiednich działań wspierających ich powstawanie.
W tabeli 2 przedstawiono zmianę struktury zatrudnienia w Polsce w latach
2008-2012. Rok 2008 był pierwszym rokiem, w którym pojawiła się pierwsza
o icjalna de inicja zielonych miejsc pracy w dokumentach międzynarodowych,
dlatego postanowiono sprawdzić jaka była struktura zatrudnienia w sekcjach
tradycyjnie kojarzonych z zielonymi kołnierzykami w danym momencie i jak
zmieniła się ona w ciągu 4 lat. W sposób pośredni może to świadczyć o realizacji
działań wspierających tworzenie zielonych miejsc pracy i przechodzenie do green economy, do czego obliguje nas członkostwo w Unii Europejskiej.
W badanym okresie zwiększyła się liczba pracujących prawie we wszystkich
sekcjach gospodarki tradycyjnie uznawanych za zielone (z wyjątkiem sektora D
– wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę). Zwiększył się również udział pracujących w tych sekcjach w ogólnej liczbie pracujących, co należy uznać za zadowalające z punktu widzenia zielonej gospodarki. Trudno jednak określić, ile z tych nowo powstałych miejsc jest faktycznie zielonych (przykładowo, czy wszystkie miejsca pracy wykreowane w rolnictwie są rzeczywiście proekologiczne). Potwierdza to zatem konieczność między
innymi przyjęcia o icjalnej de inicji zielonych miejsc pracy, odpowiednich uregulowań krajowych w tym zakresie, w tym opracowania całościowej strategii rozwoju zielonej gospodarki.
Kolejnym wnioskiem wynikającym z analizy struktury zatrudnienia jest to,
że zielone miejsca pracy mogą powstać w innych sekcjach gospodarki niż tylko
tych tradycyjnie zielonych. Wszędzie tam, gdzie będą w sposób bezpośredni lub
pośredni, na bieżąco lub w przyszłości przyczyniać się do ograniczania presji na
środowisko. Można więc uznać, że mamy jeszcze duży potencjał kreowania zielonych miejsc pracy.

8 Zazielenienie lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej,

Warszawa 2010.
Zob. Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim, red. D. Śledź, Raport z projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”, Białystok 2012,
www.zielonemiejscapracy.up.podlasie.pl [03-04-2014].
9
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Podsumowanie
Zielona transformacja generująca zielone kołnierzyki jest uznawana za swoiste remedium na istniejącą sytuację gospodarczą, upatruje się w niej bowiem
sposobu wyjścia z ciągle trwającego kryzysu gospodarczego oraz realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. O randze zielonych kołnierzyków świadczy
stosunkowo duża liczba dokumentów międzynarodowych i unijnych, w których
to zagadnienie jest podnoszone. Tworzenie zielonych miejsc pracy wymaga odpowiedniego wsparcia na wszystkich poziomach gospodarowania i decyzji politycznych, zarówno na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym.
W Polsce zjawisko tworzenia zielonych miejsc pracy jest dosyć nowe i brak
jego kompleksowego uregulowania oraz wspierania, co odbija się na tempie
przemian w tym zakresie. Niezbędne jest przyspieszenie określonych prac,
aby wykorzystać szanse, jakie oferuje transformacja brown economy w green economy.
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SOCIAL MARKET ECONOMY AND WELFARE STATE
AS THE BASIS OF BRUSSELS CONSENSUS
SUMMARY: The concept of social market economy since the World War II was a dominating one. There had been
dominated since the early 80s of the 20th century has been popularized. However, in practice, it has been
dominated speculative financial capital established from “values for stockholders”. A critical to the neoliberal
conception are the ideas of sustainable development and global regulation. There is a heated dispute pending
presently between the neo-liberal conception and the conception of sustainable development and global
regulation on the future of a society and an economy in the terms of the possibility of overcoming the present
crisis. The social market economy is still a valuable alternative to the neo-liberal economic model. These
conceptions of sustainable development and global regulation can be incorporated into a modified social market
economy. The European model of the welfare state is becoming more attractive to the Washington and Beijing
consensuses. This model is not only a historical achievement but also the solution for the future of Europe as well
as the present world subjected to the process of economic and social globalization. Nowadays, can be said, that
the importance of Brussels Consensus is growing for the world.
KEYWORDS: social market economy, welfare state, capital accumulation, financial capital, shareholder–value,
globalisation, sustainable development, global governance, Washington Consensus, Brussels Consensus, Beijing
Consensuses.
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Wstęp
W Europie do lat osiemdziesiątych XX wieku dominowała koncepcja społecznej gospodarki rynkowej opartej na wartościach rynkowych i społecznych. W warunkach neoliberalnej globalizacji koncepcja społecznej gospodarki rynkowej i jej wartości rynkowe i społeczne wydawały się odchodzić
ostatecznie w przeszłość. Ignorowano różnorodne zjawiska kryzysowe w gospodarce, społeczeństwie, a także w zakresie ochrony środowiska. Utrzymujący się współcześnie kryzys inansowy i gospodarczy świadczy o epoce wielkiej niestabilności. Jako krytyczna ocena założeń koncepcji neoliberalnej
globalizacji uchodzą koncepcje: globalnej regulacji (global governance)
i zrównoważonego rozwoju (sustainable development). W tych warunkach
stają się bardzo aktualne założenia społecznej gospodarki rynkowej, chociaż
współcześnie już na płaszczyźnie globalnej. Umożliwiałoby to zbudowanie
nowej epoki wielkiego umiarkowania, zamiast kryzysów inansowych i gospodarczych i narastaniu nierówności społecznych, występowania rozlicznych baniek spekulacyjnych. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej
stanowi duże osiągnięcie Europy, które zasługuje na szerokie upowszechnienie na całym świecie, przy wykorzystaniu mody ikacji wynikających ze współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Trzeba także odrzucić rozpowszechnioną opinię, że „rynki są zdolne do samoregulacji, że są stabilne trwałe i że
można na nich polegać”1. Współcześnie kształtuje się konsensus brukselski,
który można przeciwstawić konsensusowi waszyngtońskiemu i konsensusowi pekińskiemu. Podstawą konsensusu brukselskiego pozostaje nadal społeczna gospodarka rynkowa i państwo socjalne uzupełnione przez koncepcję
zrównoważonego rozwoju, a także globalną regulację.

Próba oceny współczesnej fazy rozwoju gospodarki
Przyjęcie rządów przez M. Thatcher (1979) w Wielkiej Brytanii i R. Reagana
(1980) w Stanach Zjednoczonych dało początek neoliberalnej ofensywie “kapitału” wobec dotychczasowych osiągnięć ekonomicznych i socjalnych poprzedniego
okresu. Globalizacja kapitału razem z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi przygotowała możliwości zwiększenia stopnia wyzysku siły roboczej.
Według Ch. Zellera: „Aktualna faza kapitalizmu charakteryzuje się selektywną
globalizacją i zwiększoną władzą kapitału inansowego, jak też specy iczną fazą
imperializmu”2. Można zgodzić się z opinią, że: „Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest to, że centralne miejsce zajmuje w niej instytucja giełdy
N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu. Wstęp do wydania polskiego G.W. Kołodko, tłum.
R. Mitoraj, Warszawa 2011, s. 22.
2 Ch. Zeller, Ein neuer Kapitalismus und ein neuer Imperialismus, w: Die globale Enteignungsökonomie, red. Ch. Zeller, Münster 2004, s. 63.
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pieniężnej i ważne znaczenie przypisuje się wartościom akcji giełdowych. Finansowa globalizacja rozprzestrzeniła problemy rynku inansowego na cały świat”3.
Przy końcu drugiej wojny światowej – pod politycznym kierownictwem
USA – dążono do stworzenia nowego ładu światowego. W 1944 roku utworzono instytucje „bliźniaków z Bretton Woods”, a więc Międzynarodowy
Bank Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), (Bank Światowy) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(International Monetary Fund – IMF). Pojawił się wtedy charakterystyczny
konsensus o tym, że tylko uregulowany kapitalizm, czyli społecznie odpowiedzialna gospodarka rynkowa i zdolne do działania państwa narodowe w postaci państwa socjalnego (dobrobytu), a także odpowiednie instytucje międzynarodowe, zdolne są do tego, aby móc przeszkodzić dramatycznym kryzysom gospodarczym i wojnom. Charakterystyczna była kontrola strumieni
kapitału, a przez to ograniczenia możliwości spekulacyjnych strumieni inansowych w stosunkach międzynarodowych. Sytuacja taka trwała kilkadziesiąt
lat po drugiej wojnie światowej aż do ofensywy neoliberalizmu i narastania
globalizacji (począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku).
Istotne znaczenie posiada historycznie rozwinięta struktura instytucji, która
reprodukuje kapitalistyczne stosunki własnościowe, określa panujące wzorce
akumulacji kapitału i przyczynia się do tego, że wiele zdecentralizowanych i potencjalnie sprzecznych decyzji poszczególnych ludzi podlega określonej koordynacji, tworząc ostatecznie sposób funkcjonowania państwa w gospodarce.
Globalizacja rozumiana jest najczęściej jako dalece zaawansowana faza internacjonalizacji kapitału i jego funkcjonowania we wszystkich regionach świata,
gdzie znajdują się tylko odpowiednie zasoby i rynki. Należy rozróżnić internacjonalizację rozumianą jako rozszerzenie ekonomicznych działań poza granice dotychczasowych państw narodowych i globalizację rozumianą jako daleko idącą
funkcjonalną i coraz bardziej kompleksową formę internacjonalizacji w warunkach otwarcia narodowych gospodarek. Ekonomiczne zmiany lat siedemdziesiątych i lat osiemdziesiątych XX wieku można scharakteryzować jako przejście od
międzynarodowej do globalnej gospodarki. Ważny aspekt dotyczył rozszerzenia
kapitalistycznych stosunków poprzez dodatkowe zakresy działania kapitału.
Najważniejsze znaczenie miały: załamanie się biurokratycznych dyktatur „realnego socjalizmu”, włączenie Chin do gospodarki światowej, rosnąca liczba kobiet,
które podejmowały płatną pracę poza domem, narastające fale prywatyzacji począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku, jak też zwiększenie sektora rynkowego w krajach Trzeciego Świata.
Współczesna polityka dąży do ogólnego przekształcenia dóbr, zasobów, technologii, służb i wiedzy (intelektualne prawa własności) w towary. Takie utowarowanie wydaje się nawet podstawową cechą aktualnej fazy kapitalizmu4. W tym
sensie zawiera pojęcie globalizacji także uogólnienie podstawowych zasad
współczesnej gospodarki rynkowej.
3
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G. Musiał, Z punktu widzenia ekonomii, Katowice 2008, s. 12.
Ch. Zeller, op. cit., s. 81.
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Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku można stwierdzić przyspieszoną internacjonalizację gospodarki w takich jej formach, jak: handel zagraniczny,
inwestycje zagraniczne, międzynarodowe przepływy kapitału w formie pieniężnej, przepływ wiedzy i innowacji technicznych. Procesy globalizacji zostały ułatwione w istocie przez gwałtowny wzrost międzynarodowych inwestycji bezpośrednich w latach osiemdziesiątych XX wieku, a przede wszystkim przez globalizację rynków inansowych i pieniężnych. Procesy te sprawiły, iż poprzednio raczej rozdzielone gospodarki narodowe w coraz większym stopniu stały się wzajemnie powiązane i zależne od siebie. Stany Zjednoczone są nadal dominującym
mocarstwem gospodarczym i militarnym. Obejmują ono 5% ludności świata, ale
są odpowiedzialne za 40% światowych wydatków zbrojeniowych.
Współczesną gospodarkę kapitalistyczną, uwzględniając podstawowe cechy
akumulacji kapitału, charakteryzuje5:
1. Koncentracja produkcji i kapitału w formie globalnych oligopoli, towarzystw
holdingowych i koncernów inansowych, które odgrywają podstawową rolę
w gospodarce światowej.
2. Powiązania kapitału przemysłowego z kapitałem inansowym następują
przykładowo w formie instytucjonalnych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych. Opierająca się na kapitale inansowym „oligarchia inansowa” wywiera znaczny wpływ – przez inwestycje inansowe – na całą współczesną gospodarkę. Kapitał inansowy na podstawie swojej pozycji gospodarczej i możliwości działania może zagarnąć część zysków z innych sektorów gospodarki.
3. Eksport kapitału i eksport towarów – jak też reinwestowane celowo zyski są
tylko częścią ekonomicznej ekspansji. Dominująca władza amerykańska dzięki
swojej geoekonomicznej, geopolitycznej i militarnej pozycji była dotąd w stanie zabezpieczyć dla siebie w dotychczasowych warunkach ciągły dopływ
netto kapitału, towarów i zasobów ludzkich.
4. Globalne oligopole są zarówno bezwzględnymi rywalami, jak też partnerami
kooperacji. Walczą one o rynki i tworzą granice dostępu wobec potencjalnych nowych rywali ekonomicznych. Postępujący podział pracy w obrębie
i pomiędzy globalnymi oligopolami głównych mocarstw i powiązania kapitału inansowego zmusza je jednak do rozwoju różnorodnych form kooperacji.
5. Terytorialny podział Ziemi pomiędzy poszczególnymi mocarstwami jest procesem ciągłym, który zachodzi wraz z nowym kształtowaniem się nierównych stosunków ekonomicznych, społecznych i przestrzennych. Sprzeczne
procesy – integracja i wyłączanie określonych obszarów nakładają się na siebie (przykładowo obszary tak zwanych państw upadających).
6. Akumulacja przez wywłaszczanie, jak też zawłaszczanie określonych zasobów, podporządkowywanie niekapitalistycznych zakresów gospodarowania
przez wielkie koncerny i ogólnie przekształcanie wszystkich potencjalnie

Nawiązuje się do pracy: Ch. Zeller, op. cit., s. 111-112. Por. też: E. Altvater, Der grosse Krach.
Oder Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen von Politik und Natur, Münster 2010, cz. 3.
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zyskownych dóbr, usług, zasobów naturalnych i ludzkich w towary, stają się
istotnymi cechami współczesnej globalnej gospodarki.
Współczesne warunki akumulacji kapitału i funkcjonowania gospodarki stają się jednak wyjątkowo niestabilne. Redukcja państwa socjalnego, uelastycznienie pracy i brak możliwości zatrudnienia, rozpowszechnione ubóstwo i wykluczenie społeczne ograniczyły siłę nabywczą, a tym samym ogólny popyt ludności.
Proces ten w USA, Europie, Japonii, a także na peryferiach kapitalizmu, przebiega
jednak w bardzo zróżnicowany sposób. Geogra iczne i sektoralne ekspansje kapitału doprowadziły po załamaniu się Związku Radzieckiego i rozwoju Chin – jako
ważnego bene icjenta inwestycji bezpośrednich – do wyjątkowego nierównego
i niestabilnego charakteru globalnej akumulacji. Prywatyzacja dotychczasowych
zakresów publicznego transportu, oświaty i służby zdrowia obiecuje i tworzy
nowe zakresy szybkiego pomnażania zysków. Jednocześnie oddziaływają one negatywnie na siłę nabywczą dużej części ludności świata (tak zwanych przegranych globalizacji). Polaryzacja pomiędzy zwycięzcami i przegranymi zachodzi
wraz z rosnącym transferem zasobów, które absorbują coraz bardziej także kapitalistyczne metropolie z peryferii gospodarki kapitalistycznej.
W sektorze inansowym zasadnicze zmiany wyrażają się w deregulacji i globalizacji rynków inansowych, dominujących pod względem gospodarczym.
Turbulencje rynków inansowych, powstawanie inansowych kryzysów i powszechność różnorodnych form spekulacji pomiędzy bankami i różnymi funduszami
i instytucjami o dysponowanie wartościami majątkowymi, wskazują na ogromną
łatwość załamania się inansów, a tym samym realnych procesów gospodarczych.
Współczesny wzorzec akumulacji zdominowany przez działalność inansową
wystąpił wprawdzie głównie w USA, ale charakteryzuje on całą współczesną gospodarkę światową. Taki wzorzec akumulacji oparty na amerykańskiej dominacji
inansowej pozostaje wyjątkowo niestabilny, chociaż w praktyce obejmuje cały
świat. Jako wzorzec, USA polega właśnie na dominującej roli USA w gospodarce
światowej, jak też na ich sile ekonomicznej, politycznej i militarnej. Wzorzec akumulacji zdominowany przez kapitał inansowy dotyczący płaszczyzny globalnej,
a także poszczególnych gospodarek, nie zapewnia ich wyrównania, a także nie
zaspakaja masowej konsumpcji, ale polega na rosnącej społecznej i przestrzennej nierówności i fragmentaryzacji, jak i powstawaniu ekonomicznych różnorodnych dysproporcji.
Współcześnie można mówić o ogromnej roli „globalnej ekonomii zawłaszczania”, a więc rozwoju akumulacji kapitału przez takie jej współczesne formy,
jak:
• różnorodne formy klasycznej akumulacji pierwotnej (wywłaszczania drobnych producentów w skali globalnej);
• nowoczesne formy powiększania i rozszerzania kapitalistycznych stosunków własności i produkcji (prywatyzacja usług publicznych i infrastruktury,
systemów emerytalnych, ubezpieczeń społecznych, powstanie funduszy hedgingowych i funduszy private equities);
• rozpowszechnione procesy oszustwa i grabieży przez wielkie koncerny
(liczne skandale inansowe prowadzące do ruiny wielu przedsiębiorstw
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i obywateli); należy tutaj także bardzo rozpowszechniony system unikania
podatków przerzucanych zazwyczaj na pracobiorców i konsumentów;
• zawłaszczanie i przechwytywanie wytworzonych wartości ekonomicznych
w innych zakresach społecznej formy wytwarzania (między innymi z innych
przedsiębiorstw, regionów i krajów); wyzysk krajów Trzeciego Świata i krajów znajdujących się na etapie transformacji systemowej (dumping płacowy
i walutowy), jak też poprzez nowe formy działalności inansowej (ekspansja
różnorodnych derywatów inansowych);
• patentowanie i rozszerzanie własności kapitalistycznej na przyrodę i całą
współczesną wiedzę.
Kapitalizm rozwinął różnorodne mechanizmu „ekonomii wywłaszczania”,
które dotyczą samej istoty jego funkcjonowania. W ich wyniku – na podstawie
nierównych monopolistycznych albo oligopolistycznych stosunków władzy i spekulacyjnych działań – zachodzi często grabież istniejących wartości majątkowych
oraz różnorodne praktyki wykorzystania pomiędzy grupami kapitału, takie jak
środki przymusu i działania kryminalne, zafałszowania bilansów i zysków przedsiębiorstw, strukturalne zniszczenie majątku przez in lację, system kredytowy
i hipoteczny, prawo upadłościowe. Przykładowo, załamanie się amerykańskiego
koncernu Enron równało się wywłaszczeniu tysięcy pracobiorców, którzy swoje
zaopatrzenie emerytalne powiązali z losem tego właśnie koncernu. Współcześnie
ogromną rolę w powiększaniu zysków odgrywają różnorodne metody unikania
podatków przez wielkie przedsiębiorstwa, zwłaszcza o charakterze globalnym.
Następna forma akumulacji zachodzi częściowo przez nowe formy inwestowania, zawłaszczania i centralizację części wytworzonych wartości ekonomicznych w innych społecznych formach organizacji poprzez nowe inansowe, organizacyjne i instytucjonalne ośrodki akumulacji kapitału. Przykładowo, globalnie
działające koncerny farmaceutyczne zawłaszczają przez nierówną kooperację
z małymi irmami i uniwersytetami wiedzę, technologię, prawa własności i prawa sprzedaży, które wiążą się z opłatami licencyjnymi, udziałem w obrocie akcjami i udziałami kapitałowymi.
Do bardzo istotnej formy zwiększania akumulacji można zaliczyć rozszerzenie możliwości patentowania, między innymi biologiczne piractwo przez patentowanie materiału genetycznego, rozwój intelektualnych praw własności, utowarowienie, kontrolę, zawłaszczanie zasobów naturalnych, nawet takich, jak woda
i powietrze, wiedzy naukowej i technologicznej, intelektualnej własności, jak też
dotychczasowych elementów kultury i dziedzictwa historycznego. Można więc
stwierdzić, że „kapitalizacja przyrody i wiedzy naukowej, należą do podstawowych cech aktualnej fazy rozwoju kapitalizmu w warunkach dominacji kapitału
inansowego”6. Co więcej, „w warunkach kapitalizmu nauka jest włączona w obszar działania kapitału prywatnego”7. Wymienione formy akumulacji kapitału
mają decydujące znaczenie we współczesnej fazie kapitalizmu, która odbywa się
w warunkach liberalizacji, deregulacji i prywatyzacji gospodarki. Aktualną fazę
6
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kapitalizmu można określić jako globalną ekonomię wywłaszczenia. Tendencja
do przekształcania wszystkiego w towary jest podstawową cechą aktualnej fazy
kapitalizmu. Wraz z globalizacją kapitału próbuje kapitalizm uwolnić się od
wszystkich przymusów, norm i instytucji, które jego funkcjonowanie w różnym
stopniu zawężają i regulują. Podstawową cechą aktualnej formy kapitalizmu staje
się “ultrautowarowienie” gospodarki, a nawet społeczeństwa, to znaczy tendencja do tego, aby wszystko to, co można zyskownie zorganizować i wydzielić, uczynić towarami i korzystnie sprzedać.
Centralizacja władzy polityczno-ekonomicznej na rynkach inansowych prowadzi do powstania kompleksu „Wall-Street-Ministerstwo Finansów – MFW”,
który wykonuje ogromną władzę inansową na świecie8. Istniejący w USA wzorzec akumulacyjny – oparty na dominacji kapitału inansowego – wywiera swoje
oddziaływanie na płaszczyźnie globalnej. Przy tym, Stany Zjednoczone są skazane jednak na gospodarkę chińską jako „współczesną fabrykę świata”, co tylko
zwiększa możliwości akumulacji kapitału w wyniku ogromnego wyzysku chińskiej siły roboczej.
Kryzys inansowy, gospodarczy i ekologiczny stanowi bezpośrednie zagrożenia warunków egzystencji i społecznych warunków życia określonych klas i grup
ludności. Nowoczesne technologie należy określić jako część współczesnego panowania ekonomicznego. Nie są one na pewno neutralne społecznie w zakresie
nowych form akumulacji kapitału. Kapitalizacja przyrody i wiedzy naukowej stają się współcześnie ważną cechą aktualnego rozwoju kapitalizmu w warunkach
dominacji kapitału inansowego.
Współczesne koncepcje trwałego rozwoju i globalnego kierowania stanowią
poniekąd nową próbę ograniczenia sprzeczności i kon liktów w zakresie możliwości akumulacji globalnego kapitalizmu. Natomiast program neoliberalnej ekonomii dąży do tego, aby jeszcze bardziej powiększyć możliwości akumulacji kapitału i wytworzyć optymalne instytucjonalne warunki ramowe dla powiększenia
zysków przez transnarodowe koncerny przemysłowe i inansowe. Ślepa wiara w
nowe technologie i całkowity brak odpowiedzialności społecznej, przyczyniają
się do powstania nowych strategii panowania, gdzie siłą napędową stają się
„wartości dla akcjonariuszy” (shareholder-value), którymi kierują się instytucjonalni inwestorzy i rynki inansowe. Współcześnie zwalnia się często zatrudnionych, aby tym samym wpływać odpowiednio na wzrost własnych kursów na
giełdach. „Wartość dla akcjonariuszy” skupia się na korzyściach dla właścicieli
kapitału, a tylko w małym stopniu na interesach pozostałych uczestników rynku
(zwłaszcza pracobiorców i konsumentów). Podstawowe założenia współczesnego globalnego kapitalizmu wiążą się z rozszerzeniem praw własności na dotychczasowe usługi publiczne i infrastrukturę, a także na procesy biologiczne jak, też
niekiedy drastyczne ograniczenie praw socjalnych pracujących. Można się zgodzić z opinią iż: „Globalny kapitał podlega reprodukcji, reprodukując jednocześnie warunki pozwalające mu na ciągłe samoodtwarzanie (…) Ponieważ rynek
ma charaktery światowy, to maksymalizacja zysku może odbywać się w skali
8
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planety”9. Współczesny globalny kryzys inansowy i gospodarczy jest wynikiem
braku równowagi pomiędzy działalnością regulacyjną państw, organizacji międzynarodowych a funkcjonowaniem współczesnych rynków, gdzie brakuje odpowiedniej regulacji i koniecznego zarządzania ryzykiem. Dążenie do wysokich
zysków doprowadziło do rozwoju różnego rodzaju „baniek” spekulacyjnych
(w zakresie akcji, walut, nieruchomości, surowców i energii).
Wyobrażenie o wolnej gospodarce rynkowej jako o samostabilizującym się
systemie funkcjonowania stało się współcześnie bardzo wątpliwe. Stanowi ono
raczej nieaktualny już relikt sięgający czasów racjonalizmu oświeceniowego.
Nie stanowi on na pewno punktu docelowego rozwoju gospodarki światowej, co
wykazał kryzys inansowy i gospodarczy w latach 2008-2010. Można się zgodzić
z przekonaniem, że: „Tylko nowy system globalnej regulacji – począwszy od walut,
ruchów kapitału, handlu, ochrony środowiska – mógłby doprowadzić do tego, że
kreatywna energia gospodarki światowej byłaby użyteczna dla człowieka i jego
potrzeb”10. Stąd też potrzebna jest reforma gospodarki światowej, aby mogła być
ona zgodna z różnorodnością kultur, systemów rządów i gospodarek rynkowych.
Globalny rynek – w postaci hyperglobalizacji – stanowił przykład projektu
politycznego realizowanego dotąd z żelazną konsekwencją, bo korzystnego dla
globalnych koncernów i rozwiniętych gospodarczo państw. Jego fantastyczna
możliwość rozszerzania się wynika z możliwości niszczenia dotychczasowych
przemysłów, zawodów i form życia. Jednakże taka globalizacja „nie służy dziś potrzebom licznych biednych na świecie. Nie służy najczęściej poprawie środowiska naturalnego. Nie służy zapewnieniu stabilności gospodarki światowej”11.
W tym miejscu warto nawiązać do wartości przyjmowanych w społecznej gospodarce rynkowej, które w okresie dominacji neoliberalnej globalizacji uległy nieco
zapomnieniu, zachowują nadal swoją aktualność jako podstawa współczesnej
gospodarki i państwa socjalnego.

Społeczna gospodarka rynkowa – podstawowe cechy
Europejskie państwo socjalne jest wynikiem trwającej ponad 150 lat ostrej
walki o emancypację pracy w sensie współodpowiedzialności i uczciwego uczestnictwa w kon likcie społecznym i podziale dochodu narodowego z kapitałem.
Dopiero wielka depresja z 1929 roku, powstanie Związku Radzieckiego i przerażające skutki drugiej wojny światowej spowodowały, że europejski establishment zgodził na uczestnictwo pracobiorców w społecznej wspólnocie dobrobytu.
Europejski model państwa socjalnego jest tym samym „dzieckiem” drugiej połowy XX stulecia i społeczną próbą instytucjonalnego wprowadzenia bardziej
uczciwej równowagi pomiędzy pracą a kapitałem. Społeczna gospodarka rynkowa
G. Musiał, op. cit., s. 133.
J. Gray, Die falsche Verheissung, Der globale Kapitalismus und seine Folgen, 2. Au l., Berlin
1999, s. 272.
11 J. E. Stiglitz, Globalizacja, tłum. H. Siembierowicz, Warszawa 2004, s. 26.
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jest niemieckim wariantem europejskiego państwa socjalnego. W praktyce niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej spokrewniony jest ściśle z nowoczesnym modelem państwa socjalnego rozwiniętego w Skandynawii. Dla przedstawicieli koncepcji społecznej gospodarki rynkowej ważne są dwa podstawowe
cele ładu politycznego i społeczno-gospodarczego: wolność ekonomiczna i sprawiedliwość społeczna.
„Duchownymi ojcami” społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech byli
między innymi Franz Böhm, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Friedrich A. Lutz,
Leonhard Miksch, Fritz W. Meyer, Walter Eucken i Alfred Müller-Armack12. Poszukiwała ona konsensu społecznego i wiązała się z podjęciem problemów „kwestii
społecznej”. Jej podstawą była korekta konstrukcyjnych braków mechanizmu
rynkowego i próba przeszkodzenia immanentnym tendencjom do jego destrukcyjnych działań i rozwiązań13. W ujęciu A. Müllera-Armacka „sensem społecznej
gospodarki rynkowej jest zasada wolności na rynkach powiązana ze społecznym
wyrównaniem”14. Idea społecznej gospodarki rynkowej wiąże się więc z łączeniem zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej ze społecznymi możliwościami wyrównawczymi dla uboższych.
Społeczna gospodarka rynkowa jest instrumentem realizacji bardziej wszechstronnego społecznego humanizmu. Stąd też musi państwo swoje działania
orientować na trzech podstawowych zasadach: zasadzie społecznej, zasadzie
stabilizacji i zasadzie konkurencji:
• zasada społeczna – państwo musi aktywnie uczestniczyć w podziale dochodów i umożliwiać biednym w społeczeństwie godną egzystencję poprzez regulację płac, transfery społeczne i pozostałe świadczenia;
• zasada stabilizacji – państwo musi uprawiać politykę konkurencji, aby ograniczać wahania koniunkturalne i troszczyć się o pełne zatrudnienie;
• zasada konkurencji – państwo musi uprawiać aktywną politykę utrzymania
konkurencji, aby niedoprowadzić do nagromadzenia się władzy na rynku poprzez koncentrację gospodarczą i procesy monopolizacji w gospodarce.
Państwowa polityka gospodarcza i społeczna nie może jednak w swoim działaniu – w ramach koncepcji społecznej gospodarki rynkowej – naruszać trzech
dalszych zasad o charakterze liberalnym: gotowości do wydajnych świadczeń,
sprawiedliwości podejmowanych świadczeń i zgodności w wymogami rynkowymi.
Społeczna gospodarka rynkowa przyjmuje określone wartości, a w ich ramach tak zwane wartości podstawowe. Jest charakterystyczne, że pojęcie „wartość” używane jest w większości nauk społecznych. W myśleniu ilozo icznym
pojęcie wartości wiąże się z istotą dóbr, a więc ideałami ludzkiego działania. Wartości można określić jako ogólne i podstawowe warunki dla orientacji działań.
Podstawowe wartości posiadają charakter nadrzędnych wyobrażeń społeczeńO. Schlecht, Die Idee der Sozialen Markwirtschaft, w: Die Gesellschaft verp lichtet. Kirche und
Wirtschaft in Dialog, red. O. Bocklet, P. Fels, H. Löwe, Bonn 1994, s. 90.
13 A. Müller-Armack, Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, w: Wirtschaftsordung und Wirtschaftspolitik, red. A. Müller-Armack, Bern-Stuttgart 1976, s. 115.
14 A. Müller-Armack, Die zweite Phase der Sozialer Marktwirtschaft, w: ibidem, s. 243.
12

29

30

Ekonomia i Środowisko 3 (50) • 2014

stwa, które wyznaczają ludzkiemu współżyciu wzorce działania15. Za podstawowe wartości w otwartym społeczeństwie uchodzą: wolność, odpowiedzialność,
równość i sprawiedliwość. Istnieją one we współczesnych państwach narodowych, stanowiąc podstawę „konstytucji” społeczeństw demokratycznych. Nowoczesne pojęcie wolności opiera się na założeniach, które podkreślają emancypację jednostki. Łączy się ono z zasadą odpowiedzialności, które wiążą się z „rzeczowością” i „dystansem wobec rzeczy i ludzi”.
Rozwój społecznej gospodarki rynkowej wynikał z „powojennego kompromisu pomiędzy kapitałem i pracą. W punkcie podstawowym tej umowy społecznej, gdzie próbowano uzgodnić demokrację i kapitalizm, była gwarancja pełnego
zatrudnienia”16.
Stąd związki zawodowe znajdowały się w jej ramach w głębokiej symbiozie
z państwem narodowym. W okresie powojennym narodowe polityki pełnego zatrudnienia umożliwiły państwom europejskim osiągnięcie określonego poziomu
równości, praw uczestnictwa w życiu społecznym i materialnego dobrobytu.
Innymi słowy, podstawowe społeczne prawa obywateli nie podlegały narodowej
i międzynarodowej konkurencji. Dlatego też wolny handel, gospodarka rynkowa
i państwo socjalne były zgodne ze sobą. Taki rozwój osiągnął „punkt szczytowy”
w późnych latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.
Jednocześnie w wyniku funkcjonowania „systemu z Bretton Woods” uniemożliwiono rozwój spekulacji inansowych w skali międzynarodowej.
Państwo socjalne pojawiło się w wyniku powstania tak zwanej kwestii socjalnej związanej z rozwojem kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (od połowy
XIX wieku). Kwestia socjalna obejmuje wciąż na nowo stawiane problemy lepszego ładu społecznego, przezwyciężenie społecznie błędnych ekonomicznych tendencji rozwojowych i pomoc dla określonych grup społecznych znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. W terminologii nauk społecznych funkcjonują dwa
pojęcia: „państwo socjalne” i „państwo dobrobytu” (to ostatnie nawiązuje do angielskiego pojęcia welfare state). Pojęcia te wiążą się z dwoma historycznymi
i funkcjonalnymi zakresami działania państwa w warunkach nasilenia się kwestii
socjalnej. Państwo socjalne rozwinęło się już w końcu XIX wieku jako odpowiedź
na ówczesną kwestię socjalną stanowiąc system zabezpieczenia społecznego lub
inaczej uspołecznienia ryzyka życia w społeczeństwie przemysłowym (ryzyka
choroby, wypadków, śmierci, bezrobocia, starszego wieku, czy bezdomności).
Miejscem działania państwa socjalnego stał się głównie resort polityki społecznej (administrowanie różnymi systemami ubezpieczeń społecznych, służbą zdrowia, kształceniem i oświatą oraz rodziną i młodzieżą).
Natomiast jako „państwo dobrobytu” należy rozumieć taką polityczną formę
społeczeństwa kapitalistycznego, gdzie dążono do powiązań sfery politycznej
i ekonomicznej, a więc do pogodzenia roli „obywatela” z „homo oeconomicus”.
15 Ch. Hubig, H. J. Müller, Wert, w: Staatslexikon. Recht-Wirtschaft-Gesellschaft, Bd. 5, red. v.d.
Görres Gesellschaft, 7. Au l., Freiburg i. Br. u.a. 1989, s. 964.
16 W. Streeck, Gewerkschaft zwischen Nationalstaat und Europäische Union, w: Die Zukunft des
Staates und der Politik, red. D. Messner, Bonn 1998, s. 219.
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Powstanie „państwa dobrobytu” było wyrazem polityki interwencjonizmu
na skutek wielkiego kryzysu gospodarczego lat trzydziestych XX wieku. Państwo
dobrobytu rozwinęło się szczególnie silnie w Skandynawii, Niemczech, Austrii,
Holandii i Szwajcarii. Funkcjonowanie państwa dobrobytu odbywało się w warunkach wszechstronnego interwencjonizmu państwa przy aktywnym współdziałaniu związków zawodowych, a także partii socjaldemokratycznych i chrześcijańsko-demokratycznych.
Wszechstronny interwencjonizm gospodarczy i społeczny stał się wtedy zasadą organizacyjną państwa, a zarazem motorem wszechstronnej modernizacji
całego społeczeństwa. Dokonywało się to pod hasłami „wzrostu gospodarczego”,
„pomnażania równości szans” i „integracji całego społeczeństwa”. Stąd też można
określić „państwo dobrobytu” jako konkretną historyczną postać zorganizowanego kapitalizmu, gdzie stosunki społeczne poddano wszechstronnym regulacjom państwa.
„Społeczna gospodarka rynkowa” poszukiwała konsensusu społecznego
i wiązała się z rozwiązywaniem problemów „kwestii społecznej”. Wiadomo,
że konieczna jest „korekta konstrukcyjnych braków mechanizmu rynkowego
i przeszkodzenie immanentnym tendencjom do destrukcyjnych rozwiązań”17.
Świadomie sterowana gospodarka rynkowa oznacza sytuację, gdzie dochody
otrzymane w ramach konkurencyjnej gospodarki poddaje się odpowiedniej korekcie, a także tworzy się stabilny porządek społeczny i umożliwia realizację celów społecznych.
Już w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku dużą popularność zdobyła koncepcja neoliberalizmu. Podstawowe tezy neoliberalnej ekonomii służą współczesnej elicie gospodarczej i politycznej jako usprawiedliwienie dla jej własnej roli
w społeczeństwie, zwłaszcza zakresu możliwości akumulacji kapitału. Jak zauważyła V. Forrester współczesna gospodarka posiada charakter międzynarodowy, gdyż dominuje „świat zjawisk multinarodowych, transnarodowych, absolutnego liberalizmu, globalizacji, deregulacji, wirtualnej ekonomii”18. Koncepcja
neoliberalizmu tworzy przy tym podstawę „jednolitego myślenia”, które stało się
podstawą funkcjonowania wprost „monstrualnego aparatu” współczesnej biurokracji i wielkich globalnych koncernów. Trzeba mówić nawet o kolonizacji całego
społeczeństwa przez ideologię neoliberalizmu opartej na dogmacie korzyści ekonomicznych znajdujących się ponad innymi prawami. Wielkie koncerny posiadają współcześnie możliwości oddziaływania politycznego i zakres prywatnej władzy jaki nieznany był w historii. Jednakże sam neoliberalizm wyraźnie zawiódł,
ponieważ jego podstawowe komponenty: fundamentalizm rynku i konserwatyzm w zakresie wartości nie mogą być pogodzone ze sobą w długim czasie,
a w praktyce gospodarczej prowadzą do rozwoju różnorodnych baniek spekulacyjnych. W tych warunkach narasta zainteresowanie modelem społecznym w całej Europie, gdzie wydaje się on nadal najlepszym rozwiązaniem ekonomicznym,
A. Müller-Armack, op. cit., s. 115.
V. Forrester, Der Terror der Ökonomie. Aus dem Französischen von T. Scheffel, München
1998, s. 33.
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w przecież w nadal bardzo niedoskonałym świecie, szczególnie w rozwiązaniach
skandynawskich19.
Współcześnie koncepcja społecznej gospodarki rynkowej pozostaje między
innymi w Niemczech względnie nielubianym modelem sukcesu. Przede wszystkim konserwatywni i neoliberalni ekonomiści i politycy próbowali w ostatnich
latach społeczną gospodarkę rynkową w Niemczech przekształcić przy pomocy
hasła „nowa społeczna gospodarka rynkowa”, aby ją bliżej ukierunkować na liberalny model gospodarki amerykańskiej. Łącząca się z takimi działaniami koncentracja dochodów i majątków nie znajduje w Niemczech i w Europie jednak żadnego przyzwolenia społecznego.
W Polsce, zgodnie z art. 20 Konstytucji RP z 1997 roku, funkcjonuje społeczna gospodarka rynkowa. Z pewnością jest wiele przyczyn, które wpłynęły na formalny wybór właśnie takiego modelu dla funkcjonowania gospodarki Rzeczypospolitej i właśnie ów „wymiar społeczny” odegrał istotną rolę. Przyjęto rozwiązanie oparte na koncepcji występującej w niemieckiej gospodarce, uznając je za
najbezpieczniejsze i w największym stopniu spełniające oczekiwania różnych
środowisk dotyczące ładu gospodarczego funkcjonującego w państwie. Jednakże
Polska może stanowić dowód tego, jak trudno o satysfakcjonujące rozwiązania
w zakresie kształtowania ładu gospodarczego i społecznego. Mimo bowiem,
że ich transformację w kierunku gospodarki rynkowej zapoczątkowano już przed
ponad 20. laty (w 1989 roku), to społeczne kwestie ustrojowe nie zostały dotychczas odpowiednio rozwiązane. Znajduje to potwierdzenie w konstatacjach wielu
naukowców, gdzie wskazuje się na negatywne następstwa braku konsekwentnej
polityki i kształtowania ładu gospodarczego i społecznego. Chociaż, jak się twierdzi: „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów
społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej”
(art. 20 Konstytucji RP). Często pojęcie to rozumiane jest nader opatrznie na
wzór i podobieństwo wyłącznie redystrybucyjnej polityki socjalnej i jest de iniowane błędnie, jako synonim interwencjonizmu państwowego, przede wszystkim
w sferze podziału dochodu. W wielu przypadkach występuje nadal fascynacja
neoliberalnymi rozwiązaniami amerykańskimi, co prowadzi do rozwoju tak zwanego „nadwiślańskiego neoliberalizmu”20.
Społeczna gospodarka rynkowa jest koncepcją zgodnie z którą państwo ma
stać na straży funkcjonowania gospodarki, utrzymać przejrzystość rynku i zapewniać swobodny dostęp do rynku dla jego uczestników. Rola państwa ma się
sprowadzać głównie do troski o stabilność pieniądza, zapewnienia swobody handlu z zagranicą, prowadzenia polityki sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu,
a także pełnemu zatrudnieniu, ochronie własności prywatnej i swobodzie zawierania umów. Jednocześnie są niezbędne realizacja zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju i udział w globalnym kierowaniu.
J. Müller, Ökonomische Zeitenwende, Globaler Systemwettkampf im 21. Jahrhundert. Was
kommt nach dem Ende des Neoliberalismus, Marburg 2011, s. 242.
20 Por. G.W. Kołodko, Od szoku do terapii, „Rzeczpospolita” 2009, 28 grudnia, s. A13.
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Społeczna gospodarka rynkowa w warunkach globalizacji
Globalizacja zakłada przystosowanie polityki gospodarczej i społecznej do
imperatywów gospodarki światowej. Globalizacja oznacza przy tym rozszerzenie społecznej współzależności działań poza granice narodowe21. Problematyka
globalizacji pojawiła się jako podstawowy problem gospodarczy i polityczny dopiero po 1989 roku, a więc wówczas gdy załamał się dotychczasowy dwubiegunowy podział świata: „realny socjalizm” versus „wolny świat”. Współcześnie można już mówić o koncepcji „jednego świata” sformułowaną przez szkołę systemu
światowego, gdzie istnieje „jeden świat”, który jest jednak bardzo zróżnicowany
na: centrum, obszary półperyferyjne i peryferie społeczeństwa i gospodarki
światowej.
Taki sposób funkcjonowania, aby „pracę kupować tam, gdzie jest ona najtańsza, podatki płacić tam, gdzie są najniższe, a zakłady wytwórcze budować tam,
gdzie normy ekologiczne są najbardziej liberalne, prowadzi w sposób przymusowy do społecznych problemów z którymi nie może sobie poradzić poszczególne
państwo” 22. Podstawowymi cechami globalizacji stały się liberalizacja kontaktów inansowych i handlowych, deregulacja państwa socjalnego i prywatyzacja.
W tych warunkach zagrożone zostały dotychczasowe osiągnięcia społeczne,
a światu zaczyna zagrażać globalny „kasynowy kapitalizm” oparty na imperatywie rynku światowego, globalnej konkurencji i spekulacjach inansowych. Globalizacja wymaga coraz bardziej ram instytucjonalnych i politycznej regulacji, gdyż
dotychczasowe struktury państw narodowych stają się mało efektywne pod
względem skuteczności społecznej. Jako nowy dyskurs polityczno-społeczny pojawiła się idea globalnego sterowania (global governance), gdyż przestała wystarczać zdolność narodowej polityki w zakresie „udomowienia kapitalizmu”23.
Bez nowych instytucji i regulacji w skali globalnej, europejskiej i narodowej, podstawowe zasady społecznej gospodarki rynkowej stają się coraz bardziej zagrożone.
Po bezprzykładnym zwycięstwie gospodarki rynkowej i załamaniu się gospodarki „realnego socjalizmu” współcześnie gospodarka rynkowa znalazła się
w trudnej sytuacji. Zanika w dużym zakresie zaufanie do rynku i legitymizacja
gospodarki rynkowej, a kryzys inansowy i gospodarczy staje się kryzysem systemowym współczesnej gospodarki i całego społeczeństwa24. Jednocześnie współczesny kryzys inansowy i gospodarczy ujawnił ogromne siły samoniszczące
nieuregulowanego rynku. Samoniszczące tendencje rynku doprowadziły nie tylko do globalnego kryzysu inansowego i gospodarczego, ale także do kryzysu
systemowego ładu rynkowego i demokracji.
M. Zürn, Zum Verhältnis von Globalisierung, politischer Integration und politischer Fragmentation, „Jahrbuch Arbeit und Technik” 1996, s. 14.
22 R. Voigt, Ende der Innenpolitik und Recht im Zeichen der Globalisierung, „Aus Politik und
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament” 1998 B 29/30, s. 6.
23 E. Kośmicki, Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Białystok-Poznań
2010, rozdz. 4.
24 P. Bo inger, Ist der Markt noch zu retten? Warum wir jetzt einen starken Staat brauchen, 2.
Au l., Berlin 2009.
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Konieczna równowaga pomiędzy rynkiem a państwem nie wymaga wcale
państwa policyjnego lub totalnie kontrolującego, ale państwa, z którym mogą się
utożsamiać jego obywatele. W okresie kryzysu inansowego i gospodarczego stabilność globalnego systemu inansowego możliwa stała się możliwa dzięki
ogromnej pomocy rządów poszczególnych państw. Najważniejszym wynikiem
poznawczym współczesnego kryzysu było stwierdzenie ogromnych samoniszczących sił rynku w dużym stopniu nieuregulowanym systemie gospodarowania,
gdyż przez ponad trzy dziesięciolecia liberalizacja, prywatyzacja i deregulacja
działań była podstawą polityki i gospodarki.
Kryzys inansowy stał się najbardziej wyraźnym dowodem, że dobrze wykształceni menedżerowie całkowicie zawodzą w przypadku dominacji krótkookresowo zorientowanego dążenia do maksymalnego osiągania zysków. W warunkach pojawiania się nowych produktów inansowych (derywatów) dochodziło do powstania tak zwanych banków zombi (parabanków), które szybko wpadały w trudności inansowe w wyniku udzielania tak zwanych toksycznych kredytów. Wiele banków mogło się utrzymać dzięki działaniom banków emisyjnych,
bezpośredniego wsparcia inansowego państw i ogólnych gwarancji państw
i Unii Europejskiej. W ten sposób doszło nawet do faktycznego upaństwowienia
systemu inansowego. Podobna sytuacja wystąpiła już zresztą w okresie wielkiego kryzysu w latach trzydziestych XX wieku. W wyniku działań interwencyjnych
szybko zwiększyło się zadłużenie państw i nierównowaga budżetu. Dodatkowo
zadłużenie publiczne w Niemczech i Stanach Zjednoczonych wzrosło o 20%
w okresie utrzymywania się kryzysu inansowego.
W dniu 15 września 2008 roku zaznaczył się historyczny zwrot, który porównywalny jest z „czarnym piątkiem” z 1929 roku z jego fatalnymi skutkami dla
całego świata. Takie załamanie się „spekulacyjnego kasynowego kapitalizmu”
zachwiało zaufanie do samouleczających się sił rynkowych, a także dotychczasową legitymizację kapitalizmu i moralnych podstaw działania dotychczasowych
menedżerów i polityków. Jest jednak charakterystyczne, że w dotychczasowych
centrach gospodarki światowej dominuje nadal dążenie do utrzymania status
quo w postaci zachowania zasad wolnego rynku. Polityka prezydenta USA Baracka Obamy wyznaczona jest nadal – jak poprzednio – przez podstawowe interesy
inansowe Wall Street, która pragnie zachować dominującą rolę amerykańskiego
sektora inansowego na całym świecie. Można stwierdzić, że: „Dyskusja o nowych
ramach G20 dla rynków inansowych wywołała – w ujęciu medialnym – duże
zainteresowanie. Jednocześnie dotąd mniej chodzi o transformację światowego
ładu inansowego, ale raczej o jego krótkookresową stablizację”25.
Ważnym problemem stała się zawodność działania agencji ratingowych.
Światowe znaczenie posiadają współcześnie trzy duże agencje: Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch Ratings. Wszystkie te agencje stanowią jednak tak naprawdę
raczej „stowarzyszenia dziennikarzy ekonomicznych”, niż niezależne instytucje
kontroli. Współcześnie staje się konieczna państwowa albo unijna agencja ratinPor. Globale Trends 2010. Frieden – Entwicklung – Umwelt, red. von T. Debiel, D. Messner,
F. Nuscheler, M. Roth, C. Ulbert, Bonn 2010, s. 321.
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gowa. Zadaniem takiej agencji powinno być funkcja nadzoru, zwłaszcza wobec
nowych produktów inansowych (powinny spełnić one określone normy bezpieczeństwa). W podręcznikach ekonomii uczestnicy rynku opisywani są często jako
skrajnie racjonalne i perfekcyjnie poinformowane istoty, które zachowują się
w sposób racjonalny (konstrukcja homo oeconomicus). W rzeczywistości na rynkach dominuje tylko myślenie krótkookresowe, które jest jeszcze wzmocnione
przez kwartalne publikowanie osiągniętych wyników gospodarczych. Egoizm
poszczególnych uczestników rynków prowadzi tylko wtedy do pozytywnych
efektów, gdy oparty jest na trwałych strukturach instytucjonalnych i długookresowym myśleniu. Konieczne staje się stworzenie „określonej kultury trwałości,
gdzie stabilność gospodarki rynkowej posiada podstawowe znaczenie”26.
Można stwierdzić, że: „Kryzys inansowy stanowi – podobnie jak duże trzęsienie Ziemi dla statyki budowli – rzeczywisty test trwałości dla struktur systemów bankowych i inansowych”27. Jako wyjątkowo odporne okazały się na zagrożenia kryzysu przykładowo niemieckie kasy oszczędnościowe i spółdzielnie
kredytowe. Nie były one w ogóle zaangażowane na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i dlatego nie potrzebowały także jakiejkolwiek pomocy ze
strony państwa niemieckiego. Były one poprzednio traktowane przez neoliberałów jako „beznadziejnie zacofane” i pilnie wymagające reform, gdyż ich działanie
niezgodne było z duchem „wolnego rynku” w ujęciu neoliberalnym.
Można się zgodzić z opinią, że: „Stabilny międzynarodowy ład walutowy jest
decydującą przesłanką dla bardziej odpornej architektury rynku inansowego
(…). Potrzebujemy nowego przemyślanego systemu waluty światowej i politycznych procedur dla obchodzenia się z globalnymi nierównowagami”28. Kryzys
rynku inansowego jest świadectwem głębokiego systemowego kryzysu współczesnej gospodarki rynkowej. Także w Europie Zachodniej występują różnorodne symptomy kryzysu społecznej gospodarki rynkowej. Do niedawna najważniejszymi cechami współczesnej gospodarki były: prywatyzacja, deregulacja,
liberalizacja, obniżanie cen, zmniejszanie podatków i minimalne państwo; były
one „czarodziejskimi” działaniami, a często „zaklęciami”, w ostatnich trzech dziesięcioleciach i pozostają one nadal aktualne w myśleniu wielu ekonomistów i polityków, także w Polsce. Jednostronne ukierunkowanie gospodarki na konkurencyjność okupiono jednak wysoką ceną. Wiąże się to często z obniżeniem płac realnych
i redukcją zakresu zabezpieczenia społecznego dla szerokich rzesz pracobiorców.
Najbardziej istotne dla rozwoju społecznego są wydatki na szkolnictwo, naukę, jak też badania i rozwój, środki wspierania rodziny, aktywna polityka rynku
pracy, urządzenia i środki na rzecz zdrowia, środki na ochronę środowiska i popieranie odnawialnych źródeł energii, wydatki na infrastrukturę w komunikacji
i łączności. W ujęciu Ch. Ferbera dążenia do zysku i konkurencji za wszelką cenę
powodują przynajmniej dziesięć kryzysów kapitalizmu: koncentrację i nadużycia
władzy w gospodarce, wyłączanie konkurencji i tworzenie karteli, konkurencję
P. Bo inger, op. cit., s. 61.
Ibidem, s. 64.
28 Ibidem, s. 76.
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o lokalizację inwestycji, nieefektywne tworzenie się cen, polaryzację społeczną
i narastanie obaw o przyszłość, niezaspokajanie podstawowych potrzeb łącznie
ze zjawiskami głodu, niszczenie środowiska, utratę sensu życia, upadek wartości,
czy wreszcie wyłączenie demokracji29.
Koncepcja neoliberalizmu – w gospodarce i społeczeństwie – jest odpowiedzialna za szereg zjawisk negatywnych we współczesnej gospodarce oraz odchodzenie od zasad „społecznej gospodarki rynkowej”. Jedyną szansą dla współczesnej gospodarki i społeczeństwa pozostaje koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju, która stanowi koncepcję normatywną w warunkach globalizacji
i dominacji neoliberalizmu. Jednocześnie koncepcja trwałego i zrównoważonego
rozwoju podnosi problem eksploatacji środowiska i zasobów naturalnych, które
w tradycyjnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej nie były w zasadzie dostrzegane lub podnoszone. W warunkach globalizacji niezbędne staje również
światowe kierowanie bez którego trudno wyobrazić sobie współczesną gospodarkę i społeczeństwo.
W tym miejscu należy stwierdzić, że nadal aktualna pozostaje krytyka zliberalizowanej gospodarki rynkowej typu laissez-faire. Współcześnie jej krytykę
można sprowadzić do trzech podstawowych aspektów:
• pod względem etyczno-moralnym nie jest ona możliwa do akceptowania,
gdyż całkowicie zliberalizowana gospodarka rynkowa staje się automatycznie społecznym megasystemem, który przenika i dominuje we wszystkich
zakresach życia społecznego, a społeczeństwo musi być podporządkowane
całkowicie dążeniom do zysków gospodarki;
• nie jest ona do zaakceptowania w zakresie polityki podziału – ściśle liberalny
ład gospodarczy dzieli systematycznie określone społeczeństwo coraz bardziej na biednych i bogatych;
• tendencje do samozniszczenia się i skrajna podatność na kryzysy – oparta
jest ona na systemowej tendencji do samozniszczenia, co było można najbardziej zaobserwować w czasie wielkich kryzysów inansowych i gospodarczych.
Rozszerzona społeczna gospodarka rynkowa wymaga więc uwzględnienia
ścisłej regulacji rynku inansowego – jest to conditio sine qua non dla modelu
państwa socjalnego. Inaczej dochodzi do zachwiania równowagi pomiędzy interesami kapitału i pracobiorców w gospodarce. Dominacja gospodarki inansowej
nad gospodarką realną scementowana jest przez podejście w postaci „wartości
dla akcjonariuszy” (shareholder value) na płaszczyźnie przedsiębiorstw. Globalny kryzys inansowy z 2008 roku i kryzys euro począwszy od 2010 roku pokazał
na ogromną władzę banków w gospodarce. Wielkie banki i przedsiębiorstwa stały się współcześnie „zbyt duże, aby upaść” (too big to fail), co właściwie jest niezgodne z zasadami społecznej gospodarki rynkowej. Istnienie społecznej gospodarki wiąże się z odejściem od koncepcji „wartości dla akcjonariuszy” (shareholder value) na rzecz wszystkich grup interesów w przedsiębiorstwach i w ich
najbliższym otoczeniu (stakeholder value), a więc załogi, klientów, dostawców,
zachowania środowiska naturalnego.
29

Ch. Felber, Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft, Wien 2010, s. 19-23.
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W zakresie polityki społecznej zachodzi – według J. Müllera – „magiczny
czworokąt społecznej optymalizacji”30. Cztery ważne pola polityki muszą być
wzajemnie powiązane. Chodzi tutaj o politykę edukacyjną, politykę płacową, politykę podatkową i politykę pomocy społecznej (politykę transferów). Słabości
w zakresie wypełniania tych zadań politycznych wpływają szybko na poziom
dobrobytu społeczeństwa. Przy tym te działania wiążą dwie zasady: efektywności i motywacji do świadczeń. Zbyt niskie płace w relacji do wydajności pracy
należą do ważnych przyczyn negatywnego ich wpływu dla dobrobytu społeczeństwa. Należą do nich: nadmierne obciążenie państwa socjalnego, zakłócenie konkurencji przez ceny dumpingowe, czy wreszcie niesprawiedliwy podział dochodów. Współcześnie niekontrolowane rosnące długi państwa zagrażają fundamentom gospodarki światowej na co wskazuje m.in. kryzys zadłużeniowy w państwach euro, począwszy od 2010 roku. Także istotne znaczenie posiada w społecznej gospodarce rynkowej państwo jako praktyczny mediator, aby stworzyć
bardziej humanitarne społeczeństwo – syntezę pomiędzy wolnością ekonomiczna a bezpieczeństwem społecznym. Istotne znaczenie dla europejskiego państwa
socjalnego posiadają współcześnie założenia koncepcje trwałego i zrównoważonego rozwoju, a także globalnej regulacji.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – podstawowe założenia
Formuła „zrównoważonego rozwoju” obejmuje następujące elementy: trwałość ekologiczna (ecological sustainability) + rozwój ekonomiczny (economic development) + sprawiedliwość społeczna między pokoleniami i w obrębie każdego
pokolenia (social equity between generations and with each generation), co daje
łącznie = zrównoważony i sprawiedliwy rozwój (sustainable and equitable development). Na końcu procesu trwałości będą się znajdować całkiem odmienne
formy produkcji i pracy; opierać się one będą na zmienionych zasadniczo wartościach i stylach życia. Z dzisiejszego punktu widzenia oznacza to rewolucyjne
zmiany dominujących wyobrażeń o dalszym rozwoju o gospodarki i społeczeństwa31.
Wymienione poniżej cele zrównoważonego rozwoju powinny zapewnić godne życie ludziom, które może się odbywać jedynie przy zachowaniu istniejących
granic środowiskowych32:
• Cele ekologiczne:
– ochrona atmosfery ziemskiej,
– ochrona funkcjonowania przyrody (łącznie z zużyciem powierzchni
i ochrony gatunków),
J. Müller, Ökonomische Zeitenwende…, op. cit., s. 256.
Por. propozycje zmian w gospodarce i społeczeństwie w ujęciu Ch. Felbera, op. cit.
32 H. Rogall, Nachhaltige Ökonomie. Ökonomische Theorie und Praxis einer Nachhaltigen Entwicklung, Marburg 2009, rozdz. 1-3. Por. też: idem, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria
i praktyka, Poznań 2010.
30
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–

ochrona zasobów (zużycie zasobów <stopa regeneracji, wyjątek – zasoby
niewyczerpywalne),
– ochrona ludzkiego zdrowia (łącznie w zakresie hałasu i substancji szkodliwych),
– mobilność w granicach przestrzeni przyrodniczej;
• Cele ekonomiczne:
– pełne zatrudnienie przy możliwej do akceptacji jakości pracy,
– odpowiednie dochody i gospodarczy rozwój w granicach przestrzeni
przyrodniczej,
– równowaga w stosunkach międzynarodowych i praca rozwojowa,
– stabilność cenowa,
– zrównoważony budżet państwa przy wystarczającym wyposażeniu
w dobra merytoryczne (kolektywne);
• Cele społeczno-kulturowe:
– bezpieczeństwo społeczne,
– demokracja i państwo prawne,
– bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo zewnętrzne (pokój),
– integracja społeczna i sprawiedliwe szanse życiowe (łącznie z równouprawnieniem płci),
– jakość życia i jakość zdrowia.
Konieczne staje odmienne podejście do dobrobytu, a odpowiednie wskaźniki
dobrobytu powinny uwzględniać: kryteria ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wskaźniki dobrobytu powinny więc uwzględniać uwarunkowania przedstawione w tabeli 1.
W dyskusjach o problematyce trwałego i zrównoważonego rozwoju należy
uwzględnić podstawowe problemy funkcjonowania gospodarki inansowej we
współczesnej gospodarce. Można wskazać na konieczność reform instytucjonalnych33. Pierwszy krok takich reform dotyczy Rady Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Władza mocarstw ma być ograniczona, a także bardziej
uczciwie podzielona. Po drugie, muszą być dotychczasowe słabe organizacje międzynarodowe przekształcone w silne. Takie organizacje powinny wprowadzać
nie tylko wolny handel i wolny przepływ kapitału, ale takie cele jak: zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo społeczne, sprawiedliwość w zakresie wykorzystania zasobów, prawa człowieka i kobiet, ochrona mniejszości i ludności tubylczej.
Po trzecie, potrzeba szeregu nowych organizacji o charakterze globalnym, aby
można wprowadzić ogólnie koncepcję trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Do takich potencjalnych organizacji mogą należeć: Światowy Urząd Zrównoważonego Rozwoju, Światowy Urząd Podatkowy, Kontrola Fuzji i Światowy Urząd
Kartelowy, Unia Clearingowa, Urząd Światowych Finansów i Sąd Odszkodowań,
Globalne Zarządzanie Zasobami, Urząd w Zakresie Transferu Technologii, Sąd dla
Koncernów.

Ch. Felber, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Gegen Konzernmacht und Kapitalismus,
Wien 2006, s. 303-307.
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Tabe l a 1
Wskaźniki dobrobytu
Uwarunkowania ekologiczne
Emisja CO2 na osobę

Uwarunkowania społeczne

Uwarunkowania ekonomiczne

równouprawnienie kobiet

dochody

Zużycie materiałów na osobę

poziom wykształcenia

podział dochodów

Udział rolnictwa ekologicznego

stan zdrowia

bezrobocie

Różnorodność gatunkowa

poziom przemocy

zróżnicowana struktura branżowa

Udział transportu kolejowego
w ogólnym transporcie

współdecydowanie w przedsiębiorstwach

bliskie zaopatrzenie w towary

Źródło: Ch. Felber, 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Gegen Konzernmacht und Kapitalismus, Wien 2006, s. 300.

Podstawą zrównoważonego rozwoju są wymogi międzynarodowej i międzypokoleniowej sprawiedliwości, pokojowego obchodzenia się ze współśrodowiskiem, utrzymania i dalszego rozwoju zasad demokratycznych i państwa prawnego. Demokratycznie legitymizowani decydenci mają chronić wolności wszystkich ludzi, jeśli to koniecznie, to również je aktywnie wprowadzać. Wzorzec
trwałości polega on na podstawowych zasadach sprawiedliwości i odpowiedzialności. Sprawiedliwość i odpowiedzialność dotyczy ludzi współczesnych i przyszłych pokoleń. Takie uzasadnienie tworzy także szansę, że idea trwałości nie
będzie zredukowana do strategii ekonomiczno-technicznej i ekologicznej, ale
będzie oferować ludziom rozwiązania dla polityki ekonomicznej i polityki społecznej34.
Istniejące dotąd problemy nietrwałego rozwoju mogą być tylko rozwiązane
przez zmiany sposobów produkcji i dotychczasowych stylów życia. Stąd też potrzeba aktywnego kształtowania zrównoważonego rozwoju w formie koniecznych środków i strategii dla osiągnięcia odpowiednich rezultatów. „Przetłumaczenie” podstawowych przesłanek trwałego rozwoju w konkretne praktyczne
zadania dla polityki ekonomicznej, ekologicznej i społecznej, a także nauki i aktorów społecznych – jest określane jako „operacjonalizacja” tej koncepcji. Powoduje to wysokie wymagania, ponieważ operacjonalizacja narzuca problemy merytoryczne, a często prowadzi do naruszenia dotychczasowych społecznych interesów i stanowisk politycznych. Rozważania o trwałym i zrównoważonym rozwoju
powinny być całościowe, a więc systemowe. Nie może wystąpić sytuacja, że korzyści ze zrównoważonego rozwoju osiągnięte będą tylko w określonych regionach, a problemy będą przerzucane do innych regionów (eksternalizowane).
Tak czyni się niekiedy pod hasłami trwałości wbrew istocie tej koncepcji. Przykładowo wysyła się niebezpieczne odpady do krajów rozwijających się.

Por. H. Rogall, Akteure der nachhaltigen Entwicklung. Der ökologische Reformstau und seine
Gründe, Berlin 2002, s. 29-30.
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W naukowych dyskusjach nie uwzględniono w odpowiednim stopniu społecznego wymiaru zrównoważonego rozwoju. Normatywne cele społecznej
trwałości obejmują następujące wartości: zabezpieczenie egzystencji dla wszystkich ludzi, a tym samym zwalczanie ubóstwa; możliwości zabezpieczenia potrzeb
przez własną pracę; równość szans i sprawiedliwość, szczególnie przy wytwarzaniu; partycypacja społeczna przy unikaniu wyłączenia i zapewnienia solidarności; zabezpieczenie norm, obyczajów i obrzędów stabilizujących społeczeństwo; utrzymanie kulturowej różnorodności przy unikaniu kulturo-normatywnej
dowolności; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, certy ikacja dla określonych produktów. Ważnym elementem powiązania polityki społecznej, społecznych systemów zabezpieczenia i wzorca zrównoważonego rozwoju jest niewątpliwie praca i zatrudnienie. Zróżnicowane modele pracy i nowe modele pracy
mogą przyczynić się urzeczywistnienia trwałości w zakresie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Potrzebna staje się zasadnicza zmiana gospodarki i polityki ekonomicznej, aby ocalić społeczeństwo i biosferę przed globalnymi zagrożeniami ekonomicznymi i ekologicznymi. W tych warunkach konieczny jest program ekologicznej i społecznej modernizacji gospodarki oparty na koncepcji
zrównoważonego rozwoju. Jest to niezbędne, aby zamiast epoki „wielkiej niestabilności” zbudować epokę „wielkiego umiarkowania”.

Podstawy koncepcji światowego kierowania
Istniejący międzynarodowy system instytucjonalny rozwinął się po drugiej wojnie światowej i został zorientowany na ówczesne problemy i możliwości. Najważniejszym zadaniem, jakie przypisano pierwotnie Organizacji
Narodów Zjednoczonych, było zapobieganie międzynarodowym kon liktom,
które doprowadziły w XX wieku do dwóch wojen światowych, a zwłaszcza
możliwości wybuchu trzeciej wojny światowej. Ponadto chciano przeszkodzić wybuchowi światowego kryzysu gospodarczego podobnego do kryzysu
lat trzydziestych XX w. Służyły temu takie międzynarodowe instytucje inansowe jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Ogólne Porozumienie o Cłach i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT).
Dotąd jednak nie podejmowano poważniejszych międzynarodowych dyskursów o konieczności nowych modeli regulacji gospodarki w skali międzynarodowej lub światowej (poza problematyką integracji gospodarczej). Taką próbą przezwyciężenia międzynarodowych problemów stanowi współczesna
koncepcja global governance, czyli „globalnej regulacji” lub „światowego
kierowania”. W roku 1989 powołana została z inicjatywy W. Brandta Commission on Global Governance (Komisja do spraw Światowego Kierowania),
która w 1995 opublikowała Raport „Nasze światowe podwórko”, gdzie próbuje się szerzej wyjaśnić główne problemy „globalnego sąsiedztwa”35.
35 Nasze światowe podwórko. Raport Komisji do spraw Światowego Kierowania, tłum. G. Górska,
Warszawa 1996.
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Jak zauważają W. D. Narr i A. Schubert: „Podstawowy problem współczesności polega na tym aby znaleźć takie formy organizacji politycznej, które będą się
liczyć z globalnymi zależnościami”36. Globalna polityka regulacyjna oznacza więcej współdziałania podmiotów państwowych i pozarządowych począwszy od lokalnej aż do globalnej płaszczyzny37. Współcześnie regulacja procesów globalizacji odnosi się już do takich podstawowych problemów, jak: światowy ład pokojowy, światowy ład handlowy, międzynarodowy porządek konkurencyjny, światowy ład walutowy i inansowy, światowy ład rozwojowy, światowy ład społeczny,
światowy ład ekologiczny.
Współczesna regulacja globalnych zależności pozostaje nadal niedostateczna. Do tej pory w niewielkim stopniu regulowany jest światowy ład inansowy i walutowy, jedno z podstawowych źródeł niestabilności i działań
spekulacyjnych w skali międzynarodowej (kryzysy inansowe w różnych regionach świata i współczesny kryzys globalny). Postępująca globalizacja
działalności inansowej staje się głównym czynnikiem tendencji rozwojowych ultraliberalnego modelu gospodarczego. Załamanie się spekulacyjnego
„kasynowego kapitalizmu” zachwiało zaufanie dla samouleczających się sił
rynkowych, etyczną legitymizację kapitalizmu, a także moralnymi podstawami
działania dotychczasowych menedżerów i polityków. Można się zgodzić
z opinią P. Bo ingera, że: „Stabilny międzynarodowy ład walutowy jest decydującą przesłanką dla bardziej odpornej architektury rynku inansowego
(…). Potrzebujemy przemyślanego systemu waluty światowej i politycznych
procedur dla obchodzenia się z globalnymi nierównowagami”38. Należy
zwrócić uwagę na charakterystyczne różnice pomiędzy zasadami Organizacji
Narodów Zjednoczonych i jej licznych agend a organizacjami powstałymi
w Bretton-Woods (Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy),
a także Światową Organizacją Handlu (World Trade Organization – WTO).
Te ostatnie stanowiły instytucjonalną podstawę współczesnych procesów
globalizacji. Na uwagę – w kontekście analizowanej problematyki – zasługuje
problem globalnej polityki ekologicznej lub ekologicznej globalnego kierowania. Jest charakterystyczne, że koncepcja ekologicznego globalnego kierowania wiąże się ściśle z ideą trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Już Raport U Thanta z 1969 roku tak charakteryzował współczesny stan stosunków społeczeństwo-środowisko: „Po raz pierwszy w historii ludzkości zaistniał kryzys o zasięgu ogólnoświatowym, obejmujący zarówno kraje rozwinięte,
jak i rozwijające się dotyczący stosunku człowieka do środowiska (...). Nie ulega
wątpliwości, że jeżeli ten proces będzie kontynuowany – przyszłe życie na Ziemi

W. D. Narr, A. Schubert, Weltökonomie. Die Misere der Politik, Frankfurt am Main 1994, s. 15.
Messner, F. Nuscheler, Global Governance. Herausforderungen an die deutsche Politik „Policy Paper 2, Stiftung Entwicklung und Frieden”, Bonn 1995, s. 4.
38 Por.: P. Bo inger, op. cit., s. 76.
36

37 D.
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zostanie zagrożone”39. Stąd wynika, że „globalizację »zachodniego« systemu gospodarczego nie można potraktować jako trwałą”40.
Ważne znaczenie w rozumieniu globalnych problemów ochrony środowiska
miały konferencje światowe zorganizowane przez ONZ w 1972 w Sztokholmie
i 1992 w Rio de Janeiro, a także w Johannesburgu (2002). Hasło konferencji
w Sztokholmie brzmiało: „Tylko jedna Ziemia”. Jeszcze większy wpływ na działania gospodarcze wywarła konferencja przygotowana przez ONZ w Rio de Janeiro
w 1992 roku, zwana „Szczytem Ziemi”. Temat konferencji określony został jako
„środowisko i rozwój” przez podkreślanie zasad „zrównoważonego rozwoju”,
który – w ogólnym sformułowaniu – przedstawiony został w Raporcie Brundtland z 1987 roku.
W zakresie ochrony środowiska znanych jest obecnie 600 multilateralnych
umów międzynarodowych prawomocnych w świetle prawa międzynarodowego.
Według szacunków ekspertów można stwierdzić też istnienie 50 do 80 międzynarodowych reżimów ekologicznych, a więc wyodrębnionych wyraźnie zasad,
norm, procedur, programów odnoszących się do wzajemnych interakcji podmiotów w ściśle określonych dziedzinach41. Można wymienić przykładowo takie
reżimy ekologiczne, jak: reżim kwaśnych deszczy, reżim ochrony warstwy ozonowej, reżim ochrony klimatu i inne. Współcześnie następuje wprowadzenie
nowych tak zwanych elastycznych międzynarodowych instrumentów ochrony
środowiska: międzynarodowe opłaty emisyjne, instytucja wspólnego wprowadzania instrumentu (joint implementation) i międzynarodowe certy ikaty emisyjne, które mogą być są przedmiotem handlu. Do tej pory ochrona środowiska
nie jest dobrze reprezentowana nawet w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Wprawdzie istnieje już od 1972 Program Środowiskowy ONZ, to jednak nie posiada on charakteru organizacji wyspecjalizowanej42.
Należy uwzględnić następujące zakresy ładu ekologicznego obejmujące
takie składniki, jak43: polityka ochrony warstwy ozonowej, polityka ochrony klimatu, polityka ochrony bioróżnorodności, polityka ochrony gleb
i ochrony wód, polityka materiałowa i polityka w zakresie odpadów. Najbardziej intensywnie zajmowano się dotąd „dziurą ozonową” w postaci uszkodzenia
stratosferycznej warstwy ozonowej. W ramach dotychczasowych działań powstał dynamiczny reżim międzynarodowy, który polega na dychotomicznym podziale prawnych instrumentów w postaci instytucjonalnej części (konwencja)
i elastycznej, instrumentalnej części (protokół). Przyczyną sukcesu polityki
ochrony warstwy ozonowej były jednak raczej o charakterze szczególnym i nie
39 Człowiek i jego środowisko. Raport sekretarza generalnego U. Thanta z dnia 26 maja 1969 r.,
w: Dajcie szansę Ziemi. Wyboru dokonał J. Zieliński, Warszawa 1971, s. 234.
40 R. Loske, Klimapolitik. Im Spannungsfeld von Kurzinteressen und Langzeiterfordernissen,
Marburg 1996, s. 57 i n.
41 M. Zürn, Zum Verhältnis von Globalisierung, politischer Integration und politischer Fragmentation, „Jahrbuch Arbeit und Technik”, red. V. Fricke, Bonn 1998, s. 9.
42 Bardzo znane są szczególne poglądy U.E. Simonisa. Por.: E. Kośmicki, Światowa polityka ekologiczna, „Przegląd Powszechny” 1999 nr 1.
43 U.E. Simonis, Ökonomie + Ökologie, Berlin 2005, s. 79-80.
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Tabe l a 2
Podstawowe elementy ekologicznej global governance
Elementy ekologicznej global governance

Przykłady

Konferencje międzynarodowe

Konferencja w Sztokholmie (1972)
Konferencja w Rio de Janeiro (1992)
Konferencja w Johannesburgu (2002)

Raporty międzynarodowe

Raport Brundtland (1987)
Raport „Nasze światowe podwórko” (1995)

Konwencje międzynarodowe i protokóły

Około 600 konwencji międzynarodowych
Ramowa Konwencja o zmianie klimatu
Konwencja o różnorodności biologicznej

Reżimy prawne

Około 50-80 reżimów
Ochrona klimatu
Ochrona wód
Ochrona gleb

Instytucje międzynarodowe

Program Środowiskowy ONZ (UNEP)
Komisja Zrównoważonego Rozwoju (CSD)

Nowe narzędzia regulacji

Międzynarodowe opłaty emisyjne
Joint implementation

Źródło: opracowanie własne.

można ich przenieść na inne zakresy globalnych problemów ekologicznych. Stosunkowo łatwa była do udowodnienia zależność przyczynowo-skutkowa z czego
wynikło polityczne znaczenie wiedzy naukowej. Najbardziej dyskutowanym problemem ekologicznym pozostaje potencjalna zmiana klimatu. Gazy cieplarniane
jak dwutlenek węgla CO2, metan CH2, dwutlenek azotu (N2O), związki węglo luorowodorów (HFCs i PFCs), jak też związki siarki (SF6) niszczą gospodarkę cieplną Ziemi blokując częściowo wypromieniowanie ciepła do przestrzeni kosmicznej. W ujęciu polityków: „Nie możemy stracić czasu, musimy działać. Protokół
z Kyoto upływa w 2012 r. Unia Europejska musi ponownie przyjąć rolę kierowniczą, aby dojść do dobrej regulacji po Protokole z Kyoto44. Uniknięcie zmian klimatu nie może być przedmiotem sporów, ale leży w ogólnym interesie ludzkości,
szczególnie przedsiębiorstw, ponieważ ocieplenie Ziemi wywołuje duże ryzyka
gospodarcze. Skutki zaniechania ochrony środowiska mogłyby prowadzić do
ekonomicznych strat w wysokości co najmniej 5% globalnego PKB45.

Opinia kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Klimaschutzberater werben die Bundesregierung
unterstützen, “Umwelt“ 2007 nr 1, s. 24-25.
45 Wie geht er weiter mit dem Klima? “Umwelt“ 2007 nr 12, s. 688; Szerzej por.: N. Stern, Der
Global Deal. Aus dem Englischen von M. Richter, 2009, rozdz. 10.
44
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Podsumowanie
Gospodarka światowa charakteryzuje się współcześnie wieloma problemami. Utrzymuje się nadal eksplozja demogra iczna na świecie, a w 2050 roku ludzkość osiągnie już 9 miliardów. Istotne znaczenie posiada narastająca przepaść
pomiędzy biednymi i bogatymi. Aż 80% ludności świata posiadało w 2005 roku
mniej niż 10 dolarów amerykańskich siły nabywczej na dzień. Siła nabywcza
aż 80% ludności świata wynosiła w 2005 roku tylko 24% wszystkich produkowanych dóbr konsumpcyjnych, a 20% ludności kupowało natomiast 76% wszystkich wyprodukowanych dóbr konsumpcyjnych. Ogromne są także dysproporcje
w zakresie zanieczyszczenia środowiska. Wskaźnikiem takim może być emisja
CO2, gdzie 20% ludności jest odpowiedzialnych za 2/3 emisji dwutlenku węgla,
a 80% ludności świata za pozostałą część46.
W praktyce gospodarczej występują trzy zasadnicze modele gospodarcze
i społeczne. Są to: zorientowany na interesy kapitału model amerykańskiego liberalizmu gospodarczego, pierwotnie zorientowany na interesy państwa model
chiński, czy wreszcie model społecznej gospodarki rynkowej, będącej próbą syntezy interesów kapitału i pracobiorców. Pomiędzy tymi trzema modelami toczy
się globalne współzawodnictwo. Najbardziej efektywny w tej konkurencji okazuje się model społecznej gospodarki rynkowej. Szczegółowa analiza pokazuje,
że ten ostatni dominuje w zakresie efektywności energetycznej, efektywności
emisji dwutlenku węgla, efektywności wzrostu gospodarczego, efektywności podziału, efektywności zatrudnienia, czy wreszcie stabilności systemowej gospodarki rynkowej47. Wysoką efektywnością funkcjonowania oznacza się szczególnie wariant nordycki w państwach skandynawskich. Model europejskiego państwa socjalnego podejmuje coraz bardziej problemy ochrony środowiska, łącząc
je z wymiarami ekonomicznymi i społeczno-kulturowymi. Obok konsensusu
waszyngtońskiego i pekińskiego można współcześnie mówić o konsensusie
brukselskim. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej stanowi nie tylko historyczne osiągnięcia Europy, ale coraz bardziej staje się alternatywą wobec dominującego dotąd modelu gospodarki amerykańskiej opartej na założeniach neoliberalizmu. Odmienne modele niż społeczne gospodarka rynkowa stanowią
ogromne zagrożenie dla przyszłości ludzkości.
Koncepcje trwałego rozwoju i globalnego kierowania stanowią poniekąd
współcześnie próbę ograniczenia sprzeczności i kon liktów i regulacji w dziedzinie akumulacji współczesnego globalnego kapitalizmu. Natomiast program neoliberalny ekonomii polega tylko na ty, aby ułatwić warunki akumulacji kapitału
i wytworzyć optymalne instytucjonalne warunki ramowe dla zwiększenia zysków przez transnarodowe koncerny i związane z nimi elity ekonomiczne i polityczne. Aktualna faza kapitalizmu charakteryzuje się tym samym globalizacją
kapitału i dominacją władzy kapitału inansowego, jak też nową specy iczna formą imperializmu. Jak dotąd na płaszczyźnie politycznej kapitalizm był w stanie
46
47

J. Müller, op. cit., rozdz. 1, zwłaszcza s. 26.
Ibidem, s. 288 i n.
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przerzucać skutki społeczno-ekonomiczne na najsłabsze kraje i grupy społeczne,
a ogromną władzę militarną skoncentrować na utrzymaniu porządku społecznego tam, gdzie pogorszenie warunków społecznych przez zniszczenie egzystencji
państw mogłoby wywołać powstania zbrojne ludności. W dniu 15 września 2008
roku zaznaczył się historyczny zwrot czasowy, który porównywany był z „czarnym piątkiem” z 1929 roku, z jego ogromnymi „fatalnymi” skutkami dla całej gospodarki i społeczeństwa. Załamanie się spekulacyjnego „kasynowego kapitalizmu” zachwiało zaufanie dla samouleczających sił rynkowych, etyczną legitymizację kapitalizmu, a także moralnymi zachowaniami jego menedżerów i polityków. Okazało się, że możliwości globalnego kryzysu inansowego i gospodarczego
pozostają nadal aktualne dla współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Osłabienie tendencji kryzysowych było możliwe tylko po drugiej wojnie światowej
w warunkach funkcjonowania systemu z Bretton Woods i społecznej gospodarki
rynkowej. Współcześnie niezbędne staje się uwzględnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i globalnej regulacji.
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ENERGIA I WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA DECYDENTÓW
STRESZCZENIE: Jednym z kluczowych sposobów zmniejszających ryzyko podjęcia złych decyzji w obszarze energii
i ochrony środowiska jest jakość informacji. Nie istnieje w Polsce kompleksowy zestaw wskaźników energetycznośrodowiskowych, gromadzonych na poziomie krajowym podobnych do tych, które publikowane są przez
Europejską Agencję Środowiska (EEA). Niemniej jednak istniejące wskaźniki, zbierane przede wszystkim przez
Główny Urząd Statystyczny (GUS), opisują różne obszary działania krajowego sektora energetycznego, w tym
związane z jego wpływem na środowisko. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza istniejących
wskaźników energetyczno-środowiskowych, biorąc pod uwagę ich wszechstronność i przydatność dla decydentów. Omówiono dane zawarte w krajowych dokumentach, takich jak Gospodarka paliwowo-energetyczna,
Efektywność wykorzystania energii, Ochrona Środowiska i Energia ze źródeł odnawialnych oraz porównano je ze
wskaźnikami publikowanymi przez EEA. Zwrócono uwagę, że zakres publikowanych danych wynika przede
wszystkim z celów krajowej polityki energetycznej, a krajowe dokumenty spełniają to zadanie w sposób zadowalający. Niemniej jednak konieczna jest ich weryfikacja, przede wszystkim w związku z nowymi wyzwaniami
stojącymi przed polską energetyką.
SŁOWA KLUCZOWE: wskaźniki środowiskowe, wskaźniki energetyczne, polityka energetyczna
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Introduction
The challenges that decision makers of widely understood energy-related
entities face nowadays are substantially different when compared to those faced
decades ago. The authorities as well as enterprises operate in signi icantly more
complicated circumstances, e.g.: energy companies are exposed to signi icantly
higher risk of operation, national and local authorities have to balance economic
development with protection of the environment. One of the key risks that energy-related entities deal with is the one linked with the environment, or rather the
environment protection constraints that affect their activities. As the process of
decision making is signi icantly more complex these days, one of the key means
to reduce the risk of taking an inef icient decision is to improve the quality of information on which decisions are based. The better the information, the more
appropriate the decision. Consequently, when the environmental aspects are taken into account, a good source of information could be a database of indicators
developed by proper authorities (such as agencies, ministries, independent institutes). However, there is no a comprehensive set of energy-environmental indicators collected at a country level, hence those published by the European Environmental Agency (EEA) are very useful. Poland, as a member state of the European
Union, European Economic Area, Organisation for Economic Co-operation and
Development and other international bodies, provides data and indicators required by those organizations. Therefore the actions focused on monitoring the
energy-environment relationships taken at the national level are largely driven
by international initiatives and requirements.
Polish authorities collect a wide range of environmental and energy data that
are used to develop meaningful indicators. The indicators primarily describe various aspects of the energy sector. Some of them are directly related with the impact of energy on the environment. However, there is no comprehensive assessment of adverse effects of energy on the environment. The indicators are selected
and calculated mainly for the assessment of the most important environmental
and energy policy goals and other environmental objectives. International indicators, including the EEA’s indicators, are used as comparative data. As far as the
Polish statistical system is concerned, there are authorities responsible for providing data to the national and international statistics. GIOS (The Chief Inspectorate of Environmental Protection) is responsible for providing environmental
data collected by the EEA and the OECD. The Central Statistical Of ice – in cooperation with ministries – is responsible for data gathering for Eurostat indicators
(including the Environment and Energy subsection).
In this context, the aim of this paper is to analyse and discuss the energy and
environmental indicators, taking into account their comprehensiveness and usefulness for decision makers at the national level. The paper, partially, presents the
results of research carried out for the European Environmental Agency by the
Division of Energy and Environmental Policy of the Mineral and Energy Economy
Research Institute of the Polish Academy of Sciences.
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Domestic sources of energy and environmental indicators
The overview of energy and environmental domestic reporting mechanisms
was based on the review of core documents. Furthermore, interviews with National Focal Points (NFP) was carried out for this study. The documents discussed in
this paper are as follows:
• Energy Statistics 2008, 20091;
• Energy Ef iciency in 1998-20082;
• Environmental Protection (2010)3;
• Energy from Renewable Sources in 20094.
All of the listed sources are developed on the basis of data provided mostly by
the Central Statistical Of ice (GUS) – the main Polish body responsible for the
national statistical issues.
Three institutions using energy-environmental data sets were selected for
further discussion: the Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIOS),
the Ministry of Economy (ME) and the Polish National Energy Conservation
Agency (KAPE).
Key documents related to environmental and energy issues can be split into
two groups. The irst one covers strategic documents that set out key objectives
of environmental and energy policy. The latter contains statistical publications of
relevant indicators.

Strategic documents that set out key objectives of energy and environmental
policy
The most important documents that cover the issue of energy and environmental policy are:
• The Polish Energy Policy until 2030 (2009)5;
• The National Environmental Policy (2008)6;
• Report on the State of the Environment in Poland (2008)7.
Although these documents do not include speci ic and detailed indicators of
energy and environmental impacts such as the EEA publishes, they affect the nature and scope of data and indicators enclosed in national statistics. The Polish
Energy Policy includes measures to reduce the energy impact on the environment and stresses that the National Environmental Policy signi icantly in luenced
these measures. The document contains a list of basic indicators for monitoring
the implementation of energy policy on the basis of statistical data, but not as
Energy Statistics, www.stat.gov.pl [10-01-2014].
Energy Ef iciency in 1998-2008, www.stat.gov.pl [10-01-2014].
3 Environmental Protection (2010), www.stat.gov.pl [10-01-2014].
4 Energy from Renewable Sources in 2009, www.stat.gov.pl [10-01-2014].
5 The Polish Energy Policy until 2030 (2009), www.mg.gov.pl [20-12-2013].
6 The National Environmental Policy (2008), www.mos.gov.pl [20-12-2013].
7 Report on the state of the environment in Poland (2008), www.gios.gov.pl [20-12-2013].
1
2
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detailed as the list of EEA indicators. Moreover the document contains: assessment of implementation of energy policy since 2005 onwards, projection of demand for fuels and energy until 2030, action plan for 2009–2012, conclusions
from the strategic environmental impact assessment of energy policy. The Environmental Impact Assessment contains the following general recommendations
on reinforcing the possibilities to implement the objectives included in the Polish
Energy Policy:
• Activities related to energy ef iciency should be carried out in an equally intensive manner in two complementary areas: the fastest possible improvement of primary energy ef iciency (by increasing ef iciency of generation
equipment and preferences for cogeneration processes) and the reduction in
demand for inal energy, in particular in service, household, and transport
sectors (inter alia by replacing equipment and vehicles with those which consume less energy, thermo-modernisation, passive construction, lighting rationalisation).
• Instruments adopted to implement the Energy Policy, including environmental and energy standards, as well as lexible mechanisms for balancing most
important emission sources (CO2, SO2, NOx), should be adjusted to the issues
related to the improvement of energy ef iciency, which will ensure preferences for the use of installations with highest energy ef iciency.
• The development of nuclear energy, as compared to the EU average, may be
the ultimately effective method to ensure balancing and signi icant reduction
in demand for non-renewable energy carriers. However, these matters are
socially controversial and a wide, national debate on the issue must be carried out and also the conditions for the development of this part of the energy
sector should be determined sooner, which is crucial to developing and modernising other energy subsectors.
• The Assessment shows that the share of the renewable energy sources in
total demand for inal energy supply at 20-30% is realistic, which would give
the renewable energy subsector a share comparable with other energy
sources. This would also support creation of new jobs and would be a significant step forward to “balance” the Polish energy and would ensure longterm energy security, enabling signi icant reduction in the use of non-renewable fossil fuels. However, in order to achieve this level of satisfying the domestic energy demand, it is necessary to limit the increase in the demand for
inal energy, in particular for electricity, and ensure maximum use of the potential offered by the renewable energy sector.
The “Report on the state of the environment in Poland” describes the energy
sector as a key factor of the pressure on the environment using the data available
in the public statistics.
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Statistical publications of relevant indicators
The following paragraphs discuss key statistical sources of relevant indicators published by the Central Statistical Of ice (GUS).
Energy Statistics8 – this publication is a successive edition of the study
“Energy Statistics” published on an annual basis by the Central Statistical Of ice
(GUS) and the Ministry of Economy as part of the series entitled “Information and
statistical papers”. The aim of this publication is to present basic data about the
balances in natural units (tons, or m3) and in energy units (GWh, GJ, etc.) of all
energy commodities which constitute the Polish national energy balance. The balances contain data on all energy commodities as well as on the auto-produced
and self-consumed energy. The publication contains the national energy balance,
energy transformations balances and the energy balances for selected sections,
divisions and groups according to NACE Rev. 2 classi ication. The publication was
elaborated on by the staff of Energy Market Agency and Central Statistical Of ice,
Production Division.
Energy Ef iciency in 1998-2008 – the aim of this publication is to present
global and sectoral energy ef iciency indicators. The development of energy ef iciency indicators adapting statistics to changing economic conditions and present needs (monitoring of energy economy and controlling its management towards sustainable development) is realised in answer to EC and IEA/OECD documents. These documents recommended joint actions of Eurostat and Member
States, aimed at the creation of a statistical indicators system which would serve
for the assessment of trends in the ield of energy ef iciency, and also as a support
for decision-making and coordination with works carried out by the International Energy Agency. The publication was elaborated by staff of the Polish National
Energy Conservation Agency, Energy Market Agency and Central Statistical Ofice, and is based on indicators used by the EU ODYSSEE-MURE project.
Environmental Protection – the main sources of the data presented in this
publication are materials based on the Central Statistical Of ice surveys and reports. The data obtained from these sources have been grouped into nine chapters which cover: environmental components (land area, soil and useful raw materials; water; air; lora and fauna with a special emphasis on the forest environment and nature protection); hazardous factors – industrial and municipal waste,
noise and radiation; activities for protection of the environment. The characteristics of a concentration and diversi ication of the scale of degradation and pollution of the environment, in geographical distribution is worked out by voivodeships and selected data also by: regions, sub-regions, administrative districts,
and towns.
In addition, international comparisons are included, based mainly on the
New Cronos database of the Statistical Of ice of the European Communities
(EUROSTAT), as well as publications and documents of the OECD, and the Food
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), covering the broad
8

Energy Statistics, www.stat.gov.pl [10-01-2014].

Problemy teoretyczne i metodyczne

problems on the state, threats to and protection of the environment in Poland in
relation to the OECD and European Union Member States.
Energy from Renewable Sources in 2009 – the aim of the publication is to
provide information on production and consumption of energy from renewable
sources; data for 2001 – 2009 are presented.

Results and ﬁndings
National reporting mechanisms & policy questions
The most important issues of energy and environmental policies are (in order of importance):
• energy security (increased security of supply of fuels and energy as one of
the major Polish Energy Policy goals);
• energy ef iciency (improving energy ef iciency as one of the major Polish Energy Policy goals, monitored in detail in Energy Statistics and Energy Ef iciency in 1998-2008);
• the share of RES production in the country’s energy balance (increase in the
share of RES, as one of the major Polish Energy Policy goals, treated as an aim
in itself and as an instrument to reduce the country’s CO2 emissions – practically all mentioned documents studied this indicator);
• CO2, SO2, NOx and PM emissions (reduction of the impact on the environment
as one of the major Polish Energy Policy goals, virtually in any of these publications, with a strong focus on CO2 and other greenhouse gases);
• energy balances (energy conversion in the sections and sectors of the economy and energy balances according to the methodology of Eurostat);
• energy intensity indicators at the country level and for sectors of the economy.
With respect to the integration of energy issues in environmental reporting
and vice-versa in the strategic documents such as the “Polish Energy Policy until
2030” and “National Environmental Policy”, environmental and energy issues are
considered together. In contrast, statistical publications tend to illustrate the unilateral approach either to environmental or to energy issues.
The primary objectives of Polish energy policy indicated in the document
“Polish Energy Policy until 2030” are as follows: to improve energy ef iciency, to
enhance security of fuel and energy supplies, to diversify the electricity generation structure by introducing nuclear energy, to develop the use of renewable
energy sources, including biofuels, to develop competitive fuel and energy markets, to reduce the environmental impact of the power industry. Those policy
concerns are re lected in the energy and environmental indicators that are collected and/or published by Polish state institutions (e.g. Central Statistical Ofice). The table below provides examples of indicators that address the main
policy questions.
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Ta b l e 1
The basic indicators of energy policy implementation monitoring
Name of the indicator

Baseline value, Expected value
2007
by 2030

Annual average change in primary energy consumption in the
country since 2005 [%]9

2.7

Data source

Below 1

Central
Statistical Of ice

Hard coal and lignite extraction to domestic consumption (in tons)
ratio [%]

105.0

Over 100

Central
Statistical Of ice

Maximum share of total natural gas and crude oil imports (in tons)
from a single direction in the domestic consumption of both those
resources [%]

85.0

Below 73

Ministry
of Economy

Generation capacity of domestic generation sources (conventional
and nuclear) to maximum demand for electricity ratio [%]

130.0

Over 115

Ministry
of Economy

0

Over 10

Ministry
of Economy

Share of energy from renewable sources in the inal consumption
of energy [%]

7.7

Over 15

Ministry
of Economy

Annual emission of CO2 in utility power generation as compared to
the national electricity generation [tons/MWh]

0.95

Below 0.70

Ministry
of Economy

Share of nuclear power in the electricity production [%]

Source: The Polish Energy Policy until 2030 (2009), www.mg.gov.pl [10-01-2014].

It should be noted that the energy data included in the statistical publications
are quite detailed, while the environmental issues related to “energy” include, in
principle, only emissions of pollutants, including CO2 and the share of RES. Generally, one can say that these publications contain detailed data, but without direct links to environmental and energy issues in terms of their relationship. This
occurs because those publications are mostly designed to provide objective and
unbiased statistical data rather than to analyse the energy and environmental
policy links. One can also notice that more importance is attached to the energy
statistics (energy production, energy balances, energy security, energy ef iciency), while the environmental indicators seem to be perceived as an outcome of
energy industry activities. It should also be emphasized that the Polish statistics
are relatively rich at the national level, but insuf icient at the regional level, which
is caused mainly by legal limitations of public statistics.

9

Application of energy and environmental indicators
With respect to energy and environmental indicators, “Energy Statistics”
contains the following indicators:
• production and consumption of primary energy;
• production and consumption of electricity;
9 Calculated as percentage change from 2005 value and then divided by number of years in the

period.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

basic energy supply and use balance;
balances of energy transformations;
energy balances of industry, construction and transport;
direct energy consumption of households, agriculture and other consumers;
energy intensity of selected products and activities;
heat generation in autoproducing heat plants;
energy carriers prices;
structure of selected energy carriers consumption;
energy balances according to Eurostat methodology.
This set of indicators includes the national energy balance, energy transformations balances and the energy balances for selected groups, divisions and sections. The publication contains also a complete description of the methodological
remarks and de initions of primary fuels, balances of energy, energy consumption and energy ef iciency indicators.
“Energy Ef iciency in 1998-2008” contains the following indicators:
• consumption of primary energy and inal energy consumption;
• structure of inal energy consumption by fuels;
• structure of inal energy consumption by sectors;
• prices of electricity for households and industry;
• prices of gas for households and industry;
• energy intensity of GDP;
• ratio of inal energy intensity of GDP to primary energy intensity of GDP;
• inal energy intensity of GDP;
• inal energy consumption in industry by fuels;
• energy intensity in energy intensive industries;
• energy intensity of production of selected industrial products;
• structure of energy consumption in households by type of use;
• transportation and energy consumption in transport;
• comparison of Poland and other EU countries:
– primary energy intensity of GDP by the climatic correction (euro05, ppp),
– inal energy intensity of GDP with climatic correction (euro05, ppp).
This publication and presented energy ef iciency indicators are the result of
research carried out under the project „Monitoring of the European Union and
national energy ef iciency targets” (the acronym ODYSSEE-MURE 2010). The aim
of the project was to provide the results of monitoring and evaluation of energy
ef iciency progress, as well as policies and programmes aiming to improve energy ef iciency, as presented in Poland’s National Energy Ef iciency Action Plan
(NEEAP). The ODYSSEE database on ef iciency indicators and the MURE database with information on measures to improve energy ef iciency were used.
The publication provides no methodological details on how these indicators
were calculated.10 It contains a set of tables and graphs on energy ef iciency of
the Polish economy and its sectors, along with an explanation of the dynamics of
changes of each individual indicator. A typical example is the analysis of energy
10

Details are available from the project website: www.odyssee-indicators.org [10-12-2013].
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Fig ure 1
Energy Intensity of GDP in Poland

Source: Energy efficiency in Poland in years 1999-2009, Warsaw 2011.

intensity of GDP. Stable levels of energy consumption and increasing values of GDP
caused a decrease of primary and inal energy intensity of GDP (see Figure 1).
Initial growth of intensity until 1993 was followed by the period of dynamic improvement which lasted until 2000. Since that time gradual improvement of intensity at the rate of 2% per year took place, which accelerated in 2007. In 2009
the positive trend continued and the inal intensity of GDP fell by 3%, while primary intensity fell by 5%.
Currently energy ef iciency indicators are used for:
• monitoring trends in energy ef iciency;
• verifying the results of actions taken at the national level in the ield of energy ef iciency;
• providing input data for monitoring objectives included in the Polish Energy
Policy;
• providing relevant information to determine the purposes of the present and
the future of domestic energy policy.
“Environmental Protection” contains the following indicators:
• total consumption of primary energy in the national economy;
• consumption of primary fuels in the national economy;
• production and consumption of renewable energy by source;
• total emissions of major air pollutants;
• total emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulates;
• total emissions of major air pollutants by type of activity;
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• total emissions of greenhouse gases;
• total emissions of major GHG by emission sources;
• concentration of major air pollutants and heavy metals.
International comparisons:
• primary energy production;
• renewable energy production by source;
• air pollution;
• emissions of greenhouse gases;
• total emissions of major GHG by emission sources;
• emissions of carbon dioxide per inhabitant.
“Energy from Renewable Sources” contains the following indicators:
• production of renewable energy sources in the Polish Economy;
• production of electricity and heat from renewable sources;
• balances of energy from renewable sources in 2002-2009;
• capacity available for renewable sources to produce electricity;
• international comparisons.
There are no particular reports or statistics that combine a wide range of
environmental and energy issues, such as those covered by the EEA indicators.
The publications focus on the analysis of individual problems, often duplicating
published data. The irst two publications deal strictly with energy issues. In addition to these publications there are also dedicated comprehensive data prepared by the Energy Market Agency (Agencja Rynku Energii S.A.) based on surveys conducted by the Ministry of Economy. They cover emissions from fuel
combustion (CO2, SO2, NOx), balances of primary and inal energy (including renewables) and energy ef iciency. However, these are usually specialised reports
that are used mainly by the energy industry. Data on energy, produced by the CSO
(in collaboration with ME) for organizations and international institutions, are
developed based on Eurostat and IEA methodologies. “Environmental Protection” contains data on energy and emissions, but aggregated at the national level,
not disaggregated by energy processes. “Energy from Renewable Sources” focuses on RES sources. Emissions of main air pollutants and greenhouse gases from
energy combustion are collected by KOBIZE (National Database of Greenhouse
Gas Emissions and Other Substances) and reported by the Ministry of Environment within the obligations coming from EMEP and UNFCCC and relevant EU
legislation concerning these mechanisms.

Comparison of energy and environmental indicators
There is a lack of comprehensive set of energy-environmental indicators in
Poland which could be compared to the one developed by EEA. However, for
some indicators the consistency exists, mainly for the Polish Energy Policy implementation actions. Nevertheless, Poland regularly reports data to Eurostat, from
which EEA draws data and publishes its own reports. Hence the conclusion must
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Energy
Ef iciency
in 1998-2008

Energy
Ef iciency
in 1998-2008

Energy
Statistics;
Energy
Ef iciency
in 1998-2008
Energy
Ef iciency
in 1998-2008;
Energy
Statistics

Final energy consumption by sectors

Primary intensity of GDP;
Energy intensity of GDP;
Ratio of inal to primary intensity;
Energy intensity of Poland and the EU
Energy balances of industry, construction,
and transport;
Direct energy consumption of households,
agriculture and other consumers;
Changes of price and electricity consumption in households per dwelling;
Ef iciency of heat plants and CHP;
Public thermal plants – electricity generation, heat generation;
Autoproducing thermal plants – electricity
generation, heat generation

No

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Nuclear waste
production

Final energy
consumption
by sector

Total primary energy
intensity

Final Electricity
Consumption

Ef iciency of conventional thermal electricity production

ENER16

ENER17

ENER18

ENER19

Energy
Statistics

ENER13

Basic energy supply and use balance

Yes – but not
a perfect
match

Security of energy
supply

Document

ENER12

Relevant Polish indicator

No

Availability of
national Polish
indicator

Energy ef iciency
in transformation

EEA Indicator

ENER11

Acronim

Tab l e 2
Comparison of Polish energy indicators and the EEA energy indicators

Tables in Energy Statistics contain (among
other data) gross and net transformation ef iciency in public thermal plants and autoproducing thermal plants

There is no speci ic indicator; however the
document contains relevant data on which an
indicator similar to ENER18 can be calculated

Polish indicators contain time series data
from 1990 to 2008 in kgoe/euro00 units and
not as an index based on 1990. Polish indicators also do not contain real GDP and total
energy consumption trends as well as forecasts of energy intensity.

Polish indicator presents a comparison of the
inal energy consumption in 1998 and 2008.
Consumption in economic sectors is shown as
a percentage of the total inal consumption.
Additionally, Polish indicator contains neither
EU-27 nor per capita inal energy consumption as ENER16 does.

Currently there are no nuclear power plants in
Poland

There is no one speci ic indicator; however
the document contains relevant data on which
an indicator similar to ENER12 can be calculated

Comments
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Energy
Ef iciency
in 1998-2008

Energy
Ef iciency
in 1998-2008

Energy
Ef iciency
in 1998-2008

Energy Ef iciency in
1998-2008

Structure of energy consumption in households by end use;
Changes in indicator of energy consumption in households per dwelling;
Energy consumption in households per
m2
Changes of price and electricity consumption in households per dwelling
ODEX indicator
Passenger and freight traf ic and energy
consumption in transport
Changes of energy intensity and electricity
intensity indicator in service sector
Changes of energy consumption and
electricity consumption per employee of
the service sector
ODEX indicator
Final energy consumption in industry by
energy carrier
Energy consumption in manufacturing by
branch
Changes of energy intensity indicators in
low energy intensive industry branches
Unit consumption of selected industrial
products
Primary energy consumption

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Final energy consumption intensity

End-use energy ef iciency – household

End-use energy ef iciency – transport

End-use energy ef iciency – services

End-use energy ef iciency – industry

Total primary energy
consumption by fuel

ENER21

ENER22

ENER23

ENER24

ENER25

ENER26

Energy Statistics

Energy
Ef iciency
in 1998-2008

Final intensity of GDP;
Ratio of inal to primary intensity,
Final intensity in industry branches

No

Combined heat and
power (CHP)

ENER20

The indicator includes primary energy consumption by fuel

The ODEX indicator shows only the global
trend and trend in manufacturing sector.

Polish indicator contains time series data
from 1990 to 2008. It does not contain however the inal energy consumption per person
in services.

Polish indicator is limited only to the energy
consumption in transport (ktoe) and shows
also passenger and freight traf ic (index based
on 1990)

Polish indicators are similar to ENER22 but
are not as expanded as ENER22 and cover less
data. Polish indicators do not contain household energy consumption per person, comparison with other EU countries nor any of the
indicators related to CO2 emissions.

Polish indicators contain time series data
from 1990 to 2008 in kgoe/euro00 units and
not as an index based on 1995. There is also
no comparison to other EU or EEA countries.
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Energy From
Renewable
Sources
in 2009

Energy From
Renewable
Sources
in 2009

Production of energy from renewable
sources in selected EU countries in the
years 2004 – 2008;
Production of primary energy (including
from renewable sources) for EU-25 and
Poland in the years 2001 – 2008
The share of generated electricity from
renewable sources in the total gross use of
electricity in selected EU countries in the
years 2004 – 2008 [%];
The structure of electricity production
from renewable energy sources in selected EU countries in the years 2004 – 2008
[%];
National overall targets for the share of
energy from renewable sources in gross
inal consumption of energy in 2020.

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Yes – but not
a perfect
match

Renewable inal
energy consumption

Renewable primary
energy consumption

Renewable gross
electricity
consumption

ENER28

ENER29

ENER30

Polish indicator does not contain annual
growth rates of renewable energy in electricity consumption. It also does not cover the
whole period 1990-2008.

The tables contains production of primary
energy (including production from renewables) and share of energy from renewable sources in the total primary energy

The table contains total inal energy consumption (including these from renewables) and
share of energy from renewable sources in the
total inal energy consumption

Comments

Source: own work.

Note: Some indicators marked in the above table as not available are in fact monitored in Poland – for example in publications published by The Energy Market Agency – but they are
not included in this paper (for example “Combined heat and power (CHP)” and “Electricity production by fuel”).

Energy From
Renewable
Sources
in 2009

Total inal energy consumption (including
from renewable sources) for EU-25 and
Poland in the years 2001-2008

No

Document

Electricity production
by fuel

Relevant Polish indicator

ENER27

Availability of
national Polish
indicator

EEA Indicator

Acronim
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be that the indicators that are collected by Eurostat are comparable and consistent with the EEA ones.
A comparison of the EEA’s energy indicators with Polish national statistics-based energy indicators is given in table 2.

Conclusions
The existing system of indicators developed in Poland is to the very large
extent linked with current energy and environmental trends. The informative
value of these indicators seems to be substantial, hence they are a useful source
of information for decision makers. However, a veri ication of the scope of data
collected is recommended, due to the fact that new energy and environmental
concerns need to be addressed and monitored. Furthermore, an update of the
scope and purpose of the existing indicators should be carried out. It is expected
that the collection of data and calculation of the national indicators will be continued.
As Polish public statistics do not provide a broad set of energy and environmental indicators such as EEA does, there is often a lack of links between energy
and the environment. The documents and publications describe domestic energy
sector adequately, in particular in the case on the production side. Less importance is attributed to the impact of the energy sector on the environment. It does
not mean, however, that this set of information is completely ignored. The scope
of environmental indicators results from the energy policy objectives, and the
national environmental statistics perform it satisfactory. Unfortunately, there is
no single publication which includes a consistent set of energy and environmental indicators. Moreover, the existing publications often duplicate some indicators, which sometimes hinder a reliable analysis of problems concerning both
ields. It should be noted, however, that Poland ful ils the obligation to provide
appropriate indicators to Eurostat. Therefore, comparisons with other countries
are possible.
The usefulness and applicability of collected indicators by decision makers is
highly appreciated. They are used not only to monitor the implementation of
energy and environmental policy objectives, but also in the process of decision
making, of which investment decisions are a good example.
This paper was prepared with the support of EEA framework contract (EEA/
ACC/09/001) and AGH – University of Science and Technology statutory research
program 11.11.210.217.
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THE PROPOSAL OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
COMPOSITE INDICATOR
SUMMARY: The concept of sustainable development is present in political discourse for many years. Considering
the complexity of this issue in all studies related to the topic it is very important to choose the appropriate
measures used to determine the achievements of regions in terms of sustainable development. Due to the
multitude of aspects taken into account, commonly used measures are not precise enough when decisions about
environmental policy must be made. Therefore, the approaches which focus only on the development of that
aspect are used. One of the most significant approaches is the Environmental Performance Index (EPI). The aim
of the article is to present general information about EPI and its rankings limited to European Union countries.
Additionally, based on data used for the calculation of EPI, the composite indicator with arithmetic of increments
and vector calculus is presented.
KEYWORDS: environmental performance, composite indicator, sustainable development
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Wstęp
Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest obecne w dyskursie społeczno-ekonomicznym i politycznym już od wielu lat, od kiedy zostało po raz pierwszy zde iniowane w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”, który powstał pod egidą Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych1. O tym, że nie traci ono wcale na ważności i aktualności, świadczy między
innymi najnowsza strategia przyjęta w 2010 roku w Unii Europejskiej pod nazwą
„Europa 2020”2. Zrównoważony rozwój opiera się na trzech ilarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym3. W związku z zakresem problemu, bardzo
istotne jest odpowiednie dobranie miar do określenia poziomu zrównoważonego rozwoju. Stosuje się w tym celu wiele różnych mierników. Wśród najpopularniejszych można wymienić między innymi miernik ekonomicznego dobrobytu
(Measure of Economic Welfare – MEW)4, zrównoważony dochód narodowy (Sustainable National Income – SNI)5, miernik trwałego dobrobytu ekonomicznego
(Index of Sustainable Economic Welfare – ISEW)6 czy zrównoważony indeks korzyści netto (Sustainable Net Bene it Index – SNBI)7. Niektóre z nich są jednak
zbyt pojemne, aby miały większe znaczenie praktyczne w kwestii ustalania polityki ochrony środowiska8. Wobec tego często jest stosowane podejście skupiające się tylko na tym jednym aspekcie rozwoju. Jego celem jest przeprowadzenie
kompleksowej analizy, pozwalającej na określenie kierunku pożądanych zmian
i stosowny podział funduszy9. Przykładem takiego podejścia jest zastosowanie
Indeksu Działalności Środowiskowej (Environmental Performance Index – EPI)10.
Oprócz corocznych podsumowań, daje on informację o trendach zmian zachodzących w dłuższym okresie. Nie pozwala jednak na uzyskanie całościowej informacji na temat rozwoju pojedynczego obiektu i pomija aspekt zmienności miary
w latach. W kontekście tak zarysowanego problemu celem artykułu jest zapropoOur common future, Oxford 1987.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, www.eur-lex.europa.eu [10-03-2014].
3 R. Janikowski, Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria i praktyka, Warszawa – Katowice 2006.
4 W. D. Nordhaus, J. Tobin, Is growth obsolete?, w: The measurement of economic and social
performance, red. M. Moss, Nowy Jork 1973.
5 R. Hueting, Nieuwe Shaarste en Economische Groei, Amsterdam 1974.
6 C. W. Cobb, The index for sustainable welfare, w: For the common good: redirecting the economy toward community, the environment, and a sustainable future, red. H. E. Daly, J. B. Cobb,
Boston 1989, s. 401-457.
7 P. Lawn, R. D. Sanders, Has Australia surpassed its optimal macroeconomic scale? Finding out
with the aid of ‘bene it’ and ‘cost’ accounts and a sustainable net bene it index, “Ecological Economics” 1999 nr 28, s. 213-229.
8 D. C. Esty, i in., 2008 Environmental performance index, New Haven 2008.
9 D. C. Esty, Environmental protection in the information age, “New York University Law Review” 2004 nr 79(1), s. 115-211.
10 D. C. Esty, i in., Pilot 2006 environmental performance index, New Haven 2006.
1
2
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nowanie miary agregatowej, wykorzystującej arytmetykę przyrostów oraz rachunek wektorowy, umożliwiającej wypełnienie przedstawionej luki. W artykule
zaprezentowano również rezultaty zastosowania proponowanej miary w odniesieniu do państw Unii Europejskiej w latach 1999-2012.

Wskaźnik efektów działalności środowiskowej – EPI
Indeks Działalności Środowiskowej11 opiera się na Indeksie Zrównoważenia
Środowiska (Environmental Sustainability Index – ESI)12. Jest to miara agregatowa obliczana co dwa lata od 2006 roku dla państw całego świata13. Ostatni raport
został wydany w 2014 roku14. Uzyskane we wszystkich latach rezultaty zestawiono w tabeli 115.
Metodologia wyznaczania EPI podlega ciągłym zmianom, od początku jednak skupia się na dwóch głównych celach polityki ochrony środowiska16: zdrowiu środowiskowym określającym obciążenia wynikające z warunków środowiskowych na zdrowie człowieka oraz witalności ekosystemów wyrażającej się
przez ich stan oraz praktykowane zarządzanie zasobami naturalnymi. Szczegółowe wskaźniki w ramach tych kategorii różnią się w zależności od edycji raportu.
Ich wybór jest oparty zawsze na przeglądzie aktualnej literatury z dziedziny
i konsultacjach z ekspertami. Zestawienie wykorzystywanych wskaźników z podziałem na lata, w których brały one udział w obliczeniu miary przedstawione
zostało w tabeli 217.
Od 2010 roku, oprócz prezentacji aktualnego rankingu, wprowadzono pilotażowo badanie trendu poszczególnych wskaźników18. Z powodu braku danych
przeprowadzenie stosownej analizy nie było jednak w tym raporcie możliwe.
Udało się to w kolejnych jego dwóch edycjach19. Uzyskane w nich wyniki były
11 Działalność środowiskowa jest rozumiana jako wymierne wyniki zarządzania aspektami
środowiskowymi. Por. ISO 14031, Environmental management – Environmental performance
evaluation. Guidelines, 2013.
12 D. C. Esty, M. A. Levy, The 2005 Environmental sustainability index: benchmarking national
environmental stewardship, New Haven 2005.
13 D. C. Esty, i in., Pilot 2006…, op. cit.
14 A. Hsu, i in., The 2014 environmental performance index, New Haven 2014.
15 Dokładny opis metodologii wykorzystywanej przy obliczaniu miary EPI zawarty jest w publikacjach: D.C. Esty, i in., Pilot 2006…, op. cit., D. C. Esty, i in., 2008 Environmental performance...,
op. cit., J. Emerson, i in., 2010 Environmental performance index, New Haven 2010; J.W. Emerson, i in., 2012 Environmental performance index and pilot trend environmental performance
index, New Haven 2012; A. Hsu, i in. The 2014 environmental..., op. cit.
16 J. Emerson, i in., 2010 environmental performance..., op. cit.
17 Por.: D. C. Esty, i in., Pilot 2006…, op. cit.; D. C. Esty, i in., 2008 environmental performance...,
op. cit.; J. Emerson, i in., 2010 environmental performance..., op. cit.; J. W. Emerson, i in., 2012
environmental..., op. cit.; A. Hsu, i in., The 2014 environmental..., op. cit.
18 J. Emerson, i in., 2010 environmental..., op. cit.
19 Por.: J.W. Emerson, i in., 2012 environmental performance..., op. cit.; A. Hsu, i in., The 2014
environmental..., op. cit.
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Tab e l a 1
Rankingi państw Unii Europejskiej pod względem wartości EPI w latach 2006-2014
Rok

2006

2008

2010

EPI

EPI

EPI

1.

Szwecja

Szwecja

Szwecja

2.

Finlandia

Finlandia

Francja

Luksemburg

Rumunia

Czechy

Słowenia

3.

Czechy

Austria

Austria

Francja

Słowacja

Niemcy

Rumunia

4.

Wielka
Brytania

Łotwa

Malta

Austria

Irlandia

Hiszpania

Litwa

5.

Austria

Francja

Finlandia

Włochy

Belgia

Austria

Portugalia

Włochy

Szwecja

Chorwacja

Wskaźnik
Lp.

2012
EPI
Łotwa

2014
Trend

Łotwa

EPI
Luksemburg

Trend
Estonia

6.

Dania

Niemcy

Słowacja

Wielka
Brytania

7.

Irlandia

Wielka
Brytania

Wielka
Brytania

Szwecja

Bułgaria

Holandia

Grecja

8.

Portugalia

Słowenia

Niemcy

Niemcy

Węgry

Wielka
Brytania

Łotwa

9.

Francja

Litwa

Włochy

Słowacja

Francja

Dania

Holandia

10.

Grecja

Słowacja

Portugalia

Holandia

Wielka
Brytania

Słowenia

Dania

11.

Włochy

Portugalia

Łotwa

Litwa

Portugalia

Portugalia

Węgry

12.

Niemcy

Estonia

Czechy

Czechy

Czechy

Finlandia

Bułgaria

13.

Hiszpania

Chorwacja

Hiszpania

Finlandia

Hiszpania

Irlandia

Wielka
Brytania

14.

Słowacja

Węgry

Dania

Chorwacja

Dania

Estonia

Czechy

15.

Holandia

Włochy

Węgry

Dania

Słowenia

Słowacja

Francja

16.

Cypr

Dania

Chorwacja

Polska

Finlandia

Włochy

Belgia

17.

Słowenia

Hiszpania

Litwa

Belgia

Niemcy

Grecja

Luksemburg

18.

Węgry

Luksemburg Luksemburg Słowenia

Szwecja

Francja

Włochy

19.

Polska

Irlandia

Irlandia

Hiszpania

Austria

Węgry

Malta

20.

Belgia

Polska

Rumunia

Grecja

Chorwacja

Polska

Polska

21.

Bułgaria

Grecja

Holandia

Irlandia

Grecja

Malta

Słowacja

22.

Rumunia

Cypr

Słowenia

Portugalia

Holandia

Belgia

Cypr

23.

Chorwacja

Holandia

Estonia

Cypr

Malta

Cypr

Niemcy

24.

Estonia

Bułgaria

Polska

Węgry

Litwa

Łotwa

Hiszpania

25.

Litwa

Belgia

Bułgaria

Bułgaria

Luksemburg

Bułgaria

Austria

26.

Luksemburg

Czechy

Grecja

Estonia

Polska

Chorwacja

Irlandia

27.

Łotwa

Rumunia

Belgia

Malta

Cypr

Litwa

Szwecja

28.

Malta

Malta

Cypr

Rumunia

Estonia

Rumunia

Finlandia

Obiekty nieklasyfikowane

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów EPI z lat 2006-2014.

Bioróżnorodność
i siedliska

Woda

Zanieczyszczenie powietrza

Zdrowie
środowiskowe

Wyszczególnienie

2010

Odsetek zgonów z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska

2008

Stosunek terytorium będącego
pod ochroną do terytorium przekształconego przez człowieka
Odsetek siedlisk, które zostały
skutecznie zachowane w biomach

Odsetek dzikich obszarów
będących pod ochroną

Ochrona biomów (skala 0 – 1:
od 0 do 100% wszystkich
biomów pod ochroną)

Zmiana w ilości wody (redukcja średniego przepływu w
rzekach spowodowana przez
wycofywanie się wody
i zbiorniki retencyjne)

Odsetek zebranych
ścieków, które są
poddawane
oczyszczaniu

Zanieczyszczenie
powietrza (mg/m3)

Odsetek obszaru wyłącznej strefy ekonomicznej państwa będący pod ochroną

Odsetek chronionych siedlisk zamieszkiwanych przez zagrożone gatunki

Odsetek terytorium biomów będących pod ochroną do całkowitego obszaru
biomów w danym państwie

Odsetek terytorium kraju doświadczający de icytu wodnego

Jakość wody (indeks złożony obliczony na podstawie ilości tlenu, fosforu, azotu i pH)

Emisja lotnych związków organicznych
na km2 zaludnionego
terenu

Emisja tlenku azotu
na km2 zaludnionego
terenu

Emisja dwutlenku siarki na km2 zaludnionego terenu

Skumulowane godzinowe stężenie ozonu na osobę

Procent terytorium z niewystarczającymi zasobami wody

Ilość miligramów azotu na litr
wody w zbiornikach wodnych

Stężenie ozonu na km2

Pył w miastach [mikrogramy na metr sześcienny]

Odsetek populacji z dostępem do odpowiednich warunków sanitarnych

Odsetek populacji z dostępem do wody pitnej

2014

Śmiertelność dzieci (Odsetek zgonów na 1000 dzieci
w wieku 1-4 lat)

2012

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach (Odsetek gospodarstw domowych korzystających z paliw stałych)

Śmiertelność dzieci (Odsetek
zgonów na 1000 dzieci w wieku
1-4 lat)

2006

Tab el a 2
Zestawienie wskaźników EPI w latach 2006-2014
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Produktywne
zasoby naturalne

Wyszczególnienie

2006

objętość

drewna

2008

2010

Rozporządzenia w kwestii pestycydów (skala 0 – 22)

Odsetek spalonego obszaru
kraju

Odsetek gruntów ornych w krajobrazie zdominowanym przez
rolnictwo

Odsetek nawadnianych obszarów znajdujących się na terenie
dotkniętym de icytem wody
Zużycie wody
w rolnictwie

Odsetek obszaru wyłącznej strefy ekonomicznej, w którym dokonuje się trałowania

Zróżnicowanie tro iczne wyłącznej strefy ekonomicznej
państwa

2012

Odsetek całkowitego
połowu danego kraju
dokonany w wyłącznej stre ie ekonomicznej kraju

2014

Natężenie połowów przybrzeżnych (waga złowionych ryb na km2 wyłącznej strefy ekonomicznej)

Nadmierna eksploatacja
zasobów rybnych (odsetek
łowionych gatunków ryb
zagrożonych wyginięciem)

Utrata lasów (odsetek
zniszczonych lasów do
całkowitego obszaru zalesionego)

Zmiana powierzchni lasów (%/rok)

Zmiana wielkości rosnącego drzewostanu (m3/ha)

Dopłaty rolne (odsetek PKB rolnictwa)

Nadmierne połowy (skala 1-7)

Całkowita
w lasach
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2006

Emisja dwutlenku węgla
w stosunku do PKB

Energia odnawialna (Odsetek
całkowitego zużycia energii)

Efektywność energetyczna
(Teradżule na 1 mln dolarów
PKB)

2008

Emisja dwutlenku węgla
w stosunku do PKB

Energia odnawialna
(Odsetek całkowitego zużycia energii)

2012

2014

Intensywność emisji
przemysłowych

Intensywność zużycia węgla w produkcji energii elektrycznej [g/kWh]

2010

Emisje dwutlenku węgla z przemysłu w stosunku do
przemysłowego PKB

Emisja dwutlenku węgla na
kilowatogodzinę
wyprodukowanej energii

Emisje gazów cieplarnianych per capita

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów EPI z lat 2006–2014.

Klimat i energia

Wyszczególnienie
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podsumowaniem 10-letniego okresu obejmującego dekadę przed publikacją raportu, co pozwoliło na pokazanie dynamiki zmian. Nie pokazało jednak, na ile
stabilne są uzyskane rankingi, gdyż nie została wzięta pod uwagę zmienność miary w badanym okresie.
Celem przebudowania tego aspektu analizowanego problemu, na podstawie
danych zebranych przez twórców EPI, w dalszej części artykułu przedstawiono
propozycje miary agregatowej skonstruowanej na podstawie arytmetyki przyrostów i rachunku wektorowego20.

Miara agregatowa efektów działalności środowiskowej
– procedura tworzenia i wyniki badań
Punktem wyjścia do przeprowadzenia procedury tworzenia miary agregatowej jest trójwymiarowa macierz danych reprezentujących wartości wskaźników
dla wszystkich obiektów w całym badanym okresie. Dane zostały pozyskane ze
strony internetowej powiązanej z raportem EPI21. Do dalszej procedury wybrano
jedynie te wskaźniki, które posiadały najpełniejszą reprezentację w dostępnych
plikach. Konstrukcja miary agregatowej została przeprowadzona według następujących etapów:
• Eliminacja zmiennych na podstawie wartości współczynnika istotności:
Vk

sk
,
xk

(1)

gdzie Vk jest współczynnikiem istotności dla k-tej zmiennej, sk odchyleniem standardowym k-tej zmiennej a xk – wartością średnią k-tej zmiennej22.
• Eliminacja zmiennych z wykorzystaniem metody parametrycznej bazującej
na korelacjach pomiędzy wskaźnikami23.
• Określenie dwójek uporządkowanych: wartość średnia i odchylenie standardowe oraz wartość średnia i wariancja24, które opisują wartości wskaźników25:
20 M. Borawski,

Rachunek wektorowy z arytmetyką przyrostów w przetwarzaniu obrazów, Warszawa 2012.
21 www.epi.yale.edu [20-04-2014].
22 Przyjmuje się, że zmienne, dla których obliczony współczynnik przyjmuje wartości z zakresu
〈0; 0,1〉 (Porównaj: K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowanej, Warszawa 2000) lub jest mniejszy
od zadanej z góry wartości należy eliminować je ze zbioru rozpatrywanych zmiennych.
23 Więcej na temat metody w: E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasy ikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Warszawa 1990.
24 Rozróżnienie dwóch par jest konieczne, gdyż w przypadku wykorzystania odchylenia standardowego zakłada się całkowitą zależność zdarzeń, natomiast przy wariancji – całkowitą ich
niezależność. W praktyce występuje zwykle częściowa zależność. Z tego powodu obliczenia są
wykonywane równoległe dla obu par.
25 K. Nermend, M. Łuniewska-Tarczyńska, Badanie jednorodności przestrzennej i czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych, „Przegląd Statystyczny” 2013 nr 40(1), s. 85-100.
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gdzie x0, s0 i s20 są punktami odniesienia, odpowiednio dla przyrostu wartości
średniej, przyrostu odchylenia standardowego oraz przyrostu wariancji. Aby
uprościć obliczenia punkty odniesienia można przyjąć jako równe zero.
• Standaryzacja dwójek uporządkowanych zgodnie ze wzorami26:
'x  x
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gdzie x 'x jest wartością średnią wartości średnich 'x ik a s'xiki s'ʹxik ich odchyleniem
standardowym i wariancją.
• Obliczenie wzorca oraz antywzorca na podstawie pierwszego i trzeciego
kwartyla:
ik

 'zk  ǡ
°°kwIII
®
° 'kwzk  ,
°̄ I

'zk
w

(6)

gdzie: 'zk jest wartością k-tej zestandaryzowanej zmiennej dla wzorca. W przyw
padku antywzorca 'zk postępuje się odwrotnie, jako współrzędne przyjmuje
aw

się wartości pierwszego kwartyla dla stymulant i trzeciego kwartyla dla destymulant.
• Wyznaczenie wartości miary agregatowej w oparciu o iloczyny skalarne
wektorów reprezentujących obiekty i wektory wzorca oraz antywzorca
zgodnie ze wzorem:
m
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Do określenia maksymalnego możliwego odchylenia miary agregatowej stosuje się wzór:
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Ibidem.

69

Problemy teoretyczne i metodyczne

Tabe l a 3
Wskaźniki w mierze agregatowej z arytmetyką przyrostów i rachunkiem wektorowym
Zmienna

Charakter zmiennej

Dopłaty rolne (odsetek PKB rolnictwa)

d

Rozporządzenia w kwestii pestycydów

s

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach
(Odsetek gospodarstw domowych korzystających z paliw stałych)

d

Zanieczyszczenie powietrza (g/m3)

d

Odsetek terytorium biomów będących pod ochroną do całkowitego obszaru biomów

s

Intensywność emisji przemysłowych (kg/jednostka PKB)

d

Intensywność zużycia węgla w produkcji energii elektrycznej (g/kWh)

d

Śmiertelność dzieci (Odsetek zgonów na 1000 dzieci w wieku 1-4 lat)

d

s – stymulanta, d – destymulanta

Źródło: opracowanie własne.

Ry s u n e k 1
Wyniki klasyfikacji badanych obiektów pod względem: a) wartości miary agregatowej; b) odchylenia
standardowego miary agregatowej
klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV

Źródło: opracowanie własne.

•

Podział na 4 klasy pod względem wartości miary agregatowej i jej maksymalnego możliwego odchylenia – do klasy pierwszej należą obiekty najlepsze,
a do klasy czwartej najsłabsze.
Po przeprowadzeniu wstępnych etapów procedury, z 18 wskaźników EPI
pozostało 8 (por. tabela 3). Końcowe wyniki obliczeń w formie map zaprezentowane są na rysunku 127.
27 W przedstawionych wynikach brakuje Chorwacji, gdyż musiała ona zostać pominięta ze
względu na zbyt duże braki w danych.
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Uzyskane wyniki można potraktować jako uzupełniające do przedstawionych w rankingach EPI. Mapa na rysunku 1a) pokazuje uśrednione wyniki za cały
okres, który był brany pod uwagę (lata 1999-2012). Można przy tym zaobserwować, że kraje, które uzyskiwały wysokie wyniki w kolejnych edycjach EPI
(od 2006 roku) zaliczone są przede wszystkim do pierwszej klasy pod względem
wartości miary (Szwecja, Finlandia, Francja, Wielka Brytania). W czwartej klasie
znajdują się natomiast te państwa, które wypadały zwykle słabiej i były zaliczane
do trzeciej dziesiątki państw UE. Stabilność uzyskanych wyników przedstawiona
na rysunku 1b) wskazuje, że najmniejszą zmienność pod względem miary wykazywały państwa należące do najsłabszych. W obrębie pozostałych klas zmienność ta jest już większa, co wskazuje na fakt, że w poszczególnych latach mogły
występować duże różnice w wartościach miary.

Podsumowanie
Indeks Efektywności Środowiskowej jest miernikiem mogącym znacznie
wspomóc podejmowanie decyzji w kwestii ustalania polityki ochrony środowiska pokazując, na jakim poziomie znajdują się badane regiony i jakie aspekty
wymagają jeszcze poprawy. Dużą zaletą jest to, że jego twórcy nie poprzestają na
publikowaniu jedynie bieżących wyników, ale podejmują się również oceny stanu środowiska w badanych krajach w dłuższym okresie. Pozwala to na analizę
nie tylko aktualnego stanu, ale również postępów czynionych w zakresie ochrony
środowiska. Dokonujące się zmiany są przedstawiane w postaci wyznaczanych
trendów, co obrazuje dynamikę przemian. Jak pokazały badania przedstawione
w niniejszym artykule, uzupełnieniem do EPI może być miara agregatowa z arytmetyką przyrostów i rachunkiem wektorowym. Pozwala ona na uzyskanie dodatkowych informacji w postaci podsumowania pozycji danego państwa w całym
badanym okresie oraz określenia stabilności uzyskanego rankingu.
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EUROPEAN POLICY OF COHESION IN THE PERSPECTIVE
OF THE INFORMATION SOCIETY IDENTITY
SUMMARY: The European integration process is a historical trend in direction of built grounds for the new world.
In case of many contradictions and a lack of enthusiasm in case of integration and cohesion, it is worth to
understand that the European Union (EU) is an institution of endurance of national states with a obligatory
condition of associating parts of sovereignties for greater ability to co-decide about national and international
issues. The enormous, competitive global economy has awaken globalization process, autonomously from
permanent crisis and systemic destabilization, creating multicultural grounds of economical mutual dependency.
Virtuality turns into new reality, because in frames of symbolic systems, separated from actual places, there are
created categories and images which shapes our behaviour, formulate certain politics, trigger dreams and
nightmares, ect. Investing in human resources is a strategy leading to construct a network society with multiple
profits. The European economy competitiveness and its dynamics are dependent in significant range on the
performance improvement of small and medium businesses. In Poland there is still a huge distance to cover in
developing relations with other EU partners.
KEYWORDS: European Union, integration process, globalization process, network society
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Wstęp
Proces integracji Europy jest dziejowym trendem w kierunku budowania
podwalin nowego świata. Symptomami jego jest między innymi zamknięta karta
historii wielkich wojen, zniszczeń i przemocy, szczególnie tragicznych w poprzednim stuleciu. Zuni ikowana Europa z niepodważalnymi atutami ekonomiczno-technologicznymi i kulturowo-politycznymi w połączeniu z obszarem
Pacy iku tworzą fundamenty światowego systemu władzy policentrycznej global
governance, wykluczającej wszelkie formy totalitaryzmu i hegemonizmu. Tutaj
biorą swój początek liczne źródła innowacji instytucjonalnych stanowiących
przeciwwagę do kryzysu państwa narodowego. Są to nowe struktury organizacyjne i instytucje indukujące nieznane wcześniej struktury państwowe określane
mianem państwa sieci. Ten jeszcze nie do końca zde iniowany proces integracji
i jego autorzy operują bardziej na poziomie debaty niż projektu. Polityka wspólnotowa Europy budzi obecnie wiele wątpliwości i kontrowersji. Jest ona wynikiem historycznych projektów obronnych chroniących wspólne interesy państw
narodowych. Dotychczasowa Europa jest efektem dynamiki procesu zjednoczenia opartym na projektach obronnych, które z upływem czasu zostały zakwestionowane przez globalizację gospodarki, technologii i komunikacji, ale także przez
przebiegającą równolegle a irmację tożsamości. Klasyczne państwo narodowe,
tracąc zdolności do podjęcia przerastających je wyzwań z konieczności ustępuje
miejsca instytucjom europejskim, które w nowych formach próbują skonstruować uniwersalny system instytucjonalny – system sieci.
Reakcje obronne na rzecz integracji europejskiej w drugiej połowie XX wieku
polegały na stworzeniu trwałych form porozumienia z Niemcami, zagwarantowanych przez Stany Zjednoczone jako protektora Europy. Ponadto, linia frontu
zimnej wojny przebiegająca przez Niemcy wymagała zasobnej i silnej gospodarczo oraz stabilnej politycznie Europy Zachodniej. Pakt Północno-Atlantycki jako
gwarant pokoju i Plan Marshala pozwoliły odbudować struktury gospodarcze
torujące jednocześnie drogę wielonarodowym irmom amerykańskim.
Proces integracji europejskiej rozpoczął się tworzeniem wspólnego rynku
przemysłu węglowego i stalowego (EWWS) jako przeciwwagi do autonomicznego rozwoju narodowego w przemyśle strategicznym i kluczowym na rzecz ewentualnych dążeń wojennych. Pierwsze sukcesy zachęcały do rozszerzenia współpracy, która zaowocowała traktatami rzymskimi wieńczącymi powołanie Euratomu, a następnie EWG. Postęp i rozwój gospodarczy stał się przyczynkiem do
konkurencyjnej wizji procesu integracji. W ujęciu technokratów [J. Monet] struktura zjednoczonej Europy powstać miała na fundamentach państwa federalnego,
ale wraz z prezydenturą de Gaulle`a zahamowany został transfer suwerenności
na rzecz opcji międzyrządowej, co było równoznaczne z przekazaniem zarządzania w kompetencje rady przywódców władz wykonawczych każdego kraju.
W tym samym czasie de Gaulle domagał się umocnienia niezależności Europy od
Stanów Zjednoczonych, wyrazem czego było dwukrotne weto Francji przeciw
przystąpieniu W. Brytanii do EWG jako kraju bliskich więzi z USA, kraju z wizją
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rozwoju wolnego handlu bez wyrzeczenia się suwerenności politycznej. Z początkiem lat siedemdziesiątych XX wieku gospodarcza wizja integracji europejskiej uzyskała wprawdzie dominującą pozycje, ale kosztem dynamiki politycznej
i zwolnienia tempa integracji. Negocjowanie interesów gospodarczych pochłaniało znaczną część energii i budżetu EWG. Dekada lat siedemdziesiątych była
okresem europesymizmu, ponieważ kraje Europy Zachodniej poczuły słabość
polityczną w relacji do dwóch supermocarstw i nastąpiła rewolucja technologii
informacyjnych oraz opóźnienie gospodarcze.
Kolejna dekada zaowocowała wzmocnieniem szeregów przez Grecję, Hiszpanię i Portugalię, co wzmocniło gospodarkę europejską w relacjach do irm amerykańskich i japońskich. Reakcją obronną był w tym kontekście Jednolity Akt
Europejski z 1987 roku, którego celem stało się utworzenie z początkiem lat
dziewięćdziesiątych w pełni zuni ikowanego rynku. W koordynacji z europejskim programem Eureka działania gospodarcze zostały skierowane na politykę
technologiczną. Wspólny rynek kapitału, dóbr, usług i pracy, jak i środki inansowe były zasadniczymi środkami dalszej integracji politycznej. Konserwatyzm
M. Thatcher broniący przestarzałego nacjonalizmu państwowego kosztował ją
utratę posady. Większość Brytyjczyków poprawnie rozumiała korzyści zjednoczenia Europy.
Kolejna runda budowania Europy rozpoczęła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych w momencie zjednoczenia Niemiec, które stały się jednym z potężnych ilarów gospodarczych i politycznych Wspólnoty Europejskiej. Zjednoczenie
Niemiec z 30% PKB tejże Wspólnoty i 80 mln mieszkańców okazało się wzajemnie korzystne z powodu integracji gospodarczej, wspólnej waluty europejskiej
i niezależnego Europejskiego Banku Centralnego1. Poszerzanie Unii Europejskiej
na Wschód wprowadza imperatyw reformy jej instytucji politycznych, a traktat
z Maastricht doprowadził do nieodwracalnego zaangażowania się w zjednoczoną
gospodarkę europejską nowego millenium, co sprawia, że wspólne strategie
wzięły prymat nad politykami narodowymi w licznych obszarach, takich jak:
technologia, badania naukowe, edukacja, infrastruktura, regionalizm, imigracja,
sprawiedliwość i policja, ochrona środowiska naturalnego.
Na turbulencje procesu spójności składają się różne poziomy integracji w zależności od kraju i problemu, które paradoksalnie niejako zapobiegają kon liktom między głównymi partnerami pozwalając instytucjom europejskim na rozwiązywanie problemów globalizacji gospodarczej i tożsamości kulturowej. Proces globalizacji wywołuje reakcje obronne, które są zorganizowane wokół zasad
tożsamości narodowej i terytorialnej. Wrogość obywateli wobec procesu uni ikacji wzmacniana jest często przez dyskurs liderów politycznych jako konieczną
adaptację warunków integracji z Unią Europejską.
Przyspieszony proces integracji w latach dziewięćdziesiątych wywołał rosnące bezrobocie, pogłębił nierówności społeczne. Znaczna część społeczności
europejskiej skłonna była do a irmacji swoich narodów przeciwko swoim państwom. Polityczny establishment na kontynencie europejskim od centroprawicy
1
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po centrolewicę jest bez wątpienia proeuropejski, ale opinia publiczna jest wyraźnie podzielona. Ksenofobiczne reakcje przeciwko rosnącej imigracji są źródłem polityki nacjonalistycznej, a w niektórych krajach, jak Austria czy ostatnio
Norwegia, stanowią jej eksternistyczną wersję negacji. Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego jest pogłębiane rosnącą wieloetnicznością i wielokulturowością społeczeństw europejskich. Te zróżnicowania skutkują rasizmem i ksenofobią ponieważ ludzie akceptują swoją tożsamość przeciwko ponadnarodowemu
państwu, jak też przeciwko kulturowemu zróżnicowaniu. Innym źródłem nieufności wobec instytucji europejskich jest tak zwany de icyt demokracji, gdzie
znaczny zakres władzy przekazany został Radzie Europy i Radzie Ministrów, reprezentujących europejskie państwa narodowe oraz Komisji Europejskiej działającej w ich imieniu. Wpływ obywateli Europy na decyzje w procesie zarządzania
został zatem znacząco ograniczony. W obliczu przejawów kryzysu demokracji
i partycypacji obywatelskiej obywatele z uprzedzeniem do globalizacji gospodarki i europeizacji polityki asekuracyjnie coraz bardziej a irmują swoje narody. Bardziej nacjonalizm aniżeli federalizm spowalnia proces spójności i integracji europejskiej. Tożsamość narodowa według wersji francuskiej oparta na tożsamości
politycznej oraz według wersji niemieckiej oparta na jedności kulturowo-językowej po połączeniu mogą umożliwić rozwój Unii Europejskiej ponad pospolity
wspólny rynek.
Dążenie do zachowania tożsamości jako antidotum na proces globalizacji gospodarczej daje się odczuć również na poziomie regionów. Zdaniem J. Mollera,
przyszły model Europy może być połączeniem gospodarki międzynarodowej
i kulturowej decentralizacji2. Płaszczyzny regionalne i lokalne odgrywają coraz
większą rolę w ożywianiu demokracji i zaufania obywateli do niższych poziomów zarządzania. Miasta stają się głównymi partnerami w ustanawianiu strategii rozwoju nie tylko gospodarczego w interakcjach z podmiotami międzynarodowymi. Miasta wraz ze swoimi regionami tworzą europejską sieć koordynującą
inicjatywy i wprowadzając w życie nowe zasady kooperacji i konkurencji.
Międzynarodowe zawody sportowe, jak też masowa migracja są przyczynkiem
do mobilizacji lokalnej tożsamości reprezentowanej również przez imigrantów.
Z powodu tego rodzaju mechanizmów życia społecznego kreuje się nowa Europa
oparta na wspólnych doświadczeniach i zwery ikowanej tożsamości.
W obliczu licznych sprzeczności i braku entuzjazmu w kwestiach integracji
i spójności warto uświadomić sobie, że Unia Europejska jest instytucją przetrwania państw narodowych pod warunkiem zrzeczenia się części suwerenności
w zamian za większą zdolność współdecydowania w sprawach krajowych i międzynarodowych. Wymagana zbieżność interesów potrzebuje instytucjonalizacji,
w której mieści się kontrola podejmowania decyzji przez rządy narodowe w zarządzaniu wspólnymi sprawami europejskimi nie tylko przez Komisję Europejską. Nieskuteczność w rozwiązywaniu problemów wpływa również na zredukowaną do minimum uniformizację i większą elastyczność działania, a wówczas

2
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schemat organizacyjny struktur unijnych będzie bardziej zbliżony do sieci, lepiej
rozumiany i akceptowany przez społeczeństwo obywatelskie.
Legitymizm Unii Europejskiej polegać będzie na zdolności jej instytucji do
łączenia się z subnarodowymi ośrodkami zarządzania regionalnego i lokalnego,
w których instytucje unijne podejmować będą decyzje, których skutecznie nie
mogą realizować poziomy lokalne ani narodowe. Kompetentną strukturą organizacyjną wydaje się być Komitet Regionów reprezentujących rządy regionalne
i lokalne wszystkich krajów Unii. Proces delegitymizacji dokonuje się wówczas
w obrębie inicjatyw lokalnych i regionalnych w rozwoju gospodarczym i w ekspresjach kulturowych, w tym także aktywności socjalnej, które stają się zbieżne
horyzontalnie i wertykalnie. W takim kontekście Unię należałoby rozumieć jako
sieć tworzącą wspólną pulę suwerenności, podobnie jak państwo sieci, które łączą węzły o zróżnicowanych rozmiarach, asymetrycznych relacjach i politycznych nierównościach jego członków. Państwo sieci z jego zmienną suwerennością odpowiada na wyzwania globalizacji w postępującym wieku informacji.
Tożsamości europejskiej nie można zbudować na bazie takiej czy innej ideologii,
ani też podzielonej i zróżnicowanej demokracji ulegającej permanentnym kryzysom i zależnościom od państwa narodowego, ani też na bazie zróżnicowanej etniczności mimo że, zachowanie tożsamości narodowej będzie niezbędne dla postępu w zjednoczeniu Europy.
Proces globalizacji podważa również europejską tożsamość gospodarczą,
ponieważ działania gospodarcze w ponad granicznych sieciach produkcyjnych
wiążą Unię z całą resztą świata. Mówi się nawet, że wspólna waluta „Euro” utraci
swój pozaekonomiczny sens, jeżeli nie nastąpi kulturowa transformacja społeczeństw europejskich3. Tożsamość europejska mogłoby być uzupełnieniem tożsamości narodowych, regionalnych i lokalnych. Elementami tej tożsamości byłoby rozwinięcie demokracji bezpośredniej, obejmującej partycypację obywatelską
na wszystkich poziomach zarządzania oraz historyczne i terytorialne ożywienie
kultur.

Historyczne przesłanki procesu spójności
W opinii znawców problematyki europejskiej Europa jako kontynent w sensie geogra icznym budzi wątpliwości. Z punktu widzenia kulturowego jest to
kontynent z całym bogactwem części składowych etnicznych, religijnych, historycznych i społecznych. Przebogata kultura europejska pozwala jej mieszkańcom
żywić przekonanie o odrębności obszaru zamieszkania, w tym także de iniować
ich wspólną europejską tożsamość. Ta tożsamość podlega ciągłym zmianom.
Dokonuje się proces modernizacji społeczeństwa, a kultura przechodzi w stadium cywilizacji technicznej.
Kultura europejska rozprzestrzeniła się na cały świat, upowszechniając obyczaje, tradycje, sztukę, religię, języki, wartości w ogóle, systemy polityczne, wyna3
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lazki techniczne. Cechą tej kultury – jej umysłu europejskiego jest krytycyzm
wobec zastanego ładu, wszelkiej pewności, przekraczanie ograniczeń, podważanie tabu. Z izycznego punktu widzenia trudno traktować Europę jako kontynent,
gdyż może być ona widziana jako półwysep Azji [z. łac. continere (oddzielać, zawierać w sobie, ograniczać)]. Jedynym kryterium oddzielenia może być w tym
przypadku identy ikacja kulturowa, która determinuje politykę i gospodarkę4.
We współczesnym świecie ma miejsce implementacja licznych rozwiązań,
pomysłów i instytucji; od nowoczesnych organizacji, zasad konkurencji produktów inansowych, pomocy publicznej. Odmienne jest jednak funkcjonowanie tych
instrumentów w różnych środowiskach kulturowych. Wszelka sztuka gospodarcza, technologiczna, organizacyjna, demokratyczna posiada cechy mobilności,
dając się przenieść do innego środowiska, regionu czy kraju. Kultura jest produktem historii, sferą dziedzictwa, kreowania wartości, a w ramach danej cywilizacji
sferą konstrukcji zastosowań i interesów. Jest jak drzewo – nie można jej skonstruować, a jedynie posadzić i pielęgnować.
Kolejne kształty współczesnej wspólnoty europejskiej zapisywane w traktacie konstytucyjnym polegają na negocjacjach kwestii i problemów możliwych
i realnych do uzgodnienia, a więc przepływu towarów, usług, kapitału, ludzi, pieniądza, ochrony środowiska naturalnego, polityki rolnej, transportowej, bezpieczeństwa. Trudno natomiast negocjować i uzgadniać kwestie i problemy wartości
religijnych i narodowych czy dziedzictwa kulturowego poza być może ich wymiarem izycznym, inansowym, programowym. Twórcy i założyciele wspólnej Europy starali się unikać podejmowania trudnych spraw, które mogłyby stać się zarzewiem przyszłych kon liktów. Tej tendencji ulega w niektórych sytuacjach Unia
Europejska mimo nacisków ze strony środowisk chrześcijańskich na sięganie do
fundamentów kulturowych.
Postęp globalnej gospodarki informacyjnej wzbudza silny opór, będący wynikiem doświadczenia i zagrożeń dla tożsamości kulturowych. Wraz z rozwojem
społeczeństwa sieciowego coraz szersze kręgi zataczają różne formy nacjonalizmu i kulturowych fanatyzmów czy religijnych fundamentalizmów. Sprzeczność
między tożsamością i siecią jest sprzecznością między globalnym społeczeństwem informacyjnym a systemami wartości. Problemem staje się relacja pomiędzy społeczeństwem informacyjnym a zróżnicowaną tożsamością kulturową.
W kontekście rozważań i społecznego dyskursu interesującym przykładem może
służyć Finlandia jako między innymi kraj o braku oporu tożsamości, kraju bez
ultranacjonalistycznych ruchów społecznych, bez grup fundamentalistów religijnych, z nieznaczną przestępczością i symbolicznymi wręcz grupami antyglobalistycznymi. Fińskie społeczeństwo informacyjne opiera się na rodzimej tożsamości. Integracja tegoż społeczeństwa z państwem dobrobytu łagodzi wpływ tego
modelu na społeczne zróżnicowanie i jest oparciem dla państwa. Finlandia jako
niepodległy kraj istnieje zaledwie od trzech pokoleń. Pod względem gospodarczym nie zalicza się do krajów bogatych, a społeczeństwo zaliczyć można do kategorii rolniczych. Druga połowa XX stulecia jest okresem transformacji społe4

Współczesna Europa w procesie zmian, red. J. Polakowska-Kujawa, Warszawa 2008, s. 29.

Problemy teoretyczne i metodyczne

czeństwa przemysłowego, a w ciągu dwóch dekad tamtego okresu wykształciło
się społeczeństwo informacyjne. Drugim wymiarem historii tegoż społeczeństwa
jest jego kontekst polityczno-kulturowy. Naród iński usytuowany między Wschodem i Zachodem nie miał żadnych gwarancji zachowania niepodległości i samostanowienia. Doświadczenia historyczne i mądrość egzystencjalna zachowują
świadomość położenia geopolitycznego bez gwarancji wieczystego samostanowienia. W obliczu politycznego przetrwania narodu najważniejszą kwestią stało
się zachowanie narodowej kultury z jej ojczystym językiem. Inspiracją do budowy nowoczesnego państwa był projekt, a wraz z nim legitymizacja gwarantujące
przetrwanie narodu. Postawienie na społeczeństwo informacyjne było projektem legitymizującym państwo i akceptowanym przez społeczeństwo. Fundamentem społeczeństwa ińskiego w jego informacyjnym wymiarze jest silna tożsamość narodowa oparta na etnicznej homogeniczności i wspólnym języku. Obecny
projekt odbudowy po licznych kataklizmach wojennych został skierowany na
tworzenie społeczeństwa informacyjnego i strategicznego. Jego tożsamość sprzyja powszechnemu rozwojowi. Transformacja informacyjna łatwiej dokonuje się
w społeczeństwach młodszych pokoleń, które na nowo poszukują swojej tożsamości. Finowie, odrzucając wzorce konserwatywne, są zorientowani na przyszłość. Ich perspektywa futurologiczna jest niezwykle silna od początku lat siedemdziesiątych. W tamtejszym parlamencie składane są Raporty Przyszłości.
Ważną rolę w prognozach rozwoju odgrywa Komitet do spraw Przyszłości5. Tożsamość ińska stała się cechą strukturalnej gospodarki informacyjnej, w której
irmy, regiony i kraje konkurują ze sobą na rzecz rozwoju, co jest oznaką zaawansowania poziomu gospodarki. Symptomy tych orientacji odnajdujemy w społeczeństwach na najwyższym stopniu postępu i nowoczesności. Społeczna postawa Finów zawsze była bardzo pragmatyczna i pozytywnie nastawiona do technologii, która jest dla nich narzędziem tworzenia nowej kultury w symbiozie ze
środowiskiem naturalnym. W zwierciadle historii funkcjonowali w poczuciu
tłamszonej mniejszości prawie przez osiemset stuleci. Jeszcze tkwiące w nich
poczucie mniejszości w świecie z ponad pięcioma milionami mieszkańców,
a z drugiej strony poczucie większości we własnym kraju istotnie wpływa na determinacje ińskiej kultury, w której każdy sukces i zwycięstwo zyskują wyjątkowe znaczenie w świadomości społecznej. Idea społeczeństwa informacyjnego
jest silnym bodźcem i jednocześnie instrumentem podnoszenia narodowego poczucia własnej wartości.
Społeczeństwo informacyjne stanowi dla Finów rodzaj nowej tożsamości.
Technologie informacyjne dyskredytują zacofanie i jakiekolwiek podporządkowanie. U źródeł ińskiego państwa dobrobytu tkwią XIX- i XX-wieczne ruchy społeczne pracownicze i kobiece oraz religia protestancka. Tamtejsze kobiety zaangażowane w działalność charytatywną odegrały kluczową rolę w budowie państwa dobrobytu opartego na ideach egalitaryzmu i społecznej inkluzji. W drugiej
połowie XX stulecia bardzo przyczyniły się do budowy państwa dobrobytu zajM. Castells, H. Pekka, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa 2009,
s. 146 i nast.
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mując wysokie stanowiska decyzyjne, dzięki czemu znalazły się na rynku pracy,
zyskały urlopy macierzyńskie, wysoką jakość opieki nad dziećmi, darmowe posiłki. Źródłem ińskiego państwa dobrobytu jest również religia protestancka,
której dążeniem jest egalitaryzm ważniejszy od indywidualnych zasług. Około
80% społeczeństwa ińskiego jest proweniencji ewangelickiej, co nie jest bez
znaczenia dla budowania ciągle doskonalonej tożsamości ińskiej6. Historycznym
spoiwem państwa dobrobytu jest doświadczenie poczucia narodowej wspólnoty
wynikająca z adaptacji warunków działania. Przez osiemset lat zostali oni zepchnięci do stosunkowo homogenicznej klasy chłopskiej pod obcą kontrolą.
W porównaniu z innymi społeczeństwami byli słabo zróżnicowani, żyli na wyrównanym poziomie, kooperowali na wzór systemu sieciowego. W konsekwencji
zdecydowana ich większość ma bardzo zbliżone uwarunkowania społeczne, komunikacyjne, itp. To doświadczenie wspólnoty oznacza przede wszystkim nie
pozostawianie nikogo w osamotnieniu. Ich historia wzmocniła tożsamość i zjednoczyła naród. Historia walki o przetrwanie nauczyła myśleć i działać w solidarnych grupach i ponad wszystko traktować współobywateli jako współbraci. Wymienione determinanty tworzenia nowej tożsamości w ińskim państwie dobrobytu, a właściwie dobrostanu, zapewniają każdemu obywatelowi nowoczesny
model życia nie na przetrwanie, lecz na strategię i dynamikę rozwoju.
Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku i wewnętrznych wojnach domowych między socjalistami i konserwatystami Finlandia stanęła na krawędzi totalitaryzmu. Zjednoczenie narodu rozpoczęło się w późnych latach trzydziestych
XX wieku. Proces informatyzacji nastąpił też przez zaniechanie budowy komunizmu, skanalizowanie ideologii socjalistycznej, nakierowanie na strategię budowy
państwa dobrobytu, a także na tworzenie nowych relacji ideologicznie neutralnych, relacji pozwalających dołączyć do poziomu światowego rozwoju technologicznego. Tożsamość ińska ma za sobą dramatyczne doświadczenia. Jako społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu stworzyło podstawy dla nowej etyki
hakerskiej, wykazało nieugiętą rolę przetrwania, zbudowało nowy świat na fundamentach dominującej Weberowskiej etyki protestanckiej, gdzie praca jest najwyższym obowiązkiem i koniecznością przeznaczenia człowieka, a cierpienie
nobilitacją7. Tamtejsza gospodarka informacyjna opiera się na nowej etyce pracy,
kreowania informacji, na etyce hakerskiej rozumianej jako szczególną zdolność
i twórczą umiejętność w posługiwaniu się systemami operacyjnymi dla osiągnięcia optymalnych wyników działań tworzących ciągle nowe jakości. Fińskie społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu współtworzą legitymizację tożsamości korygując protestancką etykę pracy na rzecz etyki mniej surowej, dopasowanej do nowych realiów, do wykreowania etyki hakerskiej.
Podwaliny nowego świata sięgają do historycznej koincydencji lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX stulecia niezależnych procesów; czyli rewolucji
technologii informacyjnych, kryzysu ekonomicznego kapitalizmu, jak i etatyzmu
oraz zwiększonej aktywności ruchów kulturalno-społecznych, takich jak: ruch
6
7

Ibidem, s. 151.
Ibidem, s. 154 i 159.
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praw człowieka, feminizm, ruch na rzecz ochrony środowiska naturalnego, libertarianizm. Ich wzajemne relacje i reakcje stworzyły nową strukturę społeczną,
czyli społeczeństwo sieci, nową formę gospodarki, czyli gospodarkę informacyjną oraz nową kulturę, czyli kulturę wirtualności. Proces informatyzacji, tworzenie bogactwa kodów kulturowych jak i sprawowanie władzy zdetronizowane
zostały poprzez technologiczne możliwości społeczeństw. Technologia informacyjna stała się narzędziem implementacji restrukturyzacji społeczno-ekonomicznej umożliwiającej usieciowienie organizacji aktywności społecznej.
W okresie rozwiniętego kapitalizmu gospodarczego irmy i rządy oferowały
środki i programy polityczne nakierowane na nowe formy kapitalizmu naznaczone globalizacją gospodarczą, organizacyjną elastycznością i nowym zarządzaniem pracą. Potęga konkurencji, elastyczność pracy i deprecjacja pracy zorganizowanej doprowadziły do osłabienia państwa dobrobytu jako fundamentu umowy społecznej w epoce industrializmu. Dynamiczne technologie informacyjne
znacznie przyczyniły się do wykreowania formy kapitalizmu dostarczając narzędzi do gromadzenia i przetwarzania informacji, komunikacji na odległość, skoordynowanej indywidualizacji pracy, jednoczesnej koncentracji i decentralizacji
procesów decyzyjnych czyli elementów usieciowienia.
Potężna konkurencyjna gospodarka światowa niezależnie od permanentnych kryzysów i systemowej destabilizacji rozbudziły proces globalizacji, tworząc wielokulturowe fundamenty wzajemnej współzależności gospodarczej. Powiązane siecią kapitał, praca, informacja i rynek integrują społeczeństwa i regiony z pominięciem tych, które w trosce o utratę panowania i groźbę podporządkowania się regułom sieci nie są zainteresowane dynamiką globalnego kapitalizmu.
Świadome lub nieświadome postawy takie sprowadzają się wyłącznie do wykluczenia społeczno-gospodarczego. Spekulacyjne i podstępne próby podłączenia
się do gospodarki globalnej prowadzi do wypaczeń i tworzenia podłoża do zorganizowanej przestępczości. Jest to bardzo ryzykowna, groźna dla społeczeństw
droga na skróty mająca na celu zdobycie nielegalnych dóbr, spełnienie zakazanych pragnień niezaspokojonego popytu ze strony zamożnych jednostek i społeczeństw. Na ruinach etatyzmu rozwija się nowa forma kapitalizmu przenikająca
kraje, regiony, kultury i wszystkie dziedziny życia, które mimo ogromnego zróżnicowania organizują się wokół wspólnego zbioru reguł gospodarczych i bardzo
ewolucyjnie społecznych. Jest to nowa forma kapitalizmu odmienna od keynesowskiej ekonomii i socjalnego państwa dobrobytu, bardziej elastyczna pod
względem środków. Jest to kapitalizm informacyjny oparty na innowacyjnej wydajności, globalnej konkurencji gospodarczej i selektywnej własności. Kapitalizm
ten jest wyposażony w niespotykane w historii technologie i twórczą kulturę
opartą na wiedzy i informacji, powiązanych sieciową współzależnością. Podejście wieloaspektowe skłania do spojrzenia na zmiany społeczne nie tylko od
strony instytucjonalnych kryzysów, wzrostu i postępu. U progu lat siedemdziesiątych zrodziły się niemal żywiołowo potężne ruchy społeczne, które ogarnęły
cały cywilizowany świat. Zewnętrznie i formalnie w większości przypadków nawiązywały one do ideologii marksistowskiej. Zasadnicze jednak było przebudzenie kulturowe dążące do zmiany jakości życia, ale nieprzejęcia władzy. Wyrażały
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Rysunek 1
Wzór fińskiego modelu społeczeństwa informacyjnego

Źródło: M. Castells, H. Pekka, op. cit., s. 159
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one wielowymiarowe reakcje na arbitralną władzę, bunt przeciw nieprawidłowości i niesprawiedliwości. Animowane przez studentów obejmowały stopniowo całe społeczeństwa, a szczególnie ludzi młodych. Niezależnie od sukcesów
i porażek zachowały historyczną produktywność i kreatywność idei oraz innowacji
kulturowych, które wywarły piętno na kształtowaniu się przyszłych pokoleń.
Ruchy te stały się podłożem do działań na rzecz obrony praw człowieka, równości etnicznej, feminizmu, ochrony środowiska naturalnego.
Ruchy kulturowe przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych położyły
nacisk na politykę tożsamości i zapoczątkowały tworzenie wspólnot kulturowych w latach dziewięćdziesiątych. Były one wyrazem sprzeciwu wobec społeczeństwa konsumpcyjnego, nie wspierały prawicowej ani lewicowej polityki industrialnej i klasowych podziałów kapitalizmu. Współistniały one wprawdzie
z rewolucją technologii informacyjnych, ale w ideologii i systemie wartości nie
sięgały do odniesień technokracji. Były niezależne od zmian gospodarczych
i technologicznych, chociaż wywierały na nie coraz większy wpływ. Ich liberalizm nadawał technologii bardziej zindywidualizowany i zdecentralizowany charakter, a zaniechanie wsparcia dla związków zawodowych osłabiło siłę ruchu
robotniczego, ułatwiając restrukturyzację kapitalizmu. Ich kulturowa otwartość
dała podwaliny do nowego świata kultury rzeczywistej wirtualności, a internacjonalizm i kosmopolityzm stworzyły zręby intelektualnych podstaw kulturowej
globalizacji. Negując tradycyjno-konserwatywny system wartości wyznaczyły
szlaki dla aktywnych kulturowo elit z nowym zwery ikowanym systemem wartości. Wzorcowy model ińskiego społeczeństwa informacyjnego przedstawia rysunek 1.

Symptomy nowego społeczeństwa
Nowa kultura społeczeństwa, mody ikacja społecznych form przestrzeni
i czasu są determinowane są przez strukturalną transformację stosunków produkcji, stosunków zarządzania i doświadczenia. Kapitalistyczne stosunki produkcji przybrały charakter kapitalizmu informacyjnego, w którym dominuje
wydajność i konkurencyjność wynikające z innowacji i elastyczności. Podstawą
systemu staje się nowy rodzaj adaptacyjny i koordynacyjny organizacji i zarządzania określający podstawy przedsiębiorstwa sieciowego. Związane z nowym
systemem produkcji rede iniuje pojęcie pracy, która w nowych warunkach osadza się na wykształceniu oraz dostępie do wiedzy i informacji. Jest to praca o charakterze twórczym. W tym kontekście wykształcenie jest umiejętnością wykonywania i kreowania zadań zmieniających się permanentnie w procesie produkcji.
Elastyczność organizacyjna przedsiębiorstwa sieciowego wymaga zatrudnień stałych i zmiennych podmiotów pracy, między innymi w formie samozatrudnienia czy outsourcingu. Ciągła zmienność tych układów prowadzi do skoordynowanej decentralizacji i indywidualizacji pracy. W całokształcie transformacji
kapitalizmu nie traci swojej istoty, czyli zysku i prawa własności. Procesy te dokonują się klasycznie na trzech poziomach. Pierwszy z nich dotyczy praw wła-
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sności, który dzieli posiadaczy na udziałowców anonimowych i instytucjonalnych. Drugą grupę podmiotów praw własności stanowią właściciele irm rodzinnych. Trzecia grupa to przedsiębiorcy indywidualni, którym najłatwiej jest przekształcić się w kapitalizm informacyjny ze względu na zdolności innowacyjne,
elastyczność działań i szybką mobilność. Drugi poziom obejmuje klasę menedżerów. Są oni „lokomotywą” kapitalizmu informacyjnego, zwłaszcza w korporacjach wielonarodowych. Trzeci poziom stanowią globalne rynki inansowe, gdzie
kumulują się zyski z licznych źródeł w postaci między innymi marży na rynku
akcji, obligacji, na rynku walutowym, kontraktach terminowych, które generalnie
przewyższają wartość bezpośrednich inwestycji. Procesy te zachodzą w warunkach nowoczesnych technologii informatycznych, nieustannego poszukiwania
możliwości inwestycyjnych w zatrważająco krótkim czasie wprowadzając kapitał w nieustanny ruch i liczne kon iguracje. Tego typu działania, określane również mianem kapitalizmu kasynowego, wyposażone w technologie przyszłości
i kontrolowane zarządzanie pozwalają uniknąć dramatycznych załamań rynku
zamieniając straty jednych podmiotów na zyski innych co w ostateczności prowadzi do bilansu i utrzymania dynamicznej równowagi. Globalne rynki inansowe stają się zatem potentatem akumulacji kapitału, gdzie określane są wielkości
akcji, obligacji, relacji walutowych. Złożoność interakcji między przepływami
kapitału na skalę globalną nacechowana jest manipulacjami, zniekształceniami
i spekulacjami. Cechą charakterystyczną reformującego się systemu jest tendencja do wzrostu nierówności i polaryzacji społecznej, co jest efektem różnicy między wysoce produktywną pracą samooprogramowaną, a zbyteczną pracą ogólną
co jest efektem indywidualizacji pracy, a najsłabszymi ogniwami siły roboczej
bez organizacji i profesjonalizacji. Jest to również efektem utraty mocy państwa
dobrobytu na skutek indywidualizacji pracy, procesu globalizacji i delegitymizacji państwa i dalej jak w lawinie domina likwidacji zabezpieczeń społecznych
i w ogóle redukcji sfery socjalnej. Tendencje nierówności i polaryzacji społecznej
w zasadzie nieuniknione, narzucone i coraz bardziej dominujące, chyba że, co
byłoby wymagane podjęte zostaną działania kompensacyjne.
Zróżnicowane i zdestabilizowane stosunki społeczne prowadzą z reguły do
wykluczenia, czyli rozpadu więzi między ludźmi, między pracownikami, konsumentami w dynamice kapitału informacyjnego. Nowy system produkcji systematycznie redukuje siłę roboczą. Coraz bardziej ujawnia się kwestia krążenia masy
pracy ogólnej, różnorodności miejsc pracy oraz większej ilości pracy dorywczej
i sezonowej. Fluktuacja pracy w tym również liczne działania nieformalne generują gospodarkę przestępczą. Rewersem w tym układzie staje się utrata stabilności stosunków zatrudnienia, słaba siła przetargowa pracobiorców i lawinowe
bezrobocie, kryzys osobisty, choroby, uzależnienia od narkotyków i inne dramaty
życiowe powodując spiralę zawirowań uwieńczone niemożliwością wyjścia,
w tym także tragedie osobiste.
Jeżeli jednak innowacje jako źródło produktywności, wiedza i informacja stanowią podstawy nowego procesu produkcji, to nowymi producentami kapitalizmu informacyjnego będą twórcy wiedzy i przetwórcy informacji, których dorobek i zasoby działań nadają bogactwo irmie, regionowi i całej gospodarce wraz
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z zarządzaniem, przetwarzaniem danych, produkcją i usługami. Producenci informacyjni to grupa profesjonalistów, menedżerów, inżynierów, czyli jednostki
produkcyjne w kooperacji niedających się rozdzielić tych podmiotów pracy.
W krajach OECD ich odsetek stanowi około 30% zatrudnionych. Pozostali
to kategoria pracy ogólnej, zastępowalnej przez maszyny lub czasowo inną siłę
roboczą8.
Mechanizm zawłaszczania pracy producentów informacyjnych jest w systemie sieciowym bardzo skomplikowany, ponieważ stosunki zatrudnienia są zindywidualizowane. Ponadto, coraz więcej producentów kontroluje swój własny
proces pracy z uwzględnieniem specy icznych i horyzontalnych stosunków pracy. Są oni niejednokrotnie niezależnymi producentami, bezpośrednimi udziałowcami na rynku. Ich dochody wchodzą w relacje z rynkami inansowymi. Tak zatem segmentacja miejsc pracy, jej indywidualizacja, rozproszenie kapitału inansowego deklasują struktury społeczne w epoce informatyzacji. Występujące
jeszcze tu i ówdzie kon likty społeczne są obecnie wyrazem żądań grup interesów, buntu przeciwko niesprawiedliwości. W wieku informacji ujawniają się
nowe podziały społeczne. Jest to wewnętrzna fragmentaryzacja pracy pomiędzy
informacyjnymi producentami i pracą ogólną. Dokonało się również społeczne
wykluczenie znacznych segmentów społeczeństwa przez odrzucenie jednostek
i grup, których wartość pracy zużyła się i jako członkowie społeczeństwa są ignorowani i marginalizowani. Nastąpiło również oddzielenie globalnych sieci przepływów kapitału od indywidualnych zdolności i umiejętności pracowników.
W stosunkach władzy proces transformacji związany jest z kryzysem państwa
narodowego, suwerennego, drążonego kryzysem demokracji politycznej. Nieudolność działań, inercja, opieszałość podważają legitymizację, zamazują granice
suwerenności w procesie demokratyzacji – delegowania woli ludu. Transformacja kapitału, multiinformatyki instytucji władzy, jej decentralizacja leżą u podstaw nowej formy państwa – państwa horyzontalnego, państwa sieci.
Prowadzona w mediach polityka informacyjna nadaje tempo nieustannie
zmieniającemu się światu stosunków władzy. Systemy polityczne zostają pozbawione władzy, która w systemie informatyki na poziomie podstawowym zostaje
wpisana w kody kulturowe służące jako punkt wyjścia do podejmowania wszelkich decyzji. W nowym układzie władza ma wymiar realny, ale też niematerialny
ze zdolnością do ujmowania wydarzeń w ramy kategorii, które predestynują do
działań sprzyjającemu danemu rodzajowi przywództwa. Kon likty kulturowe
w epoce informatyzacji są formą walki o władzę prowadzoną za pośrednictwem
mediów, zwanych często czwartą władzą, której faktycznie nie sprawują, gdyż ta
tkwi w sieciach wymiany informacji i manipulacji symbolicznej wiążących aktorów społecznych, instytucje i ruchy kulturowe czyniąc to za pomocą ikon, rzeczników i „wzmacniaczy intelektualnych”.
Dystrybucja ról politycznych w przyszłości będzie miała rozpowszechniony
i rotacyjny charakter. Wirtualność staje się nową rzeczywistością, ponieważ
w ramach bezczasowo oderwanych od miejsc systemów symbolicznych tworzy
8

M. Castells, op. cit., s. 350.
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się kategorie i przywołuje obrazy kreujące nasze zachowania, które wytwarzają
określoną politykę, wywołują marzenia, koszmary. Społeczeństwo sieci składa
się z sieci produkcji, władzy i doświadczenia, tworząc kulturę wirtualności w globalnych przepływach poza czasem i przestrzenią. Społeczeństwa informacyjne
są przeniknięte wszechobecną logiką sieci wchłaniającą i podporządkowującą
wcześniejsze formy społeczne. Nie jest ono wolne od kon liktów, sprzeczności
i wyzwań ze strony alternatywnych form organizacji społecznej oraz wartości
odziedziczonych po kapitalizmie przemysłowym i etatyzmie.

Wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Europa jako kontynent bogaty w różnorodności, otwarty na kulturę, postęp
społeczno-ekonomiczny i wiedzę zmierza w kierunku trwałego zrównoważonego rozwoju napotykając po drodze wiele kwestii i problemów. Niesprostanie nowym wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego godziłoby w podwaliny tożsamości europejskiej. Społeczeństwa sieciowe według M. Castells’a to takie, w których nastąpiła transformacja zgromadzeń o charakterze grupowym z ustabilizowanymi więziami wewnętrznymi i wyodrębnionymi granicami przynależności
do struktur sieciowych bardziej rozległe, słabiej zintegrowane z nieokreślonymi
granicami działania9. Więzi społeczne opierają się głównie na wymianie informacji tworząc sieci komunikacyjne. Dotychczasowe wertykalne, zhierarchizowane
struktury biurokratyczne stopniowo wypierane zostają przez elastyczne sieciowe koordynacje funkcji i mobilizacji zasobów. System sieciowy obejmuje stopniowo również obszary państw i regionów w tym także strukturę Unii Europejskiej.
Zróżnicowana wewnętrznie struktura Unii stanowi przesłankę, że żadna instytucja nie może dobyć trwałej dominacji nad całością, co jest jedną z cech szczególnych systemu sieci. Nowa dynamika konkurencji europejskiej opiera się na innowacyjności. Uruchomione innowacyjnością procesy podnoszą rangę metropolii,
które stają się węzłami sieci rynków pracy, handlu, usług, mediów, wraz z napływem kapitału ludzkiego jako „zarzewia” do inwestycji z zakresu nowoczesnych
technologii. Własność w gospodarce postronkowej wypierana zostaje przez dostęp do sieci – systematycznie wery ikowany i aktualizowany. Sytuacja w sieci
rynku pracy kształtuje się dość paradoksalnie. Z jednej strony rynki te oferują
coraz mniejsze możliwości kariery mimo wcześniejszych nadziei związanych
z rozwojem sektora usług. Rzeczywistość wykazała, że równolegle do jego rozwoju wiele grup zawodowych uległo dekwali ikacji. Nowoczesne programy komputerowe i techniki informatyczne zostały sprowadzone do działań rutynowych,
niewymagających specjalistycznych kwali ikacji. Wąski krąg wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów jako symbolicznych analityków bardzo indywidualizuje sytuację na rynku pracy. Twórczym motorem gospodarki stają się symbole,
kody dostępu. Towary oferowane na rynku oznaczają wartość dla klienta wtedy,
gdy pozwalają budować jego własną tożsamość. Przetwarzanie informacji, ope9
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rowanie symbolami to analityka symboliczna z jej „klasą twórczą” i kontrolą węzłów Internetu „netokracją”. Ta licząca 30% populacja posiada zdolności do ciągłego przekwali ikowania i adaptacji nowych zadań10.

Wartości kapitału ludzkiego
Jednym z najważniejszych elementów kształtowania społeczeństwa sieci jest
kapitał ludzki kreowany w procesie edukacji. Jego elementami są: stan zdrowia,
energia witalna, motywacje, struktura wieku, umiejętności, zasoby zdolności,
predyspozycje, biegłość i przedsiębiorczość w zawodzie, postawy, kreatywność,
kompetencje, komunikatywność, umiejętność współpracy. Są to cechy wpływające na produktywność jednostki, unikalne i wielowymiarowe. Nie są przedmiotem obrotu rynkowego i niezbywalne oraz wyłączne, to znaczy niedopuszczające
innych do korzystania z niego.
Inwestowanie w kapitał ludzki jest strategią nakierowania na budowanie
społeczeństwa sieci z wielorakimi korzyściami, takimi jak:
• innowacyjność i konkurencyjność oraz zdolność do implementacji osiągnięć
nauki, techniki i kultury międzynarodowej;
• kształtowanie nowoczesnej infrastruktury gospodarczej, organizacyjnej, informatycznej, socjalnej;
• modernizacja struktur społecznych, instytucjonalnych, gospodarczych;
• wzrost poziomu jakości życia, efektywności kultury i etyki pracy, jej efektywności, kreowania wzorców konsumpcji11.
Wiadomo, że kapitał ludzki w rozszerzonym układzie tworzy kapitał społeczny, który obejmuje zasoby umiejętności, wiedzy, informacji, kultury, kreatywnością jednostek oraz związki między ludźmi i organizacjami. Poziom kapitału
społecznego determinuje kreatywność, innowacyjność, otwartość na zmiany,
zdolność do tworzenia trwałych więzi społecznych i ekonomicznych. Jest siecią
wzajemnych powiązań, zaufania i aktywności tworzących fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.
Proces spójności stawia szczególne wyzwania innowacyjnej polityce społecznej, zwłaszcza w obszarach zatrudnienia, integracji społecznej, edukacji.
W obliczy wzrastającego bezrobocia trzeba będzie zrede iniować pojęcie i istotę
pracy, stosunków własności, redystrybucji i im pochodnych. Przyszły rynek pracy nabiera nowych nieznanych dotychczas szczególnych właściwości, a mianowicie; niepewność i utrzymanie zatrudnienia, trudny dostęp do pracy bez posiadania kwali ikacji, wymogi podnoszenia kwali ikacji i poszerzania osobistych kompetencji. Zrede iniowana praca zmienia swój charakter. Na jej istotę należy spojrzeć przez pryzmat elastyczności, pluralizmu, różnorodności, częstotliwości, lokalizacji, orientacji personalnych, przejściowości, feminizacji, polaryzacji jakości,
autonomii, kultury kooperacyjnej, dynamiki zawodów.
10

M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s.12 i nast.
Pocztowski, Kapitał intelektualny, Nowy Sącz 2001, s. 43.
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Praca przyszłości wymagać będzie między innymi dobrych stosunków interpersonalnych i klimatu pracy, więcej świadomości i poczucia odpowiedzialności,
kultury kooperacyjnej, mobilności, zdolności do nowych wyzwań, zaangażowania, wysokich kwali ikacji.
Strategia Lizbońska w głównym programie rozwoju społeczno gospodarczego postawiła na konkurencyjność gospodarki jako strategii wyjściowej do osiągnięcia spójności społecznej. Jednym z elementów tego programu było podniesienie efektywności polityki edukacyjnej do 2013 roku. Według badań szacunkowych z Maastricht, prowadzonych w roku 2005, przewiduje się, że około 50%
nowych miejsc pracy będzie wymagało wykształcenia wyższego, około 40%
średniego i około 15% wykształcenia podstawowego12.
W zaleceniach Parlamentu Europejskiego zostały zawarte następujące cele:
• określenie i zde iniowanie zasadniczych kompetencji dla osobistej samorealizacji i wzmacniania spójności społecznej;
• podejmowanie działań zapewniających start w dojrzałe życie i ciągły rozwój;
• stworzenie odpowiednich warunków rozwojowych dla twórców polityki,
systemu edukacyjnego, pracodawców na rzecz uzgodnionych celów na szczeblu krajowym i europejskim;
• określenie strategii i ram działania na poziomie Wspólnoty.
W ramach europejskich relacji wspólnotowych programów edukacji i szkolenia ustanowionych zostało osim kompetencji kluczowych. Są to:
• porozumiewanie się w języku ojczystym;
• porozumiewanie się w językach obcych;
• kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne;
• kompetencje informatyczne;
• kompetencje społeczne i obywatelskie;
• umiejętność zdobywania wiedzy;
• inicjatywa i przedsiębiorczość;
• świadomość i ekspresja kulturalna13.
W kontekście powyższych rozważań warto przypomnieć o zadaniach, na których koncentruje się Strategia Lizbońska oraz stopniu ich realizacji. Do zadań
tych należą:
• rozwój badań, nowoczesnych technologii i gospodarki opartej na wiedzy;
• reformy polityki gospodarczej;
• rekonstrukcja europejskiego modelu polityki społecznej14.
Permanentnych reform wymaga struktura gospodarki – jej transformacja na
model dynamiczny, konkurencyjny, oparty na wiedzy i doświadczeniu. W ramach
strategii na rzecz reform Rada Europejska zaleciła przede wszystkim:
• orientację na społeczeństwo informacyjne i tak zwaną e-Europę;
• upowszechnienie edukacji informacyjnej;

Rezolucja legislacyjnaPE P6-TA(2006)0365(c0m)2005 0548 – C 603752005//0221(cod).
Kapitał ludzki i społeczny, red. D. Moroń, Wrocław 2009, s. 89 i nast.
14 Założenia Strategii Lizbońskiej, Lizbona 23-24 marca 2000.
12
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powszechny dostęp do Internetu wraz z obniżeniem kosztów dostępu do
Internetu;
• tworzenie warunków i regulacji dla handlu internetowego e-commerce, e- inance;
• informatyzację administracji oraz usług publicznych;
• liberalizację i integrację rynku telekomunikacji.
W ramach Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji Rada Europejska rekomenduje władzom państw członkowskich i organom wspólnotowym podejmowanie licznych działań następujących działań i przedsięwzięć:
• wspólne programy naukowo-badawcze oraz koordynację polityki innowacyjnej;
• wspieranie prywatnych badań naukowych i wybitnych talentów naukowych;
• usprawnianie komunikacji naukowej;
• udoskonalenie systemu ochrony patentów.
Przeorientowanie polityki gospodarczej Wspólnoty Europejskiej dokonywać
się powinno przez:
• doskonalenie warunków działań sprzyjających rozwojowi irm innowacyjnych, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie tegoż
sektora;
• stworzenie płaszczyzny współpracy między irmami, kooperacji badań oraz
instytucji edukacyjnych;
• liberalizację rynków inansowych i rynku usług, branży energetycznej, transportu;
• zwiększenie dostępu do zamówień publicznych, zwłaszcza małym i średnim
irmom oraz upowszechnienie rządowych i wspólnotowych przetargów on-line;
• ujednolicenie reguł konkurencji oraz pomocy publicznej na wszystkich rynkach Unii Europejskiej;
• stopniową redukcję pomocy państwa dla przedsiębiorstw;
• orientację przedmiotową w zakresie pomocy publicznej;
• doskonalenie i koordynację polityk iskalnych państw członkowskich;
• zwiększenie środków inansowych Banków Europejskich dla irm nowych
technologii oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Konkurencyjność gospodarki unijnej i jej dynamika są uzależnione w znacznym stopniu od poprawy warunków funkcjonowania i kondycji małych i średnich
irm. Jest to sektor oferujący najwięcej miejsc pracy.
Przyjęta na szczycie Rady Europejskiej w 2000 roku Karta Małych i Średnich
Przedsiębiorstw przewiduje podjęcie licznych działań. Między innymi:
• edukacja i szkolenia z zakresu oraz rozwijanie kształcenia zawodowego
i ustawicznego;
• doskonalenie procedur i obniżka kosztów oraz regulacji prawnych w zakładaniu nowych irm;
• uproszczenie systemu podatkowego oraz ułatwienie korzystania ze źródeł
inansowania;
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promocja interesów irm na poziomie krajów i instytucji europejskich15.
Unowocześnienie modelu społecznego drogą inwestycji w zasoby ludzkie
i aktywne państwo opiekuńcze to budowanie gospodarki sieciowej i antycypacja
względem między innymi bezrobocia, biedy, marginalizacji – problemów nieuniknionych w okresie transformacji.
W zakresie edukacji jest wymagane unowocześnienie i ulepszenie systemów
kształcenia na wszystkich poziomach przez rozwój lokalnych ośrodków kształcenia ustawicznego, rozwój kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem w gospodarce i nie tylko, zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, podnoszenie poziomu
wykształcenia, zwiększenie kooperacji między ośrodkami kształcenia, irmami
i ośrodkami naukowymi, upowszechnianie kształcenia wśród ludzi dorosłych,
wprowadzenie europejskiego dyplomu w zakresie znajomości informatyki,
zwiększenie i efektywne wykorzystanie środków na wspólnotowe programy
edukacyjne, swobodny przepływ kadr naukowych i nauczycielskich, ujednolicenie europejskiego wzoru curriculum vitae dla ułatwienia konkursów kwali ikacyjnych.
Orientacja proedukacyjna i kulturowa kształcenia ustawicznego mają na celu
zwiększenie kompetencji zawodowych, mobilności oraz przedsiębiorczości
mieszkańców Europy. Program Strategii Lizbońskiej postuluje aktywną politykę
zatrudnienia. Zalecenia Rady i Komisji Europejskiej sprowadzać się powinny do:
• uruchomienia programów podnoszenia kwali ikacji bezrobotnych;
• nadania większego priorytetu kształceniu ustawicznemu;
• zwiększenia zatrudnienia w sektorze usług;
• wyrównania szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.
Gospodarka oparta na wiedzy jest procesem strukturalnych dostosowań,
które przejściowo skutkują określonymi kosztami społecznymi. Strategia Lizbońska w tym kontekście przewiduje konieczność rozwijania aktywnej opieki społecznej i jej udoskonalanie. Aktywizacja i usamodzielnienie osób znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej polegać ma na podnoszeniu kwali ikacji i dostępu
do kształcenia zawodowego osób bezrobotnych, podjęciu walki z marginalizacją
na szczeblu narodowym, działaniach skierowanych na konkretne, szczególne
grupy.
Nadrzędnym celem polityki społecznej i gospodarczej jest strategia wysokiego standardu życia mieszkańców Europy. Środkami osiągnięcia tych celów są:
innowacyjność, liberalizacja rynków inansowych, telekomunikacji, transportu,
energii, przedsiębiorczość, kształtowanie nowego modelu aktywności socjalnej.
Liberalizm i wolny rynek z akcentem na kwestie spójności społecznej oraz kształtowanie nowego modelu opieki socjalnej państwa umożliwiają prorozwojową
wersję państwa dobrobytu16.

15
16

Europejska Karta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, www.ukie.gov.pl [20-02-2014].
J. Zarzeczny, Model społeczny zintegrowanej Europy, Wrocław 2007, s. 104.
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Gospodarka oparta na wiedzy
Pojęcie gospodarka oparta na wiedzy pojawiło się w latach dziewięćdziesiątych i było kojarzone wtedy z technologiami informacyjno-technologicznymi, innowacyjnością i postępem technicznym. Postępująca konkurencja wymaga przyswajania nowej wiedzy, podnoszenia kwali ikacji, kompetencji. Chodzi bowiem
o generowanie wiedzy praktycznej oraz przetwarzanie jej na zyski materialne,
niematerialne, socjalne i inne.
Podstawą gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego są:
• system gospodarczy i instytucjonalny motywujący wykorzystanie wiedzy
oraz tworzenia nowej wiedzy i przedsiębiorczości;
• kapitał ludzki tworzący i wykorzystujący wiedzę;
• dynamiczna infrastruktura informacyjna niezbędna do komunikacji, rozprzestrzeniania i przetwarzania informacji;
• efektywny system innowacyjny przenikający sieć irm, ośrodków badawczych, naukowych.
Ważnym czynnikiem wpływającym na tempo innowacyjności i konkurencyjności jest działalność badawczo-rozwojowa. Innowacyjność powoduje wzrost
produktywności. Na początku lat dziewięćdziesiątych państwa członkowskie UE
zobowiązały się zwiększyć nakłady na działalność badawczo-rozwojową do poziomu 3% PKB, przy czym około 60% tych wydatków miałoby pochodzić z sektora prywatnego. Tyle bowiem średnio wynoszą tego rodzaju wydatki w najbardziej rozwiniętych krajach, takich jak: USA, Finlandia, Szwecja, Japonia.
W Polsce nakłady na działalność badawczo-rozwojową wynoszą około 0,7%
PKB, a prawie 63% tych środków pochodzi z sektora publicznego, chociaż wymagane jest zwiększenie udziału w tych nakładach sektora przemysłowego, jak postuluje Strategia Lizbońska. Należy zwiększyć dotacje inansowe, zintensy ikować współpracę między sektorem przemysłowym a ośrodkami naukowo badawczymi, lepiej wykorzystać potencjał w jednostkach badawczo-rozwojowych, aby
poprawic sytuację.
Pozycja Polski w rozwoju systemów innowacji na tle Europy jest słaba.
W przypadku patentów potencjał nasz kształtuje się na poziomie 1% w porównaniu z krajami unijnymi. Przyczyny pozostają ciągle bez zmian, czyli niezainteresowanie działalnością badawczo-rozwojową największych irm będących własnością inwestorów zagranicznych, słabość ekonomiczno- inansowa małych
i średnich przedsiębiorstw, słabe związki nauki z przemysłem. U progu naszego
stulecia nakłady badawczo-rozwojowe w krajach Wspólnoty wyniosły zaledwie
2% PKB, w porównaniu do Japonii 3,1%, i USA 2,8%. Przedmiotowa sytuacja wewnątrz Wspólnoty jest silnie zróżnicowana. Z powyższego wynika, że Strategia
Lizbońska ze swoim zasięgiem do 2000 roku nie osiągnęła zamierzonych celów17.
W naszym kraju pozostaje do pokonania ogromny dystans rozwojowy w relacjach z innymi partnerami unijnymi. Pilny i konieczny jest wzrost nakładów na
17

www.pfsl.pl [20-02-2014].
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badania i rozwój oraz ich ścisła kontrola. Programy publiczne powinny być bardziej motywujące dla przedsiębiorców, a granty publiczne powinny uzupełniać
inwestycje prywatne w badania i rozwój. Potrzebne są ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe, ulgi podatkowe. Słabość systemu inansów publicznych, nieefektywna struktura budżetu stanowią poważne ograniczenia polityki państwa
w tym zakresie. Najważaniejsze jednak są reforma systemu edukacyjnego dostosowanego do rozwoju nowoczesnej gospodarki oraz większe współdziałanie,
współpraca i sposób zarządzania programami publicznymi.
Edukacja jest jednym z podstawowych ilarów rozwoju Wspólnoty Europejskiej. Kraje członkowskie zachowują suwerenność i budują tożsamość w systemie edukacji dążąc jednocześnie do kompatybilności wspólnego obszaru edukacyjnego. Odejście od systemu encyklopedycznego na rzecz umiejętności kreatywnego myślenia i działania to główne symptomy postępu, a studiowanie ze zrozumieniem, swoboda porozumiewania się w językach obcych, praca zespołowa,
obsługa komputera i środków komunikacji determinują nowoczesność.
Unijne regulacje prawne umożliwiają i zachęcają do współpracy europejskiej
między innymi w dziedzinie edukacji. Wśród nich wymienić można dyrektywę
Rady Europy nr 96 z 1993r. i art. 126 i 127 Traktatu z Maastricht, które dotyczą
idei współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, upowszechniania języków
obcych, historii jednoczenia kontynentu, organizowania wymiany uczniów, studentów i nauczycieli, współpracy instytucjonalnej oraz wzajemnego uznania dyplomów i określonych studiów.
Polska aktywnie angażuje się na płaszczyźnie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego raty ikując konwencje, takie jak:
• Europejską Konwencję o równoważności dyplomów uprawiających do studiowania w szkołach wyższych innych krajów (Paryż 1953);
• Konwencję o uznawaniu studiów i dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w Europie (Paryż 1979);
• Konwencję o wzajemnym uznaniu równoważności dokumentów ukończenia
szkół średnich, zawodowych i wyższych (Praga 1972);
• Europejską Konwencję o ogólnej równoważności okresów studiów uniwersyteckich (Rzym 1990);
• Traktat Współpracy między Polską i Unią Europejską w zakresie edukacji
i nauki (Bruksela 1991).
W roku 1998 minister edukacji powołał Biuro o uznawalności wykształcenia
i wymiany międzynarodowej, którego zadaniem jest między innymi opracowanie
projektów rządowych i aktów prawnych o uznawalności wykształcenia18. Opracowany w Lizbonie dokument programowy pod nazwą: Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do 2010 roku. Na jego podstawie rządy państw europejskich miały dążyć do tego, aby gospodarka Wspólnoty
stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie – opartą
na wiedzy, zapewniającą większą spójność, ze zrównoważonym wzrostem i większą liczbą miejsc pracy. Dla osiągnięcia tego celu wymagana jest radykalna trans18

„Nauki Ekonomiczne” 2003 nr 31.
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formacja gospodarki oraz stworzenie programów na rzecz modernizacji systemów edukacji i opieki społecznej.
W 2002 roku ministrowie edukacji i Komisja Europejska przyjęli program
rozwoju systemów edukacji w krajach Wspólnoty do 2010 roku. Cele programu
były następujące:
• osiągnięcie w Europie najwyższego, wzorowego poziomu edukacji;
• kompatybilność systemów edukacyjnych;
• wzajemne uznanie w krajach Unii kwali ikacji, wiedzy i umiejętności;
• gwarancja kształcenia ustawicznego;
• zwiększenie współpracy w dziedzinie edukacji – otwarcie Europy na świat.
Działania te miały między innymi prowadzić do zwiększenia mobilności studentów, powszechnej uznawalności kształcenia w skali międzynarodowej oraz
konsolidacji szkolnictwa wyższego w Europie.
Charakterystyczna staje się pewna prawidłowość, z której wynika, że w krajach gdzie inansowanie badań naukowych jest udziałem podmiotów prywatnych
zdecydowanie większa część rezultatów efektywnie zostaje wykorzystywana
przez przemysł. Nieco ponad połowa personelu naukowo-badawczego UE pracuje w sektorze przedsiębiorczości, czwarta część w szkolnictwie wyższym i około
2% w sektorze rządowym. Tak czy inaczej osiągnięcia europejskie w dziedzinie
badań naukowych są mniejsze w porównaniu amerykańskimi czy japońskimi,
chociaż większość priorytetowych wynalazków pochodzi z Europy.
Działalność badawczo-naukowa w Polsce jest inansowana z budżetu państwa, co nie daje szans na postęp, a raczej na przetrwanie, ewentualnie badania
podstawowe bez skutków dla gospodarki i rozwoju regionalnego19. Oprócz problemów inansowych, w badaniach naukowych należałoby zwiększyć i zintensyikować współpracę między przedstawicielami nauki i biznesu. Ponadto, systemu
edukacji i kształcenia należałoby szybko i sprawnie dostosować do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Są to zasadnicze inwestycje na rzecz wzrostu zatrudnienia, aktywności zawodowej, przedsiębiorczości, mobilności, kapitału ludzkiego. Systemy edukacji i kształcenia implikują coraz większą potrzebę modernizacji i poczucia odpowiedzialności w procesie spójności i nadawania nowych form
strukturom Wspólnoty.
Wypracowana historycznie od wielu stuleci europejska przestrzeń i współpraca edukacyjna wzięła swój początek od Uniwersytetów. Pionierem otwartego
uniwersytetu był Uniwersytet Boloński założony w 1088 roku. Deklaracja Bolońska próbowała opracować priorytety współdziałania na rzecz rozwoju i kompatybilności systemów edukacyjnych w Europie. Zaplanowana na pierwszą dekadę
nowego stulecia największa konkurencyjność gospodarki europejskiej wymaga
jednak większego oparcia na wiedzy, co umożliwiłoby poszukiwanie nowych
obszarów badawczych, zwiększyłoby podmiotowość i kreatywność społeczeństwa obywatelskiego, skoncentrowałoby potencjał intelektualny i kulturowy –
konsekwencji strategicznie wpływając na zmiany w procesie globalizacji.

19
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ENVIRONMENTAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION
AND POLAND UNDER THE CONCEPT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
SUMMARY: The goal of every State is to increase prosperity. This can be achieved by properly pursuing a policy
of sustainable development, understood as the pursuit of sustainable economic growth whilst maintaining
a macroeconomic balance along with the implementation of a specific bundle of socially desirable objectives in
keeping with the natural environment. Reality shows that the climate plays an increasingly important role in the
awareness of both society and politicians. But does it lead to the achievement of these objectives? These
questions are answered in this article. The aim of this article is to analyze the role of the ecological functions of
the concept of sustainability in Poland and in the EU. The article also discusses the theory of the concept of
sustainable development and the role of climate policy in the common policy of the European Union, with
particular emphasis on the Polish aspect. The Authors also analyzed the degree of achievement of the objectives
of this climate policy.
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Polityka ekologiczna i zarządzanie środowiskiem

Wstęp
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest związana z szeroko rozumianą
równowagą makroekonomiczną i trwałością wzrostu. Trwałość oznacza, że potrzeby teraźniejsze nie są zaspokajane kosztem zmniejszania możliwości przyszłych generacji. Trwałość i samopodtrzymywanie się wzrostu implikują zatem
nie tylko krótkookresową, ale również międzygeneracyjną sprawiedliwość1. Jak
określili w swojej de inicji Pearce, Barbier i Markandya, zrównoważony rozwój
oznacza realizację określonej wiązki społecznie pożądanych celów oraz trwałość
bądź samopodtrzymywanie się tego wzrostu. Wiązkę społecznych celów nadrzędnych trwałego i zrównoważonego rozwoju tworzą z kolei dobrobyt, sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo. W zapewnieniu tych celów szczególną rolę odgrywa utrzymywanie funkcji ekologicznych środowiska przyrodniczego2. Z tego
względu do monitorowania zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie i środowisku przyrodniczym, poza miernikami rozwoju ekonomicznego czy społecznego, stosuje się również wskaźniki trwałego rozwoju uwzględniające zmiany
w otoczeniu naturalnym, czyli ślad ekologiczny (ecological footprint).

Trójcelowość koncepcji zrównoważonego rozwoju
Analiza literatury przedmiotu wskazuje na wielość koncepcji zrównoważonego rozwoju. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęta została koncepcja jej
trójcelowości. Rozważania będą zatem skupione wokół istoty gospodarczej, środowiskowej oraz społecznej koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Aspekt gospodarczy koncepcji, ograniczony jest przez tak zwany zbiór zasad
zrównoważonego rozwoju3. Na ich podstawie wskaźniki pomiaru zrównoważenia są grupowane w dziedziny. Obszary, w ramach których dokonuje się analizy
powyższego aspektu to zużycie energii i surowców, wpływ na środowisko, jak
i na społeczeństwo, struktura zatrudnienia, generowanie zysków, przedsiębiorczość, struktura gospodarki, dostępność produktów i usług, ekologiczność produktów i usług, rolnictwo oraz infrastruktura. Bezpośrednie zasady, którymi należałoby się kierować, aby można było osiągnąć efektywne wskaźniki zrównoważonego rozwoju to redukcja i/lub wyeliminowanie niezrównoważonych trendów
produkcji i konsumpcji, promocja tak zwanej internalizacji kosztów ekologiczB. Fiedor, Wzrost zrównoważony w ekonomii głównego nurtu i w ujęciu ekonomii środowiska,
w: Zrównoważony rozwój w teorii i w praktyce, red. A. Graczyk, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2007 nr 1190, s. 54.
2 D. Pearce, E. Barbier, A. Markandya, Sustainable, development, economics and the environment
in the third world, Aldershot 1990, za: B. Fiedor, op. cit., 54-55.
3 T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa 2004, s. 29.
1
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nych, które oparte byłyby na zasadzie zanieczyszczający płaci4, a także stosowanie powszechnie przyjętych dobrych praktyk technicznych5.
Cel środowiskowy koncepcji zrównoważonego rozwoju najszerszej jest prezentowany przez tak zwaną ekonomię środowiskową, która przez podejście makroekonomiczne kładzie nacisk na politykę państwa i istotę jego ładu instytucjonalnego. Podstawową zasadą tego nurtu jest podkreślenie nadrzędności środowiska w stosunku do rozwoju gospodarczego. W koncepcji jest podkreślany
problem ograniczoności substytucji, a także zjawisko nieodwracalności zużytych
zasobów naturalnych. W literaturze podaje się szereg zasad, które ukazują istotę
ładu środowiskowego. Najszerzej, ale również w sposób dosyć ogólny, pryncypia
te zostały ujęte w Karcie Ziemi6.
Czynnik ludzki, czyli aspekt celu społecznego tytułowej koncepcji relatywnie
rzadko jest poddawany analizie w kontekście zrównoważonego rozwoju, co może
być konsekwencją większej presji społeczeństwa na problemy ekologiczne. Jednakże współczesne teorie rozwoju społeczno-gospodarczego wyraźnie podkreślają rosnące znaczenie jego niematerialnych czynników, czyli kapitału ludzkiego
i społecznego7. Literatura odnosi istotę społecznego celu zrównoważenia rozwojowego do wpływu skażenia środowiska na ludzkie zdrowie; możliwości rozwoju
dobrobytu społecznego, czy jakości życia jako takiego. Warty zauważania jest
również fakt, że społeczny cel zrównoważonego rozwoju jest związany z zasadami ładu społecznego, w których podkreślić należy kwestię godnego życia, samorealizację jednostki, kulturowe zróżnicowanie, ochronę zdrowia ludzkiego, sprawiedliwość podziału, równość szans oraz wzmacnianie społecznej integralności8.

Polityka w zakresie środowiska w prawie wspólnotowym
Cele środowiskowe stanowią zasadniczy element polityki energetyczno-klimatycznej, którą Unia Europejska prowadzi od początku swego istnienia
(EWWiS oraz Euratom)9. Obecnie jej polityka skupia się na zintegrowaniu działań w zakresie dywersy ikacji energii oraz zapobiegania zmianom klimatu. Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony, celem wspólnotowej polityki energeA. Woś, J.S. Zegar, Rolnictwo społecznie zrównoważone. W poszukiwaniu nowego modelu dla
Polski, „Wieś i Rolnictwo” 2004 nr 3(124), s. 11.
5 K.E. Boulding, Economic as a science, New York, 1970, [cyt. za:] Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Warszawa 2002.
6 Zasady te zawarte są w Karcie Ziemi (Deklaracja z Rio), Programie Monet’a, a także sformułowane przez UE. Por. T. Borys, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Warszawa - Białystok
2005, s. 292.
7 Zobacz tematykę dotyczącą istoty kapitału społecznego i ludzkiego w analizie rozwoju społecznego-gospodarczego.
8 J.S. Zegar, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa, „Fragmenta Agronomica”
2007 nr 4(96), s. 297.
9 M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2005, s. 18–19.
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tycznej i klimatycznej jest nie tylko dywersy ikacja nośników energii, ale również
stworzenie konkurencyjnego rynku energii, który zapewni bezpieczne i płynne
dostawy energii, które nie doprowadzą do pogorszenia się stanu środowiska naturalnego i zapewnią dostępność jego zasobów. Ponadto, dąży się do wspierania
efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Na mocy artykułu 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
wprowadzono obszary polityki dotyczącej środowiska i energetyki w zakres tak
zwanych kompetencji dzielonych, sygnalizując tym samym ich wspólnotowy charakter. Obecnie działania Unii Europejskiej są ukierunkowane na kompleksowe
i zintegrowane podejście do polityki środowiskowej i energetycznej. Są one konsekwencją zasad przyjętych przez Radę Europejską w marcu 2007 roku, które
zobligowały sygnatariuszy do osiągnięcia do 2020 roku następujących celów:
• redukcji o przynajmniej 20% emisji gazów cieplarnianych w porównaniu
z poziomu z 1990 roku;
• zwiększenia do 20% udziału energii odnawialnej we wszystkich źródłach
zużywanej energii;
• poprawy efektywności energetycznej o 20%.
Cele dotyczące odnawialnych źródeł energii zostały określone w dyrektywie
2009/28/WE10. W komunikacie Komisji z 2 maja 2013 roku11 określono z kolei
strategię, która ma umożliwić powstanie w UE sektora technologii i innowacji
światowej klasy, który wspomoże osiągnięcie celów do roku 2020. Z punktu widzenia polityki energetycznej i klimatycznej istotne są rezolucje przyjęte przez
Unię Europejską oraz państwa członkowskie.
Komisja 27 marca 2013 roku opublikowała Zieloną Księgę12, która stworzyła
impuls do rozpoczęcia dyskusji na temat celów i strategii politycznych po 2020
roku. Jednym z priorytetów uzgodnionych podczas posiedzenia Rady Europejskiej było zwiększenie dywersy ikacji dostaw energii w UE oraz rozwój lokalnych
zasobów energetycznych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw i zmniejszyć
zależność od źródeł zewnętrznych. Zasygnalizowano również o długoterminowych zobowiązaniach w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie
z którymi zakłada się ich redukcję do 2050 roku o 80-95%13.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE nr L 140 z 5.6.2009).
11 Komunikat Komisji zatytułowany „Technologie i innowacje w dziedzinie energii” (COM
(2013)0253), opublikowanym w dniu 2 maja 2013 roku.
12 Zielona Księga: Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, COM(2013)169 inal,
Bruksela 2013.
13Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w zakresie energii do roku 2050, KOM(2011)
885 wersja ostateczna, Bruksela 15.12.2011, www.eur-lex.europa.eu [24-09-2012].
10
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Aspekty ekologiczne w polityce społeczno-gospodarczej Polski

Cele ekologiczne, będące elementem idei zrównoważonego rozwoju odgrywają istotne miejsce w polityce rozwoju Polski. Została ona podkreślona w artykule 5 Konstytucji RP14, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju”. Podobnie jak w UE koncepcja zrównoważonego rozwoju w Polsce jest
realizowana w trzech aspektach: ekonomicznym (odpowiednio wysokie i trwałe
tempo wzrostu PKB), społecznym (opierająca się na zapewnieniu „sprawiedliwego” podziału wypracowanego dochodu narodowego) oraz środowiskowym (dbaniu, by rozwój gospodarczy w jak najmniejszym stopniu wpływał negatywnie
na środowisko naturalne). O ile w początkowych latach transformacji ustrojowej
w Polsce, generalnie nie realizowano celów środowiskowych, o tyle po wstąpieniu do UE, sytuacja w tym obszarze uległa diametralnej zmianie.
Na mocy raty ikowanego 13 grudnia 2002 roku Protokołu z Kioto z 1997
roku15 Polska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w latach 2008-2012 o 6% w stosunku do 1990 roku16. Poza tym celem
wskaźnikowym, Polska została zobowiązana do następujących działań17:
• poprawy efektywności energetycznej gospodarki;
• ochrony pochłaniania i retencjonowania gazów cieplarnianych przez promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej;
• promowania zrównoważonych form rolnictwa;
• promowania i wdrażania technologii wykorzystujących odnawialne źródła
energii, pochłaniających dwutlenek węgla;
• stopniowej redukcji barier rynkowych, utrudniających redukcję emisji w sektorach gospodarczych, w tym usuwania dotacji i wprowadzania ulg podatkowych;
• tworzenia zachęt do wdrażania reform sprzyjających redukcji i pochłanianiu
gazów cieplarnianych;
• podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji w transporcie;
• ograniczenia emisji metanu ze składowisk odpadów i z procesów produkcji,
transportu i przetwarzania energii.
Prawdziwe jednak przyspieszenie działań w Polsce w dziedzinie ochrony klimatu nastąpiło z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej. Wtedy to zostały jednocześnie przyjęte zobowiązania klimatyczne wynikające z dyrektyw unijnych.
Szczególną rolę odgrywają odnoszące się do energetyki: dyrektywa 2009/28/WE,
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78 poz. 483
z późn. zm.).
15 Ustawa z dnia 26 lipca 2002 roku o raty ikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. nr 144, poz. 1207).
16 Dodać należy, że uwagi na możliwość wybrania przez kraje podlegające transformacji innego roku bazowego niż 1990 rok, w Polsce był nim 1998 rok.
17 Polityka klimatyczna Polski: Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2020
roku, Warszawa 2003, www.mos.gov.pl [23-03-2014], s. 6.
14

Polityka ekologiczna i zarządzanie środowiskiem

dyrektywa 2012/27/UE18 i decyzja 2009/406/WE19, ze względu na zintegrowanie
w UE działań w odniesieniu do polityki energetycznej i zmian klimatycznych.
Do realizacji celów klimatycznych w Polsce zastosowano podobne działania jak
w całej Unii, czyli polegające na redukcji emisji gazów cieplarnianych, wspierania
produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawy efektywności energetycznej. Najistotniejszymi działaniami na rzecz ochrony klimatu i tym samym
wspierania zintegrowanego rozwoju kraju w jego funkcji przyrodniczej są:
• wprowadzenie obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych i w kogeneracji oraz przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii;
• zachęty inansowe do budowy wysokosprawnych instalacji kogeneracyjnych
i wykorzystujących energię odnawialną, w postaci „zielonych”, „czerwonych”,
„ ioletowych” i „białych” certy ikatów, subsydiów i kredytów preferencyjnych;
• obiektowe limity emisji dla instalacji;
• kary za nieprzestrzeganie limitów emisyjnych i celów wskaźnikowych;
• stworzenie krajowego systemu zarządzania pułapami emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji;
• etykiety efektywności energetycznej.
Te działania zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku mają służyć osiągnięciu następujących celów20:
• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w inalnych zużyciu energii do
poziomu co najmniej 15% w 2020 roku i 20% w 2030 roku;
• osiągnięcie 20% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 roku;
• osiągnięcie do 2016 roku oszczędności energii o 9% w stosunku do średniego zużycia energii inalnej w latach 2001-2005 oraz poprawy efektywności
energetycznej o 20% w stosunku do „scenariusza bazowego”, czyli pierwotnych prognoz Komisji Europejskiej z 2005 roku nt. tempa poprawy efektywności energetycznej;
• redukcja emisji gazów cieplarnianych o 14% do 2020 roku w stosunku do
1990 roku.
Cele wskaźnikowe Polski w zakresie zmniejszenia negatywnego wpływu gospodarki na środowisko naturalne są w pełni zgodne z zobowiązaniami, jakie nakładają na Polskę dyrektywy unijne. Realizacja celów w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej nie powinna oddziaływać negatywnie na gospodarkę w postaci gwałtownego wzrostu cen energii czy spadku tempa wzrostu gospodarczego.

Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012
roku w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE
oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. UE nr L 315 z 14.11.2012).
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009
roku w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty
dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. UE nr L 140 z 5.6.2009).
20 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa 10 listopada 2009 (M.P. 2009 nr 2 poz. 11).
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Realizacja celów środowiskowych w Polsce na tle Unii Europejskiej
Unia Europejska jest liderem światowym w eliminowaniu negatywnego
wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne, mierzonego redukcją
emisji gazów cieplarnianych. Warto podkreślić, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, który skutecznie doprowadził do zredukowania emisji gazów cieplarnianych przy bardzo dużym wzrośnie PKB. W tabeli 1 przedstawiono jak
zmieniła się wielkość emisji i realnego PKB w 2011 roku w stosunku do 1990
roku oraz udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w latach 2004-2012 i oczekiwany w latach 2012-2020.
W Polsce w badanym okresie wielkość emitowanych gazów cieplarnianych
spadła o 12,4% przy 121,6% wzroście poziomu realnego PKB, co świadczy o bezemisyjnym wzroście gospodarczym. Niektóre kraje w latach 1990-2011 w większym stopniu zredukowały wielkość emisji gazów cieplarnianych, ale żaden
z nich nie osiągnął w tym czasie takiej dynamiki wzrostu produktu globalnego.
Zbliżone lub lepsze wyniki mają Bułgaria, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa
i Słowacja. W państwach „starej UE” cele środowiskowe były głównie osiągane
przez wysokie udziały energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto,
a w Polsce przez inwestycje w instalacje redukujące emisję zanieczyszczeń oraz
obniżające energochłonność gospodarki. Można zatem stwierdzić, że Polska należała do liderów europejskich w aspekcie osiągania rozwoju gospodarki przy jednoczesnym zmniejszaniu ujemnego wpływu gospodarki na środowisko naturalne.
Doskonałym miernikiem zrównoważonego rozwoju, uwzględniającym czynnik klimatyczny, ukazującym w jaki sposób dokonujący się rozwój ekonomiczny
wpłynął na środowisko naturalne jest tak zwany ślad ekologiczny. Ukazuje on,
jaka jest szacowana liczba hektarów powierzchni lądów i mórz przypadająca na
jednego mieszkańca, potrzebna do tego, aby zrekompensować zasoby zużyte
przez człowieka na konsumpcję i składowanie odpadów. Wartość śladu ekologicznego oraz de icytu (lub rezerwy) ekologicznego w krajach Unii Europejskiej
przedstawiono na rysunku 1.
Realizowana w Unii Europejskiej doktryna zmniejszania ujemnego wpływu
rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne przynosiła efekty. W latach
1996-200821 niemal we wszystkich krajach spadła wartość śladu ekologicznego
co oznacza, że średnia powierzchnia gruntów uprawnych i wód przybrzeżnych
zawłaszczona przez przeciętnego mieszkańca danego kraju spadła (przeciętnie
w UE z 6,28 ha/osobę w 1996 roku do 4,72 ha/osobę w 2008 roku). W badanym
okresie dzięki działaniom ekologicznym Komisji Europejskiej, w większości
państw członkowskich spadła wartość ekologicznego de icytu (nadwyżka śladu
ekologicznego nad pojemnością środowiska). W 2008 roku przeciętna wartość
de icytu ekologicznego w UE (-2,48 ha/osobę w 2008 roku) była mniejsza niż
w innych wysoko rozwiniętych krajach, czyli USA (-3,33 ha/osobę) lub Japonii
(-3,58 ha/osobę). Świadczy to o pozytywnych tendencjach w realizacji koncepcji
Dane za 2008 rok są najnowszymi dostępnymi danymi. Wynika to z faktu, że dane na temat
śladu ekologicznego są publikowane co dwa lata i obliczane za okres sprzed 4 lat.

21
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Tabe l a 1
Poziom redukcji gazów cieplarnianych i łączny wzrost realnego PKB w latach 1990-2011 oraz zmiana udziału energii
ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w krajach Unii Europejskiej

Wyszczególnienie
UE-28
Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Szwecja
Węgry
Włochy
Zjedn.
Królestwo

Zmiana udziału OZE
w końcowym zużyciu energii
brutto w latach 2004-2012
[pkt. %]
5,8
9,4
4,9
6,7
3,7
5,3
11,5
6,8
5,1
4,1
7,9
6,0
4,8
4,5
2,2
3,0
1,1
2,6
6,6
4,0
5,4
6,1
4,1
5,1
12,3
5,2
7,8
3,0

Różnica między celem wskaźnikowym
udziału OZE w końcowym zużyciu
energii brutto dla 2020 roku
a poziomem z 2012 roku [pkt.%]
5,9
1,9
6,2
-0,3
6,2
1,8
4,0
-0,2
3,7
9,6
2,9
5,7
8,8
1,3
7,9
4,2
8,6
9,5
5,6
4,0
6,4
1,1
4,8
3,6
2,0
3,4
3,5
10,8

Wielkość emisji gazów
cieplarnianych (ekwiwalent CO2)
w 2011 roku indeksowana
w stosunku do 1990 roku

Łączny wzrost
realnego PKB
2011/1990

-16,9%
7,6%
-14,9%
-39,6%
47,5%
31,6%
-16,6%
-48,2%
-3,4%
11,1%
9,6%
26,4%
5,8%
-55,7%
0,2%
-55,3%
51,3%
-5,3%
-25,5%
-12,4%
16,5%
-49,5%
5,9%
-36,8%
-14,0%
-32,8%
-4,7%
-25,2%

b.d.
53,2%
45,8%
b.d.
b.d.
50,2%
38,1%
56,4%
48,4%
38,2%
45,2%
62,9%
147,3%
b.d.
117,1%
b.d.
b.d.
58,3%
36,6%
121,6%
40,6%
b.d.
59,3%
84,6%
57,5%
28,7%
22,2%
54,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dyrektywa 2009/28/WE, załącznik 1; dane OECD. www.stats.oecd.org [24-03-2014];
Europejska Agencja Środowiska (EEA), za: Eurostat, www.appsso.eurostat.ec.europa.eu [15-03-2014].

zrównoważonego rozwoju UE (realizacja idei rozwoju ekonomicznego z zachowaniem neutralnego lub pozytywnego wpływu na środowisko naturalne) oraz
przykładania bardzo dużej roli do aspektów klimatycznych w polityce społeczno-gospodarczej państw Wspólnoty. Na tle całej UE, pozytywnie prezentowała się
Polska, w której w badanym okresie wartość śladu ekologicznego spadła
z 5,4 ha/osobę w 1996 roku do 3,94 ha/osobę w 2008 roku, a wartość ekologicznego de icytu odpowiednio z -3,05 ha/osobę do -1,94 ha/osobę. Dane te oznaczają, że w Polsce w szybszym tempie niż przeciętnie w UE niwelowano niekorzystny wpływ rozwoju gospodarki na środowisko naturalne.
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R y sun e k 1
Wartość odcisku ekologicznego i ekologicznego salda w UE i wybranych krajach w latach 1996 i 2008
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Living Planet Report 2000, 2000; www.footprintnetwork.org [15-032014], s. 24-28; Living Planet Report 2012, 2012; www.footprintnetwork.org [15-03-2014], s. 140-145.

Podsumowanie
Zakłada się, że działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
i szersze korzystanie z odnawialnych źródeł energii posłużą nie tylko poprawie
jakości życia, ale również zapewnią postęp technologiczny i przyczynią się do
spadku bezrobocia i wzrostu gospodarczego. Implementacja celów klimatycznych odbywa się przede wszystkim przez osiąganie przez państwa członkowskie
celów wskaźnikowe w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń, efektywności
energetycznej i udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Analiza
wykazała, że tak prowadzona polityka zapewniła w UE poprawę stanu środowiska naturalnego mierzoną spadkiem poziomu śladu ekologicznego. Pozytywnie
na tle UE wypadła Polska, w której była obserwowana znaczna dynamika wzrostu produkcji przy jednoczesnym spadku emisji zanieczyszczeń, co korzystnie
wpłynęło na środowisko naturalne i jakość życia społeczeństwa.
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Wstęp
W ekonomii przyjmuje się, że teoria zrównoważonego rozwoju w sposób
kompleksowy podejmuje problem długotrwałej zdolności współczesnej gospodarki do rozwoju przy spełnieniu kryterium międzypokoleniowej sprawiedliwości. Najczęściej wskazywanym celem zrównoważonego rozwoju jest wzrost dobrobytu społecznego i jednostkowego oraz harmonijne ułożenie relacji między
człowiekiem a przyrodą. Doktryna ekonomiczna zrównoważonego rozwoju
uwzględnia konteksty interdyscyplinarne i stawia pytania dotyczące możliwości
osiągnięcia wysokich standardów ekonomicznych, społeczno-kulturowych i ekologicznych w granicach tolerancji natury.
We współczesnym świecie praktycznie każda działalność człowieka, która ingeruje w środowisko naturalne, zakłóca harmonijne relacje pomiędzy człowiekiem
a przyrodą i powoduje kon likty w tym zakresie. Najczęściej mamy do czynienia
z kon liktami między wąsko pojmowanym interesem inwestora, którego naturalnym dążeniem jest ograniczanie kosztów i maksymalizacja spodziewanych korzyści, a potrzebą zachowania czystego lub niezmienionego środowiska w miejscu
planowanej inwestycji. Z innymi rodzajami kon liktów mamy do czynienia przy
realizacji inwestycji pożytku publicznego lub liniowych inwestycji infrastrukturalnych. W takim przypadku realizacja oczekiwań dużych społeczności zderza się
z potrzebą ochrony unikalnych walorów przyrodniczych lub z interesami mniejszych grup, które mogą zostać narażone na dodatkowe uciążliwości1.
Narzędziem, które umożliwia w miarę pełną i obiektywną identy ikację możliwych zagrożeń środowiska naturalnego ze strony inwestycji infrastrukturalnych jest ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jej istotą jest określenie
wpływu danej inwestycji z uwzględnieniem mierzalnych i niemierzalnych skutków środowiskowych, które są zróżnicowane nie tylko ze względu na rodzaj, ale
również ze względu na czas trwania, zasięg geogra iczny oraz ich wzajemne interakcje. Poważnym problemem metodologicznym w OOŚ jest sposób integracji
ocen, które są wyznaczane przez różnych ekspertów, za pomocą rozmaitych metod i wielu parametrów opisujących wpływ poszczególnych czynników na dany
komponent środowiska oraz przedstawienie ocen w sposób zrozumiały dla
wszystkich uczestników procesu: inwestorów, ekspertów szacujących wpływ inwestycji na dany element środowiska, jednostki administracji publicznej wydające decyzję oraz społeczeństwo.
W opinii autorek, instrumentem ułatwiającym zarówno wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i rozwiązanie wspomnianego problemu, może być system symulacyjny oparty na modelu symulacyjnym zbudowanym w konwencji metody dynamiki systemowej. System taki pozwoliłby na integrację różnych podejść i metod stosowanych w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz umożliwiałby jednoczesne szacowanie wszystkich
1 B. Wiszniewska, Materiały szkoleniowe dla przedstawicieli administracji publicznej w zakresie

ochrony środowiska, cz. 1, Oceny oddziaływania na środowisko, Projekt Phare PL 2003/005710.05.01 „Wdrażanie dyrektywy IPPC i aspektów dyrektywy EIA”, Warszawa 2005, s. 9.
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skutków wywoływanych przez daną inwestycję na środowisko w ujęciu dynamicznym.
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji takiego systemu w kontekście problemów oceny oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko
Jednym z ważniejszych działań UE w kontekście OOŚ było uchwalenie w 1985
roku, w ramach Trzeciego Programu Działań (1982-1986)2, dyrektywy 85/337/
EWG w sprawie oceny skutków dla środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć3, w której ustalono procedurę oceny wpływu przedsięwzięć
na środowisko. Dyrektywa miała na celu zharmonizowanie istniejących w państwach członkowskich zasad środowiskowej kontroli prewencyjnej i doprowadzenie do sytuacji, w której efekty ocen mogłyby być porównywalne. Zgodnie z jej
treścią, najlepszą polityką ekologiczną jest polityka prewencyjna, a najskuteczniejszym instrumentem proceduralnym takiej polityki jest ocena oddziaływania na
środowisko4. W Polsce podstawowe zasady jej przeprowadzania ujęto w dziale V
ustawy OOŚ5 oraz w rozporządzeniach w sprawie podziału przedsięwzięć6.
Ocena oddziaływania na środowisko jest wieloetapowym procesem prowadzącym do ustalenia oddziaływania wpływów badanego planowanego przedsięwzięcia na środowisko7. Obejmuje trzy zasadnicze kroki: identy ikację, prognozę
i ocenę. Każdy z etapów wymaga stosowania określonych metod i narzędzi (rysunek 1).
Dz.U. C 46 z 17.02.1983.
Dyrektywa 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne niepubliczne i prywatne dla środowiska, znowelizowana
Dyrektywami Rady 97/11/WE i 2003/35/WE, tak zwana dyrektywa EIA (Environmental Impact Assessment) (zwana dyrektywą OOŚ).
4 D. Pyć, Traktaty, w: Ochrona środowiska, red. Z. Brodecki, Warszawa 2005, s. 162.
5 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwana dalej ustawą OOŚ. Najnowsze zapisy ustawy OOŚ
zawarte zostały w ustawie z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 119, poz. 804).
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwali ikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz.U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. nr 213, poz. 1397).
7 Z. Kasztelewicz, M. Ptak, Procedura oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie odkrywkowym, świetle nowych regulacji ze szczególnym uwzględnieniem specy iki obszarów Natura 2000,
Warsztaty 2009 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, s. 65, www.min-pan.krakow.pl
[15-06-2012].
2
3
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Ry s u n e k 1
Etapy oceny oddziaływania na środowisko

ETAP
IDENTYFIKACJI

ETAP
PROGNOZY

określenie wszystkich możliwych
oddziaływań inwestycji na otoczenie

oszacowanie wpływu każdego
efektu na środowisko

METODY:
metody macierzowe, przykładowo:
macierze przyczynowo-skutkowe,
macierze oddziaływań

METODY:
metody symulacyjne,
metody probabilistyczne

ETAP OCENY
część właściwa procedury
– obejmuje ocenę informacji
uzyskanych w dwóch
poprzednich stadiach

METODY:
na przykład: listy kontrolne,
metody histogramów, metody mapowe,
metody sieciowe, metody wielokryterialnego
wspomagania, metody wskaźnikowe
(indeksacyjne), metody analizy
kosztów i korzyści

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą OOŚ8, w ramach tej procedury określa się, analizuje oraz
ocenia między innynmi bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia
na: środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki,
wzajemne oddziaływanie między elementami, dostępność do złóż kopalin.
Ze względu na różnorodność analizowanych skutków OOŚ wymaga stosowania wielu bardzo zróżnicowanych i często specy icznych metod oceny stanu zagrożenia poszczególnych elementów środowiska, które wykonywane są przez
różnych ekspertów (z danej dziedziny), jako odrębne ekspertyzy, co znacznie
wydłuża proces przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Narzędzie w postaci systemu symulacyjnego, które pozwoliłoby na generowanie informacji o potencjalnym wpływie przedsięwzięcia na środowisko mogłoby znacznie
ułatwić i przyspieszyć proces przeprowadzania oceny oddziaływania danej inwestycji na środowisko. Dodatkowo, takie narzędzie byłoby przyjazne w obsłudze dla osób niezwiązanych profesjonalnie z badaniem wpływu na dany element
środowiska i nie wymagałoby szerokiej wiedzy z zakresu informatyki.

Koncepcja symulacyjnego systemu wspomagania decyzji
dotyczących oceny oddziaływania na środowisko
System symulacyjny stanowi pewien rodzaj komputerowego systemu wspomagania decyzji, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie, rozwiązywaDział V Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000,
rozdział 1 Przedsięwzięcia wymagające oceny, art. 62. ust. 1.

8
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Ry s u n e k 2
Struktura systemu symulacyjnego do oceny wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne
PODSYSTEM BANKU MODELI
SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM

BANK MODELI
Użytkownik systemu
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

PODSYSTEM BANKU DANYCH
SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM

Użytkownik systemu

NARZĘDZIA
WSPÓŁPRACY Z
UŻYTKOWNIKIEM
BANK DANYCH

Użytkownik systemu
PODSYSTEM BANKU METOD
SYSTEM ZARZĄDZANIA BANKIEM

BANK METOD

Źródło: opracowanie własne.

nie i dokonywanie eksperymentów na modelu symulacyjnym (modelach) konstruowanym w celu wygenerowania informacji dotyczących przyszłości, na podstawie których podejmowane są głównie decyzje strategiczne9. Praktyczna realizacja systemu symulacyjnego na potrzeby oceny wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne z uwagi na funkcjonalność systemu wymusza
jego podział na podsystemy związane z obsługą i przechowywaniem danych,
modeli i metod oraz obszarem systemu odpowiedzialnym za komunikację z użytkownikami. Strukturę systemu, zawierającą wymienione elementy składowe,
przedstawiono na rysunku 2.
Szerzej na temat istoty symulacyjnego systemu wspomagania decyzji między innymi w:
M. Łatuszyńska, Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych,
Szczecin 2004, s. 171-179.
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Założeniem podsystemu banku danych jest obsługa informacyjna systemu
symulacyjnego. Bank ten powinien być komputerowym źródłem danych empirycznych dotyczących badanego układu (parametry przedsięwzięcia, normy
i wskaźniki ekologiczne, charakterystyka obszaru oddziaływania) z bezpośrednim dostępem do danych wewnętrznych decydenta i połączeniem z Internetem
i zewnętrznymi serwisami informacji – na przykład przestrzennej typu GIS10.
Bank danych stanowić powinien rodzaj węzła informacji o ocenianych wariantach inwestycyjnych i ich otoczeniu, potrzebnych do analizy efektów. Dane zgromadzone w banku danych mogłyby być wykorzystywane do określania warunków początkowych symulacji, parametrów i związków funkcjonalnych pomiędzy
zmiennymi modeli.
Podsystem banku modeli jest przeznaczony do przechowywania gotowych
modeli symulacyjnych i modułów służących do szacowania różnych efektów, jakie mogą pojawić się w środowisku na skutek realizacji analizowanych przedsięwzięć. System zarządzania bankiem powinien zapewniać przede wszystkim
możliwość pobierania danych wejściowych do eksperymentów symulacyjnych,
uruchamiania eksperymentów na gotowych modelach oraz wysyłania wyników
eksperymentów do archiwizacji oraz prezentacji. Ponadto powinien realizować
procedury wery ikacyjne, pozwalające na kontrolowanie przebiegu symulacji,
wykrywanie i lokalizowanie zakłóceń, informowanie użytkownika o stwierdzonych nieprawidłowościach. Mechanizm zarządzania modelami winien dawać
możliwość wywoływania, wykonywania, zmian, łączenia i sprawdzania modułów oraz modeli w procesie wspomagania decyzji. Zestaw modułów przechowywanych w banku modeli powinien być uzupełniany w sposób ciągły, w miarę
odkrywania nowych zależności na bazie obserwacji i wciąż doskonalonej teorii
dotyczącej badanego układu.
Podsystem banku metod powinien zawierać dostępne procedury i funkcje
matematyczno-statystyczne, które są niezbędne do obróbki danych empirycznych, w przypadku szacowania struktury i parametrów modelu, jak również walidacji modeli symulacyjnych. Bank metod musi zapewnić użytkownikowi systemu symulacyjnego korzystanie z narzędzi potrzebnych do analizy statystyczno-ekonometrycznej (biblioteka statystyki i ekonometrii) danych historycznych
i symulowanych dotyczących badanego układu systemów oraz dostarczyć gotowe procedury opisujące funkcje matematyczne (biblioteka funkcji standardowych) służące do opisu zależności strukturalnych w modelu symulacyjnym.
Do bazy metod, w miarę potrzeb użytkownika, mogą być włączane inne narzędzia pozwalające na zastosowanie bardziej wyra inowanych metod prognozowania efektów środowiskowych.
W przypadku systemu symulacyjnego do oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko przydatne byłoby włączenie do bazy metod analizy kosztów-korzyWięcej informacji na temat GIS między innymi w: D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, GIS.
Obszary zastosowań, Warszawa 2007; L. Brzozowska, K. Brzozowski, Ł. Drąg, System informacji przestrzennej jako integrator systemu komputerowego do oceny jakości powietrza, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2009 nr 5(712), s. 118-126.
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ści i/lub analizy wielokryterialnej. System zarządzania bankiem metod powinien
zapewniać użytkownikowi możliwość wprowadzania nowych metod do bazy,
uruchamiania metod, pobierania danych wymaganych przez uruchamiane metody w trakcie rozwiązywania konkretnych zadań (z bazy danych i/lub generowanych przez model symulacyjny), przesyłania wyników do prezentacji lub jako
wsad informacyjny do modelu oraz szczegółowego informowania o zasobach
bazy metod11.
Komunikację pomiędzy wymienionymi elementami systemu symulacyjnego,
a użytkownikiem powinien zapewnić gra iczny interfejs użytkownika, pozwalający na dostęp do wszystkich elementów architektury i zasobów systemu symulacyjnego, manipulowanie gotowymi modułami, de iniowanie i dokonywanie
eksperymentów symulacyjnych, a także wizualizację otrzymywanych wyników.
Oprogramowanie systemu symulacyjnego powinno być zaprojektowane w taki
sposób, aby użytkownik mógł kształtować strukturę zbioru procedur oraz manipulować jego elementami (przyłączanie nowych procedur, kasowanie bezużytecznych, grupowanie podprogramów w biblioteki tematyczne). Wskazane jest,
aby zapewniało ono możliwość sygnalizacji błędów (dotyczących danych wejściowych) i zakłóceń w przebiegu procesów przetwarzania oraz sugerowało
działania naprawcze, prowadzące do trwałej eliminacji błędów. Interfejs użytkownika powinien umożliwiać prezentację stanu modelu symulacyjnego w chwili aktywacji, a w trakcie obliczeń animować postęp w wykonywaniu eksperymentu symulacyjnego. Ważnym elementem omawianego podsystemu jest biblioteka
form prezentacji, dająca możliwość generowania wyników w formie tabel,
wykresów lub innych form gra icznych.
Projektując system symulacyjny do oceny wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko świadomie zakłada się, że decydent nie ma profesjonalnego przygotowania informatycznego umożliwiającego mu samodzielne tworzenie
modeli symulacyjnych. W związku z tym interfejs użytkownika powinien oferować wszechstronne i wyczerpujące objaśnienie działania systemu poprzez funkcję podpowiedzi i opcję treningową (pozwalającą na uczenie się obsługi systemu
metodą symulacji dydaktycznych, podczas których każda faza przetwarzania jest
szczegółowo objaśniana przez wyczerpujące komentarze słowne i informacje
gra iczne). Działanie podsystemu współpracy z użytkownikiem powinno opierać
się na emisji aktywnych gra icznie ekranów (sterowanie pracą interfejsu przez
rozwijanie menu i aktywowanie odpowiednich pól, ikon, belek, okien dialogowych). Umożliwiłoby to tak zwaną wizualizację danych, czyli przekształcenie
w animacje komputerowe (na przykład kolorowa animacja zmian wielkości obszaru zagrożonego hałasem w zależności od natężenia ruchu na mapie cyfrowej).
Tak zbudowany system symulacyjny byłby w pełni zintegrowanym, elastycznym
i przyjaznym dla użytkownika narzędziem.

Zob.: P. Buczyński, Zastosowanie podejścia empirycznego w systemowo-dynamicznych modelach symulacyjnych w transporcie, Szczecin 1993, s. 173.
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Podsumowanie
Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
oceny odziaływania na środowisko jest długotrwałym procesem i wymaga niekiedy zaangażowania kilku organów administracji publicznej oraz specjalistów
z różnych dziedzin określających wpływ inwestycji na dany komponent środowiska. Zastosowanie w tej procedurze proponowanego w artykule narzędzia informatycznego, jakim jest system symulacyjny, mogłoby znacznie ułatwić i przyspieszyć generowanie informacji na potrzeby OOŚ, a tym samym skrócić procedurę wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy administracji publicznej.
Wartym podkreślenia jest, że przedstawiona koncepcja pozwala na:
• kompleksową predykcję skutków różnych wariantów analizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wpływu na środowisko obszaru oddziaływania;
• uchwycenie wzajemnych powiązań między wywoływanymi skutkami w układzie przyczynowo-skutkowym, w sposób dynamiczny;
• szybkie i łatwe mody ikowanie struktury modeli docelowych dzięki możliwości korzystania z wcześniej zde iniowanych modułów;
• integrację różnych metod i modeli używanych w OOŚ;
• korzystanie z osiągnięć różnych dyscyplin naukowych (informatyki i dyscyplin właściwych dla badanych komponentów środowiska), stanowiąc przy
tym nowy jakościowo instrument analizy.
Obecnie trwają prace związane z realizacją przedstawionej koncepcji, w ramach grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Modelowanie wpływu
inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne”12.

Projekt s inansowany ze środków NCN przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/ 05232.
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CONCEPT OF FORESIGHT IN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT CONTEXT
SUMMARY: Sustainable development is a challenge for the modern world pointing to the need to balance
economic, social and environmental issues. Thus, in accordance with the principles of sustainable development it
is necessary to use tools that provide support in strategic planning and policy making. Foresight, especially the
regional foresight, is an example of the concept focused on the shaping the future and integration of stakeholders
around a common vision of the future, which can provide such a tool. Polish experience with foresight projects
show the potential of foresight in this context.
The purpose of this article is to demonstrate the compliance of the basic assumptions of the concept of foresight
with the principles of sustainable development and presentation of statistics foresight projects implemented in
Poland in the context of compliance with the objectives of sustainable development.
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Wstęp
Zrównoważony rozwój jako wielostronny proces w aspekcie przyrodniczym, społecznym i gospodarczym jest wyzwaniem współczesnego świata.
Koncepcja ta jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej1, a na szczeblu
krajowym zrównoważony rozwój uznany został za zasadę konstytucyjną
Rzeczypospolitej Polskiej2. Rządy państw prowadzą różnorodne działania
zmierzające do wypełnienia celów zrównoważonego rozwoju zarówno na
szczeblu krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym.
Działania dotyczące idei zrównoważonego rozwoju powinny się skupiać
na rozpoznaniu zagrożeń i barier ograniczających ten rozwój oraz wyborze
odpowiedniej strategii na przyszłość3. Natomiast wybór priorytetów rozwojowych powinien odbywać się przy stosowaniu zestawu kryteriów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Jednym z działań wspierających podejmowanie decyzji strategicznych jest foresight, rozumiany jako proces
prowadzący do pełniejszego zrozumienia sił kształtujących przyszłość, co
należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do prowadzenia polityki, planowania
i podejmowania decyzji4. W ciągu ostatniego dziesięciolecia projekty foresight zyskały na znaczeniu i coraz częściej ta koncepcja jest wykorzystywana
w Polsce. Jednak pomimo skuteczności foresightu w dalszym ciągu tylko nieliczne projekty ukierunkowane są na realizację idei zrównoważonego rozwoju.
Celem artykułu jest wykazanie zgodności podstawowych założeń koncepcji
foresight z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie statystyki
projektów foresight realizowanych w Polsce w odniesieniu do zgodności z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju
Od lat osiemdziesiątych XX wieku koncepcja zrównoważonego rozwoju
jest tematem wielu konferencji, publikacji, spotkań na szczeblu międzynarodowym, krajowym czy regionalnym, a także stanowi zalążek rozwoju innych
koncepcji. Ze względu na złożoność zjawiska i jego obecność w różnych obszarach nauki (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych) trudno przytoczyć jedną, „najlepszą” de inicję pojęcia zrównoważonego rozwoju. W ujęciu ekonomicznym przyjmuje się, zgodnie z de inicją D. Pearce i R.K. Turner,
Traktat o Unii Europejskiej z 1992 roku oraz między innymi w dokumentach: Strategia
Lizbońska, Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Strategia „Europa 2020”.
2 A. Graczyk, Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2009 nr 1(4), s. 99.
3 K. Krupnik, M. Brożek, Ekorozwój terenów wiejskich a odnawialne źródła energii, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” 2008 nr 3, s. 94.
4 J. F. Coates, Foresight in federal government policy making, “Futures Research Quarterly” t. 1,
s. 343.
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że zrównoważony rozwój „polega na maksymalizacji korzyści netto z rozwoju ekonomicznego, chroniąc jednocześnie oraz zapewniając odtwarzanie się
użyteczności i jakości zasobów naturalnych w okresie długim. Rozwój gospodarczy musi wówczas oznaczać nie tylko wzrost dochodów per capita, ale
także poprawę innych elementów dobrobytu społecznego. Musi obejmować
również niezbędne zmiany strukturalne w gospodarce, jak i w całym społeczeństwie”5. Naukom przyrodniczym bliższa wydaje się być de inicja zawarta
w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska traktująca zrównoważony rozwój
jako „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”6. Barbara Piontek przez rozwój zrównoważony (trwały) rozumie „kształtowanie i poprawę jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez właściwe ukształtowanie proporcji między
poszczególnymi rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym”7.
Rozpatrując przytoczone de inicje zrównoważonego rozwoju wnioskować można, że efektywne funkcjonowanie gospodarki powinno opierać się
na zrównoważonym wykorzystaniu wszystkich trzech rodzajów kapitału,
pomiędzy którymi istnieje silna współzależność8. Warto również zaznaczyć,
iż błędem jest utożsamianie tej koncepcji jedynie z ochroną środowiska czy
ekorozwojem (akcent wyłącznie na aspekt ekologiczny).
W związku z powyższym koncepcja zrównoważonego rozwoju kładzie nacisk na jednoczesny i równomierny rozwój celów ekonomicznych, ekologicznych
i społecznych między innymi takich, jak:
• zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności (akcent ekonomiczny);
• wzrost dobrobytu i postępu społecznego oraz pełne zatrudnienie, którego
siła opiera się na wykształceniu (akcent społeczno-ekonomiczny);
• harmonijne ułożenie relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą oraz poprawa
jakości środowiska (akcent ekologiczny);
• zaspokojenie potrzeb podstawowych, koniecznych dla prawidłowego rozwoju izycznego i psychicznego człowieka, opierając się na zasadach demokracji, rządach prawa i poszanowaniu podstawowych praw, w tym wolności,
równości szans i zróżnicowania kulturowego (akcent społeczny).
Zgodnie z ideą koncepcji należy zrównoważyć podstawowe elementy
systemu kształtującego przyszłość społeczności ludzkiej na Ziemi, czyli kapi5 D. Pearce, R. K. Turner, Economics of natural resources and the environment, New York 1990, p. 11,

za: D. Kiełczewski, O pojęciu trwałego rozwoju, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2003 nr 1, s. 349.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. nr 62, poz. 627).
7 B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa 2002, s. 15.
8 E. Mazur-Wierzbicka, Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów w Unii Europejskiej, Szczecin 2013, s. 59.
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tał ekonomiczny, przyrodniczy i ludzki w taki sposób, by żaden z nich nie
dominował nad pozostałymi. Można zatem określić rozwój zrównoważony
jako społecznie pożądany, uzasadniony ekonomicznie i dopuszczalny ekologicznie rozwój gospodarczy9.

Istota koncepcji foresight
Pojęcie foresight nie ma tłumaczenia w języku polskim, dlatego w naukach
ekonomicznych stosowana jest jego angielska nazwa. Najczęściej tłumaczy
się foresight jako przewidywanie przyszłości, co nie odzwierciedla w pełni
jego istoty10. W polskiej literaturze najbardziej popularna de inicja foresightu pochodzi z Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” i brzmi: „foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji
w celu budowania średniookresowej lub długookresowej wizji rozwojowej,
jej kierunków i priorytetów, służący jako narzędzie podejmowania bieżących
decyzji i mobilizowania wspólnych działań”11. Przytoczona de inicja pomija
miękki aspekt oddziaływania tej koncepcji, co z kolei zostało zaakcentowane
w de inicji: „foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób ciągłego doskonalenia współpracy międzyśrodowiskowej w celu budowania wspólnej
średniookresowej lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków
i priorytetów, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań”12.
Geneza foresightu sięga drugiej wojny Światowej, kiedy alianci poszukiwali możliwości przewidywania ruchów wojsk niemieckich13. Wówczas okazało się, iż wskazania potencjalnych decyzji dowódców były trafniejsze
w przypadku interdyscyplinarnych zespołów eksperckich niż złożonych
z ekspertów wojskowych. Po zakończeniu drugiej wojny światowej doświadczenia te zostały przeniesione do przemysłu. W konsekwencji powstały projekty foresightu technologicznego, który najczęściej jest de iniowany, zgodnie z podejściem B. Martina, jako „proces zaangażowany w systematyczne
próby spojrzenia na długoterminową przyszłość nauki, technologii, gospodarki oraz społeczeństwa, mający na celu identy ikację obszarów badań strategicznych oraz powstających technologii generycznych, które mają poten-

9 B. Kryk, Globalizacja a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za działania środowiskowo szkodliwe, w: Uni ikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Warszawa 2004, s. 7.
10 L. Jasiński, Treść i przykłady badań typu foresight, Warszawa 2007, s. 1.
11 www.foresight.polska2020.pl, [30-03-2014].
12 A. Lozano Platonoff, K. Gadomska-Lila, H. Pachciarek, Porównanie metod zarządzania relacjami w otoczeniu organizacji, w: Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Warszawa 2009, s. 209.
13 J. Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 3.

Polityka ekologiczna i zarządzanie środowiskiem

cjał przyniesienia najwyższych korzyści gospodarczych i społecznych”14.
Pierwotnie foresight miał służyć wspieraniu decydentów w kierowaniu strumieni inansowania budżetowego do tych sektorów gospodarki i rozwijanych technologii, które są atrakcyjne z punktu widzenia przyszłości.
Jednocześnie doświadczenia japońskie w zakresie stosowania foresightu15 wskazują potrzebę uwzględnienia potrzeb społecznych w prognozowaniu technologii przyszłości. Dostrzeżono bowiem, iż postęp technologiczny,
wbrew oczekiwaniom, nie rozwiązuje istotnych problemów społecznych,
będąc jednocześnie często czynnikiem je pogłębiającym. Przykładem jest
problem bezrobocia strukturalnego wynikającego ze zwolnień pracowników
produkcyjnych ze względu na mechanizację procesów wytwórczych.
Uwzględniając jednocześnie coraz wyższe wymagania z zakresu ochrony
środowiska istotne staje się pytanie: w jakim zakresie rozwój technologii odpowiada na zapotrzebowanie społeczne16? W ten sposób realizację programów foresight rozszerzono na społeczeństwo. W literaturze przedmiotu
można znaleźć określenie tego zjawiska jako powstanie foresightu regionalnego de iniowanego jako „proces tworzenia średnioterminowej i długoterminowej wizji i podejmowania działań na ograniczonym terytorium, o specyicznej koncentracji czynników rozwoju17”. Jest to proces integrujący interesariuszy regionalnych wokół wspólnej wizji przyszłości, co zapewnia szeroką
reprezentację społeczną, umożliwiając opracowanie kierunków rozwoju odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne. Określone w ten sposób priorytety rozwojowe powstają w wyniku konsensusu społecznego, co zwiększa
prawdopodobieństwo ich realizacji w przyszłości i umożliwia kształtowanie
przyszłości w miejsce jej przewidywania.
Oprócz kreowania kultury myślenia o przyszłości, foresight pozwala wytworzyć swoistą kulturę współpracy, która przez Japończyków jest określana
mianem „4k+z”: komunikacja, koncentracja na przyszłości, koordynacja, konsensus i zaangażowanie18. Rezultaty stosowania foresightu można podzielić
na twarde i miękkie. Do pierwszych należą możliwe scenariusze przyszłości
w postaci raportów i opracowań. Natomiast odzwierciedleniem miękkich rezultatów są relacje pomiędzy interesariuszami charakteryzujące się więzią
partnerstwa, wspólnym dialogiem i podejmowaniem inicjatyw rozwojowych.
B. R. Martin, Foresight in science and technology, “Technology Analysis & Strategic Management” 1995 nr 2 (7), s. 140.
15 H. Pachciarek, A. Lozano Platonoff, Forum Gryf – studium przypadku realizacji programu foresightu regionalnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013 nr 3
(35), s. 92-94.
16 I. Karube, Integration os Socio-economic Needs into Technology Foresight, “NISTEP Study Material” 2001 nr 77, s. 222.
17 K. Sa in, Foresight jako metoda kształtowania przyszłości, publikacja powstała w ramach projektu „Identy ikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na
rzecz poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju”, s. 18, www.qol.
ue.wroc.pl [20-01-2014].
18 Foresight technologiczny, t. 1, Wiedeń 2005, s. 9-10.
14
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Foresight jako narzędzie koordynacji działań różnych interesariuszy na rzecz
dobra wspólnego wykorzystuje następujące instrumenty19:
• scenariusze przyszłości dotyczące możliwych szans i zagrożeń związanych
z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz wynikające z nich rekomendacje
dotyczące kierunków rozwoju;
• sieć współpracy liderów środowiskowych, którzy w wyniku współdziałania
przyjmują stanowiska liderów wdrażanych zmian, co znacznie ułatwia wdrażanie polityk regionalnych;
• zaangażowanie przedstawicieli różnych grup zawodowych, co daje możliwość reprezentatywności w zakresie oczekiwań i potrzeb społecznych
w procesie kształtowania polityki, zapewniając tym samym wyższy poziom
akceptacji dla wdrażanych zmian;
• przełożenie języka polityki na język zrozumiały dla społeczności, co przyczynić
się może do poprawy efektywności komunikacji społecznej na temat wdrażanych zmian i ich przyczyny.
Na podstawie genezy i omówienia istoty projektów foresightu można wskazać kluczowe charakterystyki projektów foresightu. Punktem wyjścia jest określenie celów realizacji foresightu. Przegląd literatury pokazuje, iż lista potencjalnych celów jest bardzo szeroka, jednakże zazwyczaj, jako podstawowe cele wdrażanych programów wskazuje się:
• wsparcie decydentów w procesach podejmowaniu bieżących decyzji, w odniesieniu do wizji (scenariuszy) przyszłości oraz w przygotowaniu i wdrażaniu strategii lepiej dostosowanych do uwarunkowań zmiennego otoczenia;
• kształtowanie środowiska oraz budowa sieci współpracy pomiędzy
uczestnikami programów foresight, aby przygotować podstawę do podejmowania przez to środowisko wspólnych inicjatyw20;
• zwiększenie społecznego i gospodarczego dobrobytu w wyniku wzrostu
społeczno-gospodarczego obejmującego czynniki społeczne, środowiskowe, kulturowe i ekonomiczne, a także poprzez identy ikację obszarów
problemowych i propozycje rozwiązań w tym zakresie oraz zrozumienie
interakcji między technologią i społeczeństwem21.

19 O. Da Costa, P. Warnke, C. Cagnin, F. Scapolo, The impact of foresight on policy-making: insights from the forlearn mutual learning process, “Technology Analysis & Strategic Management”
2008 nr 3(20), s. 373-376.
20 Na takie cele projektów foresight wskazują między innymi: M. Godet, De l’anticipation
à l’action: manuel de prospective et de stratégie, Paris: Dunod 1991, B.R. Martin, Foresight in
Science…, op.cit., G. Reger, Technology foresight in companies: from an indicator to a network
and process perspective, “Technology Analysis & Strategic Management” 2001 nr 4(13);
S. Treyer, Changing perspectives on foresight and strategy: from foresight project management
to the management of change In collective strategic elaboration processes, “Technology Analysis & Startegic Management” 2009 nr 3(2).
21 J. Calof, J. E Smith, Critical success factors for government-led foresight, “Science and Public
Policy” 2010 37(1), s. 36.
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Kluczowe czynniki sukcesu koncepcji foresight w aspekcie
zrównoważonego rozwoju
Osiągnięcie przedstawionych wyżej celów jest możliwe dzięki cechom
charakterystycznym programów, które zaprezentował w swoim opracowaniu K. Borodako (tabela 1)22.
Bazując na zaprezentowanych charakterystykach można wskazać te czynniki, które warunkują powodzenie programów foresight. Podręcznik foresightu technologicznego wskazuje na takie elementy, jak systematyczność realizowanych predykcji, długi horyzont czasowy prowadzonych działań, zbilansowanie realizowanych predykcji w zakresie technologii przyszłości zapotrzebowaniem rynkowym i społecznym23. I. Miles i M. Keenan zwracają
dodatkowo uwagę na interakcyjność koncepcji foresight budującej zaangażowanie interesariuszy i kształtującej sieci współpracy, omówienie i konsultacje wspólnej wizji przyszłości oraz klarowne przedstawienie w jaki sposób
można korzystać z opracowanych wniosków w procesach decyzyjnych24.
Ważnymi czynnikami sukcesu są również zapewnienie reprezentatywności
uczestnikom programu i umożliwienie im swobodnej komunikacji, moderowanie programu, aby zapewnić możliwość osiągnięcia zamierzonych celów
oraz zapewnienie uczestnictwa decydentów25. Ponadto każdy program foresight powinien być indywidualny, to znaczy dopasowany do lokalnych uwarunkowań społecznych, gospodarczych, kulturowych, środowiskowych i politycznych.

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju
w ramach projektów foresight przeprowadzanych w Polsce
Osobnym zagadnieniem jest wykorzystanie potencjału foresightu w zakresie kreowania warunków zrównoważonego rozwoju w realizowanych
projektach. Na potrzeby artykułu autorzy przeanalizowali 23 projekty foresightu zrealizowane w Polsce26. Celem analizy było wskazanie tych projektów,
K. Borodako, Foresight w zarządzaniu strategicznym, Warszawa 2009, s. 27-28.
Foresight technologiczny, op. cit., s. 8.
24 I. Miles, M. Keenan, Practical guide to regional foresight in the United Kingdom, Bruksela
2002, s. 15.
25 G. Sandkjaer Hanssen, T. Johnstad, J. Erling Klausen, Regional foresight. Modes of governance
and democracy, “European Planning Studies” 2009 nr 12(17), s. 1742-1746.
26 Nazwy projektów analizowanych na potrzeby artykułu: Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, Quality of Life, Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030, Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne
dla zrównoważonego rozwoju kraju, Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych
technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki
22
23
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Ta b el a 1
Cechy foresightu w kontekście zrównoważonego rozwoju
Cechy foresightu

Charakterystyka

Nawiązanie do zrównoważonego rozwoju

Antycypacja

• podejmowanie bieżących decyzji w
odniesieniu do wypracowanej wizji
(scenariuszy) przyszłości;
• udział decydentów w programach foresight zwiększa prawdopodobieństwo
akceptacji rezultatów foresightu oraz
ich wdrażania w ramach realizowanej
polityki poprzez bieżące decyzje oraz
wsparcie dla projektów interesariuszy
mieszczących się w zakresie rezultatów
foresightu

• instytucje podejmujące decyzje potrzebują foresightu, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata
i wykorzystać szanse, jakie pojawiają się w otoczeniu
poprzez odpowiednią koncentrację pomocy inansowej państwa;
• dzięki realizacji programu zostają wskazane propozycje zmian obecnego kierunku rozwoju i takie obszary
działań, które należy podjąć już dziś, w celu zagwarantowania w odległej przyszłości kolejnym pokoleniom dostępu do zasobów naturalnych

Partycypacja

• angażowanie do procesu przedstawicieli interesariuszy pozwala na podjęcie
rzeczywistych działań w celu kształtowania przyszłości

• zapewnienie reprezentatywności uczestników projektu foresightu, co wiąże się z zaproszeniem do dyskusji na temat przyszłości między innymi przedstawicieli nauki, edukacji, biznesu, kultury, sportu, mediów,
organizacji pozarządowych, rządu lub samorządu
(w zależności od zakresu terytorialnego i merytorycznego programów), ugrupowań politycznych, co pozwala na prezentowanie poglądów i oczekiwań wszystkich
interesariuszy reprezentujących potrzeby społeczności w różnych dziedzinach zrównoważonego rozwoju

Konsensus
społeczny

• uzyskanie szerokiego porozumienia
interesariuszy wokół wypracowanej wizji przyszłości
• prezentowanie odmiennych punktów
widzenia wynikających z różnorodnych
doświadczeń i różnej percepcji otaczającej rzeczywistości umożliwia wykreowanie bardziej prawdopodobnych scenariuszy przyszłości

• osiągnięcie szerokiego porozumienia regionalnych
partnerów społecznych dotyczących bieżących i przyszłych problemów rozwoju regionu, celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oraz sposobów
ich realizacji

Sieci
partnerskie

• integracja interesariuszy i podejmowanie przez nich oddolnych inicjatyw

• zharmonizowanie działania partnerów społecznych
• ściślejsze współdziałanie i koordynacja działań pomiędzy przedstawicielami samorządu, gospodarki i środowiskami naukowo-badawczymi oraz przedstawicieli
społeczności na rzecz rozwoju regionu

Długookresowa
perspektywa

• scenariusze przyszłości opracowywane w ramach foresightu powinny wybiegać w przyszłość i mobilizować do podejmowania bieżących działań w odniesieniu do przygotowanych predykcji

• podejmowanie działań z uwzględnieniem długookresowych konsekwencji bieżących decyzji w obszarach
gospodarczym, społecznym i środowiskowym

Kultura
myślenia
o przyszłości

• kształtowanie zdolności do myślenia o
własnej przyszłości w perspektywie
jednostkowej, grupowej i społecznej

• zdolność do myślenia o przyszłości warunkuje odpowiedzialność za dobrobyt przyszłych pokoleń poprzez
poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych młodego pokolenia, zabezpieczenie dostępu do zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń, budowanie trwałych
podwalin wzrostu gospodarczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Borodako, op. cit. s. 27-28; J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas, Badania foresight na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju, w: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Białystok 2011, s. 145-162.
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Ry s u n e k 1
Liczba analizowanych projektów foresight ze względu na rodzaje założonych celów
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Źródło: opracowanie własne.

które były ukierunkowane na realizację założeń zrównoważonego rozwoju.
Podstawą analizy było przyporządkowanie celów i założeń projektów do obszarów zrównoważonego rozwoju: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Należy podkreślić, iż analizie nie zostały poddane rezultaty projektów.
Zatem jej wyniki dotyczą jedynie założeń, a nie faktycznej ich realizacji.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie projekty zostały zrealizowane dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Większość
z nich stanowiły projekty foresightu technologicznego ukierunkowane na prognozowanie technologii przyszłości w wybranych sektorach gospodarki. Nieliczne
pomiarowej, Foresight Regionalny dla Wielkopolski, „Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami”, Sieci gospodarcze Wielkopolski, Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego, Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla
Polski, Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego
do roku 2025, Analiza prognozowania ścieżek rozwoju interdyscyplinarnych nauk o poznaniu
metodami foresight, Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa Śląskiego – scenariusze 2050, Foresight Wiodących Technologii Kształtowania Własności Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych FORSURF, Foresight Technologiczny NT
FOR Podlaskie 2020, Foresight w Drzewnictwie – Scenariusze Rozwoju badań naukowych
w Polsce do 2020 roku, Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi, Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze
Metropolitalnym, Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020, Foresight Technologii Odlewniczych w Kontekście Energii do 2030 roku, Pomorze 2030 –Scenariusze rozwoju
i kluczowe technologie, Zeroemisyjna Gospodarka Energią w warunkach zrównoważonego
rozwoju dla Polski do 2050 roku.
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(5) dotyczyły foresightu regionalnego. Niespełna połowa (9) analizowanych projektów była zgodna z założeniami zrównoważonego rozwoju.
Wszystkie analizowane projekty foresightu regionalnego zakładały zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju, zawierając już na poziomie celów komponent ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Ponadto, 4 projekty foresightu
technologicznego można uznać za zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
na poziomie celów. Wszystkie analizowane projekty zawierały komponent ekonomiczny i badawczo-rozwojowy; 13 projektów uwzględniało problematykę
środowisko naturalnego, a 11 w swoich założeniach wychodziło od potrzeb społecznych (oprócz wszystkich projektów foresightu regionalnego, dodatkowo 6 projektów foresightu technologicznego).
Przełom w stosowaniu foresightu, związany z pojawieniem się foresightu regionalnego, doprowadził do przeniesienia akcentu w celach i założeniach do projektów w kierunku większej zgodności z ideą zrównoważonego rozwoju. Wynika
to z obszaru wdrożenia i specy iki foresightu regionalnego, którego celem jest
w większym stopniu budowanie wspólnej wizji rozwoju i integracja wokół niej
interesariuszy, w miejsce budowania scenariuszy przyszłości i prób predykcji
przyszłych zjawisk. Foresight regionalny w sposób naturalny gwarantuje więc
zachowanie zgodności z założeniami zrównoważonego rozwoju, co obrazują wyniki przeprowadzonej analizy. Natomiast foresight technologiczny, skupiając się
na wybranych sektorach gospodarki lub technologiach przyszłości, w mniejszym
stopniu uwzględnia oczekiwania społeczne lub wymogi środowiska naturalnego
– nie jest to podstawowym celem realizowanych projektów.

Podsumowanie
Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju do polityki na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym stanowi poważne wyzwanie dla decydentów.
Narzędziem wspomagającym w tym zakresie jest z całą pewnością foresight, ponieważ daje możliwości integracji interesariuszy wokół wspólnej wizji przyszłości i kształtowania przyszłości przez mobilizowanie wspólnych działań i podejmowanie bieżących decyzji w odniesieniu do konsensusu zawartego we wspólnej
wizji. Zapewniając partycypację społeczną w projektach oraz ukierunkowując na
realizację dalekosiężnych celów pozwala uwzględniać i równoważyć oczekiwania różnych środowisk: biznesu, nauki, kultury, reprezentantów społeczności
i ruchów ekologicznych. Tym samym foresight może stać się narzędziem w rękach
decydentów kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju.
Przeprowadzona analiza 23 projektów foresight zrealizowanych w Polska
pokazała jednak, że w niewielkim zakresie korzysta się z tych możliwości (tylko
9 przypadków wśród analizowanych projektów). Należy jednak podkreślić,
iż realizacja projektów foresightu regionalnego, ze względu na swą specy ikę,
gwarantuje uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju już w założeniach
i celach projektu. Wynika to z faktu odmiennego obszaru wdrażania foresightu
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regionalnego względem foresightu technologicznego, to znaczy wdrożenie na
poziomie regionalnym lub lokalnym, w miejsce wdrożenia na poziomie sektora
gospodarki lub technologii. Foresight regionalny stanowi wsparcie dla decydentów w kształtowaniu polityki regionalnej, wymuszając przez to uwzględnienie
różnych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym kontekście można
stwierdzić, że pozwala na określenie optymalnej wizji przyszłości regionu zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju i wskazuje najlepsze drogi jej realizacji.
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“BLACK” CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN THE FIELD OF ENVIRONMENT
SUMMARY: The article presents the crucial importance of the concept of sustainable development related to
environmental issues within CSR (Corporate Social Responsibility). The author presents a concept of black CSR in
terms of environmental concerns for companies that claim to be operating in accordance with respect for the
environment as well as for those that claim to be socially responsible but in fact do not act ethically and violate
the principles of sustainable development. The paper contains such examples of actions which indicate that the
problem exists and is still acute despite greater eco-awareness of the society.
KEY WORDS: CSR, ethics, environment, sustainable development
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Wstęp
Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce wymuszają konieczność takiego zarządzania, które będzie uwzględniało oczekiwania otoczenia. Jeśli przedsiębiorstwo nie dostosuje się do tych wymagań, traci na
znaczeniu, staje się niekonkurencyjne i jego funkcjonowanie w dłuższym horyzoncie czasowym można postawić pod znakiem zapytania. Wzrost popularności
zagadnień takich, jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważony
rozwój w ostatnim czasie powoduje, że są one często nadużywane i wykorzystywane jedynie w celu kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.
Z jednej strony mamy do czynienia ze wzrostem świadomości dotyczącym
konieczności ochrony środowiska wśród społeczeństwa, rozwojem i zwiększoną
aktywnością organizacji proekologicznych, z drugiej jednak wszędzie tam, gdzie
pojawia się konieczność wyboru niosącego skutki inansowe, rodzi się ryzyko
nadużyć lub pójścia łatwiejszą, choć bardziej ryzykowną drogą.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentacji zastosowania
pojęcia „czarnej” społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) w obszarze środowiska dla działań przedsiębiorstw, które komunikują dbałość o zrównoważony rozwój, a w rzeczywistości pozostawiają wiele do
życzenia w zakresie etyki i praktycznego zastosowania głoszonych przez nie
szczytnych haseł. Pracę przygotowano opierając się na analizie literatury przedmiotu i studium przypadków.

Znaczenie ochrony środowiska dla makrootoczenia i mikrootoczenia
Dynamiczny rozwój gospodarczy, który początkowo skupił się na dążeniu
do produkcji wysoko zaawanasowanych technologicznie urządzeń, nie
uwzględnił wpływu tych procesów na środowisko. Dowodem jest sytuacja
Chin, na terytorium których w 2013 roku zlokalizowano 16 z 20 najbardziej
zanieczyszczonych na świecie dużych miast1. Gdy problem zanieczyszczenia
środowiska zaczął być nagłaśniany, tematykę zrównoważonego rozwoju podjęło wielu ekonomistów, polityków i przedsiębiorców. Badania obecnego stanu
środowiska naturalnego, wzrost wiedzy na ten temat, a także świadomość prognozowanych skutków, które zaczęły stanowić realne zagrożenie dla przyszłych pokoleń sprawiły, że konieczne stało się wprowadzenie zmian w stylu
gospodarowania, które pozwolą ograniczyć negatywne efekty środowiskowe2.

www.forsal.pl [20-04-2014].
M. Ratajczak, Ekorozwój jako podstawa odpowiedzialnego biznesu (CSR) w obszarze środowiska naturalnego, w: „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 288,

1
2
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Stan środowiska naturalnego jest jednym z czynników wpływających na
jakość życia społeczeństwa. PricewaterhouseCoopers w Raporcie na temat
wielkich miast Polski podkreśla znaczenie stanu środowiska naturalnego.
„Miasto o dobrym stanie środowiska naturalnego daje swoim mieszkańcom
daleko większe poczucie komfortu i zadowolenia z życia”3. Wśród wskaźników, które podlegają ocenie w raporcie w tym obszarze znajduje się indeks
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (świadczące o zanieczyszczeniu
powietrza), wysokość nakładów na ochronę środowiska, liczba samochodów
przypadających na km2 i procent oczyszczanych ścieków4. Poziom jakości
życia w danym mieście, regionie czy kraju jest jednym z elementów, który
bierze się pod uwagę podejmując decyzję o miejscu zamieszkania. Jeśli poziom ten jest zadowalający i przyciąga ludność, która stanowi zarówno nabywców usług i produktów, jak i kapitał ludzki wykorzystywany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, to będzie to dla organizacji zachęta do ulokowania
w tym miejscu swoich siedzib i zakładów produkcyjnych, które z kolei wpływają na rozwój gospodarczy regionu i budują wskaźniki makroekonomiczne.
Duże znaczenie ma także dostępność zasobów, których racjonalność wykorzystania przez gospodarki stanowi perspektywę ich dostępności w przyszłości.
Minimalizację negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko
określają w Polsce dokumenty przyjęte przez Sejm RP (na przykład Polityka
ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016),
ponad 20 ustaw zawierających regulacje w zakresie aspektów związanych ze
środowiskiem oraz normy i standardy Unii Europejskiej5. Ich zapisy powinny
ochronić społeczeństwo przed6:
• niedoborami zasobów naturalnych, które doprowadzić mogą do ograniczenia produkcji pewnych dóbr, na które popyt jest wysoki;
• degradacją zasobów, które wyniszczane będą zmniejszały produktywność
gospodarki rybackiej, rolnej czy leśnej;
• chorobami wynikającymi z przebywania w obszarze zanieczyszczeń, które
spowodują wzrost wydatków na opiekę medyczną.
Środowisko naturalne tworzy przestrzeń, w której funkcjonuje społeczeństwo i jest źródłem zasobów, które są niezbędne do tworzenia dóbr.
Przedsiębiorstwa powinny dążyć do tego, aby zużycie tych zasobów i negaSpołeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wrocław 2013, s. 153.
3 Raport na temat wielkich miast Polski. Szczecin, 2011, s. 17, www.pwc.pl [20-04-2014].
4 Ibidem, s. 18.
5 M. Kożuch, Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, w: „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 730, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 25, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku,
red. B. Kryk, Szczecin 2012, s. 333-335.
6 Porównaj: S. Cholawo, Rola czynnika ekologicznego w rozwoju ekonomiki regionu, w: „Zeszyty
Naukowe” nr 530, „Ekonomiczne problemy usług” nr 31, Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość,
t. 1, red. B. Filipiak, Szczecin 2009, s. 39-40.
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tywny wpływ wywierany na środowisko były jak najniższe przy produkcji
o wysokim stopniu jakości i zaspokojeniu potrzeb ludzi7. Z racjonalnego
punktu widzenia działania takie powinny być w obszarze zainteresowania
przedsiębiorstw. Minimalizacja zużycia zasobów dałaby im gwarancje na
przyszłość, że nie będą miały problemów z ich pozyskaniem, a dbałość o jakość
i zaspokojenie potrzeb – gwarancję sprzedaży. Niestety, niewiele przedsiębiorstw samoistnie dostrzega takie korzyści, a znaczna ich część bez nakazów ze strony państwa obarczonych karami i grzywnami w przypadku niewykonania, nie podjęłaby żadnych działań w zakresie ochrony środowiska.
Wśród tych podmiotów dominuje krótkowzroczność ukierunkowana na
obecny poziom zysków, który – ich zdaniem – wraz z inwestycjami w ochronę
środowiska, będzie malał.
Poziom zaangażowania przedsiębiorstw w ochronę środowiska jest tym
wyższy im wielkość przedsiębiorstw jest większa. Może wiązać się to z bardziej restrykcyjnymi regulacjami prawnymi w stosunku do dużych przedsiębiorstwa (zwłaszcza przemysłowych)8, ale także z ich możliwościami inansowymi, specy iką działalności czy świadomością korzyści, jakie mogą przynieść działania proekologiczne.
Odpowiedzialnością za spustoszenia w naturze obarcza się głównie duże
przedsiębiorstwa i bogate, rozwinięte kraje, stąd przekonanie, że małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP) konieczność dbałości o środowisko nie dotyczy9. Przedsiębiorstwa z sektora MSP z reguły nie dostrzegają możliwości
i nie widzą potrzeby wprowadzania działań z obszaru ochrony środowiska,
tymczasem takie działania, poza korzyściami ekologicznymi, często dają realne korzyści inansowe wynikające z oszczędności surowców i energii czy
niższych opłat środowiskowych10.
Badania K. Lisieckiej i Ł. Pajora wskazują na zmiany w zakresie podejścia
przedsiębiorstw do ekologii na przestrzeni 10 lat (lata 2001-2011). Zmiany
te postępują i są zauważalne również w praktyce. Dostrzegalne jest wykorzystanie aspektów środowiskowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej
i wizerunku przedsiębiorstw, choć jest to nadal domena dużych organizacji.
Wśród MSP wykorzystuje się narzędzie dotacji, aby uwzględniły w swojej
działalności ochronę środowiska i doceniły korzyści z tego wynikające11.
M. Ratajczak, op. cit., s. 154.
M. Krawczyk, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań ekologicznych, w:
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 730, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 25, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, red. B. Kryk, Szczecin 2012, s. 350.
9 I. Wilk, Społeczna odpowiedzialność biznesu a proekologiczna działalność przedsiębiorstwa na
rynku, w: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 662, „Ekonomiczne problemy
usług” nr 74, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności
podmiotów rynkowych, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Szczecin 2011, s. 745.
10 M. Kożuch, op. cit., s. 339.
11 K. Lisiecka, Ł. Pajor, Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem – wyniki badań, w: „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” nr 265, Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, red. T. Borys, P. Rogala, Wrocław 2012, s. 240, 242.
7
8
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Obszar środowiska
w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, w której organizacja
funkcjonująca w danym otoczeniu dobrowolnie uwzględnia jego oczekiwania i przyjmuje na siebie obowiązek dbałości o nie12. Elementami tego otoczenia są interesariusze, czyli wszystkie podmioty czy osoby, które mogą
obecnie lub w przyszłości oddziaływać na tę organizację lub organizacja ta
może na nie wywierać wpływ13. Uwzględniając kryterium wpływu, środowisko można więc także uznać za specy icznego interesariusza przedsiębiorstwa. Oddziałuje ono na przedsiębiorstwo dostarczając swoich zasobów
(przykładowo wody, energii), a przedsiębiorstwo oddziałuje na środowisko
wykorzystując te zasoby, przetwarzając je, emitując do środowiska. Specyicznego zaś z tego względu, że działania na rzecz innych interesariuszy przynoszą efekty, które mogą być przez nich bezpośrednio ocenione, interesariusze są w stanie sami wyrazić swoje oczekiwania względem przedsiębiorstwa,
a podstawowym motywem tych działań pozostaje spełnienie oczekiwań tego
interesariusza. Środowisko może mieć jedynie swoich reprezentantów w postaci organizacji ekologicznych, naukowców czy polityków nawołujących do
dbałości o nie i nie jest w stanie bezpośrednio wyrazić swoich oczekiwać
(przedsiębiorstwo samo powinno je ustalić lub opierać się na opinii reprezentantów), a motywy działania na rzecz środowiska to z reguły dbałość
o interesy własne (zapewnienie dostępu do zasobów w przyszłości, ograniczenie kosztów) lub spełnienie oczekiwań interesariuszy reprezentujących
potrzeby środowiska. Działania na rzecz klientów czy dostawców w koncepcji CSR mają bezpośrednie przełożenie na współpracę przedsiębiorstwa
z tymi interesariuszami (przykładowo, dostawcy w ramach wdzięczności
mogą oferować lepsze warunki współpracy, klienci dokonywać częstszych
zakupów – na co z reguły liczą przedsiębiorstwa), a komunikowane dotrą do
innych grup wpływając na wizerunek przedsiębiorstwa. Środowisko natomiast nie jest w stanie odwdzięczyć się na przykład oferując większą ilość
zasobów naturalnych, bo dopiero zbiorowy wysiłek i zbiorowe ograniczanie
ich wykorzystania, da efekty w przyszłości. Może to być przyczyną tego, że
niewiele przedsiębiorstw (zwłaszcza z sektora MSP) podejmuje działalność
w obszarze środowiska lub jeśli podejmuje to jest to obszar na którym skupia
się najmniej zauważając jedynie pośrednie efekty wizerunkowe.
Organizacja społecznie odpowiedzialna powinna podejmować działania
w trzech obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym14. Samo
A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w irmie, Warszawa 2012, s. 15.
Ibidem, s. 93.
14 E. Mazur-Wierzbicka, Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR – korzyści dla przedsiębiorców, w: „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” nr 288, Społeczna
odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, red.
Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wrocław 2013, s. 107.
12
13
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wydzielenie obszaru środowiska w koncepcji CSR podkreśla jego znaczenie.
Dodatkowo rozpatrując szczegółowo dwa pozostałe obszary, można zaobserwować, że nie są one oderwane od kategorii środowiska. Obszar ekonomiczny związany jest z produkcją i sprzedażą, a więc wykorzystaniem zasobów naturalnych i wytwarzaniem odpadów czy zanieczyszczeń. Obszar społeczny skupia się na spełnieniu oczekiwań ludności, a więc uwzględnia wcześniej wspomnianą jakość życia, na którą wpływają warunki środowiska naturalnego czy też interesy organizacji społecznych, wśród których znajdują się
również te związane z ekologią.
W zakresie CSR, wewnętrzne czynniki skłaniające do zainteresowania się
obszarem środowiska wiążą się z optymalizacją kosztów i specy iką działalności przedsiębiorstwa. Kadra zarządzająca powinna także wziąć pod uwagę
czynniki zewnętrzne, czyli proekologiczne zachowania konkurencji (aby nie
dopuścić do wykorzystania tego aspektu jako fundamentu przewagi konkurencyjnej), wymagania konsumentów czy kontrahentów15. Konieczność dostosowania się do oczekiwań i nacisk ze strony interesariuszy mogą być przyczyną nieetycznego postępowania przedsiębiorstw, którym wydaje się, że nie
są gotowe na to, aby wdrożyć CSR w obszarze środowiska a wiedzą, że jeśli
tego nie zrobią, ucierpi na tym ich pozycja.

„Czarny CSR” w obszarze środowiska
De inicja „czarnego” CSR powstała w analogii do „czarnego” PR. Cechy wspólne w koncepcji PR i CSR (komunikacja, budowanie relacji, długofalowość działań,
interesariusze czy narzędzia wykorzystywane w koncepcjach) utwierdziły autorkę w przekonaniu, że taka analogia jest słuszna. Celem przyjęcia określenia
„czarny” w zestawieniu z CSR było przesłanie prostego, jednoznacznego komunikatu odbiorcy, że ma do czynienia z czymś negatywnym w odróżnieniu od CSR
(„czystego”), które powinno być kojarzone pozytywnie. Pojęcie „czarnego” PR
jest powszechnienie znane i wykorzystywane zarówno naukowo, jak i potocznie.
W związku z tym, wprowadzenie pojęcia „czarnego” CSR, aby spełniło swoją podstawową funkcję, nie będzie wymagało zbyt wielu wyjaśnień i będzie przez odbiorcę kojarzone instynktownie.
O „czarnym” CSR można mówić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo komunikuje o podjętych działaniach z zakresu CSR, a działania te w rzeczywistości przynoszą korzyści jedynie temu przedsiębiorstwu (a nie interesariuszom) i/lub postępuje niemoralnie i nieetycznie w zakresie innych podejmowanych działań na
co komunikacja nie wskazuje.
W literaturze funkcjonuje pojęcie greenwashing, czyli wykorzystania
aspektów środowiskowych w pozycjonowaniu produktów jako proekolo-

15

I. Wilk, op. cit., s. 753.
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gicznych mimo, że w rzeczywistości takie nie są16. Nie oznacza to jednak,
że przedsiębiorstwo będzie komunikowało, że jest społecznie odpowiedzialne. Jeśli kreuje swoje produkty lub sposób działania na przyjazny dla środowiska, a tak nie jest, to można powiedzieć, że stosuje greenwashing, a jeśli
dodatkowo, na przykład, wykazuje to w raportach dotyczących CSR i informuje, że dzięki temu jest społecznie odpowiedzialne, to można mu przypisać
„czarny” CSR w zakresie środowiska.
Specy ika obszaru CSR, jakim jest środowisko rozpatrywanego indywidualnie (bez ujęcia obszaru ekonomicznego i społecznego) powoduje,
że zdiagnozowanie, czy osoba zarządzająca wprowadzając działania proekologiczne miała w zamyśle wyłącznie własne korzyści jest bardzo trudne,
a czasami wręcz niemożliwe. Wiąże się to z tym, że nawet jeśli celem było
jedynie obniżenie kosztów (na przykład wymieniając żarówki na energooszczędne), to tak czy inaczej powstał efekt w postaci pozytywnego wpływu na
środowisko. Niższe koszty produkcji powinny jednak prowadzić do obniżenia ceny produktu, a jeśli jego cena dodatkowo wzrasta pod pretekstem wyższej jakości wynikającej z dbałości o środowisko, to motyw ich wprowadzenia staje się oczywisty17. W praktyce pojawia się natomiast wiele przykładów
przedsiębiorstw (między innymi Bombardier, Ford Motor Company), które
inansowały organizacje (Hudson Institute czy Global Climate Coalition), głoszące teorie ekologiczne łagodzące opinię społeczną na temat szkodliwej
działalność antyekologicznej przedsiębiorstw18. W wątpliwość podaje się
także oświadczenia Apple’a o przestarzałości kryteriów standardu EPEAT
i wycofaniu z ubiegania się o certy ikat w powiązaniu z wydarzeniem wprowadzenia na rynek produktów, które nie spełniają wymagań do otrzymania
tego certy ikatu19. Przedsiębiorstwem, które od lat budzi kontrowersję jest
British American Tobacco. Już we wcześniejszych raportach zauważono,
że wiele wskaźników spełnia jedynie podstawowe standardy. Była to ocena
zewnętrznej irmy, która swoją treścią podważała deklarację British American Tobacoo o szczególnej dbałości o otoczenie20. Część Raportu Społecznego
2003/2004 r., która dotyczy ochrony środowiska, jest niezwykle skromna
i nie wnosi znaczących informacji. Przedsiębiorstwo jedynie przyjmuje pewne zobowiązania i deklaruje stosowanie globalnych wytycznych21. Raporty
nie są publikowane regularnie, a najnowszy Raport Zrównoważonego
Rozwoju22 podsumowujący rok 2013 dla całej grupy kapitałowej, również
16 R. Ettenson, Jak obrócić „ekologiczny szał” na swoją korzyść, „Harvard Business Review Polska”
2014 nr 3, s. 118.
17 Ibidem, s. 755.
18 www.kampanierzy.pl [21-04-2014].
19 www.spidersweb.pl [21-04-2014]
20 M. Szymańska, E. Trubisz, Manipulowanie strategią CSR w branży tytoniowej na przykładzie
koncernu British American Tabacco, w: „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” nr 116,
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wrocław 2010, s. 461.
21 www.bat.com.pl [04-05-2014].
22 Ibidem.
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nie porusza w wystarczającym stopniu kwestii dbałości o środowisko przedsiębiorstwa i nie przedstawia w tym zakresie wskaźników, które pozwoliłyby
dokonać rzetelnej oceny. Strona internetowa korporacji akcentuje aspekt
środowiskowy, co niestety nie jest zauważalne w raportowaniu.
Wiele irm wykorzystuje modę na ekologię i podaje informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym23, jeśli jednak nie będą one łączyły się z komunikowaniem przez przedsiębiorstwo, że jest społecznie odpowiedzialne, to nie
nazwiemy tego „czarnym” CSR. Należy także pamiętać, że sama de inicja CSR
mówi o dobrowolności działań. Dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska nie będzie działaniem dobrowolnym, a wymuszonym przez prawo, więc komunikacja o tym, że organizacja przejawia aktywność CSR w obszarze środowiska jest nadużyciem.

Podsumowanie
Wykorzystanie haseł związanych z ekologią będzie intensy ikowało się wraz
ze wzrostem zainteresowania konsumentów ochroną środowiska i wzrostem
świadomości społecznej w zakresie ekologii. W Polsce ich poziom nie jest zadowalający, ale systematycznie wzrasta, co przejawia się także popularnością, na
przykład gadżetów z ekologicznych tworzyw czy ekożywności. Wprowadzenia
pojęcia „czarnego” CSR w obszarze środowiska pozwoli oddzielić te przedsiębiorstwa, które rzeczywiście dbają o środowisko i słusznie mogą w związku
z tym osiągać przewagę konkurencyjną, od tych które tylko podają, że są aktywne
w obszarze środowiska koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i swoją
postawą mogą zniechęcać odbiorcę do wiary, że przyniesie to korzyści nie tylko
temu przedsiębiorcy, ale całemu otoczeniu.
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CONTROLING AND LIMITING THE EMISSION OF AMMONIA
FROM THE AGRICULTURAL SOURCES. ACTIONS UNDERTAKEN
INTERNATIONALLY
SUMMARY: Ammonia is a highly toxic gas, harmful to humans, animals and plants, produced while decomposition
of animal manure and plant residues. It contributes to acidification and eutrophication of the environment.
The largest anthropogenic source of ammonia emission is agriculture. Emission can be controlled and reduced by
using appropriate agriculture practices. In Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level
Ozone to Convention on Long-range Transboundary Air Pollution emission reduction commitments and measures
for the control of ammonia emissions from agricultural sources were established. The Protocol was revised in
2012 and some technical annexes were changed. Poland is the party of the Convention and signatory of the
Protocol. Ratification of the Protocol is planned in near future.
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Wstęp
Przez długi czas działalność rolnicza traktowana była, w odróżnieniu
przykładowo od przemysłu ciężkiego, wydobywczego czy chemicznego, jako
stosunkowo „bliska naturze” i mało szkodliwa dla środowiska. W powszechnym
odbiorze rolnictwo nie jest postrzegane jako źródło zanieczyszczeń powietrza,
ani też w ogóle jako źródło emisji zanieczyszczeń gazowych. Kojarzone jest raczej
z zanieczyszczeniem wód ewentualnie z emisją nieprzyjemnych zapachów, a i to
przede wszystkim z dużych gospodarstw i produkcji prowadzonej na skalę towarową. Tymczasem działalność rolnicza jest obecnie głównym źródłem emisji
amoniaku, gazu o wysokim potencjale zakwaszającym i eutro izującym. Zakwaszenie i eutro izacja to procesy silnie degradujące środowisko przyrodnicze, szeroko omawiane na forum międzynarodowym. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
XX wieku do istniejącej już od 20 lat Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Genewa, 1979) przygotowano
Protokół w sprawie zakwaszenia, eutro izacji i ozonu przyziemnego (Göteborg,
1999), w którym uwzględniono także problem ograniczania i kontrolowania
emisji amoniaku pochodzącego ze źródeł rolniczych. Zaproponowane działania
koncentrują się na stosowaniu odpowiednich praktyk, technik i urządzeń rolniczych, określanych jako niskoemisyjne oraz ograniczaniu emisji krajowej amoniaku. W miarę postępu nauki i rozwoju nowych technologii, a jednocześnie wobec narastania problemu zakwaszenia i eutro izacji w Europie konieczne stało
się zaktualizowanie wymagań, dlatego też obecnie są one poddawane rewizji.
Polska dotychczas nie raty ikowała Protokołu z Göteborga, ale uczestniczy
w toczącej się na forum międzynarodowym dyskusji nad przygotowywanym
zaostrzeniem zobowiązań.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi problemu zanieczyszczenia amoniakiem, rozwiązań jakie zostały wypracowane w ramach
współpracy międzynarodowej i przewidywanych w nich zmian oraz sytuacji Polski na tym tle.

Amoniak jako zanieczyszczenie środowiska
Amoniak (NH3) jest bezbarwnym gazem o nieprzyjemnym zapachu, toksycznym dla roślin, zwierząt i ludzi. Środowiskowa szkodliwość amoniaku wynika nie
tylko z jego bezpośredniej toksyczności, ale przede wszystkim z reakcji, w jakie
wchodzi w środowisku wodnym i glebowym. Mimo, że roztwór wodny amoniaku
ma odczyn zasadowy, związek ten w dużym stopniu przyczynia się do wzrostu
zakwaszenia środowiska, częściowo za sprawą utleniania już w atmosferze do
tlenków azotu, przechodzących w kontakcie z wodą w kwas azotowy, ale przede
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wszystkim wskutek reakcji, w jakie wchodzi z kwasami obecnymi w środowisku
oraz późniejszych procesów denitry ikacji i nitry ikacji zachodzących w glebie.
Obu tym procesom, stanowiącym część naturalnego obiegu azotu w przyrodzie,
towarzyszy powstawanie jonów wodorowych, a w konsekwencji wzrost zakwaszenia. Gdy równowaga w cyklu obiegu azotu zostaje zaburzona, a podaż amoniaku i innych form azotu jest zbyt wysoka, następuje wzrost zakwaszenia środowiska oraz dochodzi do eutro izacji (przeżyźnienia) ekosystemów, wynikającej
z nadmiernego dopływu form azotu przyswajalnych dla roślin. Procesy zakwaszenia i eutro izacji zaburzają naturalną równowagę ekosystemów i degradują
środowisko naturalne.
Amoniak jest produktem rozpadu białek, amidów, mocznika i kwasu moczowego. Powstaje w wyniku rozkładu odchodów i metabolitów zwierzęcych
(kału i moczu), a także rozkładu szczątków organicznych. Źródła emisja NH3
mogą być zarówno naturalne (odchody dziko żyjących zwierząt, rozkład materii organicznej w ściółce leśnej), jak i antropogeniczne. Najważniejszym
antropogenicznym źródłem emisji jest działalność rolnicza: produkcja zwierzęca (chów i hodowla zwierząt) oraz produkcja roślinna (przede wszystkim
zastosowanie nawozów naturalnych i mineralnych w uprawie). Szacuje się,
że 75% emisji amoniaku emitowanego z rolnictwa pochodzi z produkcji
zwierzęcej, a pozostałe 25% z produkcji roślinnej1. Pozarolnicze źródła emisji to działalność bytowa człowieka – przede wszystkim odchody i metabolity
w ściekach bytowych oraz odpady spożywcze i wyrzucana niespożyta żywność – a także pożary, niektóre procesy techniczne i transport2.
W obrębie rolnictwa głównym źródłem emisji amoniaku są odchody
zwierząt gospodarskich. Intensywność powstawania amoniaku zależy od
temperatury i wilgotności otoczenia (mikroklimatu w pomieszczeniu gospodarskim), rodzaju i właściwości izykochemicznych ściółki (temperatura,
wilgotność i odczyn) oraz zawartości związków azotowych w odchodach,
uwarunkowanej dietą, gatunkiem i wiekiem zwierząt3. Do powstawania i emisji amoniaku dochodzi na wszystkich kolejnych etapach produkcji: w budynkach inwentarskich, w trakcie magazynowania i przechowywania odchodów
(na przykład w pryzmach obornika), podczas załadunku i transportu nawozów oraz podczas nawożenia gleb. Źródła emisji rolniczej są więc rozproszone i mają zróżnicowany charakter.
Emisję amoniaku można ograniczać stosując w produkcji zwierzęcej metody: żywieniowe (ograniczanie ilości białka w paszy), techniczne (poprawa
mikroklimatu pomieszczeń gospodarskich), zoohigieniczne (utrzymywanie
ściółki w stanie możliwie suchym) lub poprzez stosowanie preparatów dodawanych do ściółki (osuszających i ograniczających przemiany urykolityczT. Sosulski, J. Łabętowicz, Oszacowanie rozpraszania azotu z rolnictwa polskiego do atmosfery
oraz wód powierzchniowych i gruntowych, „Postępy Nauk Rolniczych” 2007 nr 5(59), s. 3-19.
2 A. Sapek, Nierolnicze źródła emisji amoniaku do atmosfery, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie”, 2013 (IV-VI), t. 13. Z. 2 (42), s. 95-110.
3 A. Wójcik, Możliwości ograniczania emisji amoniaku z pomieszczeń inwentarskich, „Hodowca
Drobiu” 2008 nr 6-7.
1

Polityka ekologiczna i zarządzanie środowiskiem

ne)4. Bardzo istotny dla ograniczania emisji amoniaku jest etap przechowywania nawozów i sposób ich magazynowania (ograniczanie kontaktu z powietrzem, obniżanie temperatury). Podczas stosowania obornika na polu
najważniejsze jest jak najszybsze przeoranie go, natomiast w przypadku
stosowania gnojowicy korzystne jest używanie technik aplikacji doglebowej.
W przypadku nawozów mineralnych ważne jest ograniczanie pylenia podczas nawożenia i dobór typu nawozu do rodzaju gleb.

Emisja amoniaku w Polsce – wielkość, źródła, struktura
i zróżnicowanie regionalne
Podobnie jak na świecie, także w Polsce głównym źródłem emisji amoniaku
jest rolnictwo, które odpowiada za około 98% emisji krajowej. Aktualne szczegółowe dane o emisji amoniaku w rozbiciu na kategorie SNAP można znaleźć w raportach przygotowywanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania
Emisjami (KOBIZE)5, zlokalizowany w Instytucie Ochrony Środowiska–Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB). W 2011 roku szacowana emisja krajowa
amoniaku wyniosła 270 482 ton, z czego 264 940 ton pochodziło ze źródeł rolniczych. Całkowita emisja w 2011 roku była o około 0,2% mniejsza niż w roku poprzednim, co autorzy raportu wiążą ze zmniejszenia pogłowia zwierząt gospodarskich. Odnotowano natomiast pewien wzrost emisji ze źródeł pozarolniczych,
jednakże udział tych kategorii w ogólnej emisji jest niewielki.
Analizując długookresowe trendy emisji amoniaku oparte na danych
przekazywanych przez Polskę do EMEP6 można stwierdzić, że w latach
1990-2001 krajowa emisja amoniaku znacząco zmalała, natomiast od 2000
roku notuje się wahania roczne, które prawdopodobnie wynikają ze zmian
liczebności pogłowia zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej. Nie odnotowuje
się jednak trendu spadkowego ani wzrostowego.
Większość emisji amoniaku w Polsce pochodzi z produkcji zwierzęcej, przede
wszystkim z chowu bydła i trzody chlewnej. Jak wykazały badania Bieńkowskiego7, prowadzone w latach 2005-2007, w skali kraju najwyższą emisją amoniaku
charakteryzował się chów bydła. W latach 2005-2007 emisja z chowu bydła wynosiła średnio 154,5 tys. ton rocznie, podczas gdy emisja z chowu trzody chlewnej była o około 20 tys. ton niższa. W skali kraju zaobserwowano jednak duże
zróżnicowanie w tym zakresie. Emisja z chowu bydła dominuje, stanowiąc ponad
50% emisji całkowitej, w województwach małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, a emisja z chowu trzody przeważa
Ibidem.
Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2010-2011
w układzie klasy ikacji SNAP. Raport syntetyczny, marzec 2013.
6 Dane te można znaleźć na o icjalnej stronie internetowej EMEP, pod adresem www.emep.int.
7 J. Bieńkowski, Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 20052007, „Fragmenta Agronomica” 2010 nr 1(21), s. 21-31.
4
5
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Tab e la 1
Emisja amoniaku w latach 2010-2011
Źródło emisji
Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii
Procesy spalania poza przemysłem
Procesy spalania w przemyśle
Procesy produkcyjne

Emisja NH3 [tony]
2010

2011
-

-

517,000

509,142

-

-

986,485

1025,124

Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych

10,167

11,014

Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów

10,167

11,014

812,068

782,248

14,059

14,213

3 200,000

3 200,000

265 526,344

264 940,344

-

-

271 066,123

270 482,086

Transport drogowy
Inne pojazdy i urządzenia
Zagospodarowanie odpadów
Rolnictwo
Inne źródła emisji i pochłaniania zanieczyszczeń
Ogółem

Uwaga: dla części sektorów wartość emisji jest pomijalnie mała
Źródło: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2010-2011 w układzie
klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny, Warszawa, marzec 2013.

R y sun e k 1
Emisja krajowa amoniaku w Polsce w latach 1990-2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie oficjalnych danych raportowanych do EMEP; www.emep.int [20-04-2014].

Polityka ekologiczna i zarządzanie środowiskiem

w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim
i wielkopolskim. Jedynie w województwie lubuskim emisja z chowu drobiu przeważa nad pozostałymi źródłami, stanowiąc 41% całkowitej emisji w województwie.

Działania podejmowane na forum międzynarodowym
Na forum międzynarodowym działania zmierzające do kontrolowania
i ograniczania emisji amoniaku podjęto w ramach prac Konwencji w sprawie
transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Konwencja LRTAP, Genewa,
1979 rok)8, a dokładniej w przygotowanym do tej konwencji Protokole
w sprawie przeciwdziałania zakwaszeniu, eutro izacji i powstawaniu ozonu
przyziemnego (Protocol to abace acidi ication, eutrophication and Ground-level ozone), podpisanym w Göteborgu 30 listopada 1999 roku. Protokół ten
wszedł w życie 17 maja 2005 roku. Zastosowano w nim nowe podejście do
problemu zanieczyszczenia powietrza, skupione na skutkach tego zjawiska,
takich jak eutro izacja lub zakwaszenie, a nie jedynie na samej emisji poszczególnych zanieczyszczeń. W chwili obecnej protokół raty ikowało 25
stron, w tym Unia Europejska. Polska jest sygnatariuszem protokołu, lecz jak
dotąd go nie raty ikowała.
Protokół z Göteborga składa się tekstu głównego, określającego ogólne zobowiązania stron, oraz z szeregu załączników technicznych, regulujących kwestie
szczegółowe, takie jak zobowiązania do redukcji czy dopuszczalne wielkości
emisji z określonego typu źródeł. Zasadnicze uregulowania dotyczące emisji
amoniaku zawarte są w dwóch załącznikach technicznych: II i IX. W załączniku II
określono zobowiązania do zmniejszenia emisji amoniaku, natomiast w załączniku IX – środki kontroli i ograniczania jego emisji ze źródeł rolniczych. W 2012
roku zakończono rewizję tekstu głównego i części załączników do Protokołu
z Göteborga, natomiast rewizję pozostałych zawieszono. Rewizja załącznika II
już się zakończyła, a prace nad rewizją załącznika IX chwilowo wstrzymano.

Dopuszczalne emisje amoniaku
W załączniku II, zatytułowanym Zobowiązania do redukcji emisji (Emission reduction commitments)9 dla każdego z państw-sygnatariuszy Protokołu
z Göteborga podano emisję raportowaną w roku bazowym (2005) oraz określono procentowo, jaką redukcję emisji należy osiągnąć do 2020 roku. Emisja
Ze strukturą organizacyjną i rezultatami prac Konwencji LRTAP można zapoznać się na jej
stronie internetowej: www.unece.org.
9 Według skonsolidowanego tekstu poprawionego protokołu (Informal Document no 17
z 2012 roku oraz ECE/EB.AIR/111/Add.1 Decision 2012/2: Amendment of the text of and
annexes II to IX to the 1999 Protocol to abate acidi ication, eutrophication and ground-level
ozone and the addition of new annexes X and XI).
8
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raportowana przez Polskę do EMEP w 2005 roku wynosiła 270 tys. ton NH3,
a określony dla Polski poziom redukcji to 1%, tak więc roczna emisja amoniaku powinna zostać zmniejszona o 2,7 tys. ton i po roku 2020 nie powinna
przekraczać poziomu 267,3 tys. ton. W pierwotnej wersji załącznika II rokiem bazowym był 1990, a dla państw-stron określono pułapy emisji, jakie
miały osiągnąć w 2010 roku. Roczna emisja amoniaku raportowana w 1990
roku przez Polskę wynosiła 508 tys. ton, a pułap emisji ustalony był na 468
tys. ton. NH3/rok. Jak widać nastąpiła duża zmiana zarówno w poziomie emisji, jak i w wymogach protokołu.

Wymagania dotyczące ograniczania i kontroli emisji amoniaku
ze źródeł rolniczych
Środki, jakie należy stosować w celu kontrolowania i ograniczenia emisji
amoniaku ze źródeł rolniczych określono w załączniku IX do Protokołu z Göteborga. Od jakiegoś czasu były prowadzone prace nad rewizją zapisów tego załącznika, które wobec trudności w wypracowaniu konsensusu chwilowo zawieszono. Nadal obowiązująca pierwotna wersja to niezbyt szczegółowy pięcioczęściowy dokument odnoszący się do emisji amoniaku jedynie z chowu trzody
chlewnej i drobiu, którego zapisy nakazują stronom:
• opracowywać, publikować i upowszechniać kodeks dobrych praktyk rolniczych, obejmujący:
– zarządzanie całym cyklem obiegu azotu,
– strategie żywienia zwierząt gospodarskich,
– niskoemisyjne techniki rozrzucania obornika,
– niskoemisyjne techniki magazynowania obornika,
– niskoemisyjne systemy utrzymania zwierząt,
– możliwości ograniczania emisji amoniaku podczas stosowania azotowych nawozów mineralnych;
• wprowadzić zakaz stosowania nawozów mineralnych opartych na węglanie amonu i ograniczać emisję związaną ze stosowaniem nawozów mocznikowych;
• zapewnić wykorzystywanie niskoemisyjnych technik aplikacji gnojowicy
ograniczających emisję amoniaku o minimum 30% w porównaniu do
technik odniesienia, a w przypadku rozrzucania obornika – zapewniać
przeoranie go z glebą w ciągu 24 godzin;
• we wszystkich nowych instalacjach i urządzeniach do magazynowania
na dużych fermach trzody chlewnej lub drobiu (2000 tuczników, 750
loch lub 40 000 sztuk drobiu) stosować rozwiązania i techniki niskoemisyjne, ograniczające emisje o minimum 40% w stosunku do technik odniesienia;
• w nowych obiektach na dużych fermach trzody chlewnej lub drobiu stosować systemy utrzymania zwierząt, dla których wykazano przynajmniej
20% redukcję emisji amoniaku w porównaniu do systemów odniesienia.
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Od początku istotnym uzupełnieniem dla załącznika IX są Wytyczne zapobiegania i zmniejszania emisji amoniaku ze źródeł rolniczych (Guidance
document on preventing and abating ammonia emissions from agricultural
sources). Jest to dokument opisujący najlepsze dostępne techniki w zakresie
zapobiegania i redukcji emisji amoniaku oraz określający techniki i systemy
odniesienia, opublikowany pierwotnie w 1999 roku, a następnie aktualizowany dwukrotnie w 2007 i 2012 roku10. Aktualna wersja obszernie podsumowuje bieżącą wiedzę o metodach ograniczania emisji amoniaku, ich naukowym uzasadnieniu, związanych z nimi kosztach oraz możliwościach
i ograniczeniach stosowania11, odnosząc się między innymi do zarządzania
azotem w całym cyklu obiegu, strategii żywienia zwierząt gospodarskich,
systemów utrzymywania zwierząt, sposobów magazynowania nawozów naturalnych i nawożenia oraz innych środków działania regulujących obieg
i emisję azotu w rolnictwie.
Metody obniżania emisji, jakie można w tych poszczególnych obszarach stosować, zostały podzielone na trzy kategorie:
• kategoria 1 – metody dotrze zbadane, dla których istnieją przynajmniej eksperymentalne dane liczbowe (ilościowe) potwierdzające ich efektywność;
• kategoria 2 – metody niedostatecznie jeszcze zbadane ale dające obiecujące
rezultaty;
• kategoria 3 – metody których efektywności jeszcze nie wykazano albo też prawdopodobnie zostaną wykluczone ze stosowania ze względów praktycznych.
Metody zaliczone do kategorii 1 powinny być stosowane w celu obniżania
emisji amoniaku, a należące do kategorii 2 i 3 mogą być stosowane, ale państwo
używające tych metod powinno przedstawić niezależną wery ikację w celu wykazania ich skuteczności. Zasadniczo załącznik IX odwołuje się do stosowania
metod zaliczonych do kategorii 1.
Warto wspomnieć, że niezależne wytyczne zostały przygotowane także pod
auspicjami Unii Europejskiej, jako dokument uzupełniający dyrektywę 2008/1/
EC w sprawie kontroli i zapobiegania emisji (Integrated Pollution Prevention and
Control – IPPC), która od marca 2011 roku nosi nazwę dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (Directive on Industrial Emissions, 2010/75/EU). Wytyczne
unijne odnoszą się jednak tylko do emisji z dużych ferm trzody i drobiu. Oprócz
tego opracowano dokument BREF dotyczący najlepszych dostępnych technik
(Best available techniques – BAT) w intensywnej hodowli trzody i drobiu, który
jest obecnie w trakcie rewizji. Dokument ten częściowo pokrywa się tematycznie
z wytycznymi opracowanymi w ramach prac Konwencji LRTAP, ale nie odnosi się
do chowu bydła i pozostałych zwierząt gospodarskich, ani też do stosowania
nawozów organicznych i mineralnych.
Najnowsza wersja „Wytycznych”, odzwierciedlająca stan wiedzy naukowej i technicznej na
początku 2012 roku została zaprezentowana w dokumencie ECE/EB.AIR/120, dostępnym na
stronie Konwencji LRTAP.
11 Obecnie obowiązujący tekst Protokołu z Göteborga, odwołuje się już do nowoopracowanych
„Wytycznych” przyjętych przez Organ Wykonawczy decyzją 2012/11.
10
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Przewidywane zmiany w wymaganiach dotyczących ograniczania
i kontroli amoniaku
Prace nad rewizją załącznika IX prowadzone są już od dłuższego czasu.
Wypracowanie konsensusu, który byłby do zaakceptowania dla wszystkich
stron protokołu, a zwłaszcza dla Unii Europejskiej, okazało się jednak trudne.
Problem rewizji załącznika omawiany był wielokrotnie na spotkaniach unijnej Grupy Roboczej do spraw Międzynarodowych Aspektów Środowiska
(Working Party on International Environmental Issues – WPIEI) oraz na spotkaniach koordynacyjnych Unii Europejskiej, służących wypracowaniu jednolitego stanowiska wobec zagadnień omawianych w ramach prac Konwencji LRTAP. Doprowadziło to do przygotowania dwóch projektów załącznika
IX. Pierwszy z nich opracowała działająca w ramach konwencji Grupa Zadaniowa do spraw Azotu Reaktywnego, drugi – WPIEI. Oba projekty są znacznie bardziej szczegółowe niż dotychczasowy załącznik IX, odwołują się do
opracowanej już nowej wersji Wytycznych zapobiegania i obniżania emisji
amoniaku ze źródeł rolniczych, wymagają przygotowania, opublikowania
i upowszechniania kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie kontroli
emisji amoniaku, opartego na przygotowanym w ramach prac konwencji
„Ramowym kodeksie dobrej praktyki rolniczej w zakresie redukcji emisji
amoniaku”12, opracowywania krajowych bilansów azotu i ewentualnie bilansów dla dużych gospodarstw, a także stosowania odpowiednich, prowadzących do obniżenia emisji amoniaku strategii żywienia i systemów utrzymania
zwierząt, sposobów przechowywania odchodów zwierzęcych, technik aplikacji nawozów naturalnych i mineralnych. Różnią się natomiast między innymi wymaganiami co do stopnia redukcji emisji amoniaku i proponowanym
terminem wejścia w życie zobowiązań. Zasadniczym problemem w trakcie
negocjacji pozostaje sposób uwzględnienie w zapisach załącznika IX kontrolowania i ograniczania emisji amoniaku z chowu bydła, do tej pory pomijanej
zarówno w Konwencji LRTAP, jak i w przepisach Unii Europejskiej.
Projekt załącznika IX przygotowany przez Grupę Zadaniową do spraw
Azotu Reaktywnego13 ma podobną strukturę jak dotychczasowa wersja, lecz
zawarte w nim regulacje są znacznie bardziej szczegółowe, wymogi dotyczące ograniczania emisji ostrzejsze, a oprócz emisji z chowu trzody i drobiu
zapisy regulują także emisję z chowu bydła. Dla poszczególnych wymagań
przygotowano trzy opcje A, B i C, o różnym poziomie „ostrości”, z których
w wyniku negocjacji wyłonione miałyby być wymagania możliwe do zaakceptowania przez wszystkie strony protokołu.
Projekt załącznika IX oparty na propozycji przygotowanej przez WPIEI14
przewiduje podzielenie załącznika na dwie części: A i B. Część A miałaby zaKodeks ramowy został przyjętym przez Organ Wykonawczy w 2001 roku i opublikowany
w okumencie EB.AIR/WG.5/2001/7, a obecnie poddawany jest rewizji i aktualizacji.
13 Dokument ECE/EB.AIR/WG.5/2011/16, dostępny na stronie internetowej Konwencji.
14 Dokument ECE/EB.AIR/2012/11, dostępny na stronie internetowej Konwencji.
12
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wierać środki kontroli i ograniczania emisji amoniaku z ferm drobiu i trzody
chlewnej, których stosowania byłoby obowiązkowe, a część B – zobowiązania fakultatywne, które dotyczyłyby sporządzania bilansów azotu, stosowania nawozów opartych na siarczanie amonu i fosforanie amonu oraz kontroli
emisji z chowu bydła. Generalnie propozycja unijna wprowadza łagodniejsze
wymagania co do stopnia ograniczania emisji niż wspomniany wcześniej
projekt przygotowany przez Grupę Zadaniową do spraw Azotu Reaktywnego, nie narzuca obowiązkowo kontrolowania i ograniczania emisji z chowu
bydła oraz przewiduje późniejszy termin wejścia w życie zobowiązań.

Polska wobec wymogów ograniczania emisji amoniaku
Emisja amoniaku w Polsce wykazuje pewne wahania roczne, ale generalnie
pozostaje na podobnym poziomie jak w 2005 roku, przyjętym w załączniku II
jako rok bazowy. Polska, chcąc raty ikować Protokół z Göteborga i dotrzymywać
jego zobowiązań musiałaby więc obniżyć emisję trwale o 1%, do poziomu około
267 tys. ton NH3 rocznie.
Niezależnie od tego, która propozycja rewizji zwycięży oraz kiedy to nastąpi
nowy załącznik IX będzie prawdopodobnie nakładał zobowiązania dotyczące
stosowania środków kontroli i redukcji emisji amoniaku tylko na duże gospodarstwa. Ze względu na rozdrobnienie polskiego rolnictwa znacznej liczby gospodarstw jego wymagania w ogóle nie obejmą. Z drugiej strony przewidywany jest
spadek liczby małych gospodarstw i wzrost pogłowia zwierząt utrzymywanych
w dużych stadach, co zwiększyłoby liczbę producentów objętych wymogami załącznika IX. W przypadku raty ikacji protokołu Polska musiałby opracować kodeks dobrych praktyk rolniczych w zakresie kontroli i ograniczania emisji amoniaku i obniżyć całkowitą roczną emisję NH3, a ta pochodzi w przeważającej
mierze z rolnictwa, a co więcej znaczny udział ma w niej dotąd nieregulowana
emisja z chowu bydła. W przyszłości prawdopodobnie zostanie wprowadzony
obowiązek przygotowywania bilansów azotu. Trzeba też pamiętać, że brak ratyikacji protokołu nie chroni przed skutkami wprowadzenia nowych wymagań,
ponieważ stroną protokołu jest Unia Europejska, której Polska jest państwem
członkowskim. Raty ikacja poprawek przez Unię prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w przepisach wspólnotowych, które Polskę również będą obowiązywały.
Zarówno struktura, jak i realia rolnictwa w Polsce odbiegają od sytuacji,
jaka występuje w krajach Europy Zachodniej. W Polsce liczebnie nadal dominują małe gospodarstwa utrzymujące niewielkie stada zwierząt i stosujące
tradycyjne systemy utrzymania. Brak obecnie całościowego rozeznania o zakresie stosowania poszczególnych systemów utrzymania zwierząt. W 2002
roku zrealizowano badania ogólnokrajowe (Ocena stanu gospodarstw mlecznych w Polsce i kierunki działania na lata 2003-2006), a nowsze prace w tym
zakresie prowadził w 2010 roku Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
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w Falentach. W oparciu o badania własne dokonano między innymi rozpoznania liczby zwierząt w poszczególnych systemach utrzymania oraz sposobu przechowywania odchodów dla obszaru województwa wielkopolskiego.
Stwierdzono, że w chowie bydła w mniejszych stadach dominuje utrzymanie
uwięzione na ściółce, z którym wiąże się mniejsza emisja amoniaku, niż
z utrzymania wolnostanowiskowego, jakie przeważa w krajach europejskich.
Bezściołowo utrzymywanych jest poniżej 2% zwierząt15. Podobnie w przypadku trzody chlewnej dominuje utrzymanie na płytkiej ściółce, podczas gdy
systemem odniesienia, o jakim mowa w Wytycznych, jest utrzymanie na podłodze rusztowej. Przy okazji warto zauważyć, że autorzy Wytycznych spodziewają się wzrostu popularności utrzymywania trzody na ściółce, ponieważ jest to korzystne dla dobrostanu zwierząt, natomiast autorzy polskich
badań spodziewają się w Polsce tendencji odwrotnej: do przechodzenia na
chów bezściołowy, praktykowany w dużych stadach, ponieważ ze względów
ekonomicznych liczba małych stad spada.
Dla zmniejszenia emisji amoniaku istotna będzie poprawa warunków
i technologii przechowywania nawozów. W krajowym rolnictwie podstawowym nawozem organicznym jest obornik, nawozy płynne czyli gnojowica
stosowane są znacznie rzadziej. Wynika to, jak można sądzić, głównie ze
struktury agrarnej naszego rolnictwa. W małych gospodarstwach zwierzęta
utrzymywane są głównie w systemach ściółkowych, w wyniku czego nawozy
powstają w formie obornika. Gnojowica powstaje natomiast w bezściołowych systemach utrzymania16.
Wiele do życzenia pozostawia etap magazynowania i przechowywania
odchodów. Podczas przechowywania obornika w pryzmie zachodzi szereg
przemian chemicznych, takich jak amoni ikacja, denitry ikacja i nitry ikacja,
których intensywność i przebieg zależą od warunków przechowywania17.
Jeżeli są one nieodpowiednie emisja amoniaku wzrasta. Warto zauważyć,
że emisja amoniaku jest równoznaczna z utratą azotu a więc także spadkiem
wartości nawozowej, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla prowadzącego
gospodarstwo rolne. Ponadto przejawia się ona jako emisja odoru. Zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania odchodów powinno więc
być ważne także dla właścicieli gospodarstw. Mimo tego, jak wynika z badań
przeprowadzanych przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
różnice w wielkości emisji amoniaku w poszczególnych gospodarstwach

15 S. Winnicki., J.L. Jugowar, J. Karłowski, Monitorowanie gospodarstw rolnych jako źródeł emisji

rolniczych, raport z realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, umowa o dzieło nr 251/2010 zawarta a w
dniu 1.05.2010, Poznań, grudzień 2010 rok.
16 T. Sosulski, J. Łabetowicz, Oszacowanie rozpraszania azotu z rolnictwa polskiego do atmosfery oraz wód powierzchniowych i gruntowych, „Postępy Nauk Rolniczych” 2007 nr 5(59), s. 3-19.
17 W. Krawczyk, J. Walczak, Potencjał biogenny obornika jako źródło emisji amoniaku i zagrożenia środowiska, „Roczniki Naukowe Zootechniki” 2010 t. 37, z. 2, s. 187-193.
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wynikają głównie ze zróżnicowania sposobów przechowywania obornika,
który to sposób często jest niezgodny z zaleceniami18.
Również metody aplikacji nawozów naturalnych i mineralnych stosowane
w Polsce często mocno odbiegają od zalecanych metod niskoemisyjnych. Stałe
nawozy mineralne najczęściej wysiewane są rozsiewaczami tarczowymi, które
charakteryzują się niską jakością pracy, dużą nierównomiernością siewu i pyleniem. Także sposób aplikacji nawozów organicznych często nie jest optymalny,
rzadkością jest doglebowe podawania gnojowicy a nadal często spotyka się technikę rozbryzgową, którą charakteryzuje wysoka utrata azotu.
W obecnej chwili brak w Polsce dokumentu, który w pełni spełniałby
wymóg opublikowania kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie kontroli
emisji amoniaku. Polski Kodeks dobrej praktyki rolniczej opublikowany
w 2004 roku jest dokumentem całościowym, odnoszącym się do całego
szeregu zagadnień istotnych w uprawie roli i chowie zwierząt, w którym
znalazły się rozdziały poświęcone ochronie wód, gruntów ornych i powietrza,
jednak największy nacisk położono w nim na konieczność ochrony wód przez
zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Przygotowanie i opublikowanie
kodeksu stanowiło realizację wymogów dyrektywy Azotanowej19, która
dotyczy ochrony wód przez zanieczyszczeniem azotanami. Kwestie
kontroli emisji gazowych do powietrza są w kodeksie potraktowane nieco
marginalnie, ponieważ jest on ukierunkowany na ochronę wód, niemniej
jednak znalazł się w nim rozdział dotyczący emisji amoniaku. Są to jednak
zapisy mało szczegółowe. Raty ikacja protokołu z Göteborga wiązałaby się
z obowiązkiem przygotowania nowego kodeksu dobrej praktyki rolniczej,
odpowiednio rozbudowanego w zakresie sposobów ograniczania emisji
amoniaku.

Podsumowanie
Osiągnięcie konsensusu dotyczącego treści zapisów załącznika IX okazało się trudne i nie jest jasne, kiedy zostaną podjęte prace w tym zakresie. Unia
Europejska nie ma na razie własnych uregulowań dotyczących emisji amoniaku z chowu bydła i można się spodziewać, że dopóki ich nie ustali, nie
będzie też zainteresowana podjęciem negocjacji prowadzonych w ramach
prac Konwencji LRTAP. Poszczególne kraje europejskie mają dość zróżnicowany stosunek co do poziomu ambicji proponowanych uregulowań. Ograniczenie emisji amoniaku postrzegane jest jednak na forum europejskim i międzynarodowym jako konieczność, co prędzej czy później znajdzie swoje odbicie w regulacjach prawnych. Po wprowadzeniu poprawek w załączniku IX
T. Marcinkowski, Emisja gazowych związków azotu z rolnictwa, „Woda-Środowisko-Obszary
Wiejskie” 2010 t. 10, z. 3(31), s. 175-198.
19 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku dotycząca ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
18
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zaostrzone wymogi dotyczące stosowania technik i rozwiązań niskoemisyjnych obejmą prawdopodobnie tylko duże gospodarstwa, a więc nie będą
wprost dotyczyły wielu polskich gospodarstw, z drugiej jednak strony w Polsce spada liczba małych stad na rzecz rozwoju produkcji wielkoskalowej.
Poza tym, w przypadku raty ikacji Protokołu z Göteborga Polska będzie zobowiązana do redukcji rocznej emisji amoniaku i opracowywania bilansów
krajowych dla azotu; istotne jest więc prowadzenie działań wpływających na
ograniczenie emisji także z małych gospodarstw. Wymaga to zapewne znacznych nakładów na unowocześnienie naszego rolnictwa (zwłaszcza inwestycji w nowoczesne rozwiązania w budynkach inwentarskich oraz w maszyny
rolnicze), ale też intensywnej edukacji i upowszechniania dobrych praktyk
rolniczych. Działania takie wydają się konieczne, także ze względu na inne
zobowiązania międzynarodowe Polski, jak choćby zobowiązania do ulepszania praktyk rolniczych podjęte na Konferencji Ministerialnej HELCOM w 2013
roku20. Warto też wiedzieć, że na forum europejskim oprócz rozważań na temat technicznych możliwości ograniczenia emisji z chowu i hodowli zwierząt
czy też produkcji roślinnej rozpatrywane są scenariusze, w których ograniczenie emisji zostanie osiągnięte poprzez ograniczenie populacji bydła
w Europie i zmianę nawyków żywieniowych jej mieszkańców21. Obrazuje to
jak istotnym problemem jest obecnie nadmierna emisja amoniaku i innych
związków azotowych oraz zakłócenie cyklu obiegu azotu w przyrodzie.

Konferencja Ministrów Środowiska państw-stron Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego tzw. Konwencji Helsińskiej, która odbyła się w Kopenhadze
3 października 2013 roku.
21 M. Sutton i inni, The European Nitrogen Assessment. Sources, effects and policy perspectives,
Cambridge 2011.
20
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MANAGEMENT COMMENTARY AS A SOURCE OF INFORMATION
ON ENTITY’ INFLUENCE ON THE ENVIRONMENT
SUMMARY: The purpose of this article is to analyze the environmental information in the management
commentary selected entities listed on the Stock Exchange in Warsaw. The empirical part is preceded by a short
characterization of management commentary and the integrated annual report. The main conclusion in
empirical part is the lack of comparability of information on the impact of economic activity on the environment
and prevailing descriptive information.
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Studia i materiały

Wstęp
Rachunkowość jest systemem pomiaru rzeczywistości gospodarczej i komunikacji dla szerokiego grona użytkowników1. Komunikacja nie ogranicza się do
prezentacji informacji inansowych w sformalizowanych sprawozdaniach.
Dodatkowym kanałem komunikacji jednostki z interesariuszami są noty objaśniające informacje inansowe oraz raporty opisowe. Obecnie w podmiotach zainteresowania publicznego można zaobserwować tendencje do publikowania
wielu raportów opisowych, zawierających przede wszystkim informacje nie inansowe, na przykład dotyczące ochrony środowiska. Takie raporty są wyraźnym przejawem integracji dwóch głównych podsystemów rachunkowości, a mianowicie rachunkowości inansowej i zarządczej. Podsystemy te są zorientowane
na różnych odbiorców informacji. Za głównych odbiorców sprawozdań inansowych (rachunkowość inansowa) uznaje się użytkowników zewnętrznych,
a w szczególności dostawców kapitału. Adresatem informacji emitowanych przez
rachunkowość zarządczą jest przede wszystkim kierownictwo jednostki. Raporty opisowe czerpią informacje zarówno z rachunkowości inansowej, jak i z zarządczej. Mają one jednak odmienny charakter, głównie ze względu na niewielki
stopień sformalizowania oraz dominację informacji nie inansowych. Przykładem
takiego raportu jest sprawozdanie zarządu z działalności, zawierające informacje
kluczowe dla rozwoju jednostki, prezentowane z perspektywy jej kierownictwa.
Do tych informacji zalicza się również konsekwencje korzystania jednostki z zasobów naturalnych, zagrożenia związane z wpływem jednostki na środowisko
i inwestycje o charakterze proekologicznym.
Celem artykułu jest analiza zakresu opisowych raportów o wpływie jednostki na środowisko naturalne. Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga udzielenia
odpowiedzi na następujące pytania:
• jaką funkcje pełni sprawozdanie z działalności?
• jakie regulacje określają zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu
z działalności?
• jakie informacje w sprawozdaniach z działalności ujawniają jednostki o potencjalnie silnym wpływie na środowisko naturalne?
• czy sposób prezentacji informacji o wpływie jednostki na środowisko naturalne w sprawozdaniach z działalności sprzyja ich porównywalności międzypodmiotowej?
Odpowiedzi na te pytania znajdują się w kolejnych częściach opracowania.
Metody badawcze stosowane w niniejszym tekście są dostosowane do jego struktury. W części wprowadzającej, poświęconej charakterystyce sprawozdania
z działalności i przepisom, posłużono się przede wszystkim metodą studiów lite1 E. Walińska, Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną inanse, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014 nr 66, s. 509.
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raturowych oraz metodą analizy aktów prawnych. W części empirycznej zastosowano podejście indukcyjne, przejawiające się w tym przypadku uogólnieniem
wniosków dotyczących informacji środowiskowych na podstawie sprawozdań
z działalności wybranych jednostek.

Istota sprawozdania z działalności
Sprawozdanie z działalności jest opisowym dokumentem uzupełniającym roczne sprawozdanie inansowe jednostki. W tradycyjnym ujęciu są to
dwa odrębne dokumenty o odmiennym charakterze2. Sprawozdanie inansowe jest przygotowywane według sformalizowanych zasad określonych
w prawie bilansowym i koncentruje się przede wszystkim na informacjach
o charakterze inansowym. Jest podpisywane przez zarząd jednostki oraz
osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. W większych
jednostkach podlega ono procedurze badania przez biegłego rewidenta.
Sprawozdanie z działalności koncentruje się na informacjach nie inansowych, opisuje zakres działalności podmiotu oraz perspektywy jego rozwoju.
Nie musi być podpisywane przez osoby prowadzące księgi rachunkowe, a badanie przez biegłego rewidenta ogranicza się do sprawdzenia kompletności
informacji wymaganych przez przepisy. Wery ikacja prawdziwości informacji w tym dokumencie przez biegłego rewidenta nie jest wymagana. Sprawozdanie z działalności powinno3:
• być dopełnieniem i wyjaśnieniem sprawozdania inansowego, zawierającym
dodatkowe informacje, w tym odnoszące się do przyszłości, niezbędne interesariuszom do oceny jednostki;
• prezentować jednostkę tak, jak jest widziana przez kierownictwo;
• umożliwić przewidywanie trendów i istotnych wydarzeń, mogących wpłynąć
na sytuację jednostki w przyszłości.
W ostatnich latach można zaobserwować połączenie sprawozdania inansowego oraz sprawozdania z działalności, określanego jako raportowanie zintegrowane4. Zgodnie z Ramami Konceptualnymi Zintegrowanego RaSzerzej: P. Mućko, Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania inansowego,
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012 nr 66(122), s. 143-152; E. Szczepankiewicz,
Management commentary jako nowe źródło informacji o działalności jednostki gospodarczej,
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012 nr 66(122), s. 191-203.
3 P. Mućko, Koncepcja zmian w sprawozdawczości inansowej spółek publicznych, Szczecin
2008, s. 142.
4 W Polsce pionierem zintegrowanego raportowania jest Grupa Kapitałowa Lotos, która w 2010
roku sporządziła taki raport za 2009 rok. Obecnie raport zintegrowany jest sporządzany wyłącznie w wersji elektronicznej i obejmuje następujące elementy: organizacja i jej raport, zarządzanie ryzykiem, realizacja strategii, zrównoważony rozwój, ład korporacyjny, dane inansowe oraz użyteczne informacje. Raport jest dostępny na stronie: www.raportroczny.lotos.pl
[22-04-2014]. Niektórzy autorzy uznają raportowanie zintegrowane za przyszłość rachunkowości, na przykład M. Anioł, Raport zintegrowany jako przedmiot badania niezależnego biegłego
2
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portowania, opublikowanymi w grudniu 2013 roku przez International Integrated Reporting Council (IIRC), celem raportowania zintegrowanego jest5:
• poprawa jakości informacji dla dostawców kapitału, co umożliwia bardziej
efektywną i produktywną alokację kapitału na rynkach inansowych;
• promowanie spójnego i skutecznego podejścia do raportowania korporacyjnego, opartego na różnych strumieniach informacji oraz komunikacji pełnej
gamy czynników wpływających istotnie na zdolność jednostki sprawozdawczej do tworzenia wartości w danym okresie;
• zwiększenie odpowiedzialności i efektywności gospodarowania kapitałem
(w tym: inansowym, intelektualnym, społecznym, naturalnym) oraz promowanie współzależności między nimi;
• wsparcie zintegrowanego myślenia, podejmowania decyzji i działań, które
koncentrują się na tworzeniu wartości w perspektywie krótkoterminowej,
średnioterminowej i długoterminowej.
Przedstawiony zakres raportu zintegrowanego jest w dużym stopniu
zbieżny z zawartością sprawozdania z działalności. Ze względu na fakt,
że niewiele jednostek funkcjonujących na polskim rynku udostępnia raporty
zintegrowane, w niniejszym artykule skoncentrowano się na informacjach
o oddziaływaniu jednostki na środowisko zamieszczanych w sprawozdaniach z działalności6.
Prospektywna orientacja sprawozdania z działalności, wyższy poziom subiektywizmu towarzyszący przygotowaniu oraz niższy poziom sformalizowania
są podstawowymi cechami odróżniającymi opisywany raport od sprawozdań inansowych. Jednak to rachunkowość jest głównym, choć nie jedynym, źródłem
informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdania z działalności. Dlatego
uregulowania odnoszące się do opisywanego raportu zostały zawarte, przede
wszystkim, w przepisach i wytycznych z zakresu rachunkowości. Strukturę raportu zintegrowanego przedstawiono na rysunku 1.

rewidenta, „BDO Podatki i Rachunkowość” 2013 nr 10(72), www.biuletyn.bdo.pl [22-042014].
5 The International <IR> Framework, The international integrated reporting council, s. 2, Ramy
konceptualne są dostępne pod adresem: www.theiirc.org [22-04-2014].
6 J. Samelak proponuje informowanie o środowiskowych aspektach działalności w odrębnej
części zintegrowanego raportu „Wskaźniki wyników” i wyróżnia następujące wskaźniki: Surowce/Materiały, Energia, Woda, Bioróżnorodność, Emisja, ścieki i odpady, Produkty i usługi,
Zgodność z regulacjami. Por. J. Samelak, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Poznań 2013, s. 183.
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R y sun e k 1
Struktura raportu zintegrowanego
Raport zintegrowany
Przegląd
organizacyjny
i otoczenie
Zasady prezentacji

Zarządzanie

Prognoza

Model biznesowy

Osiągnięcia

Szanse i ryzyko
Strategia i alokacja
zasobów

Źródło: The International <IR> Framework, The International Integrated Reporting Council, s. 5.

Sprawozdanie z działalności w regulacjach prawnych
Regulacje dotyczące sprawozdania z działalności, w tym w szczególności dotyczące jego przedmiotowego i podmiotowego zakresu, można podzielić na dwie
grupy, a mianowicie: przepisy (regulacje obligatoryjne) i wytyczne o charakterze
fakultatywnym. Do pierwszej grupy należą regulacje:
• ustawy o rachunkowości7;
• rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych8;
Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
dalej uor.
8 Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
7
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Tabe l a 1
Regulacje prawne w zakresie sprawozdania z działalności podmiotów
niebędących emitentami papierów wartościowych
Podmioty

Regulacje prawne
ustawa o rachunkowości

inne przepisy

Spółki z o.o.

art. 49 ust. 1

ustawa – Kodeks spółek handlowych (art. 203 §3, 228, 231
§2, art. 505 §1, art. 5167 §1)

Spółki akcyjne

art. 49 ust. 1

ustawa – Kodeks spółek handlowych (art. 370 §3, 393, 395
§2 i §4, art. 505 §1, art. 5167 §1)

Spółki komandytowo-akcyjne

art. 49 ust. 1

ustawa – Kodeks spółek handlowych (art. 146, §1, art. 505 §
1, art. 5167 §1)

Spółdzielnie

art. 49 ust. 1

ustawa – Prawo spółdzielcze (art. 38 §1 ust. 2)

Przedsiębiorstwa państwowe

art. 49 ust. 1

-

Grupy kapitałowe

art. 55 ust. 2

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.),
ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), ustawa z 16 września 1982 roku
Prawo spółdzielcze, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.).

•

dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań inansowych9.
Druga grupa, obejmująca wytyczne dotyczące sprawozdania z działalności
zawiera:
• Krajowy Standard Rachunkowości nr 910,
• Praktyczne Stanowisko Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości „Komentarz Zarządu”.
Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania z działalności został
określony w art. 49 ustawy o rachunkowości. Obowiązek sporządzenia tego raportu dotyczy spółek kapitałowych, spółek kapitałowo-akcyjnych, towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni
i przedsiębiorstw państwowych. Sprawozdanie z działalności zgodnie z polskim
prawem obowiązkowo przygotowują jednostki prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej, bez względu na wielkość przychodów czy
poziom zatrudnienia. Zestawienie podmiotów zobligowanych do sporządzania
sprawozdania z działalności zawiera tabela 1.
Zakres przedmiotowy opisywanego sprawozdania ulegał stopniowemu
zwiększeniu (tabela 2).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań inansowych, skonsolidowanych sprawozdań inansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG,
(Dz.U. Unii Europejskiej, L 182/19).
10 Do 22 kwietnia 2014 roku KSR nr 9 nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Ministra Finansów.
9
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Ta b el a 2
Zmiany zakresu przedmiotowego sprawozdania z działalności w ustawie o rachunkowości

Podstawa prawna
[Zakres sprawozdania z
działalności] Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować
istotne informacje o stanie
majątkowym i sytuacji
inansowej, w tym ocenę
uzyskiwanych efektów
oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności
informacje o:

Ustawa o rachunkowości –
tekst jednolity
(Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694)
1) zdarzeniach istotnie
wpływających na
działalność jednostki,
jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także
po jego zakończeniu,
do dnia zatwierdzenia
sprawozdania inansowego,
2) przewidywanym rozwoju jednostki,
3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie
badań i rozwoju,
4) aktualnej i przewidywanej sytuacji inansowej

Ustawa o zmianie ustawy
o rachunkowości
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 nr 145, poz. 1535)

Ustawa o zmianie ustawy
o rachunkowości
z dnia 18 marca 2008 r.
(Dz. U. nr 63, poz. 393)

Dodano:
5) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości
nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia
oraz cenie sprzedaży
tych udziałów (akcji)
w przypadku ich zbycia,
6) posiadanych przez
jednostkę oddziałach
(zakładach),
7) instrumentach inansowych […].

Dodano:
8) stosowaniu zasad ładu
korporacyjnego w
przypadku jednostek,
których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na
jednym z rynków
regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Źródło: opracowanie na podstawie ustawy o rachunkowości.

Poza punktami wymienionymi w tabeli 2, od 2004 roku wymaga się również
zamieszczenia w sprawozdaniu z działalności istotnych wskaźników inansowych i nie inansowych, włącznie z informacjami o zatrudnieniu i wpływie jednostki na środowisko naturalne oraz dodatkowych wyjaśnień do części liczbowej
sprawozdania inansowego. Kierując się celem artykułu, przeanalizowano przepisy i wytyczne rachunkowości, poszukując odpowiedzi na pytanie: czy wymienione regulacje precyzują zakres informacji o oddziaływaniu jednostki na środowisko naturalne? Rezultat tego przeglądu zawiera tabela 3.
Podsumowując część artykułu dotyczącą analizy obowiązujących uregulowań rachunkowości w zakresie sprawozdań z działalności należy stwierdzić, że najbardziej obszerne wytyczne w zakresie ujawnień środowiskowych
zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”11. Należy jednak dodać, że Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) nie
są obowiązkowe. Zgodnie z art. 10, ust. 3 ustawy o rachunkowości zarząd
jednostki może podjąć decyzję o zastosowaniu KSR, gdy dane zagadnienie
nie jest uregulowane w obligatoryjnych przepisach. Przy założeniu, że kierownictwo jednostki zdecyduje się na dobrowolne stosowanie KSR nr 9, jego
wytyczne wpłyną na sprawozdania z działalności za 2014 rok, publikowane
11 Szerzej o nowym standardzie: P. Mućko, S. Hońko, „Sprawozdanie z działalności” – raport
z pogranicza rachunkowości, „Rachunkowość” 2013 nr 10, s. 2-13.
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Tabe l a 3
Wytyczne w zakresie informacji o wpływie jednostki na środowisko naturalne w sprawozdaniu z działalności
w regulacjach rachunkowości
Regulacja

Zakres obowiązkowych ujawnień o wpływie na środowisko

Ustawa o rachunkowości

Brak szczegółowych wytycznych. Art. 49, ust. 1 obliguje jednostki do prezentacji zagadnień dotyczących środowiska naturalnego, jeżeli jest to
istotne dla oceny sytuacji tego podmiotu.

Dyrektywa w sprawie rocznych
sprawozdań

Brak szczegółowych wytycznych. Jeżeli jest to konieczne dla zrozumienia
sytuacji, wyników lub rozwoju jednostki, zgodnie z art. 18, należy zamieścić informacje o wskaźnikach inansowych i nie inansowych, w tym dotyczące kwestii środowiskowych.

Rozporządzenie w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Brak obowiązku zamieszczania informacji o wpływie jednostki na środowisko naturalne.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 9

Stwierdza się, że jednostki publikują różne raporty opisowe, w tym raporty na temat wpływu jednostki na środowisko naturalne. W sprawozdaniu
z działalności nie należy zamieszczać odesłania do innego raportu z jednoczesnym pominięciem treści wymaganych przez przepisy. Należy szczegółowo przedstawić czynniki zewnętrzne, w tym uwarunkowania środowiskowe, jeżeli są istotne dla działalności i rozwoju jednostki. W pkt. 117
stwierdza się, użytkownicy sprawozdań niektórych jednostek mogą być
zainteresowaniu wynikami działalności w poszczególnych sferach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.
Za szczególnie istotne w KSR 9 uznano prezentację informacji o: gospodarowaniu zasobami i składnikami przyrody, wpływie jednostki na środowisko naturalne, działaniach proekologicznych, opłatach środowiskowych
i innych kosztach ochrony środowiska (KSR nr 9, pkt 117). Jednostka
może skorzystać z zewnętrznych standardów i rekomendacji opracowanych przez organizacje środowiskowe. W takiej sytuacji należy odwołać
się do stosowanych dokumentów, na przykład do GRI (Global Reporting
Initiative) (KSR nr 9, pkt 133). Sprawozdanie z działalności zawiera mierniki inansowe i nie inansowe. Wśród mierników nie inansowych wymienia się mierniki oceniające wpływ jednostki na środowisko naturalne,
w tym: poziom emisji szkodliwych substancji (KSR nr 9, Przykład 8).
Zaprezentowano przykładową tabelę dotyczącą danych z systemu monitorowania emisji.

Praktyczne stanowisko RMSR
„Komentarz zarządu”

Brak szczegółowych wytycznych. Dość ogólnie stwierdza się, że komentarz zarządu powinien zawierać jasny opis najważniejszych źródeł, mogących wpływać na wartość podmiotu (par. 29).

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyszczególnionych przepisów.

zazwyczaj na początku drugiego kwartału kolejnego roku. W kolejnej części
artykułu poddano badaniu sprawozdania z działalności wybranych podmiotów, poszukując odpowiedzi na pytania: czy zakres i sposób prezentacji informacji o oddziaływaniu na środowisko w różnych jednostkach umożliwia
ich porównywalność?
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Przegląd informacji o wpływie na środowisko naturalne
w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych
objętych indeksami WIG–Chemia i WIG–Surowce
Dobór próby objętej badaniem miał charakter celowy. Ze względu na dostępność sprawozdań z działalności, analizie poddano jednostki notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzięto pod uwagę najnowsze sprawozdania z działalności, dostępne na 24 kwietnia 2014 roku.
W wypadku, gdy spółka nie opublikowała sprawozdania z działalności za
2013 rok, analizie poddano dokumenty za 2012 rok. Wybór spółek objętych
indeksami WIG-Chemia i WIG-Surowce można uzasadnić hipotezą, że podmioty działające w branży chemicznej i kopalnie szczególnie intensywnie
korzystają z zasobów naturalnych, a ich działalność może silnie oddziaływać
na otoczenie12. Listę podmiotów objętych badaniem zawiera tabela 4, a zakres
informacji „środowiskowych” przedstawiono w tabeli 5.

Ta b el a 4
Spółki objęte indeksami WIG-Chemia i WIG-Surowce na 22 kwietnia 2014 roku
Skrót

Nazwa spółki/grupy kapitałowej

Indeks

ATT

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

WIG-Chemia

CIE

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA

WIG-Chemia

CLE

COAL ENERGY S.A.

WIG-Surowce

JSW

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

WIG-Surowce

KGH

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

WIG-Surowce

LWB

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA

WIG-Surowce

MRC

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA

WIG-Chemia

NWR

NEW WORLD RESOURCES PLC

WIG-Surowce

PCE

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA AKCYJNA

WIG-Chemia

SGR

SADOVAYA GROUP S.A.

WIG-Surowce

SNS

SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

WIG-Chemia

Źródło: opracowanie własne.

Do grupy spółek o potencjalnie silnym wpływie na środowisko naturalne można zaliczyć
również podmioty objęte indeksami WIG-Energia i WIG-Paliwa. Wyniki analiz ujawnień środowiskowych w spółkach branży paliwowej zawiera artykuł: S. Hońko, Zakres informacji o
działaniach proekologicznych w raportach inansowych spółek branży paliwowej notowanych
na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, „Handel Wewnętrzny” 2012, lipiec-sierpień
t.3.
12
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Tabe l a 5
Przegląd informacji dotyczących wpływu jednostek objętych badaniem na środowisko naturalne
Skrót/rok objęty
sprawozdaniem

Liczba
stron

Odrębna część raportu
dotycząca kwestii
środowiskowych

ATT/2013

121

tak (pkt 4.9)

Punkt „Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego” został
podzielony na następujące części: bezpieczeństwo, reach, spot, odpowiedzialny rozwój, inwestycje proekologiczne, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, emisje, hałas. Przeważają informacje
o charakterze opisowym. Zarząd zapewnia o zgodności stosowanych
rozwiązań z przepisami. Grupa kapitałowa jest inicjatorem i członkiem
Stowarzyszenia Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych
(SPOT). Jednostka prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego (na przykład optymalizacja wytwarzania Kaprolaktamu oraz katalizatora żelazowo-chromowego).
Wymienia się również inwestycje proekologiczne, jednak bez podania
ich wartości. Informacje dotyczące gospodarki wodnej sprowadzają się
do podania źródeł poboru wody oraz stwierdzenia, że „pozwolenia
wodno-prawne regulują wielkość poboru wody” (s. 46).

CIE/2012

12

nie

Brak ujawnień. Podaje się jedynie informacje o pokryciu przez Grupę
kosztów usuwania szkód w środowisku naturalnym przez ZACHEM S.A.
do maksymalnej kwoty 29,3 mln zł.

CLE/2013

7313

nie

Ogólne informacje o respektowaniu ukraińskiego prawa ochrony środowiska. Opłaty środowiskowe wyniosły 200 tys. USD.

JSW/2012

101

tak

Opracowano Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na lata
2013-2015. Raport obejmuje opis: ochrony wód powierzchniowych
przed zasoleniem i zanieczyszczeniem, gospodarki odpadami, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, oddziaływania eksploatacji
górniczej na powierzchnię terenu oraz edukacji ekologicznej. Przeważają informacje opisowe. Jednostka deklaruje, że dzięki technologii odsalania odwadnianie kopalni nie oddziałuje na środowisko naturalne.
Wszystkie odpady zostały objęte rekultywacją techniczną i są sprzedawane jako materiały budowlane. Gaz powstały w trakcie odmetanowania jest wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej.

KGHM/2013

85

tak (pkt 4.7)

W 2013 roku spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych
181 mln zł. Największe wydatki w wysokości 139 mln zł poniesiono na
kontynuację budowy dwóch bloków gazowo – parowych, w Głogowie i
Polkowicach. Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska wyniosły
30 mln zł. Grupa jest członkiem sześciu międzynarodowych konsorcjów
utworzonych dla spełnienia wymogów unijnego rozporządzenia REACH.
Środki zgromadzone na likwidację zakładów górniczych i rekultywacje
składowisk odpadów na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 179 mln zł.

Wybrane ujawnienia środowiskowe

13

13

Łącznie ze sprawozdaniem inansowym.
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Skrót/rok objęty
sprawozdaniem

Liczba
stron

Odrębna część raportu
dotycząca kwestii
środowiskowych

LWB/2013

93

tak

Opis rozpoczyna się od stwierdzenia, że kopalnia nie stanowi ekologicznego zagrożenia. Struktura ujawnień środowiskowych jest następująca:
ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka wodno-ściekowa,
ochrona powierzchni, rekultywacja, gospodarka odpadami, sankcje
i opłaty środowiskowe. Głównym kosztem związanym z ochroną środowiska naturalnego były koszty zagospodarowania odpadów pogórniczych (40,5 mld zł w 2012 roku, 26,9 mld zł w 2013 roku). W 2013 roku
powstało ponad 5 mln ton odpadów górniczych, z czego odzyskowi
i zagospodarowaniu poddano 37%. Poza stwierdzeniem o posiadanym
pozwoleniu wodno-prawnym podano limity zrzutów wody.

MRC/2013

46

nie

Grupa nie informuje o oddziaływaniu na środowisko naturalne. W części dotyczącej ryzyka wskazuje się, że zmiany prawa o ochronie środowiska mogą być źródłem „dodatkowych kosztów”.

NWR/2013

192

nie (informacje
są zamieszczone
w części „Sustainability)

Jednostka ujawnia poziom emisji gazów cieplarnianych z wyodrębnieniem: spalania paliw, działalności i zasobów oraz nabytej energii, ciepła
i pary.

PCE/2013

55

tak (pkt 4.9)

Grupa informuje o posiadanych pozwoleniach zintegrowanych oraz
o kontrolach środowiskowych, przeprowadzonych w 2013 roku. Jedna
z kontroli dotyczyła podejrzenia o zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego
odciekami ze składowisk fosfogipsu. Przeprowadzone testy hałasu nie
wykazały żadnych uchybień. Grupa kapitałowa nie płaciła żadnych kar
z tytułu korzystania ze środowiska. Nie odnotowano również żadnych
skarg związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Nie podano informacji liczbowych o wykorzystaniu zasobów naturalnych ani o emisji
gazów.

SGR/2012

8814

nie

Nie można odszukać szczegółowych informacji o wpływie na środowisko naturalne. Na jednej stronie (Waste recovery) znajduje się opis odzyskiwania węgla ze składowisk. Projekt jest częściowo inansowany
ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

SNS/2013

66

nie

W części poświęconej analizie ryzyka jest mowa o możliwym zwiększeniu kosztów kar i opłat związanych z wykorzystaniem środowiska.

Wybrane ujawnienia środowiskowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności lub raportów rocznych badanych podmiotów.
14

Z tabeli 5 można wyciągnąć następujące wnioski:
• ujawnienia dotyczące wpływu jednostki na środowisko naturalne nie są eksponowane w sprawozdaniach z działalności;
• zawartość informacyjna sprawozdań z działalności w zakresie wpływu jednostki na środowisko jest zróżnicowana, co utrudnia porównywalność międzypodmiotową;
• dominują informacje o charakterze opisowym, a informacje liczbowe występują w ograniczonym zakresie;
14

Łącznie ze sprawozdaniem inansowym.
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•
•

bardziej wyczerpujące informacje o wpływie działalności na środowisko naturalne zawierają sprawozdania z działalności grup kapitałowych z branży
„surowce”;
w grupie podmiotów należących do indeksu WIG-Chemia pozytywnie wyróżniają się podmioty Grupy Azoty (ATT i PCE).

Podsumowanie
Zamieszczanie informacji o wpływie działalności na środowisko naturalne
w sprawozdaniu z działalności jest obowiązkowe. Głównym wnioskiem z części
empirycznej jest brak porównywalności informacji o wpływie działalności gospodarczej na środowisko oraz przewaga informacji opisowych. Upoważnia to do
stwierdzenia, że część jednostek nie jest zainteresowana komunikowaniem wyczerpujących informacji i ogranicza się do spełnienia wymagań formalnych. Tymczasem sprawozdanie z działalności można postrzegać jako kanał komunikacji
z interesariuszami, umożliwiający budowę wizerunku jednostki proekologicznej.
Poprawę tej sytuacji może spowodować wprowadzenie Krajowego Standardu
Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”. Warto postulować poszerzenie informacji w zakresie ochrony środowiska według układu zaproponowanego
w tym standardzie.
Sprawozdania z działalności są bogatym źródłem informacji do wielokierunkowych badań. Jednym z obszarów badań tych raportów mogą być informacje
o wpływie działalności na środowisko naturalne. Zaprezentowane w artykule
rozważania są jedynie przyczynkiem do pogłębionych i poszerzonych badań
w szerszej grupie podmiotów albo do badań panelowych.
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WYDATKI NA ENERGIĘ W BUDŻETACH
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EXPENSES ON ENERGY BUDGETS OF HOUSEHOLDS IN POLAND
– CONTEXT OF SUSTAINABLE CONSUMPTION
SUMMARY: The main objective of the considerations is to present the changes in energy expenses in households
in 2006-2012 in the context of assumptions of the model of sustainable consumption, expressed through inter
alia, indicator of energy consumption attributable to one inhabitant. Deepening the analysis is a summary of
actual consumer´s behavior in this area with declared attitudes on energy saving and the tendency to increase
spending on so-called. „pure energy”.
KEY WORDS: households, sustainable consumption, energy expenses
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Wstęp
Nasilające się problemy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne we współczesnym świecie determinują procesy zakupu i konsumpcji dóbr. Konieczne staje się
zastępowanie tradycyjnej konsumpcji rozpatrywanej w kategoriach asortymentowych, przestrzennych i czasowych poprzez konsumpcję zrównoważoną, pojmowaną jako świadome i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych,
dóbr i usług w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Transformacja w obszarze konsumpcji odbywa się na poziomie jednostek, gospodarstw domowych, społeczności lokalnych, środowisk biznesowych, samorządów terytorialnych, rządów krajowych i struktur międzynarodowych1. Postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju, opierający się głównie na ograniczeniu marnotrawstwa, produkcji odpadów i zanieczyszczeń
oraz wyborze towarów i usług spełniających określone kryteria etyczne
i środowiskowe, możliwy jest jedynie przy dokonywaniu zmian na wszystkich rynkach (także instytucjonalnych). Popyt zgłaszany przez konsumenta,
odzwierciedlony w jego decyzjach zakupowych oraz następująca po nich
konsumpcja, zapoczątkowują procesy gospodarcze takie, jak: wytwórstwo,
magazynowanie i transport. Stopień zrównoważenia procesu powstawania
i przemieszczania produktów rynkowych zależy od wielu czynników,
jak choćby ekologicznych i społecznych postaw producentów, możliwości
inansowych przedsiębiorstw czy przepisów prawnych2.
Zrównoważone wzorce konsumpcji są adaptowane przede wszystkim w gospodarstwach domowych, gdzie podejmuje się decyzje dotyczące wyboru potrzeb oraz sposobów ich zaspokajania. Realizacja wyobrażeń o najlepszych sposobach zaspokajania potrzeb wspólnych i indywidualnych skutkuje zakupem
określonych towarów i usług. Możliwość nabycia towarów i usług dla zaspokojenia potrzeb determinowana jest dochodami. W ramach ekonomicznego funkcjonowania gospodarstwa domowego są podejmowane decyzje dotyczące ich rozdysponowania.
Przyjmując, iż zrównoważona konsumpcja opiera się między innymi na
podejmowaniu decyzji o zakupie dóbr (oraz ograniczaniu ich spożycia), wery ikując ich faktyczną niezbędność oraz oddziaływanie na środowisko przyrodnicze3, w artykule dokonano analizy wydatków gospodarstw domowych
na nośniki energii na przestrzeni lat. Celem badawczym było zwery ikowanie, w jakim stopniu zmiany udziału wydatków na energię w strukturze
Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, s. 2.
A. Pabian, Zrównoważona konsumpcja w społeczeństwie przyszłości, „Handel Wewnętrzny”
2013 nr 4 (lipiec-sierpień), s. 184.
3 B. Kryk, Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011 nr 51.
1
2
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wydatków ogółem gospodarstw domowych korespondują z deklaratywną
sferą zachowań wspierających ochronę środowiska.
Badanie empiryczne wydatków na energię zostało przeprowadzone na podstawie danych indywidualnych z badania budżetów gospodarstw domowych
przeprowadzonego przez GUS w latach 2006-2012. Badanie budżetów gospodarstw domowych ma charakter reprezentacyjny. Wyniki obserwacji dokonanych w badanej próbie mogą zatem posłużyć z dużym prawdopodobieństwem do
opisu i analizy całej badanej zbiorowości.

Wydatki gospodarstw domowych na nośniki energii
Przyjęcie zasad zrównoważonej konsumpcji w wydatkach gospodarstwa
domowego przejawia się w konsumowaniu tak zwanych dóbr ekologicznych
oraz oszczędnym i racjonalnym korzystaniu z dóbr konsumpcyjnych. Istotnym przejawem konsumpcji zrównoważonej jest ograniczenie ilościowe
spożycia dóbr o wysokiej chłonności surowców nieodnawialnych. Zachowania te określa się mianem dekonsumpcji motywowanej względami ochrony
środowiska naturalnego4.
Odzwierciedleniem ilościowego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych są wydatki na nośniki energii. W badaniu budżetów
gospodarstw domowych w ramach analizowanej kategorii rozchodów, wzięto pod uwagę wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny, gaz ciekły, paliwa
płynne, węgiel kamienny, koks, drewno opałowe, pozostałe artykuły opałowe, ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie5.
Przeciętne miesięczne wydatki na energię na jedną osobę w 2006 roku wynosiły 86,11 zł. Stanowiły one 11,56% ogólnych wydatków gospodarstw domowych, a 10,32% ich dochodu rozporządzalnego. W roku 2012 nastąpił wzrost
wydatków na energię do poziomu 127,26 zł (w cenach bieżących). Do 12,11%
zwiększył się także ich udział w wydatkach ogółem. W badanym okresie odnotowano niewielki spadek udziału wydatków na energię w dochodzie rozporządzalnym (czyli 10,32% w roku 2006 i 9,95% w roku 2012).
Wzrostowy trend wydatków na nośniki energii utrzymywał się w całym badanym okresie, z wyjątkiem niewielkiego spadku na poziomie 1,74% w 2007
roku. Towarzyszył mu wzrost udziału wydatków na nośniki energii w wydatkach
ogółem (jedynie w 2007 roku nastąpił spadek o 1,11 punktu procentowego
w stosunku do roku poprzedniego). Procentowy udział wydatków na energię
w dochodzie rozporządzalnym utrzymywał się na względnie stałym poziomie –
średnio 10,06%. Istotne wahanie zanotowano w 2011 roku, gdzie udział
wydatków na energię stanowił 12,24% dochodu rozporządzalnego. Wydatki na
nośniki energii w badanym okresie przedstawiono w tabeli 1.
4
5

Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, Warszawa 2002, s. 131.
Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa 2011.
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Tabe l a 1
Wydatki gospodarstw domowych na nośniki energii w latach 2006-2012 w cenach bieżących
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

744,81

809,95

904,27

956,68

991,44

1015,12

1050,78

Wydatki na nośniki energii [zł/ osobę ]

86,11

84,61

96,36

107,64

118,18

124,21

127,26

Udział wydatków na energię
w wydatkach ogółem [%]

11,56

10,45

10,66

11,25

11,92

12,24

12,11

Dochód rozporządzalny [zł/ osobę]

834,68

928,87

1045,52

1114,49

1192,82

1015,12

1278,43

Udział wydatków na energię
w dochodzie rozporządzalnym [%]

10,32

9,11

9,22

9,66

9,91

12,24

9,95

Wyszczególnienie
Wydatki gospodarstw domowych
ogółem [zł/ osobę]

Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych z badania budżetów gospodarstw domowych GUS za lata 2006-2012.

Wraz z upływem czasu w gospodarstwach domowych zmieniał się udział poszczególnych nośników w wydatkach na energię (rysunek 1). Znaczną część
(56,66%) wydatków na energię w 2012 roku stanowiły wydatki na energię elektryczną i gaz. Mimo zauważalnych tendencji energooszczędnych w przypadku
produkcji nowych sprzętów AGD i RTV, zaszły istotne zmiany w wyposażeniu
gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Pod koniec analizowanego okresu zostały zakupione przez wiele gospodarstw domowych urządzenia
wcześniej nieistniejące lub rzadko stosowane. W 2012 roku gospodarstwa domowe użytkowały wybrane urządzenia w następujących proporcjach: komputer
osobisty 68,3%, automat pralniczy 92,3%, zmywarka do naczyń 19,5%. Porównując, w roku 2006: 43,7% gospodarstw domowych korzystało z komputera osobistego, 82,8% było wyposażonych w automat pralniczy a jedynie 6,2% posiadało zmywarkę do naczyń.
Malejący udział energii cieplnej w wydatkach na energię (z 24,81% w roku
2006 do 19,31% w roku 2012) związany jest między innymi z wykorzystywaniem w gospodarstwach domowych nowocześniejszych energooszczędnych
technologii grzewczych, przykładowo kotłów dwufunkcyjnych, służących jedocześnie do ogrzewania pomieszczeń i wody.
Udział wydatków na opał (paliwa płynne, węgiel kamienny, koks, drewno
opałowe) rósł od 2007 aż do 2010 roku, gdzie wydatki na opał stanowiły
27,29% wydatków gospodarstw domowych na energię. W badanym okresie
wzrastała liczba gospodarstw domowych zużywających olej opałowy, węgiel
kamienny oraz drewno opałowe. Zanotowano jedynie spadek odsetka gospodarstw domowych zużywających koks (z 3,5% w 2002 do 0,8% w 2009 roku)6.

6

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009 roku, Warszawa 2012, s. 71.
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Ry s u n e k 1
Udział nośników energii w wydatkach gospodarstw domowych na energię w latach 2006-2012 [%]
2012

56,66

2011

54,77

2010

53,61

19,31

24,02

19,14

26,09

19,10

27,29

2009

55,33

20,78

23,88

2008

54,70

22,53

22,78

2007

54,06

24,97

2006

51,77
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23,44

70
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Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych z badania budżetów gospodarstw domowych GUS za lata 2006-2012.

Cechą istotnie różnicującą poziom wydatków na energię w gospodarstwach
domowych jest grupa społeczno-ekonomiczna. Największe kwoty na ten cel ponosiły w 2012 roku gospodarstwa domowe emerytów (181,05 zł na osobę), rencistów (155,75 zł) oraz pracujących na własny rachunek (137,42 zł). Najniższe
wydatki na energię w przeliczeniu na osobę zanotowano w gospodarstwach pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (98,38 zł) oraz rolników
(99,87 zł). Wydatki na energię w 2012 roku stanowiły istotną część wydatków na
towary i usługi konsumpcyjne w budżetach rencistów (17,7%), emerytów
(16,57%) oraz rolników (13,31%), a zdecydowanie najmniejszą w gospodarstwach domowych osób pracujących na stanowiskach nierobotniczych (9,77%).
W porównaniu z rokiem 2006, największy wzrost udziału wydatków na energię
w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne nastąpił wśród rolników (o 2,24
punkty procentowe) i rencistów (o 1,45 punktu procentowego) a najmniejszy
(zaledwie o 0,35 punktu procentowego) w gospodarstwach domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Dynamikę zmian udziału wydatków na
energię w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne w przekroju grup społeczno-ekonomicznych zaprezentowano na rysunku 2.
Wielkość przeciętnych wydatków na energię w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowych w istotnym stopniu zależy od jego liczebności. W 2012
roku w gospodarstwach jednoosobowych comiesięczne wydatki na energię
w przeliczeniu na osobę wynosiły 247,34 zł i stanowiły 15,75% wydatków na
towary i usługi konsumpcyjne tego gospodarstwa. Najmniej na energię wydawały
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Ry s u n e k 2
Udział wydatków na energię w przeciętnych miesięcznych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne (WTUK)
na 1 osobę w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w 2006 i 2012 roku [%]
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Udział wydatków na nośniki energii w WTUK w 2012 roku [%]

Źródło: opracowanie własne podstawie indywidualnych danych z badania budżetów gospodarstw domowych GUS za rok 2006 i 2012.

gospodarstwa sześcioosobowe i bardziej liczne (średnio 72,05 zł), jednakże najmniejszy udział wydatków na energię w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne odnotowano w gospodarstwach cztero- i trzyosobowych (kolejno 11,21%
i 11,61%). W analizowanym okresie (lata 2006-2012) największy wzrost udziału
wydatków na energię w wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne wystąpił
w gospodarstwach wieloosobowych, co zobrazowano na poniższym wykresie
(rysunek 3).
Analizując dane dotyczące wydatków na energię, pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych, nie sposób ocenić skali zaległości w regulowaniu rachunków za energię. Ponoszone wydatki nie odzwierciedlają w pełni poziomu konsumpcji tego dobra. Uzupełnienie informacji stanowią wyniki badania
Diagnoza społeczna prowadzonego na temat warunków i jakości życia Polaków,
zaprezentowane na rysunku 4.
Z danych wynika, iż od roku 2009 systematycznie rośnie liczba gospodarstw
domowych zalegających z opłatami za gaz i energię elektryczną. W roku 2013 już
4,7% gospodarstw domowych nie regulowało swoich zobowiązań za energię.
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R y sun e k 3
Udział wydatków na energię w przeciętnych miesięcznych WTUK na 1 osobę
w gospodarstwach domowych według liczby osób w gospodarstwie domowym w 2006 i 2012 roku [%]
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Źródło: opracowanie własne podstawie indywidualnych danych z badania budżetów gospodarstw domowych
GUS za rok 2006 i 2012.

R y sun e k 4
Zaległości gospodarstw domowych w opłatach za gaz i energię elektryczną w latach 2009-20137
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Źródło: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2013, s. 80.
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W ciągu ostatnich pięciu lat rosła liczba gospodarstw domowych, których okres
zalegania z opłatami za gaz i energię elektryczną wynosił od 1 do 3 miesięcy.
7

Działania w zakresie gospodarowania energią
wspierające ochronę środowiska
Podstawowym narzędziem monitorowania stopnia adaptacji zasad zrównoważonego rozwoju są krajowe wskaźniki zrównoważonego rozwoju wyznaczone
w obszarach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego i instytucjonalno-politycznego8. Istotna, z punktu widzenia realizacji postawionego
celu badawczego, jest analiza poziomu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, będącego jednym ze wskaźników ładu społecznego. Wskaźnik ten określa ilościową konsumpcję elektryczności przez gospodarstwo domowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca i obejmuje wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń i wody oraz wszystkich urządzeń elektrycznych.
Dane za lata 2006-20010 zaprezentowano w tabeli 2.

Tabe l a 2
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce na 1 mieszkańca [kWh]
Rok
Zużycie energii

2006

2007

2008

2009

2010

693,7

691,5

711,2

721,8

760,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

W badanym okresie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca zwiększyło się o 67,1 kWh. Najmniejsze zużycie energii
elektrycznej na 1 mieszkańca zanotowano w 2007 roku – 691,5 kWh.
Wzrost wartości wskaźnika, będący konsekwencją wzrostu liczby urządzeń
elektrycznych w gospodarstwach domowych, przyczynia się do utrzymywania
się „tendencji niezrównoważonych”, mających poważne skutki dla środowiska
naturalnego.
Realizacja postulatów korespondujących z modelem zrównoważonej konsumpcji w zakresie ograniczenia zużycia nieodnawialnych zasobów została poddana badaniu przeprowadzonemu przez PBS Spółka z o.o. na zlecenie Ministerstwa Środowiska9. Wyniki badania wskazują, iż w Polsce energia oszczędzana
jest w 86% gospodarstw domowych. Wśród sposobów jej oszczędzania, przedBadanie zaległości w opłatach za gaz i energię prowadzone jest dopiero od 2009 roku.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice 2011, s. 17.
9 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców przeprowadzono techniką CAPI
na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Pomiaru dokonano w październiku
2013 roku.
7
8
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R y sun e k 5
Sposoby oszczędzania energii w domu
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Źródło: opracowano na podstawie: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport
PBS dla Ministerstwa Środowiska, Sopot 2013, s. 119.

stawionych na rysunku 5, można wyróżnić działania, które nie wymagają od
członków gospodarstwa domowego wysiłku i nakładów inansowych oraz rozwiązania związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów.
Zdecydowanie najpopularniejszym sposobem oszczędzania energii w gospodarstwach domowych w pierwszej grupie działań jest gaszenie świateł w nieużywanych pomieszczeniach (w 64% gospodarstw domowych). Powszechna czynność ograniczająca zużycie energii w mieszkaniach to także przykręcanie termostatu przy kaloryferach podczas wietrzenia (w 32%) oraz unikanie trybu czuwania (tak zwany stand by) w urządzeniach RTV/AGD (29%). Najczęstszym rozwiązaniem ograniczającym zużycie energii, związanym z dodatkowymi wydatkami
jest stosowanie energooszczędnych źródeł światła. Taką aktywność deklaruje
47% badanych gospodarstw domowych. W celu zabezpieczenia mieszkania
przez utratami energii, 38% badanych uszczelnia okna, a 17% ociepla dachy
i ściany.
Porównując wyniki pomiarów z badania na przestrzeni trzech ostatnich lat,
niepokojący wydaje się być nieco ponad dwukrotny wzrost liczby osób nieoszczędzających energii w roku 2013 w stosunku do roku 2012. W roku 2013 odnotowano także wyraźny spadek (o 14 punktów procentowych) odsetka gospodarstw
domowych gaszących światła w nieużywanych pomieszczeniach.
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Ry s u n e k 6
Skłonność do zwiększenia wydatków na „czystą” energię
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Źródło: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Sopot 2013, s. 126.

Nawiązaniem do rzeczywistego poziomu wydatków na energię jest zbadana
deklaracja skłonności gospodarstw domowych do wydawania więcej na tak zwaną „czystą” energię (na przykład energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną) zaprezentowana na rysunku 6. W roku 2013 znacznie wzrosła (o 17 punktów
procentowych w stosunku do roku 2012) liczba osób, które nie akceptują ponoszenia dodatkowych nakładów inansowych na użytkowanie energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł. Powodem braku skłonności do zwiększania wydatków
w tym zakresie są prawdopodobnie niedobory środków pieniężnych oraz konieczność dokonywania oszczędności.

Podsumowanie
Pogłębiające się problemy ekologiczne i społeczne implikują kształtowanie
zrównoważonych postaw i zachowań konsumenckich w gospodarstwach domowych. Wyrazem przejmowania zasad nowej konsumpcji jest poszukiwanie możliwości restrukturyzacji produkcji i dystrybucji energii do gospodarstw domowych oraz świadome ograniczanie zużycia tego dobra, pochodzącego z nieodnawialnych zasobów na rzecz tak zwanej „czystej” energii.
Badania przeprowadzone w zakresie poziomu wydatków na energię, zużycia
energii oraz działań prośrodowiskowych pokazują, iż adaptacja postulatów
zrównoważonej konsumpcji następuje szybciej w sferze deklaratywnej niż w sferze realnej. Mimo, iż zdecydowana większość (86% w 2013 i 94% w 2012 roku)
badanych gospodarstw domowych uważa, że oszczędza energię, to procentowy
udział ich wydatków na energię w wydatkach ogółem stale rośnie. Zużycia ener-
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gii elektrycznej na 1 mieszkańca wyrażone w kWh w roku 2010 wzrosło o 8,82%
w stosunku do roku 2006.
Uwarunkowań zaobserwowanego dysonansu deklaracji i zachowań należy
szukać poza poziomem świadomości ekologicznej, choćby w subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstwa domowego czy kondycji gospodarczej kraju. Konieczne wydaje się ukierunkowanie działań transformacyjnych w stronę
zwiększania udziału zużycia tak zwanej „czystej” energii, co pozwoli w perspektywie długookresowej ograniczyć wydatki na nośniki energii oraz spowolnić degradację środowiska przyrodniczego, przyczyniając się do poprawy jakości życia
ludzi.
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THE ACCESSIBILITY TO THE WATER AS ONE
OF THE IMPLEMENTATION AREAS
OF THE MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
SUMMARY: Universal access to drinking water is one of the primary development goals. The United Nations
General assembly in July 28 th, 2010 adopted the resolution according to which the right to clean drinking water
and sanitation has been officially recognized as a fundamental human right. Access and quality of drinking water
is also one of the Millennium Development Goals.
An article presents an analysis of the degree of practicability of the one of the Millennium Development Goals
with respect to drinking water. For this purpose used statistics data from Central Statistical Office in Warsaw in
1990-2012 years.
KEY WORDS: water, Millennium Development Goals, degree of water supply system development

168

Ekonomia i Środowisko 3 (50) • 2014

„Wodo, nie masz smaku, ani koloru, ani zapachu,
Nie można ciebie opisać, pije się ciebie nie znając ciebie.
Nie jesteś niezbędna do życia, jesteś samym życiem….
Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na świecie.”
Antoine de Saint – Exupery „Ziemia, planeta ludzi”.

Wstęp
Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals – MDGs) zostały wypracowane na podstawie Deklaracji Milenijnej, którą przedstawiciele państw
członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (189 krajów, w tym Polska)
zaakceptowali na tak zwanym Szczycie Milenijnym ONZ w Nowym Jorku we
wrześniu 2000 roku.1 Sformułowanie MDGs zapoczątkowało nową erę myślenia
o rozwoju, pomocy rozwojowej i eliminacji ubóstwa, głodu i chorób zakaźnych.
Zobowiązania powzięte w ich ramach pogrupowano w osiem celów, które obejmują wiele powiązanych ze sobą aspektów rozwoju, od redukcji skrajnego ubóstwa poprzez równość płci, zdrowie, edukację aż do ochrony środowiska. Między
tymi problemami zachodzi ścisła interakcja. Trwały postęp w którejkolwiek
z dziedzin zależy od stopnia realizacji pozostałych.
Punktem odniesienia dla opracowanych MDGs był rok 1990, przedmiotem
analizy lata 1990-2000, a czas realizacji kampanii milenijnej został określony na
lata 2000-2015, co oznacza, że czas realizacji wyznaczonych celów mija w następnym roku.
Jednym z celów rozwoju jest problem dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych (cel 7), który bardzo wyraźnie pokazuje współzależność między
pozostałymi celami. Bez postępu w tej dziedzinie wiele krajów nie będzie mogło
osiągnąć Milenijnych Celów Rozwoju. Również w opracowaniach roboczych
UNDG2 powszechną dostępność wody pitnej uznano za jeden z głównych celów
rozwoju.
Ponieważ w Polsce problem ten występuje tylko lokalnie, dlatego zaproponowany w Milenijnym raporcie dotyczącym celów rozwoju wzorzec nie nadawał się
do opisu sytuacji w kraju z powodu jego relatywnie wysokiego stopnia rozwoju
społeczno-ekonomicznego. Na jego podstawie wyznaczono cele dostosowane do
lokalnej rzeczywistości co wymagało wprowadzenia niezbędnych zmian opartych na następujących założeniach:
• ogólne cele rozwoju, cele szczegółowe oraz wskaźniki dotyczące Polski powinny być możliwie zbliżone do przyjętych w Milenijnych Celach Rozwoju;
• specy iczne cele ogólne i szczegółowe powinny w każdej z omawianych dziedzin odzwierciedlać kluczowe dla rozwoju Polski zagadnienia;

Por. United Nations Millenium Declaration, Resolution adopted by the General Assembly,
18 September 2000, A/RES/55/2, www.ec.europa.eu [01-02-2014].
2 UNDG – United Nations Development Group, Grupa Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju.
1
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•

zaproponowane wskaźniki powinny być zgodne ze stosowanymi w międzynarodowych porównaniach i statystykach3.
Ostatecznie układ celów i wskaźników dla Polski został opracowany przez
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w porozumieniu z przedstawicielem
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce. Milenijne Cele Rozwoju dla Polski
sformułowano następująco:
1. Ograniczenie ubóstwa.
2. Zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem.
3. Promocja równości płci i zwiększenie szans dla kobiet.
4. Poprawa zdrowia ludności i zmniejszenie śmiertelności dzieci.
5. Poprawa zdrowia rodzących.
6. Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego systemu demokratycznego
popieranego przez większość społeczeństwa.
7. Dostępność podstawowych udogodnień w gospodarstwach domowych.
8. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju.
W zakresie dostępności do podstawowych udogodnień w gospodarstwach
domowych sformułowany cel siódmy zawiera następujące cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie o 3,5% do 2015 roku udziału mieszkań w miastach pozbawionych wodociągu w ogólnej liczbie mieszkań w miastach.
2. Zmniejszenie udziału mieszkań pozbawionych wodociągu w ogólnej liczbie
mieszkań na wsi o 24% do 2015 roku4.
Jako wskaźniki realizacji wymienionych celów przyjęto:
1. Udział liczby mieszkań w miastach, do których dostarczana jest woda wodociągowa w ogólnej liczbie mieszkań w miastach [%].
2. Udział liczby mieszkań na wsi, do których dostarczana jest woda wodociągowa w ogólnej liczbie mieszkań na wsi [%]. 5

Tabe l a 1
Sytuacja wyjściowa w zakresie systemu wodociągowego w kraju oraz poziomu osiągnięcia celu
według Milenijnych Celów Rozwoju
Rok

1990

2000

2015

Udział liczby mieszkań do których dostarczana jest woda wodociągami w ogólnej liczbie
mieszkań w miastach [%]

95,3

97,6

98,8

Udział liczby mieszkań na wsi, do których dostarczana jest woda wodociągami w ogólnej
liczbie mieszkań na wsi [%]

67,6

83,1

91,6

Wskaźnik

Źródło: Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-1994; podano za:
Raport na temat Milenijnych Celów Rozwoju, Polska, red. I. Wóycicka, Warszawa 2002, s. 23.

Raport na temat: Milenijnych Celów Rozwoju, Polska, red. I. Wóycicka, Warszawa 2002, s. 5.
Ibidem, s. 6.
5 Ibidem, s. 6.
3
4
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Zgodnie z założeniami, podstawą dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
był stan z roku 1990, który w zakresie udziału liczby mieszkań, do których jest
dostarczana woda siecią wodociągową z wyszczególnieniem obszarów miejskich
i wiejskich w Polsce (tabela 1).
Oznacza to, że w obu przypadkach powinien nastąpić wzrost udziału liczby
mieszkań, do których jest dostarczana woda wodociągami, w przypadku miast
o 3,5%, a na wsi o 24%.

Statystyczny wymiar systemu wodociągowego w Polsce
Formalnie niemal cała powierzchnia kraju jest pokryta systemem wodociągowym, którego funkcjonowanie reguluje prawo. Natomiast faktycznie stopień
zwodociągowania kraju w 2012 roku wyniósł ogółem 87,6%, przy czym ludność
korzystająca z sieci wodociągowej w miastach stanowi 95%, a na wsi 78%.6
Między miastem a wsią istnieją znaczne różnice w zużyciu wody, jak i dostępie do
systemów wodociągowych.
Szczegółowe dane dotyczące dynamiki zmian zużycia wody w Polsce w badanym okresie z uwzględnieniem struktury miejsca zużycia wody z wodociągów
w gospodarstwach domowych przedstawiono w tabeli 2.
Dynamika zmian zużycia wody w gospodarstwach domowych kształtowała
się inaczej w miastach i na terenach wiejskich. W miastach jest zauważalny
znaczny spadek zużycia wody w 2000 roku w odniesieniu do roku bazowego,
aż o 70,7%. W kolejnych latach notowano dalsze spadki zużycia wody. Jedynie
w 2012 roku nastąpił jego niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego
o 0,3% i wyniósł 1202 hm3 wody, co oznacza spadek o 62,5% w stosunku do zużycia z 1990 roku.
Inaczej przedstawiała się sytuacja na terenach wiejskich, gdzie zmiany zużycia wody miały tendencję wzrostową utrzymującą się przez cały analizowany
okres. Największy wzrost zużycia wody wystąpił w 2000 roku i utrzymał się do
2012 r., co oznacza wzrost o 26% w odniesieniu do roku bazowego.
W Polsce głównym użytkownikiem wody jest przemysł, który zużywa 74,5%
wody, następnie eksploatacja sieci wodociągowej – 14,9% oraz rolnictwo i leśnictwo – 10,7%7. Szczegółowe dane przedstawiające odsetek ludności, która posiada dostęp do sieci wodociągowej w podziale terytorialnym oraz z wyszczególnieniem obszarów miejskich i wiejskich przedstawia tabela 3.
Na terenie całego kraju do sieci wodociągowej podłączonych jest 87,6% społeczeństwa, przy czym stopień zwodociągowania jest znacznie wyższy na terenach miejskich, gdzie wynosi 95,4%, niż na terenach wiejskich, na których jedynie 78% ludności ma dostęp do wody z sieci wodociągowej.

6
7

Infrastruktura komunalna w 2012 r., Warszawa 2013, s. 10-13.
Rocznik statystyczny ochrona środowiska 2013, Warszawa 2013, s. 207.
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Tabe l a 2
Dynamika zużycia wody w gospodarstwach domowych w Polsce w podziale na tereny miejskie
i wiejskie w latach 1990-2012
Wyszczególnienie

Zużycie wody
Dynamika
zmian [%]

Miasto

Wieś

Rok

Ogółem
[hm3]

1990

1923

2000

1360

70,7

1040

64,4

320

104,2

2005

1219

90,0

871

83,8

348

108,8

2010

1198

98,2

820

94,1

378

108,6

2012

1202

100,3

816

99,5

386

102,1

[hm3]

Dynamika zmian [%]

1616

[hm3]

Dynamika zmian [%]

307

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Rocznika statystycznego RP 2013, Warszawa 2013, s. 46-47.

Tabe l a 3
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w Polsce w 2012 roku w odniesieniu do ludności ogółem [%]
Wyszczególnienie
Polska

Ogółem

Miasto

Wieś

87,6

95,4

78,0

Dolnośląskie

92,6

96,8

80,3

Kujawsko-Pomorskie

91,3

96,2

83,6

Lubelskie

82,5

93,9

73,3

Lubuskie

90,2

95,9

81,3

Łódzkie

90,1

94,5

82,2

Małopolskie

76,9

94,1

60,6

Mazowieckie

84,8

91,6

72,1

Opolskie

94,5

97,5

91,6

Podkarpackie

76,4

91,9

66,8

Podlaskie

88,6

96,1

77,3

Pomorskie

93,5

98,0

85,4

Śląskie

93,9

97,1

82,3

Świętokrzyskie

85,7

95,0

76,9

Warmińsko-Mazurskie

90,1

97,5

80,7

Wielkopolskie

92,9

96,8

88,5

Zachodniopomorskie

93,9

96,8

87,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bogdanowicz, Pobór, zużycie i jakość wody w 2012 roku, Bydgoszcz
2013, s. 29; Rocznik statystyczny województw 2013, Warszawa 2013, s. 82.
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Do województw, na terenie których występuje najwyższy odsetek osób podłączonych do sieci wodociągowej należą: opolskie (94,5%), śląskie i zachodniopomorskie (93,9%), pomorskie (93,5%) oraz wielkopolskie (92,9%).
Najniższy stopień zwodociągowania charakteryzuje województwa: podkarpackie (76,4%), małopolskie (76,9%), lubelskie (82,5%), mazowieckie (84,8%)
oraz świętokrzyskie (85,7%). Należy zauważyć, że w podziale terytorialnym występują duże, ponieważ niemal 20% dysproporcje w tym zakresie.
Natomiast sytuacja poziomu zwodociągowania przedstawiona w podziale na
tereny miejskie i wiejskie przedstawia się następująco: województwami, które
charakteryzują się najwyższym stopniem zwodociągowania na terenach miejskich są: pomorskie (98,0%), warmińsko-mazurskie (97,5%), opolskie (97,5%)
oraz śląskie (97,1%). Najniższy poziom wskaźnika obrazującego dostępność do
wody z sieci wodociągowej zauważalny był w województwach: mazowieckim
(91,6%) i podkarpackim (91,9%). Należy zauważyć, iż ogólnie poziom zwodociągowania na terenach miejskich w Polsce jest zadawalający, a jego zróżnicowanie
stosunkowo niewielkie.
Poziom zwodociągowania terenów wiejskich jest najniższy w województwach: małopolskim (60,6%), podkarpackim (66,8%), mazowieckim (72,1%)
oraz lubelskim (73,3%). Tereny wiejskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem wielkości wskaźnika stopnia zwodociągowania. Najwyższy wskaźnik występuje w województwie opolskim – 91,6%, i jest on o prawie
31% wyższy niż w województwie małopolskim. Należy zauważyć, że województwo opolskie charakteryzuje się najbardziej zrównoważonym rozwojem sieci,
ponieważ zachodzą tu najmniejsze dysproporcje w wartościach wskaźnika badanego na obszarach wiejskich i miejskich.
Ważnym aspektem z punktu widzenia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
jest przedstawienie liczby mieszkań wyposażonych w instalację wodociągową
(tabela 4).
W miastach wyposażenie w instalację wodociągową posiadało w 2012 roku
99,2% mieszkań. W każdym z województw wartość tego wskaźnika dla miast
przyjmuje wysoką pozycję, czego dowodem jest, że najniższa z nich, jaka występuje w województwie świętokrzyskim wynosi 97,5%. Najwyższy poziom – 99,8%
charakteryzuje województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. Natomiast wskaźnikiem przyjmującym wartość poniżej 99% cechują się województwa: świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie oraz podlaskie.
Wartość odsetka mieszkań wyposażonych w instalację wodociągową na wsi
w Polsce jest mniejsza niż w miastach i wynosi 91,7%. W tym przypadku wskaźnik posiadania instalacji wodociągowej w mieszkaniu w poszczególnych województwach jest bardziej zróżnicowany. Różnice pomiędzy województwami
wynoszą nawet 17%, w porównaniu do analogicznej sytuacji w miastach, gdzie
różnica ta wynosi 2,2%.
Najniższą wartość badany wskaźnik na terenach wiejskich przyjmował
w województwach: lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim, w których to nieznacznie przekroczył 80%. Największy odsetek mieszkań na wsi, które posiadały
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Tabe l a 4
Mieszkania wyposażone w instalacje wodociągowe w 2012 roku w miastach i na wsi w ogółu
mieszkań w układzie województw [%]
Wyszczególnienie

Miasto

Wieś

Polska

99,2

91,7

Dolnośląskie

99,4

95,7

Kujawsko-Pomorskie

99,4

95,1

Lubelskie

98,1

84,4

Lubuskie

99,5

95,5

Łódzkie

97,0

88,6

Małopolskie

99,1

93,2

Mazowieckie

98,6

87,5

Opolskie

99,5

96,4

Podkarpackie

98,4

90,5

Podlaskie

98,6

82,9

Pomorskie

99,8

97,6

Śląskie

99,3

96,0

Świętokrzyskie

97,5

86,0

Warmińsko-Mazurskie

99,8

91,6

Wielkopolskie

99,5

96,5

Zachodniopomorskie

99,8

97,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznika statystycznego województw 2013, Warszawa 2013, s. 364-365.

instalację wodociągową w 2012 roku charakteryzuje województwa: zachodniopomorskie i pomorskie. Przeciętna wartość badanego wskaźnika na terytorium
obu województw wynosiła ponad 97%.
Dynamikę wartości badanego wskaźnika można przedstawić w sposób graiczny biorąc pod uwagę Milenijne Cele Rozwoju, co przedstawiono na rysunku 1.
Analizując dane przyrostu odsetka liczby mieszkań wyposażonych w instalacje wodociągowe w latach 1990 – 2012 na terenach miejskich i wiejskich widoczny jest zdecydowany przyrost tego wskaźnika na obszarach wiejskich. Wynika to
na pewno ze znacznej rozbieżności między wartością tego wskaźnika w mieście
a na wsi, również w kontekście osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.
W 1990 roku liczba mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej na wsi
wynosiła 67,6%. W 2000 roku odsetek liczby mieszkań z dostępem do sieci wodociągowej wzrósł o 15,5%, czyli średnio o 1,5% rocznie. W następnych latach
ten przyrost nie był już tak spektakularny. W latach 2000-2005 wskaźnik przyro-
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R y sun e k 1
Mieszkania wyposażone w wodociąg w miastach i na wsi, w latach 1990-2012 [%]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny RP, Warszawa 2009, s. 334; Warszawa 2010, s.
361; Warszawa 2011, s. 313; Warszawa 2013, s. 333-334.

stu sieci wodociągowej na wsi wzrósł o 5,1 punktu procentowego, czyli średnio
1% rocznie. Ma to niewątpliwy związek z okresem, kiedy to Polska podjęła działania związane z wstąpieniem do Unii Europejskiej, co wymusiło na nas konieczność dostosowania się do wymogów obowiązujących we Wspólnocie. Potwierdza
to następny okres, gdzie ten przyrost wskaźnika jest już znacznie mniejszy.
W latach 2005-2012 wskaźnik ten wzrósł o 3,5%, czyli około 0,6% rocznie, tak by
w 2012 roku osiągnąć poziom 91,7%.
W mieście (gdzie ta różnica w odniesieniu do MDGs była mniejsza) wskaźnik
ten charakteryzował się stałym przyrostem – średnio 0,1% w latach 2000-2012,
natomiast w ostatnim roku analizy wzrósł o 0,6% i wyniósł ostatecznie 99,2%.
Biorąc pod uwagę powyższe dane i Milenijne Cele Rozwoju, osiągnięte wielkości badanego wskaźnika w 2012 roku na poziomie 99,2% w miastach i 91,7%
na wsi oznaczają, że zarówno w przypadku miast, jak i wsi wskaźnik wyznaczony
przez Milenijne Cele Rozwoju na poziomie 98,8% dla miast i 91,6% dla wsi został
osiągnięty już w 2012 roku. Tym samym zostały spełnione Milenijne Cele Rozwoju.
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Podsumowanie
Nie ma wątpliwości, że powszechna dostępność do sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych wpływa na jakość życia, ale również możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego regionu czy kraju. Widoczne jest to nie tylko w wymiarze terytorialnym, ale przede wszystkim w odniesieniu do obszarów miejskich i wiejskich. Znaczne rozbieżności w poziomie dostępu do sieci wodociągowej dla obszarów wiejskich i miejskich w Polsce pokazują z jednej strony stopień
naszego zacofania odnośnie poziomu zwodociągowania terenów wiejskich, który
był o 27,7% niższy niż na obszarach miejskich. Z drugiej strony oznacza zasadność realizacji w Polsce Milenijnych Celów Rozwoju, mimo wysokiego relatywnie
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Należy podkreślić, że przedstawiony problem jest jednym z elementów całego systemu zaopatrzenia ludzi w wodę odpowiedniej jakości, którego istotnym
uzupełnieniem jest stopień skanalizowania. Sytuacja w zakresie stopnia obsługiwania przez system kanalizacyjny na terenach wiejskich i miejskich kształtuje się
podobnie, jak w przypadku dostępu do sieci wodociągowej. Systemy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę – systemy wodociągowe – obsługiwały w 2012 roku – 87,6%
ludności, a systemy zbiorowego odprowadzania ścieków – systemy kanalizacyjne
– obsługiwały tylko 63,5% ludności, w tym 86,7% ludności miast oraz 27,8% ludności wiejskiej8. Jak można zauważyć, dysproporcje w tym zakresie są jeszcze
większe niż w przypadku systemu wodociągowego.
W miastach rozwój systemów kanalizacyjnych w zasadzie nadąża za rozwojem systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jednakże na obszarach wiejskich obserwuje się duże rozbieżności w tym zakresie. Różnice te na pewno spowodowane są znacznym rozproszeniem zabudowy wiejskiej: 15,1 mln ludności
wiejskiej zamieszkuje w ponad 40 tys. miejscowości, co ze względów technicznych i ekonomicznych przesądza o konieczności stosowania indywidualnych rozwiązań odprowadzania i oczyszczania ścieków w stopniu zapewniającym odpowiednią ochronę środowiska9. Stanowi to dodatkowy problem, ponieważ presja
na środowisko wywierana przez gospodarstwa domowe, które nie są podłączone
do kanalizacji oznacza, że znaczna część ścieków bardzo często odprowadzana
jest wprost do środowiska, co wpływa degradująco na środowisko, a tym samym
na jakość zasobów wodnych. Problem dostępności do systemu wodociągowego
należy niewątpliwie uzupełnić o wskaźnik skanalizowania. Dopiero wówczas
uzyska się rzeczywisty wymiar tego zagadnienia.

8
9

Ibidem, s. 323-329.
Ibidem, s. 94.
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Wstęp
Zrównoważony rozwój jest podstawowym i nadrzędnym celem Unii Europejskiej, zapisanym w Traktacie o Unii Europejskiej1. Różne de inicje zrównoważonego rozwoju (ZR), pomimo niejednorodnej interpretacji tego terminu, wskazują na konieczność integrowania celów rozwojowych: ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Trzy wymiary, czyli społeczeństwo-gospodarka-środowisko, powinny rozwijać się w miarę równomiernie, a zatem
żaden z nich nie powinien dominować nad pozostałymi. Można zatem określić rozwój zrównoważony jako społecznie pożądany, uzasadniony ekonomicznie i dopuszczalny ekologicznie rozwój gospodarczy2.
Istotnym zagadnieniem jest pomiar postępu wdrażania zrównoważonego rozwoju, zarówno na szczeblu krajowym, jak i ponadnarodowym. Nie istnieje jeden wskaźnik pomiaru poziomu zrównoważonego rozwoju, chociaż
trwają próby implementacji różnych indeksów zagregowanych. Istnieje wiele zestawów wskaźników, które monitorują realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Przykładem mogą być wskaźniki zaproponowane w 2005 roku
przez Tadeusza Borysa3 lub w 1997 roku i 2007 roku przez Jerzego Śleszyńskiego4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaproponowała zestaw wskaźników według struktury przyczynowo-skutkowej presja-stan-reakcja (P-S-R). Natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ONZ) postuluje odejście od porządkowania wskaźników zgodnie ze schematem P-S-R ze względu na znaczne trudności z jednoznacznym określeniem
charakteru danego wskaźnika. ONZ proponuje podział wskaźników według
zagadnień i problemów głównych i szczegółowych.
Pomiar postępu wdrażania zrównoważonego rozwoju jest również integralną częścią Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE EU SDS. Co dwa lata
Eurostat przedstawia – opierając się na unijnym zestawie wskaźników – raport monitorujący ten postęp. W najnowszej edycji raportu Rozwój zrównoważony w Unii Europejskiej5 przedstawiono obraz postępów UE w kierunku
zrównoważonego rozwoju w kontekście założeń i celów określonych w strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Sprawozdanie
Artykuł 3 Traktatu o UE, www.eur-lex.europa.eu [13-05-2014].
B. Kryk, Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju społeczno-ekonomicznego a inwestycje
ekologiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 367, „Prace Katedry Mikroekonomii” 2004 nr 9, s. 7.
3 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Warszawa-Białystok 2005.
4 J. Śleszyński, Wskaźniki trwałego rozwoju, „Ekonomia i Środowisko” 1997 nr 2 (11); Idem,
Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, w: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
w gospodarce, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Białystok 2007, s. 11-33.
5 Sustainable development in the European Union, 2013 monitoring report of the EU sustainable
development strategy, Luxembourg 2013, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].
1
2
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Ta b el a 1
Główne wskaźniki zrównoważonego rozwoju (WZR) (dla UE-27 i Polski)
Tematyka WZR

Wskaźnik główny dla UE

Wskaźnik dla Polski

Rozwój społeczno-gospodarczy

realny PKB na mieszkańca

realny PKB na mieszkańca

Zrównoważona konsumpcja
i produkcja

produktywność zasobów

produktywność zasobów

Włączenie społeczne

osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym

osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym

Zmiany demogra iczne

wskaźnik zatrudnienia pracowników
w starszym wieku

wskaźnik zatrudnienia pracowników
w starszym wieku

Zdrowie publiczne

oczekiwana długość życia w chwili
urodzenia

oczekiwana długość życia w chwili
urodzenia

Zmiana klimatu i energia

emisja gazów cieplarnianych

emisja gazów cieplarnianych

udział energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto

udział energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto

zużycie energii pierwotnej

zużycie energii pierwotnej

Zrównoważony transport

zużycie energii w transporcie
w stosunku do PKB

zużycie energii w transporcie
w stosunku do PKB

Zasoby naturalne

występowanie pospolitych gatunków
ptaków

brak danych na szczeblu krajowym

połowy ryb ze stad poza bezpiecznymi
granicami biologicznymi
Globalne partnerstwo

o icjalna pomoc rozwojowa

o icjalna pomoc rozwojowa

Dobre rządzenie

[brak wskaźnika głównego]

[brak wskaźnika głównego]a

a Ze względu na brak wskaźnika wiodącego w tym obszarze ZR, analizie poddano inny ze wskaźników: udział podatków ekologicz-

nych i podatków związanych z pracą w łącznych dochodach z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
Źródło: Streszczenie raportu Rozwój zrównoważony Unii, s. 4; www.epp.eurostat.ec.europa.eu [28-03-2014].

z 2013 roku jest piątą ilościową oceną tego, czy Unia zmierza w kierunku
realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie niniejszego raportu autorzy przeprowadzą analizę stopnia wdrażania celów zrównoważonego
rozwoju w Polsce na tle Unii Europejskiej.
Z ponad 100 wskaźników przedstawionych w raporcie 12 uznano za wskaźniki główne. Przyporządkowano je do 10 różnych aspektów zrównoważonego
rozwoju (tabela 1). Nie wszystkie wskaźniki jednakże są dostępne na poziomie
krajowym – przykładowo dla aspektu zasoby naturalne dostępne są tylko wskaźniki dla całej UE-27, dlatego też wskaźnik ten został zaprezentowany tylko w odniesieniu do całej Unii Europejskiej.
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Rozwój społeczno-gospodarczy
Wskaźnikiem wiodącym charakteryzującym rozwój społeczno-gospodarczy
w aspekcie ZR jest realny PKB na mieszkańca. W tabeli 2 przedstawiono jego
wartości dla Polski i UE w latach 1995-2013, a na rysunku 1 – dynamikę jego
zmian w tym samym okresie.
W UE w latach 2000–2012 realny PKB na mieszkańca wzrastał średnio
o 0,9% rocznie. W dwunastoletnim okresie poprzedzającym kryzys inansowy
(od 1995 do 2007 roku) PKB na mieszkańca rósł średniorocznie o 2,2%, a między
rokiem 2000-2007 – o 1,9% rocznie. W 2008 roku gospodarkę realną dotknął
kryzys inansowy, co przyczyniło się do spadku PKB per capita w 2009 roku
o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Szybkie wprowadzenie bodźców
iskalnych i innych środków prawdopodobnie pozwoliło zapobiec gorszym skutkom kryzysu i w latach 2010–2011 ustabilizować PKB na mieszkańca w Unii
Europejskiej, które rosło w tempie 1,5% rocznie. W 2012 roku realny PKB na
mieszkańca ponownie zmniejszył się o 0,6% w porównaniu z 2011 rokiem.
Dynamika wzrostu realnego PKB per capita w Polsce w prawie każdym roku
(oprócz 2001 roku) badanego okresu przewyższa dynamikę unijną. W latach
2000-2013 realny PKB na mieszkańca wzrastał średnio o 3,5% rocznie. W całym
okresie – od 1995 roku do 2013 roku – średnioroczne tempo wzrostu tego miernika wynosiło ponad 4%. W żadnym z badanych lat nie odnotowano spadku tego
wskaźnika. Lata 1995-2007 można podzielić na dwa podokresy – do 2001 i po
2001 roku. W pierwszym podokresie widać wyraźny spadek tempa wzrostu PKB
na mieszkańca z 7,1% w 1997 do 1,2% w 2001 roku. W kolejnym okresie tempo
wzrostu tego miernika poprawiło się z 1,5% w 2002 roku do 6,8% w 2007 roku,
z niewielkim spadkiem do 3,7% w 2005 roku. Kryzys inansowy i gospodarczy

Ry s u n e k 1
Dynamika realnego PKB w Polsce i UE w latach 1995-2013 (indeksy łańcuchowe)
9

rok poprzedni=100

7
5
3

1,7
1,6

1
-1

1,2

-0,1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-0,7
-3
UE-27

Polska

-4,8

-5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].
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Źródło: Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].
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1

Wyszczególnienie

3,3
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2004

3,2
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3,1
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3,3
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3,2
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6,4
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1,44

2008

6,2

22,2

2004

1,43

2007

5,9

21,7

2003

1,41
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5,6

21,5
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1,39
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Tab el a 3
Produktywność zasobów w Polsce i UE w latach 2000-2011 [euro/kg]

Źródło: Eurostat, www.appsso.eurostat.ec.europa.eu [28-03-2014].
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Tab el a 2
Realne PKB na mieszkańca w Polsce i UE w latach 1995-2013 [tys. euro]
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dotknął również polską gospodarkę – w 2008 roku nastąpiło niewielkie spowolnienie wzrostu PKB per capita, a w 2009 roku – dość znaczne. W latach 20092013 średnioroczne tempo wzrostu PKB na mieszkańca wynosiło 2,5%.

Zrównoważona konsumpcja i produkcja
W 2011 roku Unia Europejska była w stanie wytworzyć z każdego kilograma zużytego materiału wartość ekonomiczną wynoszącą prawie 1,60
euro. Oznaczało to znaczną poprawę pod względem produktywności zasobów6 od 2000 roku, kiedy z tej samej ilości materiałów uzyskiwano tylko
1,33 euro na kilogram. W Polsce sytuacja jest zdecydowanie gorsza – z każdego kilograma zużytego surowca otrzymujemy od 3 do 4 razy mniej niż w całej
Unii Europejskiej (tabela 3).
Prezentowany wzrost wydajności w UE był możliwy, ponieważ PKB rosło
szybciej niż krajowe zużycie materiałów (Domestic Material Consumption – DMC).
Od 2007 roku wykorzystanie zasobów w UE gwałtownie się zmniejszyło (średniorocznie o 2,7%), przez co krajowe zużycie materiałów spadło poniżej poziomu z 2000 roku. Średnioroczny spadek w badanym okresie wyniósł 0,17%.
Ożywienie gospodarcze wskazuje jednak na odwrócenie tej tendencji w 2011 r.
W Polsce natomiast DMC rosła zbieżnie z PKB i w 2011 roku była prawie 1,5 razy
większa niż w 2000 roku, dlatego też produktywność zasobów w Polsce w stosunku do unijnej nie poprawiła się.
Na rysunku 2 zaprezentowano dynamikę zmian produktywności zasobów
w Polsce i UE w latach 2000-2011 w porównaniu z 2000 rokiem. Do roku 2010

Ry s u n e k 2
Dynamika produktywności zasobów w Polsce i UE w latach 1995-2013 [rok 2000=100]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].
6

Produktywność zasobów mierzy się dzieląc PKB przez krajowe zużycie materiałów.
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widać znaczną przewagę wzrostu tempa zmian polskiej produktywności zasobów w stosunku do unijnej. Natomiast rok 2011 przyniósł znaczne spowolnienie
w Polsce (z 25,7% w 2010 roku do 7,4% w 2011 roku) i niewielkie w UE (z 21,4%
w 2010 roku do 18,7% w 2011 roku).

Włączenie społeczne
W latach 2008–2012 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w UE wzrosła o 6,4 mln, z 116,4 mln do 122,8 mln. Liczba ta zmniejszała się w latach 2005–2009, ale wraz z pojawieniem się kryzysu gospodarczego
zaczęła ponownie rosnąć (tabela 4). W Polsce natomiast spadek miał miejsce
w całym badanym okresie – największy zanotowano w latach przed kryzysem
inansowym (do 2008 roku). W latach 2005-2012 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spadła z 17 mln do 10,1 mln osób.
W 2012 roku w UE ubóstwem i wykluczeniem społecznym było zagrożonych 122,8 mln osób (około 25% ogółu ludności). Oznacza to, że co czwarty
obywatel UE dotknięty był przynajmniej jedną formą ubóstwa ujętą w tematycznym wskaźniku głównym, a mianowicie ubóstwem dochodowym, poważną deprywacją materialną lub brakiem dostępu do zatrudnienia. Obecne
poziomy ubóstwa i wykluczenia społecznego zagrażają osiągnięciu celu strategii „Europa 2020”, jakim jest ograniczenie do 2020 roku o co najmniej
20 mln liczby osób żyjących w ubóstwie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym7.
W Polsce odsetek ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest większy, zwłaszcza w początkowych latach badanego okresu – w 2005

Ta b el a 4
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce i UE w latach 2005-2012 [tys. osób]
wyszczególnienie
liczba osób
UE-27

dynamika zmian
[rok poprzedni=100]
procent ludności
liczba osób

Polska

dynamika zmian
[rok poprzedni=100]
procent ludności

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

124339

123051

119360

116418

114286

116780

120171

122860

-

99,0%

97,0%

97,5%

98,2%

102,2%

102,9%

102,2%

25,7

25,3

24,4

23,7

23,2

23,7

24,3

24,7

17080

14938

12958

11491

10454

10409

10196

10128

-

87,5%

86,7%

88,7%

91,0%

99,6%

98,0%

99,3%

45,3

39,5

34,4

30,5

27,8

27,8

27,2

26,7

Źródło: Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].
Streszczenie raportu Rozwój zrównoważony Unii, s. 6, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [2803-2014].
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roku wynosił aż 45. Sytuacja w Polsce w tym zakresie jest niezadowalająca, nawet
pomimo tak dużego spadku osób wyłączonych z życia społeczno-gospodarczego.

Zmiany demograﬁczne
Kryzys gospodarczy nie wpłynął na wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników (55-64 lat) ani w Polsce, ani w całej UE, chociaż zdecydowanie lepsze
wyniki w poprawie tego wskaźnika osiągnęła UE w porównaniu z Polską.
W 2012 roku w Unii Europejskiej było zatrudnionych 48,9% starszych pracowników, w Polsce jedynie 38,7% (rysunek 3).

Ry s u n e k 3
Wskaźnik zatrudnienia pracowników w starszym wieku a w Polsce i UE w latach 1997-2012 [%]
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a Wskaźnik zatrudnienia pracowników w starszym wieku jest liczony jako iloraz liczby osób pracujących w wieku

55-64 lat do ogólnej liczby osób w tym samym przedziale wiekowym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu: www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].

Od 1997 roku wskaźnik zatrudnienia tej grupy osób w całej Unii stale
nieznacznie wzrastał. Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej
pracowników w starszym wieku wykazuje stabilną tendencję, na którą kryzys gospodarczy wydaje się nie mieć wpływu. Niemniej jednak nadal nie został osiągnięty docelowy poziom 50% wyznaczony na 2010 rok zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej – poprzedzającej strategię „Europa 2020”8.
Przy zachowaniu tempa wzrostu z lat 1997-2012 poziom ten zostanie osiągnięty w 2014 roku.
8

Streszczenie…, op. cit., s. 8.
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Dane dla Polski nie są już tak optymistyczne. W latach 1997-2012 średnioroczne tempo wzrostu tego wskaźnika wynosiło 0,9%. Widać tutaj dwa podokresy. W latach 1997-2004 zaobserwowano spadek tego wskaźnika z poziomu
33,6% do 26,2%, czyli w 2004 roku, kiedy Polska wstępowała do UE, tylko co
czwarty starszy obywatel pracował. Od 2005 roku widać stały wzrost tego
wskaźnika do poziomu 38,7% w 2012 roku (niemal 5% średniorocznie). Należy
zwrócić uwagę na fakt, że poziom z 1997 roku osiągnęliśmy dopiero w latach
2009-2010. Gdyby od 2013 roku średnioroczne tempo wzrostu było na poziomie
tempa z lat 2005-2012 to wskaźnik w wysokości 50% zostałby osiągnięty już
w 2018 r. Przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie unijnego tempa
wzrostu z lat 1997-2012 (2%) poziom ten zostanie osiągnięty w 2025 roku.

Zdrowie publiczne
W latach 2004–2012 zarówno w UE, jak i Polsce oczekiwana długość życia
w chwili urodzenia dla kobiet i dla mężczyzn nieznacznie wzrosła, przy czym roczna stopa wzrostu wynosiła 0,4% (mężczyźni) i 0,3% (kobiety). Jednakże w Polsce
utrzymuje się na niższym poziomie niż w UE (tabela 5). Widać również wyraźną
różnicę pomiędzy średnią długością życia kobiet i mężczyzn w Polsce – oscyluje
ona w granicach 8,4-8,8 roku. W UE różnica ta wynosi od 5,6-6,3 roku, czyli
w Polsce oczekiwana długość życia mężczyzn jest na niezadowalającym poziomie.

Tab e la 5
Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia dla kobiet i mężczyzn w Polsce i UE w latach 2004-2012
Rok

2004

2005

kobiety

81,5

81,5

mężczyźni

75,2

kobiety
mężczyźni

Wyszczególnienie
UE-27
Polska

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

82

82,2

82,4

82,6

82,9

83,2

83,1

75,4

75,8

76,1

76,4

76,6

77

77,4

77,5

79,2

79,3

79,7

79,8

80

80,1

80,7

81,1

81,1

70,6

70,8

70,9

71

71,3

71,5

72,1

72,6

72,7

Źródło: Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].

Energia i zmiany klimatu
Od 1990 roku znacznie zmniejszył się poziom emisji gazów cieplarnianych w UE. Największy spadek miał miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia i w latach 2007–2011, jako efekt kryzysu inansowego. W całym badanym okresie emisja gazów cieplarnianych zmniejszyła się o 17%
(rysunek 4). Wyznaczony w ramach strategii „Europa 2020” cel redukcji do
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Ry s u n e k 4
Dynamika emisji gazów cieplarnianych w Polsce i UE w latach 1990-2012 [1990=100]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].

2020 roku emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do poziomów
z 1990 roku wydaje się możliwy do osiągnięcia.9
W Polsce sytuacja obecnie jest trochę gorsza. Największy spadek w porównaniu do roku 1990 zanotowano w 2002 roku. Wynosił on niemal 20%. Od 2003
roku do 2007 roku zanotowano wzrost emisji gazów cieplarnianych, dlatego też
w porównaniu z 1990 roku indeks dynamiki nieznacznie wzrósł. Następny
wzrost odnotowano w 2010 roku i dotyczył on nie tylko Polski, ale całej UE.
W 2012 roku spadek emisji tych gazów w stosunku do roku 1990 wyniósł 12,5%.
W latach 1990–2005 zużycie energii pierwotnej w UE prawie stale rosło, a w
2011 roku spadło do poziomu z 1990 roku (rysunek 5). Tej tendencji spadkowej
nie można uznać za stałą i dopiero przyszłość pokaże, czy można będzie ją utrzymać, kiedy w UE znowu zwiększy się tempo wzrostu gospodarczego. W Polsce
dynamika zużycia energii pierwotnej podlega silnym wahaniom w badanym
okresie. Przykładowo, w latach 1992, 1994-1995, 2002, 2004-2010 przewyższa
dynamikę unijną. W pozostałych latach jest znacznie niższa niż średnia unijna.
Na rysunku 5 ciągłą linią zaznaczono dynamikę zmian w porównaniu z rokiem
1990. Widać wyraźnie, że Polska zdecydowanie bardziej niż UE zmniejszyła zużycie energii pierwotnej w stosunku do 1990 roku. Największy spadek miała
miejsce w 2000 roku i wynosił 15%, a w 2012 roku spadek ten wynosił 5%.
Odsetek energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Polsce i UE zaprezentowano w tabeli 6. Energia pozyskiwana z biomasy, wiatru, promieniowania słonecznego i ciepła Ziemi odgrywa coraz większą rolę w zaspokojeniu końcowego zapotrzebowania na energię zarówno w UE, jak i w Polsce.
W latach 2005–2012 wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska zwiększyły
swój udział energii generowanej ze źródeł odnawialnych. Średnioroczne tempo
wzrostu tego odsetka wynosiło w badanym okresie 7% dla UE i prawie 6%
9

Ibidem, s. 10.
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R y sun e k 5
Dynamika konsumpcji energii pierwotnej w Polsce i UE w latach 1990-2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].

Tab e la 6
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce i UE
w latach 2004-2012
Wyszczególnienie
[%]
UE-28

2004
8,3

dynamika
[rok poprz.=100]

[%]
Polska dynamika
[rok poprz.=100]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8,7

9,3

10

10,5

11,9

12,5

13

14,1

104,8

106,9

107,5

105,0

113,3

105,0

104,0

108,5

7

7

7

7,8

8,8

9,3

10,4

11

100,0

100,0

100,0

111,4

112,8

105,7

111,8

105,8
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Źródło: Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].

w Polsce, pomimo tego, że w Polsce w latach 2004-2007 odsetek ten był na stałym poziomie 7%.

Zrównoważony transport
Zużycie energii w transporcie na jednostkę PKB w UE zmniejszało się systematycznie od 2000 roku. W 2012 roku w stosunku do 2000 roku spadek ten wy-
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Ry s u n e k 6
Dynamika zużycia energii w transporcie w stosunku do PKB w Polsce i UE w latach 2000-2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].

nosił 12,4%. Tendencja ta nasilała się nieco po roku 2009, co mogło być skutkiem
kryzysu inansowego i gospodarczego z lat poprzednich.
W Polsce natomiast w latach 2002-2010 nastąpił silny wzrost tego wskaźnika z poziomu 93,9% (w 2002 roku w stosunku do 2000 roku) do ponad 121%
(w 2010 roku w stosunku do 2000 roku). W latach 2011-2012 zanotowano spadek tempa zmian tego wskaźnika. W roku 2012 był on o ponad 11% wyższy niż
w roku 2000. Sytuacja w Polsce pod tym względem jest niezbyt zadowalająca
w aspekcie realizowania celów ZR.

Globalne partnerstwo
Chociaż UE świadczy największą o icjalną pomoc rozwojową (Of icial development assistance – ODA) na świecie, to nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia
długotrwałego celu, dotyczącego poziomu tej pomocy w 2015 roku – przeznaczanie na o icjalną pomoc rozwojową 0,7% dochodu narodowego brutto.10 W 2010
roku UE nie osiągnęła swojego okresowego celu polegającego na przeznaczeniu
łącznie na ODA 0,56 % jej dochodu narodowego brutto.
W latach 2004–2012 całkowita ODA w UE wyrażona jako udział dochodu
narodowego brutto wzrosła tylko o 0,05 punktu procentowego i w 2012 roku
osiągnęła poziom 0,39 % (rysunek 7). W latach 2010–2012 całkowita ODA
10

Sustainable development in the European Union…, op. cit., s. 237.
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R y sun e k 7
Oficjalna pomoc rozwojowa jako procent dochodu narodowego brutto w Polsce i UE w latach 2004-2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].

pochodząca z UE zmniejszyła się nieznacznie z powodu ograniczeń budżetowych
w związku z kryzysem inansowo-gospodarczym. W Polsce sytuacja jest jeszcze
mniej korzystna. W 2012 roku na ODA przeznaczono mniej niż 0,1% – w stosunku do roku 2004 wzrost wynosił 0,04 punkty procentowe.

Dobre rządzenie
W tym aspekcie ZR brak jest głównego wskaźnika, ale jeden z wskaźników
pośrednich – udział podatków ekologicznych i podatków związanych z pracą
w łącznych dochodach z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – jest
wart przeanalizowania.
W latach 2000–2011 w UE zwiększył się o 10,1% stosunek podatków związanych z pracą do podatków ekologicznych – z poziomu 7,5 w 2000 roku do poziomu 8,3 w 2011 roku. W Unii Europejskiej nie nastąpiło więc przesunięcie podatków z pracy na opodatkowanie energii i podatki ekologiczne. W tym samym
okresie udział podatków ekologicznych w łącznych dochodach z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieznacznie zmniejszył się, a podatków z pracy
– wzrósł. Tendencja ta jest niezgodna z celami unijnej strategii zrównoważonego
rozwoju i strategii „Europa 2020”, które wymagają przejścia od opodatkowania
pracy w kierunku opodatkowania energii i podatków ekologicznych (wprowadzenie systemu podatkowego bardziej przyjaznego środowisku).11
11

Streszczenie…, op. cit., s. 14.
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Tabe l a 7
Udział podatków ekologicznych i podatków związanych z pracą w łącznych dochodach z podatków i
składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce i UE w latach 2000-2012
EU-27

Polska

Lata

podatki
z pracy
[%]

podatki stosunek podatków związanych
ekologiczne
z pracą do podatków
[%]
ekologicznych

podatki
z pracy
[%]

podatki stosunek podatków związanych
ekologiczne
z pracą do podatków
[%]
ekologicznych

2000

49,9

6,63

7,5

43,7

6,39

6,8

2001
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7,7
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6,38
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Źródło: Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [30-03-2014].

Tabe l a 8
Główne wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla UE-27 i Polski
Tematyka wskaźników zrównoważonego rozwoju
Rozwój społeczno-gospodarczy

Ocena zmiany w UE-27
(lub UE-28)
średnio zadowalająca

Ocena zmiany w Polsce
zadowalająca

Zrównoważona konsumpcja i produkcja

dość zadowalająca

niezadowalająca

Włączenie społeczne

niezadowalająca

niezadowalająca

Zmiany demogra iczne

zadowalająca

średnio zadowalająca

Zdrowie publiczne

średnio zadowalająca

dość zadowalająca

Zmiana klimatu i energia

dość zadowalająca

niezadowalająca

Zrównoważony transport

niezadowalająca

niezadowalająca

Globalne partnerstwo

niezadowalająca

niezadowalająca

Dobre rządzenie

niezadowalająca

dość zadowalająca

Źródło: opracowanie własne.
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W Polsce sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Stosunek podatków związanych
z pracą do podatków ekologicznych zmniejszył się z poziomu 6,8 w 2000 roku do
4,9 w 2011 roku, czyli niemal o 30%. W badanym okresie nastąpiło zmniejszenie
udziału podatków z pracy w łącznych dochodach z podatków z 43,7% do 38,5%.
Natomiast udział podatków ekologicznych wzrósł z poziomu 6,4% do 7,8%.

Podsumowanie
Wskaźniki omówione w niniejszym artykule pokazują dość niejednorodny
obraz sytuacji w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zarówno
w Unii Europejskiej, jak i w Polsce (tabela 8). Zakłócenia związane z wybuchem
kryzysu inansowo-gospodarczego znacznie utrudniają wyciągnięcie ogólnych
wniosków na temat tego, czy UE i Polska poczyniły postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Trudno jest ocenić, czy w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły
faktyczne postępy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Mając jednak na
uwadze, że prawie połowa wskaźników głównych dotyczących ZR wykazuje
umiarkowanie lub wyraźnie niekorzystne tendencje, konieczne jest poczynienie
większych wysiłków, aby wprowadzić UE i Polskę na drogę zrównoważonego
rozwoju.

Artykuł powstał w ramach grantu NCN: umowa nr 1905/B/H03/2011/40.
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PARETO ANALYSIS AND CLIMATE CHANGE: HOUSEHOLDS AS
A KEY POTENTIAL IN REDUCTION OF HARMFUL EMISSIONS
SUMMARY: This article investigates potential of limiting climate change by household sector in Poland. Pareto
analysis is presented as a tool for the selection of the key factors affecting the emission of greenhouse gases and
in particular the factors which can be in control of citizens and their households. Ecological activities based on
factors selected in such way should cause the largest effect out of resources engaged. Conducted three-level
Pareto analysis is applied to complex groups of factors that affect the state of a large system (which is the Earth’s
atmosphere).
The analysis has shown that heating of buildings and hot water is one of a few largest areas of CO2 emissions
influencing climate change – it constitutes 26% of total anthropogenic emissions. Within household sector
heating is the single largest air polluting source. While share in total current CO2 emissions is important to
determine most effective ecological activities – even more important is a potential of emissions’ reduction
within various sectors of energy consumption in Poland. Literature review has shown that buildings (most of
which are household buildings) constitute as high as 67% share in total potential of energy saving in Poland –
which implies also the largest potential in CO2 reduction by households.
KEY WORDS: climate change, Pareto principle, heating of buildings, renewable energy sources, eco-lifestyle
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Wstęp – zmiany klimatu a rosnące zużycie energii
Zmiany klimatu są ważnym skutkiem ubocznym rozwoju przemysłu. Zmiany
te są spowodowane zwiększoną o 50% emisją gazów cieplarnianych (głównie
CO2) względem poziomu z 1800 roku. Ta dodatkowa, ponadnaturalna emisja powoduje tak zwany efekt cieplarniany, co skutkuje wzrostem średniej temperatury
w atmosferze Ziemi od około 1900 roku (rysunek 1).
Wzrost temperatury powietrza powoduje zaburzenie naturalnej równowagi
ekosystemu planety. Następuje topnienie czap lodowych na biegunach Ziemi,
wzrost poziomu oceanów, początek zalewania nisko położonych terenów. Zwiększa się amplituda zjawisk pogodowych, powodując susze, powodzie czy huragany. Zaburza się równowaga biologiczna między gatunkami, następuje wymieranie gatunków i spadek bioróżnorodności. Jednym z przykładów jest spadek liczby gatunków ptaków (rysunek 2). Spadek bioróżnorodności zaburza równowagę
biologiczną i przez to sprzyja, przykładowo, powstawaniu nowych chorób.
Dane oraz widoczne skutki zmian klimatu świadczą o antropogennym pochodzeniu tych zjawisk. Dodatkowe emisje CO2 (obok źródeł naturalnych, jak
oceany czy wulkany) są w dużym stopniu spowodowane ciągle rosnącym zużyciem energii na świecie. Wzrost zużycia energii jest z kolei efektem wzajemnie
napędzającej się konsumpcji i produkcji w gospodarkach. Obecnie wzrost PKB
jest głównym celem rządów w większości krajów. Temu celowi towarzyszy założenie, że możliwy i celowy jest nieograniczony wzrost gospodarczy. To właśnie
założenie jest jednocześnie głównym źródłem rosnącej presji na środowisko naturalne1.
Poszukując jeszcze głębszych, rdzennych źródeł zanieczyszczenia środowiska wkracza się w sferę ludzkiej psychiki. Ostatecznie to człowiek, świadomie
i podświadomie, ma największy wpływ na swoje postępowanie. A zachowanie
i wybory człowieka wynikają z jego modeli myślowych2. Zatem tylko zmiany modeli myślowych mogą spowodować trwałą zmianę zachowań ludzi wobec środowiska.
Zmiany w świadomości człowieka trwale ograniczające presję na środowisko są jednak procesem długofalowym. Dlatego ważne jest równoległe wykorzystanie dorobku nauki do tworzenia konkretnych narzędzi technicznych, aby
ograniczać wpływ rosnącego zapotrzebowania energetycznego na środowisko.
Istnieje już obecnie kilka sposobów ograniczania zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, koncentrujących się na zamianie źródeł energii nieodnawialnych na
źródła odnawialne oraz stosowaniu energooszczędnych, niskoemisyjnych technologii w każdej sferze działalności człowieka (w wytwórczości, usługach, transporcie i w sferze bytowej).
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości ograniczania zmian klimatu
przy użyciu technologii ekologicznych przez sektor gospodarstw domowych.
B. Ryszawska, Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania
w Unii Europejskiej, Wrocław 2013, s. 25.
2 Ibidem, s. 22.
1
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Ry s u n e k 1
Wzrost średniej temperatury na Ziemi od połowy XIX wieku do dziś
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Źródło: Climatic research unit, za: Eurostat, www.slideplayer.pl [16-07-2014].

Spadek populacji ptaków

Ry s u n e k 2
Spadek populacji ptaków w latach 1990 – 2009 na terenie UE

* Wskaźnik 1990=100
Źródło: Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu [16-07-2014].
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Zostanie przedstawiona zasada Pareto jako narzędzie pozwalające na wyłonienie
kluczowych czynników wpływających na emisję gazów cieplarnianych, a następnie wybór działań możliwych do podjęcia przez obywateli, które przyniosą największy skutek przy użyciu ograniczonych zasobów. Wybór czynników najbardziej zanieczyszczających atmosferę, w tym tych, na które ma wpływ sektor gospodarstw domowych, zostanie dokonany na podstawie przeglądu literatury
oraz źródeł internetowych.

Skuteczne działanie – zasada Pareto
Dla szybkiego i skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatycznym konieczne jest rozumowanie systemowe3, czyli całościowa analiza oddziaływania
różnych szkodliwych czynników, względnej siły oddziaływania każdego z nich
oraz ich wzajemnych powiązań. Dzięki systemowemu podejściu można zwiększyć skuteczność ochrony środowiska – oddziałując głównie na te czynniki, które
powodują największe zanieczyszczenie.
Można tutaj zastosować zasadę Pareto, w której zapisano, że w każdym systemie znajduje się tylko niewielka liczba czynników, które mają największy
wpływ na stan całego systemu, a wpływ pozostałych czynników jest mniejszy.
Zasada ta opiera się na stwierdzonej empirycznie prawidłowości, że w przyrodzie, technice, działalności człowieka, gospodarce i innych obszarach zazwyczaj
20-30% przyczyn (czynników, nakładów) decyduje o około 70-80% skutków lub
rezultatów (rysunek 3).
Nazwa zasady pochodzi od nazwiska włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto. Na podstawie analizy danych statystycznych o dochodach ludności
we Włoszech w 1897 roku stwierdził on, że 80% majątku we Włoszech jest w posiadaniu 20% mieszkańców kraju.4 Nazwy „zasada Pareto” użył po raz pierwszy
dla opisu szerszej gamy zjawisk w 1941 roku Joseph Juran w swoich badaniach
nad poprawą jakości i usprawnianiem produkcji. Sformułował tę zasadę jako vital few (20%) and trivial many (80%)5.
Zasada Pareto oznacza „istnienie w rozkładzie danej cechy silnej koncentracji statystycznej niektórych czynników wpływających na wartość tej cechy”.
W przypadku analizy zmian klimatu cechą tą może być stopień zanieczyszczenia
systemu, jakim jest atmosfera Ziemi, a badaniu może podlegać stopień wpływu
różnych czynników antropogenicznych na tę cechę.
Wykorzystanie zasady Pareto jest dziś powszechne, przykładowo w usprawnianiu efektywności przedsiębiorstw. Polega na zebraniu danych o systemie
(przedsiębiorstwie, procesie, produkcie) i wyłonieniu tylko jednego lub kilku
kluczowych czynników wpływających na efektywność tego systemu. Na tej podIbidem, s. 19.
R. Koch, Zasada 80/20 – lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków, Łódź 2003.
5 F. Reh, Pareto’s Principle – The 80-20 Rule: How the 80/20 rule can help you be more effective,
www.management.about.com [16-07-2014].
3
4
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Ry s u n e k 3
Zasada Pareto

Źródło: www.produktywnie.pl [16-07-2014].

stawie wyznacza się działania, które najbardziej poprawią efektywność przedsiębiorstwa, czy jakość wyrobów i usług. Dzięki tej logice jest możliwe skupienie
ograniczonych zasobów irmy tylko na tych działaniach, które przyniosą największy efekt przy najmniejszym nakładzie zasobów.
Zdaniem autorów, zasada Pareto może być również skuteczna w zakresie
priorytetyzacji działań i środków skierowanych na ochronę środowiska. Szczególnie w zakresie optymalizacji działań, jakie dla ochrony klimatu może podjąć
indywidualny obywatel i członkowie jego gospodarstwa domowego. W badaniu
TNS OBOP z 2012 roku6, dotyczącym świadomości ekologicznej Polaków, aż 54%
respondentów uznało, że to obywatele mają największy wpływ na ochronę środowiska, nie rząd czy inne instytucje. Zatem mieszkańcy Polski zdają sobie już
sprawę ze swego oddziaływania na ekosystem i chcą przyczyniać się do ochrony
środowiska. Jednak jako pojedynczy obywatele mają ograniczone zasoby czasu
i środków i nie mogą zajmować się równolegle wieloma działaniami dla ochrony
klimatu. W odróżnieniu od obywateli – gminy i państwa, które posiadają odpowiednie służby i strategie środowiskowe, mogą zajmować się jednocześnie większą liczbą czynników szkodliwych dla środowiska7 Natomiast obywatele muszą
jasno widzieć względny wpływ różnych potencjalnych działań proekologicznych
jakie mogą podjąć i dla swej skuteczności skupić zasoby najlepiej na jednym8.
Skupienie się na jednym kluczowym czynniku przyniesie największy efekt.
A motywacja ekologiczna Polaków będzie optymalnie wykorzystana i nie będzie
rozpraszana na wiele modnych działań ekologicznych o relatywnie małym wpływie na środowisko.

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Warszawa 2012, www.
mos.gov.pl [16-07-2014].
7 Strategia UE 2020, www.mg.gov.pl [16-07-2014].
8 G. Keller, J. Papasan, Jedna rzecz – zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć, Łódź 2013.
6
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Wytwarzanie energii cieplnej jako dominujące źródło zmian klimatu
Poniżej zastosowano logikę zasady Pareto do wyłonienia najważniejszego
antropogenicznego czynnika wpływającego na emisje CO2 i stan atmosfery.
W przypadku stosowania analizy Pareto do złożonych grup czynników wpływających na stan dużego systemu (jak to jest w przypadku atmosfery Ziemi) jest
wskazane dokonanie kilkupoziomowej analizy „80/20”. Na każdym poziomie
analizy wyodrębnia się najważniejszą podgrupę czynników i w ramach tej podgrupy szuka z kolei najważniejszych czynników. Takie działania mają na celu doprowadzenie do odnalezienia pojedynczych czynników, mających największy
wpływ na stan systemu9. Poniżej zastosowano trójpoziomową analizę czynników
wpływających na stan atmosfery i zmiany klimatu Ziemi.

Poziom pierwszy analizy Pareto
Opracowanie portalu Ekoenergia.pl podaje, że wytwarzanie energii odpowiada za 75% emisji zanieczyszczeń do powietrza10. Opracowanie IBnGR informuje, że emisja CO2 związana z energią stanowiła w 2006 roku 77% wszystkich
gazów cieplarnianych emitowanych w Unii Europejskiej11. Według Eurostatu
ponad trzy czwarte emisji gazów cieplarnianych UE jest związanych z wytwarzaniem energii w procesie spalania (w sektorze energetycznym, ale też w transporcie, przemyśle i w gospodarstwach domowych, głównie w budynkach)12.
Wytwarzanie energii jest więc kluczowym obszarem działalności człowieka,
którym należy się zająć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu.

Poziom drugi analizy Pareto
Jak podaje raport TNS OBOP13, w zużyciu energii w Polsce aż 40% stanowi
energia zużywana przez budynki. W tym 34% zużywają budynki gospodarstw
domowych oraz 6% budynki szpitali, szkół, biura, urzędy, budynki przemysłowe
oraz handlowe. Na ogrzewanie budynków, w których mieszkamy, pracujemy, spędzamy czas wolny, ich oświetlenie, podgrzanie ciepłej wody, klimatyzację, użytkowanie sprzętu RTV i AGD potrzebujemy więcej energii niż cały przemysł czy
transport. Przestaje to dziwić, gdy uświadomimy sobie, że ponad 80% czasu spędzamy w budynkach, które stały się naszym podstawowym środowiskiem życiowym.

Szerzej: Diagram Pareto, www.governica.com [16-07-2014].
www.ekoenergia.dzien-e-mail.org [16-07-2014].
11 www.ppg.ibngr.pl [16-07-2014].
12 Opracowanie Eurostat: www.slideplayer.pl [16-07-2014].
13 Szóste paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii, 2007, www.6paliwo.pl [16-07-2014].
9
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Także Eurostat podaje, że w 2006 roku około 41% zużycia energii inalnej
nastąpiło w sektorze gospodarstw domowych i usług14. Według jeszcze innych
źródeł zużycie energii w gospodarstwach domowych w całkowitym zużyciu
energii szacuje się od około 30% do 50% w zależności od źródła.
Warto zaznaczyć, że cytowane dane pochodzą z różnych źródeł, nie mają
identycznej struktury i stąd są trudne do dokładnego porównywania. Jedne dane
dotyczą budynków, inne „gospodarstw domowych i usług” (chociaż zużycie energii w gospodarstwach domowych i usługach następuje głównie w budynkach).
Dlatego na potrzeby niniejszego opracowania dane o około 40% udziale budynków w zużyciu energii inalnej w Polsce należy odczytywać z dokładnością do
+/- kilku punktów procentowych. Jest to jednak przybliżenie, zdaniem autorów,
wystarczające. Najbardziej istotne jest to, że w każdym źródle danych budynki
bądź „gospodarstwa domowe i usługi” mają największy udział w zużyciu energii.

Poziom trzeci analizy Pareto
W budynkach znajdujących się w Polsce 71% zużycia energii to ciepło wykorzystane na ogrzewanie, a łącznie z ciepłem do podgrzania wody użytkowej stanowi to 84% (!) całkowitej energii zużywanej przez budynki. W całej UE udział
ten jest podobny i wynosi 86%.
Portal asue.de, zajmujący się efektywnością energetyczną, podaje nawet
89% udziału energii na c.o. i c.w.u. w całkowitym zużyciu energii w budynkach
(rysunek 4).

Ry s u n e k 4
Bilans zużycia energii w budynku jednorodzinnym

Źródło: www.asue.de [16-07-2014].
14

www.ec.europa.eu [16-07-2014].
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Powyższa, trójpoziomowa analiza Pareto pokazuje, że ogrzewanie budynków
generuje dużą część zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu. Aby oszacować
wielkość tej części, poniżej przemnożono udziały procentowe uzyskane na trzech
poziomach analizy Pareto: 75% (udział wytwarzania energii w emisji CO2) × 40%
(udział budynków w zużyciu energii inalnej w Polsce) × 87% (udział ogrzewania
domu i ciepłej wody w zużyciu energii w budynkach) = 26,1%
Oznacza to, że ogrzewanie budynków jest odpowiedzialne aż za 26% antropogennych emisji CO2 i zmian klimatu. Wytwarzanie ciepła jest zatem jednym
z kilku kluczowych czynników powodujących szkodliwe emisje i zmiany klimatu,
obok przemysłu czy transportu.
Patrząc z punktu widzenia wyboru działań, które mają największy potencjał
w redukcji zmian klimatu – znaczenie ogrzewania budynków jest jednak dużo
wyższe niż obliczone 26%. Ważny jest bowiem nie tylko sam udział różnych grup
odbiorców w zużyciu energii, ale także potencjał poprawy efektywności energetycznej w każdej z tych grup. Podejrzewany o największe zużycie energii przemysł w większości przypadków przeszedł już szkołę energooszczędności. Firmy
pochłaniające przed transformacją ustrojową najwięcej energii w konfrontacji
z gospodarką rynkową upadają lub zmieniają technologie i podejście do gospodarowania energią na efektywne i oszczędne. W transporcie ten proces również
postępuje, a zużywające nadmierne ilości paliwa samochody sukcesywnie zastępowane są przez pojazdy ekonomiczne w eksploatacji i oszczędne w emisjach.
Największy niewykorzystany potencjał energooszczędności wciąż stanowią budynki15.
Według Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i jej raportu
Możliwości zwiększenia efektywności energetycznej Polski w ramach wdrażania
pakietu energetyczno – klimatycznego największy potencjał w Polsce stanowi poprawa efektywności wykorzystania ciepła w budynkach – aż 67%, następnie poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej – około 19% oraz poprawa
sprawności napędów – 5,8% i stosowanie sprawniejszego sprzętu w gospodarstwach domowych – 4,6%16.
Aż 67% udział budynków w potencjale zwiększenia energooszczędności
w Polsce jest typowym przykładem efektu Pareto – jeden czynnik dominuje,
a wszystkie pozostałe czynniki mają potencjał tylko 33%.

Kluczowe działania w ramach wytwarzania ciepła
w budynkach ograniczające szkodliwe emisje
Większość budynków jest w posiadaniu gospodarstw domowych. Zatem wytwarzanie ciepła w budynkach jest obszarem, gdzie działania proekologiczne
w gospodarstwach domowych przyniosą największą redukcję szkodliwych emi15

Szóste paliwo …, op. cit.

16 Możliwości zwiększania efektywności energetycznej Polski w ramach wdrażania pakietu ener-

getyczno-klimatycznego, Katowice 2009.
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sji do atmosfery. Tym bardziej, że członkowie gospodarstwa domowego nie mają
zazwyczaj wpływu na działania proekologiczne w przemyśle czy energetyce.
Jak pokazało badanie TNS OBOP, aż 82% Polaków nie ma niestety świadomości, że najwięcej energii zużywa się nie w przemyśle czy w transporcie, lecz na
eksploatację budynków. I tylko jedna czwarta Polaków zdaje sobie sprawę,
że około 85% energii zużywanej przez budynki stanowi ogrzewanie.17
Jeśli ogrzewanie ma tak duży udział w szkodliwych emisjach, a świadomość
tego wśród obywateli jest tak znikoma, to właśnie w tym obszarze istnieje największy potencjał zmniejszenia szkodliwych emisji w Polsce. Dlatego dużą część
środków i działań na ochronę środowiska należy przeznaczyć na:
• wspieranie stosowania odnawialnych źródeł ciepła;
• ograniczanie zużycia energii cieplnej przez wspieranie nowoczesnych technologii energooszczędnego budownictwa;
• optymalizację powierzchni ogrzewanej w nowo budowanych domach do rzeczywiście potrzebnej do życia, w ramach ekologicznego stylu życia;
• promowanie powyższych działań wśród obywateli.

Wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii
Istnieje kilka rodzajów ogrzewania budynków, które czerpią ciepło całkowicie lub w większości z zasobów odnawialnych. Każde z nich ma wady i zalety.
Piece na biomasę są źródłem bardzo taniej energii cieplnej. Jednak piec wymaga większej lub mniejszej obsługi ze strony właściciela budynku w zależności
od stopnia automatyzacji, a zerowy bilans emisji CO2 ma miejsce tylko wtedy, gdy
biomasa nie jest uprawiana w miejsce żywności czy po wycince lasu.
Kolektory słoneczne to ekologiczne źródło energii odnawialnej. Jednak jest
to źródło niestabilne, zależne od pogody, wykorzystywane głównie do podgrzewania ciepłej wody, sezonowe, a jego efektywność zależy od położenia dachu
względem słońca i przeszkód terenowych. Jednak pewne nisze rynkowe są korzystne dla zastosowania kolektorów, na przykład pensjonaty wczasowe nad
morzem.
Instalacje kogeneracyjne biogazowe dla gospodarstw domowych są obecnie
mało opłacalne i sensowne tylko przy dostępie do bardzo taniej biomasy odpadowej.
Powietrzne pompy ciepła są nowoczesnymi źródłami ogrzewania, ale na razie ta technologia nie zapewnia stabilnej efektywności przy niższych ujemnych
temperaturach. W warunkach polskich pompy ciepła czerpiące ciepło z atmosfery nie mogą być więc wyłącznym źródłem ogrzewania w budynkach.
Najwygodniejszą, bezobsługową, dojrzałą technologią ogrzewania budynków jest pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym: pionowym, poziomym bądź
z wymiennikiem do wód gruntowych. Najnowsze pompy uzyskują już 75-80%
ciepła z gruntu, a tylko 20-25% z energii elektrycznej. Są one szczególnie korzystne dla użytkowników nieposiadających dostępu do gazu sieciowego i niezainteresowanych obsługą pieców biomasowych. Gruntowa pompa ciepła posiada
17

Szóste paliwo …, op. cit.
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stałą efektywność niezależnie od pory roku, więc zapewnia stałą moc grzewczą.
Jest też, obok pieców na biomasę, źródłem o najniższych kosztach eksploatacyjnych na poziomie 12-14 groszy za kWh ciepła.
Z punktu widzenia ochrony środowiska wadą pompy ciepła jest to, że pobiera pewną ilość energii elektrycznej z sieci i dlatego jest niekiedy uważana za źródło ciepła nie w pełni ekologiczne. Jednak ze względu na wysoką sprawność
pomp gruntowych (COP=4 do 5) emisja CO2 spowodowana poborem prądu przez
pompę ciepła jest dwukrotnie niższa niż emisja przy ogrzewaniu gazowym oraz
wielokrotnie niższa niż przy ogrzewaniu olejowym i węglowym (rysunek 5).

R y sun e k 5
Emisja CO2 związana z różnymi źródłami ogrzewania (pompa ciepła oznaczona „04_elektr. PC”)

Źródło: www.instalreporter.pl [16-07-2014].

Barierą w stosowaniu gruntowych pomp ciepła jest ich wysoka cena. Jednak
bardzo niska cena 1 kWh ciepła w czasie użytkowania pompy zwykle zapewnia
opłacalność ekonomiczną instalacji18. Poza tym uruchamiany obecnie przez
NFOŚ program wsparcia „Prosument”19 likwiduje wspomnianą barierę inwestycyjną zapewniając kredytowanie zakupu źródła ciepła OZE w 100%. Warunkiem
jest jednak powiązanie, na przykład pompy ciepła, z odnawialnym źródłem elektryczności. Przy czym, na źródło elektryczności gospodarstwo domowe otrzyma
aż 40% dotacji, a na źródło ciepła tylko 20%. Jak pokazuje wynik analizy Pareto
zawartej w niniejszym artykule, takie rozłożenie akcentów wsparcia dotacyjnego
powinno przynajmniej ulec odwróceniu, aby redukcja CO2 w wyniku programu
była dużo większa. Co więcej, uzależnienie uzyskania dotacji na ogrzewanie od
zamontowania również źródeł elektryczności OZE wydaje się nieuzasadnione
wobec jawnego oporu branży energetycznej i Rządu przed podłączaniem prosumentów do sieci energetycznej. Może to utrudniać gospodarstwom przystąpienie do programu, a przez to spowolnić redukcję emisji CO2. Ponieważ jednak
program „Prosument” jest programem pilotażowym i jego twórcy są otwarci na
18
19

W przypadku gdy alternatywą jest ogrzewanie elektryczne lub gaz propan-butan.
Prosument – do inansowanie instalacji OZE, www.nfosigw.gov.pl [16-07-2014].
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korekty20 – wyniki niniejszej analizy Pareto mogłyby być przyczynkiem do udoskonalenia tego programu.

Energooszczędne technologie budowlane
Inwestycja w odnawialne źródło ogrzewania budynku nie jest jedynym sposobem zmniejszenia zużycia ciepła i zanieczyszczenia powietrza. Podobny efekt
przynosi inwestycja w bardzo efektywną izolację cieplną budynku (domy z kategorii energooszczędnych i pasywnych). Gruba izolacja bardzo obniża zarówno
zapotrzebowanie na energię cieplną, jak i szkodliwe emisje. W domach pasywnych wystarczy niewielkie, bardzo tanie w zakupie ogrzewanie elektryczne o niskim zużyciu prądu oraz znikomych emisjach. W takim wypadku inwestycja,
przykładowo, w pompę ciepła byłaby mniej opłacalna inansowo.
Przy projektowaniu domu najlepiej jednak oba te sposoby oszczędzania
energii cieplnej analizować łącznie, czyli zastosować systemowe podejście do
kalkulowania efektywności energetycznej budynku21. Nie powinno się decydować o zakupie źródła ciepła OZE bez porównania jego kosztów inwestycyjnych
do inwestycji w termoizolację domu. Efektywna izolacja może dać podobny lub
wyższy efekt oszczędności ciepła i emisji niż przykładowo pompa ciepła. Efekt
oszczędności ciepła w zależności od jakości izolacji pokazuje rysunek 6.
Wbrew obiegowym opiniom dom pasywny czy energooszczędny nie musi
być znacząco droższy od domu w standardowej technologii budownictwa22,
a przy uwzględnieniu dotacji z NFOŚiGW może nawet być tańszy. Jest to możliwe

Ry s u n e k 6
Zapotrzebowanie na energię w zależności od standardu energetycznego budynku

Źródło: Instytut Budynków Pasywnych, www.oknapasywne.eu [16-07-2014].
20

www.wodr.poznan.pl [20-07-2014].

21 Technology map of the European Strategic Energy Technology Plan, s. 124, www.ec.europa.eu

[16-07-2014].
www.aluplast.com.pl [16-07-2014]

22 Szerzej:
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z uwagi na brak potrzeby powierzchni na źródło ciepła i paliwo, brak komina,
kosztów przyłącza gazowego, instalacji centralnego ogrzewania. Należy zaprojektować prostą bryłę budynku, bez wieżyczek i lukarn. Dodatkowo dotacje na
domy pasywne i energooszczędne są obecnie wyższe niż na odnawialne źródła
ciepła. W przypadku gdy dom pasywny, przy określonych założeniach, nie jest
droższy od tradycyjnego, redukcja zużycia ciepła i szkodliwych emisji jest bezinwestycyjna. Podobny przypadek jest opisany w pracy23 dotyczącej optymalizacji
źródła ciepła domu oraz jego standardu energetycznego – gdzie dom o podobnym metrażu w standardzie niskoenergetycznym izolacji, przy uwzględnieniu
dotacji, okazał się o kilka procent tańszy niż w standardowej izolacji, a miał dwukrotnie niższe zapotrzebowanie na ciepło.

Ograniczenie powierzchni domu jako decyzja ekonomiczna oraz ekologiczna
Trzecim sposobem zmniejszenia zużycia energii cieplnej w domu jest minimalizowanie jego powierzchni do rzeczywistych potrzeb życiowych rodziny.
Ten sposób wymaga tylko niewielkiej inwestycji w usługi architekta, który wskaże możliwość zaprojektowania mniejszego, a równie funkcjonalnego rozkładu
powierzchni domu. Należałoby promować ideę budowy domów o niewielkiej
powierzchni, dopasowanej do rzeczywistych potrzeb rodziny – w ramach ekologicznego stylu życia.

Głębsze przyczyny zmian klimatu
Należy jednak pamiętać, że technologiczne sposoby zmniejszania szkodliwych emisji, nawet przy zoptymalizowaniu ich skuteczności przez zasadę Pareto,
to działania doraźne, ograniczające skutki, a nie eliminujące rdzenne przyczyny
zanieczyszczenia środowiska. Przyczyną zmian klimatu jest presja na środowisko wywołana założeniem, że wzrost gospodarczy może być nieograniczony.
Poszukując jeszcze głębszych przyczyn degradacji środowiska, można zadać pytanie: co jest podłożem założenia o nieograniczonym wzroście gospodarczym:
fascynacja ludzi nieograniczonymi możliwościami nauki i techniki, ideologia indywidualizmu w kapitalizmie? przesłaniająca znaczenie więzi człowieka ze społecznością i naturą; dążący do samopomnażania kapitał, sztucznie napędzający
koniunkturę gospodarczą? marketing potrzeb kreowanych jako sztuczne napędzanie sprzedaży i trudność człowieka w odróżnieniu potrzeb naturalnych od
wykreowanych? normatywna rola reklam zawierających przekaz „lepiej mieć
więcej”? konsumpcja „dla statusu”, wspomagająca poczucie własnej wartości, obniżone osłabieniem więzi rodzinnych i społecznych?; bariery w percepcji zagrożeń i związków przyczynowo-skutkowych w coraz bardziej złożonym i skomplikowanym świecie, percepcji utrudnionej długim czasem od zadziałania (lub
M. Nagel, Optymalizacja systemu grzewczego z perspektywy inansowej dla nowoprojektowanego domu jednorodzinnego w zależności od źródła energii i standardu energetycznego budynku, praca dyplomowa w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje w OZE”, Wrocław 2013.
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skumulowania) czynnika szkodliwego do jego zauważalnych wpływów na człowieka i na cały ekosystem?
Hipotezy tego typu można mnożyć, ale wszystkie pokazują, że rdzenne przyczyny niszczenia ekosystemu mieszczą się w samym człowieku, w jego modelach
myślowych i wartościach. Najważniejszym działaniem jest więc poszerzanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa i transformacja do zielonej gospodarki,
w której głównym wskaźnikiem dobrobytu nie byłby tylko poziom PKB,
ale wskaźniki dobrostanu całego społeczeństwa i natury, zawierające również
dorobek nauk humanistycznych. Przykłady takich wskaźników zaproponowała
B. Ryszawska24.
Obecnemu kryzysowi w sferze ekonomicznej towarzyszy kryzys w sferze
społecznej, politycznej, światopoglądowej. Dlatego kryzys ten jest „oknem możliwości”, chwilowym otwarciem świata zachodniego na przemyślenie obecnego
systemu funkcjonowania, opartego na założeniu nieograniczonego wzrostu.
Wydaje się, że taki ekologiczny styl życia jest już mocno rozwinięty, przykładowo,
w krajach skandynawskich, o najdłuższej tradycji ekologicznej. Są więc już wzory,
a rządy, instytucje i całe społeczności mogą je adaptować i rozwijać.

Podsumowanie
Stosując zasadę Pareto można wybrać działania najefektywniej redukujące
szkodliwe emisje do atmosfery. Jej zastosowanie pokazało, że redukcja zużycia
ciepła ze źródeł nieodnawialnych na ogrzewanie budynków i ciepłej wody jest
obszarem o ogromnym potencjale redukcji emisji w Polsce. Dla gospodarstw domowych jest obszarem kluczowym. Ograniczenie zużycia ciepła ze źródeł nieodnawialnych można uzyskać przez stosowanie odnawialnych źródeł ciepła, nowoczesnych technologii termoizolacyjnych i rekuperacyjnych w budynkach, a także
przez ograniczanie ogrzewanej powierzchni domu z pomocą inteligentnych technik architektonicznych. Wynik analizy Pareto może też być przesłanką do skorygowania nowego programu wsparcia OZE z NFOŚiGW o nazwie „Prosument”,
tak aby priorytetem było inansowanie odnawialnych źródeł ciepła, a nie elektryczności, jak to jest obecnie.
Stosowanie technicznych metod redukcji emisji, wsparte inansowo i zoptymalizowane zasadą Pareto, może skutecznie ograniczyć zmiany klimatu. Długofalowo, wobec rosnącego nieustannie zużycia energii, może jednak nie wystarczyć
do trwałego zatrzymania tych zmian. Należy równolegle eliminować rdzenne
przyczyny zanieczyszczenia środowiska, które leżą w samym człowieku i jego
modelach myślowych. Kluczowe jest uświadamianie związków człowieka z ekosystemem i rozwijanie przyjaznego naturze stylu życia.
Artykuł przygotowano w ramach projektu badawczego „Wartościowanie efektów środowiskowych w analizie kosztów i korzyści inwestycji w niskoemisyjne źródła energii” UMO-2011/01/
B/HS4/02322 realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, inansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki
24

B. Ryszawska, op. cit.
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ECONOMIC DETERMINANTS OF COMPUTER MODELING
OF THE DRINKING WATER-SUPPLY SYSTEM
SUMMARY: EU Maintaining proper water flow rate in supply networks (min. 0.5 m/s) prevents the accumulation
of deposits on the walls of water pipes. This affects the water quality and operating costs of water supply systems.
Too low speeds affect the deterioration of water quality and increase the risk of failure. This significantly increases
the cost of water treatment and operation of water supply systems, including troubleshooting.
Dynamic model of water supply network is a powerful tool to help observe and regulate the flow and pressure of
water, it allows taking reasoned decisions regarding the operation, modernization and expansion of the entire
water supply system of the city or municipality.
Water distribution systems in the earlier years were designed for much greater demand for water. Fire stringent
standards that have to comply built aqueducts brought together with a decrease in water demand that the
current water supply system of this type are exaggerated. Analysis of the velocity distribution is made to the
existing state models surveyed water supply networks showed that in most cables of its values are smaller than
the velocity required.
This paper presents results of calculation of flow velocity in water networks made using computer modeling of
water supply systems.
KEY WORDS: water supply, computer model of water-supply net, water, economic determinants of computer
modeling

Studia i materiały

Wstęp
W pracy porównano wynik komputerowych symulacji w sześciu sieciach
wodociągowych w województwie podlaskim (Łapy, Czarna Białostocka,
Choroszcz, Wasilków, Dąbrowa Białostocka, Supraśl). Do badań wybrano
układy wodociągowe charakterystyczne dla małych gmin województwa podlaskiego położonych na terenach rolniczo-przemysłowych, mało zróżnicowanych pod względem rzeźby terenu i o zbliżonym zapotrzebowaniu na wodę1.
Opracowanie danych o funkcjonowaniu sieci wymagało opracowania własnych metod przetwarzania zdobytych informacji o rzeczywistych zużyciach
wody. Do odwzorowania układu sieci przewodów z dokładnymi średnicami, długościami i rzędnymi wykorzystano nowoczesne mapy cyfrowe. Symulacje komputerowe przeprowadzono za pomocą programu Epanet.
W badaniach nad modelami wykonano szereg wariantów symulujących działanie istniejących systemów dystrybucji oraz rozwiązania mające na celu regulację ciśnienia i przepływów wody. Przeprowadzono analizy wieku wody, rozprzestrzeniania się związków chloru oraz koszty pracy pomp w różnych warunkach
eksploatacyjnych.
Integralną częścią procesu tworzenia modeli były badania terenowe, które
umożliwiły dostosowanie wartości i ich parametrów do warunków rzeczywistych.
Podstawową częścią badań terenowych było wykonanie pomiarów ciśnienia
za pomocą nowoczesnych rejestratorów. Uzyskane dane pozwoliły na kalibrację
wykonanych modeli.

Metodyka
W trakcie budowy modeli komputerowych wyróżniamy trzy fazy budowy
modelu komputerowego sieci wodociągowej:
1) zbieranie i gromadzenie informacji o strukturze sieci wraz z obiektami;
2) budowa numerycznego modelu przepływów:
• tworzenie modelu strukturalnego istniejącego układu,
• wyznaczenie węzłowych poborów wody;
3) tarowanie modelu przepływów wraz z badaniami terenowymi2.

L. Dzienis, M. Lebiedowski, Water supply and water treatment systems in agricultural and industrial regions – selected problems, “Polish Journal of Environmental Studies – Series of Monographs” 2009 t. 2.
2 M. Kulbik, Tarowanie modeli przepływów z uwzględnieniem specy iki działania miejskich układów wodociągowych w Polsce, Seminarium Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001.
1
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W każdej z trzech faz konstruowania modelu należy wykonać szereg zadań
szczegółowych według określonej specy ikacji. Wstępne zadanie stanowi wybór
określonego użytkowego programu komputerowego wraz z jego charakterystyką. Natomiast ostatnia faza pracy polega na wdrożeniu modelu do praktyki projektowej i eksploatacyjnej.
Stopień rozpoznania konkretnego systemu wodociągowego powinien
być szczegółowy, aby spowodować merytoryczną jedność rzeczywistego
obiektu z jego modelem. Szczególnie dotyczy to etapu tarowania modelu.
Prawidłowa jego realizacja jest niezmiernie ważna dla późniejszej jego przydatności3.

Gromadzenie danych do modelowania
Najczęściej zbieranie danych wiąże się z koniecznością pozyskania następujących materiałów4:
• planów sytuacyjno-wysokościowych terenu z wytrasowaną siecią przewodów i lokalizacją obiektów w postaci mapy tradycyjnej lub numerycznej;
• planów ogólnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
danego terenu;
• powykonawczej dokumentacji technicznej, którą zazwyczaj cechuje niekompletność;
• sprawozdania rocznego z działalności przedsiębiorstwa;
• danych o odbiorcach wody i ilości jej sprzedaży;
• raportu dobowego z eksploatacji obiektów;
• spisu środków trwałych w przedsiębiorstwie;
• dokumentacji o awaryjności sieci.

Budowa modelu strukturalnego podsystemu wodociągowego
Budowa podmodelu strukturalnego polega na odwzorowaniu geometrii sieci
w połączeniu z lokalizacją obiektów w danym systemie wodociągowym. Na podstawie materiałów źródłowych dąży się do przedstawienia rzeczywistej struktury
sieci przewodów (gałęzi) i ich połączeń (węzłów) w formie graficznej w postaci
schematu. W analogiczny sposób tworzy się także schematy rozmieszczenia
urządzeń we wszystkich obiektach zgodnie z usytuowaniem ich w ciągach
technologicznych. W rezultacie powstaje obraz systemu wodociągowego, na
którym oznacza się wszystkie węzły (n) i gałęzie (m) dowolnymi numerami
identyfikacyjnymi. Załóżmy, że podzbiór N = {ni} jest zbiorem wszystkich węzłów
sieci. Natomiast podzbiór M = {mj} jest zbiorem wszystkich gałęzi. Jednoznaczny
S. Denczew, Podstawy modelowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji: teoria
i praktyka, Warszawa 2006.
4 K. Knapik, Czasoprzestrzenna symulacja działania systemu dystrybucji wody, Kraków 1989.
3

Studia i materiały

opis sieci przedstawia się umownie jako graf G = {N, M} określony dwoma zde iniowanymi podzbiorami.
Jednym z najistotniejszych zadań w procesie budowy modelu komputerowego danego systemu wodociągowego jest ustalenie wartości węzłowych
wydatków (poboru wody) oraz jego przestrzennego i czasowego rozkładu.
Parametr ten powinien być określony w modelu układu wodociągowego
z siecią przewymiarowaną. Dokładność oszacowania wartości i zmienności
czasowo-przestrzennej tego parametru wpływa na poprawność odwzorowania rzeczywistego rozkładu przepływów w sieci. W sieciach przewymiarowanych chwilowy przyrost prędkości w przewodach spowodowany wzrostem poboru wody, decyduje w znacznie większym stopniu o wzroście spadku naporu hydraulicznego aniżeli zmiana chropowatości rurociągów. Wynika
to z faktu, że spadek hydrauliczny jest zależnością kwadratową w relacji do
wzrostu prędkości, a liniową w stosunku do zmiany chropowatości.5
W modelu, w celu określenia wartości średniego dobowego zapotrzebowania na wodę i jej godzinowego rozkładu zazwyczaj, wykorzystuje się normatywne wskaźniki zużycia wody i współczynniki nierównomierności jej poboru. Tylko
w nielicznych przypadkach wskaźniki normatywne podlegają uaktualnianiu metodą prób i błędów na etapie wery ikacji modelu na podstawie pomiarów eksploatacyjnych. Znaczna rozbieżność pomiędzy wartościami normatywnymi wskaźników a ich wielkościami rzeczywistego poboru wody, sprawia, iż w praktyce
przydatność ich jest ograniczona6.
Podstawą analiz w systemie wodociągowym są wyniki eksploatacyjnych pomiarów kontrolnych w roku poprzedzającym utworzenie modelu, to jest zbiór
odczytów wodomierzowych wszystkich odbiorców wody (zużycie) oraz rejestr
wielkości jej produkcji. Metoda ta różni się zdecydowanie w porównaniu z dotychczas stosowanymi, ponieważ określa się indywidualne wielkości faktycznego
poboru wody dla każdego odbiorcy z jednoczesnym uwzględnieniem ich rzeczywistego czasowo-przestrzennego rozkładu w obszarze zasilania. Reprezentatywność zgromadzonego zbioru danych pomiarowych wynika z ich ukształtowania przez specy iczne warunki zasilania i poboru wody w konkretnym systemie
wodociągowym7.

Proces tarowania modelu
W wyniku właściwie przeprowadzonego procesu tarowania modelu można
osiągnąć następujące efekty:
• niezbędne uwiarygodnienie modelu;
• ujawnienie i usunięcie błędów w danych wejściowych;
E. W. Mielcarzewicz, Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę, Warszawa 2000.
M. Kulbik, Komputerowa symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych,
„Monogra ie” 49, Gdańsk 2004.
7 M. Kulbik, Wdrożeniowe przykłady zastosowania modeli symulacyjnych w branży wodociągowej, Informacja INSTAL 1998, t. 178, nr 12.
5
6
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R y sun e k 1
Rejestrator pomiarów ciśnienia wody Biatel Cellbox HN, zamontowany w hydrancie nadziemnym

Źródło: opracowanie własne.

•

pogłębienie wiedzy o działaniu czynnego systemu i jego hydraulicznej sprawności.
Uwiarygodnienie modelu jest podstawowym warunkiem jego wdrożenia do
praktyki projektowej i eksploatacyjnej. Oczekiwany stan zgodności modelu z jego
obiektem rzeczywistym uzyskuje się przez określenie stopnia dokładności odwzorowania systemu wskutek przetestowania danych wejściowych i oszacowania jego parametrów. W trakcie prowadzonych prac, często konieczna jest korekta niektórych połączeń przewodów, a także zmiana niepoprawnie ustalonych
średnic, długości lub/i rodzaju materiału użytych przewodów.
W wyniku tarowania modelu pozyskiwana jest rzeczywista wiedza o budowie systemu, jego działaniu oraz sprawności hydraulicznej sieci. Znajomość ta
jest efektem wykonanych badań terenowych, testowania modelu oraz przeprowadzenia wery ikacji danych. Zdobyta wiedza i doświadczenie podczas budowy
modelu pozwala ocenić stosowane dotychczas techniki operacyjne w eksploatacji
systemu, a także zaproponować bardziej racjonalne rozwiązania strukturalne, które następnie można zwery ikować za pomocą utworzonego modelu przepływów8.
W celu zwery ikowania budowanego modelu sieci wodociągowej w wybranych
punktach montuje się rejestratory ciśnienia i przepływów. Zebrane w ten sposób pomiary posłużą do porównania i kalibracji w danych punktach sieci uzyskiwanych za
pomocą modelu oraz za pomocą rzeczywistych wartości z rejestratorów.
Na podstawie wery ikacji wartości uzyskanych z modelowania ze zmierzonymi w wybranych punktach sieci za pomocą rejestratorów ciśnienia i przepływu
(rysunek 1, rysunek 2), wykonuje się kalibrację sieci wodociągowych warunkującą prawidłową ocenę hydraulicznych warunków jej pracy9.

8
9

M. Kulbik, Tarowanie modeli …, op. cit.
K. Knapik, op. cit.

Studia i materiały

Ry s u n e k 2
Przenośny przepływomierz ultradźwiękowy do tymczasowych pomiarów przepływu cieczy
z zewnątrz rurociągu Proline Prosonic Flow 93T

Źródło: opracowanie własne.

Statystyczna ocena porównawcza wyników pomiarów i symulacji
W celu oceny wiarygodności utworzonych modeli ze stanem rzeczywistym
przeprowadza się statystyczną ocenę porównawczą wyników pomiarów i symulacji.
Statystyki dla każdego punktu (węzła) zawierają średnią obserwowaną wartość, średnią symulowaną wartość, średni błąd bezwzględny pomiędzy wszystkimi parami wartości (obserwowaną i symulowaną). Te same statystyki obliczone
zostały dla sieci jako całości. Oblicza się współczynnik korelacji między średnią
wartością obserwowaną a średnią wartością symulowaną w każdym porównywanym punkcie.
Na wykresie korelacji kreśli się rozrzut obserwowanych i modelowanych
wartości dla pomiarów w każdym rozważanym punkcie (węźle). Każdy punkt
jest przedstawiony innym kolorem. Im bardziej punkty te skupiają się wokół prostej o nachyleniu 45o, tym lepiej pasują do siebie wyniki pomiarów i modelowania10.
Przykładowe porównanie średnich wartości obserwowanych i modelowanych przedstawiono na rysunku 3.
10 W. Kruszyński, Modelowanie ciśnienia i przepływów w sieci wodociągowej przy zmniejszającym się zapotrzebowaniu na wodę, Białystok 2011.
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R y sun e k 3
Średnie wartości ciśnienia modelowane i obserwowane w punktach (węzłach) pomiarowych pomiaru
w sieci wodociągowej gminy Czarna Białostocka

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań
Zebrane dane oraz wyniki pomiarów posłużyły do stworzenia komputerowych modeli sieci wodociągowych dla badanych miejscowości i gmin w województwie podlaskim – Łapy, Czarna Białostocka, Choroszcz, Wasilków, Dąbrowa
Białostocka oraz w Supraśl. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy model
sieci wodociągowej odwzorowany w programie Epanet.
Do programu EPANET zostały wprowadzone dane charakteryzujące poszczególne węzły i przewody wodociągowe, w celu przeprowadzenia analiz modelowanej sieci. Dla węzłów uzupełnione zostały takie dane jak rzędna terenu,
rozbiór wody, natomiast w przypadku przewodów wodociągowych: długość,
średnice i chropowatość. W oparciu o te dane wyliczono dla węzłów ciśnienie,
a dla przewodów wodociągowych przepływ, prędkość oraz współczynnik strat
jednostkowych. Przeprowadzono analizy rozkładu ciśnienia, prędkości, przepływów wody oraz wykonano analizy izykochemiczne oraz ekonomiczne. Wyniki
tych obliczeń zaprezentowano w postaci tabel oraz wykresów. Na podstawie wygenerowanego przez program pełnego raportu zawierającego rezultaty obliczeń
opracowano wyniki dla wszystkich węzłów oraz przewodów wodociągowych.
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Ry s u n e k 4
Model sieci wodociągowej miasta Supraśl utworzonej za pomocą programu EPANET

Źródło: opracowanie własne.

W analizowanych systemach dystrybucji wody prędkość przepływu jest bardzo niska, mieszcząca się w zakresie 0,001 – 0,15 m/s (tabela 1, rysunek 5).
Zjawisko to jest bardzo niekorzystne dla prawidłowego funkcjonowania systemu
wodociągowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, zaleca się aby prędkość wody mieściła się w przedziale 0,5 – 1,3 m/s11.
Analiza wieku wody w Łapach pokazała obszary gdzie stojąca woda starzeje
się, nie mając ujścia i nie ustępując miejsca świeżej. Stagnacja wody szczególnie
odznacza się w północno-zachodniej części. Przy analizie trwającej 240 godzin
(10 dni), woda w tym rejonie ma wiek ponad 8 dni, co ma wpływ na jej jakość
(rysunek 6). Jest to potencjalne miejsce pojawienia się wtórnego skażenia. Wodę
w tym rejonie należy częściej monitorować pod względem izykochemicznym
i bakteriologicznym oraz regularnie płukać rurociągi.
Program Epanet oblicza zużytą energię elektryczną do zasilania pomp. Dzięki
temu każdą mody ikację sieci można porównać pod kątem oszczędności energii,
co udokumentuje zasadność podjętych działań. Do obliczeń zużycia energii przyjęto średnią cenę energii na poziomie 63 groszy za 1 kWh i otrzymano wyniki jak
w tabeli 2.
Dzienny koszt energii zużytej do tłoczenia wody wynosi 143,45 zł.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461
z 2009 r.), rozdział 1, nr 114.

11
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Tab e la 1
Średnia prędkość wody w przewodach wodociągowych badanych obiektów
Sieć wodociągowa
(miejscowość/gmina)

Liczba mieszkańców

Zużycie wody
[m3/d]

Łapy

23000

1383

0,05

Czarna Białostocka

11775

800

0,04

Choroszcz

12703

1830

0,15

Wasilków
Dąbrowa Białostocka
Supraśl

Średnia prędkość wody
[m/s]

7300

953

0,02

12916

532

0,012

4500

335

0,001

Źródło: opracowanie własne.

R y sun e k 5
Wykres średniej prędkości wody w przewodach wodociągowych badanych obiektów
0,16
0,14

[prędkość (m/s)]

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Łapy

Czarna
Białostocka

Choroszcz

Wasilków

Dąbrowa
Białostocka

Supraśl

[sieć wodociągowa]

Źródło: opracowanie własne.

Tab e la 2
Raport zużycia energii w sieci wodociągowej w Łapach
Pompa

Zużycie [%]

Średnia sprawność
[%]

kWh/m3

Średnia

Szczytowa

kW

kW

Koszt /dzień zł

P

100

63.55

0.19

2.96

4.07

46.14

S

100

68.39

0.16

3.07

4.89

47.86

D

100

69.28

0.16

3.17

5.02

49.44

Koszt całkowity

Źródło: opracowanie własne.
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Ry s u n e k 6
Wiek wody w wodociągu w Łapach w czasie symulacji trwającej 240 godzin

Źródło: opracowanie własne.

Celem określenia opłacalności wykonywanych zmian wystarczy wygenerować nowy raport i porównać z wyjściowym.

Podsumowanie
Komputerowe modelowanie sieci wodociągowych jest wydajnym narzędziem do znajdywania przyczyn zwiększonych kosztów eksploatacji systemu
dystrybucji wody pitnej. Symulacje prowadzone w programach modelujących
umożliwiają szybkie znalezienie optymalnego wariantu rozwiązania problemu
z eksploatacją bądź też efektywny ekonomicznie kierunek modernizacji sieci wodociągowej.
W trakcie modelowania badanych sieci wodociągowych wykazano, że systemy dystrybucji wody projektowane były na dużo większe zapotrzebowania na
wodę. Surowe normy przeciwpożarowe, które musiały spełniać budowane dawniej wodociągi, spowodowały wraz ze spadkiem zapotrzebowania na wodę, że
obecnie wodociągi tego typu są przewymiarowane. Analiza rozkładu prędkości
wykonana na modelach stanu istniejącego badanych sieci wodociągowych wykazała, iż w większości przewodów jej wartości są mniejsze od zalecanego poziomu
0,5 m/s. Prędkość płynięcia wody w przewodach ma znaczenie dla samooczyszczania rur oraz czystości biologicznej wody. Zbyt mała prędkość wody w rurach
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powoduje odkładanie osadów na dnie rurociągów. Z czasem dochodzi do zmniejszenia drożności przewodu, co powoduje wzrost ciśnienia i prędkości przepływu
wody w danym odcinku. W pewnym momencie wzrost prędkości przepływu powoduje porwanie osadu nagromadzonego i wypływ zanieczyszczonej wody u odbiorcy końcowego. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne. Przy dłuższych odcinkach i małych prędkościach płynięcia dochodzi jeszcze zjawisko zalegania wody
w przewodach, co może skutkować groźbą wtórnego namnożenia się bakterii.
Stąd zalecenia, aby prędkość wody mieściła się w przedziale 0,5-1,3 m/s12.
Za pomocą oprogramowania do modelowania można także modelować
zmiany w wieku wody w całym systemie dystrybucji. Świeża woda wpływa do
sieci ze zbiorników lub źródła. Wiek wody w rurach jest parametrem określającym świeżość wody. Epanet uwzględnia czas, w jakim woda przebywa w danym
odcinku od momentu wpłynięcia z ujęcia i wymieszania ze znajdującą się już
wodą w sieci.
Dzięki komputerowym symulacjom parametrów izycznych, izykochemicznych oraz biologicznych można określić czynniki zwiększające koszty eksploatacji sieci wodociągowych dostawcy wody oraz jej odbiorcy. Wykazano że do najważniejszych problemów eksploatacyjnych, podnoszących koszt wody należą:
• dodatkowe płukania sieci;
• większe koszty monitoringu wody pod względem bakteriologicznym i izykochemicznym.;
• wyższe nakłady na uzdatnienie wody;
• usuwanie kosztownych awarii przewodów i urządzeń wodociągowych;
• pogorszenie jakości wody u odbiorcy, wymuszające na nim ponoszenie większych nakładów na iltry do wody, dokupowanie wody pitnej poza siecią dystrybucji.
Komputerowe modelowanie sieci wodociągowych determinuje ekonomiczne i technologiczne korzyści:
• oszczędności wynikające z zaniechania niewłaściwych inwestycji – sprawdzenie ich zasadności symulacjami w programie;
• planowanie „wyłączeń” na sieci wiążących się z płukaniami, remontami lub
inwestycjami w taki sposób, aby nie pogarszać standardów zaopatrzenia
mieszkańców w wodę w czasie ich trwania;
• ograniczenie kosztów eksploatacyjnych oraz strat na sieci przez zmniejszanie wydajności źródeł w okresie najmniejszych rozbiorów;
• ograniczenie kosztów eksploatacyjnych przez sterowanie pracą pompowni
(sprawdzoną symulacjami w modelu) w taki sposób, aby ograniczyć zużycie
energii, a jednocześnie utrzymać standardy zaopatrzenia mieszkańców w wodę;
• pełna wiedza w czasie rzeczywistym o parametrach, czyli między innymi ilości i jakości dostarczanej wody w dowolnym miejscu sieci wodociągowej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461
z 2009 r.), rozdział 1, nr 114.
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Problematyka ogólnoekologiczna i społeczna

Wstęp
Żyjemy w społeczeństwie, w którym wzrost gospodarczy stał się mantrą dla
wszystkich polityków i ludzi biznesu. W ostatniej dekadzie wzrost PKB w skali
świata wyniósł 32%, ale też o 32% wzrosło zużycie energii i produkcja CO21.
Oznacza to, że wśród wielu jego czynników energia wydaje się być najważniejsza.
Przez długi okres dostęp do tanich paliw kopalnych był ściśle powiązany ze
wzrostem gospodarczym. Łatwy dostęp do energii przekładał się na wzrost wydajności pracy w XX wieku. Nie dziwią zatem obawy o przyszłość, o to, co będzie
się działo, jeżeli wzrostu gospodarczego nie będzie można osiągnąć. W gospodarkach rynkowych wzrost gospodarczy pozwala przedsiębiorstwom osiągać zysk
netto, który zainwestowany w rozwój, prowadzi do dalszego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Aby sprostać współczesnym problemom środowiska naturalnego została sformułowana koncepcja zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie wzrostu gospodarczego może okazać się największym problemem i barierą
realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przyszłości.
Wzrost gospodarczy jest kluczowy z punktu widzenia jakości życia, szczęścia,
dobrobytu, edukacji, zdrowia. Jednak po osiągnięciu pewnego pułapu poziomu
życia okazuje się, że wzrost gospodarczy nie jest już tak ważny. Z międzynarodowych badań wynika, że długość życia, umieralności niemowląt, poziom edukacji
lub samo poczucie szczęścia nie zwiększają się po osiągnięciu około 10 000 USD/
mieszkańca (według parytetu siły nabywczej)2. Czynniki, które są istotne dla indywidualnej satysfakcji i dobrego samopoczucia takie jak: rodzina, przyjaciele,
czas wolny, korzystanie z natury, nie kosztują dużo, czy w ogóle nie można ich
kupić. Mimo wszystko zwiększony dochód nadal jest priorytetem we wszystkich
społeczeństwach.

Wzrost gospodarczy a rozwój zrównoważony – powiązania
Według B. Winiarskiego wzrost gospodarczy oznacza proces tworzenia i powiększania rzeczywistych rozmiarów społecznego produktu. Procesowi temu
towarzyszą zmiany struktury produktu narodowego i całej gospodarki. Wzrost
gospodarczy i towarzyszące mu zmiany strukturalne określa się łącznie mianem
rozwoju gospodarczego3.
Na potrzeby artykułu przyjęto, że zrównoważony rozwój jest traktowany
nie tylko jako zdolność systemu do utrzymania zrównoważonego rozwoju
1

Więcej: M. Popkiewicz, Świat na rozdrożu, Katowice 2013.

2 Więcej: D. Bok, The politics of happiness. What government can learn from the new research on

well-being, Princeton 2011.
Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Warszawa 2000, s. 244.
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terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, ale także uwzględnia jego cechy
społeczno-kulturowe4. W aspekcie społecznym postulat zrównoważonego rozwoju zakłada między innymi:
• osiągnięcie realnego i trwałego zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych;
• zaspokojenie potrzeb teraźniejszości bez umniejszania możliwości zaspokajania tych potrzeb przez przyszłe pokolenia;
• zapewnienie długofalowego rozwoju.
W tym kontekście skuteczna polityka gospodarcza warunkuje zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny.
Polityka gospodarcza – niezależnie od tego jakie przypisuje się jej atrybuty
– ukierunkowana jest przede wszystkim na zapewnienie wzrostu gospodarczego
(powiększenie kapitału ekonomicznego). Natomiast kapitał ludzki i przyrodniczy warunkują procesy wzrostu. W ciągu ostatnich dwóch stuleci wzrost gospodarczy był motorem rozwoju nowoczesnych społeczeństw. W nowoczesnych demokracjach rynki stały się podstawową zasadą organizowania produkcji i konsumpcji, które mierzone są najczęściej za pomocą głównego instrumentu pomiarowego gospodarki – produktu krajowego brutto (PKB). Po drugiej wojnie światowej idea wzrostu gospodarczego lansowana przez światowy system inansowy,
zorientowana była w kierunku liberalizacji rynków kapitałowych i zwiększenia
mobilności siły roboczej, swobodnym przepływie towarów i usług, a także harmonizacji i integracji gospodarczej i związanego z tym rozprzestrzenia demokratyzacji. Upadek państwa opiekuńczego, upadek socjalistycznego systemu gospodarczego oraz transformacja chińskiej gospodarki wzmacniają dominację kapitalistycznej demokracji wolnorynkowej, jak się wydaje, najbardziej udanego systemu polityczno-gospodarczego w zglobalizowanym świecie.
Pojęcie wzrost gospodarczy zwykle odnosi się do pozytywnej zmiany realnego PKB czyli „ilość wytworzonych towarów i usług, które odzwierciedlają zdolność gospodarki do zaspokojenia potrzeb i pragnień ludzi”5. Ekonomiści głównego nurtu twierdzą, że „poziom realnego PKB jest dobrym miernikiem dobrobytu
gospodarczego, a wzrost realnego PKB jest dobrym miernikiem postępu gospodarczego”6.
Według Roberta Solowa7 „przepis na osiągnięcie wzrostu” w zasadzie nie
różni się w poszczególnych krajach. W zależności od potrzeb można wyróżnić
dwa podstawowe rodzaje wzrostu:

R. Ratti, Lo spazio attivo: una risposta paradigmatica al dibattito locale-globale, w: La dinamica dei sistemi produttivi territoriali: teorie, tecniche, politiche, red. A. Bramanti, M. Maggioni,
Franco Angeli, Milano 1997, s. 134-155, www.revista.unam.mx [10-10-2012].
5 N.G. Mankiw, Principles of macroeconomics, Boston 2003, s. 214.
6 Ibidem.
7 R. Solow, A contribution to the theory of economic growth, “Quarterly Journal of Economics”
1956 nr 70, s. 65-94.
4
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„wzrost o brutalnej sile”8, oparty na ilościowym wzroście nakładów (więcej
pracy i kapitału to więcej produktu).
• „wzrost inteligentny”, opiera się na zachodzących zmianach jakościowych
(na przykład postęp technologiczny) lub zmianach instytucjonalnych9; kluczowym czynnikiem wzrostu jakościowego jest wzrost wydajności.
Determinanty skutecznego rozwoju gospodarczego oraz przesłanki efektywnego i szybkiego przejścia na jego wyższe etapy celem doścignięcia krajów najwyżej rozwiniętych od wieków stanowią przedmiot dyskusji badaczy, ekonomistów i historyków gospodarczych10.
Współcześnie uważa się, że duże inwestycje w infrastrukturę i edukację są
czynnikami, które zwiększają produktywność gospodarki i przyczyniają się do
przejścia na wyższy poziom rozwoju (przykładowo, z gospodarki przemysłowej
do gospodarki zorientowanej na usługi). Liberalizacja handlu, deregulacja i prywatyzacja są uważane za determinanty wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych gospodarkach, jak i powinny umożliwić korzystanie z wiedzy
zdobytej w innym miejscu11.
Problemy środowiskowe z różnym natężeniem i w różnym zakresie są
uwzględniane w ekonomii. Przykładowo, koniec XVIII i XIX wieku to okresy,
w których w ekonomii porusza się takie kwestie związane z ochroną środowiska,
jak przeludnienie lub wyczerpanie zasobów naturalnych. Współcześnie ekonomiści przyznają, że istnieją kompromisy do osiągania wzrostu gospodarczego,
ponieważ dokonujący się nieustannie postęp technologiczny oraz siły rynkowe
mogą z powodzeniem radzić sobie z ograniczeniami środowiska. Przykładem
i odzwierciedleniem takiego optymizmu jest tocząca się dyskusja „środowiskowej
krzywej Kuznetsa”12 co sugeruje, że na pewnym poziomie rozwoju gospodarczego całkowite emisje zanieczyszczeń w danej gospodarce zaczną zmniejszać się,
a stan środowiska naturalnego ulegnie poprawie. Nastąpi to w wyniku zwiększonej innowacyjności, absolutnego oddzielenia emisji lub intensywności zasobów
od wzrostu gospodarczego. Jednak, jak do tej pory, zaobserwowano tak zwany
W.J. Baumol, Good capitalism, bad capitalism, and the economics of growth and prosperity,
New Haven 2007.
9 Ibidem.
10 Więcej: T. Rynarzewski, Re leksje o dylematach wpływu handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy krajów słabo zaawansowanych ekonomicznie, „Studia Oeconomica Posnaniensia”
2013 nr 1, s. 69-90.
11 D. Rodrik, One economics. Many recipes: globalisation, Princeton 2008.
12 Określenie środowiskowa krzywa Kuznetsa zostało zapożyczone od hipotezy Simona Kuznetsa o zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a równomiernością rozkładu dochodów. Według hipotezy Kuznetsa nierównomierność podziału dochodów rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym, a następnie, osiągnąwszy pewien punkt maksimum, maleje. To oznacza,
że uprzemysłowienie powoduje wzrost negatywnego wpływu działalności gospodarczej na
środowisko naturalne aż do pewnego punktu, od którego wpływ ten maleje wraz z dalszym
wzrostem gospodarczym. Źródłem tej postulowanej zmiany jest zmiana struktury potrzeb
konsumenckich (więcej usług oraz większe zapotrzebowanie gospodarstw domowych na czyste środowisko) oraz postęp technologiczny (Źródło: H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego
rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań 2010, s. 278-279).
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efekt odbicia – koncepcji mówiącej o tym, że wprowadzenie technologii i instrumentów polityki mających na celu zwiększenie efektywność środowiskowej
może mieć niepożądany skutek uboczny w postaci zwiększonej konsumpcji.
Istnienie i znaczenie efektu odbicia oraz sposoby rozwiązywania tego problemu
są tematem wielu debat13.

Wzrost gospodarczy a jakość życia
Dane statystyczne14 wskazują, że w bogatszych społeczeństwach ludzie żyją
dłużej, są lepiej wykształceni i lepiej egzekwowane są ich prawa. Te elementy
mogą być uznane za niezbędne składniki jakości życia. Jednak krytycy nieograniczonego wzrostu stawiają pytanie, w jakim stopniu dotychczasowy wzrost doprowadził do poprawy „istotnych składników dobrego życia”15. Z jednej strony
wzrost gospodarczy zorientowany na zużycie zasobów kojarzony jest z rosnącą
nierównością dochodów i pociąga znaczące „koszty” społeczne, takie jak stres,
depresje i poczucie niepewności, przestępczość nieletnich, zaburzenia więzi społecznych. Natomiast drugą stroną tego typu zjawisk jest konieczność prowadzenia działań i ponoszenia wydatków na rzecz poprawy zdrowia psychicznego, zapobiegania przestępczości lub usuwania zanieczyszczeń środowiska, co również
przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Za pomocą podstawowego wskaźnika
PKB amerykańscy ekonomiści Herman Daly i John Cobb Jr próbowali odzwierciedlić te negatywne koszty wskaźnikiem prawdziwego postępu (GPI), który ma nie
tylko wymiar ekonomiczny, ale i społeczny16. Opiera się on na danych o prywatnej konsumpcji, które są wykorzystywane przy określaniu poziomu PKB. Dodatkowo uwzględnia też dystrybucję dochodów, wartość prac domowych, wartość
prac wykonywanych przez wolontariuszy, a także koszty przestępczości i zanieczyszczenia środowiska. Badania wykazują, że podczas gdy PKB rośnie, poziom
GPI nie wykazuje żadnego wzrostu lub nawet spada17.
Ważnym aspektem jest to, że w społeczeństwie występuje tendencja do oceny dobrobytu jednostki w porównaniu z innymi jednostkami. Pozycja społeczna
jest motorem osobistych ambicji, a także czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy. Wzrost konsumpcji powoduje zwiększenie rozmiarów produkcji, która zwiększa zyski irm i w konsekwencji powoduje wzrost gospodarczy. Z punktu
widzenia głównego nurtu ekonomii18, odpowiedź wydaje się jednoznaczna:
13 Efektywne gospodarowanie zasobami – biznesowa konieczność, s. 4, www.ec.europa.eu
[10-03-2014].
14 Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, Warszawa 2012.
15 E. J. Mishan, The economic growth debate: an assessment, London 1977.
16 J. Talberth, C. Cobb, N. Slattery, The genuine progress indicator 2006. A tool for sustainable
development, Oakland 2007, www.rprogress.org [08-05-2014].
17 Ibidem.
18 Zwany też syntezą neoklasyczną stanowi próbę połączenia różnych teorii ekonomicznych,
głównie elementów teorii keynesowskiej i monetaryzmu. Jest to obecnie prawdopodobnie
najbardziej popularny kierunek myślenia ekonomicznego na świecie.
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konsumpcja dóbr materialnych i usług spełnia preferencje ludzi i przyczynia się
do ich szczęścia, a wyższy poziom konsumpcji powinien przyczyniać się do dobrobytu społecznego. Na tej podstawie Daly i Cobb19, opierając się na wcześniejszych pracach W. Nordhausa i J. Tobina20, sformułowali wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), w którym wydatki konsumpcyjne bilansowane
są przez takie czynniki, jak: dystrybucja dochodów, koszty związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz inne nieodczuwalne (niewymierne) koszty.
Wskaźnik ten ma mierzyć ład gospodarczy w kontekście ochrony naturalnego
środowiska21. Liczbowe aspekty ISEW nie są pozbawione kontrowersji. Na przykład E. Neumayer twierdzi, że na wskaźnik ISEW nieproporcjonalnie duży wpływ
ma wzrost emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost nierówności oraz to, że do
pomiaru tych efektów brane są dane ad hoc.22
W konstrukcji zarówno GPI, jak i ISEW wykorzystano dane dotyczące indywidualnej konsumpcji (jak na przykład PKB), skorygowane jednak o rozpiętość
dochodów i koszty przestępczości, degradację środowiska oraz koszty utraty
wolnego czasu i dodatkowo usługi konsumpcyjne trwałego użytku, infrastrukturę publiczną, a także efekty pracy dobrowolnej (jak na przykład wolontariat)
i prac domowych. Należy odróżnić taki typ działalności gospodarczej od takiej,
która osłabia zarówno kapitał naturalny, jak i kapitał społeczny GPI oraz jego
odmiany, które są raczej przeznaczone do pomiaru zrównoważonego dobrobytu
niż do pomiaru aktywności gospodarczej jako takiej23.
W społeczeństwach o niskim dochodzie wzrost gospodarczy przekłada się
na zadowolenie z życia pod warunkiem przeznaczenia wygospodarowanych zysków na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności. Z kolei w społeczeństwach o wysokim dochodzie wzrost gospodarczy w niewielkim stopniu powoduje zmniejszenie różnic w społeczeństwie. Mimo to, troska o zachowanie
względnej sytuacji ekonomicznej może prowadzić ludzi do osiągnięcia wyższych
poziomów dochodów i konsumpcji, nawet jeśli z punktu widzenia społecznego
działania te generują negatywne koszty uwzględniane przez ISEW24. Ponieważ
koszty te nie są uwzględniane w powszechnym mierniku ekonomicznym (PKB)
to nie jest zaskakujące, że wzrost gospodarczy, który miał miejsce w Stanach
Zjednoczonych od 1970 roku, nie idzie w parze z odpowiednim wzrostem ISEW
lub subiektywnym samopoczuciem.

H. E. Daly, J. B. Cobb, For the common good. Redirecting the economy toward community, environment, and a sustainable future, Boston 1989.
20 W. D. Nordhaus, J. Tobin, Is growth obsolete?, w: The measurement of economic and social
performance, red. M. Moss, Cambridge 1973.
21 C. Cobb, M. Glickman, C. Cheslog, The genuine progress indicator 2001 update, San Francisco
2001.
22 E. Neumayer, The ISEW: Not an index of sustainable economic welfare, “Social Indicators Research” 1999 nr 48, s. 77-101.
23 Krajowy raport o rozwoju społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Warszawa
2012, s. 24.
24 J. B. Schor, The overspent american: Why we want, what we don’t need, New York 1998.
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Próbując odpowiedzieć na pytanie, jakie są implikacje dla zrównoważenia
gospodarki, dobrobytu ludzkiego i jakości środowiska w długim okresie K. A. Brekke i R.B. Howarth analizują model, w którym troska o względny status ekonomiczny prowadzi ludzi do angażowania się w nadmierną indywidualną konsumpcję kosztem wypoczynku (surogat czasu przeznaczonego na życie rodzinne
i innych działań nierynkowych) i środowiska (mierzona w kategoriach długoterminowych zmian klimatycznych)25. Na podstawie modelu autorzy prognozują,
że emisja gazów cieplarnianych wzrośnie ponaddwukrotnie w XXI wieku w przypadku braku środków przeznaczanych na ograniczanie zmian klimatycznych. Jeśli są ignorowane społeczne koszty zewnętrzne zużycia surowców, to zwykła
analiza kosztów i korzyści uzasadnia redukcję emisji gazów cieplarnianych
o około 9 do 15% w stosunku do wartości wyjściowych, bez znaczącego wpływu
na wzrost gospodarczy czy ilość czasu przeznaczonego na pracę zarobkową.

Podsumowanie
Podstawowy charakter gospodarki zawsze odzwierciedla konsensus, lub
przynajmniej przyzwolenie społeczeństwa, w ramach której to społeczeństwo
funkcjonuje.
Dla koncepcji zrównoważonego rozwoju brakuje społecznego konsensusu,
a rządy nie są w stanie utrzymać władzy politycznej, która jest niezbędna do ochrony swoich zasobów naturalnych i ludzkich lub realizować inwestycje społeczne
i ekologiczne, które są istotne dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Polityka rozwoju ekologicznego powinna być integralną częścią reform
strukturalnych koniecznych do wspierania silnego, bardziej zrównoważonego
i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, który można
zainicjować poprzez następujące działania26:
• zwiększanie wydajności poprzez tworzenie zachęt dla większej efektywności w wykorzystaniu zasobów naturalnych, zmniejszenie ilości odpadów i zużycia energii, odblokowanie możliwości innowacji i tworzenia wartości,
i przydzielanie zasobów do użytku największej wartości;
• zwiększenie zaufania inwestorów poprzez większą przewidywalność, w jaki
sposób rządy radzić będą sobie z głównymi problemami środowiskowymi;
• otwarcie nowych rynków poprzez stymulowanie popytu na „zielone towary,
usługi i technologie”;
• konsolidacja iskalna poprzez mobilizację dochodów z podatków ekologicznych oraz poprzez eliminację szkodliwych dla środowiska subsydiów; środki
te mogą również wspierać nowe programy walki z ubóstwem w takich dziedzinach, jak na przykład zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
K. A. Brekke and R. B. Howarth, Status, growth, and the environment: goods as symbols in
applied welfare economics, Cheltenham 2002.
26 Inclusive green growth: for the future we want, www.oecd.org [10-03-2014].
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Wstęp
Przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w zaawansowane systemy informatyczne. Ułatwiają one przepływ informacji, zarządzanie nią oraz regulowaniu struktury dostępu do niej we wszystkich aspektach działalności gospodarczej: produkcji, dystrybucji, sprzedaży, zarządzaniu i obsłudze posprzedażowej. Do właściwego zarządzania przedsiębiorstwem gromadzenie informacji nie wystarcza, więc systemy są zintegrowane najczęściej z elementami
umożliwiającymi ich interpretację. Taki system nazywany jest systemem zarządzania wiedzą (knowledge management system), systemem opartym na
wiedzy (knowledge based system) lub systemem wiedzy (knowlege system).
Podkreślić należy, że głównym celem systemu wiedzy nie jest zarządzanie
całą wiedzą, jaka znajduje się w przedsiębiorstwie, lecz ściśle wyselekcjonowaną (nie oznacza to, że jedynie jawną), łatwo dostępną dla określonej grupy
pracowników tak, aby ułatwić im jej tworzenie, przechowywanie i dalsze
udostępnianie1. W ten sposób wiedza indywidualna i organizacji jest rozwijana.
Wdrożenie systemu wiedzy jest inwestycją długoterminową. Usystematyzowanie posiadanej wiedzy jest jednym z podstawowych korzyści pojawiających
się w momencie wdrożenia systemu, ale jest ona w dużej mierze niwelowana
poprzez wiele czynników natury psychologicznej (między innymi opór przed
zmianami), a sam proces wdrażania jest czasochłonny. Najważniejsze jest jednak,
aby wdrożony system jak najlepiej odpowiadał bieżącym i przyszłym potrzebom
przedsiębiorstwa. Kluczową decyzją w procesie wdrażania systemu wiedzy jest
więc jego forma.
W niniejszym artykule przedstawiono aktualne formy systemów wiedzy, ich
cechy szczególne oraz korzyści i potencjalne trudności we wdrożeniu. Artykuł
ma charakter przeglądowy i jego celem jest wskazanie na prowadzone współcześnie badania z zakresu nowoczesnych systemów zarządzania wiedzą jako elementów wspierania zarządzania wiedzą w organizacji.

Kategorie systemów wiedzy
Można wyróżnić dwie główne grupy systemów wiedzy: symbolic systems
oraz connectionist systems zwany również sub-symbolic system. Grupę systemów
wiedzy zaliczanej do symbolic system (upraszczając) cechuje iltrowanie i grupowanie danych w odpowiedniej formie, aby ułatwić interpretację danych, a tym
samym wesprzeć proces decyzyjny. Wśród najważniejszych systemów wiedzy
w ramach symbolic system można wyróżnić: systemy eksperckie, case-based
Por. M. Grimaldi, L. Cricelli, Intangible asset contribution to company performace: The hierarchical assessment index, “Journal of Information and Knowledge Management Systems” 2009
t. 39, nr 1, s. 40-54.
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reasoning system oraz semantic networks. Connectionist systems bazują natomiast
na elementach przetwarzania danych, modelowaniu, symulowaniu i tworzeniu
wariantów scenariuszy. W ramach connectionist systems można wyróżnić neural
networks, genetic algorithms oraz kohonnen self-organizing maps.
Istnieje możliwość integracji poszczególnych elementów systemów wiedzy,
które będą tworzyć systemy hybrydowe wiedzy (z ang. hybrid knowledge systems).
Istnieją trzy metody tworzenia systemu hybrydowego:
• przez adaptację modułów systemu wiedzy z kategorii symbolic systems;
• integrację komponentów symbolic system z connectionist systems;
• ujednolicanie, transformacja lub modułowanie (czyli tworzenie pakietów) reguł przetwarzania danych w ramach connectionist systems2.
W przypadku łączenia modułów systemu wiedzy w ramach kategorii symbolic systems największa trudność jest związana ze zintegrowaniem dużych baz
danych oraz metod ich przeszukiwania. W trakcie integracji zdarza się, że niektóre dane są zbędne, gdyż nie mogą być skutecznie prze iltrowane przez zintegrowany moduł analizujący. W takim wypadku dochodzi do usuwania informacji
zbędnych dla nowo powstałej bazy danych. Utrata dostępu do części informacji
jest efektem dbałości o wykluczenie potencjalnych błędów nowo utworzonego
systemu oraz jego „odchudzeniu”.
Integracja komponentów symbolic system z connectionist systems wykorzystuje zarówno zalety analizowania dużej liczby danych oraz ich interpretację jakościową. Kluczowe znaczenie ma tutaj sposób integracji tych systemów. Możliwe ich warianty zostały przedstawione na rysunku 1.
Symbolic system może być luźno połączony z connectionist systems w taki
sposób, aby wyniki analizy danych ilościowych podlegały symulacjom i budowie
scenariuszy jakościowych (rysunek 1.I). W tym przypadku proces analizy danych
ilościowych musi ulec zakończeniu, zanim poddany zostanie analizie scenariuszowej. Przepływ informacji między poszczególnymi modułami jest sekwencyjny i jednokierunkowy. Możliwa jest również częściowa integracja systemów poprzez zintegrowanie dwóch lub większej liczby modułów (rysunek 1.II). W takim
wypadku pomiędzy zintegrowanymi modułami są przetwarzane informacje
równolegle i przesyłane są dwukierunkowo, jednakże jedynie pomiędzy zintegrowanymi modułami. Podkreślić należy jednak, że systemy wiedzy funkcjonują
oddzielnie. Trudność takiego rozwiązania bazuje przede wszystkim na bardzo
skomplikowanym interfejsie systemu (wynika z oddzielnych architektur systemów), który został przystosowany do dynamicznego sterowania modułami.
Możliwa jest również pełna integracja systemów (rysunek 1.III), w którym istnieje wspólny interfejs, wszystkie moduły są ze sobą zintegrowane a komunikacja
może się odbywać między wszystkimi modułami (choć nie we wszystkich kierunkach komunikacja powinna zachodzić).

2 Por. K. McGarry, S. Wermter, J. MacIntyrie, Hybrid neural systems: form simple coupling to fully
integrated neural networks, “Neural Computing Surveys” 1997 t. 2, s. 62-94.
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R y sun e k 1
Schemat funkcjonowania hybrydowych systemów wiedzy w zależności od stopnia integracji

Źródło: opracowanie własne.

Funkcje i rodzaje systemów wiedzy
System wiedzy powinien umożliwiać rozwijanie wiedzy specjalistycznej-eksperckiej. System ekspercki, którego zadaniem jest wspieranie, a nawet modelowanie procesu decyzyjnego ekspertów umożliwia pełnienie funkcji systemu
diagnostycznego, planistycznego lub też umożliwia tworzenie optymalnych (ze
względu na priorytetowe czynniki) harmonogramów. Podstawą funkcjonowania
systemu eksperckiego są dane statystyczne oraz otwarte algorytmy, które umożliwiają przedstawienie raportów uzasadniających proponowane rozwiązania –
co ułatwia podejmowanie świadomych decyzji.
System ekspercki jest szczególnie efektywny w zakresie diagnostyki systemowej, identy ikowaniu systemów oraz wspieraniu organizacji przedsiębiorstwa. Jednym z pierwszych systemów eksperckich był DENDRAL3 wykorzystany w przemyśle chemii organicznej. Obecnie odchodzi się od systemów
eksperckich na rzecz fuzzy expert system, czyli bazującej na logice rozmytej,
uwzględniającej w procesie eksperckim pojęcie częściowej prawdy, a nie tylko prawdy i fałszu4. Przykładami takich systemów są Mamdani i Sugeno.
Por. E. A. Feigenbaum, B. G. Buchanan, DENDRAL and Meta-DENDRAL: root of knowledge systems expert system applications, “Arti icial Intelligence” 1993 t. 59, s. 233-240.
4 Por. T. J. Ross, Fuzzy logic with engineering applications, New Mexico 2010.
3
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Systemy eksperckie mogą być wykorzystane na przykład do zarządzania zasobami wodnymi.5
Drugą podstawową funkcją systemu wiedzy jest tak zwane „douczanie” lub
też dodawanie wyjątków od przyjętych reguł postępowania. Systemem umożliwiającym takie działania jest sieć neuronowa (neural networks). Skojarzenie
z mózgiem jest celowe, gdyż system wiedzy może odpowiadać za rozpoznawanie
obrazów, mowy oraz obserwację danego zjawiska. Neural networks umożliwia
analizę danych, oszacowanie relacji między nimi, ich klasy ikację oraz dokonanie
symulacji i prognozowania. Wśród najważniejszych zalet neural networks wyliczyć można zdolność „uczenia się”, własną organizację pracy, tolerancję na potencjalne błędy danych (uwzględnienie przedziałów ufności), działanie w czasie
rzeczywistym w trakcie przetwarzania wielu zadań. Największym ograniczeniem
tego systemu jest wymagana duża baza danych wykorzystywana do „uczenia się”
systemu i do generowania rozwiązania. W przeciwieństwie do systemów eksperckich nie powstaje raport z uzasadnieniem proponowanego rozwiązania.
W ramach neural networks najbardziej znanym systemem jest self-organizing
map6, zwany również Kohonen self-organizing network. Obecnie systemy te nie są
rozwijane w czystej formie. Algorytmy typu neural networks najczęściej wykorzystywane są do budowy hybrydowych systemów wiedzy7.
Funkcja rozpoznawania wzorców ma ważne znaczenie do analizy danych
związanych z poznaniem przyczyn danej sytuacji, tak zwanego case-based reasoning system. Cechą charakterystyczną tego systemu wiedzy jest bardzo rozbudowana baza danych, która nie jest przetwarzana, lecz stanowi zasób porównawczy8. W przypadku powstania zapytania – baza danych jest analizowana w celu
wyszukania przypadku spełniającego pożądane kryteria. Dzięki temu poprzez
iltrację wyszukiwane są gotowe rozwiązania danego przypadku. Systemy te
mają szerokie zastosowanie w zabezpieczeniu sieci przedsiębiorstwa ( irewall)
przykładowo w oprogramowaniu Delphi9, gdzie nowe treści przeszukiwane są
pod kątem potencjalnych wykluczeń. Systemy te szeroko zostały wykorzystane
również przy bazach prawniczych zwłaszcza w krajach gdzie występuje prawo
precedensowe (Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania) przykładowo
HYPO CBR.
Największa zaletą tego case based reasoning system jest ciągle rozwijane
otwartej bazy danych, dlatego też prawdopodobnie jest on jednym z najbardziej
5 Por. M. Kumar Goyal, B. Bharti, J. Quilty, J. Adamowski, A. Pandey, Modeling of daily pan evapo-

ration in sub tropical climates using ANN, LS-SVR, Fizzy Logic, and ANFIS, “Expert Systems with
Applications” 2014 t. 41, s. 5267-5276.
6 Por. T. Kohonen, The self-organizing map, “Neurocomputing” 1998 t. 8, s. 1-6.
7 Por. E. Hadavandi, H. Shavandi, A. Ghanbari, Integration of genetic fuzzy systems and arti icial
neural networks for stock price forecasting, “Knowledge Based Systems” 2010 t. 23, s. 800-808.
8 Por. J. Xia, G. Chen, P. Tan, Ch. Zhang, An online case-based reasoning system for coal blends
combustion optimization of thermal power plant, “International Journal of Electrical Power &
Energy Systems” 2014 t. 62, s. 273.
9 Por. D. X. Gu, C. Liang, I Bichndaritz, C. R. Zuo, J. Wang, A case based knowledge system for
safety evaluation decision making of thermal power plants, “Knowledge Based System” 2012
t. 26, s. 185-195.
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rozpowszechnionym typów systemów wiedzy10. Ponadto, system ten dopuszcza
dodawanie wyjątków, a zatem dodaje reguły unikania poszczególnych typów rekordów do danego przypadku – tym samym usprawniając sam proces wyszukiwania rozwiązania. Ponadto, zapytanie do bazy danych musi być dokładnie sparametryzowane, a dane są prezentowane zgodnie z zamieszczoną treścią, przez
co rezultat musi zostać dokładnie przeanalizowany przez użytkownika.
Systemy wiedzy wykorzystują również metody optymalizacyjne, można
w szczególności wykorzystywać złożone algorytmy genetyczne (genetic algorithms), które z punktu metodologicznego opierają się na trzech podstawowych
operatorach: reprodukcji, krzyżowaniu i mutacji.11 Optymalizacja polega na analizie dobrze rozpoznanych czynników wpływających na dany obiekt (faza reprodukcji), a następnie analizie wariantów tego wpływu (krzyżowanie) przy przewidywaniu potencjalnych niewielkich zmian w efekcie końcowym (mutacji). Wykorzystanie algorytmów genetycznych ułatwia podejmowanie decyzji zwłaszcza,
gdy nie jest poszukiwane najbardziej optymalne rozwiązanie, gdyż system generuje scenariusze o rezultatach podobnie dobrych, gdzie bardzo trudno określić,
czy którykolwiek z nich jest wyraźnie lepszy. Genetic algorithms systems są
wykorzystywane na szeroką skalę zarówno w finansach, systemach informacyjnych, produkcji oraz bezpieczeństwie komputerowym12. Przykładem takiego
systemu może być MADM (Multi-Attribute Decision Making), lub też FOA (Forest
Optimization Algorithm)13, który może być wykorzystany do optymalizacji gospodarki leśnej.
Wiele systemów wiedzy wyposażonych jest w system inteligentnego agenta
(intelligent agent), który pracuje w „tle” równolegle z użytkownikiem. Cały
system opiera się na rozwoju sztucznej inteligencji, w której to system naśladuje
zachowania człowieka w środowisku wirtualnym. System inteligentnego agenta
sprawdza się przede wszystkim w powtarzalnych zadaniach, w wyszukiwaniu,
filtrowaniu informacji oraz tworzeniu raportów typu ad-hoc z przetworzonych
danych14. Dzięki funkcji „uczeniu się” oraz obserwacji użytkownika, system sam
jest w stanie podejmować liczne decyzje, a o efekcie działań poinformować w stosownym raporcie. Jako że system inteligentnego agenta oparty jest na sztucznej
inteligencji, to jego możliwości są ograniczone jedynie do utworzenia pewnych

Por. H. Ince, Short term stock selection with case-based reasoning technique, “Applied Soft
Computing” 2014 t. 22, s. 205-212.
11 Por. B. A. Fessi, S. Benabdallah, N. Boudriga, M. Hamdi, A multi-attribute decision model for
intrusion response system, “Information Sciences” 2014 t. 240, s. 238.
12 Por. M. Sazzadul Hoque, A. Mukit, A. N. Bikas, An implementation of intrusion detection system using genetic algorithm, “International Journal Network Security & Its Applications” 2012
t. 4, nr 2, s. 109-120.
13 Por. M. Ghaemi, M.R. Feizi-Derakhshi, Forest Optimization Algorithm, “Expert Systems with
Applications” 2014 t. 41, s. 6676-6687.
14 Por. M. Moradi, A. Aghaie, M. Hosseini, Knowledge-collector agents: Applying inteligent agents
in marketing decisions with knowledge management approach, „Knowledge Based System”
2013 t. 52, s. 183; M. A. Shirazi, J. Soroor, An intelligent agent-based architecture for strategic
information system applications, “Knowledge Based System” 2007 t. 20, s. 726-735.
10
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schematów postępowania. System agenta może być wykorzystywane przykładowo w business ecosystems15.
System wiedzy stanowić może również kopalnie danych (data mining). Nie
jest to zwykła baza danych gromadzonych w systemie, lecz zbiór luźnych niezintegrowanych baz danych uwzględniająca (wykrywająca) relacje danych znajdujących się między nimi. System ten nie występuje w czystej postaci (jest zbyt
duży), często do jego obsługi wykorzystywany jest zintegrowany system inteligentnego agenta. System oparty na data mining opiera się na ogromnych zasobach danych, przetwarzanie informacji wymaga tak zwanych superkomputerów,
które posiadają stosownie dużą moc obliczeniową do obliczenia tak zwanych
data mining algorithms. System ma bardzo szerokie zastosowanie, a wydobyta
wiedza ma najczęściej bardzo praktyczne znaczenie przykładowo: przeanalizowana została lokalizacji produktów w supermarkecie ze względu na korelację
ilości zakupów różnych typów produktów i na tej podstawie stworzone zostały
ścieżki wypro ilowanych grup konsumenckich. Przykładem systemu połączonego zarówno z inteligentnym agentem jak i data mining może być Genric Agent-based Data Mining Architecture (GAMA), który wspiera podejmowanie decyzji
z zakresu rynku elektronicznego. Bada on przepływ informacji między różnymi
podmiotami na różnych rynkach elektronicznych, tworzy architekturę środowiska
elektronicznego w celu dostosowania do potrzeb inteligentnego agenta oraz wykorzystuje tą strukturę w celu odkrycia nowych zależności na elektronicznym rynku16.

Kryteria doboru systemu zarządzania
Kryteria jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu zarządzania
wiedzą to:
• obszary wykorzystania systemów wiedzy w przedsiębiorstwie;
• dostępna i potencjalna infrastruktury informatycznej oraz zdolność jej obsługi;
• posiadane zasoby danych zdolność do ich pozyskania;
• czynniki ekonomiczne.
Przymierzając się do implikacji w przedsiębiorstwie systemu wiedzy należy
przede wszystkim podjąć decyzję jaki jest cel jego przeznaczenia. Dużym atutem
grupy z kategorii symbolic systems jest jasność prezentacji danych zarówno ilościowych, jak i procesów mających miejsce z pełną charakterystyką poszczególnych jego elementów. Dane wynikające z symbolic systems najczęściej są łatwo
interpretowane dzięki czemu rozwiązania mogą wskazywać na najbardziej optymalne rozwiązanie problemu. Z drugiej strony w ramach grupy connectionist
Ch. Lu, K. Rong, J. You, Y. Shi, Business ecosystem and stakeholders’ role transformation: Evidence from Chinese emerging electric vehicle industry, “Expert Systems with applications” 2014
t. 41, s. 4579-4595.
16 M. Warkentin, V. Sugumaran, R. Sainsbury, The role of inteligent agents and data mining in
electronic partnership management, “Expert Systems with Application” 2012 t. 39, nr 18,
s. 13277-13288.
15
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systems należy wskazać na korzyści z możliwości „douczania” systemu, dużą tolerancję na brakujące dane (ułatwione modelowanie miękkie) i badanie relacji
miedzy posiadanymi danymi. Zauważyć należy, że rozwiązania w przypadku sub-symbolic systems nie będą optymalne, lecz najprawdopodobniej równoważnie
dobre, przez co relatywnie większy ciężar podejmowania decyzji spoczywa na
użytkowniku systemu.
Należy rozważyć integrację niektórych elementów poszczególnych systemów
wiedzy. Zindywidualizowanie rozwiązań systemowych, oprócz korzyści wynikających z dostosowanych funkcjonalności systemu, wiąże się również z negatywnymi
jego skutkami. Przede wszystkim należy liczyć się z dużymi kosztami wdrożenia
rozwiązania hybrydowego. Zindywidualizowanie systemów równoznaczne jest
z koniecznością przeprowadzenia kosztochłonnych i czasochłonnych testów dotyczących wery ikacji integralności zaaplikowanych rozwiązań. Ponadto, niektóre
rozwiązania hybrydowe ze względu na daleko idącą integrację w strukturę systemu odrzucają możliwość uzyskania wsparcia od dostawcy systemu wiedzy.
Przy wyborze systemu wiedzy ważna jest struktura dostępnych danych i potencjalnych danych, które będą mogły zostać wykorzystane. Należy odpowiedzieć na pytania, czy dane skoncentrowane zostaną w zasobach wewnętrznych
czy zewnętrznych przedsiębiorstwa. Jeżeli zewnętrznych, to czy płatnych jednorazowo, na zasadzie subskrypcji czy też darmowych, a także, w jaki sposób i czy
w ogóle będą aktualizowane. W jakiej formie będą gromadzone te dane, czy będą
one posiadały formę skondensowaną w postaci statystyk, czy też będą opisowe w
formie studium przypadku?
Kolejnym, równie ważnym elementem są możliwości implikacyjne danego
systemu wiedzy w strukturę przedsiębiorstwa. Czy przedsiębiorstwo posiada
wystarczające zasoby wiedzy informatycznej, aby wykorzystać w pełni dany system wiedzy? Jeżeli zasoby informatyczne są niewystarczające, czy przedsiębiorstwo będzie stać na ich rozbudowę?

Podsumowanie
Obecnie trudno znaleźć usystematyzowane informacje z zakresu systemów
wiedzy. Wszelkie dostępne prace mają charakter przede wszystkim implikacyjny
do danej organizacji, lub typu działalności. Cechują się one wysokim stopniem
zinformatyzowania, co utrudnia ocenę interpretacji przydatności danego systemu w procesie zarządzania wiedzą.
Systemy wiedzy mimo, że dynamicznie rozwijane, paradoksalnie nie są rozwijane systemowo, a, wręcz przeciwnie, są wysoce spersonalizowane z potrzebami danego przedsiębiorstwa. Największą dynamikę w rozwoju systemów wiedzy
należy więc upatrywać w rozwiązaniach hybrydowych. Szczególnym przypadkiem tego typu rozwoju będą działania największych korporacji, które najprawdopodobniej rozwijać będą rozwiązania zintegrowanych systemów typu data
mining i intelligent agents.
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Wstęp
Technologie informatyczno-telekomunikacyjne (Information and Telecommunication Technology – ICT) przynoszą zasadnicze zmiany w przekazywaniu,
gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu informacji. Dzięki nim tworzy się
nowy, społeczno-gospodarczy obraz świata, nazywany społeczeństwem informacyjnym (SI)1. Odgrywa on znaczącą rolę w kształtowaniu ładu ekonomicznego,
społecznego i ekologicznego. W pierwszym z nich narzędzia społeczeństwa informacyjnego przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i efektywności gospodarowania, kreowania nowych obszarów działalności gospodarczej, budowania
przewagi konkurencyjnej i coraz silniejszych więzi w globalnej gospodarce
z wszystkimi tego konsekwencjami. W drugim aspekcie należy wskazać na wzrost
możliwości pozyskiwania informacji i zdobywania wiedzy, poznawania nowych
kultur, kształtowanie zachowań, preferencji czy wartości, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych oraz rosnącą integrację polityczną. Po trzecie, budowa
społeczeństwa informacyjnego daje możliwość ograniczania negatywnego wpływu oddziaływania człowieka na środowisko naturalne poprzez redukcję szkodliwych emisji, zużycia energii i infrastruktury. Te trzy wskazane obszary ludzkiej
aktywności są ilarami zrównoważonego rozwoju w szerokim, triadowym ujęciu.
Kreowanie rozwiązań z dziedziny ICT i budowanie wokół nich kompetencji jako
zasadniczych atrybutów społeczeństwa informacyjnego przy równoczesnym
równoważeniu ładów ekonomicznego, społecznego i ekologicznego może dać
podstawy do zrównoważonego rozwoju. Konwergencja i wzajemne oddziaływanie obu wymiarów gospodarowania stanowi obecnie zasadnicze wyzwanie dla
poszczególnych państw, regionów i całego świata. Zatem zbadanie tej problematyki wydaje się być w pełni uzasadnione.
Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie obszarów oddziaływania społeczeństwa informacyjnego na zrównoważony rozwój. W tym kontekście dokonano również oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
w latach 2009-2012. Rozważania teoretyczne oraz ocena rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce pozwolą na realizację celów pracy. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, metodę opisową i metody statystyczne.

Społeczeństwo informacyjne i zrównoważony rozwój
W XX wieku rozpoczął się proces kształtowania nowych, globalnych ładów
społeczno-gospodarczych: społeczeństwa informacyjnego i gospodarki zrównoważonej. Pojęcie społeczeństwo informacyjne wprowadził w 1963 roku japoński
badacz i ekonomista Tadeo Umesao. Opisywał on społeczeństwo, w którym

Szerzej na temat różnych de inicji społeczeństwa informacyjnego: www.silesia.org.pl
[10-03-2014].
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o standardach gospodarki zaczęły decydować informacja i technologia2. W opracowanym w 1994 roku Raporcie Komisji Europejskiej, nazwanym Raportem
M. Bangemanna3, posłużono się pojęciem społeczeństwo informacji. Określono
w nim społeczeństwo charakteryzujące się nowoczesnością, wysokim poziomem
rozwoju oraz rozbudowaną infrastrukturą telekomunikacyjną, która pozwala na
dostęp do informacji i innych usług4. Z kolei na Pierwszym Kongresie Informatyki
Polskiej, odbywającym się również w 1994 roku, określono, że „społeczeństwo
wieku informacji charakteryzuje się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji”5. Pojęcie społeczeństwo informacyjne można również zde iniować, wykorzystując jego dominujące cechy. Wówczas będzie ono oznaczać strukturę społeczną, której cechami
są między innymi:
• duża liczebność zidenty ikowanych źródeł kreujących informacje;
• zdolność generowania i gromadzenia dużych zbiorów informacji;
• rosnąca rola informacji w procesach podejmowania decyzji, w tym w procesach gospodarowania;
• rozwijające się umiejętności, w sensie technicznym (sprzęt) i metodycznym
(metody) przetwarzania i wykorzystania zbiorów informacji;
• wzrost znaczenia informacji w życiu jednostek ludzkich oraz grup społecznych, od czego zależy nie tylko aktualny poziom dobrobytu (jakości życia),
ale także pozycja społeczna człowieka czy potencjalne możliwości rozwoju
cywilizacyjnego, w tym ekonomicznego6.
Należy w tym momencie zaznaczyć, że w wielu publikacjach wskazuje się,
że „społeczeństwu informacyjnemu towarzyszy budowa gospodarki opartej na
wiedzy, łączona z koncepcją Nowej Gospodarki i e-gospodarki”.
Z kolei koncepcja zrównoważonego rozwoju wyrosła na krytyce utożsamiania dobrobytu ze wzrostem gospodarczym, mierzonym dynamiką PKB i pozostawiania na drugim planie kwestii występowania negatywnych efektów zewnętrznych, w tym na przykład degradacji środowiska7. Efektem tego jest powstanie
wielu nurtów tak zwanej ekonomii heterodoksyjnej, spośród których istotne
H. Dordic, G. Wang, The information society. A retrospective view, London, 1995. Warto tutaj
dodać, że do języka nauki pojęcie to wprowadził Kenichi Koyama, zob. szerzej: K. Koyama, Intruduction to information society, Tokyo 1968.
3 Europe and the global information society. Recommendations for the Council of Europe, www.
epractice.eu [13-03-2014].
4 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2009, s. 12.
5 Raport Pierwszego Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, www.kongres.org.pl [10-03-2014].
6 S. Czaja, Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy –
problemy identy ikacji i pomiaru, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 139, seria: „Ekonomia” 2010 nr 10, s. 39.
7 W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju została zapisana w art. 5 Konstytucji RP. Określono w nim, że „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”, (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).
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znaczenie ma ekonomia zrównoważonego rozwoju, nazywana także ekonomią
zrównoważoną8. W tym paradygmacie rozwoju podkreśla się znaczenie ochrony
środowiska i jego zasobów, podnoszenie jakości życia oraz kreowania zharmonizowanego rozwoju społecznego i gospodarczego. Należy nadmienić, iż samo pojęcie
zrównoważonego rozwoju po raz pierwszy pojawiło się w raporcie „Our Common
Future9, zwanym również „Raportem Brundtlan, w 1987 Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ. W Raporcie wskazano, że „zrównoważony rozwój to taki
rozwój, który pozwala na zaspokajanie potrzeb współczesnego pokolenia nie zagrażając kolejnym pokoleniom możliwości zaspokajania ich własnych potrzeb”.
Szersze rozumienie rozwoju trwałego i zrównoważonego pojawiło się w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku10. Na Szczycie Ziemi w Rio de Janerio w 1992 roku
określono zrównoważony rozwój jako „strategię przekształceń ekologicznych, społecznych, techniczno-technologicznych i organizacyjnych, których celem jest osiągnięcie racjonalnego i trwałego poziomu dobrobytu społecznego, umożliwiającego
przekazanie go następnym pokoleniom bez obawy zagrożenia destrukcją zasobów
przyrody i ekosystemów”11. Kolejny raz kwestie te zostały zaakcentowane podczas
Światowego Szczytu w Johanesburgu w 2002 roku. Stwierdzono na nim, że nie
można dążyć do liberalizacji rynku bez uwzględnienia ekologicznych i społecznych
oddziaływań12. Polityka zrównoważonego rozwoju stała się całościową strategią
równoczesnego podejmowania współczesnych problemów gospodarczych, społecznych i ekologicznych13. Szuka ona odpowiedzi na pytania o zagrożenia związane z dynamicznym rozwojem gospodarczym świata, wyczerpywaniem się nieodnawialnych źródeł energii, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, pogłębiającym się rozdziałem między dobrobytem krajów wysoko rozwiniętych, a całą resztą
populacji ludzkiej cierpiącej na głód i niedożywienie14.

Oddziaływanie społeczeństwa informacyjnego
na zrównoważony rozwój
Identy ikacja oddziaływania15 społeczeństwa informacyjnego na zrównoważony rozwój zostanie przeprowadzona w trzech wymiarach zrównoważonego
rozwoju, tak zwanej triadzie zrównoważonego rozwoju.
8 Ekonomia

zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Białystok 2011, s. 7.
www.un-documents.net [22-03-2014].
10 H. Rogall, Kluczowe tezy ekonomii zrównoważonej, w: Ekonomia zrównoważonego …, , op. cit.,
s. 78.
11 Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, Warszawa 1993.
12 H. Rogall, Okonomie der Nachhaltigkeit, Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, s. 30.
13 D. Kiełczewski, Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, w: Ekonomia zrównoważonego…, op. cit., s. 10-11.
14 A. Płachciak, Geneza idei zrównoważonego rozwoju, „Ekonomia” 2011 nr 5(17), s. 231.
15 Skupiono się na pozytywnych tego aspektach.
9

Problematyka ogólnoekologiczna i społeczna

Wymiar ekologiczny
Ujemny wpływ działalności człowieka, zwłaszcza na środowiska naturalne,
objawia się zwykle degradacją gleby, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, zanieczyszczeniem wód i stosunków wodnych16. Rozwój społeczeństwa informacyjnego niewątpliwie je ogranicza i tym samym wpływa pozytywnie na
zrównoważony rozwój. Dzięki rozwiązaniom z zakresu ICT możliwe staje się
przechodzenia z energochłonnej gospodarki na model uwzględniający konieczność ochrony środowiska naturalnego. Kluczowe miejsce zajmują te rozwiązania,
które dają możliwość wzrostu efektywności energetycznej, przykładowo:
• standaryzacja protokołów zużycia energii w różnych sektorach gospodarki,
• monitoring zużycia energii;
• konta do wzajemnych rozliczeń energii między odbiorcami i dostarczycielami;
• innowacja w kierunku zmniejszenia zużycia energii dla całych budynków,
przedsiębiorstw czy transportu;
• zintegrowane podejście do zarządzania energią w systemach i procesach17.
W przemyśle, dzięki zastosowaniu elektronicznych czujników i odbiorników,
wraz z systemem przesyłu danych, można monitorować zużycie energii i automatycznie dostosowywać je do potrzeb18. Poza tym ICT, pozwalają na zamianę
procesów izycznych na wirtualne dające możliwość między innymi ograniczenia
zużycia papieru oraz możliwości zarządzania i współpracy na odległość, przykładowo poprzez zastosowanie telekonferencji redukującej koszty podróży służbowych, emisji CO2. Dzięki narzędziom społeczeństwa informacyjnego możliwe
stało się także wykorzystanie nowych form zatrudnienia, tak zwanej telepracy.
Umożliwia ona redukcję emisji szkodliwych emisji, zanieczyszczenia powietrza,
zużycia energii i infrastruktury drogowej. Według raportu irmy CISCO wynika,
że dzięki telepracy pracownicy tej irmy zapobiegli w 2008 roku emisji 47,3 tys.
ton gazów cieplarnianych do środowiska i pozwoliła zaoszczędzić na paliwie
łącznie 10,3 mln dolarów w ciągu roku19. Narzędzia społeczeństwa informacyjnego dają szerokie możliwości ograniczania zużycie energii, a tym samym redukcji emisji CO2, także w logistyce20, na przykład optymalizując transport. Zintegrowane systemy inteligentnego zarządzania transportem są opracowywane po to,
by zarządzać ruchem w całych aglomeracjach i ograniczać zatory na drogach
i emisję spalin. Kolejną dziedziną, w której wykorzystanie „zielonego” ICT ma
bardzo duży potencjał, jest budownictwo. Dzięki nim można zmniejszyć zużycie
prądu i materiałów już w trakcie prac budowlanych. Z kolei montaż inteligentnych liczników pozwala na zarządzanie zużyciem energii w budynkach. Rozwiązania z zakresu ICT globalnie mogą dać oszczędności emisji 7,8 GtCO2 do 2020
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wrocław 2003, s. 432.
Smart 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, A report by The Climate
Group on behalf of the Global eSustainability Initiative (GeSI), 2008, s. 15; www.smart2020.org
[22-03-2014].
18 www.polskaszerokopasmowa.pl [15-03-2014].
19 www.cisco.com [22-03-2014].
20 www.polskaszerokopasmowa.pl [15-03-2014].
16
17
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roku21. Stanowić to może około 15% planowanej w 2020 roku emisji CO2. Oznaczać to będzie emisję na poziomie 1990 roku. Poprawa efektywności energetycznej dzięki rozwiązaniom ICT pozwoli na redukcję kosztów w gospodarce światowej blisko 1 bln dolarów. Należy również dodać, że poprawę można również
uzyskać w samym sektorze ICT. Szacuje się, że jest odpowiedzialny za około 2%
globalnej emisji dwutlenku węgla. Zdaniem Komisji Europejskiej sektor ICT,
w ramach walki ze zmianami klimatu, winien zmniejszyć emisję CO2 o 20% do
2015 roku, czyli o pięć lat wcześniej, niż reszta unijnej gospodarki. British Telecom zamierza ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 80% do 2016 roku, w porównaniu z poziomem z 1996 roku Vodafone realizuje plan ograniczenia emisji
CO2 o 50% do 2020 roku22.

Wymiar społeczny
Nazwa społeczeństwo informacyjne dowodzi o istotności rozwiązań ICT,
w tym przede wszystkim Internetu, w budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego. W pierwszym aspekcie należy zwrócić uwagę na możliwość większego dostępu do edukacji i promowania nauki przez całe życie, zwiększoną dostępność do
szkoleń i kursów. Daje to szansę podnoszenia kwali ikacji bądź jej zmiany. Narzędzia społeczeństwa informacyjnego dają możliwości podniesienia kapitału ludzkiego szczególnie wśród osób, które rozwijają swoje kompetencje cyfrowe. Ich
brak przekłada się na niższą kreatywność i innowacyjność oraz ograniczoną
możliwość poprawy sytuacji na rynku pracy i eliminacji zagrożeń społecznych
związanych z bezrobociem. To stanowi barierę do wzrostu konkurencyjności zarówno w skali pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. Budowanie
kapitału ludzkiego dzięki rozwiązaniom ICT pozwala na zapobieganie wykluczeniu społecznemu (cyfrowemu) oraz tworzeniu obszarów ubóstwa. Narzędzia SI,
w tym przede wszystkim Internet, mają również wpływ na budowanie kapitału
społecznego. Dostarczają ludziom narzędzi służących powstawaniu grup społecznych: od portali społecznościowych i forów internetowych, poprzez blogi czy
skrzynki e-mail. Wirtualne społeczeństwa pozwalają na dzielenie się opiniami,
informacjami, wiedzą, przekazywanie treści, realizację potrzeb, w tym przynależności, miłości, szacunku, samorealizacji. Dają możliwość łatwego i skutecznego organizowania się na masową skalę i platformę do wyrażania swoich poglądów oraz bycia skuteczną grupą nacisku, która nie tylko przekracza tradycyjne
granice państw narodowych, ale też omija sformalizowane instytucje23. Jest ona
przy tym dużo mniej hierarchiczna, a dużo bardziej otwarta i demokratyczna.
Coraz dojrzalsza faza rozwoju awatarów, czyli budowania pewnych bytów cyfrowych powoduje, że stają się one dla niektórych tak samo ważne, a niekiedy ważniejsze od bytów rzeczywistych. Jak istotną rolę odgrywa Internet – narzędzie SI,
Smart 2020…, op. cit, s. 9.
www.polskaszerokopasmowa.pl [20-03-2014].
23 D. Blachnicka-Ciacek, Nowe technologie a zmiana społeczna. Czy i jak nowe technologie wpływają na społeczeństwo, kulturę i gospodarkę, www.liberte.pl [22-03-2014].
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pokazuje raport Internet w liczbach 2012 Serwis Royal Pingdom24. Wskazuje on
między innymi, że na świecie jest 2,4 mld użytkowników Internetu, 2,2 mld
użytkowników poczty e-mail, średnia liczba e-maili dziennie to 144 mld. Na koniec 2012 roku istniało 634 mln witryn internetowych, co stanowi wzrost w stosunku do 2011 o 51 mln. Było 87,8 mln blogów Tumblr. Warto zauważyć,
że w 2011 roku liczba użytkowników portali społecznościowych wyniosła
1,22 mld, w 2013 już 1,73 mld, a w 2017 roku ma wynieść 2,55 mld osób. Wzrost
ten ma być wynikiem szybkiej ekspansji bazy użytkowników na rozwijających się
rynkach Azji i Pacy iku oraz Bliskim Wschodzie i Afryce25.

Wymiar ekonomiczny
Wpływ społeczeństwa informacyjnego na wymiar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju przejawia się głównie poprzez funkcjonowanie e-gospodarki.
Są to obszary wymiany produktów i usług, transferu funduszy, interakcji biznesowych oraz dotyczących marketingu, rozwoju produktu, rekrutacji pracowników,
zarządzania relacjami z klientami czy administracji, które przebiegają w publicznych i prywatnych sieciach cyfrowych26. Narzędzia ICT społeczeństwa informacyjnego mogą przede wszystkim skutecznie wpływać na osiągnięcie szybszego
tempa wzrostu gospodarczego poprzez poprawę efektywności samego sektora,
ICT jak i innych sektorów gospodarki, które jego rozwiązania wykorzystują. Ułatwiają one zarządzanie relacjami zewnętrznymi między irmami (B2B) jak i między irmami i konsumentami (B2C). Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej zarządzać danymi czy wspomagać się narzędziami ICT w procesie podejmowania decyzji. Szczególnie ważną rolę odgrywają one w handlu czy bankowości.
Usługi e-commerce i e-banking umożliwiając uczestnikom łatwą wymianę ofert
i przeprowadzenie sprawnych negocjacji biznesowych. Narzędzia społeczeństwa
informacyjnego dają możliwość zwiększenia obszaru swojej działalności bez konieczności izycznej obecności na nowych rynkach i ograniczenie roli pośredników. Rozwój społeczeństwa informacyjnego to także zwiększenia ogólnego poziomu wydatków inwestycyjnych w gospodarce czy tworzenie nowych miejsc
pracy i zwiększanie aktywności i przedsiębiorczości obywateli. Szczególne znaczenie odgrywa telepraca, o której wspominano już w kontekście ochrony środowiska. Dla niektórych, na przykład dla osób niepełnosprawnych, może być ona
jedyną szansą na podjęcie pracy. Należy także dodać, że poprawa efektywności
gospodarowania determinowana jest także przez sprawność państwa. Można to
osiągnąć między innymi dzięki większej dostępności i efektywności usług administracji publicznej przez wykorzystanie ICT. Chodzi tutaj w szczególności o udostępnienie coraz szerszego zakresu usług e-administracji ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Rosnące znaczenie rozwiązań ICT, w tym
przede wszystkim Internetu, w gospodarce potwierdzają statystki. W rozwiniętych
www.wirtualnemedia.pl [24-03-2014].
www.tourism-review.pl [24-03-2014].
26 Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Warszawa 2007, s. 41.
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gospodarkach sfera gospodarowania związana z Internetem generowała w latach 1995-2010, średnio około 10% wzrostu gospodarczego. Jeśli wziąć pod
uwagę tylko okres 2005-2010 udział ten wzrasta do ponad 20%. Równocześnie
wskazuje się, że te irmy z pozostałych sektorów gospodarki, które były intensywnie obecne w Internecie, rozwijały się ponaddwukrotnie szybciej, niż pozostałe i tworzą więcej nowych miejsc pracy27. Szacuje się również, że w UE do
2020 roku jest możliwe osiągnięcie dodatkowo 5% wzrostu PKB dzięki inwestycjom w ICT na poziomie tym obserwowanym w USA. Niektóre kraje europejskie,
takie jak Wielka Brytania i kraje skandynawskie inwestujące na poziomie jak
w USA uzyskały w ostatnich 10 latach wzrost wydajności pracy dwa razy szybszy
niż średnia europejska28.

Ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego stanowi jedną z kluczowych
determinant zrównoważonego rozwoju w trzech jego wymiarach. W Polsce należy zwrócić uwagę na dwa zasadnicze aspekty: infrastrukturę oraz stopień jej wykorzystania przez gospodarstwa domowe, podmioty gospodarujące, jak również
administrację państwową.
Wybrane wielkości opisujące bazę infrastrukturalną i jej wykorzystanie
wśród gospodarstw domowych w Polsce w latach 2009–2012 przedstawiono na
rysunku 1.
Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w przynajmniej jeden komputer zwiększył się z 66% w 2009 roku do 73% 2012 roku. Mimo tego, w 2012
roku nadal był niższy od średniej dla Unii Europejskiej (78%). Wyposażenie
w komputer było różne w zależności od miejsca zamieszkania. Na terenach miejskich oraz o wyższym stopniu urbanizacji więcej gospodarstw domowych posiadało komputery niż na terenach wiejskich oraz o niskim stopniu urbanizacji29.
Istotne znaczenie w budowie SI, oprócz posiadanego sprzętu, ma także dostęp do
Internetu. Szerokopasmowy dostęp do Internetu w 2009 roku posiadało 51%
polskich gospodarstw domowych, a trzy lata później już 67%. Udział ten w całym
okresie był o około 5% niższy od poziomu unijnego. Regularnie z Internetu
w Polsce również korzystało mniej osób niż w UE, o około 10%. W 2012 roku
blisko 60% społeczeństwa regularnie użytkowało sieci internetowe, z czego ponad 75% stanowili codzienni użytkownicy30. W 2009 roku regularnie z Internetu
korzystało niewiele ponad 50% obywateli. Należy nadmienić, że największy odsetek osób regularnie wykorzystujących Internet odnotowywano wśród ludzi
R. Dobbs, J. Manyika, Ch. Roxburgh, What business can do to restart growth, September 2011,
www.mckinsey.com [15-03-2014].
28 www.efni2012.efni.pl [23-03-2014].
29 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013, Warszawa 2013, s. 116.
30 Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, Warszawa 2013, s. 38.
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Ry s u n e k 1
Wybrane wielkości opisujące bazę infrastrukturalną i jej wykorzystanie przez gospodarstwa domowe
w Polsce w latach 2008-2012 [% gospodarstw domowych]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, Warszawa 2013; Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013, Warszawa 2013.

młodych, osób z wyższym wykształceniem, mieszkańców dużych miast oraz
wśród uczniów i studentów31. Społeczeństwo informacyjne w coraz większym
zakresie wykorzystuje Internet podczas zwykłych codziennych czynności.
Wyraźny trend rosnący obserwuje się w zakresie komunikacji z otoczeniem za
pomocą szeroko rozumianych social-mediów. Podobna tendencja dotyczyła zakupów internetowych, wykorzystujących możliwości e-commerce. W 2012 roku
ponad 12 mln Polaków dokonało przez Internet zakupu towaru lub usługi do
użytku prywatnego. Było to nieco ponad 30% populacji, czyli o 7,1% więcej
w porównaniu do 2009 roku. W badanym okresie rósł także odsetek Polaków
w wieku 16-74, którzy posiadali podstawowe kompetencje związane z wykorzystaniem komputera i programów komputerowych, na przykład umiejętność kopiowanie lub przenoszenie plików lub folderów, używanie podstawowych wzorów arytmetycznych w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie prezentacji czy pisanie
programów komputerowych. Niestety nadal był to poziom niższy od średniego
poziomu w Unii Europejskiej32.
W badanym okresie występowały również pozytywne tendencje w rozwoju
ICT wśród polskich przedsiębiorstw i administracji publicznej. Zmiany wybranych czynników społeczeństwa informacyjnego na poziomie przedsiębiorstw
przedstawiono na rysunku 2.

31
32

Społeczeństwo informacyjne w Polsce…, op. cit., s. 130-132.
www.appsso.eurostat.ec.europa.eu [25-03-2014].
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R y sun e k 2
Wybrane wielkości opisujące bazę infrastrukturalną i jej wykorzystanie przez przedsiębiorstwa
w Polsce w latach 2008-2012 [% ogółu przedsiębiorstw]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w liczbach …, op. cit.

Praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa (szczególnie duże i średnie) korzystały z komputerów oraz Internetu, choć dostęp do szerokopasmowej sieci
w 2012 roku posiadało 82% przedsiębiorstw, tyle samo co średnio w całej Unii
Europejskiej w 2009 roku. Dynamika zmian w tym zakresie w Polsce w 2012
roku w stosunku do 2009 roku wynosiła 40%, podczas gdy w Unii jedynie 12%
(wynikało to oczywiście z niższej bazy). Z roku na rok rosło wykorzystanie stron
internetowych, które służyły już nie tylko do prezentacji oferty irmy i cenników,
ale także do kontaktów z dostawcami, z klientem oraz realizacji procesu sprzedaży (B2C, B2B). Własną stronę internetową w 2012 roku posiadało 68% irm,
zmiana in plus o 11 punktów procentowych w porównaniu do początkowego
okresu badawczego. Odsetek polskich przedsiębiorstw posiadających własną
stronę internetową w 2012 roku był o 3% niższy niż w Unii. Korzystne zmiany
w badanym okresie dokonały się w zakresie wykorzystywania automatycznej
wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi. W 2009 roku jedynie 35% polskich przedsiębiorstw korzystało z takich systemów, podczas gdy średnia unijna
wynosiła 40%. Trzy lata później odsetek krajowych podmiotów prowadzących
elektroniczną wymianę danych podwoił się i był o 20% wyższy w 2012 roku od
średniego poziomu w UE. Najczęściej korzystano z systemu SCM (Supply Chain
Management), rzadziej z ERP (Enterprise Resource Planning) oraz CRM (Customer
Relationship Management).
W latach 2009-2012 znacznie wzrosła liczba zarówno osób prywatnych, jak
i przedsiębiorstw, korzystających z Internetu do kontaktowania się z organami
administracji publicznej (rysunek 3). W 2012 roku 32% populacji kontaktowało
się z urzędami przez Internet, czyli o 7% więcej niż trzy lata wcześniej. W dalszym ciągu Polsce jednak daleko pod tym względem do Unii. W 2012 roku Polska
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Ry s u n e k 3
Wybrane wielkości opisujące wykorzystanie e-administracji w Polsce w latach 2008-2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Społeczeństwo informacyjne w liczbach…, op. cit.

nie osiągnęła nawet poziomu unijnego z 2009 roku (38%). W przypadku przedsiębiorstw od 2010 roku Polska wyprzedza Unię. W badanym okresie udział polskich irm kontaktujących się z urzędami przez Internet wzrósł o prawie 30%
i w 2012 roku wynosił 90%, o 3% więcej niż średnia unijna. Podobnie pozyskiwanie informacji ze stron internetowych instytucji publicznych, częściej dokonywane było przez przedsiębiorstwa niż osoby prywatne. Ponadto 25% społeczeństwa w Polsce odwiedzało strony urzędów, podczas gdy średnio w Unii robiło to
prawie 40% obywateli w 2012 roku. Dynamika zmian w tym zakresie niewielka
w kraju i Unii. W przypadku przedsiębiorstw wzrost wykorzystania stron internetowych administracji publicznej wzrósł z 53% w 2009 roku do 78% w 2012
roku i był wyższy od średniej unijnej.
Do oceny rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce mogą posłużyć
wskaźniki globalne, takie jak na przykład ICT Development Index. Jest on opracowywany rzez International Telecomunications Union (ITU) dla ponad 150 krajów
świata. Obejmuje on 3 obszary ICT: dostęp, wykorzystanie oraz umiejętności.
W 2008 roku Polska zajmowała 41 pozycję z indeksem na poziomie 5,2933.
W 2012 roku wartość indeksu wzrosła do 6,31, co uplasowało Polskę na 37 miejscu w rankingu światowym i 25 miejscu wśród krajów europejskich34.

33
34

Measuring the Information Society 2011, 2011, s. 13, www.itu.int [25-03-2014].
Measuring the Information Society 2013, Genewa 2013, s. 24, www.itu.int [25-03-2014].
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Podsumowanie
Przedstawiona w artykule analiza wskazuje wyraźnie, że postęp społeczeństwa informacyjnego w bardzo szerokim zakresie wpływa na trzy wymiary
zrównoważonego rozwoju: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Im wyższy poziom zaawansowania społeczeństwa informacyjnego, rozumiany nie tylko jako
dostęp do infrastruktury teleinformatycznej, ale także jako umiejętności wykorzystania ICT, tym większe szanse na realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Oczywiście należy mieć świadomość, że społeczeństwo informacyjne nie
jest wolne od niepewności i ryzyka, a tym samym od możliwości negatywnego
oddziaływania na zrównoważony rozwój. Dążenia jednostek, jak i całych społeczeństw powinny zatem koncentrować się na pozytywnych aspektach rozwoju
społeczeństwa informacyjnego i ich wzmacnianiu, przy jednoczesnym zapobieganiu i eliminowaniu pojawiających się w tym obszarze zagrożeń. W konsekwencji wzajemne przenikanie się i uzupełnianie zjawisk i procesów charakterystycznych dla społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonego rozwoju przyczyni
się do powstania zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego.
Przeprowadzona analiza empiryczna dotycząca Polski pozwala pozytywnie
ocenić kierunek zmian zachodzących w obszarze budowy społeczeństwa informacyjnego. W latach 2009 – 2012 zaobserwowano wyraźną tendencję wzrostową w zakresie wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz jego wykorzystywania
w stopniu coraz bardziej zaawansowanym zarówno przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jak i instytucje państwowe. Dynamika wzrostu omawianych wskaźników jest zdecydowanie wyższa niż przeciętnie dla całej Unii Europejskiej, jednak w wielu kwestiach wskaźniki są nadal niższe od średniej unijnej.
Determinuje to konieczność podjęcia działań, które zdynamizują rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W przeciwnym razie dystans między Polską
a krajami wysoko rozwiniętymi w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego będzie się powiększał.
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HAPPINESS IN THE ONTOLOGICAL AND ECONOMIC PERSPECTIVE
SUMMARY: The article raises an important issue in today’s developing societies – that is happiness. Have been
presented different perspectives of this phenomenon, both philosophical and psycho-social approach of happiness in economic terms.
The feeling of happiness is a byproduct of meeting its needs. The relationship between mental wellbeing and
wealth and good relationships with others is apparent. The purpose of this article is to present the concept of
happiness in different perspectives.
KEY WORDS: happiness, quality of life, well-being
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„Aby być szczęśliwym,
nie należy przeglądać się w lustrze ulicy.”
Jacek Bocheński

Wstęp
Rozważania na temat szczęścia społeczeństw były obecne w historii myśli
ludzkiej od zawsze. Tym tematem zajmowali się Sokrates, Montaigne, Bentham,
Mill czy autorzy amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Dawniej bardziej rozważano warunki zdobycia szczęścia indywidualnego, a ostatnie dziesięciolecia
przyniosły badania nad szczęściem jako celem polityki i rozwoju społecznego.
Koncepcja szczęścia sformułowana w starożytnej Grecji pozostaje ponadczasowa. Szczęście kojarzy nam się przede wszystkim z osiąganiem tego, co niesie ze
sobą dobro i co sprawia nam radość. Szczęście to zadowolenie z naszego życia
rodzinnego i partnerskiego, zdrowia, pracy, a we współczesności coraz częściej
ze sfery materialnej. Najogólniej de iniuje się je jako dobrą emocję, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne, zakłada posiadanie wizji życia1.
Perspektywa, jaką zakreślają rozważania ontologiczne jest szeroka. Obejmuje ona wszelką rzeczywistość, wszystko to, co istnieje. Ale ontologiczny punkt
widzenia jest najogólniejszy również w innym sensie. W ontologii nie chodzi
o zgłębianie rzeczywistości w najdrobniejszych szczegółach. Tego rodzaju badania, uwzględniające jakiś aspekt czy określony wycinek świata, przeprowadzają
nauki szczegółowe. Natomiast dociekania ontologiczne zasadniczo zmierzają do
dania ogólnej charakterystyki rzeczywistości2.
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji szczęścia w różnej perspektywie w nawiązaniu do ekonomii szczęścia, zarówno jako stanu wewnętrznego
dobrostanu, jak i zewnętrznych jego oznak czyli w aspekcie zrównoważonego
rozwoju. Czy jest możliwe odczuwanie szczęścia we współczesnym zabieganym
życiu? W jaki sposób zde iniować tak subiektywny stan, jak szczęście? Przecież
istnieją w tym względzie różnice pomiędzy poszczególnymi ludźmi, rodzinami,
grupami, narodami i kulturami.

Perspektywy postrzegania szczęścia
Filozof Czesław Głombik określa, iż szczęście jest naturalnym pragnieniem
ludzi, motorycznym czynnikiem ich działań3. Psycholog Tal Ben – Sahar, w książce
N. Pawlak, W poszukiwaniu miary szczęścia. Zdrowie spokój szczęście, czyli la iya’ w języku
i kulturze Hausa, w: Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata, red.
A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2005, s. 81-91.
2 Encyklopedia Socjologii, t. 4, Warszawa 2004, s. 197.
3 Cz. Głombik, Oblicza szczęścia, Warszawa 1982, s. 38.
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Szczęśliwszy, opisuje je jako źródło ogólnego doświadczenia przyjemności i sensu
życia4. De inicja ta nie jest zasadniczo odmienna od sformułowania Władysława
Tatarkiewicza, który w czasie okupacji hitlerowskiej w swym klasycznym traktacie O szczęściu napisał, iż szczęście jest dodatnim wydarzeniem, dodatnim przeżyciem, stanem intensywnej radości, błogości czy upojenia. W myśl tego, należy
de iniować szczęście jako pełne i trwałe zadowolenie z całości życia5.
W rozważaniach o jego naturze szczęście najczęściej określane jest w dwóch
aspektach:
• mieć szczęście oznacza:
– sprzyjający zbieg, splot okoliczności,
– pomyślny los, fortuna, dola, traf, przypadek,
– powodzenie w realizacji celów życiowych, korzystny bilans doświadczeń
życiowych;
• odczuwać szczęście oznacza:
– (chwilowe) odczucie bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, zadowolenia, upojenia,
– (trwałe) zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem;
ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego6.
Arystoteles uważał, że człowiek powinien podążać drogą „złotego środka” –
nie ignorować żądz, ale też nie może się im podporządkowywać, nie może im
ulegać. Jego działanie ma być umiarkowane, ale ma jednocześnie przynosić mu
przyjemność. Żądze muszą zostać zaspokojone, ale w sposób umożliwiający harmonijny rozwój także rozumnej części duszy, która powinna, oprócz nabywania
wiedzy kultywować również umiejętności panowania nad żądzami, przez silną
wolę, odwagę i rozsądek. Rygorystyczne podejście do moralności oraz całkowite
ignorowanie żądz cielesnych ma zwykle fatalne rezultaty, gdyż żądze te są sposobem, w jaki ciało komunikuje silnie zależnej od niego duszy swoje potrzeby7.
Co w takim razie motywuje nas do osiągania szczęścia, jakie potrzeby nami
kierują? Według amerykańskiego psychologa Abrahama Maslowa, istotą szczęścia jest zaspokojenie potrzeb. Maslow przyjmuje, iż ludzie posiadają następujące potrzeby8:
• izjologiczne – głód, pragnienie, sen;
• bezpieczeństwa;
• przynależności i miłości;
• szacunku;
• samorealizacji.
Po zaspokojeniu danej potrzeby dochodzi do głosu potrzeba wyższego rzędu.
Osoba szczęśliwa to osoba, która zaspokoiła wszystkie potrzeby. Ponieważ
K Szymborski: Z łopatą po szczęście, „Pomocnik Psychologiczny” 2007 nr 43, s. 16.
W. Tatarkiewicz: O szczęściu, Warszawa 1985, s. 18 i nast.
6 Ibidem, s. 59 i nast.
7 Ibidem, s. 179.
8 Zob. A. Maslow, Toward a Psychology of Being, New York 1968; A. Maslow, Teoria hierarchii
potrzeb, w: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, red. J. Reykowski,
Warszawa 1968, s. 79.
4
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najwyższą z nich jest potrzeba samorealizacji, można przyjąć, że ludzie szczęśliwi to samorealizujący się. Według Maslowa ludzie ci posiadają następujące cechy:
• realistyczne nastawienie do świata;
• akceptacja samego siebie;
• przyjazny stosunek do otoczenia;
• spontaniczność;
• niezależność;
• niekonwencjonalne podejście do życia (unikanie stereotypów);
• głęboka duchowość;
• głębokie przeżywanie miłości;
• ilozo iczne, niezłośliwe poczucie humoru;
• kreatywność;
• bogata osobowość, odporna na wpływy otoczenia9.
Daniel Gilbert, profesor psychologii na Uniwersytecie Harvarda w Stanach
Zjednoczonych, uważa, że poziom szczęścia danej osoby jest zaprogramowany
genetycznie i choć wydarzenia mogą mieć nań wpływ, prędzej czy później wrócimy do stanu wyjściowego.
Czyli, czym jest szczęście? To pytanie jest standardowe dla wszystkich poetów, ilozofów, psychologów, socjologów i innych humanistów a obecnie również dla ekonomistów. Psychologom, antropologom, paleontologom i historykom
nie udało się na razie znaleźć ani jednej kultury, której członkowie przedkładaliby złe samopoczucie nad dobre, brak szczęścia nad szczęśliwość. Neurologom
i psychologom nie udało się dotychczas znaleźć w umyśle i mózgu centralnego
ośrodka zarządzania emocjami, myślami i zachowaniami. Chociaż każdy z nas ma
przemożne poczucie, że taki ośrodek istnieje oraz poczucie, że to my za jego pośrednictwem kierujemy naszym życiem, to w istocie kierowani jesteśmy przez
procesy mózgowe, do których nie mamy bezpośredniego dostępu. Poczucie
szczęścia jest produktem właśnie takich, niedostępnych racjonalnemu umysłowi,
procesów. Lubimy być szczęśliwi. A gdy dopada nas poczucie nieszczęścia, poszukujemy pomocy i wsparcia. Szczęście jest stanem bardzo wartościowym, ale poświęcanie życia na poszukiwanie szczęścia jest jedną z najgłupszych rzeczy, jakie
człowiek może zrobić. Generał Charles de Gaulle, zapytany kiedyś przez dziennikarza, czy dąży do szczęścia, wypalił: „Bierze mnie pan za idiotę?”10. Poczucie
szczęścia jest niejako wewnętrzną wskazówką dawaną przez nieświadomy umysł
racjonalnej jego części, że jesteśmy na dobrej drodze. Na dobrej drodze życia.
Mimo że nie wiemy, jak działa nieświadomy umysł w konkretnych okolicznościach, to dość dobrze wiemy, co uznaje on za dobre. Poczucie szczęścia to
w gruncie rzeczy świadomość, że posiada się wszelkie środki do realizacji swoich
ważnych potrzeb i celów oraz możliwości ich osiągnięcia. W dłuższej perspektywie czasowej naprawdę nieszczęśliwi są tylko ci, którzy nie mają zaspokojonych
najbardziej elementarnych potrzeb bytowych: dachu nad głową oraz pokarmu
w garnku. Bezdomni oraz głodujący zdecydowanie nie są szczęśliwi, wszyscy
9

Ibidem, s. 91.
W. Baryła, Odkrywamy szczęścia szczyty, „Charaktery” 2006 nr 07, s. 44.
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pozostali ludzie są szczęśliwi w mniejszym lub większym stopniu. Poczucie pełnego szczęścia wiąże się ze stanem całkowitego zaspokojenia potrzeb: przynależności społecznej, pozytywnej samooceny, wpływania na najbliższe otoczenie
izyczne i kontrolowania go, rozumienia swojego otoczenia, zaufania do najbliższego otoczenia oraz kontaktów seksualnych. Szczęśliwości dodaje nam również
poczucie zbliżania się do „szczęśliwej” realizacji naszych celów i planów11.

Ekonomiczne badania nad poczuciem szczęścia
W ramach jednego z najszerszych badań nad szczęściem i kondycją psychiczną człowieka, naukowcy z University of Warwick i Dartmouth College w Ameryce
poddali analizie wypowiedzi ponad dwóch milionów osób, w tym miliona Brytyjczyków. W ten sposób zgromadzili bardzo przekonujące dowody na to, że wykres
odczuwania szczęścia w życiu człowieka przypomina literę „U” (rysunek 1).

Rysunek 1
Wykres odczuwania szczęścia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Alleyne, Wiek męski, wiek klęski, „The Daily Telegraph” 2008, 1 lutego.

Spadek odczuwania szczęścia przypada na wiek średni, niezależnie od tego,
czy wypowiadał się milioner, czy mało zarabiający pracownik izyczny, mężczyzna czy kobieta, singiel czy osoba mająca liczną rodzinę, wyniki były na ogół podobne. Ten sam schemat wystąpił również w krajach rozwijających się12.
A co się dzieje kiedy szczęście przestaje być dobrą, daną możliwością, a zaczyna być społecznym obowiązkiem? Socjologowie mówią w tym kontekście
o nowym zjawisku zwanym stresem szczęścia. Zaczynamy stresować się tym, że
powinniśmy mieć dobre samopoczucie, najlepiej cały czas we wszystkich sytuacjach. Zaczynamy się głęboko zastanawiać, czy wszystko z nami jest w porządku
jeśli takiego stany szczęścia nie odczuwamy lub nie udaje nam się go osiągnąć
codziennie. Zauważamy go u naszych kolegów, znajomych, przyjaciół, widzimy
wokół siebie ludzi uśmiechniętych i zadowolonych, a my nie mamy się z czego
11
12

Ibidem, s. 45
R. Alleyne, Wiek męski, wiek klęski, „The Daily Telegraph” 2008, 1 lutego.
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cieszyć. Tymczasem standard tego, co należy uważać za szczęście coraz bardziej
się podwyższa i staje się ono towarem, a nie stanem naszego ducha.
Od niedawna szczęściem jako jedną z dziedzin badawczych zajęła się również ekonomia, napisano w „Financial Times”. Mieszkańcy państw rozwiniętych,
którzy w ostatnich 50 latach znacznie się wzbogacili, mogą mniej pracować, cieszyć się dłuższymi wakacjami i dłużej żyć w zdrowiu, wcale nie są szczęśliwsi –
twierdzi Richard Layard z London School of Economics. Jego zdaniem ludziom
potrzebne jest do szczęścia jedynie zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dlatego wzrost zamożności ma wielki wpływ na samopoczucie osób żyjących w niedostatku, lecz powyżej granicy 20 tys. dolarów PKB na głowę mieszkańca wzrost
dochodów nie wpływa na poprawę samopoczucia13.
Ponadto okazuje się, że znacznie bardziej nas cieszy poprawa sytuacji materialnej, jeśli dotyczy nas samych, a nie wszystkich dookoła w jednakowym stopniu. Naukowcy odkryli także, że do szczęścia przyczynia się w największym stopniu posiadanie kręgu rodziny i przyjaciół oraz zajęcie, które daje nam satysfakcję.
Według Paula Dolana z Shef ield University, badania nad szczęściem są nadal
uważane przez wielu ekonomistów za nieco ekscentryczne i pozbawione twardych danych, lecz interesuje się nimi coraz więcej naukowców. Dziedzina ta jest
rezultatem aliansu ekonomii z psychologią. W 2002 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał psycholog z Princeton Daniel Kahneman, który wzbogaca wiedzę ekonomistów i inansistów elementami psychologii kognitywnej14.
Bogactwem naukowym od zawsze zajmowali się ekonomiści. Szczęście natomiast do niedawna nie było uwzględniane w naukach empirycznych. Do drugiej
połowy XX wieku pisali o nim prawie wyłącznie ilozofowie. Na warsztaty badawcze psychologów i socjologów tra iło dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia jako istotny składnik ogólniejszego konstruktu – dobrostanu psychicznego i jakości życia. Zaczęło się od pytania: od czego zależy dobrostan psychiczny? Wśród potencjalnych źródeł szczęścia znalazły się oczywiście także
pieniądze. Ekonomiści natomiast potraktowali kilkanaście lat później wskaźniki
subiektywnego dobrostanu jako miary użyteczności pieniędzy. Fuzja ekonomii
i psychologii zaczęła generować lawinowo rosnące projekty badań interdyscyplinarnych, które przynoszą niezwykle interesujące dane na temat wzajemnej relacji między dwoma głównymi celami dążeń człowieka: bogactwem i szczęściem15.
Ekonomia szczęścia zajmuje się badaniem jakości życia. Uczeni wykorzystują
do swoich badań narzędzia ekonomiczne oraz metody typowe dla innych nauk
społecznych, w szczególności psychologii i socjologii. Współczesna ekonomia
szczęścia bada bardzo szczegółowo wpływ różnych czynników ekonomicznych
na satysfakcję z życia, nie tylko na poziomie dostępności dóbr i bezpieczeństwa
inansowego, ale również mniej wymiernych obszarów, jak więzy rodzinne, życie
seksualne, zadowolenie z pracy i długowieczność. Za prekursora ekonomii szczęścia uważa się Abrahama Maslowa, który czysto teoretycznie określił wymogi dla
www.nobelprize.org [21-03-2014].
Zob. www.nobelprize.org [21-03-2014].
15 J. Czapiński, Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa, „Nauka” 2012 nr 1, s. 51.
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zapewnienia szczęścia. Oprócz społecznych czynników, jak miłość, samorealizacja, wskazał też na czynniki materialne. W ten sposób powstała piramida Masłowa, czyli piramida potrzeb fundamentalnych16.
Poza wartością czysto poznawczą ekonomia szczęścia może mieć zastosowanie w polityce społecznej i gospodarczej. Zdaniem Adaira Turnera, bankiera, który przewodniczył brytyjskiej Komisji Emerytur, korzystanie z osiągnięć innych
dyscyplin naukowych w ekonomii pozwala stawiać pytania o sposób myślenia
konsumentów, o to, co ich naprawdę uszczęśliwia. Dawniej ekonomia kazała zakładać, że ludzie podejmują racjonalne decyzje. Dziś już wiemy, że nasze decyzje
nie zawsze służą naszemu najlepiej pojętemu interesowi i podlegają czynnikom
emocjonalnym. Dawniej, aby przewidzieć, w jaki sposób obywatele będą oszczędzać na emeryturę, stosowano klasyczną koncepcję homo oeconomicus, która nie
sprawdza się w życiu. Nie zawsze wybieramy sensownie.
Większość rządów uważa, że „wzrost równa się szczęście”. Na pewnym pułapie zamożności społeczeństwa zależność ta jednak przestaje obowiązywać. Brytyjski rząd powołał już w Whitehallu międzyresortową grupę ekspertów do
spraw szczęścia.
Jak podkreślano w „The Economist”, po raz pierwszy uznano o icjalnie dążenie do szczęścia, obok prawa do życia i wolności, za niezbywalne prawo człowieka w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Stanowiło to radykalną
zmianę podejścia w porównaniu z tradycją antyczną. Dla Greków szczęście wiązało się przede wszystkim z pojęciami szczęśliwego trafu i fortuny, czyli losu.
Należało więc przede wszystkim żyć cnotliwie, a nie dążyć za wszelką cenę do
szczęścia, bo człowieka mogło w każdej chwili spotkać złe fatum. Również w tradycji chrześcijańskiej dążenie do szczęścia nie doczekało się uznania wobec konkurencji ze strony wiecznej szczęśliwości w niebie. Dopiero w oświeceniu zaczęto przywracać dążeniu do szczęścia rację bytu17.
W jednym z brytyjskich college’ów pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX
wieku wprowadzono do programu nauczania lekcje szczęścia. Uczniowie mieli
się na nich dowiedzieć, jak panować nad emocjami, dbać o zdrowie emocjonalne
i izyczne, jak budować dobre relacje, czym jest asertywność, jak można się jej
nauczyć i jak z niej korzystać. Takie lekcje szczęścia mają swoje zalety – zwiększają kompetencje samoregulacyjne i społeczne, ale mogą również mieć negatywne
konsekwencje, bo już samo nazwanie ich lekcjami szczęścia sugeruje, że osiągnięcie szczęścia jest celem życia i działania człowieka. A czynienie ze stanu
szczęśliwości celu życia może być naprawdę niebezpieczne18.
W rankingu SPI (Social Progress Index), nazywanym również rankingiem najszczęśliwszych państw świata, Polska jest na 13 miejscu pośród 50 krajów.
To wysoko. Przed nami są takie państwa, jak Wielka Brytania, Szwajcaria czy
Szwecja. To właśnie ten ostatni kraj uzyskał najlepszy wynik. Czy naprawdę da
się zmierzyć szczęście – określić, kto, kiedy, dlaczego i jak bardzo jest szczęśliwy?
www.obserwator inansowy.pl [10-04-2014].
www.us iles.us.szc.pl [12-04-2014].
18 W. Baryła, op. cit., s. 18.
16
17
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Ranking SPI ocenia państwa według 12 kategorii: odżywianie i podstawowa
opieka zdrowotna, powietrze, woda i stan sanitarny, poziom schronienia i bezpieczeństwo osobiste, dostęp do podstawowej wiedzy, dostęp do informacji i komunikacji, zdrowie i dobre samopoczucie, trwałość ekosystemu, prawa osobiste,
dostęp do szkolnictwa wyższego, stan wolności osobistej i możliwość wyboru,
poziom równości i integracji. Nie uwzględnia jednak badań nad poczuciem szczęścia, trudno więc mówić o SPI jako wyznaczniku szczęśliwości. Podobnych
indeksów istnieje kilka, chociażby słynny Światowy Indeks Szczęścia (Happy Planet Index – HPI) istniejący od 1990 roku. Oprócz wskaźników ekonomicznych,
uwzględnia on też na przykład zrównoważony rozwój społeczeństwa. W rankingu HPI Polska jest na 71 miejscu, czyli osiągnęła znacznie gorszy wynik, niż w SPI,
choć w HPI uwzględnia się o wiele więcej państw19.
Innym sposobem mierzenia postępu, czy sukcesu kraju, jest Wskaźnik Szczęśliwej Planety (Happy Planet Index – HPI), zaproponowany przez New Economics
Fundation jako alternatywny wobec wskaźnika PKB liczonego na jedb=nego
mieszkańca. HPI mówi bowiem o tym, jak kraj wykorzystuje dostępne mu zasoby
w sposób maksymalizujący szczęście. Na wartość Indeksu składają się trzy
czynniki: subiektywny – średnie zadowolenie z całości życia mieszkańców
danego kraju; obiektywny – oczekiwana długość życia w dniu narodzin oraz
miernik korzystania z zasobów „carbon footprint” – obszar lądu, potrzebny do
tego, aby rosnące na nim rośliny wchłonęły i unieszkodliwiły dwutlenek węgla
emitowany podczas wykorzystania paliw kopalnych w danym kraju, w zależności
od poziomu konsumpcji. Zaobserwowano, że wzrost wskaźnika łączącego oczekiwanie długości życia i zadowolenia z niego nie był w stanie skompensować
negatywnych skutków konsumpcji. Życie w bogatych krajach stawało się dłuższe
i szczęśliwsze, ale postęp był zbyt mały, gdy spojrzy się na ten proces z punktu
widzenia kosztów.
Liderzy wzrostu gospodarczego systematycznie dążą do zmniejszenia wartości HPI. Umiarkowany wzrost dobrobytu może wpłynąć na wzrost jego wartości.
W roku 2008 ranking krajów, według Happy Planet Index, otwierały: Kostaryka,
Dominikana, Jamajka, Gwatemala, Wietnam, Kolumbia, Kuba, Salwador, Brazylia,
Honduras. Stany Zjednoczone nie znalazły się nawet w pierwszej trzydziestce,
a Polska była na 77 miejscu, między innymi po Tunezji (29), Ekwadorze (25),
Chinach (20), Egipcie (13). Istotny sens tego wskaźnika zawarty był już w słowach Mahatmy Gandhiego, który w roku 1928 powiedział: „Jeżeli nasz naród
stosowałby taką samą eksploatację gospodarczą (jak kraje zachodnie), ogołociłoby to świat jak szarańcza... Brytania wykorzystała połowę zasobów planety, by
osiągnąć swój dobrobyt. Ile planety będzie potrzebował kraj taki jak Indie?”20.
Zwiększenie poziomu konsumpcji nie prowadzi bezpośrednio do zbudowania
lepszej jakości życia. Nie ma idealnej miary szczęścia społeczeństw. Podejmowa-

19
20

www.natemat.pl [30-03-2014].
P. Michoń, Ekonomia szczęścia, Poznań 2010, s. 115.
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no szereg nieudolnych prób, jak na przykład mierzenie postępu i dobrobytu społeczności ilością wypitego piwa21.
Interesującą propozycją wydaje się więc Narodowy Produkt Szczęścia (Gross
National Happiness – GNH). Ma on określać kierunek i tempo rozwoju ekonomicznego. Ma docelowo mierzyć postęp, łącząc w sobie obok aspektu gospodarczego perspektywę psychologiczną, duchową i ekologiczną. Jest on tak zaprojektowany, by łączyć w sobie dziewięć podstawowych wymiarów, którym przyporządkowane są właściwe wskaźniki, czyli: dobrostan psychologiczny – zadowolenie z wszystkich wymiarów życia człowieka, cieszenie się życiem, zadowolenie
z niego, brak negatywnych emocji (nienawiść, strach, zazdrość), aktywność duchowa (medytacja, modlitwa, rozważanie własnej karmy); wykorzystywanie czasu – poza pracą, przeznaczonego na sen, higienę, aktywność kulturalną, sportową, podróże, odpoczynek; żywotność społeczności lokalnej – pomiar zaufania,
poczucia przynależności, bezpieczeństwa, wolontariat, wspieranie innych; kultura – zachowanie tradycji i różnic kulturowych, noszenie tradycyjnych strojów,
uczestnictwo w festiwalach i imprezach kulturalnych; zdrowie – subiektywna
ocena własnego zdrowia, powszechność i zakres niepełnosprawności, wiedza na
temat karmienia piersią, przenoszenia HIV, odległość miejsca zamieszkania do
punktu pomocy lekarskiej; edukacja – odsetek osób uczących się, poziom nabytej
wiedzy, znajomość historii i tradycji kraju; środowisko – zmiany zasobów naturalnych kraju, poziom zalesienia, wiedza ekologiczna; standard życia – status
materialny mieszkańców, dochód na poziomie jednostki, liczba izb mieszkalnych,
posiadanie domu, mieszkania, zakup ubrań; rządzenie – postrzeganie sprawowania władzy, media, uczciwość, efektywność usług, sposób rządzenia, ocena urzędników, ocena odczuwanej wolności22. Szerokie wskaźniki GNH, obejmujące wielorakie obszary życia społecznego, wydają się obecnie najbardziej interesujące
w dyskusji nad rozumieniem postępu i szczęścia społeczeństw. Nie wystarczy
bowiem, że w przyszłości „będzie więcej”, by rzeczywiście „było lepiej”. Spojrzenie na postęp jedynie w kategorii życia gospodarczego na niewiele się zdaje,
by móc odpowiedzieć na pytanie o sens tego, co społeczność czyni i jak zmierza
by być szczęśliwa.
Najbardziej zaawansowane badania nad szczęściem prowadzi prof. Ruut
Veenhoven z Holandii, który naukowo zajmuje się badaniem szczęścia. Znalazł
już ponad 30 tys. uwarunkowań szczęścia – na przykład to, że żyjący w związkach
są szczęśliwsi od singli lub, że do 25 roku życia zadowolenie z życia rośnie, a potem satysfakcja maleje i wraca do pierwotnego poziomu dopiero na starość.
Szczęście zależy od zarobków, sytuacji rodzinnej i wielu innych rzeczy. Zdaniem
prof. Veenhovena, zestawiając ze sobą te zależności, można określić, jacy ludzie są
szczęśliwi.23
21 Por. S.M.N. Islam, M. Clarke, The relationship between economic development and social welfare:

A new adjusted GDP measure of welfare, “Social Indicators Research” 2002 nr 57, s. 201-228.
M. Mancall, Gross national happiness, an essay, w: Gross national happiness and development,
Bhutan 2004, s. 1-50.
23 Patent na szczęście. Wywiad z Ruut Veenhoven, „Newsweek” 2010 grudzień, s. 39.
22
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Badania Centrum Badania Opinii Społecznej z 2012 roku wykazały, iż poziom
satysfakcji i samooceny Polaków był rekordowy. Pod koniec grudnia 2012 roku
36% respondentów deklarowało, że są szczęśliwi, a trzykrotnie mniej uważało
siebie za pechowców. Nasz optymizm w ciągu 12 miesięcy 2012 roku wzrósł
o 3 punkty w porównaniu z 2011 rokiem, a pesymizm zmalał o 2 punkty. Eksperci uważają, że można już mówić o pewnym trendzie stopniowego polepszania się
i umacniania pozytywnej samooceny Polaków24.
Polacy są coraz szczęśliwsi, bogatsi i zadowoleni z życia – takie wnioski płyną
z Diagnozy Społecznej 2013 – kompleksowego badania warunków i jakości życia
Polaków, które od 2000 roku co dwa lata prowadzi zespół pod kierunkiem prof.
Janusza Czapińskiego. Siódmą edycję badania Diagnoza Społeczna zrealizowano
w marcu i kwietniu 2013 roku. Wzięło w niej udział ponad 12 tys. gospodarstw
domowych i ponad 26,3 tys. indywidualnych respondentów. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z rodziny, dzieci i swojej kariery. Socjologowie ostatnio odnotowali
też rekordowy poziom satysfakcji Polaków z materialnych warunków życia i sytuacji inansowej25.
Z przytoczonych badań wynika, że nie ma korelacji poczucia szczęścia ze stanem
ekonomicznym. Niektórzy badacze wskazują na następujące źródła poczucia szczęścia: dobre relacje z ludźmi oraz optymistyczne, otwarte nastawienie do życia.

Podsumowanie
Brytyjscy psychologowie ułożyli wzór na szczęście. Przepis jest banalnie prosty. Szczęście = P + (5 × E) + (3 × H). Wystarczy pomnożyć i dodać. Wzór został
opracowany na podstawie badań prowadzonych wśród tysiąca osób. Musiały one
odpowiedzieć na kilka prostych pytań: „Czy jesteś elastyczny i otwarty na zmiany?”, „Czy jesteś optymistą i masz poczucie, że kontrolujesz swoje życie?”, „Czy zaspokojone są twoje podstawowe potrzeby życiowe – czy jesteś zdrowy i czy masz
poczucie bezpieczeństwa, w tym inansowego?”. „Czy odczuwasz satysfakcję
z pracy i życia rodzinnego?”. Z analizy odpowiedzi naukowcy wysnuli następujące wnioski: P (personal characteristics) oznacza cechy charakteru takie, jak: podejście do życia, zdolność adaptacji, elastyczność (pytanie pierwsze i drugie).
E (existence) we wzorze to egzystencja, czyli ogólna kondycja, stan zdrowia, inansów oraz życia towarzyskiego (pytanie trzecie). H (higher order) zaś to potrzeby wyższego rzędu, takie jak poczucie własnej wartości, ambicje i poczucie
humoru (pytanie czwarte).
Na ile ważne są te składniki w osiągnięciu szczęścia, mówią liczby, przez które należy je pomnożyć. Im większe, tym bardziej istotny składnik. Mówiąc więc

Badania CBOS.
Zob. Diagnoza społeczna 2013. Warunki jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek,
Warszawa 2013.
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najprościej: aby być szczęśliwym, musisz mieć zaspokojony byt materialny, czuć
się kochanym, być optymistą i mieć poczucie własnej wartości26.
Poczucie szczęścia jest rezultatem zaspokojenia potrzeb, a relacja pomiędzy
dobrostanem psychicznym a bogactwem i dobrymi relacjami z innymi jest pozorna. Ludzie, którzy ufają innym, mają wielu przyjaciół i poczucie, że „dadzą radę”,
są szczęśliwsi i mają wszelkie podstawy, by zarabiać dużo pieniędzy. Można więc
powiedzieć, że zaspokojenie potrzeb daje zarówno szczęście, jak i pieniądze oraz
zapewne wiele innych dobrych konsekwencji, jak na przykład dobre relacje z innymi. Powszechnie wiadomo również, że niektórzy ludzie są radośni i pogodni
właściwie niezależnie od tego, co złego im się przytra i, inni natomiast nieustannie martwią się i niepokoją, nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach.
Pozostaje nadal do rozwiązania niebagatelny problem postawiony jako cel
artykułu: czy możliwe jest badanie szczęścia i w jaki sposób zde iniować tak subiektywny stan jak szczęście? Przecież istnieją w tym względzie różnice pomiędzy poszczególnymi ludźmi, rodzinami, grupami, narodami i kulturami. Z przytoczonych badań wynika, że skuteczną drogą do odczuwania szczęścia wydaje się
przynależności do rodziny, budowanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich czy
też wolontariat. Pomimo szerokiego i różnorodnego rozumienia szczęścia ludzie
nie przestali poszukiwać jego przybliżeń, synonimów, opisów, które zastąpiłyby
jednoznaczne określenia.

26

O. Woźniak: Wzór na szczęście, „Przekrój” 2003 nr 6(3007).
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AMOUNT OF DAMAGES MADE BY BEAVERS IN PODKARPACIE
PROVINCE IN FIRST DECADE OF XXI CENTURY
SUMMARY: The aim of the study was to assess the diversity of the damages caused by beavers in various structures
of ecosystems in terms of property damage and economic terms reflected in the amounts of compensation paid
for damages. The study area included the Podkarpacie Province in 2003-2012. During the study period, there was
an increase of damages in terms of the quantity and the amount of compensations paid, both in forest
environments, agricultural lands, agricultural crops, as well as technical infrastructure facilities of hydraulic
objects. The calculated structure of the damage severity in terms of the amount of compensation paid indicates
that beavers made the most serious damages in the fish farms to the technical infrastructure facilities of hydraulic
objects during the evaluation. The claims amounted to 34.7% of the total pool paid for such damages. The second
largest beaver interactions in habitats were tree stands of younger age classes that have not yet developed the
felling assortments, where the pool of compensation for damages was 27.5% of the total sum of claims paid.
Damage to agricultural land in terms of both surface and amounts should be assessed as low, which also does not
mean that they are insignificant for rural economy. The increase in damage caused by beavers in various
structures of ecosystems should be directly linked with a rapidly growing population of this species, the increase
of which during the study period in the country reached about 251%, and according to the inventory data from
2011, the population in the whole country was estimated for 78.1 thousand of individuals. The structure of the
damage size in various sectors of the economy is directly associated with the beaver’s behavior and the range of prey.
KEY WORDS: damages, agricultural farms, forest farms, fish farms, beaver
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Wstęp
W ostatnich kilkudziesięciu latach dość gwałtownie wzrasta presja zwierząt
dzikich na środowiska ich bytowania. Stan ten jest tłumaczony wieloma okolicznościami, z których najczęściej wymienia się wzrastającą urbanizację terenów
rolnych i leśnych, anomalie pogodowe, okresowo silny wpływ antropogeniczny
w postaci niepokojenia zwierząt i wyzwalania u nich objawów stresowych. Jednak najważniejszą przyczyną wzrastających interakcji zwierząt i środowisk jest
gwałtownie postępujący wzrost liczebności niektórych gatunków, a tym samym
osiąganie lokalnie wysokich wskaźników zagęszczeń1. Interakcje zwierząt i środowisk ich bytowania w ujęciu stricte ekonomicznym określane są mianem
szkód, a dotyczą one zarówno gospodarki rolnej, jak i leśnej oraz rybackiej2. Specy ika szkód, jak również gatunków je wyrządzających wynika z lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, a kwestie odpowiedzialności za szkody regulowane
są na drodze prawnej. Jednocześnie należy zauważyć, iż zasady wynagradzania
szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta stanowią przepisy szczególne lex
specialis derogat legi generali, wyłączone są z zasad odpowiedzialności odszkodowawczej wynikających z ogólnych zasad cywilistyki3. Niewątpliwie przykładem gatunku budzącego szereg kontrowersji nie tylko w Polsce, lecz i w większości krajów europejskich, ze względu na charakter oraz rozmiar wyrządzanych
szkód jest bóbr europejski (Castor iber). Gatunek ten, prowadząc ziemnowodny
tryb życia, wyrządza różnokierunkowe szkody w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej, a nawet w infrastrukturze urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz drogowej. Wieloletnie zabiegi ochrony czynnej oraz udane introdukcje w wielu krajach europejskich, połączone ze znaczną dyspersją osobników, przyczyniły się do
znacznego wzrostu liczebności populacji oraz lokalnie wysokich zagęszczeń tego
gatunku, co w konsekwencji wpłynęło bezpośrednio na wzrost interakcji zwie-

1 R. Kamieniarz, M. Panek, Zwierzęta łowne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Czempiń
2008, s. 46-49; M. Budny, R. Kamieniarz, B. Kolanoś, H. Mąka, M. Panek, Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2008-2009, „Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu” 2010 nr 6,
ss. 23-25; M. Flis, Wild boar population management vs. damage conditions in economical and
social grasps, “Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW” 2011 nr 50, s. 43-50; Informacje i opracowania statystyczne, Ochrona Środowiska, Warszawa 2011, s. 37; 2012, s. 311.
2 M. Flis, Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w uprawach rolniczych,
„Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” 2008 nr 248, s. 117-123; J. Klosowski,
Human–wildlife con licts at pond isheries in eastern Poland: perceptions and management of
wildlife damage, „European Journal of Wildlife Research” 2011 t. 57(2), s. 295-304.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, (Dz. U. 2007 nr 82 poz. 557); W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2006, s. 367-387; Idem, Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2010, s. 256-271; M. Flis, Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, „Wieś i Rolnictwo” 2010 nr 4(149), s. 95-103.
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rząt na środowiska, w których żyją i spełniają podstawowe funkcje życiowe4.
W obecnych uwarunkowaniach prawnych naszego kraju i niektórych krajów europejskich bobry objęte są ochroną częściową, co stwarza prawne i techniczne możliwości redukcji liczebności populacji5. Z kolei odpowiedzialność za wszelkie szkody czynione przez ten gatunek ponosi Skarb Państwa, a procedury szacowania
strat i wypłaty odszkodowań scedowane są na regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Warto w tym miejscu dodać, że podobnie jak w przypadku szkód wyrządzanych przez inne gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową, odpowiedzialność
ta nosi cechy obiektywnej odpowiedzialności ograniczonej. Uwarunkowane jest to
faktami, iż ogranicza się ona wyłącznie do szkód rzeczywistych wyrządzonych
przez pięć enumeratywnie wymienionych gatunków, z zastrzeżeniem ograniczeń
przejęcia odpowiedzialności, jak również nie obejmuje ona utraconych korzyści6.
Wśród 5 gatunków zwierząt wyrządzających szkody w zróżnicowanych działach gospodarki, a objętych różnymi formami ochrony, za które odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa, największy problem stanowią szkody wyrządzane
przez bobry. W latach 2008-2010 na terenie kraju średniorocznie było wypłacanych ponad 6 mln złotych odszkodowań za szkody wyrządzone przez pięć gatunków zwierząt objętych ochroną, z czego 86% kwot stanowiły odszkodowania
z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry7.
Celem pracy była analiza wielkości szkód wyrządzanych przez bobry w ujęciu strat materialnych oraz ujęciu ekonomicznym znajdującym odzwierciedlenie
w kwotach wypłacanych odszkodowań z tytułu szkód.

Metodyka i teren badań
Analizę przeprowadzono opierając się na terenowych procedurach likwidacji szkód wyrządzanych przez bobry na terenie województwa podkarpackiego.
Badania przeprowadzono od 2003 do 2012 roku.
G. Hartman, Long-Term population development of a reintroduced beaver (Castor iber) population in Sweden, “Conservation Biology” 1994 t. 8(3), s. 713-717; B.A. Nolet, F. Rosell, Come back
of the beaver Castor iber: an overview of old and new conservation problems, “Biological Conservation” 1998 t. 83, s. 165-173; A. Czech, S. Lisle, Understanding and solving the beaver (Castor
iber L)-Human-Con lict: An opportunity to improve the environment and economy of Poland,
“Neue Serie” 2003 t. 2, s. 91-98; J. Margaletić, M. Grubešić, V. Dušak, D. Konjević, Activity of European beavers (Castor iber L.) in young pedunculate oak (Quercus robur L.) forests, “Veterinarski
Arhiv” 2006 t. 76, s. 167-175; A. Czech, Krajowy plan ochrony gatunku – bóbr europejski (Castor
iber), 2007, www.bobry.pl [30-05-2014]; Idem, Bóbr – budowniczy i inżynier, Kraków 2010,
s. 6-103; M. Flis, Skutki prawne objęcia ochroną gatunkową zwierząt dzikich a odpowiedzialność
za szkody wyrządzane przez te gatunki, „Ekonomia i Środowisko” 2012 nr 1(41), s. 86-94.
5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku, w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 nr 237, poz. 1419).
6 M. Goetel, Zasady wynagradzania szkód wyrządzonych przez zwierzęta wolno żyjące, „Cz. I
OŚPiP” 2002 nr 4, s. 33-34; W. Radecki, Ustawa …, op. cit., s. 367-387; M. Flis, Szkody łowieckie
w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych, „Wieś i Rolnictwo” 2010 nr 4(149), s. 95-103.
7 M. Flis, Skutki prawne objęcia …, op. cit., s. 86-94.
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Ze względu na charakter szkód wyodrębniono szkody w ekosystemach leśnych, gospodarstwach rybackich, uprawach rolniczych i urządzeniach infrastruktury technicznej. W ekosystemach leśnych szacowano uszkodzenia drzewostanów w młodszych klasach rozwojowych (uprawy i młodniki), które nie wytworzyły jeszcze sortymentów rębnych w sztukach zniszczonych drzewek oraz
w drzewostanach starszych faz rozwojowych, które wytworzyły sortymenty
rębne jako straty surowca drzewnego wyrażone w metrach sześciennych drewna. W przypadku szkód w gospodarstwach rybackich straty oceniano w metrach
bieżących zniszczonych grobli. Z kolei w uprawach rolniczych dokonywano podziału strat na szkody w postaci zalania gruntów, na których w danym momencie
nie było upraw oraz straty w uprawach rolnych.
Dokonano również analizy zróżnicowania kwot wypłacanych odszkodowań
z tytułu szkód wyrządzanych przez bobry w okresie badań z uwzględnieniem
struktury kwot odszkodowań za wyodrębnione zniszczenia, będącej swoistym
odzwierciedleniem preferencji żerowej bobrów, a zarazem wyrządzanych szkód
w ujęciu gospodarczym. Dodatkowo, celem zobrazowania wpływu bobrów na
środowiska swojego bytowania, co w ujęciu gospodarczym określane jest mianem szkód, przedstawiono też dynamikę liczebności bobrów w okresie oceny.
Wskaźnik ten w sposób bezpośredni rzutuje na poziom wyrządzanych przez nie
szkód w zróżnicowanych ekosystemach.

Wyniki badań i dyskusja
W ciągu ocenianego okresu wystąpił ponad 22-krotny wzrost szkód wyrządzanych przez bobry w drzewostanach starszych klas wieku, wyrażony w metrach sześciennych drewna pochodzącego z drzew ściętych przez bobry (rysunek
1). Stan ten wpłynął na dość dynamiczny wzrost kwot wypłacanych odszkodowań za tego rodzaju szkody. O ile w 2002 roku kwota wypłaconych odszkodowań
kształtowała się na poziomie 5,8 tys. zł, o tyle w ciągu dziesięciolecia zwiększyła
się do poziomu 110,3 tys. zł. W drzewostanach młodszych klas wieku, które nie
wykształciły jeszcze sortymentów rębnych w okresie 2003-2008, występował
rokroczny wzrost szkód wyrażony liczbą ściętych drzewek (rysunek 2). W 2003
roku liczba ta wynosiła 835 sztuk, a pięć lat później wielkość ta kształtowała się
na poziomie wynoszącym 19,2 tys. sztuk. W 2009 roku wystąpił nieznaczny spadek wielkości szkód, a w 2010 roku liczba ściętych drzewek była najmniejsza
w ciągu całego ocenianego okresu i wynosiła 557. W ostatnim roku oceny wielkość szkód w drzewostanach młodszych klas wieku kształtowała się na poziomie
13,6 tys. drzewek. Wielkość szkód w ujęciu kwot wypłaconych odszkodowań
skazuje, że średniorocznie suma kwot wypłaconych odszkodowań kształtowała
się na poziomie około 50 tys. złotych. Pomimo luktuacyjnej dynamiki wielkości
szkód w tego rodzaju drzewostanach, w ciągu ocenianego okresu utrzymywał się
wzrostowy trend liczby szkód, czego potwierdzeniem jest wartość współczynnika równania linii trendu wynosząca y=1355,6x+570,87 oraz wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona na poziomie R2=0,3707.
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R y sun e k 1
Kształtowanie się szkód wyrządzonych przez bobry w drzewostanach wytwarzających sortymenty rębne
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Źródło: opracowanie własne.

R y sun e k 2
Kształtowanie się szkód wyrządzonych przez bobry w drzewostanach młodszych klas wieku
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Ry s u n e k 3
Uszkodzenia obiektów wodnych (grobli) przez bobry
[metry bieżące]
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Źródło: opracowanie własne.

Uszkodzenia obiektów wodnych w postaci grobli w poszczególnych latach
ocenianego okresu charakteryzowała tendencja luktuacyjna (rysunek 3). Największe szkody w tego rodzaju obiektach wystąpiły w latach 2005-2008. W tym
okresie średniorocznie bobry niszczyły 2,7 km grobli, a kwoty wypłacanych odszkodowań wynosiły 85,6 tys. złotych. W pozostałych latach ocenianego okresu
wielkość szkód była niższa. W czterech ostatnich latach okresu badań średnioroczne kwoty wypłacanych odszkodowań kształtowały się na poziomie 63 tys.
złotych.
Kolejnym wyodrębnionym rodzajem szkód wyrządzonych przez bobry były
szkody na gruntach rolnych, na których w danym okresie nie występowały żadne
uprawy. Tego rodzaju szkody charakteryzowały się dość znacznym zróżnicowaniem w poszczególnych latach okresu oceny (rysunek 4). Największe szkody wystąpiły w 2004 roku (24,4 ha), 2007 roku (21,9 ha) oraz 2008 roku (na powierzchni 27,5 ha gruntów rolnych). W pozostałych latach okresu oceny wielkość
szkód zawierał się w przedziale od 2,4 do 11,7 ha gruntów rolnych. Wielkość
kwot wypłaconych odszkodowań za szkody na gruntach rolnych kształtowała się
na poziomie 24,4 tys. złotych. Pomimo luktuacyjnej dynamiki szkód wyrządzonych na gruntach rolnych w okresie oceny, wystąpił nieznaczny trend spadkowy
wielkości szkód, czego potwierdzeniem jest wartość współczynnika równania
linii trendu wynosząca y = -0,4176x + 13,287.
Ostatnim wyodrębnionym rodzajem szkód były szkody wyrządzone w uprawach rolnych (rysunek 5). W okresie oceny wielkość tego rodzaju szkód wyrażona w jednostce powierzchni upraw rolnych charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem. W pierwszym roku oceny uszkodzeniu uległo 0,3 ha upraw rolnych.
W kolejnym roku okresu oceny wielkość szkód znacznie wzrosła do poziomu

260

Ekonomia i Środowisko 3 (50) • 2014

R y sun e k 4
Uszkodzenia gruntów rolnych przez bobry
30

[ha]

25

20

15

10

5

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012
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R y sun e k 5
Uszkodzenia upraw rolnych przez bobry
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Źródło: opracowanie własne.

14,3 ha. W kolejnych czterech latach okresu oceny poziom szkód w uprawach
rolnych był niewielki i średniorocznie jego wielkość wynosiła około 2 ha. W latach 2009-2011 wielkość szkód w uprawach rolnych zwiększyła się dość znacznie i w okresie tym średniorocznie zniszczenia obejmowały około 2 ha upraw
rolnych. W ostatnim roku oceny zniszczenia obejmowały powierzchnię 5,6 ha.
W dziesięcioletnim okresie badań wystąpiła tendencja wzrostowa poziomu
szkód w uprawach rolnych. Potwierdzeniem tego jest wartość współczynnika
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Ry s u n e k 6
Struktura kwot wypłacanych odszkodowań za szkody wyrządzane przez bobry w okresie 10 lat badań [%]
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Źródło: opracowanie własne.

równania linii trendu y = 0,9945x + 1,64. Analiza wielkości szkód w aspekcie
kwot wypłacanych odszkodowań wskazuje, iż średniorocznie zobowiązania z tytułu odszkodowań za szkody w uprawach rolnych kształtowały się na poziomie
12,6 tys. złotych.
Analiza struktury kwot wypłacanych odszkodowań za wyodrębnione rodzaje szkód w ciągu całego okresu oceny wskazuje, że największe zobowiązania inansowe wynoszące 34,7% kwot wypłaconych odszkodowań z tytułu szkód wyrządzanych przez bobry, dotyczą urządzeń infrastruktury technicznej obiektów
wodnych (rysunek 6). W malejącej kolejności wielkość kwot wypłaconych odszkodowań znajdują się drzewostany młodszych klas wieku (27,5%) oraz drzewa (17,6%). Odszkodowania za szkody na gruntach rolnych stanowiły 13,3%
ogólnej puli wypłaconych kwot, zaś najmniejszy udział w strukturze wypłaconych odszkodowań stanowiły te za szkody w uprawach rolnych (6,9%).
Dynamiczny wzrost poziomu szkód wyrządzanych przez bobry w zróżnicowanych strukturach ekosystemów powiązać należy bezpośrednio z dynamicznym wzrostem liczebności populacji tego gatunku (rysunek 7). W dziesięcioletnim okresie objętym oceną w skali kraju, według danych GUS, wzrost liczebności
populacji kształtował się na poziomie około 251%. Według danych inwentaryzacyjnych z 2011 roku stan liczebny populacji na terenie kraju szacowany był na
78,1 tys. osobników. W tym samym okresie na terenie województwa podkarpackiego liczebność bobrów szacowana była na 9 tys. osobników i była to druga pod
względem liczebności populacja w skali wszystkich województw w kraju.
Struktura szkód wyrządzanych przez bobry w ujęciu ilościowym, a tym samym kwot wypłacanych odszkodowań wskazuje, iż podstawowym czynnikiem
warunkującym powstawanie szkód w zróżnicowanych środowiskach jest swoisty behawior tego gatunku związany z ziemnowodnym trybem życia oraz specyiką żerową zwierząt w połączeniu z dynamicznym wzrostem liczebności popula-
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R y sun e k 7
Dynamika liczebności bobrów w latach 2002-2011
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Źródło: opracowanie własne.

cji tego gatunku8. Elementy te rzutują na wielkość szkód w drzewostanach, zarówno młodszych jak i starszych klas wieku. Spełnianie podstawowych funkcji
życiowych związane jest z odżywianiem oraz stworzeniem warunków osłonowych i rozrodczych, tym samym główne szkody wyrządzane przez bobry dotyczą
drzewiastej i krzewiastej roślinności w pobliżu zbiorników i cieków wodnych.
Według wielu autorów podstawowymi roślinami żerowymi bobrów są leszczyna,
olsza czarna, topola osika, brzozy oraz wierzby krzewiste, a w niektórych typach
środowisk również dęby. Najczęściej bobry zgryzają pnie i gałęzie o grubości
z reguły nie przekraczającej 5 centymetrów, z reguły na wysokości do 50 centymetrów nad powierzchnią gruntu w odległości do 10 metrów od brzegu zbiornika
wodnego9. Z kolei Janiszewski i współautorzy podali, że bobry najczęściej zgryzały
olchy i dęby o średnicy nie przekraczającej 15 cm. W największym stopniu użytkowana była roślinność w pasie do 15 metrów od linii brzegowej cieku wodnego.
W obecnych uwarunkowaniach ekonomiczno-prawnych związanych ze szkodami wyrządzanymi przez dzikie zwierzęta, przy braku skutecznych metod pro8 R. Dzięciołowski, Bóbr, Warszawa 1996; A. Czech, Bóbr. Monogra

ie przyrodnicze, Świebodzin
2001; M. Flis, Skutki prawne objęcia ochroną gatunkową zwierząt dzikich a odpowiedzialność
za szkody wyrządzane przez te gatunki, „Ekonomia i Środowisko” 2012 nr 1(41), s. 86-94.
9 B.A. Nolet, F. Rosell, Come back of the beaver Castor iber: an overview of old and new conservation problems, „Biological Conservation” 1998 t. 83, s. 165-173; R. Dzięciołowski, W. Misiukiewicz, Winter food caches of beavers Castor iber in NE Poland, „Acta Theriologica” 2002 t. 47,
s. 471-478; P. Janiszewski, A. Gugołek, A. Łobanowska, Use of shoreline vegetation by the European beaver (Castor iber L.), „Acta Scientiarum Polonorum” 2006 t. 5(2), s. 63-70; J. Margaletić, M. Grubešić, V. Dušak, D. Konjević, op. cit., s. 167-175; A. Cech, Krajowy plan ochrony …,
op. cit.; Z. Borowski, J. Borkowski, Distribution, abundance and damages caused by European
beavers (Castor iber) in Polish Forests, Material 8th European Vertebrate Pest Management
Conference, 2011.
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ilaktycznych związanych z powstawaniem szkód, najbardziej racjonalny wydaje
się być stosowanie zabiegów regulacji liczebności poszczególnych gatunków
w miejscach najbardziej podatnych na powstawanie szkód10. O ile w przypadku
zwierząt łownych istnieją skuteczne instrumenty prawne i techniczne w zakresie
regulacji liczebności i struktur populacyjnych, to w przypadku zwierząt objętych
ochroną gatunkową, uwarunkowania prawne jak również techniczne nastręczają
szereg trudności związanych z możliwością redukcji liczebności populacji11.

Podsumowanie
W ocenianym, 10-letnim okresie nastąpił gwałtowny wzrost szkód w drzewostanach. Największy wzrost szkód, ponad 22-krotny, dotyczył drzewostanów
starszych klas wieku. W drzewostanach młodszych, niewytwarzających sortymentów rębnych charakterystyka wyrządzanych szkód wykazywała luktuacyjną
dynamikę wzrostową.
Wielkość uszkodzeń obiektów wodnych (gospodarstwa rybackie) wykazywała dynamikę luktuacyjną. Największe uszkodzenia tego rodzaju obiektów
odnotowano w latach 2005-2008, kiedy średniorocznie uszkodzonych było około 3000 metrów bieżących grobli. W pozostałych latach ocenianego okresu
uszkodzenia były mniejsze.
Uszkodzenia gruntów rolnych w okresie badań charakteryzował nieznaczny
trend spadkowy. Z kolei szkody w uprawach rolnych charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem z jednoczesnym trendem wzrostowym.
Wielkość szkód wyrządzanych przez bobry w ujęciu struktury kwot wypłacanych odszkodowań wskazuje, iż interakcje tego gatunku na środowiska bytowania najbardziej objawiają się w uszkodzeniu grobli oraz drzewostanów młodszych klas wieku. Z kolei uszkodzenia gruntów rolnych i upraw w ujęciu kwot
wypłacanych odszkodowań stanowią ¼ wszystkich szkód.
Dynamiczny wzrost poziomu szkód wyrządzanych przez bobry w zróżnicowanych strukturach ekosystemów, powiązać należy bezpośrednio z dynamicznym wzrostem liczebności populacji tego gatunku, a strukturalny rozkład szkód
w poszczególnych typach środowisk jest uwarunkowany behawiorem oraz specy iką żerową zwierząt.
W obecnych uwarunkowaniach ekonomiczno-prawnych, najbardziej skutecznym rozwiązaniem wzrastającej problematyki szkód wyrządzanych przez
Z. Borowski, J. Borkowski, H. Niewęgłowski, Przydatność repelentów w ochronie drzew przed
zgryzaniem ich przez bobry, „Sylwan” 2005 t. 11, s. 13−17; M. Flis, Wild boar population management vs. damage conditions in economical and social grasps, “Annals of Warsaw University of
Life Sciences – SGGW” 2011 nr 50, s. 43-50.
11 W. Radecki, Prawo łowieckie…, op. cit., s. 256-271; R. Kamieniarz, Czas na redukcje, „Łowiec
Polski” 2010 nr 11, s. 18-22; M. Flis, Szkody łowieckie …, op. cit., s. 95-103; M. Flis, Wild boar
population management vs. damage conditions in economical and social grasps, “Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW” 2011 nr 50, ss. 43-50; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, (Dz. U. 2009 nr 92, poz. 753).
10
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bobry, a tym samym i potencjalnie rodzących się kon liktów społecznych na tym
tle, wydaje się być zrównoważony poziom redukcji liczebności populacji w miejscach o wysokich wskaźnikach zagęszczeń poprzez odłów lub ewentualnie
w drodze odstrzału.
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Ogrodnictwo bylinowe Sarastro Stauden jako miejsce
uprawy i zachowania bioróżnorodności
Ogrodnictwo bylinowe SARASTRO STAUDEN zostało założone przez Christiana H. Kressa ponad trzydzieści lat temu. Znajduje się ono w Austrii na pograniczu austriacko-bawarskim w trójkącie Passawy (Passau), Linzu i Salzburga i należy do największych i najbardziej
znanych ogrodnictw Europy. Rośliny z ogrodnictwa Ch.H. Kressa poszukiwane są nie tylko
w Europie, ale także w Rosji, a nawet Stanach Zjednoczonych. W ogrodnictwie tym dostępne
są mało znane, oryginalne gatunki botaniczne, pochodzące często z odległych obszarów
świata, jak również można tam zakupić nowe odmiany charakteryzujące się cennymi walorami ozdobnymi, a także długowiecznością i odpornością na choroby i warunki klimatyczne.
Symboliczne znaczenie nazwy SARASTRO polega na przemianach uprawianych roślin –
od zwyczajnych roślin do cenionych nowości ogrodniczych.
Ważną częścią Ogrodnictwa Bylinowego SARASTRO STAUDEN jest ogród pokazowy,
gdzie można zobaczyć większość uprawianych roślin. Na szczególną uwagę zasługuje wąska „wężowata rabata” o długości 60 metrów i szerokości 1-2 metrów. „Wije” się ona przez
powierzchnię trawnika, a także jest dobrze widoczna z „powietrza”. W ogrodzie pokazowym
wegetacja zaczyna się już w marcu, kiedy kwitną przebiśniegi, a później byliny wiosenne,
byliny letnie, a kończy się kwitnieniem astrów jesiennych i późno kwitnących traw.
Filozofia ogrodnicza w SARASTRO STAUDEN
Ponad 90% olbrzymiego asortymentu ogrodnictwa SARASTRO STAUDEN jest rozmnażanych na jego terenie. Jedynie niektóre gatunki i odmiany młodych roślin i rośliny cebulowe są zakupywane w innych ogrodnictwach, ponieważ brakuje odpowiednich gleb. Obecnie, ogólnie biorąc, własna uprawa sprzedawanych bylin ulega w dużym stopniu zanikowi.
Współcześnie dochodzi do zmniejszenia asortymentu bylin kosztem racjonalizacji i szybkości wytwarzania gotowych do sprzedaży roślin. Filozofia ogrodnicza w ogrodnictwie SARASTRO STAUDEN jest jednak odmienna, gdyż chodzi o trwałe, odporne na warunki przyrodnicze byliny. Rośliny można kupić także za pomocą Internetu, gdzie są one dobrze scharakteryzowane, a wszystkie byliny posiadają piękne fotografie. Zapoznanie się z roślinami ułatwia
także „Katalog Sarastro Stauden 2012/2013”, który liczy aż … 112 stron. Scharakteryzowane
w nim poszczególne byliny – odmiany i gatunki ozdobnych bylin, w tym wiele rzadkich gatunków roślin. O nowych roślinach uprawianych w ogrodnictwie Ch.H. Kressa publikuje się
comiesięczne specjalne opracowania on-line dla klientów, które można pobierać wprost ze
stron internetowych ogrodnictwa.

Recenzje, omówienia, przeglądy

Wizytówką ogrodnictwa Ch.H. Kressa są takie rośliny, jak: kwitnące wczesną wiosną
przebiśniegi, zawilec gajowy, a także zawilec żółty, głównie azjatyckie epimedia jako typowe
okrywowe rośliny do obszarów półcienistych i cienistych, pochodzące z Afryki Południowej,
odporne na suszę delospermy (Delosperma), rodzime i obce rojniki (Sempervivum) i rozchodniki (Sedum). Ogrodnictwo Ch.H. Kressa posiada bardzo duży wybór tak poszukiwanych bylin, jak: kłosowce (Agastache), rdesty (Persicaria), krwiściągi (Sanguisorba), bodziszki
(Geranium). W ogrodnictwie tym zwraca się dużą uwagę na uprawę liliowców, modnych
ostatnio bylin preriowych, a także późno kwitnących traw.
Charakterystyczny asortyment SARASTRO STAUDEN
Do najbardziej znanych roślin kwitnących już w okresie przedwiośnia należy śnieżyczka
przebiśnieg (Galanthus nivalis). Obecnie w ogrodnictwie Ch.H. Kressa uprawia się ponad 250
gatunków i odmian tych roślin cebulowych. Przebiśniegi najlepiej sprzedawać jako „zielone
rośliny” na początku maja. Wyróżnia się gatunki: śnieżyczkę przebiśnieg, śnieżyczkę Elwesa,
śnieżyczkę Woronowa, a jeszcze jesienią kwitnie śnieżyczka Królowej Olgi (G. reginae-olgae
ssp. reginae-olgae). Kress uprawia najwięcej w Europie kwitnących wiosną zawilców gajowych, zawilców żółtych, a także ich mieszańców. Od niedawna dużym powodzeniem cieszą
bardzo trwałe, długowieczne epimedia posiadające delikatne kwiaty. Poza nielicznymi gatunkami europejskimi wyróżnia się przede wszystkim gatunki azjatyckie. Wiele rzadkich
gatunków wprowadzono ostatnio do upraw. Bardzo popularne stały się odmiany epimedium wielkokwiatowego (Epimedium grandiflorum), nowe gatunki pochodzenia chińskiego
i japońskiego a także mieszańce międzygatunkowe.
Całkowicie odmienne stanowiska zajmują bardzo kolorowo kwitnące delospermy i, najczęściej pochodzenia europejskiego, rojniki i rozchodniki. Wymagają one stanowisk suchych
i słonecznych, a także bardzo przepuszczalnych gleb. Asortyment odmian i gatunków tych
roślin uległ znacznemu rozszerzeniu – tworzy się nawet kolekcje złożone tylko z samych
delosperm lub rojników. Obok gatunków i form naturalnych rojników – znanych jest współcześnie ponad 4000 zarejestrowanych odmian ogrodowych. Bardzo odporne są one na
trudne warunki klimatyczne. Także rozchodniki wymagają podobnych warunków, szczególnie poduszkowe. Duże znaczenie posiadają też wysokie rozchodniki, które stały się szeroko
znane dopiero w ostatnich latach między innymi mieszańce ogrodowe ‘Carl’, ‘Karfunkelstein’,
‘Matrona’, ‘Purple Emperor’.
Charakterystycznymi bylinami Ch.H. Kressa są kłosowce (Agastache) – kwitną one bardzo długo, będąc „magnesem” dla licznych owadów. Mają one aromatyczne liście i są bardzo
wytrzymałe na niekorzystne warunki. Znane są obecnie liczne odmiany tych roślin, zwłaszcza A. foeniculum i A. rugosa, a także liczne inne gatunki. Duże możliwości zastosowania
w ogrodzie posiadają rdesty (Bistorta lub Persicaria). Najbardziej znane gatunki i odmiany
to: B. amplexicaule (liczne odmiany), B. microcephala ‘Purple Fantasy’ (barwne liście), B. virginiana ‘Painter’s Palette’, czy małoznany jeszcze japoński B. tenuicaule. Wymagają one raczej
żyznej gleby, ale są łatwe do uprawy i bardzo wytrzymałe. Natomiast krwiściągi (Sanguisorba)
należą do typowych dzikich bylin, ale mogą być roślinami towarzyszącymi dla liliowców,
ostróżek, czy floksów. Wszystkie wymagają żyznych, ale świeżych gleb ogrodowych.

267

268

Ekonomia i Środowisko 3 (50) • 2014

Do bardzo oryginalnych bylin należą gatunki pochodzenia azjatyckiego, ale także z innych
regionów świata. Wymienić można tutaj takie gatunki jak: S. hakusanensis, S. menziesii,
S. obtusa.
Cennym rodzajem roślin są niewątpliwie bodziszki (Geranium) – mają one wszechstronne możliwości zastosowania; są bardzo dekoracyjne i trwałe. Mogą być stosowane jako byliny rabatowe i „byliny wypełniające”. Wiele z nich tworzy kłącza, a inne powoli się rozrastają.
Należy wymienić liczne odmiany bodziszka kantabryjskiego; bodziszka sinego (G. cinereum),
a także bodziszka himalajskiego. Dla celów „wypełniania”, szczególnie pod drzewami i krzewami, nadają się między innymi bodziszek korzeniasty, bodziszek plamisty (G. maculatum),
bodziszek żałobny (G. phaeum), bodziszek łąkowy i bodziszek leśny. Bardziej słonecznego
stanowiska wymaga między innymi bodziszek czerwony (G. sanguineum). Coraz więcej jest
bodziszków – mieszańcowych różnego pochodzenia.
Byliny na słonecznych stanowiskach
Wiele bylin w ogrodnictwie SARASTRO STAUDEN wymaga stanowisk słonecznych suchych lub bardziej wilgotnych. Takich roślin jest współcześnie bardzo dużo, między innymi
akanty, które mają charakter śródziemnomorski, bardzo charakterystyczne są barwne
krwawniki, tojady, gatunki i odmiany malw (zwłaszcza Alcea). Na uwagę zasługują wysokie
rdesty, które dotąd są jeszcze mało znane między innymi Aconogonum ‘Johanniswolke’,
A. paniculatum ssp. frondosum, A. sericeum. Bardzo bogaty jest zestaw gatunków: astrów
(zwłaszcza astry jesienne, kwitnące nawet w listopadzie), dzwonków, penstemonów (pochodzenia amerykańskiego), szałwi, a nawet nawłoci (Solidago). Wśród tych ostatnich
ogrodnictwo Ch.H. Kressa może zaproponować między innymi S. caesia, S. canadensis ‘Hiddigeigei’, S. rigida var. humilis, a także odmiany ogrodowe, na przykład S. ‘Loysden Crown’.
Bardzo interesujące są także dzielżany (Helenium), mikołajki, dziewanny. Niedawno pojawiło
się wiele długokwitnących ich odmian ogrodowych. Do ważnych roślin lubiących słońce
należą ozdobne czosnki, w tym cenne odmiany ozdobne popularnego szczypiorku.
Nie można także zapomnieć o lubiących słońce słoneczniczkach (Heliopsis). Jako cenne odmiany traktuje Ch.H. Kress starą odmianę japońską H. scabra ‘Asahi’ i karłowatą odmianę
H. scabra ‘Sommerzwerg’. Okrągłe kwiatostany posiadają przegorzany (echinopsy).
Rośliny preriowe
Wiele ciekawych roślin rośnie na preriach amerykańskich. Są to nie tylko trawy, ale także obficie kwitnące byliny. W Europie cieszą się współcześnie dużym zainteresowaniem
ogrody preriowe, które są piękne, przystosowane pod względem ekologicznym, a także
korzystne ekonomicznie. Należy tutaj wymienić: amsonie (między innymi A. hubrichtii, A. illustris), odporne na susze anafalisy, liczne bylice (Artemisia). Wiele astrów jest pochodzenia
preriowego. Charakter preriowy, czy stepowy posiadają liczne wilczomlecze (Euphorbia),
jeszcze mało znane, spokrewnione z astrami kalimerisy, a oryginalny charakter posiada partenium całolistne (Parthenium integrifolium). Pochodzenia preriowego są pysznogłówki
(Monarda), słoneczniki, a także amerykańska mięta górska (Pycnanthemum) i rożniki (Silphium) z dużymi żółtymi kwiatami. Ponadto pochodzenia stepowego są liczne kocimiętki,
a także perowskie. Współcześnie znane są nie tylko ogrody preriowe, ale także tak zwane
ogrody żwirowe, które pojawiły się po raz pierwszy w Anglii (Beth Chatto).
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Byliny obszarów cienistych i półcienistych
Wiele bylin uprawianych w ogrodnictwie bylinowym Ch. H. Kressa może być zastosowana na obszarach półcienistych i cienistych. Najbardziej charakterystyczne są wczesnowiosenne ciemierniki (Helleborus), funkie charakteryzujące się też pięknymi, barwnymi liśćmi i łodygami, a często także pięknymi kwiatami, kwitnące wiosną płucnice (Pulmonaria),
często z barwnymi liśćmi, kokorycze (Corydalis) posiadające barwne kwiaty i delikatne liście.
Od niedawna stosuje się kokorycze z niebieskimi kwiatami (C. flexuosa, C. elata), a także
z żółtymi, pochodzenia syberyjskiego (między innymi C. nobilis). Dużym zainteresowaniem
cieszą kaukaskie niezapominajki, czy też brunnery. Są one bardzo trwałe, nie posiadają dużych wymagań glebowych, a kwitną przynajmniej dwa miesiące. Szczególnie piękne są odmiany z barwnymi liśćmi, między innymi Brunnera macrophylla ‘Hadspen Cream’, ‘Langtrees’,
‘Dawson’s White’, ‘King’s Ransom’, ‘Jack Frost’, ‘Looking Glass’. Na bardziej wilgotne obszary
nadają się: tawułki (Astilbe), jarzmianki (Astrantia), wiązówki (Filipendula), a także kokoryczki
(Polygonatum) i serduszki (Dicentra).
Do mało znanych roślin na stanowiska cieniste i półcieniste można zaliczyć jasnoty
(Lamium), sangwinarie, trójlisty (Trillium), pełniki (Trollius), japońską roślinę leśną glaucidium
palmowe (Glaucidium palmatum), a także żółto kwitnący hylomekon japoński (Hylomecon
japonica). Ponadto posiada jeszcze ogrodnictwo SARASTRO STAUDEN wiele innych rzadkich
roślin na wskazane tutaj stanowiska.
Byliny rabatowe
Byliny rabatowe cieszą się nadal dużym uznaniem wśród miłośników roślin i ogrodów.
Rabata bylinowa stanowi „klasyczną”, poniekąd formę zastosowania bylin w ogrodach i w parkach. Do gatunków preferowanych przez Ch.H. Kressa należą przede wszystkim: chryzantemy, inaczej złocienie, nachyłki (Coreopsis), ostróżki (Delphium), jeżówki (Echinacea), liliowce,
kosaćce inaczej irysy, południowoafrykańskie barwne trytomy, bardzo nadal cenione piwonie, maki wschodnie, floksy (płomyki), przetacznikowce (Veronicastrum), które są jeszcze
stosunkowo mało znane.
Cenne rarytasy ogrodowe
W ogrodnictwie bylinowym Ch.H. Kressa można znaleźć wiele cennych rarytasów
ogrodniczych. Należą tutaj takie „rzadkości”, jak: mrozoodporne begonie (Begonia grandis
var. evasiana, B. sinensis), piękna preriowa malwa (Callirhoe involucrata), rzadki i oryginalny
kaulofil mocny (Caulophyllum rubustum), oryginalna śledziennica szerokolistna (Chrysoplenium macrophyllum), rzadka bylina z limonowym zapachem kwiatów – kollinsonia kanadyjska (Collinsonia canadensis), cenne storczyki obuwniki (Cypripedium) oryginalne, mało jeszcze znane, dysporum z wieloma ciekawymi gatunkami i odmianami (Disporum cantoniense,
D. flavum, S. sessile ‘Variegatum”, D. smilacinum). Natomiast helonias kulisty (Helonias bullata) wymaga wilgotnych, żyznych stanowisk. Do wysokich bylin należy wschodnioazjatycka
makleaja. W ogrodnictwie Ch.H. Kressa uprawia się dwa oryginalne gatunki: Macleaya x
kewensis ‘Spretchley’s Purple’ i M. microcarpa ‘Kelway’s Coral Plume’. Do rzadkich roślin cieniolubnych zalicza się japońską Rohdea japonica, która jest w Japonii otoczona legendą
i podziwiana przez jej mieszkańców, a także trachystemon (Trachystemon orientalis),
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przystosowany dobrze do cieniolubnych zakątków ogrodów. Podobnych stanowisk wymaga saruma (Saruma henryi) a także posiadające żółte, oryginalne ulistnienie Leucosceptrum
japonicum ‘Golden Angel’. Do charakterystycznych bylin w ogrodnictwie SARASTRO STAUDEN należą odmiany własne. Jest ich stosunkowo dużo, a niektóre z nich uzyskały już nawet
dużą sławę ogólnoeuropejską, na przykład dzwonek ‘Sarastro’, rozchodnik Sedum rupestre
‘Angelina’, nawłoć Solidago ‘Hiddigeigei’, oryginalny gorysz Peucedanum ostruthium ‘Iris’,
a także piwonia lekarska Paeonia officinalis ‘Fritzi’.
Trawy, paprocie, rośliny górskie
Współczesne ogrody i parki trudno wyobrazić sobie bez traw. Najbardziej znane są tutaj: trzcinnik Calamagrostis brachytricha, tak zwana diamentowa trawa, czy trzcinnik ostrokwiatowy Calamagrostis x acutiflora, takie odmiany, jak: ‘Karl Foerster’ czy ‘Overdam’, wiele
gatunków turzyc, tym posiadająca białe paski na liściach, japońska hakonechloa z cennymi
odmianami (‘Aureola’, ‘All Gold’, ‘Nicolas’). Współcześnie uprawia się powszechnie miskanta
chińskiego (wiele ciekawych odmian, cenionych jako rośliny ozdobne), rozplenice (Pennisetum), trześlice (Molinia), szczególna trzęślica modra (M. caerulea), a także poronica Sporobolus i kilka gatunków ostnic (Stipa).
Uprawia się także powszechnie zwłaszcza w ogrodach cienistych paprocie. Należą tutaj
takie gatunki jak: adiantum stopowate (Adiantum pedatum), zanokcica (Asplenium), szczególnie zanokcica skalna A. trichomanes, wietlica samicza (Athyrium filix-femina), narecznica
Dryopteris, z których najbardziej znana jest narecznica samcza oraz Dryopteris erythrosora –
narecznica czerwono-zawijkowa. W większych ogrodach można sadzić także paprocie jak:
pióropusznik (Matteuccia), zwłaszcza rodzimy pióropusznik strusi, paprotkę (Polypodium),
między innymi paprotkę zwyczajną (P. vulgare) z kilkoma odmianami, a także paprotnik
(Polystichum) z kilkoma gatunkami i odmianami.
Na stanowiskach suchych stosuje się natomiast mrozoodporne kaktusy, agawy (bardzo
egzotyczne w warunkach środkowoeuropejskich), opuncje, czy wreszcie kserotermiczne
juki. W ogrodnictwie Ch.H. Kressa można też znaleźć wiele rzadkich i cennych bylin do ogrodów skalnych i alpinariów. Należą do nich między innymi akantolimony, krwawniki poduszkowe, przywrotniki (Alchemilla faerorensis var. pumila), miniaturowe czosnki, piaskowce
(Arenaria), dzwonki poduszkowe, goździki poduszkowe, kocanki (Helichrysum), lebiodki,
penstemony, pierwiosnki, karłowe mydlice, skalnice, przetaczniki (Veronica), a także wulfenie. Do małoznanych jeszcze roślin skalnych należą: marzanki (Asperula), atrakcyjna poduszkowa Cotula hispida, iglica (Erodium) z długokwitnącą Erodium x hybridum, Hymenoxis scaposa z złotożółtymi kwiatami, a także karłowate jaskry górskie.
Ogrodnictwo bylinowe SARASTRO STAUDEN stanowi miejsce uprawy i zachowania bioróżnorodności roślin. Wśród uprawianych tam bylin jest wiele rzadkich gatunków botanicznych, a także trudno osiągalnych mieszańców ogrodowych. Stąd też ogrodnictwo SARASTRO STAUDEN stanowi cenne miejsce zachowania bioróżnorodności w zakresie bylin1.
Ważne jest ono także dla polskich miłośników roślin i bioróżnorodności.

1

Adres ogrodnictwa SARASTRO STAUDEN, Christian H. Kress, Ort 131, A-4974 Ort/Innkreis,
Austria. Tel. kom. 0043/664/2610362, fax: 0043/7751/84243, www.sarastro-stauden.com, e-mail:
office@sarastro-stauden.com.
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Kress i jego współpracownicy zainteresowani są kontaktami z polskimi miłośnikami roślin, a także pobytem polskich gości w SARASTRO STAUDEN. Ogrodnictwo bylinowe Ch.H.
Kressa uczestniczy w wielu ogrodniczych imprezach na obszarze Austrii i Niemiec2. Kress
korzysta z literatury polskiej na temat ogrodnictwa.

2

Najważniejsze imprezy ogrodnicze, gdzie uczestniczy ogrodnictwo Ch.H. Kressa: Oirlicher
Schneeglöckchentage (Nettetal-Oirlich koło Mönchengladbach, Niemcy); Berliner Staudenmarkt;
Wiener Raritätenbörse; Pflanzenmarkt am Kiekeberg (koło Hamburga); Freisinger Gartentage
(Freising koło Monachium); Pfälzer Pflanzentage in Maikammer (koło Neustadt, Weinstrasse), Illertisser Gartenlust (Illertissen); „Herbststauden“ – Beratung und Verkauf mit Christian Kress (Botanischer Garten, Linz); Flora Mirabilis (Schloss Neugebäude, Wiedeń).
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