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WSTĘP

Z dużą satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom „Gospodar-
ki regionalnej i międzynarodowej”, ukazujący się w kwartalniku „Studia i Prace 
WNEiZ US”. Zagadnienia w nim poruszone wpisują się w nurt dyskusji związanych 
z aktualnymi problemami w obszarach, którymi zajęli się Autorzy artykułów.

Tak jak sugeruje tytuł danego zeszytu, znajdują się w nim artykuły dotyczące 
różnych zagadnień i problemów gospodarczych na poziomie regionalnym, krajo-
wym i międzynarodowym. Jedni autorzy analizowali zagadnienia od strony teore-
tyczno-metodycznej, a inni od strony praktycznej. 

W pierwszej części zeszytu, opartej na studiach literaturowych, poruszono za-
gadnienia dotyczące kwestii ekonomicznych i społecznych rozwoju zrównoważone-
go, metodyki i metod wyceny zasobów naturalnych i efektów zewnętrznych, a także 
wykorzystania gier w procesie edukacji.

W części drugiej tomu zamieszczone są artykuły prezentujące wyniki badań 
autorów, które dotyczą aktualnych problemów z zakresu spraw międzynarodowych, 
krajowych i lokalnych w obszarze rynku pracy, równowagi zewnętrznej, ekspor-
tu, gospodarowania zasobami, odpadami, jakości wody pitnej, konkurencyjności 
gospodarki i przedsiębiorstw, wykorzystania walut krajowych, kreacji pieniądza 
między narodowego, specjalnych stref włączenia.

W części trzeciej zaprezentowano recenzję niedawno opublikowanej książki 
Tomasza Rynarzewskiego, Katarzyny A. Nawrot, Kamila Zajączkowskiego i Ewy 
Cieślik Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa.

Mamy nadzieję, że opracowania te potraktowane zostaną jako forma ustosun-
kowania się ich Autorów do ważnych problemów współczesnej gospodarki, a zróż-
nicowana tematyka artykułów zawartych w tym tomie stanie się nie tylko źródłem 
uzupełniania wiedzy, ale także inspiracją do poszukiwania nowych tematów ba-
dawczych. 
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Oddając do rąk Czytelników tę publikację liczymy, że spotka się ona z za-
interesowaniem nie tylko specjalistów zajmujących się zagadnieniami gospodarki 
regionalnej i międzynarodowej, ale także słuchaczy różnych poziomów studiów 
ekonomicznych i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Barbara Kryk, Renata Knap



Elżbieta Broniewicz*

Politechnika Białostocka

RACHUNKI WYDATKÓW  
NA GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI 

Streszczenie

W artykule zaprezentowano szereg inicjatyw racjonalnego gospodarowania zasobami, 
które pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu w Europie i na świecie. Podkreślono trudno-
ści w monitorowaniu istniejącego stanu i zmian zachodzących w obszarze gospodarowania 
zasobami naturalnymi. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być kompilacja europejskich 
rachunków wydatków na gospodarowanie zasobami (ReMEA), proponowanych do wdro-
żenia w krajach Unii Europejskiej po 2020 roku. Celem artykułu jest przedstawienie tych 
rachunków jako jedynych spośród rachunków dotyczących zasobów naturalnych, prowa-
dzonych w jednostkach pieniężnych. Artykuł stanowi przegląd aktów prawnych, koncepcji 
i planów w dziedzinie gospodarowania zasobami oraz prezentację rachunków ReMEA. 

Słowa kluczowe: zasoby naturalne, koszty zarządzania zasobami

Wprowadzenie

Zgodnie z szacunkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, przy zachowa-
niu obecnego tempa produkcji, konsumpcji i wzrostu liczby ludności, w 2030 roku 

DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-01
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będzie wymagana około dwukrotna wydajność zasobów Ziemi (Global Footprint 
Network, 2016). W odpowiedzi na ten niepokojący trend organizacje międzyna-
rodowe, rządy poszczególnych państw oraz zainteresowane podmioty gospodarcze 
zwiększają zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z racjonalno-
ścią zużycia zasobów (Koh, Morris, Ebrahimi, Obayi, 2015, s. 1576). Racjonalne 
wykorzystanie zasobów naturalnych polega na przestrzeganiu kilku elementarnych 
zasad (Czaja, 2013, s. 216):

 – bilansowania zasobów i rozchodów,
 – nieuszczuplania zasobów kapitału naturalnego, zwłaszcza podstawowego 

kapitału naturalnego,
 – zachowania różnorodności komponentów kapitału naturalnego,
 – substytuowania kapitału naturalnego innymi formami kapitału,
 – minimalizacji źródła entropii,
 – racjonalnego korzystania z zasobów kapitału naturalnego (stosowanie kry-

terium maksymalizacji użyteczności osiąganej z kapitału naturalnego),
 – efektywności wykorzystania elementów kapitału naturalnego (nadwyżki 

korzyści nad kosztami).
Wprowadzenie tych zasad w życie wymaga odpowiedniej wiedzy, wprowa-

dzenia ram prawnych oraz monitorowania kierunku i tempa zachodzących zmian. 
Celem artykułu jest przedstawienie rachunków wydatków na gospodarowa-

nie zasobami jako jedynego spośród rachunków dotyczących zasobów naturalnych, 
prowadzonego w jednostkach pieniężnych.

1. Inicjatywy racjonalnego gospodarowania zasobami 

Efektywność wykorzystania zasobów naturalnych stała się ważnym przedmio-
tem zainteresowania Komisji Europejskiej po 2010 roku. Jedną z inicjatyw „Stra-
tegii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu Europa 2020” jest inicjatywa przewodnia dotycząca efektywnego 
korzystania z zasobów, zawarta w Komunikacie „Europa efektywnie korzystająca 
z zasobów” (Komisja Europejska, 2011a). Ma ona na celu stworzenie warunków 
wspierających zmiany prowadzące do przejścia na niskoemisyjną gospodarkę opar-
tą na efektywnym korzystaniu z zasobów przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu 
gospodarczego. Określone w dokumencie narzędzia do monitorowania i mierzenia 
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postępu w zakresie efektywnego korzystania z zasobów dotyczą głównie aspektów 
technicznych, przykładowo: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększe-
nia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii czy zwięk-
szenia efektywności wykorzystania energii. 

W kolejnym Komunikacie z 2011 roku pt. Plan działania na rzecz zasobo-
oszczędnej Europy podano dwa poziomy wskaźników (Komisja Europejska, 2011b, 
s. 4):

1. Tymczasowy podstawowy wskaźnik – „wydajność zasobów”1 – dla oszaco-
wania poprawy wyniku ekonomicznego przy jednoczesnym zmniejszeniu 
presji na zasoby naturalne; obliczany jako iloraz PKB i zużycia materia-
łów, jest badany od 2000 roku przez Eurostat. W Unii Europejskiej w 2004 
roku przełamano zależność między korzystaniem z zasobów a rozwojem 
gospodarczym. W latach 2000–2015 wskaźnik wzrósł o 36,5% (Eurostat, 
2015, 2017), co oznacza wzrost gospodarczy zachodzący przy zużyciu co-
raz mniejszej ilości zasobów naturalnych.

2. Zbiór uzupełniających wskaźników dotyczących kluczowych zasobów na-
turalnych, takich jak woda, grunty, surowce i węgiel, w celu uwzględniania 
globalnego zużycia tych zasobów przez UE, które mają być dookreślone 
w przyszłości (Komisja Europejska, 2011b, s. 24). 

Inną znaczącą inicjatywą związaną z racjonalnym gospodarowaniem zaso-
bami jest japońskie podejście 3R – reduce, reuse, recycle (Takiguchi, Takemoto, 
2008). Jego autorzy, oprócz wskaźnika produktywności zasobów (resources pro-
ductivity), zaproponowali dwa dodatkowe wskaźniki:

 – cyclical use rate – reprezentujący odsetek ponownie wykorzystanych mate-
riałów w ogólnej ilości materiałów zużytych przez gospodarkę,

 – final disposal amount – będący sumą ilości składowanych odpadów komu-
nalnych i przemysłowych. 

Nie można też pominąć koncepcji circular economy2, pomysłodawcą której 
byli Pearce i Turner (1989), a która w 2012 roku stała się przedmiotem manifestu 

1 Wskaźnik ten jest również określany jako wskaźnik produktywności zasobów.
2 Ostatnio na temat tej koncepcji pisali między innymi: D. Pieńkowski, E. Kośmicki (2016). 

Funkcja produkcji gospodarki zamkniętego obiegu. Ekonomia i Środowisko 2 (57), 10–22 oraz 
M. Burchard-Dziubińska (2017). Cradle to Cradle Approach in Development of Resource-Efficient 
Economy. Ekonomia i Środowisko 1 (60), 8–17.
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Komisji Europejskiej Manifesto For A Resource-Efficient Europe (Komisja Euro-
pejska, 2013) i wezwaniem dla rządzących, przedsiębiorców i całego społeczeństwa 
do wspierania efektywnego gospodarowania zasobami i transformacji gospodarki 
i społeczeństwa w kierunku circular economy. Dwa lata później w Komunikacie 
Komisji Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Eu-
ropy” (2014) zapowiedziano przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym 
obiegu, a w 2015 roku opracowano kompleksowy dokument: Zamknięcie obiegu 
– plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (Komisja Europej-
ska, 2015). Odniesiono się w nim do następujących kwestii: produkcji, konsumpcji, 
gospodarowania odpadami, stymulowania rynku surowców wtórnych i ponownego 
wykorzystywania wody, a także określono obszary priorytetowe, mające szczególne 
znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – tworzywa sztuczne, odpady spo-
żywcze, surowce krytyczne3, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa. Opracowanie 
ram monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym przewidziano na rok 2017. 

Odpowiadając na zgłoszone w dokumentach UE problemy z monitorowaniem 
różnego rodzaju aspektów związanych z gospodarowaniem zasobami, również Biu-
ro Statystyczne Unii Europejskiej Eurostat włączyło się w prace w tej sferze. W 2001 
roku Eurostat zaproponował rachunki przepływów materiałowych gospodarki Eco-
nomy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA) (Eurostat, 2013), które ewidencjo-
nują wszystkie przepływy materiałowe (z wyjątkiem wody i powietrza) na granicy 
dwóch systemów – środowiska przyrodniczego i gospodarki, a także między grani-
cami poszczególnych krajów (Telega, 2015, s. 39). Rachunki są prowadzone w jed-
nostkach naturalnych (masa materiałów) przez Główny Urząd Statystyczny i dane 
dla Polski są dostępne od 2000 roku (Baza Danych Eurostat). 

Innymi europejskimi rachunkami związanymi z zasobami naturalnymi są 
(Domańska, 2013, s. 6–20): 

 – rachunki emisji do powietrza „Air Emissions Accounts (AEA)” – Polska 
wypełnia je od 2013 roku), 

 – rachunki fizycznych przepływów energii „Physical Energy Flow Accounts 
(PEFA)” – obecnie prowadzone są prace metodologiczne, a pierwszą trans-
misję danych do Komisji Europejskiej przewidziano w 2017 roku, 

3 Obejmują one na przykład metale ziem rzadkich i inne metale szlachetne oraz fosfor.
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 – rachunki wody, rachunki leśnictwa, rachunki dotyczące odpadów – plano-
wane do wdrożenia po 2018 roku. Obecnie w niektórych krajach UE są pro-
wadzone badania pilotażowe, jednak Polska w nich nie uczestniczy.

W ramach europejskich rachunków ekonomicznych środowiska Eurostat za-
proponował rachunki wydatków na gospodarowanie zasobami „Resource Manage-
ment Expenditure Accounts (ReMEA)”. Są to jedyne rachunki dotyczące zasobów, 
które będą prowadzone w jednostkach pieniężnych, analogicznie do rachunków wy-
datków na ochronę środowiska „Environmental Protection Expenditure Accounts 
(EPEA)”. Rachunki ReMEA są przewidziane do wprowadzenia do podstawy praw-
nej Unii Europejskiej po roku 2020. 

2. Idea rachunków wydatków na gospodarowanie zasobami

Koncepcja rachunków wydatków na gospodarowanie zasobami w pracach Eu-
rostatu pojawiła się po raz pierwszy w 1994 roku jako część Europejskiego Sys-
temu Gromadzenia Informacji Ekonomicznej o Środowisku (European System for 
the Collection of Economic Information on the Environment – SERIEE). Rachunki 
miały obejmować rejestrowanie działań związanych z zarządzaniem zasobami na-
turalnymi (SERIEE, 1994, s. 24): 

 – wodą i innymi zasobami (lasy, gleba, energia itp.),
 – działania związane z recyklingiem i odzyskiem, które nie są objęte rachun-

kiem wydatków na ochronę środowiska EPEA.
Określono wówczas bardzo ogólnie ramy rachunków oraz przyjęto, iż prace 

metodologiczne będą prowadzone w przyszłości. Efektem tego jest wstępna wersja 
metodyki kompilacji rachunków wydatków na gospodarowanie zasobami opraco-
wana w 2014 roku (ReMEA, 2014). 

Rachunki ReMEA obejmują wszystkie działania związane z zarządzaniem za-
sobami naturalnymi i zostały sklasyfikowane jako (CEA, 2011):

CReMA 10  – Gospodarka wodna.
CReMA 11  – Gospodarka zasobami leśnymi.
CReMA 12  – Zarządzanie dziką fauną i florą.
CReMA 13  – Gospodarka zasobami energetycznymi.
CReMA 13A – Produkcja energii ze źródeł odnawialnych.
CReMA 13B – Oszczędzanie ciepła/energii i zarządzanie nimi.
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CReMA 13C – Ograniczanie stosowania paliw kopalnych jako surowców.
CReMA 14 – Gospodarka surowcami mineralnymi.
CReMA 15 – Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie gospodarki za-

sobami.
CReMA 16  – Pozostała działalność w zakresie gospodarki zasobami.
Działalność uwzględniana w rachunkach ReMEA musi spełniać kryterium 

głównego celu, a głównym celem jest gospodarowanie zasobami. Wszelkie działa-
nia mające korzystny wpływ na zasoby naturalne, ale podejmowane z innych wzglę-
dów, nie podlegają zakwalifikowaniu do ReMEA.

W rachunkach ReMEA uwzględniane są:
1. Charakterystyczne działania gospodarowania zasobami: 

 – działania mające na celu zmniejszenie zużycia zasobów: odzyskiwanie, 
ponowne wykorzystanie, recykling, racjonalne użycie, zastąpienie zaso-
bów naturalnych, 

 – działania uzupełniające: zwiększanie odnawialnych zasobów natural-
nych (wód, lasów, dzikiej flory i fauny), 

 – zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w zakresie regulacji pro-
wadzone przez rząd,

 – monitorowanie, kontrola i nadzór,
 – działania dydaktyczne, szkoleniowe, informacyjne i komunikacyjne, 
 – działania w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie zarządzania zasobami 

naturalnymi.
2. Produkty związane z gospodarowaniem zasobami naturalnymi:

 – produkty charakterystyczne – służące bezpośrednio i wyłącznie ochro-
nie zasobów naturalnych, przykładowo: energia odnawialna, doradztwo 
w zakresie oszczędzania wody i energii,

 – produkty powiązane – niecharakterystyczne produkty, służące wyłącz-
nie ochronie zasobów naturalnych, których produkcja nie ma wpływu 
na zarządzanie zasobami, przykładowo: turbiny wiatrowe, pojemniki do 
magazynowania wody opadowej, specyficzne oprzyrządowanie pomia-
rowe, 

 – produkty zasoboefektywne – niecharakterystyczne produkty, które mogą 
występować w wersji zasoboefektywnej, przykładowo: pralki energo- 
i wodooszczędne, świetlówki energooszczędne itp.; uwzględniane są 
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tylko dodatkowe koszty, jeśli zasoboefektywne produkty są droższe niż 
ich alternatywne odpowiedniki.

Zmienne rachunków wydatków na gospodarowanie zasobami są kompatybilne 
z rachunkami narodowymi według ESA ’95 i zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Zmienne rachunków ReMEA

Od strony dochodów

Produkcja w sferze gospodarowania zasobami
+ import
– eksport
+ transfery i podatki
= produkcja w cenach zakupu

Od strony wydatków

Krajowe zużycie produktów związanych z gospodarowaniem zasobami 
(spożycie lub konsumpcja pośrednia)
+ akumulacja brutto 
± transfery krajowe przekazane i otrzymane
± transfery przekazane i otrzymane z zagranicy
= Krajowe wydatki na gospodarowanie zasobami

Źródło: opracowanie własne na podstawie ReMEA (2014), s. 15.

Rachunki ReMEA składają się z 7 tabel (ReMEA 2014a):
Tabela 1 – Sektor publiczny – instytucje rządowe i samorządowe.
Tabela 2 – Sektor gospodarczy – produkcja pomocnicza.
Tabela 3 – Przedsiębiorcy jako producenci rynkowi.
Tabela 4 – Całkowita podaż gospodarki zasobami.
Tabela 5 – Sektor gospodarstw domowych.
Tabela 6 – Transfery.
Tabela 7 – Gospodarka narodowa – w układzie dziedzin gospodarowania  

  zasobami oraz według sektorów gospodarki.
Jako źródło informacji niezbędnej do wypełnienia rachunków, Eurostat propo-

nuje wykorzystanie istniejących źródeł informacji:
 – rachunków produkcji i rachunków tworzenia dochodów; 
 – tabel podaży i wykorzystania według branż i produktów; 
 – danych dotyczących inwestycji według branż i sektorów instytucjonalnych;
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 – danych dotyczących ekwiwalentów czasu pracy według branż i sektorów 
instytucjonalnych; 

 – statystyki sektora instytucji rządowych i samorządowych COFOG. 
Jednak już po wstępnym rozeznaniu można stwierdzić, iż w przypadku Pol-

ski, istniejące dane statystyczne nie będą wystarczające. Na podstawie doświad-
czeń zgromadzonych przy kompilacji rachunków nakładów na ochronę środowiska 
EPEA, czy też kwestionariusza dotyczącego sektora dóbr i usług środowiskowych 
EGSS można stwierdzić, iż poziom bezpośrednio dostępnej informacji jest nikły 
– ze względu na zakres, szczegółowość czy też opóźnienia czasowe. W przypad-
ku EPEA konieczne jest prowadzenie celowych badań kosztów bieżących ochrony 
środowiska, natomiast dane uzyskane przy EGSS opierały się w dużej mierze na 
szacunkach.

3. Dotychczasowe doświadczenia polskie związane z ekonomicznymi aspektami 
gospodarowania zasobami

Wspomniany wcześniej rachunek sektora towarów i usług związanych z ochro-
ną środowiska EGSS był pilotażowo prowadzony w Polsce w 2015 roku (CSO, 2015). 
Obejmuje on zarówno dziedziny ochrony środowiska (CEPA, 2000), jak i gospoda-
rowania zasobami (CReMA, 2008). W ramach EGSS badane są następujące zmien-
ne: produkcja globalna, wartość dodana, eksport i zatrudnienie. Mimo że metoda 
kompilacji rachunku jest odmienna, wyniki projektu mogą dać pewne wyobrażenie 
o skali zjawiska. W przypadku produkcji globalnej, ponad połowę (52%) wartości 
stanowiła produkcja dóbr i usług z zakresu gospodarowania zasobami. Ze względu 
na brak informacji, nie zostały uwzględnione dziedziny CReMA 11 – Gospodarka 
zasobami leśnymi, CReMA 12 – Zarządzanie dziką fauną i florą, CReMA 15 – 
Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie gospodarki zasobami oraz CReMA 
16 – Pozostała działalność w zakresie gospodarki zasobami.
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Rysunek 1. Produkcja globalna EGSS w podziale na dziedziny ochrony środowiska 
i gospodarowania zasobami w Polsce w 2014 roku (mln zł)
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Źródło: Broniewicz, Domańska (2016), s. 23.

Analizując wielkość produkcji globalnej w poszczególnych dziedzinach ochro-
ny środowiska i gospodarowania zasobami można stwierdzić, iż najwyższy udział 
miała produkcja (rynkowa, nierynkowa i pomocnicza) w dziedzinie CReMA 13A 
– Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, CReMA 10 – Gospodarka wodna oraz 
CReMA 13B – Oszczędzanie ciepła/energii i zarządzanie nimi.

Podsumowanie

Podjęcie prac nad kompilacją rachunków wydatków na gospodarowanie zaso-
bami wydaje się być koniecznością. Prawdopodobnie niezbędne będzie stworzenie 
polskiej metodyki badania wielkości wydatków na gospodarowanie zasobami. Ana-
logicznie do rachunków wydatków na ochronę środowiska, być może wymagane 
będą badania celowe w tej sferze we wszystkich sektorach gospodarki. Właściwie 
w badaniach wydatków na ochronę środowiska gospodarstw domowych pewne 
aspekty wydatków na gospodarowanie zasobami (przykładowo: termoizolacja bu-
dynków, wymiana systemu ogrzewania budynku na energooszczędny, zakup okien 
energooszczędnych) były już uwzględniane i konieczne będzie jedynie wydzielenie 
tej sfery działalności ze sfery ochrony środowiska. 
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Prowadzenie rachunków wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi 
może również przyczynić się do podniesienia świadomości racjonalnej gospodar-
ki zasobami w sektorze publicznym, przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach do-
mowych, co miało miejsce na początku XXI wieku podczas pierwszych lat badań 
kosztów bieżących ochrony środowiska. To z kolei może skutkować rzeczywistym 
zwiększeniem stopnia racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. 
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RESOURCE MANAGEMENT EXPENDITURE ACCOUNTS 

Abstract

The paper presents several of resource management initiatives that have been under-
taken in Europe in the last decade. Difficulties were noted in monitoring the existing state 
and the changes in the management of natural resources. The solution to this problem could 
be the compilation of European resource management expenditure accounts (ReMEA), pro-
posed for implementation in the European Union countries after 2020. The purpose of this 
paper is to present resource management expenditure accounts as the only ones of the natu-
ral resources accounts held in monetary units. This article reviews legislative acts, concepts 
and plans in the field of resource management and presents ReMEA accounts. 

Keywords: natural resources, resource management expenditure

JEL codes: Q2, Q3, Q56



Anna Dubel∗

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

INTERPRETACJA WARTOŚCI EKONOMICZNEJ WODY  
W KONTEKŚCIE TEORII OCZEKIWANEJ UŻYTECZNOŚCI

Streszczenie

Woda jest podstawowym składnikiem organizmów żywych na ziemi, podstawą ich 
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Wprowadzenie

Woda, będąc wszechobecnym składnikiem przyrody, jest równocześnie do-
brem ekonomicznym (występującym w ograniczonych ilościach w odróżnieniu od 
dobra wolnego), konsumpcyjnym, w zależności od sytuacji i warunków może być 
dobrem rynkowym i nierynkowym, jest zasobem wspólnym (konkurencyjnym 
w konsumpcji, zasadniczo bez możliwości wyłączenia z niej kogokolwiek), a ze 
względu na swoje kluczowe znaczenie w pełnieniu funkcji środowiska (zapewnia-
nia trwałości procesów życiowych, dostarczania bezpośrednio konsumowanych 
dóbr i usług, czy pełnienia roli odbiornika zanieczyszczeń), jest traktowana w wielu 
gospodarkach jako dobro publiczne.

Zasoby wodne można sklasyfikować na wiele różnych sposobów, na przykład 
jako zasoby wód podziemnych i powierzchniowych. Ponadto, woda zgromadzona 
w roślinach (green water w odróżnieniu od blue water) również stanowi istotny 
element całości istniejących zasobów wodnych. Dla różnych grup interesariuszy 
można określić użyteczność tego zasobu, a następnie na tej podstawie próbować go 
wycenić.

W jaki sposób można określić wartość wody? Zasadniczo wartość ekonomicz-
na określana jest podczas wymiany dóbr ekonomicznych, użytecznych dla konsu-
mentów. Wyrazem wartości ekonomicznej jest cena ustalana na rynku w procesie 
równoważenia podaży i popytu. W przypadku dóbr nierynkowych (niebędących 
przedmiotem wymiany rynkowej) ustalenie ich wartości jest utrudnione i opiera się 
na konstrukcji rynków zastępczych lub hipotetycznych. Określenie wartości eko-
nomicznej bazuje na wycenie pieniężnej zmierzającej do ustalenia wartości ekono-
micznej wycenianych zasobów środowiska, w tym ekosystemów, i polega ono na 
inwentaryzacji zasobów, a następnie określeniu ich znaczenia w kontekście uży-
teczności oraz przypisania tym nierynkowym dobrom wartości pieniężnej. Dys-
kusja na temat możliwości i sposobów wyceny zasobów środowiska naturalnego 
toczy się w literaturze naukowej od wielu lat (Brouwer i in., 2013; McCauley, 2006; 
Costanza i in., 2014; Kronenberg, 2012; Kumar, 2010). Woda jest specyficznym do-
brem, które może być przedmiotem bezpośredniej wymiany rynkowej (woda pitna). 
Jednak, nie będąc zasadniczo przedmiotem wymiany rynkowej, nie posiada ceny. 
Równocześnie usługa dostarczania tego zasobu do konsumentów ma swoją cenę, 
związaną z kosztami ich dostarczania, bez uwzględniania kosztów zasobowych. 
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Ceny dostarczania usług wodnych są zazwyczaj regulowane lub nadzorowane przez 
państwo.

Wykorzystanie ekonomiczne wody w gospodarce jest kluczowe praktycznie 
we wszystkich sektorach. Największe pobory wody na potrzeby gospodarki narodo-
wej i ludności w latach 1974–2014 w Polsce były przeznaczane na cele przemysłowe 
ok. 8 km3 rocznie, następnie na cele eksploatacji sieci wodociągowej ok. 2 km3 rocz-
nie oraz do nawodnień w rolnictwie, leśnictwie i na potrzeby stawów rybnych ok. 
1 km3 rocznie (GUS, 2015).

Polska posiada jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie – kształ-
tują się one na niskim poziomie 1–1,7 tys. m3 per capita na rok (Rekacewicz, 2008), 
co czyni z nich społecznie istotny zasób ograniczony. 

Teoria oczekiwanej użyteczności próbuje wyjaśniać podejmowanie decyzji 
w warunkach ryzyka. Ryzyko w zakresie zasobów wodnych dotyczy ich ilości i ja-
kości. Niska jakość zasobów wodnych wpływa negatywnie na ekosystemy wodne 
i zależne od wód oraz na ich dostępną i wykorzystywaną ekonomicznie ilość. Ilość 
zasobów wodnych w czasie na danym obszarze może być ekstremalnie wysoka 
(wezbranie, powódź) lub niska (susza meteorologiczna, glebowa czy hydrologiczna) 
oraz może prowadzić do przejściowych lub permanentnych niedoborów wody.

Celem artykułu jest zdefiniowanie teoretycznych funkcji oczekiwanej uży-
teczności dla określonych interesariuszy korzystających z zasobów wodnych, które 
mogą być przydatne w procesach podejmowania decyzji. 

1. Przegląd literatury w zakresie określania wartości ekonomicznej wody 

Ramowa Dyrektywa Wodna WE/60/2000 (RDW) wskazuje na istotność okre-
ślania wartości ekonomicznej wody i przeprowadzanie analizy kosztów i korzyści 
w odniesieniu do użytkowania zasobów wodnych (art. 5 i 9 RDW, Aneks III RDW 
i dokumenty WATERCO). Ponadto, dokumenty strategiczne w zakresie implemen-
tacji RDW promują całkowitą wartość ekonomiczną usług ekosystemów (Total Eco-
nomic Value of Ecosystem Services) jako istotną kategorię ekonomiczną, która po-
winna być brana pod uwagę w ocenie planowanych działań w zakresie gospodarki 
wodnej. Równocześnie od wielu lat prowadzone są badania nad właściwym podej-
ściem do ujęcia aspektów środowiskowych w tego typu analizach (Fromm, 2000). 
Uważa się, iż analiza ekonomiczna powinna wspierać oceny alternatyw, wskazując 



24  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

ewentualne dysproporcje pomiędzy działaniami i efektami oraz powinna być stoso-
wana zasada zanieczyszczający płaci (Miłaszewski, Walczykiewicz, 2004). 

Zasady zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi przyjęte w Dublinie 
w 2001 wskazują, iż woda ma wartość ekonomiczną we wszystkich konkurencyj-
nych wobec siebie rodzajach użytkowania i powinna być traktowana jako dobro 
ekonomiczne (Rhine, 2020, 2001), stąd można szacować jej wartość w kontekście 
użyteczności.

2. Podstawowe założenia teorii oczekiwanej użyteczności 

Użyteczność, czyli zdolność danego dobra do zaspakajania potrzeb, określaną 
również jako zadowolenie, satysfakcję lub korzyść konsumenta z użytkowania dane-
go dobra, można określić za pomocą funkcji użyteczności (U(x)). Zgodnie z założe-
niami teorii wyboru konsumenta, konsumenci maksymalizują swoją funkcję użytecz-
ności całkowitej, czyli zadowolenie z dotychczasowej konsumpcji danego dobra, które 
wzrasta wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra. Jednak zgodnie z prawem 
malejącej użyteczności krańcowej, przyrosty tej satysfakcji są coraz mniejsze.

Podczas gdy teoria użyteczności dotyczy wyboru konsumenta spośród nielo-
sowych alternatyw, teoria oczekiwanej użyteczności dotyczy opisywania i modelo-
wania wyboru konsumenta, gdy wybiera on pomiędzy alternatywami niepewnymi. 
Teoria oczekiwanej użyteczności (expected utility hypothesis) uwzględnia ryzyko 
dotyczące realizacji zdefiniowanych alternatyw w przyszłości. Stanowi ona hipote-
zę w teorii ekonomii dotyczącą postępowania osób w warunkach ryzyka. Według 
tej teorii (von Neumann, Morgenstern, 1944; Samuelson, 1950) indywidualne osoby 
dokonują wyboru maksymalizując wartość oczekiwaną (spodziewany wynik) funk-
cji użyteczności zdefiniowanej na zbiorze alternatyw, które zrealizują się z pewnym 
znanym prawdopodobieństwem. Funkcja oczekiwanej użyteczności, w ujęciu dys-
kretnym, przyjmuje postać: 

( )
1

 ,
n

i i
i

E U p U
=

=∑
gdzie:

pi – prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego zdarzenia losowego, 
Ui – użyteczność wystąpienia i-tego zdarzenia losowego. 
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Kiedy jednostki przywiązują większą wagę do ewentualności utraty danego 
dobra niż do możliwości uzyskania tego dobra przy prawdopodobieństwie wystą-
pienia każdego z tych zdarzeń wynoszącym 50%, mówimy o niechęci (awersji) do 
ryzyka (Ministerstwo Środowiska, 2015) W odwrotnej sytuacji mamy do czynienia 
ze skłonnością do ryzyka (postawa podejmowania, szukania ryzyka).

Główne krytyki teorii oczekiwanej użyteczności sformułowane na podsta-
wie przeprowadzonych eksperymentów (Allais, 1953; Ellsberg, 1961; Khanemann, 
Tversky, 1979) wskazują, iż ludzie nie dążą do maksymalizacji wartości oczeki-
wanej funkcji użyteczności dla niepewnych alternatyw, lecz wolą pewne, chociaż 
niższe zyski, od wyższych obarczonych niepewnością (efekt pewności). Równocze-
śnie jednak w sytuacji jedynie negatywnych prognoz nie unikają oni ryzyka (efekt 
odbicia) oraz upraszczają skomplikowane problemy skupiając się zwykle na tym, 
co różni dane alternatywy, a nie na tym, co je łączy (efekt izolacji). Ponadto, ludzie 
starają się unikać formułowania oceny na temat wartości prawdopodobieństw. Po-
czynione obserwacje doprowadziły do prób wyjaśnienia preferencji konsumentów 
w warunkach ryzyka, takich jak: teoria perspektywy (Khanemann, Tversky, 1979), 
zakładająca m.in. różne funkcje oceny dla pozytywnych i negatywnych alternatyw, 
czy koncepcja oczekiwanego żalu (expected regret concept), zakładająca minima-
lizację kosztów utraconych możliwości zamiast maksymalizacji zysków (korzyści, 
oczekiwanej użyteczności).

3. Implikacje teorii oczekiwanej użyteczności dla określania wartości 
ekonomicznej wody 

Jak wskazano w poprzednim rozdziale, teoria oczekiwanej użyteczności od-
nosi się do zachowań osób czy podmiotów podejmujących decyzje w warunkach 
ryzyka i zakłada, iż racjonalnie będą oni dążyli do maksymalizacji wartości ocze-
kiwanej. Jakie znaczenie dla określania wartości ekonomicznej wody może mieć 
teoria oczekiwanej użyteczności? Dla korzystających z zasobów wodnych ich do-
stępność w przyszłości w niektórych warunkach może być obarczona niepewnością. 
Na przykład problemem decyzyjnym w produkcyjnym gospodarstwie rolnym może 
być to, czy inwestować w systemy nawadniania czy też polegać na opadach natural-
nych. Produkcja energii w elektrowni wodnej zależna jest od zarządzania wodą na 
zbiorniku, ale i od zdarzeń losowych, jak nadmiar lub niedobór opadów w czasie. 
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Aby dokonać interpretacji wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii 
oczekiwanej użyteczności należy: 

 – zdefiniować problemy decyzyjne dla każdego z interesariuszy,
 – określić rodzaje niepewności dotyczące zasobów wodnych, z jakimi mają do 

czynienia ich użytkownicy,
 – określić, jakie inne zdarzenia (ryzyka), niezwiązane z zasobami wodnymi, 

mogą wpływać na wartość ekonomiczną zasobów wodnych,
 – zdefiniować cele dla interesariuszy i wartości oczekiwane,
 – zidentyfikować użyteczności (w wymiarze pozytywnym – przyrost korzy-

ści i negatywnym – straty) dla zdarzeń losowych, jeśli ich dotyczą,
 – określić prawdopodobieństwa realizacji danych użyteczności.

Powyższe działania prowadzą do konceptualizacji funkcji oczekiwanej uży-
teczności.

4. Próba ujęcia wartości ekonomicznej wody w ramach teorii oczekiwanej 
użyteczności

W tej części pracy podjęto próbę zdefiniowania i określenia elementów funkcji 
oczekiwanej użyteczności (takich jak prawdopodobieństwo danego zdarzenia lo-
sowego i użyteczność) dla wybranych typów interesariuszy korzystających z tych 
zasobów. W tabeli 1 ujęto wybrane zmienne tej funkcji dla wybranych interesariu-
szy. Wskazano również, czy i w jaki sposób (pozytywny lub negatywny) dane zda-
rzenie losowe jest bezpośrednio użyteczne dla interesariusza w kontekście ziden-
tyfikowanych celów, jak zaspokajanie potrzeb, maksymalizacja zysku czy ochrona 
ekosystemów. Nie określano (nie szacowano) wartości użyteczności ani wysokość 
prawdopodobieństw.

W tabeli 1 poszczególne wpływy określono dla ogólnych sytuacji, jednak 
w pewnych szczególnych przypadkach użyteczność danego rodzaju zdarzenia lo-
sowego może być inna. Przykładowo założono, iż wystąpienie powodzi nie będzie 
miało wpływu na korzystanie z wody przez gospodarstwa domowe i przedsiębior-
stwa produkcyjne. Założenie to będzie prawdziwe w sytuacji korzystania przez nich 
z sieci wodno-kanalizacyjnej, która nie zostanie uszkodzona w wyniku zdarzenia 
i w dalszym ciągu będzie możliwa do eksploatacji. W przypadku zniszczenia ujęcia 
wody istnieje jednak znaczny negatywny wpływ powodzi na użyteczność.
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Poniżej opisano wybrane (ze wskazanych w tab. 1) koncepcje funkcji ocze-
kiwanej użyteczności. Funkcja oczekiwanej użyteczności z zasobów wodnych dla 
gospodarstwa domowego uwzględnia prawdopodobieństwa i ujemną użyteczność 
suszy hydrologicznej, spadku poziomu wody w ciekach poniżej przepływów nie-
naruszalnych, czy niedoboru wody. Dla przedsiębiorstw energetycznych zwiększo-
na ilość wody powoduje, w określonych warunkach, większą dostępność zasobu, 
z którego czerpane są zyski. Jednak wystąpienie ekstremalnego zjawiska powodzi 
prowadzi do wstrzymania pracy elektrowni. Ponadto, w tym przypadku, negatyw-
nie na użyteczność wpływa susza meteorologiczna, hydrologiczna, spadek poziomu 
wody w ciekach poniżej przepływów nienaruszalnych oraz niedobory wody.

5. Dyskusja nad znaczeniem zdefiniowanych funkcji użyteczności 

Podjęta próba teoretycznego ujęcia wartości ekonomicznej wody w ramach 
zdefiniowanych funkcji użyteczności umożliwiła skonceptualizowanie wybranych, 
uproszczonych problemów decyzyjnych dla zestawu wybranych ryzyk. W praktyce 
sytuacje decyzje są bardziej skomplikowane, co można odwzorować poprzez opra-
cowanie funkcji z większą liczbą zmiennych. 

Funkcja oczekiwanej użyteczności bierze pod uwagę prawdopodobieństwo 
wystąpienia danej korzyści oraz jej użyteczność, inne istotne kwestie i ograniczenia 
w procesach podejmowania decyzji odnośnie do korzystania z zasobów wodnych, 
jak koszty inwestycyjne czy użytkowania nie są bezpośrednio uwzględniane. 

Określone w artykule funkcje użyteczności mogą być przydatne w procesach 
podejmowania decyzji charakteryzujących się, w szczególności, następującymi ce-
chami: 

 – podejmowanych w oparciu o obiektywne kryteria,
 – uwzględniających ryzyko w podejmowaniu decyzji, 
 – uwzględniających warunkowe i alternatywne decyzje interesariuszy kształ-

tujące się pod wpływem określonych warunków,
 – uwzględniających podstawowe aksjomaty teorii oczekiwanej użyteczności 

(zupełności, przechodniości, ciągłości, niezależności) w odniesieniu do rela-
cji preferencji decydenta w stosunku do zmiennych losowych.

Przydatność funkcji oczekiwanej użyteczności zdefiniowanych dla określo-
nych interesariuszy korzystających z zasobów wodnych w procesach podejmowania 
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decyzji, można zweryfikować na bazie oczekiwań i potrzeb decydentów w takich 
procesach. W zależności od rodzaju procesu podejmowania decyzji (centralny, par-
tycypacyjny, ekspercki), stosowanych metod (np. analiza wielokryterialna, analiza 
kosztów i korzyści, analiza efektywności kosztowej etc.), determinowanych między 
innymi przez kontekst kulturowy, różne są potrzeby w zakresie informacji potrzeb-
nych do podejmowania decyzji.

Podsumowanie 

Przeprowadzone rozważania wskazały na potencjał stosowania teorii ocze-
kiwanej użyteczności do analizy problemów decyzyjnych dotyczących zasobów 
wodnych dokonywanej przez interesariuszy. Opracowanie indywidualnych funkcji 
oczekiwanej użyteczności może stanowić wartość edukacyjną dla interesariuszy 
i być pomocne w konceptualizacji celów, barier w ich osiągnięciu oraz znaczenia 
tych barier dla planowanych efektów. 
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INTERPRETATION OF ECONOMIC VALUE OF WATER  
IN THE CONTEXT OF EXPECTED UTILITY THEORY

Abstract

Water is the basic ingredient of living organisms on Earth. It constitutes the basis of 
their feeding, an important habitat and the resource used in the production processes. At the 
same time, water, changing states and circulating in nature, can become a dangerous ele-
ment that threatens the lives and health of people, destroys their property and deteriorates 
the state of ecosystems. The dynamics of the variation in the amount of water and the amount 
of water resources in a given area are threats to the functioning of ecosystems and the econ-
omy. This threat manifests itself through floods, droughts, or water shortages. The paper 
deals with the issue of defining and estimating the economic value of water as a resource, 
from the point of view of the hypothesis of expected utility. Literature has been reviewed 
with regard to the economic value of water. The basic assumptions of the hypothesis of 



31anna dubEl  
intErprEtacja wartości EkonomicznEj wody w kontEkściE tEorii oczEkiwanEj użytEczności

expected utility and its implications for determining the economic value of water are pre-
sented. To this aim, types of water users are identified and for them the utility functions 
have been defined according to the assumptions of expected utility hypothesis. A discussion 
of the possibilities of using these utility functions in decision-making processes related to 
water resources is discussed.

Keywords: economic value, water resources, expected utility theory

JEL codes: Q01, Q20, Q25
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie pozycji prawnej zasady zrównoważonego rozwoju 
w prawie unijnym. Pod tym kątem poddano analizie teksty podstawowych aktów prawnych 
Unii Europejskiej. Natomiast, ze względu na unijny trend outsourcingu administracyjnego, 
polegającego na przekazywaniu zadań związanych z integracją europejską tzw. agencjom, 
podjęto się także rekonstrukcji znaczenia Europejskiej Agencji Środowiska we wdrażaniu 
konceptu zrównoważonego rozwoju. 
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Wprowadzenie

Idea zrównoważonego rozwoju „w kontekście ochrony środowiska pojawiła się 
na poziomie traktatowym, gdy w Traktacie z Maastricht zmieniono art. 2 TWE 
uznając za zadanie Wspólnoty m.in. dążenie do harmonijnego wzrostu gospodarcze-
go z zapewnieniem ochrony środowiska” (Jendrośka, 2013). Natomiast sam koncept 
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zrównoważonego rozwoju stanowi pokłosie tzw. raportu Brundtland (Richardson, 
1997, s. 47), gdzie zrównoważony rozwój został zdefiniowany jako „rozwój, który 
zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspo-
kojenia ich potrzeb” (Płachciak, 2011, s. 243)1. 

Celem artykułu nie jest rekonstruowanie prawnego rozumienia samego pojęcia 
zrównoważonego rozwoju, ponieważ przy aktualnej wielości opracowań dotyczą-
cych tego tematu jego przedstawienie musiałoby się sprowadzać do relacjonowania 
i komentowania powszechnie znanych tez. Zamiast tego, w pierwszej kolejności 
podjęto się określenia aktualnego (polizbońskiego) znaczenia zrównoważonego 
rozwoju jako instytucji prawnej dla integracji europejskiej.

Następnie zwrócono uwagę na to, w jaki sposób aktualnie determinowane jest 
prawne rozumienie pojęcia zrównoważonego rozwoju i związanej z nim ochrony 
środowiska w kontekście przeobrażania się administracji europejskiej polegającego 
na coraz szerszym przekazywaniu zadań integracyjnych tzw. agencjom. W związ-
ku z tym analizie poddano wpływ na wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju 
oraz związanej z nim ochrony środowiska agencji właściwej w tych sprawach, czyli 
Europejskiej Agencji Środowiska.

1. Zasada zrównoważonego rozwoju w ujęciu traktatowym

Zasada zrównoważonego rozwoju stanowi jedno z zagadnień otwierających 
postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE), co można rozumieć jako 
uznanie jej za jedną z kluczowych zasad integracji europejskiej. Z preambuły oma-
wianego aktu można również odczytać informację, iż na zasadę zrównoważonego 
rozwoju należy patrzeć nie tylko z perspektywy ochrony środowiska, ale i zasady 
spójności oraz postulatu urzeczywistniania rynku wewnętrznego. Na tej podsta-
wie można w pewnym uproszczeniu stwierdzić, iż integracja gospodarek państw 
członkowskich, czyli tradycyjna domena Unii Europejskiej, powinna przebiegać 
zgodnie z wytycznymi zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto, zestawienie z tą 
zasadą oraz ze sobą nawzajem ochrony środowiska, zasady spójności oraz rynku 

1 W raporcie Bruntland przywołany cytat przedstawiono w rozdziale drugim pod tytułem 
„W kierunku zrównoważonego rozwoju” (tłum. Ł.D.). Wskazać jednak należy, iż do przywołanego 
cytatu, jak i do samego raportu dotarłem dzięki wskazanemu w tekście artykułowi Adama Płachcia-
ka, ww. cytat pochodzi również z tej publikacji.
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wewnętrznego należy odczytywać nie tylko jako postulat dotyczący sposobu pro-
wadzenia polityki w każdej tych sfer, ale także jako zobowiązanie do uwzględnienia 
wzajemnych wymogów (Sjåfjell, Wiesbrock, 2016, s. 8).

W związku z powyższym warto zauważyć, iż wymienione pola oddziaływania 
zasady zrównoważonego rozwoju zostały de facto powtórzone w treści art. 3 ust. 2 
TUE. O ile jednak ww. ujęcie w preambule zasady zrównoważonego rozwoju może 
zostać uznane wyłącznie za postulowany kierunek prowadzenia polityki admini-
stracyjnej czy ewentualnie za pewną wytyczną interpretacyjną dotyczącą przepi-
sów omawianego aktu, to już powtórzenie jej w przywołanym przepisie szczegól-
nym oznacza, iż zasada zrównoważonego rozwoju jest nie tylko postulatem, ale 
zawiera także wiążącą organy unijne warstwę normatywną (Kerschner, Wagner, 
s. 61–62). Co więcej, kolejne przepisy TUE (tj. art. 3 ust. 5 oraz art. 21 ust. 2) naka-
zują organom unijnym kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju nie tylko 
w stosunkach wewnętrznych, ale i promowanie tej zasady w relacjach zewnętrznych 
(Pallemaerts, 2013, s. 360).

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej TFUE) zamieszczony 
został z kolei tylko jeden przepis odnoszący się bezpośrednio do zasady zrówno-
ważonego rozwoju, czyli art. 11. Zgodnie z nim, przy ustalaniu i realizacji polityk 
i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą 
być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska. Z jednej więc strony, w porów-
naniu z przedstawionymi na wstępie regulacjami, w TFUE jest mowa o zasadzie 
zrównoważonego rozwoju w znacznie węższym zakresie, jedynie w odniesieniu do 
relacji wymogów ochrony środowiska z pozostałymi politykami unijnymi. Z dru-
giej jednak strony, sposób ujęcia w art. 11 TFUE przywołanej relacji determinuje 
wszelkie aspekty działalności administracji unijnej (Sjåfjell, 2015, s. 45), a więc 
i integracji europejskiej. Stąd w literaturze jest on określany jako zasada integracji 
(Cenevska, 2016, s. 139).

Wprowadzenie art. 11 TFUE wynikało m.in. z refleksji, zgodnie z którą z na-
tury rzeczy przepisy nieśrodowiskowe mają inne niż proekologiczne cele (np. słu-
żące zwiększaniu konkurencyjności gospodarki europejskiej) i tym samym ich wy-
konywanie może zagrażać środowisku naturalnemu (Scotford, 2017, s. 87). Można 
więc przyjąć, iż chodzi o uniknięcie niespójności w unijnym systemie prawnym 
polegającej w uproszczeniu na tym, iż jednocześnie przyjmowane i wykonywane 
są tak przepisy szkodzące, jak i chroniące środowisko. Nie wydaje się jednak, żeby 
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omawiany przepis można było odczytywać w ten sposób, iż ochrona środowiska 
stała się (jedynym) celem integracji europejskiej samym w sobie. Uwzględniając 
bowiem chociażby wcześniejsze uwagi, można stwierdzić, iż chodzi o to, że nieśro-
dowiskowe polityki Unii Europejskiej powinny przynajmniej nie szkodzić ochronie 
środowiska. Innymi słowy, realizacja celów polityk nieekologicznych nie może abs-
trahować od zakładanych w przepisach środowiskowych celów proprzyrodniczych 
(Nowag, 2015, s. 28, 29).

Podsumowując można powiedzieć, iż zasada zrównoważonego rozwoju pełni 
w art. 11 TFUE funkcję łącznika między wymogami ochrony środowiska a pozosta-
łymi politykami unijnymi. Natomiast na marginesie podnieść należy, iż analogicz-
nie jak w rozwiązaniach przedstawionych na wstępie, tak i w przypadku TFUE nie 
można mówić o ustaleniu w prawie traktatowym jednoznacznego sposobu rozumie-
nia ani pojęcia zrównoważonego rozwoju, ani ochrony środowiska.

2. Zasada zrównoważonego rozwoju w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Problematyka zrównoważonego rozwoju została podjęta już w preambule Kar-
ty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: Karta), gdzie wskazano, iż dążenie 
Unii Europejskiej do stałego i zrównoważonego rozwoju zostało ujęte w oderwaniu 
od konkretnej sfery jej aktywności (np. gospodarki). Należy więc przyjąć, iż inter-
pretacja poszczególnych postanowień Karty nie może co najmniej abstrahować od 
konceptu zrównoważonego rozwoju, a powinna wręcz stanowić jeden z punktów 
odniesienia w procesie wykładni poszczególnych postanowień Karty. 

W oczywisty sposób umiejscowienie zasady zrównoważonego rozwoju w pre-
ambule, której natura wynikająca z techniki legislacyjnej opiera się wyłącznie na 
postanowieniach bazujących na pojęciach niedookreślonych, wyłącza możliwość 
wprowadzenia w tej części aktu prawnego definicji legalnej omawianej zasady. Wy-
daje się więc, iż połączenie w jednym akapicie zrównoważonego rozwoju z infor-
macją o tym, iż jest on celem aktywności Unii Europejskiej, pozwala na przyjęcie, 
iż będzie tu chodziło o taki sposób rozumienia konceptu zrównoważonego rozwoju, 
jaki został zaprezentowany w przedstawionych na wstępie traktatach. Można rów-
nież przyjąć, iż wdrażanie postanowień Karty z tej perspektywy oznacza, że i jej 
postanowienia stanowią instrument urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju 
przez Unię Europejską oraz państwa członkowskie.
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Z kolei, w ramach rozwiązań szczegółowych Karty, koncept zrównoważone-
go rozwoju pojawia się wyłącznie w jej art. 37 mówiącym o konieczności zinte-
growania wysokiego poziomu ochrony środowiska z politykami Unii Europejskiej 
i zapewnieniu zgodności właśnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W literaturze 
trafnie zauważa się, iż konstrukcja przywołanego przepisu2 w jednoznaczny sposób 
uniemożliwia uznania go za podstawę dla indywidualnego prawa do środowiska 
(Lombardo, 2010, s. 223). Tym niemniej, umieszczenie art. 37 w Karcie stanowi 
jasny przekaz ze strony prawodawcy, iż należy go oceniać w kontekście praw czło-
wieka (Hedemann-Robinson, 2007, s. 351). Tym samym, wykładnia tego przepisu 
nie powinna być nakierowana wyłącznie na potrzeby przyrody jako takiej oraz zbio-
rowości ludzkiej, ale także i jednostki. Można więc powiedzieć, iż brak indywidu-
alnego prawa powinien być rekompensowany w ten sposób, iż to na administrację 
unijną został nałożony obowiązek uznawania wymogów polityki proekologicznej 
z uwzględnieniem potrzeb jednostki jako punktu wyjścia dla określania kierunku 
prowadzenia pozostałych polityk unijnych, a więc przede wszystkim dla determino-
wania ich podstaw prawnych.

Biorąc z kolei pod uwagę ogólnikowy charakter art. 37 Karty, przyjąć należy, 
iż jego znaczenie należy rozpatrywać w aspekcie imperatywu pewnego kierunku 
prowadzenia polityki oraz oceny już dokonanych działań (np. implementacji przepi-
sów unijnych przez państwa członkowskie), a nie jako samoistnej podstawy do okre-
ślania szczegółowych wymogów ochrony środowiskowej (Fleurke, 2016, s. 390). 

3. Europejska Agencja Środowiska

Europejska Agencja Środowiska (dalej: agencja środowiskowa) jest zaliczana 
do grupy tzw. agencji zdecentralizowanych. Chodzi tutaj o nieopisane w europej-
skim prawie pierwotnym instytucje administracji unijnej. Natomiast rekonstruowa-
nie ich znaczenia oraz zasad funkcjonowania nie jest oparte na wspólnych zasadach, 
a na podstawie odrębnych aktów prawnych powołujących każdą agencję zdecentra-
lizowaną do istnienia.

2 Literalna treść art. 37 Karty: „Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości 
muszą być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwo-
ju”.
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Działalność agencji środowiskowej jest aktualnie prowadzona w oparciu o roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z 23 kwietnia 2009 
roku w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji 
i Obserwacji Środowiska (dalej: rozporządzenie agencyjne). Jak wynika z art. 1 ust. 
2 tego aktu, aktywność agencji środowiskowej ma zapewnić realizację przez Unię 
Europejską oraz państwa członkowskie celów w zakresie zrównoważonego rozwo-
ju, jak i w zakresie ochrony i poprawy środowiska, które zostały określone w Trak-
tacie i w kolejnych programach działania Wspólnoty w dziedzinie środowiska. Przy 
tym, zgodnie z treścią przywołanego przepisu, wsparcie dla administracji unijnej 
oraz administracji państw członkowskich ma opierać się na dostarczaniu informacji 
oraz pomocy naukowej i technicznej.

Na podstawie powyższego można więc stwierdzić, iż agencja środowiskowa nie 
posiada indywidualnych celów „dla samej siebie”, a pełni funkcję służebną wobec 
administracji unijnej oraz administracji państw członkowskich. Ponadto, przywoła-
ny sposób realizacji swoich zadań (tj. dostarczanie informacji i udzielanie wsparcia) 
z natury rzeczy nie powinien przekładać się na konkretne obowiązki podmiotów 
współpracujących z agencją środowiskową. Potwierdzenie tej tezy można wyczytać 
pośrednio z treści rozporządzenia środowiskowego. Chodzi o to, iż prawodawca 
unijny nie przewidział wprost w postanowieniach rozporządzenia środowiskowe-
go negatywnych konsekwencji postępowania w sposób niezgodny z informacjami 
przedkładanymi przez agencję środowiskową. Wskazać również należy, iż agencja 
środowiskowa inaczej niż np. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego nie 
została w żadnym aspekcie swojej działalności wyposażona w kompetencje wład-
cze. Prawodawca unijny nie przyznał również omawianej agencji kompetencji do 
egzekwowania wykonywania jej ustaleń. Z tej perspektywy można było mówić 
o wyjątkowo słabej pozycji agencji środowiskowej w strukturze administracji unij-
nej, a co za tym idzie, z potencjalnie faktycznym brakiem znaczenia efektów jej 
działalności, w tym w odniesieniu do wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju.

Na kompetencje agencji środowiskowej można jednak spojrzeć również i z in-
nej strony. Otóż, podstawowym efektem jej działalności jest, zgodnie z ww. art. 1 
rozporządzenia agencyjnego, informacja, która może z kolei zgodnie z art. 2 roz-
porządzenia być przedstawiana w różnych formach (np. sprawozdań) i to zarówno 
z inicjatywy własnej agencji środowiskowej, jak i na wniosek. Prawodawca unijny 
nie przewidział przy tym możliwości zaskarżenia informacji przedstawianych przez 
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agencję środowiskową. Innymi słowy, ustalenia tej agencji mają walor ostateczności. 
Idąc dalej, można również powiedzieć, iż tylko ona może je zmienić. Abstrahując 
nawet od czysto legalistycznego podejścia do wymienionej wyżej „informacji”, na-
leży zauważyć, iż z natury rzeczy jest to przekaz o charakterze czysto faktograficz-
nym, a więc pozbawiony elementów subiektywnych. Tym samym, również i z tego 
punktu widzenia, podważanie „informacji” staje się bezprzedmiotowe, ponieważ – 
obrazowo rzecz ujmując – wiązałoby się de facto z „zaskarżaniem rzeczywistości”.

W związku z powyższym przypomnieć należy, iż ani zrównoważony rozwój, 
ani szczególnie mocno związana z nim ochrona środowiska nie doczekały się uści-
ślenia w tekstach traktatów. Natomiast, jak wskazano powyżej, prawodawca unijny 
przyznał agencji środowiskowej swoistą kompetencję do ustalania, jak są zbudo-
wane „fragmenty rzeczywistości” związane z ochroną środowiska oraz zrównowa-
żonym rozwojem. Dane przedstawiane przez agencję środowiskową powinny więc 
stanowić przynajmniej punkt wyjścia dla organów administracji unijnej odpowie-
dzialnych za wdrażanie wymogów dotyczących ochrony środowiska, jak i sposobu 
pojmowania zrównoważonego rozwoju.

Warto również zauważyć, iż mechanizm integracji europejskiej zakłada znacz-
ny udział parlamentów państw członkowskich oraz ich administracji we wdrażaniu 
rozwiązań unijnych, co stanowi pokłosie zasady pomocniczości (subsydiarności). 
Należy więc mówić o pewnej swobodzie związanej z przywołaną zasadą. Chodzi 
tutaj o założenie, zgodnie z którym sposoby rozwiązywania problemów krajowych 
najlepiej są wdrażane za pomocą lokalnie ustalanych środków. Z drugiej strony, 
niedopuszczalne jest podejmowanie przez wspomniane podmioty krajowe działań, 
które uniemożliwiałyby lub przynajmniej znacznie utrudniałyby wypracowanie mi-
nimalnego wspólnego europejskiego standardu jako elementu spajającego państwa 
członkowskie w ramach Unii Europejskiej. Natomiast, skoro oczywistym mierni-
kiem jakości działań jest ich skuteczność, to wypracowywany, minimalny standard 
europejski powinien zasadzać się na obiektywnych ocenach rzeczywistości. Można 
więc uznać informacje prezentowane przez agencję środowiskową za punkt odnie-
sienia w tym zakresie i – w konsekwencji – za istotny element spójności integracji 
europejskiej.
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Podsumowanie

W świetle postanowień podstawowych aktów prawnych Unii Europejskiej, 
koncept zrównoważonego rozwoju stanowi jedną z podstawowych reguł prawnych 
integracji europejskiej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż prawo traktato-
we jedynie zarysowuje kontury pewnego modelu i kierunku integracji europejskiej 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i ochrony środowiska, i w tym duchu 
narzuca reguły postępowania administracji. Natomiast podstawy jej działania od-
noszące się zarówno co do diagnozy stanu obecnego (punktu wyjścia dla dalszych 
działań), jak i przyjmowanego miejsca docelowego, powinny opierać się na rze-
czywistej ocenie sytuacji wypływającej z informacji przedkładanych przez agencję 
środowiskową.
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CONCEPTUALIZATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN EU LAW WITH REGARD  
TO THE SIGNIFICANCE OF PARTICIPATION OF THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY  

IN ITS IMPLEMENTATION (SELECTED ISSUES)

Abstract

The aim of the article is to present the legal position of the principle of sustainable 
development in EU law. Taking this into account, the texts of the basic acts of the Euro-
pean Union were analyzed. On the other hand, due to the EU’s trend of administrative 
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outsourcing, which is the transfer of tasks related to European integration to co called agen-
cies, there was also a reconstruction of the significance of the European Environment Agen-
cy in implementing the concept of sustainable development.
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Streszczenie

Poniższy artykuł jest kompilacją wyników badań autorki nad równowagą bytu lu-
dzi poprzez zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność i innowacje społeczne. 
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Wprowadzenie 

Obecnie w opracowaniach ekonomicznych i społecznych wiele miejsca po-
święca się jakości życia ludzi, zrównoważonemu rozwojowi, społecznej odpowie-
dzialności, a ostatnio również innowacjom o charakterze społecznym w różnych 
ujęciach. Pojęcia te można rozpatrywać osobno jako oddzielne kategorie społeczne 
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lub ekonomiczne, jednak gdy spojrzymy na zależności, które wiążą te pojęcia, moż-
na zauważyć pewną ewolucję pojęć wynikającą z rozwoju społeczno-ekonomiczne-
go społeczeństwa. Podejmowane działania w aspekcie zrównoważonego rozwoju, 
społecznej odpowiedzialności czy wdrażanie innowacji społecznych przez ludzi, 
stało się fundamentem, który pozwolił myśleć o równowadze bytu ludzi, która 
w konsekwencji mogłaby doprowadzić do nowej koncepcji zrównoważonego spo-
łeczeństwa.

Celem poniższego opracowania jest przedstawienie nowej koncepcji zrówno-
ważonego społeczeństwa oraz podstawowych kategorii mających wpływ na budo-
wanie innowacyjnego społeczeństwa.

1. Równowaga bytu a społeczna odpowiedzialność

Powszechnie uznaje się, że idea rozwoju zrównoważonego pojawiła się już 
w latach 60. XX wieku jako próba odpowiedzi na pytania o zagrożenia związa-
ne z dynamicznym rozwojem gospodarki krajów zachodnich, wyczerpywaniem się 
nieodnawialnych zasobów przyrody, zanieczyszczeniem naturalnego środowiska, 
szybkim tempem przyrostu demograficznego, pogłębiającym się rozdziałem mię-
dzy dobrobytem krajów wysoko rozwiniętych a całą resztą populacji ludzkiej cier-
piącej głód i niedożywienie oraz ogólnym rozchwianiem, a w wielu przypadkach 
rozpadem ekosystemu. Jednak pojęcie rozwoju zrównoważonego zyskało swoją po-
pularność po opublikowaniu raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju 
ONZ w 1987 roku. W dokumencie tym zwrócono szczególną uwagę na potrzebę 
powiązania celów gospodarczych z celami ekonomicznymi i społecznymi. 

Dwa lata temu, w 2015 roku, uchwalono Agendę na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju 2030, która jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie 
do 2030 roku eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnie-
nie pokoju. Fundamentem do stworzenia celów zrównoważonego rozwoju było pięć 
najważniejszych elementów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój na świecie i partner-
stwo, czyli wszystko to, co jest związane z budowaniem społeczeństwa zrównowa-
żonego i innowacyjnego oraz społecznie odpowiedzialnego.

Przedstawione powyżej cele zrównoważonego rozwoju wpisują się w autorską 
koncepcję modelu równowagi bytu. W tym celu dwie kategorie, określone przez 
autorkę poziomem jakości życia i jakością życia, połączono w jedną kategorię 
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równowagi życia (bytu), określając je jako pewną zależność, ale niekoniecznie 
zbieżność pomiędzy obiektywnymi i subiektywnymi ocenami życia ludzi (rys. 1). 

Rysunek 1. Model równowagi życia (bytu)

 

Źródło: opracowanie własne.

Pojęcie to nawiązuje do większości postawionych nowych celów zrównowa-
żonego rozwoju w latach 2016–2030. Oznacza to, że rozpoczyna się era realizacji 
idei zrównoważonego społeczeństwa. Przedstawione cele do 2030 roku powinny 
prowadzić do zrównoważenia wielu aspektów ludzkiego życia, które zapewnią od-
powiednią dla każdego człowieka jakość życia, a w konsekwencji – godność życia. 
Oczywiście jest to określane na poziomie jednostki, ale to jednostki tworzą całe 
społeczeństwo i mogą prowadzić do równowagi bytu. 

Według autorki, zrównoważone społeczeństwo to takie, w którym jednost-
ki odczuwają własną subiektywną jakość życia, mierzoną obiektywnymi wskaź-
nikami, a wyznaczenie poziomu uniwersalnego nie jest możliwe, ze względu na 



46  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

indywidualny poziom zadowolenia. Jednak każda jednostka, która odczuje zadowo-
lenie, będzie kolejną „cegiełką” do równowagi w społeczeństwie.

Ważnym elementem równowagi bytu jest społeczna odpowiedzialność, która 
jest czymś więcej niż spełnieniem podstawowych norm ekonomicznych i prawnych, 
to działania na rzecz zaspokajania potrzeb szerokiego grona interesariuszy, troska 
o środowisko naturalne oraz realizacja działań etycznie zasadnych. Istotnym wa-
runkiem realizacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności jest obywatel-
ska postawa przedsiębiorstwa. Wiąże się to z obowiązkiem moralnym, zrównowa-
żonym rozwojem, przyzwoleniem na prowadzenie działalności i reputacją firmy.

Zdaniem W. Vissera (2011) dotychczasowa koncepcja społecznej odpowie-
dzialności nie sprawdza się tylko i wyłącznie do pozytywnych efektów, gdyż zmia-
ny, jakie się wprowadza na jej podstawie są drugorzędne, nieekonomiczne i reali-
zowane na małą skalę. Firmom brakuje motywacji, by przekształcić podstawowe 
obszary swojej działalności zgodnie z założeniami koncepcji odpowiedzialnego 
biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ostatnie podejście odpowiada założeniom pro-
ponowanej przez Vissera nowej koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility 
– społeczna odpowiedzialność biznesu), zwanej systemową lub też CSR 2.0. Nowy 
model społecznej odpowiedzialności oznacza: otwarcie na szerokie grono interesa-
riuszy, większą współpracę, zaangażowanie w działanie, przekazywanie bieżących 

Rysunek 2. CSR – nowy kierunek rozwoju

Dobroczynność

Filantropia 
strategiczna

Innowacje
społeczne

CSR 1.0

CSR 2.0

CSR 3.0

Odpowiedzialność Wartość biznesowa

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
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informacji, a także generowanie innowacji. Obecnie rozpatrujemy kolejne podejście 
w budowaniu modelu CSR 3.0 i wyznaczaniu nowych trendów dla społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw. Trend ten wskazuje, że społecznie odpowiedzialne 
przedsiębiorstwa wskazują również na odpowiedzialnego konsumenta, który potrafi 
wybierać produkty przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, ale również sam 
podejmuje działania na rzecz równowagi społecznej, ekonomicznej i ekologicznej, 
tworząc innowacje społecznie. 

„Innowacje społeczne to pozytywne zmiany społeczne, które zwiększają zdol-
ność pojedynczych ludzi oraz grup społecznych do działania i samodzielnego roz-
wiązywania problemów, ale też zaspakajania nowych potrzeb, pojawiających się 
w związku ze zmianami cywilizacyjnymi” (Innowacje społeczne…, s. 4). Według 
Go Responsible na rozwój innowacji społecznych wpływają postawy społeczne, 
które powinny charakteryzować się „otwartością, kreatywnością, przedsiębior-
czością i umiejętnością rozwiązywania problemów” (Innowacje społeczne…, s. 4), 
a także umiejętnością aktywnego słuchania i uczenia się społecznego, czyli korzy-
stania z posiadanej wiedzy.

Należy również pamiętać, że podstawowym celem innowacji społecznych 
jest poprawa jakości życia społeczeństwa rozumiana jako stopień satysfakcji czło-
wieka (społeczeństwa) z całokształtu swej egzystencji, zarówno w pracy, w domu, 
w otoczeniu, a także w postaci inwestycji w człowieka. Oznacza to, że w reali-
zacje innowacji społecznych jest zaangażowane całe społeczeństwo, które jedno-
cześnie jest beneficjentem, ale również współtwórcą tych innowacji. Dzięki temu 
innowacje społeczne mające charakter kreatywny mają szansę przetrwać dłużej, 
a przede wszystkim rozwiązywać te problemy, które obniżają satysfakcję ludzi z ich 
egzystencji. Oprócz tego włączenie się biznesu w realizacje innowacji społecznych 
pozwoli tworzyć nowe modele biznesowe i konsumpcyjne, szukając rozwiązań i od-
powiedzi na globalne wyzwania, takie jak: starzejące się społeczeństwo, zmiany 
klimatyczne czy społeczna odpowiedzialność biznesu i konsumenta. Wysoka in-
nowacyjność sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, a zrównoważony rozwój gwa-
rantuje wysoką jakość życia. Wreszcie wysoka innowacyjność jest podstawą dla 
elastyczności gospodarki i gwarantuje zdolność szybkiej reakcji na trendy rynkowe, 
co w efekcie zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki. 
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2. Zrównoważony rozwój a zrównoważone społeczeństwo

Idea zrównoważonego rozwoju jest jedną z doktryn ekonomii społecznej. 
Zakłada ona jakość życia na poziomie zapewniającym rozwój cywilizacyjny spo-
łeczeństwa. Jej główne zasady to pierwsze zdanie z raportu Światowej Komisji 
ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 roku, w którym czytamy: „Na obecnym poziomie 
cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym 
potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przy-
szłych pokoleń na ich zaspokojenie” (Our Common Future…, s. 27). Działalność 
wyżej przytoczonej Komisji przyczyniła się do organizacji Konferencji Narodów 
Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w 1992 roku. Podczas jej trwania 
powstała Agenda 21, czyli jeden z kluczowych dokumentów dotyczący opracowy-
wania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Zakłada 
on między innymi promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Rysunek 3. Podstawowa koncepcja zrównoważonego rozwoju 

Społeczeństwo

ŚrodowiskoEkonomia

Źródło: opracowanie własne.

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zyskała także rangę konstytu-
cyjną. Została zapisana w art. 5 konstytucji RP, a odniesienia do niej znajdziemy 
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Definiowana jest tam jako „rozwój spo-
łeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych (rys. 1), z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
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możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” (Ustawa, 
2001, art. 3 pkt 50).

Na podstawie pierwszej koncepcji zrównoważonego rozwoju powstał indeks 
zrównoważonego społeczeństwa (sustainable society index), na podstawie którego 
stworzono kolejną koncepcję zrównoważonego rozwoju, zawierającą element do-
brobytu społecznego.

Rysunek 4. Zrównoważony rozwój a dobrobyt

Ludzie

PlanetaDobrobyt

Bezpieczeństwo finansowe Życie w harmonii

Naturalne bogactwo

Źródło: Sustainability and the SSI.

Indeks zrównoważonego społeczeństwa jest syntetyczną miarą dobrobytu 
człowieka i dobrobytu w aspekcie środowiskowym. To właściwy sposób na rozwój 
zrównoważonego świata. Ludzki dobrobyt bez zachowania dobrobytu w aspekcie 
środowiskowym to pomyłka, a dobrobyt z elementami ekologii bez ludzkiego do-
brego samopoczucia nie ma sensu, przynajmniej nie dla ludzi. Dobre samopoczucie 
ludzi oraz rozwój gospodarczy nie są celami samymi w sobie. Są one zintegrowa-
nymi warunkami do osiągnięcia dobrego samopoczucia człowieka i dbania o śro-
dowisko naturalne. Indeks zrównoważonego rozwoju opiera się na dobrze znanej 
definicji Brundtland. Definicja ta określa, że trwałe społeczeństwo to takie, któ-
re odpowiada potrzebom obecnego pokolenia i nie zagraża zdolności przyszłych 
pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb, w których każdy człowiek ma szansę 
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rozwijać się w wolności, w dobrze wyważonym społeczeństwie i w zgodzie z jego 
otoczeniem (Sustainability and the SSI). Dlatego indeks ten składa się z trzech grup 
wskaźników, przedstawionych na rysunku 5. 

Rysunek 5. Wskaźniki indeksu zrównoważonego społeczeństwa

 

Dobrobyt społeczny 
Dobrobyt 

środowiskowy 
Dobrobyt 

gospodarczy 

Zaspokojenie podstawowych 
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• pożywienie, 
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• możliwości kształcenia 

się, 
• równość płci 

Zrównoważone społeczeństwo: 
• dobre zarządzanie, 
• dystrybucja dochodów, 
• przyrost naturalny 

Zdrowe środowisko: 
• jakość powietrza (ludzie), 
• jakość powietrza 

(środowisko), 
• jakość wód 

powierzchniowych 

Klimat i energia: 
• energia odnawialna, 
• emisja gazów cieplarnianych, 
• zużycie energii 

Zasoby naturalne: 
• odnawialne zasoby naturalne, 
• zasoby leśne, 
• bioróżnorodność 

Zapasy na przyszłość: 
• konsumpcja, 
• uprawy organiczne, 
• rzeczywiste 

oszczędności 

Gospodarka: 
• produkt krajowy brutto, 
• zatrudnienie, 
• dług publiczny 

Źródło: Sustainable Society.

Badania Fundacji na rzecz zrównoważonego społeczeństwa wskazują, że gru-
pa wskaźników określających dobrobyt człowieka na świecie w indeksie zrówno-
ważonego społeczeństwa ma najwyższy wynik (6,4) z trzech wymiarów dobrobytu, 
co oznacza, że świat nadal dąży do pełnej równowagi w aspekcie ekologicznym 
i ekonomicznym, dla których wskaźniki wynoszą odpowiednio 4,8 i 4,6. Pomimo 
ogólnoświatowych wysokich wyników w zakresie wystarczającej ilości spożycia 
żywności, 10% populacji świata, czyli około 750 milionów osób, musi pozostawać 
przy życiu bez minimalnego dziennego spożycia kalorii i dostępu do bezpiecznego 
picia woda. Wskaźniki dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i gazów cieplar-
nianych odnotowują spadek w latach 2006–2016. Dobrobyt człowieka oraz dobrobyt 
ekonomiczny wykazały niewielki wzrost na całym świecie w okresie 2006–2016, 
wobec niewielkiego spadku poziomu czystości środowiskowej w tym samym okre-
sie. Kraje o wysokim dochodzie osiągają najlepsze wyniki w przypadku dobrobytu 
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człowieka, a najgorsze dla dobrobytu środowiskowego. Dla krajów o niskim docho-
dzie wyniki są odwrotne (Main Results 2016).

Ogólnie można stwierdzić, że w ciągu ostatnich 10 lat świat stał się trochę 
bardziej zrównoważony. Niemniej jednak niepokojące jest to, że postęp ten nie jest 
zrównoważony między trzema wymiarami dobrego samopoczucia i że istnieją róż-
nice w rozwoju między krajami o wysokim i niskim dochodzie. Szczególnie rozcza-
rowujące są wciąż niskie wartości wielu wskaźników, w szczególności dotyczące 
rolnictwa ekologicznego, energii odnawialnej i oszczędności energii.

Obecne definicje zrównoważonego społeczeństwa nawiązują właśnie do po-
jęcia zrównoważonego rozwoju. Pojawiło się ono po raz pierwszy w literaturze na 
początku XXI wieku. Pierwsza i jedyna definicja zrównoważonego społeczeństwa 
określa to społeczeństwo jako to, które zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, nie 
zagraża możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i w którym każda 
istota ludzka ma możliwość rozwoju osobistego w warunkach wolności, w obrębie 
zrównoważonego społeczeństwa i w harmonii z otoczeniem. Definicja ta nawią-
zuje w wielu aspektach do definicji zrównoważonego rozwoju. Współczesna defi-
nicja zrównoważonego społeczeństwa powinna być szersza i powinna obejmować 
współczesne aspekty mające wpływ na zachowanie równowagi w społeczeństwie, 
w każdej grupie społecznej, która odgrywa istotną rolę w budowaniu równowa-
gi w rozwoju. Grupami interesariuszy, uczestniczącymi w budowaniu równowagi 
i tworzeniu innowacji zrównoważonych są:

 – społeczność globalna, która może brać udział w rozwiązywaniu problemów 
globalnych,

 – społeczność lokalna, która może zajmować się rozwiązywaniem problemów 
w dziedzinie zarządzania małą społecznością lokalną oraz zachowania cią-
głości biznesowej,

 – partnerzy, którzy zwiększają konkurencyjność i budują relacje,
 – rząd, który powinien budować uczciwy handel i przestrzegać przepisów,
 – udziałowcy, którzy powinni działać na rzecz zrównoważonych działań eko-

nomicznych,
 – klienci dokonujący odpowiedzialnych wyborów produktów przyjaznych dla 

środowiska oraz zwiększających satysfakcję,
 – pracownicy, którzy powinni zwiększać wartość poprzez edukację i inno-

wacje,
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 – organizacje pozarządowe, które powinny wspierać społeczność lokalną oraz 
budować dobre relacje społeczne.

Na tej podstawie powstała nowa, autorska koncepcja modelu zrównoważonego 
społeczeństwa, na który składają się cztery elementy: równowaga bytu, zrówno-
ważone innowacje, odpowiedzialność oraz budowanie relacji. To, według autorki, 
cztery ważne kategorie budujące równowagę w społeczeństwie.

Równowaga bytu składa się z poziomu jakości życia i jakości życia, którą po-
łączono w jedną kategorię równowagi życia (bytu), określając ją jako pewną zależ-
ność, ale niekoniecznie zbieżność pomiędzy obiektywnymi i subiektywnymi oce-
nami życia ludzi (Gotowska, 2015). To ważny aspekt dla każdego społeczeństwa, 
wynikający z faktu, że człowiek (według podstawowej koncepcji potrzeb Maslowa) 
musi mieć najpierw zaspokojone potrzeby podstawowe (fizjologiczne) na określo-
nym poziomie, potem realizuje potrzeby wyższego rzędu. Odczuwa wówczas zado-
wolenie z życia, a więc jakość jego życia wzrasta. Pojawia się sytuacja równowagi 
między tym, co materialne (co posiada) a niematerialne (to, co odczuwa). Jest to ści-
śle związane z odpowiednim projektowaniem innowacji społecznych, które w po-
zytywny sposób będą wpływały na jakość życia. Jest to istotne również z punktu 
widzenia nowych celów zrównoważonego rozwoju na lata 2016–2030, określonych 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Panel Wysokiego Szczebla w Sprawie 
Agendy Rozwoju po Roku 2015 (High Level Panel on the Post-2015 Development 
Agenda – HLP) (Gotowska, Ratajczak, 2016, s. 28–29).

Dlatego drugim elementem nowej koncepcji są zrównoważone innowacje 
o charakterze społecznym, tworzone przez ludzi i dla ludzi. Współczesne innowacje 
o charakterze zrównoważonym wpisują się w paradygmat zrównoważonego roz-
woju i mają cechy innowacji o charakterze prospołecznym i proekologicznym. Za-
spokajają potrzeby indywidualne człowieka, ale mają pozytywny wpływ na dobro 
środowiska i społeczeństwa.

Trzecim elementem jest odpowiedzialność rozpatrywana na poziomie przed-
siębiorstwa, ale i konsumenta, czyli jednostki. Bycie „odpowiedzialnym” w różnych 
aspektach pozwala na rozwój społeczny, ekonomiczny, ekologiczny i gospodarczy 
w zgodzie z równowagą bytu ludzi oraz wzrostem jakości ich życia, prowadząc do 
zrównoważenia społecznego.

Ostatnim, ale bardzo ważnym elementem zrównoważonego społeczeństwa, 
są relacje między członkami społeczeństwa, przedsiębiorstwami, organizacjami 
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pozarządowymi oraz państwem. Każda z tych grup ma tworzyć odpowiedzialne 
relacje oraz działania, które będą zgodne z równowagą bytu, tworzeniem innowacji 
oraz budowaniem odpowiedzialnego społeczeństwa. 

Rysunek 6. Składowe koncepcji zrównoważonego społeczeństwa

 

Równowaga 
bytu

Zrównoważone 
innowacje 

Odpowie-
dzialność

Relacje

ZRÓWNOWAŻONE 
SPOŁECZEŃSTWO

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Przedstawione opracowanie to podsumowanie kilkuletnich rozważań na temat 
równowagi bytu i scharakteryzowanie tych elementów związanych ze zrównowa-
żonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością. Ważnym elementem współ-
czesnej ekonomii społecznej oraz badań nad poprawą jakości życia są również inno-
wacje społeczne. Dlatego też autorska koncepcja zrównoważonego społeczeństwa 
składa się z wyżej wymienionych elementów, które wpływają na budowanie równo-
wagi w społeczeństwie. Jest to pierwszy etap tworzenia tej koncepcji, która stanowi 
fundament do budowy miernika zrównoważonego społeczeństwa.
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produkcji, kładąc nacisk na szeroko pojmowaną jakość oraz dobro, jakim jest trwały 
i zrównoważony rozwój (ZR).

Według Kowalczyka i Sobieckiego (2011, s. 15) EMR ukształtowały realia na-
turalne i te stworzone przez człowieka w kolejnych stuleciach. Aktualnie EMR:

 – jest oparty na silnym związku z otoczeniem i środowiskiem, wykorzystuje 
własne zasoby siły roboczej o stosunkowo ograniczonej koncentracji jed-
nostkowej,

 – zakłada, że rolnicy wytwarzają wprawdzie nowocześnie, lecz bez nadmier-
nej eksploatacji natury i środowiska, 

 – uznaje wytwarzanie żywności przede wszystkim „dla swoich”, czyli miesz-
kańców regionu, dopiero potem uwzględnia zwiększenie możliwości eks-
portowych,

 – zachowuje surowe standardy jakościowe, środowiskowe oraz bezpieczeń-
stwa żywności.

Bez wątpienia można zatem stwierdzić, że podmioty realizujące EMR nie 
mogą skutecznie konkurować na rynku globalnym, gdyż ich koszty działalności są 
znacznie wyższe niż typowych gospodarstw nastawionych tylko na zysk.

Celem pracy jest wskazanie, dlaczego unijni rolnicy produkują drożej niż ich 
konkurenci spoza UE, jakie wydatki ponoszą podczas produkcji i dlaczego są one 
większe niż wynika z dokumentacji kosztów produkcji. Dla realizacji tematu prze-
analizowano liczną literaturę naukową, dokumenty unijnej Komisji ds. Rolnictwa 
oraz akty prawne.

1. Wspólna Polityka Rolna (WPR) a ZR w rolnictwie

WPR powstała na mocy Traktatu Rzymskiego spisanego w 1957 roku. Jak 
każda polityka, poddawana była wielu modyfikacjom i udoskonaleniom. Obecnie 
realizowane są trzy główne cele WPR (Komunikat Komisji, 2010, s. 3): 

 – zrównoważona produkcja żywności, w celu zagwarantowania jej bezpie-
czeństwa, ochrony i promocji, przy zachowaniu odpowiedniej proporcji 
między ilością i jakością w produkcji,

 – zrównoważony sposób zarządzania surowcami naturalnymi,
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 – zrównoważone zarządzanie rozwojem terytorialnym poprzez zatrzymanie 
odpływu ludności z obszarów wiejskich (OW) oraz wsparcie zatrudnienia 
na tych terenach.

Małecki (2016, s. 9) twierdzi, że głównymi problemami, z jakimi mierzą się 
unijni rolnicy w procesie rywalizacji z rolnikami spoza Unii, są surowe standardy 
unijne dotyczące śledzenia oraz ochrony środowiska, które jednocześnie podnoszą 
koszty produkcji. Gdyby na rynku rolnym działał tylko mechanizm rynkowy, wów-
czas unijne produkty rolne w zastawieniu z importowanymi produktami (niespeł-
niającymi rygorystycznych wymogów dotyczących ochrony środowiska) byłyby 
na pozycji przegranej, choćby ze względu na wysokie koszty produkcji i wysoką 
cenę produktu. Bez wsparcia finansowego nie utrzyma się wymogów dotyczących 
wysokiej jakości produkcji unijnego rolnictwa, nie zapewni opłacalności produkcji 
rolnej w obrębie Wspólnoty, ani nie zrealizuje trzech wyżej wymienionych celów 
i kierunków rozwoju. 

Działania osłonowe WPR muszą wzmacniać EMR poprzez wsparcie instru-
mentów rynkowych, subwencje dla gospodarstw rolnych oraz ograniczenie dostępu 
do rynku UE dla produkcji rolnej i żywności z innych regionów świata. Drugi ob-
szar działań WPR to działania związane z określonymi restrykcjami produkcyjny-
mi, wysokimi reżimami i wymaganiami technologicznymi i środowiskowymi. Jest 
to obszar niezwykle wrażliwy, ponieważ UE z jednej strony realizowała i realizuje 
jeszcze politykę limitowania produkcji, z drugiej nakłada na rolnictwo dodatkowe 
obowiązki w zakresie ochrony środowiska, przestrzeni i dobrostanu zwierząt. Sta-
wiane w ramach tych rozwiązań obostrzenia są ważne z punktu widzenia długo-
okresowego interesu społeczeństw i ekosystemów, mówiąc najprościej – człowieka. 
Problem w tym, że faktu tego nie uwzględnia wiele krajów świata. W tej sytuacji 
rolnictwo UE staje wobec konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (środowi-
skowych), działając jednocześnie w sytuacji kwotowania produkcji i konieczności 
konkurowania na globalnym rynku (Kowalczyk, Sobiecki, 2011, s. 16).

2. Instrumenty wspierające WPR i ZROW

Jednym z głównych instrumentów umożliwiających podejmowanie działań 
wspierających trwały i ZR są płatności bezpośrednie (PB). Ich zadaniem jest wspar-
cie podstawowego dochodu aktywnych rolników poprzez przyznanie podstawowej 
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PB niezwiązanej z wielkością produkcji i jednocześnie wprowadzenie maksymal-
nego pułapu dopłat otrzymywanych przez duże, pojedyncze gospodarstwa, tak aby 
poprawić dystrybucję PB między poszczególnych rolników. W Polsce katalog reali-
zowanych PB w 2017 roku obejmuje płatność1:

 – jednolitą obszarową (JPO),
 – z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. za-

zielenienie),
 – dla młodych rolników,
 – dodatkową (redystrybucyjną), 

a także płatności związane z produkcją, ponadto w ramach przejściowego wsparcia 
krajowego oraz system dla małych gospodarstw. 

Szczególnego znaczenia nabierają działania rolników, do których kierowane 
są płatności za zazielenianie. Jest ono realizowane przez dywersyfikację upraw, 
utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) i utrzymanie obszarów proekolo-
gicznych (EFA). Wszyscy rolnicy uprawnieni do JPO zobowiązani są do realizacji 
zazielenienia. W zależności od ilości posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych 
(GO) oraz udziału TUZ, rolnicy są zobowiązani do przestrzegania od 1 do 3 praktyk 
zazielenienia. Przepisy unijne dopuszczają jednak szereg wykluczeń z obowiązku 
ich stosowania2. Unijne dofinansowywanie rolników sprzyja również utrzymaniu 
dotychczasowych TUZ, jak i rozszerzeniu obszarów ich występowania. Dzięki temu 
możliwe jest zachowanie różnorodności biologicznej, zmniejszenie CO2 poprzez 
pochłanianie go przez rośliny zielone czy też ochrona gleb. W Materiale informa-
cyjnym dotyczącym płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska (2016, s. 8–12) podano, że na obszarach Natura 2000 obowiązuje zakaz 
przekształcania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo TUZ, w tym 
obejmujących gleby torfowe i podmokłe. Dodatkowo w celu zapobieżenia maso-
wemu przekształcaniu TUZ w GO, istnieje obowiązek utrzymania udziału TUZ 
w powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju, który nie może się zmniejszyć 
o więcej niż 5% w stosunku do roku referencyjnego.

1  Pełen katalog wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi PB podany jest na stronie 
internetowej ARiMR pod nazwą PB w roku 2017 (http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-
-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2017/platnosci-bezposrednie-w-roku-2017-informacje-
-ogolne.html).

2  Spis szczegółowych wykluczeń przedstawiono w Materiale informacyjnym… (2016), s. 7.
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UE narzuca rolnikom (>15 ha GO) obowiązek utrzymania EFA. Wymóg zo-
bowiązuje rolnika do przeznaczenia na te obszary powierzchni odpowiadającej 5% 
powierzchni GO. Do EFA rolnicy mogą zaliczyć takie obszary jak: strefy buforowe, 
zagajniki o krótkiej rotacji bądź obszary zalesione spełniające kryteria obszarów 
proekologicznych, grunty ugorowane, pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu, między-
plony lub pokrywę zieloną w postaci wsiewek, uprawy wiążące azot, drzewa będące 
pomnikami przyrody, oczka wodne, rowy, a także żywopłoty.

Drugim instrumentem WPR są środki wspierania rynku. Uznano za konieczne 
w UE rozszerzenie okresu interwencyjnego, korzystanie z klauzul mających za-
stosowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń rynku oraz inne zmiany mające na 
celu podniesienie wydajności i poprawę kontroli. Ze wspomnianych środków ryn-
kowych, a w szczególności z instrumentu interwencji, należy jednak korzystać wy-
łącznie w charakterze siatki bezpieczeństwa w przypadku kryzysu cenowego oraz 
ewentualnego zakłócenia rynku (Agriculturalmarkets, 2017). W ramach tej grupy 
instrumentów wspiera się też działania dotyczące poprawy funkcjonowania łańcu-
cha dostaw żywności. Długoterminowe perspektywy dla rolnictwa nie poprawią 
się, jeżeli udział rolników w wartości dodanej, generowanej przez łańcuch dostaw 
żywności, będzie się systematycznie zmniejszać. Według danych KE (Poprawa 
funkcjonowania…, 2009) udział rolnictwa w łańcuchu dostaw żywności zmniejszył 
się znacząco z 29% w 2000 roku do 24% w roku 2005, podczas gdy w tym samym 
czasie zwiększył się udział przemysłu spożywczego, sektora handlu hurtowego oraz 
sektora dystrybucji. Bez dobrze działającego przekazywania sygnałów rynkowych, 
długoterminowe perspektywy sektora rolnego oraz jego udział w wartości dodanej 
generowanej przez łańcuch dostaw żywości są zagrożone. 

Trzecim instrumentem są programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW). Ce-
lem PROW 2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz ZR te-
rytorialny OW. Wyłoniono sześć priorytetów unijnej polityki rozwoju OW na lata 
2014–2020, a mianowicie (PROW, 2014–2020, 2016):

 – ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na OW,
 – poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwięk-

szenie rentowności gospodarstw rolnych,
 – poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie,
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 – odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnic-
twa i leśnictwa,

 – wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na go-
spodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, 
spożywczym i leśnym,

 – zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na OW.

Wszystkie przedstawione instrumenty mają udowodnić swoją wartość poprzez 
wzmocnienie gospodarczego, środowiskowego i społecznego zrównoważenia sek-
tora rolnego UE oraz OW. Ponadto mają przyczyniać się do (Komunikat Komisji, 
2010, s. 12): 

 – konkurencyjności rolnictwa poprzez wspieranie innowacji i restrukturyzacji 
oraz umożliwianie sektorowi rolnemu efektywnego korzystanie z zasobów,

 – zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez ochronę 
środowiska i krajobrazu wiejskiego oraz utrzymanie zdolności produkcyjnej 
użytków rolnych,

 – zrównoważonego rozwoju terytorialnego OW w całej UE poprzez wzmac-
nianie potencjału ludzkiego na szczeblu lokalnym, budowę potencjału i po-
prawę warunków lokalnych oraz więzi między ośrodkami miejskimi a OW. 

Jak wynika z przedstawionych treści, unijni rolnicy realizują zdecydowanie 
więcej funkcji w trakcie codziennych działań niż rolnicy spoza UE. Rolnictwo nie 
zajmuje się tylko problemami produkcji i zbytu produktów rolnych, ale również:

 – regionalnymi (utrzymanie m.in. gęstości zaludnienia na wsi, będącej pod-
stawą w przyszłości do rozwoju działalności pozarolniczej),

 – ekologicznymi (rolnicy są jedyną grupą, która może w odpowiedni sposób 
zajmować się ziemią; im gospodarka na OW jest bardziej intensywna, tym 
efekty zewnętrzne na danym obszarze są bardziej negatywne),

 – kształtowania krajobrazu,
 – ochrony środowiska (poprzez eliminację zanieczyszczeń, a także utrzyma-

nie odpowiedniej kultury upraw i utrzymanie TUZ),
 – surowcowo-energetycznymi,
 – turystyczno-wypoczynkowymi (rolnictwo nie tylko zapewnia zróżnicowa-

ne, otwarte, dostępne i zhumanizowane krajobrazy, ale rolnicy tworzą ko-
nieczną wstępną infrastrukturę),
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 – społecznymi (poprzez zapewnienie podstawowego utrzymania osobom 
wchodzącym w skład gospodarstwa),

 – usługowymi (działania takie jak transport lokalny, produkowanie kompostu, 
usługi turystyczne, handel itp.).

3. Problemy z wyceną efektów pracy rolnika

Unijne rolnictwo jest dostawcą na rynek zarówno dóbr prywatnych, jak i pu-
blicznych. O ile pierwsze dobra rynek jest w stanie „jakoś” wycenić, to z drugimi 
nie umie sobie poradzić. Mechanizm rynkowy jest bezradny nie tylko przy wycenie 
dóbr publicznych (DP), ale także przy rzetelnej wycenie zużytych czynników pro-
dukcji przy wytwarzaniu dóbr, jakimi są płody rolne. Dochód rolnika nie pokrywa 
pracy własnej, kosztów majątku i ziemi, bowiem wymienione czynniki nie są trak-
towane w kategoriach kosztów rynkowych. Czyżewski (2013, s. 30) taki stan rzeczy 
nazywa kwestią tzw. ujemnych rent ekonomicznych. Powstają one jako ujemna róż-
nica między faktycznym dochodem a tym, który teoretycznie skłania czynniki do 
świadczenia usług. Ujemne renty ekonomiczne w gospodarstwach rolnych oznacza-
ją korzyści nabywców produktów rolnych: pośrednich i bezpośrednich. Są przeja-
wem zawodności rynku, gdyż dotyczą tych obszarów, gdzie pewne dobra z różnych 
względów nie podlegają bezpośredniej wycenie rynkowej.

Małażewska (2015, s. 133) stwierdza, że reformująca się WPR promuje produk-
cję rolną zintegrowaną z ochroną środowiska. Na sposób użytkowania ziemi, która 
jest jednym z największych aktywów każdego kraju, w coraz większym stopniu 
wpływa z jednej strony globalny i krajowy rynek, z drugiej zaś konieczność ciągłe-
go dostarczania DP służących całemu społeczeństwu. Analiza literatury pozwala 
więc na jednoznaczne stwierdzenie, że unijne rolnictwo jest dostawcą licznych DP. 
I bez względu, jaki podział i nazewnictwo DP zostanie przyjęte (szerzej: Małażew-
ska, 2015), to ich produkcja i ochrona spoczywa na rolnikach. Niestety do dzisiaj 
nie poznano precyzyjnych technik, jak wycenić produkcję DP, a tym bardziej, jak 
określać udział wydatków rolników na produkcję DP w stosunku do wszystkich 
wydatków ponoszonych w gospodarstwie. Cytując za Kronenbergiem (2016, s. 14): 
„nauki ekonomiczne dysponują kilkoma metodami, które pozwalają na oszacowa-
nie wartości dóbr nierynkowych. Te metody (…) można podzielić na dwie katego-
rie: metody oparte na preferencjach konsumentów ujawnionych i metody oparte na 
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preferencjach deklarowanych. Pierwsza grupa metod wykorzystuje dane z rynków 
powiązanych z danym dobrem, na których ceny są znane, aby wnioskować na te-
mat wartości dobra środowiskowego. Dostarczają one z reguły dolnego oszacowa-
nia wartości, tym niemniej nawet takie oszacowanie może być w wielu przypad-
kach wartościowe. Druga grupa – metody oparte na preferencjach deklarowanych 
– opiera się na stawianiu konsumentów przed hipotetycznymi sytuacjami wyboru. 
Na podstawie wyborów, jakich konsumenci dokonują w hipotetycznych scenariu-
szach, można wnioskować na temat ich preferencji, a w rezultacie na temat wartości 
dóbr nierynkowych”. Bez względu na sposób szacowania wartości DP, rolnik nie 
jest w stanie odzyskać poniesionych wydatków na tworzenie i ochronę DP. Związa-
ne jest to z faktem, że nie ma możliwości wyłączenia DP z konsumpcji oraz jedno-
cześnie nie jest ono konkurencyjne w konsumpcji. 

Żmija (2014, s. 150–151) uważa, że ze względu na ścisły związek rozwoju rol-
nictwa z rozwojem OW nie można mówić o zrównoważonym rozwoju tych obsza-
rów bez zrównoważonego rolnictwa. W odniesieniu do OW koncepcja zrównowa-
żonego rozwoju zakłada jednoczesne dążenie do poprawy warunków życia ludności 
i prowadzenia działalności gospodarczej na tych obszarach, przy nienaruszaniu 
przy tym specyficznych zasobów wsi, takich jak środowisko naturalne, krajobraz 
wsi i dziedzictwo kulturowe. Trudno zatem określić, jaki jest koszt zrównoważone-
go rozwoju w rolnictwie UE, gdyż nie da się jasno określić, co jest wydatkiem na 
rzecz działań związanych z produkcją rolną, a co związane z produkcją i ochroną 
dóbr publicznych oraz tworzeniem pozytywnych efektów zewnętrznych.

Podsumowanie

Przyjęty w UE EMR zakłada, że rolnicy świadomie przyjmują do realizacji 
9 podstawowych funkcji rolnictwa. Dotychczasowy cel główny – produkcja płodów 
rolnych w warunkach nadprodukcji żywności – staje się celem o jednakowej ran-
dze, jak osiem pozostałych. W ten sposób rolnicy dążą do równowagi między dzia-
łaniami gospodarczymi, potrzebami środowiska naturalnego i potrzebami społe-
czeństwa. Ten konsensus powoduje jednak wzrost kosztów ich działalności. Rolnicy 
ponoszą wydatki związane z produkcją rolną prowadzoną w ramach gospodarstwa, 
produkcją dóbr publicznych i pozytywnych efektów zewnętrznych. Tymczasem me-
chanizm rynkowy nie jest w stanie prawidłowo wycenić nawet wartości płodów 
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rolnych, ponieważ nie uwzględnia w cenie sprzedaży ani wartości ziemi, ani pracy 
rolnika. Sytuację rolników pogarsza fakt, że na wolnym rynku muszą rywalizować 
nie tylko ze sobą, ale także z rolnikami spoza UE, których nie obowiązują liczne 
obostrzenia unijne, lecz tylko maksymalizacja zysku. Wszystko to powoduje, że 
konieczne jest wsparcie działalności rolniczej w UE. Jest to koszt społeczny, bez 
którego unijne rolnictwo w dobie globalizacji nie ma racji bytu. Jeżeli chcemy za-
chować wysokie standardy życia społeczeństwa w warunkach ZR, konieczne jest 
uświadamianie Europejczyków, że wydatkowanie środków finansowych z funduszy 
UE wspiera finansowo nie tylko rolników, ale leży w interesie nas wszystkich.
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Abstract
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aby kształcić ludzi konkurencyjnych, z dużymi możliwościami odnalezienia się 
w strukturach zatrudnienia. 

Amerykańskie organizacje: Partnerstwo na rzecz Umiejętności XXI Wieku 
i Narodowa Rada ds. Studiów Społecznych, przygotowały mapę kompetencji spo-
łecznych, na miarę wyzwań XXI wieku. Mapa zawiera katalog umiejętności spo-
łecznych, które zostały uznane za niezbędne do pełnego funkcjonowania w społe-
czeństwach XXI wieku. Ujęto w niej następujące obszary kompetencji:

 – kreatywność i innowacyjność,
 – krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów,
 – komunikowanie,
 – współpraca w ramach grupy społeczności,
 – sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komu-

nikacyjnej,
 – elastyczność i adaptacyjność (umiejętność dostosowywania się do zmienia-

jących się warunków),
 – inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu,
 – umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanym i wielokulturowym środo-

wisku,
 – produktywność,
 – umiejętności liderskie i odpowiedzialność (Mapa umiejętności XXI wieku).

Chcąc sprostać konkurencyjności na rynku pracy, należy inwestować w wie-
dzę, jakość kompetencji i umiejętności zawodowych. Wykształcenie stało się obec-
nie pożądaną wartością i jest łączone z karierą zawodową i życiową człowieka, moż-
liwością zdobycia interesującej i dobrze płatnej pracy oraz z rozwojem potencjału 
osobistego. Dostatecznie wczesne i trafne rozpoznanie potencjału jednostki to nie 
tylko ważna kwestia osobista, ale przede wszystkim zagadnienie o doniosłym zna-
czeniu społecznym. Już bowiem klasycy ekonomii podkreślali, że bogactwo naro-
dów wynika nie tylko z ogólnych zasad rynkowego gospodarowania, ale również 
z tego, w jaki sposób wykorzystywane są indywidualne zdolności, talenty i moty-
wacja do działań twórczych. Jednym z podstawowych celów systemu edukacji na 
dowolnym poziomie powinno być wczesne rozpoznawanie zdolności i talentów oraz 
kształcenie ich dla sprawnej oraz twórczej działalności (Bajcar, Borkowska, Czerw, 
Gąsiorowska, Nosal, 2006, s. 5–6).
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Celem artykułu jest podkreślenie roli i znaczenia gier jako narzędzia w no-
woczesnym procesie edukacji oraz przedstawienie ekonomicznej gry planszowej 
inspirowanej historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrod-
ka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12–
30 uczestników. „Chłopska Szkoła Biznesu” w atrakcyjny sposób ukazuje mechani-
zmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, 
rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. 

1. Gry jako narzędzie edukacyjne

Zabawa jest główną i podstawową sferą działalności ludzkiej, dzięki niej zdo-
bywamy doświadczenie przygotowujące do różnych, nieraz trudnych zadań. Jest 
swoistą pracą, formą aktywności. Zabawa, angażująca zmysły, pozwala poznawać 
i odkrywać otaczający świat i ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju. 
Kształtuje charakter i wyrabia postawę wobec świata i ludzi (Okoń, 1987, s. 34).

Wincenty Okoń dokonuje następującego podziału zabaw (Okoń, 1984, s. 278):
 – nierozwinięte zabawy funkcjonalne,
 – rozwinięte zabawy tematyczne i konstrukcyjne,
 – gry.

Gry stanowią kategorię ludyczną odpowiadającą wszystkim okresom życia 
ludzkiego z wyjątkiem wczesnego dzieciństwa. Wśród wszystkich zabaw mają one 
postać najbardziej urozmaiconą. W świadomości ludzi pojęcia gra, zabawa, kon-
kurs kojarzą się z przyjemnym spędzeniem czasu. Są one dla nich formą rozrywki, 
która przeciwstawia się obowiązkowej nauce. Poprzez wprowadzenie gier i zabaw 
dydaktycznych można sprawić, że nauka stanie się ciekawsza. Uczenie się przez 
zabawę wyzwala ciekawość i zainteresowania poznawcze, wzbudza motywację do 
wykonywania zadań i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych. Róż-
norodne zadania i ćwiczenia w formie gier i zabaw dydaktycznych mogą stać się 
źródłem sukcesów i pożądanych wyników (Tkaczyk, 2012, s. 94).

W naukach społecznych zarówno zabawy, jak i gry dydaktyczne, oparte na 
działaniu prowadzącym do osiągnięcia ustalonych celów przy zachowaniu przyję-
tych prawideł, mają ogromne wartości wychowawcze i kształcące. Służą doskonale-
niu różnych sprawności umysłowych: spostrzegawczości, uwagi, pamięci, umiejęt-
ności analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, do porównywania, klasyfikowania 
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i uogólniania. Stwarzają zatem okazję do logicznego myślenia. Wyrabiają takie 
cechy charakteru, jak: systematyczność, wytrwałość, samodyscyplina i poczucie 
sprawiedliwości. Wdrażają zarówno do samodzielnego podejmowania zadań, jak 
i do zgodnego współżycia w grupie koleżeńskiej, stając się tym samym swoistym 
pomostem ułatwiającym przejście od dzieciństwa do dorosłości. 

Gra spełnia ważne funkcje wychowawcze (Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa, 
2002, s. 98): 

 – uczy poszanowania przyjętych norm,
 – umożliwia współdziałanie,
 – sprzyja uspołecznieniu,
 – uczy zarówno wygrywania, jak i przegrywania.

Kreatywność i innowacja odgrywają kluczową rolę we współczesnym kształ-
ceniu. Nauka przez zabawę to chyba najlepsza forma edukacji. Jednym z przykła-
dów innowacyjnych metod dydaktycznych są gry strategiczne i symulacyjne, które 
spełniać mogą w edukacji bardzo ważne funkcje: stwarzając możliwość integracji 
grupy otwierają wiele nowych płaszczyzn współdziałania, uczą wrażliwości na in-
nych, przełamywania barier komunikacyjnych i wspierają refleksję nad własnym 
miejscem w strukturze grupy. Ponadto umożliwiają lepsze przyswojenie wybranych 
treści poprzez umieszczenie ich w kontekście zabawy.

W lipcu 2012 roku w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu, powstało Aka-
demickie Konsorcjum do Spraw Gier. Zrzesza ono 19 uniwersytetów, przedstawi-
cieli przemysłu gier oraz rządu, których wspólnym celem jest intensyfikacja badań 
nad grami i wykorzystanie ich potencjału w możliwie wielu dziedzinach. Powstają 
szkoły, w których edukacja w całości lub częściowo jest oparta na grach: Nowojor-
ska Quest 2 Learn – projekt badawczy Institute of Play, czy Play Maker School In-
stytutu GameDesk, są wspierane przez takie instytucje, jak fundacja MacArthurów 
czy fundacja Gatesów (Bilska, 2013).

Według raportu NMC Horizon Report K-12 z 2012 roku na temat technologii, 
które wprowadzą zmiany w edukacji w najbliższej przyszłości, edukacja oparta na 
grach znajdzie powszechne zastosowanie.
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2. Gry strategiczne i symulacyjne

Symulacja to metoda aktywnego nauczania i uczenia się, w której naśladuje się 
rzeczywistość w celu zdobycia doświadczeń zbliżonych do tych, jakie realizujemy 
w świecie realnym. Symulacja jest specyficzną sytuacją, w której role są odgrywane 
zgodnie z ich obrazem w świecie realnym. Celem symulacji jest pokazanie pewnego 
procesu od początku do końca. Symulacje mogą być zatem ujmowane jako zminia-
turyzowany obraz (reprezentacja) rzeczywistości lub model procesu społecznego, 
politycznego czy ekonomicznego. Gra symulacyjna jest specyficznym połączeniem 
trzech elementów: gry (rozumianej jako zbiór reguł), roli (przypisanej każdemu 
z uczestników) oraz symulacji (Rizzi, Woźniakiewicz, 2008, s. 58). 

F. Szlosek (2013, s. 214) tak charakteryzuje gry symulacyjne:
 – odnoszą się do konkretnej rzeczywistości,
 – podejmują próbę odtworzenia tej rzeczywistości prowadzącą do ustalenia 

modelu symulacyjnego o charakterze słownym, matematycznym, przed-
miotowym lub technicznym,

 – zmuszają do rozpatrywania modelu symulacyjnego, cech, związków, relacji, 
zdarzeń w nim zawartych w oderwaniu od rzeczywistego kontekstu.

Zalety gier symulacyjnych:
 – aktywizują i angażują wszystkich uczestników tak, jak czynią to dobre gry; 
 – zwiększają poziom ciekawości uczestników poprzez zagadki i wyzwania, 

które zawierają gry i symulacje,
 – zwiększają efektywność uczenia się, gdyż gra pozwala wypracować i zapa-

miętać zasady oraz postawy, którymi należy się kierować, aby wygrywać.
Podstawowe zadania prowadzącego gry symulacyjne to kontrola czasu ustalo-

nego dla gry, obserwacja przebiegu akcji, udzielanie dodatkowych wskazówek, lecz 
tylko wtedy, gdy zachodzi istotna potrzeba, dbałość o przestrzeganie reguł, ułatwie-
nie uczestnikom zrozumienia symulacji, zachęcanie ich do uczestniczenia i pomoc 
w radzeniu sobie z niepewnością. Prowadzący ma tu raczej za zadanie doradzać 
i obserwować, niż kierować. Nie oznacza to jednak utraty autorytetu prowadzące-
go. Kontroluje on przebieg gry, jego ważnym zadaniem jest podtrzymywanie w jej 
wszystkich fazach bezpiecznej atmosfery wśród uczestników – zarówno w sensie 
fizycznym, jak i psychicznym. Rolą prowadzącego jest przede wszystkim pomoc 
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w analizowaniu i ocenianiu własnych zachowań, decyzji i zachodzącego procesu 
oraz w uświadomieniu sobie reakcji na nie pozostałych uczestników.

Eksperci na ogół zgodnie twierdzą, iż w grze symulacyjnej najważniejsza jest 
faza końcowa, czyli podsumowanie. Wówczas uczestnicy, na podstawie własnych 
doświadczeń nabytych w czasie symulacji oraz zachowania się innych, mają możli-
wość porównań i analizy tego, co się zdarzyło.

Natomiast gry strategiczne bywają również nazywane grami decyzyjnymi, 
kierowniczymi lub ekonomicznymi. Gry decyzyjne są kategorią gier dydaktycz-
nych, czyli metod kształcenia należących do aktywnych metod nauczania, które 
organizują treść kształcenia w modele zjawisk, sytuacji i procesów identycznych 
z tymi, które występują w rzeczywistości. W czasie gry zespoły podlegają ocenie 
nie tylko według kryteriów powodzenia, takich jak: plan, budżet, przychody, obrót, 
ale także efektywności zarządzania zespołem, komunikacji wewnętrznej, pracy ze-
społowej. Wynik końcowy gry zależy głównie od umiejętności i wiedzy uczestni-
ków szkolenia, co dodatkowo aktywuje u ludzi silny instynkt do gry i rywalizacji 
z innymi zespołami (Treco). Uczestnicy gry powinni wyciągnąć własne wnioski 
z doświadczenia, w którym wzięli udział (Stadsklev, 1973, s. 6).

3. Gra ekonomiczna „Chłopska Szkoła Biznesu”

Wszystko zaczęło się w XVIII wieku w Małopolsce, w niewielkiej miejscowo-
ści Andrychów i sąsiadujących z nią wsiach: Roczynach, Inwałdzie, Sułkowicach, 
Targanicach, Wieprzu i Zagórniku. Mieszkający tam pańszczyźniani chłopi wpadli 
na sprytny pomysł, jak sobie dorobić. Oprócz uprawy roli zaczęli produkować lnia-
ne płótna nazywane drelichami, które były później sprzedawane przez handlarzy. 
Tym ostatnim udało się stworzyć rozległe sieci powiązań i kontaktów handlowych. 
Docierali oni do najdalszych miast Europy. Według źródeł z tamtego okresu ponad 
80% produkowanych w ośrodku andrychowskim płócien eksportowano m.in. do 
Barcelony, Marsylii, Stambułu czy Moskwy. W tym czasie nie było w Polsce innego 
ośrodka o tak rozległych kontaktach handlowych. Wielka skala produkcji i między-
narodowy zasięg handlu były możliwe dzięki współpracy pomiędzy okolicznymi 
chłopami-rzemieślnikami oraz bardzo nowatorskiej postawie ówczesnych właści-
cieli tych ziem – rodziny Czernych-Schwarzenbergów (MIKRON). 
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Z czasów rozkwitu andrychowskiego ośrodka tkackiego w XVIII wieku po-
chodzi popularne powiedzenie: „Nasz Andrychów, chociaż lichy, przyodziewa 
świat w drelichy!”

Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako 
narzędzie edukacyjne, szkoleniowe lub integracyjne, służące do pracy z grupą. Gra 
jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować 
takie zjawiska, jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocja-
cje handlowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlo-
wej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku.

Niewątpliwą zaletą gry „Chłopska Szkoła Biznesu” jest to, że rozgrywa się 
ją w czasie rzeczywistym, co umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników roz-
grywki i wywołuje u nich silne emocje i zaangażowanie. Atmosferę panującą w cza-
sie rozgrywki bardzo trafnie opisała jedna z uczestniczek rozgrywki przeprowadzo-
nej w dniu 27 stycznia 2017 roku w Szczecinie, zorganizowanej przez Małopolski 
Instytut Kultury: „pod koniec gry wszyscy przekrzykiwali się, oferując zniżki na 
towar, którego nikt już nie był w stanie kupić. Gra dla niektórych zakończyła się 
zwycięstwem, dla innych porażką. Jednak wszystkich nauczyła jednej, ważnej rze-
czy: bez względu na to, co robisz, myśl”.

Zalety gry najczęściej podkreślane przez użytkowników:
 – wykorzystana na zajęciach pozwala zrealizować cele nowej podstawy pro-

gramowej,
 – jest użytecznym narzędziem do wprowadzenia podstawowych pojęć ekono-

micznych,
 – pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów,
 – stanowi świetne narzędzie do integracji grupy,
 – kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród graczy,
 – kreuje pozytywny wizerunek przedsiębiorcy,
 – fabuła gry może być impulsem do zainteresowania graczy lokalną historią,
 – uczy prowadzenia negocjacji, podejmowania ryzyka, współpracy w gru-

pie, umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, samodzielności 
w działaniu,

 – rozwija kreatywność, innowacyjność w działaniu, chęć podejmowania ini-
cjatyw (MIKRON).
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„Chłopska Szkoła Biznesu” to ciekawe połączenie gry planszowej z grą symu-
lacyjną, edukacji historycznej z edukacją ekonomiczną, matematyczną i geograficz-
ną. Główne zastosowanie gry to praktyczna edukacja na rzecz przedsiębiorczości 
oraz rozwijanie kompetencji społecznych graczy. Angażuje emocje uczestników 
rozgrywki, skłania ich do współpracy oraz pozwala na samodzielne realizowanie 
własnych planów. W grze prowadzonej przez moderatora (np. nauczyciela, szko-
leniowca, trenera, animatora) może uczestniczyć od 12 do 30 osób od 12. roku ży-
cia. Do przeprowadzenia rozgrywki wystarczy 45 minut. Każdy gracz wciela się 
w rolę jednego z andrychowskich rzemieślników: kowala, piekarza lub tkacza, który 
produkuje i sprzedaje bryki handlowe, chleby lub lniane płótna. Rola gracza jest 
oznaczana wizytówką – identyfikatorem rzemieślnika zawieszanym na szyi. Celem 
graczy jest zebranie jak największego majątku liczonego w złotych górskich (walu-
ta gry) dzięki transakcjom z innymi graczami i realizowaniu wypraw handlowych 
na planszy (mapie Europy). W ciągu rozgrywki gracze równocześnie produkują, 
handlują między sobą i biorą udział w wyprawach handlowych. Rozgrywka opiera 
się na interakcjach i decyzjach uczestników grających samodzielnie lub w dwuoso-
bowych spółkach handlowych. Sala, w której odbywa się rozgrywka, zamienia się 
w wielki jarmark. Gracze dyskutują i zawzięcie ze sobą negocjują. Zwycięzcą gry 
zostaje gracz lub spółka, która zebrała największy majątek (zaczerpnięte z opisu 
gry).

Istnieje możliwość przeprowadzenia rozgrywek w dwóch wariantach – pod-
stawowym i zaawansowanym, co pozwala zorganizować rozgrywki dla szerokiego 
wachlarza odbiorców. Gra sprawdziła się zarówno w szkołach, na uczelniach wyż-
szych, w bibliotekach, domach kultury, muzeach, jak i w firmach komercyjnych 
oraz instytucjach rynku pracy.

Doświadczenia uczniów lub osób dorosłych wyniesione z rozgrywki mogą po-
służyć za punkt wyjścia do wyjaśnienia zjawisk występujących w realnej gospodar-
ce (np. podaż, popyt, spółka, klaster gospodarczy), jak również do analizy działania 
graczy (np. sposobu prowadzenia negocjacji handlowych czy oceny realizowanej 
strategii biznesowej). Niezależnie od walorów edukacyjnych, gra świetnie integruje 
grupę, podnosi poziom energii i pobudza do wspólnego działania, a przede wszyst-
kim pozwala na dobrą zabawę. 

Gra zdobyła wiele nagród i rekomendacji, w 2015 roku została laureatką kra-
jowego etapu konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości oraz 
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otrzymała wyróżnienie od ministra gospodarki RP. W 2012 roku powstał dodatek 
do gry pod nazwą „Chłopska Ekonomia Społeczna”, który wprowadził do rozgryw-
ki wątek społeczny.

Podsumowanie

Gry wykorzystywane w procesie kształcenia spotykają się z coraz większym 
zainteresowaniem i uznaniem. Do ich niewątpliwych zalet należy zaliczyć to, że:

 – podnoszą efektywność procesu kształcenia,
 – zwiększają trwałość i operatywność zdobytych wiadomości,
 – mają znaczący wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw,
 – skuteczniej przygotowują do praktycznej działalności,
 – udoskonalają operacje intelektualne poprzez rozwijanie spostrzegawczości, 

wyobraźni i koncentracji uwagi,
 – umożliwiają wykorzystanie w praktyce zdobytych wiadomości oraz umie-

jętności,
 – są niezwykle atrakcyjną formą nauczania, przez co dostarczają przyjem-

nych doświadczeń i budzą pozytywną motywację (Okoń, 1987, s. 135).
Popularna metoda pracy grupowej zwana burzą mózgów doczekała się różnych 

odmian. Jedna z nich to gamestorming (Gray, Brown, Macanufo, 2013, s. 76), czyli 
zestaw technik i narzędzi pobudzających pracowników do kreatywnego myślenia 
poprzez udział w grach biznesowych. Wiele gier, wykorzystywanych w gamestor-
mingu, powstało już w latach 70. XX wieku w Dolinie Krzemowej.

Gry logiczne są cennym narzędziem rozwijającym wśród dzieci i młodzie-
ży wiele uniwersalnych umiejętności, pogłębiają wiedzę na temat będący osnową 
danej gry. W tym przypadku zazwyczaj zaciekawiają danym tematem i inspirują. 
Gry uczą wreszcie ważnych w życiu postaw. Mogą więc wzbogacać warsztat pra-
cy nauczyciela, a także sprawić, że zajęcia będą bardziej urozmaicone. Większość 
dostępnych na rynku gier może być rozgrywana jednak tylko przez kilku graczy. 
Chłopska Szkoła Biznesu jest pod tym względem wyjątkowa, gdyż może grać w nią 
jednocześnie cała grupa czy klasa, a jej zasady są łatwe do wyjaśnienia. 

Gry strategiczne i symulacyjne jawią się jako bardzo wszechstronne i ela-
styczne narzędzie rozwoju umiejętności, szczególnie tych związanych z myśle-
niem całościowym i strategicznym. Jako technika edukacyjna wymagają dużego 
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zaangażowania zarówno ze strony uczestnika, jak i prowadzącego, dzięki czemu 
proces nauki jest twórczy i oparty na własnych odkryciach i refleksji.
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GAME AS TOOLS SUPPORTING THE EDUCATION PROCESS BUSINESS SCHOOL CHAMPS  
– INNOVATIVE TOOL TO WORK WITH GROUPS

Abstract

Learning through play is probably the best form of education. One example of innova-
tive teaching methods is games. The aim of the article is to highlight the role and importance 
of games as a tool in the modern educational process and to present an economic board 
game inspired by the history of entrepreneurial craftsmen from the 18th century Andry-
chów center. The game is a simple business simulation for 12–30 participants. The Peasant 
Business School is an attractive way of showing the mechanisms of free market economy, 
promotes entrepreneurial attitude, develops the social competences of players and integrates 
well into the group. 

Keywords: game, education, creativity
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W ANALIZIE PORÓWNAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie

Tworzenie wartości jest jednym z kluczowych kryteriów oceny ekonomicznej przed-
sięwzięć. Jedną z propozycji analizy wpływu czynników środowiskowych na tworzenie 
wartości jest zaproponowana przez Figgego koncepcja Sustainable Value. Jest ona oparta 
na ocenie efektywności wykorzystania zasobów przez porównanie do rozwiązań alterna-
tywnych i pozwala na uniknięcie części problemów związanych z szacowaniem wartości 
pieniężnej efektów zewnętrznych. Celem artykułu jest ocena przydatności koncepcji Susta-
inable Value w analizie porównawczej przedsiębiorstw na przykładzie sektora rafineryjne-
go i chemicznego, tradycyjnie uważanych za silnie obciążające środowisko.
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Wprowadzenie

Potrzeba rozszerzenia rachunku ekonomicznego o wartości środowiskowe, 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, staje się jednym para-
dygmatów współczesnych nauk ekonomicznych. Tematyka ta jest również obecna 
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w polskiej literaturze (m.in. w pracach Czaja, Fiedor, Jakubczyk, 1993; Piontek, 
2000; Kryk, 2012; Poskrobko, 2012; Borys, 2014). Ekologiczny paradygmat ekono-
mii może być przyjmowany w oparciu o normy moralne, poczucie odpowiedzial-
ności czy świadomość złożoności związków między gospodarką a środowiskiem 
(Pearce, Barbier, Markandya, 1990), jednak na poziomie operacyjnym realizacja 
paradygmatu napotyka na szereg trudności związanych z wyceną dóbr środowisko-
wych. Powstaje zatem potrzeba opracowania metod analizy działalności uwzględ-
niającej aspekty środowiskowe w sposób niewymagający nadmiernie silnych zało-
żeń. Jedną z propozycji idących w tym kierunku jest zaproponowana przez Figgego 
(Figge, 2004) koncepcja kreowania Sustainable Value – SV. W artykule utrzymano 
angielski termin sustainable value, uznając że tłumaczenie: „zrównoważona war-
tość” czy „trwała wartość” nie oddaje w pełni treści zdefiniowanej przez Figgego. 
Celem artykułu jest ocena przydatności koncepcji SV w analizie porównawczej 
przedsiębiorstw na przykładzie sektora rafineryjnego i chemicznego, tradycyjnie 
uważanych za silnie obciążające środowisko. 

1. Koncepcja Sustainable Value w ocenie działalności gospodarczej

Tworzenie wartości jest jednym z kluczowych kryteriów oceny ekonomicz-
nej przedsięwzięć. W wąskim, finansowym rozumieniu, celem działalności gospo-
darczej jest osiągnięcie nadwyżki przychodów nad kosztami księgowymi, a nowa 
wartość dla firmy utożsamiana jest z pojęciem zysku. Tradycyjny rachunek eko-
nomiczny wymaga uwzględnienia kosztów wycenionych przez rynek i zawodzi 
w przypadku próby uwzględniania kosztów zewnętrznych. Konieczne jest wówczas 
szacowanie kosztów zewnętrznych poza rynkiem, a mimo intensywnego rozwoju 
metod takich szacunków, wyniki nadal stanowią przedmiot kontrowersji. 

W ekonomii środowiska rozwijano głównie grupy narzędzi szacujących stra-
ty środowiskowe. W analizie procesów gospodarowania równie ważne, jak stwier-
dzenie, ile wynoszą koszty środowiskowe stosowanych technologii, jest również 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest hierarchia rozwiązań technologicznych: 
które z nich są mniej, a które bardziej efektywne z punktu widzenia skutków śro-
dowiskowych. O ile ocena kosztów wymaga określenia wartości zużywanych czyn-
ników produkcji, w tym komponentów środowiska, o tyle ocena porównawcza tego 
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nie wymusza, a hierarchia rozwiązań może zostać ustalona bez odwołania się do 
szczegółowych wycen.

Oparcie się na porównaniu hierarchii rozwiązań w miejsce wartościowania 
komponentów środowiskowych wymaga przyjęcia mocnej zasady substytucyjno-
ści kapitału, wtedy bowiem porównywać można bezpośrednio wykorzystanie po-
szczególnych rodzajów kapitału naturalnego i tworzonego przez człowieka (Pear-
ce, Atkinson,1998; Fiedor, 2002, s. 249). Przyjęcie słabej zasady substytucyjności 
oznacza, że poszczególne formy kapitału: kapitał naturalny, kapitał stworzony przez 
człowieka, kapitał ludzki etc., są wzajemnie zastępowalne. Słaba zasada substy-
tucyjności wymaga więc, aby wszystkie rodzaje kapitałów zostały wycenione we 
wspólnej jednostce, bowiem wtedy utrzymana zostanie porównywalność. W przy-
padku silnej zasady substytucyjności założeniem jest niewymienialność pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami kapitału. Zasada nie dopuszcza możliwości zastąpienia 
kapitału naturalnego przez kapitał stworzony przez człowieka, a nawet – w zależ-
ności od stopnia restrykcyjności – nie pozwala na jego zastępowanie w ramach po-
szczególnych form, np. zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery za cenę 
zwiększenia zrzutów ścieków etc. Silna zasada nie wymaga wyceny we wspólnej 
jednostce, ponieważ porównania odbywają się w ramach tego samego rodzaju ka-
pitału, a więc tak długo, jak nie istnieje substytucja, jednostki wyceny poszczegól-
nych rodzajów kapitału mogą być różne.

Koncepcja Figgego oparta jest o silną zasadę substytucyjności kapitału, co po-
zwala na prowadzenie porównań bez wartościowania komponentów środowisko-
wych. Z tego punktu widzenia stanowi interesujące narzędzie badawcze, niewol-
ne co prawda od dalej przedstawionych wad, ale dające możliwość zastosowania 
przy wykorzystaniu stosunkowo łatwo dostępnych danych. Idea podejścia korzysta 
z koncepcji kosztów utraconych korzyści, jako odniesienia dla efektów gospodar-
czych uzyskanych w wyniku zużycia zasobów. Jeżeli w toku działalności gospo-
darczej tworzona jest nowa wartość (wartość dodana, zysk netto i podobne), to jej 
uzyskanie wiąże się z poświęceniem zasobów. Mogą nimi być zasoby kapitału, za-
soby środowiskowe, wiedza, technologie – wszelkie zasoby czynników produkcji. 
Efektywność wykorzystania zasobów dla danego rozwiązania technologicznego 
będzie tym lepsza, im bardziej korzystna pozostaje relacja efektu do nakładu w po-
równaniu z punktem odniesienia. Figge proponuje zatem rozszerzenie analiz o uję-
cie porównawcze, oceniające efekt uzyskanych korzyści w porównaniu z innymi 
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rozwiązaniami. Jak piszą Ang, Passel i Mathijs (2011), kategoria Sustainable Value 
przyjmuje perspektywę efektywności alokacyjnej: jest to punkt widzenia stawiający 
pytanie „gdzie zasoby powinny być wykorzystane”, w miejsce pytania „czy zaso-
by powinny być wykorzystane”, bazujący na porównaniach możliwych rozwiązań, 
a nie kwestii, czy rozwiązania są dopuszczalne i celowe. 

Ocena Sustainable Value w ujęciu Figgego opiera się na wyznaczeniu efek-
tywności zaangażowania zasobów w projekcie w porównaniu z ich zastosowaniem 
w projektach alternatywnych. Jest to rozwinięcie propozycji Atkinsona, Hetta 
i Newcombe’a (1999), wskazujących na potrzebę stosowania koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju nie tylko na poziomie makroekonomicznym, ale również na pozio-
mie przedsiębiorstw. Definicja projektu alternatywnego, stanowiącego punkt od-
niesienia dla oceny danego przedsięwzięcia, nie jest jednoznaczna, i może to być na 
przykład rozwiązanie najlepsze z punktu widzenia sprawności ekonomicznej, efek-
tywności środowiskowej lub wynik uśredniony dla całej gospodarki (Figge, Hahn, 
2005). W każdym z przypadków projekt alternatywny jest punktem odniesienia, 
pozwalającym wyznaczyć efekt alternatywny wykorzystania zasobów w porówna-
niu z rozwiązaniem analizowanym. 

W ujęciu formalnym wielkość SV jest wyznaczana przez nadwyżkę warto-
ści generowanej przez wykorzystanie danego zasobu w projekcie/przedsięwzięciu 
w porównaniu z jego wykorzystaniem w alternatywnych zastosowaniach:
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gdzie:
R – liczba rozpatrywanych zasobów,
yi  – wartość generowana przez i-ty projekt,
xir  – zużycie zasobów r-tego rodzaju w i-tym projekcie,
y*  – wartość generowana przez projekt alternatywny,
xr  – zużycie zasobów w projekcie alternatywnym.

Wielkość SV opisana wzorem (1) jest wyznaczana w dwóch etapach. W etapie 
pierwszym obliczana jest efektywność wykorzystania danego zasobu w projekcie, 
w porównaniu z efektywnością projektu alternatywnego (benchmarku). Różnica 
ilorazu wartości generowanej przez projekt i skali wykorzystania danego zasobu 



81krzysztof posŁuszny  
zastosowaniE koncEpcji sustainablE ValuE w analiziE porównawczEj przEdsiębiorstw

oraz ilorazu wartości generowanej przez rozwiązania alternatywne i skali wykorzy-
stania tego samego zasobu w rozwiązaniach alternatywnych jest więc oceną stopnia 
przewagi danego rozwiązania w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi.

W etapie drugim wyznaczana jest wartość nadwyżki SVi, powstającej dzięki 
zaangażowaniu zasobu i-tego w projekt różniący się efektywnością od rozwiązań 
alternatywnych. Zsumowanie wartości nadwyżek generowanych w projekcie i nor-
malizacja przez podzielenie przez liczbę uwzględnionych zasobów wyznacza Susta-
inable Value (SV) projektu.

Zaproponowana przez Figgego miara Sustainable Value wymaga szeregu 
uproszczeń i założeń, np. dotyczących właściwej liczby badanych zasobów, skalo-
wania, porównywalności czy wyboru wzorca odniesienia, co sprawia, że przydat-
ność koncepcji leży głownie w możliwościach hierarchizacji rozwiązań, a nie w jed-
noznacznej ocenie poziomu efektywności. Temat ten był m.in. przedmiotem sporu 
na łamach „Ecological Economics” (Figge, Hahn, 2009; Kuosmanen, Kuosmanen, 
2009). 

2. Zastosowanie koncepcji Sustainable Value w analizie porównawczej 
przedsiębiorstw sektora rafineryjnego i chemicznego

Metoda szacowania Sustainable Value była wielokrotnie stosowana do oceny 
przedsiębiorstw i sektorów przemysłowych, w tym m.in. przemysłu Unii Europej-
skiej (ADVANCE, 2006), przemysłu samochodowego (Hahn, Figge, Barkemeyer, 
2008), przemysłu chemicznego (Liesen, Müller, Figge, Hahn, 2009), przemysłu pa-
pierniczego (Barkemeyer, Figge, Hahn, Liesen, Müller, 2011) czy przedsiębiorstw 
krajów skandynawskich (Müller, Barkemeyer, Figge, Hahn, Liesen, McAnulla, 
2012). W niniejszym artykule wykorzystano koncepcję Figgego do oceny najwięk-
szych przedsiębiorstw rafineryjnych i chemicznych Europy Centralnej. Do porów-
nania wybrano trzy polskie firmy reprezentujące sektor rafineryjny i chemiczny: 
PKN Orlen, Lotos i Azoty oraz węgierski MOL i austriacki OMV. Źródłami danych 
były przede wszystkim raporty roczne i środowiskowe powyższych firm. W arty-
kule, jako wielkości odniesienia, przyjęto wskaźniki dla BASF, jednej z najbardziej 
efektywnych i zorientowanych na środowisko firm chemicznych w świecie. 

W szacowaniu Sustainable Value powinny być uwzględnione wszystkie 
czynniki mające wpływ na trwałość rozwoju przedsiębiorstwa, w praktyce jednak 
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konieczne jest dokonanie ich wyboru w sposób arbitralny. Jednym z powodów jest 
konieczność zapewnienia porównywalności danych, co niejednokrotnie jest trud-
ne m.in. ze względu na sposób publikowania informacji dotyczących oddziaływań 
środowiskowych. W związku z tym w artykule do analizy wybrano następujące 
czynniki:

 – kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto),
 – emisje: CO2 bezpośrednia i pośrednia (Stage 1 i 2), SO2, NOx, pyły,
 – pobór wody ogółem,
 – generowane odpady niebezpieczne i ogółem.

Jako miarę wartości generowanej przez firmę przyjęto przepływy pieniężne 
netto z działalności operacyjnej (cash flow – CF) W opracowaniach poświęconych 
wartości SV wykorzystywane są różne miary: oprócz przepływów CF są to warto-
ści EBIT i EBITDA, wartość dodana czy zysk netto. Zdecydowano się na wykorzy-
stanie wartości przepływów ze względu na małą wrażliwość na różnice w ujęciach 
księgowych. Dla każdego przedsiębiorstwa obliczono umowny wskaźnik efektyw-
ności wykorzystania badanego czynnika, wyznaczając go jako iloraz przepływów 
gotówkowych netto z działalności operacyjnej i poziomu wykorzystania czynnika. 
Następnie wartości wskaźników dla poszczególnych firm odjęto od wartości odnie-
sienia (dla firmy BASF), otrzymując w ten sposób różnicę w porównaniu z warto-
ścią odniesienia (względne wskaźniki efektywności). Wartość dodatnia oznacza, że 
wykorzystanie danego czynnika tworzy wartość większą niż firma benchmarkowa 
(BASF), ujemna – że wartość jest tracona. W tabeli 1 przedstawiono wyniki obli-
czeń względnych wskaźników efektywności dla roku 2015.

W kolejnym kroku obliczona została wielkość Sustainable Value tworzo-
na przez przedsiębiorstwa, szacująca, jak do tworzenia wartości przyczyniają się 
wykorzystane zasoby – zarówno finansowe, jak i środowiskowe. Suma iloczynów 
wskaźników z tabeli 1 oraz poziomów wykorzystanych czynników wyznacza różni-
cę wartości SV tworzonej przez daną firmę w porównaniu z benchmarkiem. W ta-
beli 2 zamieszczono wyniki obliczeń wartości Sustainable Value, obliczonej dla 
analizowanych firm.

Wartości dla poszczególnych czynników oznaczają kreację (wielkość dodat-
nia) lub destrukcję (wielkość ujemna) wartości poprzez wykorzystanie czynnika 
bardziej (mniej) efektywnie niż w firmie odniesienia. Wielkość Sustainable Value 
jest z kolei oszacowaniem, na ile wykorzystanie wszystkich analizowanych zasobów 
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jest bardziej (SV dodatnia) lub mniej (SV ujemna) efektywne niż w firmie odniesie-
nia. Niektóre wielkości w tabeli, np. dotyczące SO2, przybierają mało realistyczne 
poziomy – przyczyna prawdopodobnie leży w strukturze pierwotnych nośników 
energii w polskich przedsiębiorstwach, z dużym udziałem węgla, oraz koncepcji 
prowadzenia działalności w firmie BASF, zwanej Verbund, a polegającej na kom-
pleksowej integracji wszystkich procesów produkcyjnych, w tym odzysku energii.

Tabela 1. Względne wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów (rok 2015)

Wskaźnik Orlen Lotos Azoty MOL OMV
CF/kapitał zaangażowany EUR/EUR –0,040 –0,164 0,002 0,036 –0,070
CF/emisja CO2 EUR/t –361 –398 –407 –152 –193
CF/emisja SO2 tys. EUR/t –3 078 –3 052 –3 079 –2 809 –2 148
CF/emisja NOx tys. EUR/t –735 –701 –818 –485 –635
CF/emisja pyłów tys. EUR/t –2 098 –2 086 –2 570 2 577 15 447
CF/pobór wody EUR/m3 10,9 29,1 –4,1 17,0 67,1
CF/odpady niebezpieczne tys. EUR/t 8,9 2,8 10,7 10,1 –2,1
CF/odpady ogółem tys. EUR/t 4,1 2,2 –4,6 2,2 –1,3

Źródło: obliczenia własne na postawie danych z raportów rocznych i środowiskowych firm  
PKN Orlen SA, Lotos SA, Azoty SA, MOL, OMV za rok 2015.

Tabela 2. Udziały czynników tworzących Sustainable Value firm w roku 2015 (mln euro)

Pozycja Orlen Lotos Azoty MOL OMV
Kapitał zaangażowany –327 –582 3 277 –1 405
Emisja CO2 –4 945 –1 022 –3 012 –929 –2 007
Emisja SO2 –105 471 –7 872 –32 448 –17 262 –6 269
Emisja NOx –8 815 –796 –9 703 –2 510 –8 229
Emisja pyłów –4 035 –482 –4 170 910 2 394
Pobór wody 937 145 –1 152 1 437 2 615
Odpady niebezpieczne 651 36 218 938 –722
Odpady ogółem 664 55 –18 328 607 –1 092
Sustainable Value wg wzoru (1) –15 168 –1 315 –8 574 –2 067 –1 839

Źródło: obliczenia własne. 

Wyniki analizy wskazują na silne zróżnicowanie przedsiębiorstw nawet w ob-
rębie podobnych sektorów przemysłowych i na znaczne różnice w efektywności 



84  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

wykorzystania poszczególnych zasobów środowiskowych. Biorąc pod uwagę miarę 
Sustainable Value, wszystkie analizowane firmy wykorzystują zasoby mniej efek-
tywnie niż BASF, zarówno w sferze finansowej (oprócz firm: MOL i marginalnie 
Azoty), jak i środowiskowej. Należy jednak podkreślić, że wybrana jako punkt od-
niesienia firma BASF jest jednym z najbardziej sprawnych i najlepiej zorganizowa-
nych przedsiębiorstw chemicznych w świecie. Jest to również lider pod względem 
nakładów na badania i rozwój oraz nowoczesności produkcji.

Podsumowanie

Koncepcja Sustainable Value zaproponowana przez Figgego jest interesującym 
rozszerzeniem dotychczasowych analiz efektywności korzystania ze środowiska 
w działalności gospodarczej i wykazuje swoją przydatność w analizie porównaw-
czej przedsiębiorstw. Pozwala ona na ocenę pozycji, biorąc pod uwagę utracone 
korzyści w porównaniu z optymalnym (benchmarkowym) wykorzystaniem dóbr 
środowiskowych, bez konieczności szacowania szkód środowiskowych powodowa-
nych przez działalność gospodarczą. Przedstawione w artykule jej zastosowanie na 
przykładzie wybranych przedsiębiorstw naftowych dowodzi silnego zróżnicowa-
nia pozycji firm – znacznie większego niż ich wyniki finansowe. Taka uogólniona 
ocena porównawcza oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i wykorzystania 
czynników produkcji może być np. dobrym uzupełnieniem indeksów giełdowych 
typu Dow Jones Sustainability czy RESPECT. 

W praktyce Sustainable Value jest silnie wrażliwa na lokalne uwarunkowania, 
np. mix energetyczny oraz profil technologiczny produkcji. Metoda premiuje wy-
twarzanie produktów o wysokiej wartości dodanej i nie uwzględnia przenoszenia 
emisji do innych krajów lub outsourcingu najbardziej obciążających środowisko ele-
mentów łańcucha tworzenia wartości. 

Literatura

Ang, F., Passel, S., Mathijs, E. (2011). An Aggregate Resource Efficiency Perspective on 
Sustainability: A Sustainable Value Application to the EU-15 Countries. Ecological 
Economics, 71, 99–110.



85krzysztof posŁuszny  
zastosowaniE koncEpcji sustainablE ValuE w analiziE porównawczEj przEdsiębiorstw

Atkinson, G., Hett, T., Newcombe, J. (1999). Measuring „Corporate sustainability”. Lon-
don: CSERGE Working Paper GEC 99-01.

Barkemeyer, R., Figge, F., Hahn, T., Liesen, A., Müller, F. (2011). Sustainable Value Crea-
tion by Pulp & Paper Companies. Leeds: Sustainable Value Research.

Borys, T. (2014). Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – 
polskie doświadczenia. Optimum. Studia ekonomiczne, 3 (69), 3–21.

Czaja, S., Fiedor, B., Jakubczyk, Z. (1993). Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospo-
darczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok: Ekonomia i Środowisko.

Fiedor, B. (red.) (2002). Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: 
C.H. Beck.

Figge, F., Hahn, T. (2004). Sustainable Value Added – Measuring Corporate Contributions 
to Sustainability beyond Eco-efficiency. Ecological Economics, 48, 173–187.

Figge, F., Hahn, T. (2005). The Cost of Sustainability Capital and the Creation of Sustainable 
Value by Companies. Journal of Industrial Ecology, 9, 47–58.

Figge, F., Hahn, T. (2009). Not Measuring Sustainable Value at All: A Response to Kuosma-
nen and Kuosmanen. Ecological Economics, 69, 244–249.

Hahn, T., Figge, F., Barkemeyer, R. (2008). Sustainable Value in Automobile Manufacturing. 
Berlin: IZT – Institute for Future Studies and Technology Assessment.

Kryk, B. (2012). Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju. 
Ekonomia i Środowisko, 3, 211–223.

Kuosmanen, T., Kuosmanen, N. (2009). How Not to Measure Sustainable Value (and How 
One Might). Ecological Economics, 69, 235–243.

Liesen, A., Muller, F., Figge, F., Hahn, T. (2009). Sustainable Value Creation by Chemical 
Companies. Belfast: Sustainable Value Research.

Müller, F., Barkemeyer, R., Figge, F., Hahn, T., Liesen, A., McAnulla, F. (2012). Sustainable 
Value Creation by Nordic Companies. Leeds: Sustainable Value Research. 

Pearce, D., Barbier, E., Markandya, A. (1990). Sustainable Development: Economics and 
the Environment in the Third World. Aldershot: Edward Elgar.

Pearce, D., Atkinson, G. (1998). The Concept of Sustainable Development: An Evaluation 
of Its Usefulness Ten Years after Brundtland. London: CSERGE Working Paper PA 
98-02.

Piontek, F. (2000). Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrów-
noważonym (trwałym) rozwoju. Problemy Ekologii, 5, 177–189.

Poskrobko, B. (2012). Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju. Ekonomia 
i Środowisko, 3, 10–27. 

The ADVANCE Project (2016). Sustainable Value of European Industry.



86  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

APPLICATION OF SUSTAINABLE VALUE IN COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPANIES 

Abstract

Creation of value is an ultimate goal of every economic activity. One of the promising 
methods of assessment how environmental factors influence creation of value is Sustainable 
Value, measure proposed by Figge. Sustainable Value is based on the idea of opportunity 
cost and can be used to compare alternative applications of environmental resources by 
economic units. The goal of the paper is to assess Sustainable Value for some refining and 
chemical companies from the CEE region, and to indicate their position related to sustaina-
bility in comparison to the world leaders.

Keywords: eco-efficiency, chemical industry, sustainable development
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Wprowadzenie

Z roku na rok rośnie zainteresowanie zarówno badaczy, jak i osób tworzących 
politykę rolną wykorzystywaniem instrumentów rynkowych w polityce rolnej słu-
żącej ochronie środowiska, wśród których są różne formy aukcji. Już od 1986 roku 
w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje się aukcje w programie ochrony środowi-
ska skierowanym do rolników – Conservation Reserve Program (Latacz-Lohmann, 
van der Hamsvoorst, 1997, s. 407). Aukcje są szczególnie użyteczne w przypadku 
braku funkcjonującego rynku na dane dobro (Latacz-Lohmann, van der Hamsvo-
orst, 1998, s. 335). Najważniejszą zaletą ich wykorzystywania jest to, że zmniejszają 
one asymetrię informacji (Stoneham i in., 2013, s. 496), jednocześnie jednak zacho-
wania o charakterze strategicznego licytowania mogą ograniczać korzyści z prowa-
dzenia aukcji. Z punktu widzenia efektów zewnętrznych i dóbr publicznych doty-
czących rolnictwa najważniejszą kwestią skutecznie rozstrzyganą przez aukcje jest 
niepewność co do wartości przedmiotu aukcji. W związku z tym aukcje mogą być 
efektywnym sposobem realizacji celów środowiskowych w ramach polityki rolnej.

Celem artykułu jest ocena możliwości stosowania aukcji jako instrumentu wy-
korzystywanego do ograniczania negatywnych dla środowiska efektów zewnętrz-
nych prowadzenia działalności rolniczej oraz do zwiększania skali dóbr publicznych 
dostarczanych przez sektor rolny. Artykuł ma charakter przeglądowy i bazuje na 
metaanalizie wyników dotychczas prowadzonych badań na temat wykorzystywania 
aukcji w polityce rolnej.

1. Aukcje jako narzędzie dostarczania usług środowiskowych

Aukcje należą do instrumentów rynkowych i quasi-rynkowych coraz po-
wszechniej analizowanych pod kątem ich możliwości wykorzystania do skutecznego 
realizowania celów polityki rolnej w zakresie ochrony środowiska, czyli dostarcza-
nia dóbr publicznych lub minimalizowania skali negatywnych efektów zewnętrz-
nych związanych z działalnością rolniczą (Wieliczko i in., 2016, s. 23). W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe typy aukcji: aukcje angielskie, aukcje 
holenderskie, aukcje pierwszej ceny ( first-price sealed bid auction) i aukcje drugiej 
ceny (second-price sealed bid auction). Jednocześnie istnieje wiele kombinacji i wa-
riantów kształtowania zasad udziału w aukcjach i wyboru zwycięskiej oferty.
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W przypadku aukcji dotyczących dóbr publicznych czy ochrony środowiska 
ważnym rodzajem są aukcje dotyczące wielu jednostek licytowanego przedmiotu 
(multiunit auctions). W tego typu aukcjach sprzedaje się określoną liczbę jedna-
kowych jednostek danego przedmiotu. Jeśli cena jest jednakowa dla wszystkich 
jednostek, to mówimy o aukcji ujednoliconej (uniform auction), zaś w przypadku 
zróżnicowania cen poszczególnych jednostek mamy do czynienia z aukcją o zróż-
nicowanej cenie (discriminatory auction/pay-as-bid auction/discriminatory price 
auction).

Warto dodać, iż w przypadku aukcji dotyczących dóbr publicznych, podobnie 
jak w przypadku wszelkich form płatności środowiskowych: 1) transakcja między 
stronami ma charakter dobrowolny; 2) przedmiot transakcji jest dokładnie zdefi-
niowany; 3) występuje przynajmniej jeden kupujący; 4) istnieje przynajmniej jeden 
usługodawca (Engel i in., 2008, s. 664).

Należy zaznaczyć, iż analizy teoretyczne wskazują na to, iż w przypad-
ku uczestników aukcji cechujących się awersją do ryzyka aukcje pierwszej ceny 
dają wyższy przychód prowadzącemu aukcję niż aukcje angielskie lub aukcje dru-
giej ceny (Riley, Samuelson, 1981, s. 389). Zdaniem Latacz-Lohmanna i van der 
Hamsvoorta (1997, s. 409), w przypadku działań prośrodowiskowych awersja do 
ryzyka charakteryzująca wielu rolników może przekładać się na gotowość do ob-
niżenia oferowanej ceny za dostarczanie usług środowiskowych, aby zagwaranto-
wać sobie wygranie aukcji, gdyż płatności środowiskowe stanowią niestochastyczny 
komponent dochodów, a dzięki temu zmniejszają niepewność co do wysokości cał-
kowitego dochodu rolnika.

Rozważając możliwość wykorzystania aukcji jako elementu polityki rolnej 
należy wziąć pod uwagę ich wady i ograniczenia. Kluczową kwestią jest poziom 
kosztów transakcyjnych ponoszonych zarówno przez instytucje publiczne, jak i rol-
ników. Nie mniej ważna jest kwestia przestrzennego ukierunkowania instrumentów 
służących dostarczaniu dóbr publicznych przez rolnictwo. Z jednej strony instru-
menty te muszą objąć znaczny obszar (tj. większy niż pojedyncze gospodarstwo 
rolne), aby uzyskane efekty były zauważalne. Z drugiej strony zbytnie zawężenie 
grupy mogącej brać udział w danej akcji skutkować będzie brakiem konkurencji 
między oferentami.

Równie ważny jest problem negatywnej selekcji, a zwłaszcza zachowań o cha-
rakterze poszukiwania renty, które mogą występować zwłaszcza w przypadku akcji 
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wielokrotnie powtarzanych. Jak wskazuje Kulawik (2016, s. 84), każdy z trzech me-
chanizmów polityki zorientowanych na redukcję renty informacyjnej w programach 
środowiskowych ma swoje wady i zalety i trudno na tym tle jednoznacznie ocenić, 
który z nich jest najlepszy z punktu widzenia państwa (tab. 1). Jednak, jak wskazują 
Reeson i inni (2011, s. 1226), aby zmniejszyć problem negatywnej selekcji w przy-
padku aukcji, najlepiej zastosować licytowanie wieloetapowe bez informacji, ile 
etapów będzie ono obejmowało. W tej sytuacji licytujący, chcąc wygrać licytację, 
starają się dostosować cenę do swoich faktycznych kosztów.

Tabela 1. Możliwości zredukowania renty informacyjnej (efektu negatywnej selekcji) 
uzyskiwanej w płatnościach środowiskowych

Specyfikacja
Kontrakt zorientowany 

z sygnalizacją 
fałszowania warunków

Kontrakt 
samoregulujący Aukcja na dostawy

Złożoność 
instytucjonalna + ++ +++

Złożoność 
informacyjna ++ +++ +

Złożoność 
techniczna + +++ ++

Redukcja renty 
informacyjnej + ++ ++

Uwagi

dobra, gdy korelacja 
między sygnałem 
a kosztami usługodawcy 
jest silna; pozyskanie 
informacji może być 
kosztowne, istnieją 
przykłady wdrożeń

teoretycznie solidna; 
wysokie wymagania 
techniczne; brak 
przykładów wdrożeń

redukcja renty wymaga 
konkurencji między 
usługodawcami; możliwość 
redukcji w kontraktach 
powtarzalnych nie jest znana; 
można podać przykłady 
wdrożeń

Oznaczenia: + wpływ mały; ++ wpływ średni; +++ wpływ duży.
Źródło: Kulawik (2016).

2. Ocena stosowania aukcji w rolnictwie

Ocena oraz charakterystyka stosowania aukcji w odniesieniu do kwestii śro-
dowiskowych polityki rolnej bazuje nadal głównie na wynikach rozważań teore-
tycznych oraz wnioskach wyciąganych z różnego rodzaju eksperymentów. Wyni-
ki badań potwierdzają wzrost efektywność realizacji polityki dotyczącej ochrony 



91barbara wiEliczko  
ocEna możliwości wykorzystania aukcji jako narzędzia intErnalizacji EfEktów zEwnętrznych...

środowiska. Jednakże sama skala tego wzrostu jest zróżnicowana i sięga od kilku 
do kilkuset procent (Takeda i in., 2015, s. 190).

Jeden z kluczowych problemów dotyczących aukcji, czyli problem wysokich 
kosztów transakcyjnych, może być zredukowany poprzez aukcje obejmujące nie po-
jedynczych rolników, ale ich grupy (Narloch i in., 2013, s. 2104). Do podobnych 
wniosków dochodzą Takeda i inni (2015, s. 199), wskazując również na bardziej 
praktyczny aspekt odnoszący się do stosowania aukcji. Autorzy ci ustalili, że danie 
zainteresowanym odpowiednio dużo czasu na podjęcie wspólnej decyzji dotyczącej 
udziału w aukcji i składanej oferty może ograniczać koszty transakcyjne.

Wydaje się, iż niezmiernie ważnym wnioskiem z dotychczasowych badań nad 
aukcjami, dotyczącym wszelkich instrumentów ochrony środowiska, jest dość ba-
nalne stwierdzenie, ale warte jednak podkreślenia, iż tego typu działania powinny 
być tak skonstruowane, aby nie wpływać negatywnie na bazę produkcyjną gospo-
darstw rolnych, gdyż może mieć to bardzo negatywne skutki w długim okresie (Ta-
keda i in., 2015, s. 199).

Należy podkreślić, iż projektując aukcje nie należy dążyć do maksymalizacji 
liczby uczestników, takie działanie prowadzi do gorszych wyników zarówno eko-
nomicznych, jak i środowiskowych w porównaniu z innymi rozwiązaniami (Boxall 
i in., 2013, s. 23). Jest to uwaga szczególnie ważna, gdy dążąc do zapewnienia okre-
ślonych działań środowiskowych na odpowiednio dużym obszarze, np. dla zapew-
nienia wystarczająco dużych siedlisk fauny czy flory, próbuje się tworzyć mechani-
zmy zwiększające zainteresowanie rolników do uczestnictwa.

Jak wskazuje Valle (2012, s. 19), ograniczeniu zachowań w rodzaju poszukiwa-
nia renty służy też oferowanie rolnikom kontraktów na wiele okresów, a nie tylko na 
jeden okres wdrażania określonych działań środowiskowych. Nadal jednak kwestią 
otwartą jest, jak takie kontrakty wpływałyby na efekty środowiskowe. Ogranicze-
niem w poszukiwaniu renty jest to, iż jak wskazuje Bartczak i inni (2014, s. 2), 
uczestnicy aukcji, choć znają produktywność własnej działki, to nie znają jej war-
tości w odniesieniu do obszarów posiadanych przez konkurujących z nimi uczestni-
ków aukcji – w podsumowaniu nie podaje się już źródeł literatury.

Warto się również przyjrzeć literaturze przedmiotu dotyczącej amerykańskie-
go programu ochrony środowiska – Conservation Reserve Program, w ramach któ-
rego rolnicy licytują o możliwość odłogowania posiadanych przez nich użytków 
rolnych przez okres 10–15 lat. W programie uczestniczy ok. 20% amerykańskich 
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gospodarstw rolnych (Conservation…, 2011, s. 2). Jak wskazują Kirwan i inni (2005, 
s. 1245), od 10 do 40% kwoty uzyskiwanej przez rolników w ramach tego programu 
stanowiła premia za udział, czyli kwota ta przewyższała koszty związane z uczest-
nictwem.

Doświadczenia amerykańskie pokazują również, że początkowo rolnicy pro-
ponowali ceny świadczonych przez siebie usług środowiskowych zbliżone do limitu 
określonego przez państwo, co wynikało z asymetrii informacji między stronami 
(Shoemaker, 1989, s. 136). Pokazuje to, iż na początkowym etapie wdrażania aukcji 
ich teoretyczne zalety niekoniecznie muszą się ujawnić.

Podsumowanie

Wobec narastających potrzeb ochrony środowiska, obejmujących zarówno 
ograniczanie niekorzystnych dla przyrody efektów zewnętrznych, jak i zwiększenia 
dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo, rośnie zainteresowanie zarówno au-
kcjami, jak i innymi instrumentami rynkowymi. Aukcje należy przy tym rozumieć 
jako instrumenty polityki rolno-środowiskowej, w przypadku których to rolnicy 
określają wstępną kwotę, za którą będą realizowali określone działania na rzecz 
środowiska.

Nadal jednak wiedza o tym jest niewielka, a prowadzone eksperymenty i ana-
lizy teoretyczne często nie uwzględniają lub w sposób upraszczający traktują ważne 
realne uwarunkowania mogące wpływać na funkcjonowanie wsparcia środowiska 
w oparciu o aukcje. Przykładem jest choćby zróżnicowanie poziomu wartości pro-
dukcji poszczególnych działek potencjalnie włączanych do działań środowisko-
wych. W związku z tym, wobec braku pewności co do poziomu cen oferowanych 
przez innych, nie mogą sobie pozwolić na znaczące zawyżanie cen, co sprzyja efek-
tywności stosowania aukcji.

Należy również dodać, iż w Unii Europejskiej w ramach programów rozwo-
ju obszarów wiejskich możliwe jest realizowanie działań rolno-środowiskowych 
(w okresie programowania 2014–2020 zwanych rolno-środowiskowo-klimatyczny-
mi) w formie aukcji, zwanych w stosowanych regulacjach przetargami (Rozporzą-
dzenie, 2005) lub zaproszeniami do składania wniosków z zastosowaniem kryte-
riów efektywności gospodarczej i środowiskowej (Rozporządzenie, 2013). Jednakże 
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działania te w Polsce nie są stosowane, a w pozostałych państwach UE nie spotkały 
się ze znaczącym zainteresowaniem.

Podsumowując dotychczasowe wyniki badań dotyczących stosowania aukcji 
do dostarczania dóbr publicznych i ochrony środowiska, zarówno w rolnictwie, jak 
i w innych sektorach, można stwierdzić, iż jest to instrument, który może znacząco 
zwiększyć efektywność działań prośrodowiskowych w porównaniu z dotychczas 
stosowanymi instrumentami. Jednak wiedza na temat tego, jakie szczegółowe roz-
wiązania zapewniają najlepsze rezultaty środowiskowe przy minimalnych kosztach, 
jest wciąż na tyle niewystarczająca, że aukcje nie stały się powszechnie stosowanym 
narzędziem ochrony środowiska. Można jednak sądzić, iż ich zastosowanie będzie 
jednak systematycznie rosło.
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ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF APPLYING AUCTIONS  
AS A TOOL FOR INTERNALISATION OF EXTERNALITIES AND SUPPLY OF PUBLIC GOODS 

IN AGRICULTURE

Abstract

The search for instruments enabling an increase in the effectiveness and efficiency of 
agricultural policy, including its environmental aspects, is more and more intense. In recent 
years, researchers have been analysing the characteristics of market instruments, of which 
auctions are particularly important. The article shows the possibilities of using auctions 
as an instrument for providing ecosystem services by agriculture and presents the results 
of research conducted so far in this field, pointing to the advantages and disadvantages of 
individual solutions. The analysis shows that auctions can be very cost-effective and cost-ef-
fective from an environmental point of view. However, this instrument still needs further 
research and detailed analysis before it can be more widely implemented in environmental 
practice.
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Wprowadzenie

Po 1989 roku w Polsce likwidowano szkoły zawodowe, zmniejszono o połowę 
liczbę ich uczniów, a zwiększała się liczba studentów (Kabaj, 2011). Rozwój szkol-
nictwa i inwestowanie w edukację jest warunkiem postępu ekonomicznego i cywi-
lizacyjnego, jednak powinny być zachowane optymalne struktury kształcenia za-
wodowego, zgodne z przewidywanym popytem na pracę. W ostatnich latach toczy 
się dyskusja na temat wagi szkolnictwa zawodowego oraz podejmowane są próby 
ponownego zainteresowania kandydatów tym typem edukacji. Szkoły zawodowe 
powinny zapewnić uczniom możliwość nauki praktycznej zawodu oraz tworzyć 
kierunki odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy. Doceniając wagę problemu, 
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok 2014/2015 „Rokiem szkoły zawodow-
ców”. Wiele badań naukowych, raportów i artykułów publikowanych w ostatnich 
latach dotyczy zagadnień rynku pracy i szkolnictwa zawodowego (Kryńska, 2014; 
Gajdos, Żmurkow-Poteralska, 2014). Wyniki badań empirycznych (Jeruszka, 2012) 
wskazują jednoznacznie, że unowocześnienie procesu kształcenia zawodowego jest 
warunkiem zwiększenia zatrudnialności i zmniejszenia bezrobocia absolwentów 
szkół.

Przemiany ideowe i gospodarcze po 1989 roku wpłynęły na preferencje edu-
kacyjne Polaków (Lis, Skuza, 2015). Wprowadzona reforma edukacji była ukierun-
kowana na poprawę jakości nauczania, upowszechnienie wykształcenia średniego 
i wyższego oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ponieważ 
w opinii społecznej dyplom szkoły wyższej zwiększa szanse na rynku pracy, to co-
raz bardziej popularne były licea ogólnokształcące (baza rekrutacyjna dla uczelni). 
Proces ten doprowadził do odwrócenia proporcji liczby uczniów w szkołach zawo-
dowych i licealnych. Szacuje się, że blisko 80% młodzieży uczęszcza do szkół koń-
czących się maturą, a 20% – zawodowych (Goźlińska, Kruszewski, 2013). W ostat-
nich latach podejmowane są działania popularyzujące szkoły zawodowe. W 2010 
roku władze 55% powiatów w Polsce stwierdziły chęć utrzymania obecnych pro-
porcji uczniów w szkołach ogólnokształcących i zawodowych (41% grodzkich, 58% 
ziemskich). W 32% powiatów zakłada się zmniejszenie odsetka uczniów szkół za-
wodowych (53% grodzkich, 28% ziemskich), a tylko w 5% powiatów deklaruje się 
jego zwiększenie (3% grodzkich, 6% ziemskich) (Goźlińska, Kruszewski, 2013).
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Podstawową bolączką szkolnictwa zawodowego w Polsce jest jego niedoinwesto-
wanie. Część środków pochodzących z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój ma być przekazane powiatom na rozszerzenie bazy praktycznego szkolenia. 
Szacuje się, że na szkolnictwo zawodowe w Polsce może być przekazana kwota 
120 mln euro z UE będąca w dyspozycji MEN oraz 700 mln euro od marszałków 
województw. W Regionalnym Programie Operacyjnym województwa zachodnio-
pomorskiego na lata 2014–2020 zaplanowano przeznaczenie 49 mln euro z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i 14 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego na szkolnictwo zawodowe. Jest to związane z nową perspektywą 
finansowania unijnego 2014–2020, w którym zakłada się podnoszenie poziomu 
kapitału ludzkiego poprzez wspieranie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 
a w szczególności poprzez wsparcie szkolnictwa zawodowego wynikające ze spe-
cjalizacji regionu (Gołaszewska-Kaczan, 2014).

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w aspekcie diagnozy oferty 
oraz potrzeb placówek edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w 21 po-
wiatach: grodzkich (3 – Koszalin, Szczecin, Świnoujście) i ziemskich (18) woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

1. Metoda badania i respondenci

W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim na zlecenie Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Szczecinie1 autorki przeprowadziły badanie pn. Diagnoza 
oferty i potrzeb placówek edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego w ob-
szarze szkolnictwa zawodowego. Jego celem była diagnoza aktualnej wówczas ofer-
ty oraz potrzeb szkół kształcących w zawodzie: pozyskanie informacji dotyczących 
stanu i możliwości wykorzystania obecnej infrastruktury oraz potencjału kadrowe-
go, organizacyjnego i finansowego szkół. Obszarami badawczymi projektu były: 
identyfikacja szkół, potencjał dydaktyczny i realizacja praktycznej nauki zawodu, 
infrastruktura techniczno-dydaktyczna placówek, podejmowane działania związa-
ne z tworzeniem oferty edukacyjnej oraz bariery z tym związane, a także potencjał 
i potrzeby finansowe placówek.

1 WUP.VIIIA.3331/31/PRy/14, http://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obser 
watorium-rynku-pracy/badania-i-analizy/edukacja/2014 (2.06.2015).
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Badanie placówek edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego w ob-
szarze szkolnictwa zawodowego przeprowadzono w 2014 roku na podstawie kwe-
stionariusza ankiety składającej się z 24 pytań (metryczka badanych jednostek, py-
tania zamknięte i otwarte). Respondenci oceniali stan obecny i zapotrzebowanie 
w zakresie: kadry dydaktycznej, infrastruktury oraz współpracy z pracodawcami. 
Badania zrealizowano metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwe-
stionariusza ankiety i technik PAPI oraz CATI. Respondentami były osoby zarzą-
dzające placówkami kształcącymi w zawodzie. Jednostkami badanymi, z założenia, 
były wszystkie placówki – publiczne i niepubliczne, zidentyfikowane na podstawie 
wykazu Kuratorium Oświaty w Szczecinie2. Okazało się jednak, że część z wstęp-
nie ustalonych 219 szkół już nie kształci w zawodzie, kończy działalność, nie ma 
naboru lub odmówiła współpracy. Ostatecznie uzyskano odpowiedź z 96 szkół. 
W przypadku wielu pytań istniała możliwość wyboru kilku wariantów odpowiedzi, 
stąd też wyniki nie sumują się do 100%.

Rysunek 1. Liczba szkół według rodzajów  
w powiatach województwa zachodniopomorskiego
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Źródło: opracowanie własne.

Strukturę badanych szkół według rodzaju w powiatach grodzkich (35 szkół) 
i ziemskich (61 szkół) przedstawiono na rysunku 1. Najwięcej było zespołów szkół, 

2 http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/kontakt/kuratorium-oswiaty-w-szczecinie 
(20.07.2014).
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kształcących na różnych poziomach edukacyjnych (55 ogółem, 17 w grodzkich, 
38 w ziemskich). Wśród najmniej licznych rodzajów placówek znalazły się: jedno 
liceum profilowane (powiat gryficki – ziemski) i dwie placówki przysposabiające 
do pracy zawodowej (powiaty sławieński i szczecinecki – ziemskie). Dominowały 
szkoły publiczne (76% ogółem, 74% w grodzkich, 77% w ziemskich).

2. Oferta szkolnictwa zawodowego

W przeważającej części szkół w powiatach (64% w grodzkich, 66% w ziem-
skich) utworzono od 2011 roku nowe kierunki kształcenia. Zazwyczaj był to jeden 
kierunek (48% w grodzkich, 50% w ziemskich), chociaż w niektórych szkołach two-
rzono ich 6 lub więcej (5% w grodzkich, 6% w ziemskich). Wśród częstych nowych 
zawodów wymieniono opiekuna/opiekunkę (medycznego, osoby starszej, w domu 
pomocy społecznej, dziecięcego, środowiskowego). W większości badanych szkół 
wyrażono również chęć uruchomienia nowych kierunków (70% w grodzkich, 65% 
w ziemskich), co wskazuje na dobrą tendencję dostosowywania oferty do sytuacji 
na rynku pracy i zainteresowań młodzieży.

Rysunek 2. Bariery w tworzeniu nowych profili kształcenia (max. 3) – procent wskazań
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Wśród barier w tworzeniu nowych profili kształcenia najczęściej wymie-
niano brak środków finansowych w powiatach grodzkich i brak odpowiedniej 
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infrastruktury w powiatach ziemskich (rys. 2). Problemem jest także brak zaintere-
sowania uczniów nowymi profilami (już utworzonymi). Wśród odpowiedzi otwar-
tych najczęściej jako barierę wymieniano niż demograficzny.

Rysunek 3. Determinanty tworzenia nowych kierunków kształcenia (max. 3) 
 – procent wskazań 
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W badanych szkołach, przy ustalaniu kierunków kształcenia brane były pod 
uwagę wszystkie podane w ankiecie aspekty (rys. 3). Za najważniejszy uznano za-
interesowanie uczniów kształceniem w danym kierunku (26% w grodzkich, 25% 
w ziemskich). Badane szkoły o swojej ofercie edukacyjnej informują w różnorod-
ny sposób (rys. 4). Szkoły w powiatach grodzkich preferują reklamę w Interne-
cie (28%), a w powiatach ziemskich – spotkania z uczniami szkół niższego stopnia 
(28%). Przygotowując ofertę edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego naj-
częściej korzystano z informacji od pracodawców i urzędów pracy (rys. 5). Ważnym 
źródłem informacji jest także śledzenie ścieżek zawodowych i karier absolwentów. 
W wielu szkołach, jako wzbogacenie oferty edukacyjnej, daje się możliwość uzy-
skania dodatkowych kwalifikacji podczas kursów, szkoleń i warsztatów (najczę-
ściej: operator urządzeń i maszyn, barman, barista, kosmetyczka, masażysta, opie-
kunka). Częściej z taką ofertą wychodzą szkoły w powiatach grodzkich (80%) niż 
ziemskich (56%).
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Rysunek 4. Sposoby informowania o ofercie edukacyjnej (max. 3) – procent wskazań
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Rysunek 5. Źródła informacji o rynku pracy wykorzystane w tworzeniu oferty edukacyjnej 
(max. 3) – procent wskazań
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W roku szkolnym 2014/2015 w badanych placówkach kształciło się zawodowo 
17 955 uczniów: w powiatach ziemskich – 10 680 (najwięcej w powiecie kołobrze-
skim – 1896), a powiatach grodzkich – 7275 (najwięcej w Szczecinie – 5519). Szcze-
cin stanowi centrum regionalne szkolnictwa, do którego uczęszczają uczniowie 
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z całego województwa. Co roku badane szkoły kształcące zawodowo w wojewódz-
twie zachodniopomorskim opuszczało łącznie około 5 tys. absolwentów.

Najczęściej szkoły proponowały naukę następujących zawodów: kucharz, me-
chanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer, cukiernik, stolarz (zasadni-
cza szkoła zawodowa), technik żywienia, technik informatyk, technik hotelarstwa, 
technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystyki (technikum), 
technik administracji, opiekun medyczny, technik masażysta, technik bhp (szkoła 
policealna). W ofercie szkół znajduje się nauka wielu zawodów, ale nabór na nie-
które z nich nie jest wystarczający. Pełnego naboru dokonano na mniej niż połowę 
proponowanych zawodów (43% w powiatach ziemskich, 48% w grodzkich). Jedynie 
w przypadku 6% zawodów w powiatach grodzkich i 4% zawodów w ziemskich 
było zbyt wielu kandydatów w stosunku do możliwości szkół. Przeważnie w zawo-
dach tych występował równocześnie nadmiar w jednych placówkach, a niedobór 
w innych. Były jednak i takie zawody, dla których wystąpił jedynie nadmiar kan-
dydatów: fotograf, kelner, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik 
mechanik pojazdów samochodowych. Należałoby zatem poszerzyć te oferty kształ-
cenia.

3. Potencjał i potrzeby dydaktyczne i infrastrukturalne szkół

Pojawiające się nowe technologie, maszyny i urządzenia oraz nowoczesne pro-
cesy produkcyjne wymuszają ciągłe unowocześnianie programów kształcenia na 
kierunkach zawodowych już istniejących oraz są przyczyną powstawania nowych 
kierunków. Te zmiany wpływają na konieczność ciągłego rozwoju nauczycieli. 
Na pytanie: Czy kadra nauczycielska podnosi swoje kwalifikacje? twierdząco od-
powiedziało 94% szkół w powiatach grodzkich i 98% w ziemskich. Dokształcanie 
odbywało się głównie poprzez udział w konferencjach, studiach podyplomowych, 
szkoleniach kadry podczas rad pedagogicznych, udział w kursach doskonalących 
i warsztatach metodycznych (tab. 1).

W większości ankietowanych szkół istniała równowaga w zasobach kadro-
wych w zakresie kształcenia zawodowego (63% w ziemskich, 64% w grodzkich). 
Jednak 22% szkół w powiatach grodzkich i 25% w ziemskich wskazało na niedo-
bór nauczycieli przedmiotów zawodowych. W kilku szkołach zauważany był także 
równoczesny niedobór z nadwyżką (z różnych przedmiotów).
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Tabela 1. Formy podnoszenia kwalifikacji przez kadrę nauczycielską (max. 5)  
– procent odpowiedzi

Formy Powiaty
grodzkie ziemskie

Konferencje 66 72
Konsultacje 34 25
Konwersatoria 3 0
Kurs doskonalący 54 49
Kurs kwalifikacyjny 20 23
Seminaria 11 20
Stałe szkolenia u pracodawców 11 15
Studia podyplomowe 60 54
Szkolenia kadry 46 56
Warsztaty metodyczne 43 43
Współpraca ze szkołami wyższymi 23 15
Współpraca z przedsiębiorcami 51 36

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6. Ocena infrastruktury w szkołach (procent wskazań)

20
6

54
20

16

25
14

46
30
32

49
37

26
60

47

46
49

35
46
42

31
57

20
20

38

29
37

19
23

26

0 20 40 60 80 100

Sprzęt informatyczny
Dostęp do Internetu

Wyposażenie pracowni języków obcych
Dostęp do literatury fachowej

Wyposażenie pracowni zawodowych

Sprzęt informatyczny
Dostęp do Internetu

Wyposażenie pracowni języków obcych
Dostęp do literatury fachowej

Wyposażenie pracowni zawodowych

Po
w

ia
ty

 g
ro

dz
ki

e
   

   
   

 
  P

ow
ia

ty
 z

ie
m

sk
ie

Wymaga poprawy Stan zadowalający Nowoczesna

Źródło: opracowanie własne.

Ocenie poddano również infrastrukturę szkół (rys. 6). Najwyżej oceniono 
dostęp do Internetu (57% w grodzkich, 37% w ziemskich), a poprawy wymaga-
ło najczęściej wyposażenie pracowni języków obcych (54% w grodzkich, 46% 
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w ziemskich). Stan techniczny bazy lokalowej w powiatach częściej oceniano jako 
zadowalający (rys. 7). Jednak w powiatach grodzkich poprawy przede wszystkim 
wymaga stan sal gimnastycznych (62%) oraz toalet i pomieszczeń socjalnych (50%). 
W powiatach ziemskich jako wymagający poprawy uznano głównie stan sal dydak-
tycznych (42%).

4. Praktyczna nauka zawodu i współpraca z pracodawcami

Przedmiotem badania było również występowanie aktualnej, potrzebnej i pla-
nowanej współpracy z pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego uczniów 
(tab. 2). Najczęstszymi formami współpracy było udostępnianie przez pracodawców 
własnych stanowisk do nauki zawodu (63% w grodzkich, 54% w ziemskich) oraz 
organizacja szkoleń, praktyk i staży dla uczniów (51% w grodzkich, 61% w ziem-
skich). 51% szkół w powiatach grodzkich wskazało na potrzebę współpracy w za-
kresie zatrudniania absolwentów, a 34% szkół w powiatach ziemskich – na pomoc 
w wyposażaniu sal i warsztatów. Szkoły w powiatach grodzkich planują przede 

Rysunek 7. Stan techniczny bazy lokalowej w szkołach (procent wskazań)
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wszystkim pozyskanie w przedsiębiorstwach stanowisk do nauki zawodu (23%), 
a w powiatach ziemskich – wspólne tworzenie programów nauczania, organizację 
szkoleń dla nauczycieli zawodu oraz organizację dla pracodawców kursów i szkoleń 
(po 15%).

Tabela 2. Formy współpracy szkół z pracodawcami (procent odpowiedzi)

Formy współpracy
Współpraca

aktualna potrzebna planowana
g z g z g z

Pomoc w wyposażeniu sal i warsztatów 26 10 40 34 9 13
Pozyskiwanie opinii na temat absolwentów 43 51 31 16 20 11
Stanowiska do nauki zawodu u pracodawców 63 54 26 18 23 8
Pracodawcy zamawiają kursy/szkolenia 11 7 43 26 20 15
Stypendia dla uczniów 6 11 43 25 17 11
Klasy patronackie 9 10 31 20 14 11
Szkolenia/praktyki/staże dla nauczycieli zawodów 31 30 37 10 14 15
Szkolenia/praktyki/staże dla uczniów 51 61 34 13 14 13
Wspólne tworzenie programów nauczania 14 13 31 21 14 15
Zatrudnienie wybranych absolwentów 40 43 51 15 20 13

g – powiaty grodzkie, z – powiaty ziemskie.
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 8. Bariery współpracy szkół z pracodawcami (max 3) – procent wskazań
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Powiaty grodzkie Powiaty ziemskie

Brak czasu na zajmowanie się praktykantami przez pracodawców
Brak stanowisk pracy, które mogłyby być udostępnione uczniom
Brak zainteresowania współpracą przez pracodawców
Brak środków finansowych, umożliwiających praktyczną naukę zawodu u pracodawcy
Brak pracodawcy o określonym profilu w najbliższej okolicy

Źródło: opracowanie własne.
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Szkoły zawodowe najchętniej organizują praktyki u pracodawców, co wiąże 
się z pewnymi problemami (rys. 8). W powiatach grodzkich wskazano głównie brak 
środków finansowych (43%), a w ziemskich – brak stanowisk pracy udostępnia-
nych uczniom (48%). Wśród innych ważnych barier wymieniano brak czasu ze stro-
ny pracodawców na zajmowanie się praktykantami oraz brak ich zainteresowania 
współpracą ze szkołami zawodowymi.

Podsumowanie

Podsumowując przeprowadzone badanie należy stwierdzić, że szkolnictwo 
zawodowe w województwie zachodniopomorskim wymaga naprawy. Głównym 
problemem jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na poprawę in-
frastruktury placówek edukacyjnych. Istnieje potrzeba większej aktywizacji przed-
siębiorców w procesie kształcenia zawodowego. Pozytywnym zjawiskiem jest zaan-
gażowanie zarządzających i kadr nauczycielskich szkół w aktywne dostosowywanie 
się do potrzeb rynku pracy. W badanych placówkach dobrze oceniony został poten-
cjał kadrowy, natomiast potencjał infrastrukturalny oceniono na niższym poziomie. 
W tym właśnie zakresie wskazano potrzeby szkół. Placówki edukacyjne starają się 
dostosować do potrzeb rynku pracy. Większość z nich utworzyła nowe kierunki 
kształcenia w ostatnim okresie oraz planuje uruchomić kolejne. Niezbędna jednak 
jest odpowiednia infrastruktura umożliwiająca praktyczną naukę zawodu i stąd wy-
nikają potrzeby finansowe placówek na jej tworzenie, modernizację i doposażenie. 
Można stwierdzić, że sytuacja szkolnictwa zawodowego w powiatach grodzkich 
i ziemskich jest oceniana generalnie dość podobnie. Jednak należy wskazać pewne 
różnice. Przede wszystkim liczba zarówno szkół, jak i absolwentów jest większa 
w powiatach ziemskich. Szkoły w powiatach grodzkich natomiast proponują czę-
ściej swoim uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Biorąc pod uwagę ocenę 
infrastruktury szkół należy zaznaczyć, że w powiatach grodzkich dostęp do Inter-
netu i wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oceniono znacznie wyżej 
niż w ziemskich. Natomiast częściej w powiatach grodzkich wskazywano na po-
trzebę poprawy stanu technicznego sal gimnastycznych. Oceniając bariery współ-
pracy z pracodawcami zasadnicze różnice dotyczą: braku środków finansowych, 
umożliwiających praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (częściej w powiatach 
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szkolnictwo zawodowE w powiatach grodzkich i ziEmskich wojEwództwa zachodniopomorskiEgo...

grodzkich) oraz braku pracodawców o określonym profilu w najbliższej okolicy 
(częściej w powiatach ziemskich). Jest to powód do dalszego dostosowywania pro-
gramów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.
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VOCATIONAL EDUCATION IN URBAN AND RURAL POVIATS  
OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP – RESEARCH RESULTS

Abstract

The aim of the article is to diagnose the needs and offer of education institutions in the 
Zachodniopomorskie Voivodeship vocational education. The diagnosis is carried out on the ba-
sis of a survey being a part of a study commissioned by the Regional Labour Office in Szczecin. 
The quantitative studies were realized by means of a diagnostic survey method with a ques-
tionnaire and CATI and PAPI techniques. The survey was conducted based on a questionnaire. 
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The questionnaire consists of 24 questions (closed and open). Respondents evaluated the teach-
ing staff, infrastructure and cooperation with employers. The results of the study were presented 
by urban and rural poviats.

Translated by Anita Zdrojewska

Keywords: vocational education, survey, employers

JEL codes: I23, J24
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Streszczenie

Celem opracowania jest ukazanie wpływu kryzysu finansowego na równowagę ze-
wnętrzną krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku i później. Badanie 
przeprowadzono dla lat 2008–2016. Pracę podzielono na trzy części. W pierwszej części 
przedstawiono kształtowanie się salda na rachunku bieżącym bilansu płatniczego tych kra-
jów w relacji do PKB, w drugiej zaś międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto (MPI 
netto). Część trzecia przedstawia zadłużenie zagraniczne badanych krajów. Z przeprowa-
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ków bieżących w relacji do PKB we wszystkich badanych krajach. W większości bada-
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nak wskaźniki związane z zadłużeniem zagranicznym w wielu spośród badanych państw 
nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co jest dla nich źródłem ryzyka.
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Wprowadzenie

Po 2004 roku do Unii Europejskiej przystąpiło 13 państw, głównie z Europy 
Środkowo-Wschodniej. Większość tzw. nowych członków to kraje słabiej rozwi-
nięte niż dotychczasowi członkowie. Integracja ze wspólnym rynkiem europejskim 
umożliwiła im łatwiejszy dostęp do zasobów finansowych innych państw, którymi 
finansują inwestycje w kraju, wobec niewystarczających oszczędności własnych. 

Import kapitału zagranicznego znajduje odzwierciedlenie w deficycie na ra-
chunku obrotów bieżących oraz w rosnących zobowiązaniach zagranicznych. Może 
to spowodować utratę równowagi zewnętrznej, a tym samym wzrost ryzyka gwał-
townego odpływu kapitału, destabilizującego finanse kraju (International Monetary 
Fund, 2013). Potwierdzają to doświadczenia ostatniego kryzysu, który dotknął wie-
le krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza te najbardziej zadłużone (Gross, 2015). Ko-
nieczny jest zatem nadzór i zapobieganie długotrwałym nierównowagom zewnętrz-
nym, aby nie dopuścić do utraty stabilności finansowej kraju. 

Celem artykułu jest ukazanie wpływu kryzysu finansowego na równowagę 
zewnętrzną krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku i później. 
Badanie przeprowadzono dla lat 2008–2016. W pierwszej części przedstawiono 
kształtowanie się salda na rachunku bieżącym bilansu płatniczego tych krajów w re-
lacji do PKB, w drugiej zaś międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto (MPI 
netto). Część trzecia przedstawia zadłużenie zagraniczne badanych krajów. Metodą 
badawczą umożliwiającą realizację celu była analiza danych statystycznych, któ-
rą uzupełniono analizą literatury przedmiotu w odniesieniu do fundamentalnych 
wskaźników charakteryzujących stan równowagi zewnętrznej kraju. Wyniki badań 
opracowano na podstawie danych Eurostatu.

1. Rachunek obrotów bieżących w relacji do PKB

W 2008 roku wybuchł kryzys światowy, który wywołał głęboką recesję w sfe-
rze realnej i doprowadził do zaburzeń na rynkach finansowych w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Jedną z jego przyczyn była narastająca nierównowaga zewnętrzna, wy-
rażająca się w utrzymujących się deficytach na rachunkach bieżących i rosnącym 
zadłużeniu zagranicznym niektórych krajów członkowskich (Alessandrini, Hallett, 
Presbitero, Fratianni, 2012). Zważywszy na negatywne konsekwencje kryzysu, pod 
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koniec 2011 roku w Unii Europejskiej wprowadzono rozwiązania, które mają wy-
krywać i korygować zakłócenia równowagi makroekonomicznej, nie tylko w ujęciu 
wewnętrznym, ale także zewnętrznym. Jednym z takich rozwiązań jest tzw. Pro-
cedura Nierównowag Makroekonomicznych, które ma na celu m.in. ułatwić wcze-
sne rozpoznanie oraz monitorowanie zaburzeń równowagi makroekonomicznej we 
wszystkich krajach członkowskich UE. W jej ramach Komisja Europejska corocz-
nie przygotowuje raport, w którym ocenia sytuację gospodarczą i finansową państw 
członkowskich w oparciu o analizę wielu wskaźników. Jednym z podstawowych 
wskaźników w zakresie równowagi zewnętrznej jest saldo na rachunku bieżącym 
bilansu płatniczego, wyrażone w postaci 3-letniej średniej kroczącej w relacji do 
PKB (Rozporządzenie, 2011).

Saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą 
wynikającą z bieżących operacji. Deficyt na rachunku bieżącym określa zagranicz-
ne potrzeby pożyczkowe państwa i determinuje tempo wzrostu długu zagraniczne-
go (Schmitt-Grohe, Uribe, Woodford, 2016). Trwały deficyt prowadzi do wzrostu 
zobowiązań zagranicznych kraju, co może stać się źródłem istotnych zagrożeń dla 
stabilności zewnętrznej. Wysoki poziom deficytu na rachunku bieżącym powoduje, 
że rośnie ryzyko gwałtownego odpływu kapitału zagranicznego z kraju, co destabi-
lizuje gospodarkę i może wywołać kryzys.

Trudno jednak jednoznacznie ustalić bezpieczny poziom ujemnego salda na 
tym rachunku. Ponadto, dwa kraje odnotowujące określony poziom deficytu w ob-
rotach bieżących bilansu płatniczego w praktyce mogą różnić się poziomem stabil-
ności finansowej, ze względu na skalę i strukturę kapitału finansującego deficyt 
oraz różny poziom zobowiązań zagranicznych, które powstały z tytułu jego napły-
wu. Z kolei nadwyżka na rachunku bieżącym nie jest uważana za niebezpieczną dla 
stabilności zewnętrznej kraju, w którym występuje, bowiem nie powoduje wzrostu 
zobowiązań zagranicznych. Jednak zbyt duża nadwyżka do PKB świadczy również 
o braku równowagi gospodarczej i może wynikać ze słabego popytu wewnętrznego 
lub niskiej atrakcyjności inwestycyjnej kraju. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja 
Europejska, we wspomnianej procedurze, jako zakłócenie równowagi wskazuje za-
równo nadmierny deficyt, jak i nadwyżkę w stosunku do PKB, dla których określiła 
wartości progowe na poziomie –4% PKB i +6% PKB.

Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w 2008 roku, to jest 
w momencie wybuchu kryzysu, wszystkie badane kraje miały deficyt na rachunku 
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bieżącym bilansu płatniczego, w większości przypadków wysoki. Był on kontynu-
acją niekorzystnych tendencji występujących w latach wcześniejszych. Najwyższą 
średnią relację deficytu z 3 lat do PKB zanotowała Bułgaria (–21% PKB). Deficyt 
przekraczający 10% PKB wystąpił również na Łotwie, Litwie, w Estonii, Rumunii 
i na Cyprze. Tak wysokie deficyty stanowiły zagrożenie dla stabilności zobowiązań 
zagranicznych wymienionych państw i były nie do utrzymania w dłuższym okresie. 
Jedynie w Czechach, na Malcie i w Słowenii analizowany wskaźnik był niższy od 
wspomnianego progu. 

W kolejnych latach, zwłaszcza w początkowej fazie kryzysu, wszystkie ba-
dane kraje odnotowały zdecydowaną poprawę salda na rachunku bieżącym, czego 
wyrazem było przekształcenie się dużych deficytów w niewielkie deficyty, a nawet 
nadwyżki. W latach 2008–2015 największa zmiana zaszła w Bułgarii, gdzie udział 
średniego (z 3 lat) salda na rachunku bieżącym w PKB zmienił się o około 20 p.p., 
przesuwając się od wysokiego deficytu w kierunku nadwyżki. Także w krajach bał-
tyckich doszło do znaczącej, bo przekraczającej 10 p.p., korekty deficytów. Od 2013 
roku żaden badany kraj nie przekraczał wartości progowej wskaźnika dotyczące-
go rachunku obrotów bieżących z powodu deficytu. Wyjątkiem był Cypr, jednak 
wskaźnik cechował się tendencją spadkową. W 2015 roku średnie saldo w relacji 
do PKB wykazywało deficyt tylko w 4 krajach z 13 badanych (Cypr, Polska, Łotwa 
i Rumunia ). Warto dodać, że szczególnie wysokie nadwyżki w ostatnich trzech 
latach odnotowano na Malcie i w Słowenii, które w 2014 roku przekroczyły nawet 
ustalony próg. 

Poprawa analizowanego wskaźnika w badanych krajach odzwierciedla stop-
niowy proces dostosowań, jaki miał miejsce po wybuchu kryzysu. Przywrócenie 
równowagi wymagało korekty poprzednich deficytów i zmniejszenia zadłużenia. 
Gwałtowna zmiana sytuacji na rachunku obrotów bieżących zaraz po kryzysie była 
następstwem odwrócenia się kierunku prywatnych transgranicznych przepływów 
finansowych. Następnie w państwach będących dłużnikami netto utrzymywała się 
stłumiona dynamika popytu wewnętrznego i importu (Sprawozdanie, 2016).
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Tabela 1. Saldo bilansu obrotów bieżących (ROB) do PKB w latach 2008–2015 (%)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bułgaria
ROB/PKB –22,0 –8,3 –1,7 0,3 –0,9 1,3 0,1 0,4
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –21,0 –18,1 –10,7 –3,2 –0,7 0,3 0,2 0,6

Chorwacja
ROB/PKB –9,0 –5,3 –1,2 –0,8 –0,2 1,0 2,1 5,0
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –7,6 –7,2 –5,2 –2,4 –0,7 0,0 1,0 2,7

Cypr
ROB/PKB –15,5 –7,7 –11,3 –4,1 –6,0 –4,9 –4,3 –2,9
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –11,8 –11,7 –11,5 –7,7 –7,1 –5,0 –5,1 –4,1

Czechy
ROB/PKB –1,9 –2,3 –3,6 –2,1 –1,6 –0,5 0,2 0,9
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –2,8 –2,8 –2,6 –2,7 –2,4 –1,4 –0,6 0,2

Estonia
ROB/PKB –8,7 2,5 1,8 1,3 –1,9 –0,4 0,9 2,2
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –12,9 –7,1 –1,5 1,9 0,4 –0,3 –0,5 0,9

Litwa
ROB/PKB –13,3 2,1 –0,3 –3,9 –1,2 1,5 3,6 –2,3
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –13,0 –8,8 –3,9 –0,7 –1,8 –1,2 1,3 0,9

Łotwa
ROB/PKB –12,3 7,8 2,1 –3,2 –3,6 –2,7 –2,0 –0,8
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –17,9 –8,4 –0,8 2,2 –1,6 –3,2 –2,8 –1,8

Malta
ROB/PKB –1,1 –6,6 –4,7 –0,2 1,7 2,8 6,7 5,2
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –3,2 –3,2 –4,1 –3,8 –1,1 1,4 3,8 4,3

Polska
ROB/PKB –6,7 –4,0 –5,4 –5,2 –3,7 –1,3 –2,1 –0,6
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –5,7 –5,7 –5,3 –4,8 –4,8 –3,4 –2,4 –1,3

Rumunia
ROB/PKB –11,8 –4,8 –5,1 –4,9 –4,8 –1,1 –0,7 –1,2
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –12,0 –10,2 –7,2 –4,9 –4,9 –3,6 –2,2 –1,0

Słowacja
ROB/PKB –6,5 –3,4 –4,7 –5,0 0,9 1,8 1,2 0,2
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –7,3 –5,3 –4,9 –4,4 –2,9 –0,7 1,3 1,1

Słowenia
ROB/PKB –5,3 –0,6 –0,1 0,2 2,6 4,8 6,2 5,2
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –3,8 –3,3 –2,0 –0,2 0,9 2,5 4,5 5,4

Węgry
ROB/PKB –7,0 –0,8 0,3 0,8 1,8 3,8 2,0 3,2
średnia ROB 
z 3 lat/PKB –7,1 –5,0 –2,5 0,1 0,9 2,1 2,5 3,0

Zacienione pola to przypadki, w których wartość wskaźnika przekracza wartość progową.
Źródło: Eurostat. 
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2. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna w relacji do PKB

Komisja Europejska, oceniając równowagę zewnętrzną krajów członkowskich 
w ramach wspomnianej Procedury Nierównowag Makroekonomicznych, szczegól-
ną uwagę zwraca również na stan międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto 
(MPI netto) do PKB. Wartość progowa dla tego wskaźnika wynosi –35% PKB. 
Wykorzystanie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej do oceny równowagi ze-
wnętrznej gospodarki wynika z faktu, że odzwierciedla ona w szerokim zakresie 
powiązania kraju z zagranicą. W ujęciu brutto pokazuje zarówno stan pasywów, jak 
i aktywów zagranicznych. Jak wspomniano, KE dokonuje oceny MPI w ujęciu net-
to, które pokazuje różnicę pomiędzy pasywami i aktywami zagranicznymi kraju. 
W przypadku gospodarek, które rejestrują wysoki odpływ kapitału krajowego za 
granicę, wskaźnik MPI netto do PKB kształtuje się na znacznie niższym poziomie 
niż łączne zobowiązania zagraniczne w relacji do PKB, dzięki czemu ocena równo-
wagi zewnętrznej kraju przez pryzmat tego wskaźnika jest dla nich korzystniejsza.

W 2008 roku wszystkie badane kraje, z wyjątkiem Malty, miały ujemną war-
tość MPI netto, co oznacza, że były dłużnikami netto (tab. 2). Zobowiązania net-
to w każdym państwie były wysokie i przekraczały wartość progową. Wynika to 
z faktu, że w analizowanych państwach przez długi czas występowały względnie 
duże deficyty na rachunku obrotów bieżących. Najbardziej zadłużone były Węgry 
i Bułgaria, gdzie ujemna MPI netto była zbliżona do wartości ich rocznego PKB. 
Wysoką wartość relacji MPI netto do PKB, dwukrotnie przekraczającą dopusz-
czony próg, odnotowały również Cypr, Łotwa, Estonia i Chorwacja. Dodatkowo, 
w początkowej fazie kryzysu, doszło do dalszego pogłębienia ujemnej MPI netto we 
wszystkich analizowanych krajach. Największe pogorszenie w 2009 roku odnoto-
wano na Cyprze i Węgrzech (ponad 20 p.p.). Pogłębienie ujemnej MPI netto o ponad 
10 p.p. miało miejsce również w Polsce, Rumunii i Estonii. Jedynym krajem, któ-
ry nie zanotował pogorszenia analizowanego wskaźnika, a wręcz przeciwnie, cały 
czas się on poprawiał, była Malta.

Po pogorszeniu w pierwszej fazie kryzysu, stan równowagi zewnętrznej oce-
niany za pomocą MPI netto do PKB zaczął stopniowo się poprawiać w większości 
państw. Jedynie na Cyprze szybki wzrost tego wskaźnika trwał aż do 2014 roku, 
po czym tendencja odwróciła się. Poprawa MPI netto wynikała ze zmniejszenia 
deficytów na rachunku bieżącym i przejścia do nadwyżek w większości państw. 
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Szczególnie duże postępy zanotowały Węgry i Bułgaria, czyli kraje, które w momen-
cie wybuchu kryzysu były największymi dłużnikami netto. Tam wartość wskaźnika 
w latach 2009–2016 obniżyła się o ponad 40 p.p. W innych krajach poprawa była 
znacznie mniejsza. Mimo wyraźnej poprawy MPI netto większości państw (poza 
Maltą, Czechami i Słowenią) odnotowuje wartości trwale przekraczające próg. Naj-
wyższy wskaźnik wśród badanych krajów w 2016 roku zanotował Cypr, gdzie po-
nad trzykrotnie przekraczał on przyjęty próg. 

Tabela 2. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w latach 2008–2015  
(mld euro oraz jako % PKB)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bułgaria mld euro –34,9 –35,6 –35,2 –34,2 –32,7 –30,8 –32,2 –28,8 –24,3
% PKB –98,4 –101,8 –92,0 –83,0 78,0 –73,0 –75,0 –64,0 –51,0

Chorwacja mld euro –34,9 –39,4 –41,9 –40,5 –39,7 –38,4 –37,2 –34,0 –32,3
% PKB –73,0 –87,0 –93,0 –91,0 –90,0 –88,0 –87,0 –78,0 –71,0

Cypr mld euro –15,0 –18,7 –21,5 –25,6 –25,2 –25,2 –25,9 –23,0 –22,5
% PKB –79,0 –100,0 –111,0 –130,0 –129,0 –139,0 –147,0 –131,0 –126,0

Czechy mld euro –57,1 –65,2 –72,7 –70,7 –74,1 –61,8 –56,9 –56,0 –43,5
% PKB –36,0 –44,0 –46,0 –43,0 –46,0 –39,0 –36,0 –34,0 –25,0

Estonia mld euro –12,5 –11,3 –10,5 –9,1 –9,2 –9,5 –9,2 –8,3 –7,8
% PKB –76,0 –80,0 –71,0 –54,0 –51,0 –50,0 –46,0 –41,0 –37,0

Litwa mld euro –16,9 –15,7 –15,7 –16,4 –17,8 –16,4 –16,8 –16,7 –16,7
% PKB –52,0 –58,0 –56,0 –52,0 –53,0 –47,0 –46,0 –45,0 –43,0

Łotwa mld euro –18,1 –15,5 –14,7 –15,0 –14,8 –15,2 –15,2 –15,2 –14,6
% PKB –74,0 –83,0 –83,0 –74,0 –67,0 –67,0 –64,0 –62,0 –58,0

Malta mld euro 0,3 0,8 0,8 0,4 1,4 1,6 3,6 4,6 4,7
% PKB 5,0 13,0 12,0 6,0 19,0 21,0 43,0 49,0 47,0

Polska mld euro –172,1 –191,7 –236,6 –219,4 –261,3 –275,0 –278,1 –263,4 –260,0
% PKB –47,0 –60,0 –65,0 –58,0 –67,0 –70,0 –68,0 –61,0 –61,0

Rumunia mld euro –68,4 –74,7 –79,4 –85,5 –90,3 –89,2 –85,5 –81,7 –82,9
% PKB –48,0 –62,0 –63,0 –64,0 –68,0 –62,0 –57,0 –51,0 –49,0

Słowacja mld euro –38,3 –42,6 –41,9 –45,5 –44,7 –46,2 –48,5 –48,0 –47,1
% PKB –58,0 –67,0 –62,0 –64,0 –61,0 –62,0 –64,0 –61,0 –58,0

Słowenia mld euro –14,9 –15,8 –17,1 –16,7 –18,0 –16,7 –16,5 –14,9 –13,7
% PKB –39,0 –44,0 –47,0 –45,0 –50,0 –47,0 –44,0 –39,0 –34,0

Węgry mld euro –103,7 –112,4 –106,0 –95,0 –92,0 –84,6 –79,2 –69,3 –66,6
% PKB –96,0 –120,0 –108,0 –94,0 –93,0 –83,0 –75,0 –63,0 –59,0

Źródło: jak pod tab. 1.
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Warto dodać, że ryzyko związane z ujemną międzynarodową pozycją inwe-
stycyjną w poszczególnych krajach jest różne w zależności od struktury aktywów 
i pasywów zagranicznych. Mniejsze ryzyko stanowią zobowiązania związane z in-
westycjami bezpośrednimi oraz w formie udziałów kapitałowych (Sprawozdanie, 
2016, s. 13). Ze względu na ograniczone ramy opracowania nie będzie to przedmio-
tem badań.

3. Zadłużenie zagraniczne brutto i netto w relacji do PKB

W literaturze ekonomicznej można spotkać również inne wskaźniki, których 
monitorowanie pomaga wykryć narastającą nierównowagę zewnętrzną. Znaczną 
uwagę poświęca się analizie zadłużenia zagranicznego kraju (Knap, Nakonieczna-
-Kisiel, 2012). Jest ono częścią MPI. Obejmuje zobowiązania wobec podmiotów za-
granicznych, które dotyczą instrumentów dłużnych. W literaturze panuje pogląd, że 
zobowiązania dłużne są mniej stabilnym źródłem finansowania niż udziałowe. Wy-
magają one ustalonych płatności odsetkowych, które stanowią obciążenie w przy-
szłych okresach, bez względu na kondycję finansową dłużnika. Dodatkowo inwe-
storzy zagraniczni, niepowiązani kapitałowo, są bardziej podatni na oceny agencji 
ratingowych i stadne zachowania ze względu na asymetrię informacji w stosunku 
do inwestorów krajowych (Lojsch, Rodriguez -Vives, Slavik, 2011, s. 33). W sytu-
acjach kryzysowych szybko przenoszą kapitał na zagraniczne rynki. Przy wysokim 
udziale inwestorów zagranicznych w strukturze zadłużenia podmiotów krajowych 
nagła wyprzedaż aktywów przez inwestorów zagranicznych może spowodować 
problemy z refinansowaniem długu, zwłaszcza gdy pojawią się informacje o rosną-
cym ryzyku niewypłacalności. Zwiastunem grożącego niebezpieczeństwa może być 
duży stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB. Gdy zadłużenie zagraniczne jest 
wysokie i rośnie w tempie wyższym niż PKB, to maleje wiarygodność finansowa 
kraju. Zapewnienie stabilności zewnętrznej wymaga więc nie tylko ograniczenia 
deficytu na rachunku bieżącym, ale również utrzymania bezpiecznej relacji między 
zadłużeniem zagranicznym i PKB. Jeżeli kraj ma niskie zobowiązania zagranicz-
ne, to nawet przejściowo wysoki poziom deficytu na rachunku bieżącym może być 
niegroźny dla gospodarki. I na odwrót, kraj może doświadczyć kryzysu pomimo 
nadwyżki na rachunku bieżącym, ze względu na duże zobowiązania zagraniczne.
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Dodatkowym wskaźnikiem stosowanym do oceny zagrożeń związanych z zo-
bowiązaniami wobec nierezydentów, wykorzystywanym również przez Komisję 
Europejską, jest relacja zadłużenia zagranicznego netto do PKB. Zadłużenie zagra-
niczne netto w porównaniu z zadłużeniem zagranicznym brutto jest pomniejszone 
o wartość zagranicznych aktywów ulokowanych w instrumentach dłużnych. Po-
dobnie jak w przypadku MPI netto, wskaźnik ten nie przekazuje pełnej informacji 
o zagrożeniach związanych ze stanem zadłużenia kraju. Gdy kraj ma duże aktywa 
zagraniczne, wówczas dług netto jest niski, jednak ze względu na różnice w termi-
nie zapadalności oraz w strukturze podmiotowej i walutowej zadłużenia może być 
źródłem ryzyka dla gospodarki.

W analizowanym okresie utrzymywały się znaczne różnice w poziomie zobo-
wiązań zagranicznych badanych krajów (tab. 3). Największe zadłużenie zagranicz-
ne brutto w relacji do PKB miała Malta i Cypr. Było ono kilku-, a nawet kilkuna-
stokrotnie wyższe niż w pozostałych państwach. Tak wysoki poziom zobowiązań 
zagranicznych w tych dwóch krajach wynikał z faktu, że mają one duże sektory 
finansowe, które są źródłem wysokich zobowiązań wobec zagranicy. Jednocześnie 
sektor ten posiada znaczne aktywa finansowe, które mogą zmniejszać ryzyko zwią-
zane z zadłużeniem zagranicznym brutto. W kolejnych latach co prawda zadłużenie 
tych państw obniżało się, ale nadal utrzymywało się na bardzo wysokim poziomie. 
Wysokie zobowiązania zagraniczne, przekraczające 100% PKB odnotowano rów-
nież na Węgrzech, Łotwie, w Estonii i Słowenii. Natomiast zadłużenie brutto do 
PKB w 2008 roku najniższe było w Czechach i Polsce i wynosiło odpowiednio 43 
i 48%. 

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego wskaźnika, po pogorszeniu w po-
czątkowej fazie kryzysu, wysokość zadłużenia zagranicznego brutto w relacji do 
PKB od 2010 roku w części badanych państw zaczęła się zmniejszać, aczkolwiek 
w różnym tempie. Największy spadek zadłużenia w relacji do PKB odnotowano na 
Węgrzech, Łotwie i w Estonii. Na Łotwie i Litwie tendencja spadkowa zadłużenia 
zagranicznego odwróciła się jednak w ostatnich dwóch latach. Mimo to w 2016 roku 
ich zobowiązania zagraniczne były niższe niż w latach 2009–2010, kiedy odnoto-
wano najwyższy poziom. Część państw jednak, mimo poprawy salda na rachunku 
obrotów bieżących, odnotowała wzrost zadłużenia zagranicznego brutto w relacji 
do PKB (Czechy, Polska i Słowacja).



120  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

Tabela 3. Zadłużenie zagraniczne w latach 2008–2016 (% PKB)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bułgaria brutto – – 99 91 93 91 97 83 82
netto – – 37 30 25 22 18 3 –

Chorwacja brutto 84 101 104 104 103 106 109 104 91
netto – – – 62 60 60 58 53 –

Cypr brutto 593 686 665 632 617 570 555 552 597
netto 58 70 71 127 137 140 136 133 –

Czechy brutto 43 50 55 55 60 63 70 71 75
netto –5 –2 –1 –0,2 –1 –5 –6 –10 –

Estonia brutto 115 123 112 100 101 0 96 0 91
netto 54 53 36 6 –1 –5 –10 –10 –

Litwa brutto 72 87 86 80 78 70 70 76 87
netto 35 38 36 32 34 29 28 26 –

Łotwa brutto 122 156 169 147 137 134 143 141 148
netto 54 59 56 47 40 37 33 29 –

Malta brutto 1013 1080 1105 1154 1144 1125 1114 960 879
netto –429 –335 –491 –496 –480 –371 –299 –256 –

Polska brutto 48 61 66 65 72 71 71 70 75
netto 28 30 33 35 36 37 38 36 –

Rumunia brutto 50 68 74 75 75 68 63 57 54
netto 28 33 36 38 38 36 30 25 –

Słowacja brutto 58 78 77 78 76 82 90 85 91
netto 18 22 21 21 22 24 28 27 –

Słowenia brutto 106 115 116 113 119 117 125 117 109
netto 35 41 44 41 46 44 40 31 –

Węgry brutto 146 180 160 161 158 145 145 130 121
netto 67 79 50 69 69 60 57 23 –

Źródło: jak pod tab. 1. 

Poziom zadłużenia zagranicznego netto w relacji do PKB w badanym okresie 
był niższy niż zadłużenia brutto do PKB, ze względu na posiadane za granicą ak-
tywa dłużne. Warto zwrócić uwagę, że Malta, która była najbardziej zadłużonym 
krajem w ujęciu brutto, w ujęciu netto była wierzycielem. Wartość wierzytelności 
netto w stosunku do PKB tego kraju w badanym okresie wahała się od 493 do 263%. 
Wierzycielem netto były również Czechy i Estonia, choć w ich przypadku wartość 
wierzytelności zagranicznych była znacznie niższa. Ponadto, w przypadku Estonii 
w badanym okresie wartość tego wskaźnika uległa dużej zmianie. O ile w 2008 
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roku wynosiła 54%, to w roku 2015 –10%. Z kolei bardzo duży wzrost tej relacji, 
bo przeszło dwukrotny, miał miejsce na Cyprze. Na koniec 2015 roku zobowiązania 
netto przekraczały poziom PKB o ponad 30%. Jednocześnie był to najbardziej za-
dłużony w ujęciu netto kraj spośród wszystkich badanych.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wybranych wskaźników służących do oceny równo-
wagi zewnętrznej kraju wskazuje, że w tzw. nowych krajach członkowskich UE 
w badanym okresie uległy one poprawie.

1. W latach 2008–2015, w następstwie kryzysu, wszystkie badane kraje znacz-
nie obniżyły wysokie deficyty obrotów bieżących w relacji do PKB. Od 2013 roku 
żaden badany kraj nie przekraczał wartości progowej wskaźnika dotyczącego ra-
chunku obrotów bieżących z powodu deficytu. Wyjątkiem był Cypr, jednak ujemne 
saldo tego kraju również cechowało się tendencją spadkową. W dłuższym okresie 
czasu, dla ich równowagi zewnętrznej kluczowe znaczenie będzie miało utrzymanie 
i powiększenie nadwyżki na rachunku obrotów bieżących. Biorąc pod uwagę, że 
są to gospodarki nadrabiające zaległości, które cechuje stosunkowo niski poziom 
oszczędności krajowych połączony z wysokimi potrzebami inwestycyjnymi, może 
okazać się to trudne.

2. MPI netto (wyrażona jako % PKB) w większości badanych krajów, ze 
względu na wcześniejsze deficyty na rachunku bieżącym, przyjmowała wysokie 
ujemne wartości. Co prawda zmniejszenie ujemnego salda bądź pojawienie się nad-
wyżek na rachunkach bieżących spowodowało poprawę tej relacji, jednak w więk-
szości państw (poza Maltą, Czechami i Słowenią) odnotowywano wartości trwale 
przekraczające próg, co było źródłem ryzyka dla ich gospodarek. W 2016 roku ob-
ciążenie zobowiązaniami zagranicznymi netto było szczególnie wysokie na Cyprze. 

3. Wskaźniki związane z zadłużeniem zagranicznym, również utrzymywały 
się na wysokim poziomie. Poprawa salda na rachunkach bieżących spowodowała 
spadek zadłużenia brutto i netto, choć nie we wszystkich krajach. Duża zależność 
nowych członków UE od wierzycieli zagranicznych zwiększa podatność na zagro-
żenia. W sytuacji zawirowań na światowych rynkach finansowych i zmniejszenia 
dostępności kredytów zagranicznych, spłata zobowiązań zagranicznych przez te 
państwa mogłaby być utrudniona. Dlatego zasadniczym warunkiem zapewnienia 
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trwałej równowagi zewnętrznej jest zmniejszenie zadłużenia zagranicznego. Wy-
maga to utrzymania nadwyżki na rachunku bieżącym bądź niewielkiego deficytu 
w dłuższym czasie.

4. Przeprowadzona analiza wskazuje, że równowaga zewnętrzna Polski w la-
tach 2008–2016, podobnie jak i w innych krajach regionu, uległa poprawie – wysoki 
deficyt obrotów bieżących znacznie się obniżył i od 2012 roku kształtował się po-
niżej progu ostrzegawczego wyznaczonego przez KE. Równocześnie na rachunku 
kapitałowym odnotowano rosnącą nadwyżkę. Ujemna relacja MPI netto do PKB 
utrzymywała się na wysokim poziomie, znacznie powyżej wartości progowej, jed-
nak od 2013 roku zahamowana została tendencja do jej pogłębiania się. Podobnie 
ustabilizował się poziom zadłużenia zagranicznego brutto i netto w relacji do PKB. 
Dodatkowo wskaźnik zadłużenia zagranicznego netto do PKB był niski.

5. Mimo że pozycja zewnętrzna Polski, jak i pozostałych badanych państw, 
poprawiła się, należy kontynuować przywracanie równowagi, bowiem m.in. od ich 
stabilności zewnętrznej będzie zależało, czy gospodarki te będą w stanie kontynu-
ować proces nadrabiania zaległości.
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Wprowadzenie

Negatywne skutki silnej zależności krajów rozwijających się od wywozu su-
rowców i żywności budziły od dawna duże zainteresowanie. Można je było zaob-
serwować w pracach naukowych, jak i działalności organizacji międzynarodowych 
(zwłaszcza UNCTAD). Wysoka dynamika cen dóbr podstawowych oraz wyraźna 
poprawa ich relacji do cen dóbr przetworzonych w pierwszej dekadzie XXI wieku 
spowodowały z kolei, iż zaczęto z rezerwą podchodzić do tez głoszących koniecz-
ność dywersyfikacji eksportu (struktury towarowej) i industrializacji gospodarki 
w krajach rozwijających się. Sytuacja panująca w drugiej dekadzie XXI wieku (bez-
względny i relatywny spadek cen żywności) zmusza jednak do głębszej analizy tego 
zagadnienia.

Celem niniejszego opracowania jest zatem próba oceny aktualności w XXI 
wieku jednej z podstawowych tez teorii międzynarodowych stosunków ekonomicz-
nych, akcentującej negatywne skutki silnej zależności wielu krajów rozwijających 
się od eksportu surowców i żywności. Analizę przeprowadzono na przykładzie 
trzech podstawowych regionów krajów rozwijających się, odznaczających się różną 
strukturą towarową eksportu. Dodatkowo do analizy włączono subregion Ameryki 
Południowej, z uwagi na jego specyfikę (duży udział w wywozie surowców i żyw-
ności). W pierwszej części opracowania przedstawiono w syntetycznej formie głów-
ne założenia tradycyjnej teorii ekonomii, dotyczące skutków zależności gospodarki 
krajów rozwijających się od eksportu surowców i żywności. W drugiej części uka-
zano podstawowe kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku. 
W ostatniej, trzeciej części, omówiono wpływ ruchu cen na dynamikę eksportu 
analizowanych regionów krajów rozwijających się w analizowanym okresie.

Zakres czasowy badań obejmuje w zasadzie lata 2001–2015. W pracy zasto-
sowano metodę statystyczno-opisową, a wykorzystane dane źródłowe pochodzą 
przede wszystkim z opracowań UNCTAD, IMF oraz Biura Statystycznego ONZ 
(ceny eksportowe dóbr przetworzonych).

1. Skutki zależności krajów rozwijających się od eksportu surowców i żywności

Problematyka silnej zależności krajów rozwijających się od eksportu surow-
ców i żywności oraz wiążących się z tym negatywnych konsekwencji była od dawna 
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poruszana w literaturze światowej. Na szczególną uwagę zasługuje w tym wzglę-
dzie tzw. teoria Prebisha–Singera, stworzona w połowie ubiegłego wieku. Wskazy-
wała ona na zjawisko strukturalnego pogarszania się relacji cen dóbr podstawowych 
do przetworzonych. W efekcie notuje się długookresowy proces pogarszania się 
terms of trade krajów rozwijających się, co tłumaczy ich trudną – na ogół – sytuację 
gospodarczą (Spatafora, Tytell, 2009; UNCTAD 2005; Dudziński, 1998, s. 83–89).

Jakkolwiek tezy wspomnianej teorii były niekiedy kwestionowane, zwłaszcza 
w okresach relatywnej zwyżki cen surowców (głównie lata 70. ubiegłego wieku), to 
jednak ukazane podejście dominowało w literaturze przedmiotu (Ocampo, Parra, 
2003; Budnikowski, 2001, s. 376–377). Za przyczynę długookresowego pogarszania 
się terms of trade krajów rozwijających się uznaje się relatywny spadek popytu na 
żywność i surowce rolne wraz ze wzrostem poziomu życia ludności (prawo Engla), 
a także postęp naukowo-techniczny powodujący zmniejszenie zużycia surowców 
na jednostkę produktu finalnego. Wśród przyczyn wymienia się także wzrost zna-
czenia usług we współczesnej gospodarce, które również wiążą się z relatywnie 
mniejszym zużyciem surowców.

Negatywny wpływ wspomnianych wyżej zjawisk na rozwój ekonomiczny kra-
jów rozwijających się wynika z faktu ich dużej zależności od wywozu dóbr podsta-
wowych (UNDP, 2011, s. 58). Co więcej, dość często obserwuje się także koncentra-
cję eksportu na niewielkiej liczbie towarów, czy wręcz tzw. monoeksport. Zjawiska 
te są o tyle niekorzystne, że – jak wykazują wyniki badań prezentowanych w litera-
turze przedmiotu – współczynnik korelacji między tempem wzrostu gospodarczego 
(dynamika PKB) i cenami dóbr podstawowych na rynku światowym wynosi aż 0,87 
(IMF, 2013, s. 2–3; UNDP, 2011, s. 68 ).

Dodatkowym czynnikiem, w dużym stopniu negatywnie oddziałującym na 
sytuację ekonomiczną krajów rozwijających się, są bardzo silne wahania cen su-
rowców i żywności. Wspomniane fluktuacje wiążą się z niską elastycznością po-
pytu na dobra podstawowe, przy zarazem małej elastyczności ich podaży na rynku 
światowym. Ważną rolę odgrywają ograniczenia wynikające z wpływu czynników 
przyrodniczych oraz długookresowy cykl inwestycji w górnictwie (UNDP, 2015, 
Page, Hewitt, 2011, s. 3–4 ).

Niekiedy znaczny wpływ mogą mieć również czynniki polityczne (np. w przy-
padku tranzytu). Tworzenie dużych zapasów surowców i żywności, mogących 
wpływać kompensująco na wahania cen, utrudniają z kolei relatywnie znaczne 
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koszty magazynowania wielu artykułów. Istotną rolę odgrywają też kwestie zmian 
kursu walutowego (UNCTAD, 2012, s. 1–37).

Silne wahania cen eksportowych destabilizują więc dodatkowo sytuację go-
spodarczą producentów surowców i żywności, kształtującą się – jak wspomniano 
– niekorzystnie, na skutek długookresowej tendencji pogarszania się terms of tra-
de. Kraje rozwijające się mają więc bardzo duże trudności z wygospodarowaniem 
środków finansowych na cele rozwojowe, co z kolei ogranicza możliwości zwięk-
szenia tempa wzrostu gospodarczego. Dobrze oddaje tę sytuację znane stwierdze-
nie wybitnego ekonomisty, zajmującego się problematyką krajów rozwijających się, 
R. Nurksego, który bardzo trafnie oddał istotę wspomnianej zależności, mówiąc iż 
„kraj jest biedny, bo jest biedny”. 

W literaturze od dawna wskazuje się zatem na konieczność dywersyfikacji 
struktury produkcji i eksportu krajów rozwijających się. Szczególnie akcentuje się 
kwestię konieczności rozwoju przemysłu przetwórczego, pozwoliłoby to bowiem 
złagodzić negatywne skutki nadmiernej specjalizacji surowcowo-rolnej (Nissanke, 
2011; FAO, 2011; UNCTAD, 2012, s. 7–11). Znaczną rolę odgrywa w tym aspekcie 
działalność UNCTAD. W opracowaniach tej organizacji zwraca się także dodatko-
wo uwagę na tworzenie umów stabilizujących ceny surowców i żywności (między-
narodowe umowy towarowe) oraz konieczność bezpośredniej pomocy dla krajów 
najbiedniejszych (least developed countries) ( Budnikowski, 2001, s. 376–387).

2. Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku

W ruchu cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku można wyróżnić 
dwa – zdecydowanie różniące się – okresy. W pierwszym, przypadającym w przy-
bliżeniu na I dekadę, a trwającym do kwietnia 2011 roku, notowano bardzo wysoką 
dynamikę cen, zwłaszcza surowców i żywności (tzw. boom surowcowy). Trwała 
zwyżka cen została przerwana tylko raz, na przełomie lat 2008/2009. Było to efek-
tem światowego kryzysu ekonomiczno-finansowego. 

W latach 2001–2011 ceny dóbr podstawowych wzrosły ponad trzykrotnie 
(por. tab. 1). Szczególnie wysoki wzrost wystąpił w przypadku cen ropy naftowej 
(370%, 2000 = 100). Ceny surowców i żywności bez paliw rosły w tym okresie 
wolniej (zwyżka ponad dwukrotna). Ceny dóbr przetworzonych zwiększyły się na-
tomiast w tempie wyraźnie niższym (wzrost w latach 2001–2011 zaledwie o 36%). 
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Oznaczało to więc bardzo wyraźną poprawę relacji cen surowców i żywności do 
cen dóbr przetworzonych i zarazem odwrócenie wcześniejszych długookresowych 
tendencji obserwowanych w handlu międzynarodowym (Adler, Magud, 2013; Ble-
aney, Greenaway, 1993).

Tabela 1. Wskaźniki dynamiki cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku (USD)  
(2000 = 100)

Wyszczególnienie 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Surowce i żywność ogółem 158 241 304 294 290 271 176 158
Surowce i żywność (bez paliw)* 140 202 239 215 212 204 168 165
Wyroby przemysłu 
przetwórczego** 112 125 136 124 131 131 121 117
Surowce i żywność ogółem 
(wyroby przemysłu 
przetwórczego = 100) 141 193 224 237 221 207 145 135
* Wskaźnik cen IMF.

** Wskaźnik cen ONZ.

Źródło: opracowanie własne na podstawie IMF (2017) oraz UNSTATS (2017). 

Od II kwartału 2011 roku notuje się natomiast zniżkę cen surowców i żywno-
ści, która początkowo miała umiarkowany charakter. Zaczęła się jednak wzmac-
niać w 2014 roku, a w latach 2015–2016 przybrała wręcz drastyczną formę (por. 
tab. 2). Największy spadek cen zanotowano w przypadku ropy naftowej. Obniż-
ka ich średniorocznego poziomu (w porównaniu z II kwartałem 2011 r.) wynosiła 
bowiem w latach 2015 i 2016 aż ponad 50%. Szczególnego podkreślenia wymaga 
fakt, że w styczniu 2016 roku cena ropy naftowej spadła do zaledwie 27% poziomu 
z II kwartału 2011 roku. Była ona zarazem niższa aż o 44% od średniego poziomu 
z 2005 roku (wskaźnik cen IMF).

Bardzo znaczący spadek zanotowano też w przypadku cen metali. W analizo-
wanym okresie obniżyły się one o około 50% (w 2016 r. wskaźnik wynosił 47% – II 
kwartał 2011 = 100). Stosunkowo korzystniej kształtowały się w II dekadzie XXI 
wieku ceny pozostałych grup towarowych surowców i żywności. Jakkolwiek rów-
nież w ich przypadku notowano wyraźną tendencję spadkową. W 2016 roku wskaź-
nik cen surowców i żywności (bez paliw) wynosił około 64%, a cen samej żywności 
75% (II kwartał 2011 r. = 100). 
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Tabela 2. Zmiany cen w handlu międzynarodowym w latach 2012–2015  
(II kwartał 2011 = 100)

Grupy towarowe 2012 2013 2014 2015 2016
Surowce i żywność ogółem* 92 91 85 56 53
Surowce i żywność (bez paliw)* 86 85 81 67 64
Żywność* 93 95 91 75 75
Metale* 79 76 68 52 49
Ropa naftowa* 95 95 87 46 44
Dobra przetworzone** 90 95 95 87 86
Relacje cen (dobra przetworzone = 100) 102 96 89 64 62
* Wskaźnik cen IMF.

** Wskaźnik cen UNCTAD.

Źródło: opracowanie własne na podstawie IMF (2017); UNSTATS ( 2017).

Ceny wyrobów przemysłu przetwórczego obniżały się również w omawia-
nym obecnie okresie. Skala obniżki była jednak zdecydowanie mniejsza i wyniosła 
w latach 2015–2016 13–14% (por. tab. 2). Oznaczało to więc wystąpienie wyraźnej 
poprawy relacji cen na korzyść dóbr przetworzonych i powrót do długookresowych 
relacji, notowanych w XX wieku.

Podsumowując tę część rozważań można stwierdzić, iż ceny w handlu między-
narodowym w II dekadzie XXI wieku wykazują całkowitą odmienność w porówna-
niu do poprzedniej dekady. Dotyczy to zarówno kierunków ruchu cen, ich dynamiki 
(wyraźne osłabienie tempa wzrostu średnich cen w światowym eksporcie), jak i re-
lacji cenowych między podstawowymi grupami towarów.

3. Zmiany cen a dynamika eksportu

Bezpośrednim skutkiem wyżej wspomnianych tendencji i relacji ruchu cen 
w handlu międzynarodowym było kształtowanie się cen w eksporcie poszcze-
gólnych regionów i subregionów krajów rozwijających się. Uzależnione ono było 
w znacznym stopniu od struktury towarowej wywozu (udział dóbr przetworzonych 
oraz surowców i żywności). W tym kontekście podkreślenia wymaga surowcowo-
-rolna orientacja wywozu (mały udział dóbr przetworzonych) w eksporcie Afryki 
i Ameryki Południowej. Udział dóbr przetworzonych w łącznym wywozie wynosił 
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(w 2015 r.): w przypadku Afryki zaledwie 22,09%, a Ameryki Południowej 24,4%, 
podczas gdy w łącznym światowym eksporcie – jak i w wywozie krajów rozwijają-
cych się – odsetek ten sięgał aż około 70%. Jeszcze wyższy udział dóbr przetworzo-
nych notowano w eksporcie rozwijających się krajów Azji – aż 76,8% (UNCTAD, 
2017). W przypadku całej Ameryki Łacińskiej odsetek ten wynosił 50%.

W pierwszej dekadzie XXI wieku wspomniane wyżej regiony o surowcowo-
-rolnej orientacji wywozu odznaczały się bardzo wysoką dynamiką średnich cen 
eksportowych (export unit value) – por. tabela 3. W eksporcie Afryki zanotowa-
no w tym czasie blisko trzykrotny wzrost średnich cen eksportowych (wsk. 273). 
Bardzo wysokie tempo wzrostu wystąpiło również w Ameryce Południowej, gdzie 
zanotowano ponad dwukrotny wzrost cen eksportowych (wsk. 226). W całej Ame-
ryce Łacińskiej wystąpiło niższe tempo wzrostu cen eksportowych (wzrost o 93%), 
a w rozwijających się krajach Azji ceny zwiększyły się zaledwie o 36%. Można było 
zaobserwować zatem bardzo ścisłą korelację między udziałem surowców i żywno-
ści w łącznym wywozie i dynamiką średnich cen eksportowych.

Tabela 3. Wskaźniki dynamiki cen w eksporcie krajów rozwijających się  
(export unit value) w XXI wieku

Wyszczególnienie 2010 (2000 = 100) 2015 (2010 = 100)
Świat ogółem 163 96
Kraje rozwijające się ogółem 153 100
Azja 136 102
Ameryka Łacińska 193 91
w tym: Ameryka Południowa 226 84
Afryka 273 83

Źródło: UNCTAD (2017). 

Całkowicie odmienne tendencje zanotowano w drugiej dekadzie XXI wie-
ku, ceny w wywozie Afryki i Ameryki Południowej spadły bowiem bezwzględnie 
o blisko 20%, podczas gdy w rozwijających się krajach Azji wzrosły w ujęciu bez-
względnym o 2,2%.
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Tabela 4. Średnio roczne tempo wzrostu eksportu krajów rozwijających się  
w XXI wieku (%)

Wyszczególnienie 2000–2005 2005–2010 2010–2015
Świat ogółem 11,4 6,3 1,5
Kraje rozwijające się ogółem 14,4 9,2 2,7
Azja 15,1 9,7 3,8
Ameryka Łacińska 10 6,7 0,4
w tym: Ameryka Południowa 14,3 8,8 –2,7
Afryka 17,2 9 –4,8

Źródło: UNCTAD (2016), s. 10–12.

Analiza danych zawartych w tabeli 4, dotyczących dynamiki eksportu w prze-
kroju analizowanych regionów, prowadzi do kilku interesujących wniosków.

W pierwszej dekadzie XXI wieku notowano wyraźnie wyższe, od śred-
niej światowej, średnio roczne tempo wzrostu eksportu krajów o surowcowo-rol-
nej orientacji wywozu. Zjawisko to obserwowano szczególnie wyraźnie w latach 
2001–2005. W drugiej połowie tej dekady negatywnie oddziaływał bowiem spadek 
cen surowców w okresie światowego kryzysu ekonomicznego i finansowego w la-
tach 2008–2009. Szczególnego podkreślenia wymaga bardzo wysokie w tym okre-
sie średnioroczne tempo wzrostu eksportu Afryki (ponad 17%). Było ono wyższe 
nawet od eksportu rozwijających się krajów Azji. Należy zarazem wspomnieć, iż 
dynamika łącznego eksportu w wyrażeniu wartościowym zależy nie tylko od cen, 
ale także tempa wzrostu wolumenu wywozu, a w przypadku dóbr przetworzonych 
dynamika wolumenu jest zwykle znacznie wyższa niż w odniesieniu do dóbr pod-
stawowych. Innym zasługującym na uwagę przykładem było również bardzo wy-
sokie tempo wzrostu eksportu w Ameryce Południowej (ponad 14%), podczas gdy 
w całej Ameryce Łacińskiej notowano średnioroczny wzrost o 10%. W związku 
z tym należy przypomnieć, iż udział dóbr nieprzetworzonych w eksporcie Afryki 
i Ameryki Południowej sięga blisko 80%.

W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku wystąpiło relatywne osłabie-
nie tempa wzrostu eksportu wspomnianych wyżej regionów, wywołane zniżką cen 
surowców i żywności w latach 2008–2009. Stąd też w Afryce i Ameryce Południo-
wej zanotowano średnioroczne tempo wzrostu eksportu (wprawdzie nadal wyraźnie 
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wyższe od średniej światowej), ale niższe już od dynamiki notowanej w łącznym 
eksporcie krajów rozwijających się, a tym bardziej w rozwijających się krajach Azji.

Niemniej jednak w całej pierwszej dekadzie XXI wieku dynamika wywozu 
w Afryce i Ameryce Południowej przewyższała tempo wzrostu światowego ekspor-
tu. Stąd też zaczęły pojawiać się w literaturze światowej głosy negujące aktualność 
– omówionych wcześniej – tradycyjnych tez teorii międzynarodowych stosunków 
ekonomicznych, akcentujących negatywne skutki nadmiernej specjalizacji surow-
cowo rolnej krajów i regionów (Otero, Iregui, 2011).

W tym kontekście szczególnego zaakcentowania wymaga fakt bezwzględne-
go, bardzo wyraźnego spadku eksportu regionów silnie uzależnionych od wywozu 
surowców i żywności (Afryka i Ameryka Południowa) w drugiej dekadzie XXI 
wieku. Eksport Afryki zmniejszał się wówczas średniorocznie w tempie wynoszą-
cym aż 4,8%, a Ameryki Południowej 2,7%. Spadek ten związany był oczywiście 
z sygnalizowaną wcześniej bezwzględną i relatywną obniżką cen surowców i żyw-
ności.

Odmienne tendencje notowano w eksporcie krajów Azji, w którym zdecydo-
wanie dominują dobra przetworzone. W drugiej dekadzie XXI wieku wywóz roz-
wijających się krajów Azji rósł w tempie ponad dwukrotnie wyższym od średniej 
światowej (1,5% ) i wyższym od przeciętnego tempa wzrostu występującego w kra-
jach rozwijających się ogółem (2,7% ) – por. tabela 4.

Można więc ogólnie stwierdzić, że specjalizacja eksportowa oparta na wy-
robach przemysłu przetwórczego przynosi – w dłuższym horyzoncie czasowym – 
większą stabilność cen, przy uzyskiwaniu jednocześnie wyraźnie wyższego tempa 
wzrostu wolumenu wywozu. W latach 2000–2015 wolumen eksportu zwiększył się 
w przypadku rozwijających się krajów Azji ponad trzykrotnie (wsk. 323, 2000 = 
100), natomiast w przypadku krajów Afryki wzrósł o 90%, a Ameryki Południowej 
o 65%. (UNCTAD, 2017).

Syntetycznym odzwierciedleniem wpływu cen i wolumenu wywozu jest 
kształtowanie się wskaźników dynamiki łącznego eksportu w wyrażeniu warto-
ściowym. W całym okresie lat 2001–2015 wartość eksportu rozwijających się kra-
jów Azji wzrosła blisko czterokrotnie (wsk. 395, 2000 = 100 ), podczas gdy w przy-
padku krajów Afryki i Ameryki Południowej wzrósł ponad dwukrotnie i wynosił 
odpowiednio: 267 i 279.
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Przeprowadzona wyżej analiza wskazuje więc, iż przedstawione w pierwszej 
części opracowania poglądy opowiadające się za dywersyfikacją gospodarki i eks-
portu, oraz akcentujące negatywne skutki surowcowo rolnej specjalizacji wywozu, 
znajdują w XXI wieku nadal potwierdzenie.

Podsumowanie

Przeprowadzone w opracowaniu rozważania wskazują, że również w XXI 
wieku znajduje potwierdzenie tradycyjna teza teorii międzynarodowych stosunków 
ekonomicznych, akcentująca negatywne skutki silnej zależności krajów rozwijają-
cych się od eksportu surowców i żywności. Wprawdzie w pierwszej dekadzie – pod 
wpływem silnego wzrostu cen dóbr podstawowych – zaczęły pojawiać się głosy 
podważające aktualność wspomnianej tezy, to jednak sytuacja istniejąca w drugiej 
dekadzie dobitnie potwierdza negatywne – na dłuższą metę – skutki silnej zależno-
ści od wywozu dóbr podstawowych. Wzorcowym tego przykładem są analizowane 
w opracowaniu Afryka i Ameryka Południowa. Znacznie lepiej wyglądała sytuacja 
rejonów mniej zależnych od surowców i żywności (cała Ameryka Łacińska wraz 
z Ameryką Środkową). Najlepsze wyniki eksportowe zanotowała natomiast Azja, 
w której wywozie dominują dobra przetworzone.

Aktualne pozostają zatem – już dawno przedstawiane w literaturze i na forum 
organizacji międzynarodowych – głosy wskazujące na konieczność prowadzenia 
polityki uprzemysłowienia i dywersyfikacji gospodarki i eksportu. Wymaga to tym 
silniejszego zaakcentowania, iż w pierwszej dekadzie XXI wieku obserwowano na 
znaczną skalę procesy deindustrializacji i tzw. prymaryzacji, szczególnie w Afryce 
i Ameryce Południowej.
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SOME REMARKS ON AGRICULTURAL AND RAW MATERIALS EXPORT SPECIALIZATION  
OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE 21ST CENTURY

Abstract

The international trade situation in second decade of 21st century clearly confirms 
negative – in long run – effects of strong dependence on primary goods export. Africa and 
South America, which have been scrutinized in this paper, are the evident demonstration of 
this issue. Situation of less raw materials and food dependent regions (i.e. Latin America in-
cluding Central America) looked much better. Results of Asia were the best, due to its export 
specialization in manufactured goods. Long time ago formulated – both in the literature and 
on international organizations’ forums – opinions indicating the need for industrialization 
policy and economy diversification are therefore still valid, because deindustrialization and 
primarization processes, especially in Africa and South America, were noticed on signifi-
cant scale in the first decade of 21st century.

Keywords: terms of trade, developing countries, world prices, international trade

JEL codes: E64, F10, F14, F40
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Jej uszczegółowienie znalazło się w komunikacie Zamknięcie obiegu – plan dzia-
łania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym z 2015 roku. Gospodarka 
cyrkulacyjna zakłada poprawę efektywności gospodarki odpadami poprzez wzrost 
ilości odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zminimali-
zowanie ilości odpadów składowanych. Ma ona wspólne cechy z koncepcją zielonej 
gospodarki, której jednym z kluczowych obszarów jest odzysk i recykling odpa-
dów, a także z ekologią przemysłową, której istotą jest naśladowanie w procesach 
przemysłowych naturalnych procesów zachodzących w ekosystemach. Gospodarka 
cyrkulacyjna jest odpowiedzią nie tylko na problemy ekologiczne, ale też na związa-
ne z nimi problemy gospodarcze, takie jak wzrost cen surowców na skutek ich wy-
czerpywania się oraz rosnąca zależność od dostawców surowców z innych krajów. 
W Polsce od 2001 roku działają organizacje odzysku, których zadaniem jest reali-
zowanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów, a także edukacja ekologiczna 
społeczeństwa.

Celem artykułu jest określenie roli organizacji odzysku w budowaniu gospo-
darki o obiegu zamkniętym. W pracy zastosowano metody badawcze, takie jak 
analiza literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych dotyczących odzysku i re-
cyklingu odpadów oraz analiza danych statystycznych dostępnych w bazach GUS.

1. Pojęcie i główne założenia gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym, nazywana inaczej gospodarką cyrku-
lacyjną lub okrężną, jest przedmiotem zainteresowania nauki, biznesu i polityki. 
Jej podstawę stanowi społeczeństwo recyklingu, którego celem jest minimalizacja 
powstawania odpadów oraz wykorzystanie odpadów jako surowców (Burchard-
Dziubińska, 2017, s. 11). Gospodarka cyrkulacyjna jest również definiowana jako 
odnawialna i odtwarzalna dzięki takiemu projektowaniu dóbr, które zapewni naj-
wyższy poziom użyteczności i wartości produktów, komponentów i materiałów 
przez cały cykl ich życia (Ellen MacArthur Foundation, 2013, s. 22). Można też ją 
rozumieć jako restrukturyzację systemów przemysłowych w kierunku wspierania 
systemów naturalnych poprzez stosowanie takich metod, jak recykling, zapewniają-
cych zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz minimalizację emisji 
zanieczyszczeń i odpadów (Preston, 2012, s. 3).
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W polityce ekologicznej Unii Europejskiej podkreślono, że istotą gospodarki 
o obiegu zamkniętym jest wykorzystanie odpadów powstałych w całym cyklu ży-
cia produktu. Jej efektem jest nie tylko ograniczenie zużycia surowców, ale także 
zmniejszenie ilości składowanych odpadów, co w wielu krajach, także i w Polsce, 
stanowi ciągle nierozwiązany problem. Charakterystyczne działania w ramach go-
spodarki cyrkulacyjnej obejmują:

 – ograniczenie ilości materiałów wymaganych do świadczenia konkretnej 
usługi (ograniczenie masy),

 – wydłużenie okresu użytkowania produktów (trwałość),
 – ograniczenie zużycia energii i materiałów w produkcji i podczas użytkowa-

nia (efektywność),
 – ograniczenie wykorzystania materiałów niebezpiecznych lub trudnych do 

recyklingu w produktach i procesach produkcji (substytucja),
 – stworzenie rynków dla surowców wtórnych (recykling),
 – projektowanie produktów łatwiejszych do utrzymania, naprawy lub recy-

klingu (ekoprojektowanie),
 – ograniczanie generowania odpadów przez konsumentów (edukacja ekolo-

giczna),
 – zachęcanie przedsiębiorstw do wzajemnego wykorzystywania swoich pro-

duktów ubocznych (symbioza przemysłowa),
 – stymulowanie warunków sprzyjających proekologicznym wyborom konsu-

mentów poprzez rozwój usług dzierżawy, wynajmu lub współużytkowania 
produktów (ponowne użycie) (Komisja Europejska, 2014).

W Komunikacie Komisji Europejskiej Zamknięcie obiegu – plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym z 2015 roku, zwrócono dodatkowo 
uwagę na konieczność stosowania rozwiązań określających wpływ produktów na 
środowisko oraz wyznaczenie standardów jakościowych dla surowców wtórnych. 
Specyficznych rozwiązań wymagają też tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, 
surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa i bioprodukty (Komisja 
Europejska, 2015). Za jedno z priorytetowych zadań uznano zapewnienie finanso-
wania gospodarki cyrkulacyjnej na poziomie ponad 650 mln euro w ramach progra-
mu Horyzont 2020 i 5,5 mld euro w ramach funduszy strukturalnych.

Model gospodarki cyrkulacyjnej generuje nie tyko korzyści środowiskowe, 
ale także ekonomiczne i społeczne. Możliwa jest redukcja kosztów i zmniejszenia 
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uzależnienia od pierwotnych zasobów naturalnych, przy jednoczesnej stymulacji 
wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy (Komisja Europejska, 2014, s. 5).

W polskich opracowaniach dotyczących gospodarki cyrkulacyjnej zwraca się 
szczególną uwagę na etap projektowania, w którym konieczne jest priorytetowe 
traktowanie takich kwestii, jak: minimalizacja zużycia materiałów i energii, za-
niechanie stosowania substancji niebezpiecznych, możliwość naprawy i ponownego 
użycia lub recyklingu przedmiotu, a także wykorzystania materiałów pochodze-
nia biologicznego. W tym celu należałoby zapewnić projektantom dostęp do pro-
gramów z danymi o materiałach, procesach i bilansach ekologicznych, a także do 
profesjonalnych szkoleń i poradników. Potrzebna jest też odpowiednia edukacja 
ekologiczna, której zadaniem jest dostarczenie wiedzy oraz uświadomienie warto-
ści ekoprojektowania zarówno projektantom, jak i producentom oraz konsumentom 
(Bachorz, 2017, s. 26–28).

2. Organizacje odzysku w Polsce

W Polsce w stosunku do odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów 
oraz baterii i akumulatorów został ustanowiony prawnie obowiązek zapewnienia 
minimalnych poziomów odzysku i recyklingu. W sytuacji nieosiągnięcia tych po-
ziomów przedsiębiorcy są zobowiązani do ponoszenia opłaty produktowej. Obo-
wiązek ten przedsiębiorstwa mogą wykonywać samodzielnie lub korzystać z usług 
organizacji odzysku. Są to spółki akcyjne, których przedmiotem działania jest wy-
łącznie organizowanie, zarządzanie lub prowadzenie przedsięwzięć związanych 
z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekolo-
giczna (Ustawa, 2001).

Działalność organizacji odzysku polega głównie na zbiórce odpadów oraz 
przekazaniu ich do instalacji odzysku lub recyklingu (rys. 1). Poświadcza ona też 
wykonanie przez przedsiębiorstwo nałożonego na nie obowiązku za pomocą doku-
mentów DPO (Dokument Poświadczający Odzysk) i DPR (Dokument Poświadcza-
jący Recykling). Organizacje odzysku prowadzą też edukację ekologiczną społe-
czeństwa w zakresie gospodarki odpadami.
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Rysunek 1. Miejsce organizacji odzysku w systemie odzysku i recyklingu odpadów

 

Organizacja 
odzysku 

Instalacje 
recyklingu 

Instalacje odzysku 

Producent/ 
sprzedawca 

Źródło: opracowanie własne.

Istnieje duże zróżnicowanie organizacji odzysku na polskim rynku, przede 
wszystkim pod względem skali i zasięgu ich działalności oraz rodzajów odpadów, 
które zbierają. Nie istnieje żaden oficjalny wykaz istniejących organizacji odzysku. 
Jedyny rejestr organizacji odzysku zajmujących się zużytym sprzętem elektrycz-
nym i elektronicznym (ZSEE) prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowi-
ska. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Ustawa, 2015). W 2017 roku w rejestrze GIOŚ znajdowało się 
osiem organizacji odzysku ZSEE.

Według informacji zebranych w urzędach marszałkowskich w 2015 roku 
funkcjonowały na polskim rynku 33 organizacje odzysku. Ich rozmieszczenie jest 
mocno zróżnicowanie regionalnie. Zdecydowanym liderem pod względem liczby 
organizacji odzysku jest województwo mazowieckie, na terenie którego zarejestro-
wanych jest 16 podmiotów. W siedmiu województwach, takich jak: lubelskie, lubu-
skie, łódzkie, opolskie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie nie ma zarejestrowanej 
ani jednej takiej działalności.

Brak referencyjnego wykazu organizacji odzysku prowadzonego przez insty-
tucję publiczną powoduje trudności w znalezieniu przez producentów wiarygod-
nego podmiotu. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań opracował 
kryteria oceny organizacji odzysku, które mogą pomóc producentom w podjęciu 
decyzji o jej wyborze. Według tej instytucji należy sprawdzić między innymi takie 
aspekty, jak:

 – stosowanie jednakowych stawek opłat na poszczególne grupy materiałowe 
dla wszystkich przedsiębiorców przekazujących organizacji obowiązki od-
zysku i recyklingu,
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 – prowadzenie wiarygodnej analizy kosztów zbiórki lub skupu poszczegól-
nych rodzajów odpadów,

 – ujawnianie danych i wskaźników efektywności prowadzonej działalności,
 – krajowy zasięg działalności oraz równe prawa i możliwość korzystania 

z usług dla przedsiębiorców z terenu całej Polski (COBRO, 2017).
W ocenie tej preferowane są organizacje odzysku, które wdrożyły systemy 

zarządzania jakością czy też systemy zarządzania środowiskowego. Ważne też są 
działania z zakresu edukacji ekologicznej, takie jak prowadzenie publicznych kam-
panii edukacyjnych czy też sponsorowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej 
społeczeństwa.

3. Realizacja zadań z zakresu odzysku i recyklingu odpadów  
oraz edukacji ekologicznej

W hierarchii postępowania z odpadami, odzysk i recykling zajmują drugie 
w kolejności miejsce po zapobieganiu powstawaniu odpadów. Recykling zdefinio-
wany jest jako taki odzysk, w wyniku którego odpady są ponownie przetwarzane 
na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym lub innym 
celu. Obejmuje on ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling or-
ganiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na mate-
riały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk 
(Ustawa, 2012). Możliwość ponownego wykorzystania odpadów wynika z faktu, 
że produkty te są wykonane z materiałów odnawialnych, co oznacza, że można 
przywrócić im pierwotne właściwości, odzyskać z nich poszczególne składniki lub 
usunąć niebezpieczne elementy poprzez odpowiednie postępowanie z nimi (Rosik-
-Dulewska, 2015, s. 38).

W Polsce w ostatnich latach, według Głównego Urzędu Statystycznego, co 
roku wytwarzanych jest ponad 120 mln ton odpadów przemysłowych, w stosunku 
do ogólnej ilości odpadów przemysłowych, w statystyce publicznej nie ma dostęp-
nych danych dotyczących recyklingu. Można natomiast określić poziom ich odzy-
sku, który od 2007 do 2015 roku wynosił ponad 70%. Jest to wynikiem obowiązy-
wania w stosunku do niektórych rodzajów odpadów przemysłowych, minimalnych 
poziomów odzysku i recyklingu. Przykładem mogą być zużyte opony, dla których 
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wymagany poziom odzysku w latach 2007–2015 wynosił 75%, a recyklingu 15%, 
a realizację tego obowiązku przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zrealizowane poziomy odzysku i recyklingu zużytych opon  
w latach 2007–2015 (%)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Osiągnięty poziom 
– odzysku 92,0 82,2 74,0 82,1 95,6 84,1 55,3 81,6 80,6
– recyklingu 23,9 23,0 19,8 36,6 30,0 23,7 16,0 26,4 22,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2007, 2010, 2016).

W przypadku zużytych opon stosowany jest głównie odzysk energetycz-
ny w cementowniach, zaś w drugiej kolejności recykling materiałowy. W latach 
2007–2015 wymagane poziomy odzysku i recyklingu opon były zwykle osiągane 
(GUS, 2007, 2010, 2016). Wyjątek stanowi 2009 rok, w którym poziom odzysku był 
nieznacznie niższy (74%), natomiast w 2013 roku wskaźnik ten wyniósł jedynie 
55,3%. Związane było to ze zmianą prawa, polegającą na likwidacji od 2014 roku 
możliwości przenoszenia na następny rok nadwyżek tonażowych w zakresie odzy-
sku zużytych opon (Ustawa, 2013). Z tego powodu 2013 rok był ostatnim, w którym 
można było uwzględnić nadwyżki uzyskane z wcześniejszych lat i dlatego faktycz-
nie wykonany w tym roku odzysk zużytych opon był niższy.

W osiąganie wymienionych wyżej poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
zaangażowane są organizacje odzysku, w tym największy udział w rynku (ok. 60%) 
posiada Centrum Utylizacji Opon. Pozostałe podmioty zajmujące się tą działalno-
ścią to Eurobac, Energa, Glob Kon-Wit Polska, Oiler i Dol-Eko.

Zużyte opony stanowią przykład zmiany z niepotrzebnego, szkodliwego od-
padu w pożądany produkt. Jest to zgodne z celami gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Jeszcze kilka lat temu przyjęcie zużytych opon przez cementownie do odzysku 
energetycznego związane było z koniecznością poniesienia kosztów tej usługi, pod-
czas gdy obecnie to cementownie płacą za dostarczone opony.

Zużyte opony są również przykładem skutecznego zastosowania na polskim 
rynku rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jest to podejście, które zobowią-
zuje producenta do zebrania i zagospodarowania odpadów powstałych z produktów, 
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które wprowadza na rynek. Stanowi ono zachętę do analizowania całego cyklu ży-
cia produktu.

Ministerstwo Rozwoju w projekcie dokumentu Mapa drogowa – w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym z 2016 roku rekomenduje przyjęcie takich regula-
cji prawnych, które zachęcałyby producentów do stosowania rozszerzonej odpowie-
dzialności (Ministerstwo Rozwoju, 2016, s. 7). Skuteczność tego narzędzia zależy 
od wprowadzenia czytelnych praw i obowiązków dla producentów, które jednocze-
śnie nie utrudnią im prowadzenia działalności gospodarczej.

Drugim aspektem działalności organizacji odzysku jest edukacja ekologicz-
na społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami. Przybiera ona najczęściej takie 
formy, jak:

 – warsztaty i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw,
 – zewnętrzne akcje edukacyjne,
 – konferencje i seminaria,
 – konkursy zachęcające do segregacji odpadów,
 – wystąpienia na festynach, piknikach, wystawach, targach,
 – wyposażenie szkół i przedszkoli w materiały edukacyjne,
 – wydawnictwa ekologiczne w postaci czasopism, folderów, broszur, filmów 

i innych materiałów edukacyjnych,
 – portale internetowe dotyczące gospodarki odpadami.

Od 2014 roku edukacja ekologiczna jest obowiązkowa dla wszystkich przed-
siębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, baterie lub akumulatory 
oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny. Na publiczną kampanię edukacyjną przed-
siębiorca musi przeznaczyć co najmniej 2% wartości wymienionych wyżej produk-
tów wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku. Działania edukacyjne powinny 
uwzględniać informowanie konsumentów w szczególności o:

 – możliwym wpływie odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
 – zaleceniu prowadzenia selektywnej zbiórki,
 – dostępnych systemach zwrotu, zbierania, recyklingu i odzysku,
 – roli organizacji odzysku w recyklingu odpadów,
 – znaczeniu symboli stosowanych do znakowania wprowadzanych do obrotu 

towarów (Ustawa, 2013).
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Podsumowanie

Jednym z priorytetów w gospodarce o obiegu zamkniętym jest zmiana podej-
ścia do polityki odpadowej, w tym przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, 
kiedy odpady będą przekształcane w zasoby. Organizacje odzysku przejmujące 
obowiązki przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu odpadów oraz prowa-
dzące edukację ekologiczną społeczeństwa, są ważnym elementem tego systemu.

Istnieje duże zróżnicowanie wśród organizacji odzysku pod względem skali 
oraz zasięgu terytorialnego ich działalności. Brak jest zweryfikowanych aktual-
nych danych na temat liczby działających organizacji odzysku na rynku polskim, 
co utrudnia producentom wybór odpowiedniego podmiotu. Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska prowadzi jedynie rejestr organizacji odzysku zajmujących się 
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zużyte opony są odpadem, który zmienił się w pożądany zasób do produkcji. 
Jest to efektem skutecznie działających instrumentów ekonomicznych w gospodar-
ce odpadami, w tym uwzględniania rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Niektóre organizacje odzysku prowadzą długoletnią efektywną edukację eko-
logiczną społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami. Jej znaczenie będzie co-
raz większe, ponieważ zmiany w prawie od 2014 roku wymuszają stosowanie tego 
instrumentu społecznego oddziaływania.
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THE ROLE OF RECOVERY ORGANISATIONS  
IN THE CREATION OF A CIRCULAR ECONOMY

Abstract

The aim of this article is to identify the role of recovery organizations in the creation 
of a circular economy. The article discusses the concept of circular economy, its principles 
and main activities. EU and national documents containing the basics of the circular econ-
omy were indicated. Low regulations and the scope of activity of the recovery organization 
in Poland were discussed. In the last part of the paper, the effects of these activities were 
assessed in two main areas of activity of the researched organizations: waste recovery and 
recycling and environmental education of the society.

Keywords: recovery organisations, circular economy, recovery, recycling, environmental 
education
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Wprowadzenie

Współcześnie synonimem nowoczesnej gospodarki jest tak zwana gospodarka 
oparta na wiedzy, charakteryzująca się między innymi wysokim poziomem nakła-
dów krajowych brutto na prace badawczo-rozwojowe (GERD). Celem artykułu jest 
przeanalizowanie zmian poziomu GERD w starych i nowych krajach członkow-
skich Unii Europejskiej, co pozwoli wykazać, czy i w jakim stopniu nowe kraje 
członkowskie doganiają kraje „piętnastki”. Dodatkowo przeprowadzono analizę 
struktury finansowania prac badawczo-rozwojowych i wydatkowania środków 
na B+R, aby na tej podstawie przedstawić zmiany wskaźnika efektywności B+R 
w sektorze prywatnym, państwowym i na uczelniach wyższych krajów członkow-
skich Unii Europejskiej.

W pracy wykorzystano dane statystyczne z lat 1996–2014 publikowane przez 
UNESCO i Eurostat. W ramach przeprowadzonych badań korzystano z metod sta-
tystyki opisowej (analiza dynamiki i struktury), a także autorskiego wskaźnika 
efektywności B+R opracowanego na podstawie powszechnie znanego wskaźnika 
terms of trade.

1. Zmiany nakładów krajowych brutto na B+R w UE w latach 1996–2014

Internet rzeczy, inteligentne usługi, Big Data, rozwój druku 3D i zastosowań 
sztucznej inteligencji czy przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej to zja-
wiska, które są współcześnie utożsamiane z tak zwaną czwartą rewolucją przemy-
słową (Hermann i in., 2015; Geissbauer i in., 2016). U podstaw tych dynamicznie 
zachodzących przemian leży oczywiście rozwój Internetu i technologii teleinforma-
tycznych. Z drugiej jednak strony nadal nie tracą na znaczeniu tradycyjne czynniki 
wpływające na innowacyjność gospodarki, takie jak między innymi wielkość i ja-
kość kadry naukowo-badawczej, liczba patentów, a przede wszystkim – wielkość 
nakładów krajowych brutto na B+R (GERD).

Należy podkreślić, że już wiele lat temu dostrzeżono znaczenie innowacji 
i osiągnięć postępu naukowo-technicznego w budowaniu trwałych przewag konku-
rencyjnych rozszerzającej się Unii Europejskiej. Pod koniec ubiegłego stulecia Ko-
misja Europejska przyjęła zatem strategię e-Europe, która miała przyspieszyć pro-
ces tworzenia europejskiego społeczeństwa cyfrowego i zintensyfikować działania 
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na rzecz likwidacji wykluczenia cyfrowego w krajach członkowskich (James, 2003; 
Montagnier, Wirthmann, 2011). Z kolei głównym celem Programów Ramowych 
UE, w szczególności opracowanego na lata 2014–2020 Programu Ramowego „Ho-
ryzont 2020”, było zwiększenie roli Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych 
i innowacji (Veugelers, Cincera, 2015). Bez efektywnie działających mechanizmów 
tworzenia wiedzy i komercjalizacji wyników badań rola Unii Europejskiej we 
współczesnej gospodarce światowej będzie bowiem maleć, nie tylko w porówna-
niu z wysoko rozwiniętymi gospodarkami Stanów Zjednoczonych czy Japonii, ale 
również w kontekście rosnącego znaczenia nowo uprzemysłowionych krajów azja-
tyckich.

Jednym z istotniejszych, długoterminowych celów programu „Horyzont 2020” 
jest znaczne zwiększenie nakładów (publicznych i prywatnych) na prace badaw-
czo-rozwojowe. Przyjęto zatem, że do 2020 roku nakłady krajowe brutto na B+R 
(GERD) w wszystkich krajach członkowskich UE powinny osiągnąć poziom 3% 
PKB. O tym, jak trudne dla większości krajów Unii Europejskiej może być to wy-
zwanie, świadczą dane zaprezentowane w tabelach 1 i 2.

W roku 2014 średnia wielkość nakładów krajowych brutto na B+R dla krajów 
„starej” Unii wynosiła 2,1% PKB, a zatem była znacznie niższa niż w Japonii i Sta-
nach Zjednoczonych (por. tab. 1). Należy jednak zaznaczyć, że w większości krajów 
„piętnastki” wzrost tego wskaźnika w latach 2004–2014 był znacznie większy niż 
w latach 1996–2004. W rezultacie, w 2014 roku Austria, Dania, Finlandia i Szwecja 
osiągnęły założony poziom GERD, a w Niemczech i Belgii nakłady te były tylko 
nieznacznie niższe. Nie zmienia to jednak faktu, że w latach 1996–2014 w większo-
ści krajów „piętnastki” poziom nakładów na B+R wzrósł tylko nieznacznie i pod ko-
niec tego okresu kształtował się na poziomie dużo niższym niż docelowe 3% PKB.

Tabela 1. Nakłady krajowe brutto na B+R (GERD) w relacji do PKB (%)  
w latach 1996–2014

Wyszczególnienie 1996 2004 2014 Dynamika 
1996–2004* 2004–2014*

1 2 3 4 5 6

Austria 1,6 2,2 3,0 137 137
Belgia 1,7 1,8 2,5 105 136
Dania 1,8 2,4 3,1 134 127
Finlandia 2,5 3,3 3,2 135 96
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1 2 3 4 5 6

Francja 2,2 2,1 2,3 94 108
Grecja 0,4a 0,5 0,8 123 159
Hiszpania 0,8 1,0 1,2 132 119
Holandia 1,9 1,8 2,0 97 109
Irlandia 1,3 1,2 1,5 93 129
Luksemburg .. 1,6 1,3 .. 78
Niemcy 2,1 2,4 2,9 113 118
Portugalia 0,5 0,7 1,3 133 176
Szwecja 3,3a 3,4 3,2 102 93
Wielka Brytania 1,7 1,6 1,7 94 105
Włochy 0,9 1,1 1,3 111 122
UE-15 1,6 1,8 2,1 111 114
Bułgaria 0,5 0,5 0,8 93 168
Chorwacja .. 1,0 0,8 .. 77
Cypr 0,2b 0,3 0,5 166 139
Czechy 0,9 1,1 2,0 128 174
Estonia 0,6b 0,9 1,4 149 169
Litwa 0,5 0,8 1,0 153 135
Łotwa 0,4 0,4 0,7 101 172
Malta .. 0,5 0,8 .. 160
Polska 0,7 0,6 0,9 85 169
Rumunia 0,7 0,4 0,4 54 100
Słowacja 0,9 0,5 0,9 56 177
Słowenia 1,3 1,4 2,4 108 174
Węgry 0,6 0,9 1,4 137 159
UE-13 0,7 0,7 1,1 108 152
Japonia 2,8 3,1 3,6 113 114
USA 2,4 2,5 2,7c 102 109
Świat 1,4 1,5 1,7 107 112
Europa Środkowo-Wschodnia 0,8 0,9 1,1 107 124
Azja Wschodnia i Oceania 1,4 1,6 2,1 118 126
Ameryka Północna i Europa Zachodnia 2,0 2,2 2,4 105 112
Azja Południowa i Zachodnia 0,5 0,6 0,7 122 117

* W przypadku Grecji, Szwecji, Cypru, Estonii i USA – dynamika w odpowiednich latach.
a Dane z 1997 roku.
b Dane z 1998 roku.
c Dane z 2013 roku.

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie UNESCO (2017).

Nowe kraje członkowskie UE charakteryzowały się z kolei w badanym okre-
sie szybko rosnącymi nakładami krajowymi brutto na B+R, jednak ze względu na 
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niską bazę nie udało się im jak na razie nawet zbliżyć do poziomu wyznaczonego 
w programie „Horyzont 2020”. W roku 2014 jedynie Słowenia i Czechy przekro-
czyły poziom 2% PKB, natomiast zdecydowana większość krajów tej grupy (w tym 
Polska) nie osiągnęła nawet jednego procenta PKB.

Dla porównania, w tabeli 2 przedstawiono nakłady krajowe brutto na B+R 
w ujęciu per capita. Przyjmując za poziom odniesienia nakłady na ten cel w Japo-
nii i Stanach Zjednoczonych, można zauważyć, że w latach 1996–2014 średnia dla 
krajów „piętnastki” znacznie się do nich zbliżyła (w 1996 roku stanowiła 54 i 50% 
GERD per capita Japonii i USA, a w 2014 roku – odpowiednio 71 i 59%). Jeśli 
chodzi o najlepsze pod tym względem kraje UE-15, w 2014 roku analizowane na-
kłady Austrii, Niemiec i krajów skandynawskich osiągnęły poziom porównywalny 
do Japonii i USA, natomiast najgorsze pod tym względem pozostały kraje południa 
Europy, tj. Grecja, Portugalia, Hiszpania i Włochy.

Z kolei GERD per capita nowych krajów członkowskich charakteryzowały 
się w badanym okresie znacznie większą dynamiką, lecz mimo to tylko nielicznym 
krajom tej grupy udało się zbliżyć do poziomu unijnych krajów Południa. Należy do 
nich zaliczyć Czechy, Estonię i Węgry, a w szczególności Słowenię, która w ciągu 
niespełna dwóch dekad prawie osiągnęła średnią dla krajów „piętnastki”. Analo-
gicznie jak w przypadku GERD w relacji do PKB, nakłady Polski kształtowały 
się na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej (w 2014 roku gorsze 
pod tym względem od naszego kraju były jedynie Rumunia, Cypr, Bułgaria, Łotwa 
i Chorwacja).

Nawiązując do wspomnianego na początku tej części współczesnego wyścigu 
konkurencyjnego między krajami wysoko rozwiniętymi a nowo uprzemysłowio-
nymi gospodarkami azjatyckimi, warto zwrócić uwagę na dane zaprezentowane 
w dolnej części tabel 1 i 2. W badanym okresie nakłady na B+R w relacji do PKB 
krajów azjatyckich (w szczególności z Azji Wschodniej) zwiększyły się o ponad po-
łowę, w 2014 roku nieznacznie tylko ustępując nakładom ponoszonym przez kraje 
rozwinięte z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Proces doganiania krajów 
rozwiniętych przez kraje azjatyckie jest równie spektakularny, gdy weźmie się pod 
uwagę zmiany GERD per capita. W latach 1996–2014 wskaźnik ten dla krajów Azji 
Wschodniej i Oceanii wzrósł ponad dwukrotnie, osiągając w 2014 roku niespełna 
30% wartości dla krajów Ameryki Północnej i Europy Zachodniej (dla porównania, 
w 1996 roku było to zaledwie 13%).
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Tabela 2. Nakłady krajowe brutto na B+R (GERD) per capita (USD w cenach stałych z 
2005 r.) w latach 1996–2014

Wyszczególnienie 1996 2004 2014
Dynamika 

1996–2004* 2004–2014*

1 2 3 4 5 6

Austria 458 741 1113 162 150
Belgia 473 585 842 123 144
Dania 527 808 1022 153 126
Finlandia 573 1038 1010 181 97
Francja 588 647 724 110 112
Grecja 82a 132 172 161 130
Hiszpania 171 282 328 165 116
Holandia 571 663 767 116 116
Irlandia 305 453 623 149 138
Luksemburg .. 1083 879 .. 81
Niemcy 617 784 1065 127 136
Portugalia 102 161 278 157 173
Szwecja 894a 1138 1159 127 102
Wielka Brytania 470 547 612 116 112
Włochy 250 307 349 123 113
UE-15 434 625 729 144 117
Bułgaria 36 45 105 125 237
Chorwacja .. 156 126 .. 81
Cypr 34b 65 84 188 130
Czechy 156 240 498 154 207
Estonia 59b 128 284 217 222
Litwa 39 101 211 261 210
Łotwa 27 51 125 185 247
Malta .. 110 213c .. 194
Polska 63 74 180 117 245
Rumunia 50 35 50 69 143
Słowacja 104 78 199 75 256
Słowenia 214 316 600 147 190
Węgry 75 143 253 191 177
UE-13 78 118 225 152 190
Japonia 799 949 1030 119 109
USA 880 1075 1242c 122 116
Świat 114 146 210 129 143
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1 2 3 4 5 6

Europa Środkowo-Wschodnia 62 92 153 148 167
Azja Wschodnia i Oceania 79 123 259 157 211
Ameryka Północna i Europa Zachodnia 623 781 930 125 119
Azja Południowa i Zachodnia 12 19 35 158 189

* W przypadku Grecji, Szwecji, Cypru, Estonii, Malty i USA – dynamika w odpowiednich latach.
a Dane z 1997 roku.
b Dane z 1998 roku.
c Dane z 2013 roku.

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie UNESCO (2017).

Podsumowując, doganianie krajów „starej” Unii przez nowe kraje członkow-
skie pod względem GERD wyraźnie przyspieszyło po roku 2004, jednak nadal gru-
py te dzieli znaczny dystans – zarówno pod względem nakładów krajowych brutto 
na B+R w relacji do PKB, jak i w nakładach per capita. Jest to tym bardziej nieko-
rzystne, że coraz większą konkurencją pod tym względem dla nowych członków 
UE są nowo uprzemysłowione kraje azjatyckie. Innymi słowy, nowe kraje człon-
kowskie zbyt wolno doganiają kraje „piętnastki” (tym samym większości z nich bę-
dzie bardzo trudno osiągnąć cel przyjęty w programie „Horyzont 2020”), z drugiej 
natomiast strony coraz bardziej przegrywają w wyścigu innowacyjnym i technolo-
gicznym z nowo uprzemysłowionymi krajami azjatyckimi.

2. Efektywność działalności B+R głównych interesariuszy procesów innowacyjnych

Nakłady krajowe brutto na B+R są ważnym czynnikiem oddziałującym na 
innowacyjność i konkurencyjność międzynarodową, jednak równie ważny jest sto-
pień zaangażowania w te działania przedsiębiorstw, państwa i uczelni wyższych. 
Publikowane od dekady rankingi innowacyjności dość jednoznacznie wskazują, że 
większe zaangażowanie sektora prywatnego w prace badawczo-rozwojowe prze-
kłada się zazwyczaj na wyższą innowacyjność gospodarki (The Global Innovation 
Index, 2016). Z drugiej jednak strony, w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy 
na znaczeniu zyskują także inni interesariusze, tzn. sektor publiczny i uczelnie wyż-
sze. Mogą oni na przykład bardziej aktywnie współuczestniczyć w badaniach sto-
sowanych i eksperymentalnych pracach rozwojowych, współtworzyć środowisko 
sprzyjające powstawaniu innowacyjnych firm technologicznych, a także ograniczać 
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ryzyko inwestycyjne związane z działalnością innowacyjną (Lee, 1988; Stoneman, 
2003; OECD, 2011; Mazzucato, 2015).

W tabeli 3 zaprezentowano dane porównawcze dotyczące finansowania prac 
badawczo-rozwojowych w UE-28, Japonii i Stanach Zjednoczonych. I tak, w deka-
dzie 2004–2014 w krajach „starej” Unii o niespełna pięć punktów procentowych 
spadł udział sektora prywatnego, jednocześnie w podobnym stopniu zwiększyło się 
zaangażowanie zagranicy, czyli prawdopodobnie zagranicznych korporacji transna-
rodowych. Należy jednak zaznaczyć, że udział firm w finansowaniu wydatków na 
B+R był w tych krajach znacznie niższy niż w Japonii i Stanach Zjednoczonych. 
Większy był w nich natomiast udział państwa – w 2014 roku średnia dla UE-15 była 
aż o 20 punktów procentowych większa niż w Japonii, a o 10 punktów procento-
wych większa niż w Stanach Zjednoczonych.

W nowych krajach członkowskich UE dostrzec z kolei można relatywnie niski, 
nieprzekraczający 40% udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu nakładów 
na B+R, przy czym w latach 2004–2014 wyraźna tendencja rosnąca wystąpiła je-
dynie w Słowenii, na Węgrzech, na Litwie i w Polsce. W większości krajów tej 
grupy spadło także zaangażowanie sektora publicznego (najbardziej w Bułgarii, na 
Słowacji, na Litwie i w Polsce), natomiast bardzo wzrósł udział zagranicy. Ta ostat-
nia tendencja była dostrzegalna w większości nowych członków UE (najbardziej 
w Bułgarii, Czechach, na Litwie, Łotwie i Słowacji), a niewątpliwie wiązała się 
z napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich do tych krajów.

Tabela 3. Struktura finansowania (financing) GERD w Unii Europejskiej, Japonii i USA  
w latach 2004 i 2014 (%)

Wyszczególnienie
2004 2014

firmy państwo uczelnie 
wyższe zagranica firmy państwo uczelnie 

wyższe zagranica
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Austria 47,2 32,6 0,4 19,4 46,6 37,7 .. 15,2
Belgia 60,2 24,4 2,6 12,3 57,0** 28,5** 1,0** 13,1**

Dania 59,5* 27,6* .. 10,1* 57,9 30,4 .. 7,4
Finlandia 69,3 26,3 0,2 3,2 53,5 27,5 0,2 17,3
Francja 50,7 38,7 0,9 8,8 55,0** 35,2** 1,0** 8,0**

Grecja 31,1* 46,8* 1,7* 19,0* 29,8 53,3 2,8 13,2
Hiszpania 48,0 41,0 4,1 6,2 46,4 41,4 4,1 7,4
Holandia 46,3* 38,8* 0,3* 12,0* 51,5 32,7 0,2 12,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Irlandia 58,6 31,1 1,7 8,6 53,6 25,9 0,6 19,3
Luksemburg 79,7* 16,6* 0,0* 3,6* 16,5** 48,4** 1,7** 32,3**

Niemcy 66,6 30,5 .. 2,5 65,4** 29,1** .. 5,2**

Portugalia 34,2 57,5 1,1 4,8 42,3** 46,4** 3,9** 6,1**

Szwecja 63,9* 24,4* 0,7* 8,1* 61,0** 28,3** 1,0** 6,7**

Wielka Brytania 44,1 32,9 1,1 17,1 46,5 28,8 1,3 18,9
Włochy 39,7* 50,7* 0,1* 8,0* 45,2** 41,4** 1,0** 9,7**

UE-15 53,3 34,7 1,2 9,6 48,6 35,7 1,6 12,8
Bułgaria 28,2 65,8 0,3 5,5 19,5** 31,6** 0,1** 48,3**

Chorwacja 43,0 46,6 7,8 2,6 42,9 41,7 2,1 12,8
Cypr 18,9 64,1 3,9 11,5 12,1** 62,1** 5,6** 19,6**

Czechy 52,8 41,9 1,5 3,7 37,6** 34,7** 0,5** 27,2**

Estonia 36,5 44,2 1,7 17,0 37,1 49,5 0,9 12,5
Litwa 19,9 63,1 6,0 10,7 31,7 33,7 0,2 34,3
Łotwa 46,3 31,2 .. 22,5 27,8 25,6 2,3 44,2
Malta 46,8* 25,9* 0,4* 26,9* 50,0 27,2 1,1 21,5
Polska 30,5 61,7 2,4 5,2 39,0 45,2 2,2 13,4
Rumunia 44,0 49,0 1,5 5,5 32,9 48,5 1,4 17,0
Słowacja 38,3 57,1 0,3 4,3 32,2 41,4 2,2 23,7
Słowenia 58,5 30,0 0,3 11,1 68,4 21,8 0,5 9,3
Węgry 37,1 51,8 .. 10,4 48,3 33,5 .. 17,5
UE-13 38,5 48,6 2,4 10,5 36,9 38,2 1,6 23,2
Japonia 74,8 18,1 6,1 0,3 77,3 16,0 5,5 0,4
USA 62,6 31,6 2,8 .. 60,9** 27,7** 3,3** 4,5**

* Dane z 2005 roku.
** Dane z 2013 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie UNESCO (2017).

W tabeli 4 zaprezentowano z kolei zmiany struktury wydatkowania środków 
na działalność B+R w latach 2004–2014. Porównując kraje UE-15 z Japonią i Sta-
nami Zjednoczonymi, można zaobserwować dużą stabilność analizowanych struk-
tur. W krajach „piętnastki” wyraźnie mniejszy jest jednak udział firm, natomiast 
odpowiednio większe zaangażowanie uczelni wyższych. Należy również dodać, że 
stabilnymi strukturami wydatkowania charakteryzowały się wiodące gospodarki 
europejskie, takie jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria i kraje skandynaw-
skie), natomiast największe zmiany wystąpiły w Grecji, Portugalii i we Włoszech, 
czyli w krajach, które najboleśniej odczuły globalny kryzys finansowy 2008–2009.
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Tabela 4. Struktura wydatkowania (performance) środków na B+R w Unii Europejskiej, 
Japonii i USA w latach 2004 i 2014 (%)

Wyszczególnienie
2004 2014

firmy państwo uczelnie 
wyższe firmy państwo uczelnie 

wyższe
Austria 67,7 5,1 26,7 70,8 4,4 24,3
Belgia 69,1 7,7 21,8 71,2 8,2 20,2
Dania 68,0 6,9 24,4 64,0 2,3 33,2
Finlandia 70,1 9,5 19,8 67,7 8,6 22,9
Francja 63,1 17,0 18,6 64,8 13,1 20,6
Grecja 31,1 19,8 48,2 33,9 27,7 37,2
Hiszpania 54,4 16,0 29,5 52,9 18,8 28,1
Holandia 53,6 13,2 33,2 56,3 11,4 32,3
Irlandia 65,7 7,5 26,7 73,4 4,7 22,0
Luksemburg 87,8 11,0 1,2 52,6 28,9 18,5
Niemcy 69,8 13,7 16,5 68,1 14,7 17,1
Portugalia 36,0 15,7 36,8 46,1 6,4 45,5
Szwecja 73,5 3,1 22,9 67,0 3,7 29,0
Wielka Brytania 62,6 10,7 24,7 64,4 7,8 26,1
Włochy 47,8 17,8 32,8 55,7 14,5 26,9
UE-15 61,4 11,6 25,6 60,6 11,7 26,9
Bułgaria 23,7 67,0 9,3 65,7 24,7 8,8
Chorwacja 41,6 20,9 37,4 48,3 26,1 25,7
Cypr 21,3 36,1 35,2 17,3 13,7 52,7
Czechy 62,4 22,4 14,8 56,0 18,2 25,4
Estonia 39,0 13,3 45,5 43,5 11,0 44,3
Litwa 21,4 24,6 53,9 29,6 17,3 53,1
Łotwa 44,5 19,4 36,0 35,5 24,0 40,5
Malta 66,1 2,5 31,3 59,8 9,0 31,2
Polska 28,7 39,0 32,0 46,6 24,0 29,2
Rumunia 55,3 34,1 10,1 41,5 43,0 15,2
Słowacja 49,2 30,5 20,1 36,8 28,3 34,4
Słowenia 67,0 19,8 12,9 77,3 12,2 10,5
Węgry 41,1 29,5 24,6 71,5 13,7 13,5
UE-13 43,2 27,6 27,9 48,4 20,4 29,6
Japonia 75,2 9,5 13,4 77,8 8,3 12,6
USA 68,2 12,6 14,7 70,6* 11,2* 14,2*

* Dane z 2013 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie UNESCO (2017).
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W nowo przyjętych krajach Unii Europejskiej znacznie większa była natomiast 
rola państwa w wydatkowaniu środków przeznaczonych na B+R (w 2014 mniej wię-
cej o 10 punktów procentowych w porównaniu ze „starą” Unią, Japonią i Stana-
mi Zjednoczonymi). Ogólnie rzecz biorąc, zmiany zachodzące w tych krajach były 
jednak bardziej zróżnicowane niż w UE-15. W Słowenii i na Węgrzech struktura 
wydatkowania upodobniła się do charakterystycznej dla Japonii i USA (z wyraźną 
przewagą sektora przedsiębiorstw), na drugim biegunie znalazły się z kolei takie 
kraje jak Cypr, Litwa, Łotwa i Słowacja, w których udział sektora prywatnego był 
najmniejszy, zaś zdecydowanie większe zaangażowanie w wydatkowaniu środków 
na B+R odgrywał sektor uczelni wyższych.

Do przeanalizowania efektywności działalności B+R głównych interesariu-
szy procesów innowacyjnych w krajach Unii Europejskiej wykorzystano wskaźnik 
(1) o konstrukcji zbliżonej do powszechnie spotykanego w literaturze przedmiotu 
wskaźnika terms of trade. Jego wartość równa 100 wskazuje, że w badanym okresie 
wydatkowanie środków na B+R zmieniło się dokładnie tak samo jak finansowanie 
działalności badawczo-rozwojowej. Wartości większe od 100 można uznać za in-
formację o poprawiającej się efektywności (wydatkowanie rośnie szybciej lub spada 
wolniej niż finansowanie), natomiast wartości mniejsze od 100 – jako miernik po-
garszającej się efektywności (wydatkowanie rośnie wolniej lub spada szybciej niż 
finansowanie).

 2014 2014

2004 2004

: 100 100
 

= × = × 
 

PERF
EFF

FIN

PERF FIN II
PERF FIN I

 (1)

gdzie:
IEFF – wskaźnik efektywności B+R,
PERF – wydatkowanie środków na B+R (w cenach stałych z 2005 r.),
FIN – finansowanie działalności B+R (w cenach stałych z 2005 r.).

Dane dotyczące tak zdefiniowanego wskaźnika efektywności dla krajów UE, 
Japonii i Stanów Zjednoczonych zebrano w tabeli 5. Na wstępie trzeba zaznaczyć, 
że w analizowanym okresie prawie nie zmieniła się efektywność interesariuszy pro-
cesów innowacyjnych w Japonii i USA, a jedyny jej spadek odnotowały amerykań-
skie uczelnie wyższe. 
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Tabela 5. Wskaźnik efektywności B+R firm, państwa i uczelni wyższych  
w Unii Europejskiej, Japonii i USA w latach 2004–2014

Wyszczególnienie Firmy Państwo Uczelnie wyższe
Austria 106 75 64
Belgia 112 94 244
Dania 98 31 b.d.
Finlandia 125 87 123
Francja 95 85 106
Grecja 125 136 51
Hiszpania 101 117 95
Holandia 96 104 154
Irlandia 122 75 236
Luksemburg 294 92 37
Niemcy 102 116 b.d.
Portugalia 101 50 35
Szwecja 96 104 87
Wielka Brytania 98 83 95
Włochy 101 98 7
Bułgaria 509 97 276
Chorwacja 116 139 260
Cypr 127 39 104
Czechy 134 104 482
Estonia 110 74 188
Litwa 87 132 3372
Łotwa 133 150 b.d.
Malta 98 306 37
Polska 127 84 100
Rumunia 100 127 155
Słowacja 89 128 21
Słowenia 99 84 52
Węgry 134 72 b.d.
Japonia 100 99 103
USA 107 100 81

Źródło: obliczenia własne na podstawie UNESCO (2017).

W grupie krajów UE-15 podobne zjawisko wystąpiło w przypadku firm – uzy-
skane wartości nieznacznie oscylują wokół poziomu granicznego 100, a wyraźną 
poprawę odnotował sektor prywatny w Luksemburgu, Finlandii, Grecji i Irlandii. 
Znaczne pogorszenie efektywności miało miejsce w pozostałych dwóch sektorach, 
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a wyniki Grecji i Hiszpanii (sektor publiczny) oraz Belgii, Irlandii i Holandii (uczel-
nie wyższe) należy traktować raczej jako wyjątki od reguły.

Diametralnie inny obraz wyłania się z analizy efektywności B+R głównych 
interesariuszy w nowych krajach członkowskich UE. Jeśli chodzi o sektor prywatny 
(firmy), w zdecydowanej większości krajów miała miejsce poprawa efektywności 
– najbardziej w Bułgarii, na Węgrzech, w Czechach, na Łotwie i w Polsce. Duża 
poprawa efektywności wystąpiła również w sektorze publicznym i na uczelniach 
wyższych większości krajów tej grupy (w drugim przypadku na podkreślenie zasłu-
gują wyjątkowo wysokie wartości indeksu na Litwie, a także w Czechach, Bułgarii, 
Chorwacji i Estonii). Neutralne wartości analizowanego wskaźnika w przypadku 
Polski (poza wspomnianym sektorem prywatnym) w połączeniu z wcześniejszymi 
analizami dotyczącymi zmiany nakładów krajowych brutto na B+R sugerują, że 
w analizowanym okresie Polska raczej odbiegała in minus nie tylko od zdecydo-
wanej większości krajów „starej” Unii, ale także od wielu nowo przyjętych krajów 
członkowskich.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące 
wnioski:

1. W latach 1996–2014 nowe kraje członkowskie Unii zmniejszył dystans pod 
względem GERD w stosunku do krajów „starej” Unii, lecz tempo tych zmian nie 
gwarantuje osiągnięcia docelowego poziomu GERD ustalonego w programie „Ho-
ryzont 2020”. Co więcej, zbyt wolne zwiększanie nakładów krajowych brutto na 
B+R grozi tym krajom dalszym pogorszeniem pozycji konkurencyjnej w stosunku 
do krajów nowo uprzemysłowionych, w szczególności – dynamicznie rozwijających 
się gospodarek azjatyckich.

2. Pod względem struktury finansowania działań badawczo-rozwojowych i wy-
datkowania środków na B+R nowe kraje członkowskie również upodabniają się do 
krajów „piętnastki”, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Nadal jednak charakteryzują 
się zbyt małym zaangażowaniem sektora prywatnego, dużą rolą sektora publiczne-
go oraz często uzależnieniem od napływu kapitału obcego (co niekoniecznie musi 
być zgodne z celami polityki innowacyjnej tych krajów). Do pozytywnych zmian 
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zaliczyć należy rosnącą efektywność B+R wszystkich interesariuszy, w szczególno-
ści – sektora przedsiębiorstw i uczelni wyższych.

3. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że Polska wyraź-
nie odbiega in minus nie tylko od krajów UE-15, ale również od wielu nowych kra-
jów członkowskich. Negatywne dysproporcje widać nie tylko w kontekście dynami-
ki nakładów krajowych brutto na B+R, lecz również w zakresie efektywności B+R.
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es in R&D activity efficiency of main stakeholders, i.e. business, government and higher 
education sectors. Conducted research has confirmed that especially in period 2004–2014 
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powierzchni sprzedawanych gruntów rolnych. Pomimo zmian ilościowych dokonanych 
transakcji, nie wykazano trwałego spadku cen, a jedynie ich wahania w okresach wprowa-
dzania nowelizacji.

Przeprowadzona analiza rynku nieruchomości rolnych i czynników prawnych pozwo-
liła stwierdzić, że uwarunkowania prawne negatywnie wpływają na wielkość rynku nieru-
chomości rolnych poprzez ograniczenie ilości zawieranych transakcji i łącznej powierzchni 
sprzedaży. 

Słowa kluczowe: kształtowanie ustroju rolnego, rynek nieruchomości rolnych

Wprowadzenie

Gospodarowanie gruntami rolnymi stanowi podstawę kształtowania ustroju 
rolnego w Polsce. Grunty te są elementarnym czynnikiem bytności człowieka, dają 
podstawę do produkcji żywności, a co za tym idzie, realizują fundamentalne prawo 
do zapewniania odpowiedniego wyżywienia społeczeństwa. Niejasne i niekonse-
kwentne przepisy regulujące kwestie obrotu nieruchomościami rolnymi spowodo-
wały, że obszary te straciły możliwość powszechnego, trwałego i niezmiennego 
wykorzystywania ich do celów nadrzędnych. Rosnąca presja urbanizacyjna, a także 
zmiany klimatyczne i coraz bardziej wyraźne procesy degradujące, spowodowały, 
że w ostatnich latach ilość terenów użytkowanych rolniczo znacząco spadła (Jeżyń-
ska, Pastuszko, 2012). Łączna powierzchnia gruntów pod zasiewami konsekwentnie 
maleje, od stanu 8 377 273 ha z 2004 roku do 7 511 848 ha w roku 2015 (GUS, 2017). 
Podobna sytuacja jest zauważalna w przypadku użytków rolnych, zdefiniowanych 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38, poz. 454). 
Znaczące zmniejszanie się powierzchni użytków rolnych sprawiło, że zaczęto je 
traktować jako niepomnażalne dobro publiczne, które należy objąć regulacjami 
prawnymi. Głównym charakterem ochrony winna być ochrona ilościowa, której za-
daniem powinno być zapewnienie właściwego wykorzystania rolniczego gruntów, 
ochrona jakościowa gruntów, a przede wszystkim utrzymanie dotychczasowego 
areału gruntów ornych (Opinia, 2015). 
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1. Przegląd literatury

Próbę objęcia użytków rolnych przepisami prawnymi podjęto poprzez uchwa-
lenie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zwa-
ną dalej Ustawą. Pierwotna wersja Ustawy miała być narzędziem wprowadzonym 
w celu ochrony i regulacji rynku nieruchomości rolnych. Podstawą jej wprowadze-
nia była perspektywa podpisania w 2003 roku traktatu akcesyjnego do Unii Eu-
ropejskiej. Założenia wynegocjowane i przyjęte w traktacie wskazywały na swo-
bodny dostęp obywateli UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do zakupu 
i dzierżawy gruntów ornych na obszarze Polski. Bezpośrednim efektem tej sytuacji 
było rozpoczęcie prac legislacyjnych dotyczących regulacji przepisów o obrocie 
nieruchomościami rolnymi i uchwalenie Ustawy dzień przed podpisaniem traktatu 
akcesyjnego do UE (Jeżyńska, Pastuszko, 2012).

Ustawa wprowadziła nowe zasady ochrony i kształtowania ustroju rolnego 
poprzez przyjęcie odpowiednich regulacji dotyczących: prowadzenia gospodarstw 
rolnych przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, poprawę struktury 
obszarowej w gospodarstwach rolnych oraz przeciwdziałanie nadmiernej koncen-
tracji nieruchomości rolnych (Ustawa, 2003). Ustawa przekształciła dotychczaso-
wy organ Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Agencję Nieruchomości 
Rolnych, zwanej dalej ANR. W myśl Ustawy, ANR miała za zadanie w imieniu 
Państwa dyskretnie kontrolować rynek nieruchomości rolnych, a w razie potrzeby 
interweniować na rynku przy wykorzystaniu narzędzi, w jakie została wyposażona. 
Ustawodawca w przepisach wprowadził dwa narzędzia mające zabezpieczyć rynek 
nieruchomości rolnych przed degradacją i zaburzeniem struktury agrarnej. ANR 
otrzymała prawo pierwokupu i prawo nabycia nieruchomości (PPR, 2015). 

Podpisany w Lizbonie 16 kwietnia 2003 roku traktat akcesyjny zakładał cza-
sowe ograniczenie obrotu nieruchomościami rolnymi w stosunku do cudzoziem-
ców przez 12 kolejnych lat od dnia akcesu Polski do Unii Europejskiej. Po tym 
okresie, zgodnie z ustaleniami, dostęp do rynku nieruchomości rolnych dla oby-
wateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego miał być swobodny i równy jak dla 
obywateli Polski. Przyjęte założenia były podstawą do kolejnych prób nowelizacji 
Ustawy, które zostały przeprowadzone w latach 2003–2016. W obawie przed degra-
dacją i nadmiernym wykupywaniem ziem przez obcokrajowców parlamentarzyści 
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prowadzili prace legislacyjne mające na celu jak najlepszą ochronę rynku nierucho-
mości rolnych (Matys, 2015).

W dniu 5 sierpnia 2015 roku uchwalono nową Ustawę (Ustawa, 2015), która 
uchylała dotychczasowy dokument funkcjonujący od 2003 roku. Rządzący przed-
stawili nieudolność ANR w ochronie struktury agrarnej i kontroli rynku nierucho-
mości, wskazując, że instrumenty w postaci prawa pierwokupu i prawa nabycia 
nieruchomości były niewystarczające (Uzasadnienie…). Jednak założenia nowej 
Ustawy, pomimo nieprzychylnych opinii legislacyjnych, bazowały na uchylonym 
dokumencie z 2003 roku. Nadal ustawodawca nie sprecyzował pojęć występujących 
w dokumencie, które przez okres od 2003 roku były podstawą różnych interpreta-
cji, a sama Ustawa pomimo nazwy odnoszącej się do kształtowania ustroju rolne-
go dotyczyła jedynie pojedynczego zagadnienia związanego z tą tematyką, czyli 
obrotu nieruchomościami rolnymi. Problemem, z jakim borykała się nowa Usta-
wa, była kwestia finansowania ANR. Agencja, będąca organem, którego zadaniem 
było wykorzystywanie narzędzi prawa pierwokupu i prawa nabycia nieruchomości, 
nie była dotowana z budżetu państwa, a opierała się o zasadę samofinansowania. 
Wprowadziło to uzasadnione obawy o sens działania instrumentów przewidzianych 
w Ustawie, gdyż w przypadku braku możliwości skorzystania z prawa pierwokupu 
przez ANR, grunty orne mogły nabyć osoby nieposiadające wykształcenia rolnicze-
go bądź spekulanci rynkowi czy też obcokrajowcy. Dla wyeliminowania tego typu 
sytuacji, wprowadzono nowelizację Ustawy z 19 października 1991 roku o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która wprowadziła zabez-
pieczenie w planie finansowym ANR, przeznaczając 30% wydatków na realizację 
zadań. Ustawa z 2015 roku wprowadziła minimalną powierzchnię nieruchomości 
– 1 ha – której sprzedaż musi być zgłoszona do Agencji. Jest to istotna zmiana 
w stosunku do przepisów z 2003 roku, gdzie każda chęć przeniesienia majątku mu-
siała być zgłoszona do odpowiedniego organu (Matys, 2015). Ponadto nowelizacja 
Ustawy zdefiniowała na nowo pojęcia gospodarstwa rodzinnego i wskazała zasady 
reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi.

Perspektywa upływającego w maju 2016 roku okresu karencyjnego dla oby-
wateli spoza Polski spowodowała wprowadzenie Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 
roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (ZWRSP) oraz o zmianie niektórych ustaw; dokument ten nowelizował 
Ustawę i przywrócił tekst z 2003 roku, uzupełniając go o preambułę uwypuklającą 
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problematykę kształtowania ustroju rolnego i ważności gospodarstwa rodzinnego 
jako podstawowego podmiotu (Korzycka, 2016).

Nowe brzmienie otrzymał art. 1 Ustawy, mówiący o podstawowych celach 
nowych przepisów:

 – wzmocnienie ochrony i rozwój gospodarstw rodzinnych stanowiących pod-
stawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej,

 – zapewnienie właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w RP,
 – zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli,
 – wspieranie zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymo-

gami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich. 
Ustawa była odpowiedzią na prognozy przewidujące wykupywanie nierucho-

mości przez obywateli UE, dlatego przepisy prawne w niej zawarte wprowadziły 
5-letnią karencję na sprzedaż nieruchomości z ZWRSP z wyłączeniem nierucho-
mości przeznaczonych w dokumentach planistycznych na cele inne niż rolne oraz 
tych o powierzchni do 2 ha (Bieluk, 2016). Ponadto do Ustawy w nowym brzmieniu 
wprowadzono artykuł 1a, mówiący o powierzchni nieruchomości równej 0,3 ha, 
której nie dotyczą przepisy Ustawy, a obrót nimi nie wymaga pozwoleń.

2. Cel i zakres 

Celem pracy było określenie wpływu kolejnych nowelizacji Ustawy na rynek 
nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim. Zakres czasowy pracy 
obejmował lata 1999–2016 i został wyznaczony na podstawie dostępności danych 
źródłowych.

Analiza rynku nieruchomości przeprowadzona została w oparciu o dane po-
chodzące z ANR oraz GUS-u. Zakres przestrzenny pracy obejmował wojewódz-
two wielkopolskie, w którym powierzchnia gruntów rolnych w roku 2014 wynosiła 
1937,5 tys. ha, co stanowiło 11,9% powierzchni gospodarstw w kraju. Sytuacja na 
rynku nieruchomości rolnych w ostatnich latach była zróżnicowana. Na początku 
XXI wieku areał gruntów rolniczych malał (Beim, 2007), natomiast w latach 2010–
2014 powierzchnia areału rosła, co powodowało, że rynek nieruchomości rolnych 
na analizowanym obszarze po roku 2010 był atrakcyjny (wskaźnik dla Polski był 
ujemny) (BDL, 2017). 
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3. Rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim

3.1. Sprzedaż z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) 

Dane pozyskane z ANR zostały sklasyfikowane według powierzchni sprzeda-
nej nieruchomości. Wyznaczono 5 klas: do 1 ha, od 1.01 ha do 9,99 ha, od 10 ha do 
99,99 ha, od 100 ha do 299,99 ha, powyżej 300 ha. 

Podział ten odzwierciedlał przepisy prawne zawarte w Ustawie (Ustawa, 2016) 
odnoszące się do poszczególnych powierzchni rozumianych w przepisach, między 
innymi powierzchni, której sprzedaż nie musi być kontrolowana przez ANR (do 
1 ha) czy powierzchni będącej górną granicą gospodarstwa rodzinnego (300 ha).

Pierwszym analizowanym wskaźnikiem była ogólna powierzchnia gruntów 
rolnych sprzedanych z ZWRSP (rys. 1). Zgodnie z uzyskanymi wynikami zauważyć 
można stopniowy wzrost łącznej powierzchni sprzedanych użytków do roku 2013 
– w województwie wielkopolskim sprzedano prawie 16 tys. ha gruntów. Po roku 
2013 nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów, dla których przeniesiono prawo 
własności do poziomu 9884 ha w roku 2015.

Rysunek 1. Łączna powierzchnia nieruchomości sprzedanych z ZWRSP (ha)
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Trend zaobserwowany w przypadku łącznej powierzchni sprzedanych nieru-
chomości rolnych jest skorelowany z ogólną liczbą transakcji sprzedaży gruntów 
z ZWRSP (rys. 2).

Rysunek 2. Liczba transakcji sprzedaży nieruchomości ogółem 
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Źródło: opracowanie własne.

Najwyższą liczbę zawartych transakcji odnotowano w roku 2013, w którym 
osiągnęła ono poziom 818 umów, po roku 2013 zauważono wyraźny spadek ilości 
umów wśród użytków rolnych (rys. 2). Z szacunkowych danych z 2016 roku (Gaze-
ta Prawna, 2016), można zauważyć zahamowanie tempa sprzedaży nieruchomości. 
Zgodnie z danymi szacunkowymi uzyskanymi z ANR (raport za rok 2016 opubliko-
wany zostanie w IV kwartale), wyhamowanie sprzedaży nieruchomości z ZWRSP 
wyniosła 66%. Prognozowana liczba transakcji w województwie wielkopolskim 
wyniosła około 352. 

Na podstawie danych pochodzących z zasobu ANR można zauważyć wzrost 
cen gruntów rolnych w całym analizowanym okresie (2010–2015) (rys. 3).

Średnia cena 1 ha gruntu sprzedanego z ZWRSP według danych szacunko-
wych (Gazeta Prawna, 2016) w roku 2016 kształtowała się na poziomie cen z roku 
2015 (w II kwartale 2016 roku) i nie wykazywała trendu spadkowego.
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Rysunek 3. Cena 1 ha gruntu rolnego w obrocie z ZWRSP (zł)
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Poddając analizie strukturę rynku nieruchomości rolnych z ZWRSP (rys. 4) 
zauważyć można, że największy odsetek gruntów na rynku nieruchomości rolnych 
stanowią grunty w klasie powierzchniowej pomiędzy 1,01 ha a 9,99 ha. 

Rysunek 4. Struktura sprzedaży nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim 
według klas powierzchni
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W roku 2013 nastąpiła zmiana w strukturze sprzedawanych nieruchomości, 
zanotowano wzrost ilości sprzedanych działek o powierzchni 10–99,9 ha i wyraźne 
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zmniejszenie liczby działek o powierzchni do 1 ha (rys. 4). Taka sytuacja mogła być 
związana z będącym na etapie prac legislacyjnych projektem nowej Ustawy z roku 
2015.

Rysunek 5. Ceny 1 ha gruntów rolnych w obrocie z ZWRSP  
dla województwa wielkopolskiego w latach 2010–2015 (zł)
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Analizując rynek nieruchomości rolnych pod względem średnich cen sprzeda-
ży gruntów z ZWRSP w odniesieniu do poszczególnych klas powierzchni, zauwa-
żyć można ciągły wzrost cen średnich (rys. 5). Najwyższe ceny jednostkowe za 1 ha 
gruntów w latach 2013–2015 odnotowano dla nieruchomości rolnych o powierzchni 
ponad 300 ha. W roku 2012 najwyższe ceny kształtowały się dla gruntów rolnych 
w klasie powierzchni 100–299,9 ha.

3.2. Obrót prywatny

Analiza rynku nieruchomości rolnych w obrocie prywatnym została przepro-
wadzona na podstawie danych pozyskanych z GUS-u. Ze względu na ograniczony 
charakter danych analizie poddano dane ilościowe dotyczące średnich cen uzyski-
wanych na rynku nieruchomości. 

Ceny gruntów rolnych w okresie od roku 1999 do roku 2015 wzrastały (rys. 6), 
wyjątkiem był rok 2002, gdy średnia cena 1 hektara ziemi była niższa niż w roku 
2001. W roku 2015 średnia cena gruntów rolnych osiągnęła wartość ponad 52 tys. zł. 
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Rysunek 6. Średnia cena 1 ha gruntów rolnych w obrocie prywatnym  
w województwie wielkopolskim w latach 1999–2015 (zł)
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Rysunek 7. Średnia cena 1 ha gruntów rolnych w obrocie prywatnym w województwie 
wielkopolskim w 2012–2016 według danych kwartalnych (zł)
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Analiza cen kwartalnych pozwala na stwierdzenie wahań na rynku nierucho-
mości rolnych w obrocie prywatnym (rys. 7). Cena 1 ha gruntów w latach 2012–2016 
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rosła, jednak zauważalne są spadki średnich cen w okresach prac legislacyjnych 
i wprowadzania nowelizacji Ustawy.

Prace legislacyjne i wprowadzenie w II kwartale 2016 roku Ustawy spowodo-
wały wyraźny skok cen w IV kwartale 2015 roku i spadek na początku roku 2016. 
Niepewność rynkowa, wynikająca z prognozowanych zmian uwarunkowań praw-
nych, spowodowała wzrost ilości transakcji oraz średnich cen za 1 ha w okresie do 
1 kwietnia 2016 roku (Gazeta Prawna, 2017).

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza rynku nieruchomości rolnych pozwoliła na stwier-
dzenie, że wprowadzone nowelizacje Ustawy miały wpływ na kształtowanie się 
rynku nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim. Powołując się na 
dane GUS-u (2014) można zauważyć, że rynek nieruchomości rolnych w wojewódz-
twie wielkopolskim rozwijał się od roku 2010, co zostało przedstawione w wyni-
kach badań. Zmniejszanie liczby transakcji, jak i ogólnego areału gruntów rolnych 
prawdopodobnie wynika nie z rzeczywistego zachowania się uczestników rynku 
nieruchomości rolnych, ale z wprowadzonych obostrzeń prawnych wynikających 
z Ustawy. Obecna sytuacja na rynku nieruchomości rolnych zaczyna być podobna 
do lat 2000–2007, kiedy ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych zmniejszała się 
o 2,8% rocznie. Nowelizacje Ustawy w latach 2015 i 2016 spowodowały zawiro-
wania na rynku nieruchomości rolnych pod względem kształtowania się cen grun-
tów rolnych w postaci zahamowania wzrostu cen, a także wyraźnego zmniejszenia 
się liczby transakcji. Głównym czynnikiem powodującym ograniczenie transakcji, 
zwłaszcza dla gruntów rolnych o powierzchni większej niż 2 ha, wiązało się z wpro-
wadzeniem znowelizowanej Ustawy.
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THE IMPACT OF AMENDMENTS TO THE ACT OF THE SHAPING  
OF THE AGRICULTURAL SYSTEM, ON THE MARKET OF AGRICULTURAL REAL ESTATE  

IN WIELKOPOLSKIE PROVINCE

Abstract

The aim of the article was to analyze the agricultural land market in the Wielkopolska 
province and to indicate the influence of legal factors (successive amendments to the Act on 
the shaping of the agricultural system) on the development of this market. The main element 
of the work undertaken was the analysis of quantitative changes in the market of agricultural 
real estate: number of transactions, sales area in state turnover, and transaction price in state 
and private transactions. Changes in the indicators were analyzed during the legislative 
work on subsequent amendments to the Act.

As a result of the compiled statements, the possibility of occurrence of relations be-
tween the introduction of further legal documents and changes in the market of agricultural 
real estate has been indicated. It was indicated that the number of transactions on the market 
and the total area of sold agricultural land was reduced. Despite the quantitative changes in 
the transactions made, there has been no evidence of a permanent decline in prices and their 
fluctuations in periods of revision.

An analysis of the agricultural real estate market and legal factors has made it clear 
that legal conditions negatively influence the size of the agricultural land market by limiting 
the number of transactions and total sales.

Translated by Mateusz Iwiński 

Keywords: shaping the agricultural system, agricultural real estate market

JEL codes: Q15, Q28
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Wprowadzenie

Z punktu widzenia ekonomii, jednym z głównych zadań samorządu terytorial-
nego jest sprawiedliwa dystrybucja dóbr publicznych oraz tworzenie uwarunkowań 
do rozwoju społeczno-gospodarczego. Samorząd ten może być bowiem rozpatrywa-
ny jako podmiot optymalizujący interesy lokalnego społeczeństwa. Jako instytucja 
umożliwiająca harmonijne urzeczywistnienie ładu demokratycznego, może w prak-
tyce zespalać tradycję i wyzwania polityczne, społeczno-gospodarcze oraz kształ-
tować kulturę w zakresie zaufania, lojalności, więzi lokalnych, tożsamości indywi-
dualnej i zbiorowej, a także wspierać rozwiązywanie ujawniających się problemów 
społecznych. Zwłaszcza samorząd lokalny jest instytucjonalnym układem, który 
ogranicza i zarazem rozszerza wolność do indywidualnego działania w społecz-
ności lokalnej (Ostrom, 1991, s. 51). Można zatem przyjąć założenie, że samorząd 
terytorialny jest elementem ładu polityczno-instytucjonalnego, będącego składni-
kiem ładu zintegrowanego1. W kategoriach rozwoju zrównoważonego2, samorząd 
poprzez dystrybucję dóbr publicznych powinien sprzyjać większej spójności (inklu-
zji) społecznej, mierzonej zmniejszaniem różnic w poziomie dochodu i bogactwa 
(majątku, zasobów materialnych i aktywów finansowych) oraz wyrównywaniu rze-
czywistych szans w dostępie do wykształcenia, informacji i procesów decyzyjnych 
w ramach demokratycznego systemu politycznego (Fiedor, 2015, s. 85). Finanso-
wanie samorządu powinno się więc opierać na takiej dystrybucji środków, by mógł 
on realizować ideę równego i sprawiedliwego dostępu do dóbr i usług pub licznych. 

Celem artykułu jest analiza dysproporcji dochodowych samorządu gminnego 
w Polsce w świetle skuteczności fiskalnych systemów wyrównawczych. Przedmio-
tem badań są dochody podatkowe gmin, które stanowią podstawową kategorię ich 
samodzielności finansowej, jak i dochody całkowite, uwzględniające dotacje i sub-
wencje (w tym mechanizm wyrównawczy dochodów). 

Do badań użyto danych z systemów statystyki publicznej (GUS) oraz informa-
cji pochodzących ze sprawozdawczości budżetowej (Ministerstwo Finansów). Obie 
grupy danych dotyczą wartości za 2015 rok.

1 Szerzej na temat kategorii ładu zintegrowanego oraz idei zespolenia ładów składowych 
w opracowaniu T. Borysa (2011).

2 Ze względu na charakter artykułu unika się tu dyskusji teoretycznej na temat terminu „roz-
wój zrównoważony”, przyjmując jego rozumienie za T. Borysem (2010).
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1. Zróżnicowanie dochodów podatkowych gmin 

Dochody własne w strukturze dochodów ogółem budżetów gmin stanowiły 
w 2015 roku 49,7%. Większość tych dochodów, bo 35,1%, stanowiły udziały w po-
datku dochodowego od osób fizycznych. Drugą co do wartości grupą dochodów 
własnych był podatek od nieruchomości (28,1%). Pozostałe kategorie dochodów, 
choć ich enumeratywne wyliczenie zajęłoby wiele miejsca, mają w praktyce dużo 
mniejsze znaczenie.

Ponieważ najważniejszą grupą dochodów gmin są dochody podatkowe, w dal-
szej części opracowania przeanalizowano ich zróżnicowanie. Dokonano tego bazu-
jąc na najnowszych prognozach dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca wykonanych przez Ministerstwa Finansów w 2017 roku na podstawie danych 
z wykonania budżetów gmin w 2014 roku. Dzieląc sumę dochodów podatkowych 
w danej gminie przez liczbę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi 
podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu pań-
stwa.

Według tych prognoz średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla 
wszystkich gmin w kraju, tzw. wskaźnik gminny Gg, na rok 2017 oszacowano na 
1514 zł. Resort finansów przewiduje, że dochody powyżej średniej uzyska w tym 
roku tylko 449 gmin na 2479 jednostek, co stanowi jedynie 18% gmin. Mediana dla 
tego zbioru przyjmuje wartość 1141 zł.

Wskaźnik Gg dla niektórych gmin znacznie odbiega od średnich wartości kra-
jowych. Najwyższe wpływy z podatków per capita tradycyjnie osiąga gmina wiej-
ska Kleszczów (woj. łódzkie), która co roku prowadzi w rankingach zamożności sa-
morządów. Na jednego mieszkańca w tym roku ma przypaść tam 34 826 zł dochodu 
z podatków. To ponad 23-krotnie więcej niż średnia krajowa i niemal 82-krotnie wię-
cej niż najniższy odnotowany wynik, który należy do gminy wiejskiej Radgoszcz 
(małopolskie), gdzie podatki mają przynieść 425 zł na głowę mieszkańca. Dwa lata 
wcześniej różnica między najzamożniejszym Kleszczowem a najbiedniejszą wów-
czas Łukowicą (małopolskie) sięgała nawet 98-krotności budżetu tej ostatniej.

Na drugim miejscu wśród najzamożniejszych gmin uplasowała się w tym roku 
gmina wiejska Rząśnia (woj. łódzkie). Wpływy z podatków mają dać jednostce 
7210 zł per capita. Dalsze miejsca zajmują gmina Melnik (podlaskie) z dochodem 
sięgającym 6168 zł oraz Polkowice (dolnośląskie), w której jest to 6108 zł na jednego 
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mieszkańca. Dane te wskazują na szczególną sytuację Kleszczowa, który samotnie 
liderując w zestawieniu, wyprzedza kolejne gminy ponad pięciokrotnie. O ile pozy-
cja tej gminy jest od lat trwała, to jeszcze dwa lata wcześniej wśród najbogatszych 
znajdowały się gminy Krynica Morska (woj. pomorskie) oraz Nowe Warpno (za-
chodniopomorskie). Wpływy z podatków wynosiły w nich odpowiednio 21 301 zł 
i 12 673 zł per capita. W omawianym zestawieniu zajmują już one odleglejszą po-
zycję – Krynica Morska jest 24. (3612 zł), a Nowe Warpno spadło na 101. miejsce 
(2365 zł). Pozycja tych gmin sprzed kilku lat wynikała zatem z epizodycznego źró-
dła dochodu3. Komentując szerzej czołowe pozycje gmin w tym zestawieniu moż-
na stwierdzić, że wynikają one generalnie z renty geograficznej. Wśród 100 naj-
bogatszych gmin nie znalazła się żadna, która swoją pozycję zawdzięcza jedynie 
sprawności zarządzania. Są to najczęściej gminy położone na zapleczu dużych aglo-
meracji bądź posiadające specyficzne funkcje (górnicze, turystyczne, wojskowe), 
chociaż należy także zauważyć, że nie wszystkie gminy równo wykorzystują swoje 
dobre położenie. Więcej miejsca poświęcono temu zagadnieniu w innym artykule 
autora (Kachniarz, 2011).

Wśród gmin o najniższych dochodach z podatków w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca znalazły się ponadto, oprócz wspomnianej już Radgoszczy (425 zł), 
małopolska gmina Lipnica Wielka (434 zł), mazowiecki Rusinów (441 zł) oraz rów-
nież małopolska Ropa (456 zł). Wszystkie są gminami rolniczymi (niskie dochody 
z PIT-u i CIT-u), położonymi na gruntach niskiej klasy bonitacyjnej (grunty rolne V 
i VI klasy są wyłączone z opodatkowania).

Wracając jednak do zagadnienia zróżnicowania dochodów podatkowych, 
82-krotny dystans między gminą o największych i najmniejszych dochodach wy-
daje się być przepaścią. Wyłączając skrajny Kleszczów, otrzymujemy co prawda 
dużo mniej skrajny wynik, ale nadal jest to ponad 15-krotna różnica. Co ciekawe, 
zarówno na czele, jak i na końcu zestawienia mamy bardzo podobne strukturalnie 
gminy. Z reguły są to małe jednostki wiejskie lub miejsko-wiejskie. 

Analizując rysunek 1 zauważyć można, że zdecydowana większość, bo aż 78% 
gmin, mieści się w dwóch pierwszych przedziałach dochodowych, z czego poni-
żej 1000 zł per capita lokuje się 34,4%, a w następnym przedziale, między 1000 
a 1500 zł, aż 43,3% gmin. W kolejnej grupie dochodowej (1500–1999 zł per capita) 

3 Stanowiło je wyrównanie dochodów podatkowych po wygranych przez gminy procesach 
administracyjnych z zarządcą dróg wodnych.
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mieści się blisko 15% (14,8%). Kolejne cztery przedziały (powyżej 2000 zł na oso-
bę) obejmują w sumie jedynie 7,5% gmin, z czego 4,8% mieści się między 2000 
a 2499 zł, 1,3% między 2500 a 2999, a 0,9% między 3000 a 3499. Jedynie 0,4% 
gmin znajduje się w grupie o dochodach wyższych niż 3500 zł na osobę. 

Rysunek 1. Liczba gmin w poszczególnych przedziałach dochodów podatkowych (2017 r.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Wskaźniki dochodów… (2017). 

Z analizy powyższych danych można wyciągnąć wniosek, że obecny system 
podatkowy gmin skutkuje bardzo dużą rozpiętością ich dochodów, co nie sprzy-
ja inkluzji społecznej, rozumianej jako zmniejszanie różnic w poziomie bogactwa 
(majątku, zasobów naturalnych i aktywów finansowych). Z drugiej strony zróżni-
cowanie dochodów podatkowych ma charakter naturalny i wynika z intensywności 
zjawisk gospodarczych na danym terenie. Choć istnieją różne koncepcje spłaszczenia 
różnic dochodowych4, to żadna z nich nie eliminuje całkowicie tego zróżnicowania. 
W warunkach rozwoju zrównoważonego musi zatem istnieć system wyrównawczy, 
który będzie redystrybuował dochody podatkowe. Biorąc pod uwagę zróżnicowany 
charakter poszczególnych gmin, a zatem także i niejednolite zapotrzebowanie na 
poszczególne kategorie usług, system wyrównawczy powinien zapewniać sprawie-
dliwy dostęp do dóbr i usług publicznych, zapobiegający wykluczeniu społecznemu 
i stwarzaniu równych szans.

W polskim systemie finansów publicznych funkcję redystrybucyjną spełnia 
część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej (redystrybucja pozioma). 

4 Jedną z postulowanych zmian jest wprowadzenie PIT-u komunalnego, czyli potraktowanie 
I przedziału (w obecnej 2-stopniowej skali podatkowej) jako podatku lokalnego.
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Funkcję redystrybucji pionowej powinny spełniać także jednolite zasady oblicza-
nia wielkości części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji. Należałoby zatem 
zbadać, jak zmienia się zróżnicowanie dochodów gmin po zastosowaniu tych in-
strumentów5. 

2. Zróżnicowanie dochodów ogółem

Na dochody ogółem, oprócz analizowanych powyżej dochodów podatkowych, 
składają się ponadto inne dochody własne, subwencje i dotacje. Subwencja ogólna 
stanowi poważny udział w dochodach gmin – 29,0% (2015 r.). Większa jej część 
(75%) przypada jednak na subwencję oświatową. Na systemy redystrybucyjne, ma-
jące wyrównać dysproporcje w dochodach, przypada zatem jedynie 25% wartości 
subwencji ogólnej i tylko 7,3% dochodów ogółem gmin. Dotacje, które przezna-
czone są na finansowanie ściśle określonego zadania i celu, stanowiły w 2015 roku 
21,3% dochodów gmin ogółem (dane GUS z 2016 r.). 

W celu zbadania różnic w dochodach ogółem gmin w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca wykorzystano dane z wykonania budżetów za 2015 rok. Po uwzględnieniu 
subwencji i dotacji, wartości dochodów oczywiście znacząco wzrastają – średnia 
wynosi 3539 zł, a mediana osiąga wartość 3346 zł (wobec odpowiednio: 1514 i 1141 
zł przy dochodach podatkowych). Dwukrotnie więcej, bo 879 gmin (36%), zlokali-
zowała się powyżej średniej.

Ponownie na czele uplasowała się gmina Kleszczów, której dochody ogółem 
na 1 mieszkańca wyniosły 49 596 zł. To 14-krotnie więcej niż średnia krajowa oraz 
22-krotnie więcej od najbiedniejszej gminy w tym zestawieniu. Tę najniższą pozy-
cję, z wynikiem 2172 zł, zajęła gmina Mszana (śląskie). Różnice te są sporo mniej-
sze od dysproporcji w samych dochodach podatkowych (odpowiednio: 23- i 83-krot-
ność). 

Na rysunku 2 przedstawiono liczebność gmin w poszczególnych grupach do-
chodowych (dochody ogółem). Zdecydowana większość, bo 83,8% gmin, znajdu-
je się w grupie o dochodach mniejszych niż 4000 zł na mieszkańca (trzy pierw-
sze przedziały na wykresie). Z tego 64,1% mieściło się w przedziale między 3000 

5 Skuteczność systemu korekcyjno-wyrównawczego jest szeroko dyskutowana, stanowisko 
w tej sprawie zabrał także Trybunał Konstytucyjny. Szerzej na ten temat m.in. w opracowaniach 
M. Miesztalskiego (2012) i M. Boguckiej-Felczak (2014).
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a 4000 zł, a dochody 19,7% jednostek nie osiągały granicy 3000 zł. Stosunkowo 
liczna była grupa najbogatszych gmin, których dochody przekraczały 6000 zł na 
mieszkańca. Takich jednostek było 40, co stanowiło 1,6% ogółu.

Wynika z tego, że subwencje i dotacje spełniają częściowo funkcję redystrybu-
cyjną, gdyż rozpiętość między najbogatszymi i najbiedniejszymi gminami, jak i od-
ległość od średniej, jest tu wyraźnie mniejsza. Nie zmienia się jednak kształt grup 
dochodowych, gdyż zdecydowana większość jednostek mieści się w najniższych 
przedziałach, zaś stosunkowo nieliczna grupa uprzywilejowanych gmin znacząco 
wydłuża skalę w kierunku wysokich wartości dochodów. 

Rysunek 2. Liczba gmin w poszczególnych przedziałach dochodów ogółem (2015 r.) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych. 

Należałoby jednak w tym miejscu zadać dwa pytania. Po pierwsze, czy taka 
rozpiętość dochodów odpowiada różnej intensywności procesów społeczno-gospo-
darczych i związanym z tym zróżnicowaniem potrzeb wydatkowych gmin? Po dru-
gie zaś, czy to zróżnicowanie nie zaburza sprawiedliwego dostępu do zestandaryzo-
wanych jakościowo usług publicznych?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest niestety negatywna. Zróżnicowanie to 
wynika z wadliwego systemu dochodów podatkowych gmin, który bez względu na 
różnorodność procesów gospodarczych premiuje jedne gminy względem innych. 
Jest to efekt zastosowania wielu nieskoordynowanych i niespójnych narzędzi. Przy-
kładem może być nadzwyczajna pozycja gmin górniczych, które otrzymują zna-
czące dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych (Kachniarz, 2011, s. 93). Podobny 
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problem występuje w gminach będących „sypialniami” wielkich aglomeracji, w któ-
rych pojawia się problemem tzw. pasażerów na gapę. Także gminy, których obszar 
w znacznej części jest zajęty np. pod poligony wojskowe, nie ponosząc żadnych 
kosztów z tym związanych, otrzymują od państwa wysoki podatek od nieruchomo-
ści i jednocześnie premię z tytułu małego wskaźnika gęstości zaludnienia. Rażącą 
niewspółmierność potencjału finansowego poszczególnych samorządów wskazał 
także w swym wyroku Trybunał Konstytucyjny (2006).

Odpowiedź na pytanie drugie jest pozytywna. W obecnym kształcie system 
nie spełnia wymogów sprawiedliwej redystrybucji usług publicznych. W żadnej 
mierze nie opiera się bowiem na potrzebach wydatkowych samorządów, wynika-
jących z rzeczywistych kosztów realizacji ustawowych zadań. Wydaje się zatem 
celowe uzależnienie systemu korekcyjno-wyrównawczego dochodów jednostek sa-
morządowych od określenia ich potrzeb wydatkowych. Postulaty takiej modyfikacji 
systemu zgłaszane były już przez wielu autorów (Swianiewicz, Łokomska, 2016, 
s. 50; Patrzałek, 2015, s. 243; Grobelny, Jaworski, Klupczyński, 2016, s. 18).

Na drodze do prostego wdrożenia tych wniosków stoi jednak brak standardów 
finansowych usług publicznych. Bez nich trudno oszacować potrzeby wydatkowe. 
Jedynym możliwym podejściem w takiej sytuacji jest próba określenia zależności 
występujących między dokonywanymi wydatkami a wielkościami lub zjawiskami 
mogącymi mieć wpływ na te wydatki (np. liczba beneficjentów poszczególnych 
usług). 

Podsumowanie 

Prezentowane tu badania analizują nierówności dochodowe gmin zarówno 
w zakresie dochodów podatkowych, jak i dochodów ogółem, przy zastosowaniu 
pionowych i poziomych instrumentów wyrównawczych. Bardzo duże zróżnicowa-
nie dochodów wynikające z różnej bazy podatkowej zmniejsza się nieco wskutek 
uwzględnienia w dochodach subwencji i dotacji. Tym niemniej, nadal dysproporcje 
są na tyle duże, że trudno uznać obecnie obowiązującą konstrukcję dochodów gmin 
za sprawiedliwą. Decydujące znaczenie ma tu renta geograficzna, faworyzująca nie-
które grupy gmin. 

Instrument wyrównawczy bazuje jedynie na dochodach, nie uwzględniając po-
trzeb wydatkowych poszczególnych samorządów. Tymczasem system redystrybucji 
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dochodów powinien być na tyle skuteczny i adekwatny do kosztów wykonywa-
nia zadań, że działania korekcyjne powinny mieć znaczenie jedynie uzupełniające. 
W przeciwnym przypadku przeregulowanie systemem korekcyjnym grozi wieloma 
dysfunkcjami. Przykładami są sytuacje, w których to płacący kontrybucję wyrów-
nawczą dysponują finalnie mniejszym dochodem na mieszkańca niż biorcy. Zbyt 
wielka rola systemu korekcyjnego zmniejsza premiowanie aktywności w gminach. 

Tak duże zróżnicowanie dochodów nie sprzyja inkluzji społecznej, rozumianej 
jako zmniejszanie różnic w poziomie bogactwa. Dysproporcje nie umożliwiają wy-
równania rzeczywistych szans w dostępie do tej samej jakości usług publicznych. 
W efekcie zamieszkanie w konkretnej gminie może determinować różny dostęp 
do usług, które z założenia powinny mieć charakter powszechny. W kategoriach 
rozwoju zrównoważonego można zatem zdefiniować istotne dysfunkcje dochodów 
samorządu terytorialnego, które nie pozwalają mu skutecznie kształtować ładu po-
lityczno-instytucjonalnego.

Literatura

Bogucka-Felczak, M. (2014). System korekcyjno-wyrównawczy – postulaty de lege ferenda. 
Finanse Komunalne, 1–2, 92–105.

Borys, T. (2010). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych. W: B. Po-
skrobko (red), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych 
i dydaktyki. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Eko-
rozwoju (Problems of Sustainable Development), 6 (2), 75–81.

Fiedor, B. (2015). Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju. 
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 40 (2), 83–107.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015 (2016). Warszawa: GUS.
Grobelny, R., Jaworski, D., Klupczyński, M. (2016). Propozycja korekt mechanizmu korek-

cyjno-wyrównawczego dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Łódź: Naro-
dowy Instytut Samorządu Terytorialnego. 

Kachniarz, M. (2011). Bogactwo gmin – efekt gospodarności czy renty geograficznej? Pra-
ce Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 5 (17), 81–94.

Miesztalski, M. (2012). Dysfunkcje w systemie wyrównywania dochodów jednostek samo-
rządu terytorialnego. W: M. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Finanse komu-
nalne a Konstytucja. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.



188  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

Ostrom, E. (1991). Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective 
Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Patrzałek, L. (2015). Subwencja ogólna jako instrument korekcyjno-wyrównawczy w syste-
mie finansów samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, 404, 238–244.

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2016). System wyrównawczy sytuacji finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego w Polsce – propozycja usprawnienia. Samorząd Terytorial-
ny, 12, 29–50. 

Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 
2017 r. (2017). Warszawa: Ministerstwo Finansów.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. K30/04.

INCOME DISPARITIES IN LOCAL GOVERNMENT

Abstract

Self-government financing should be based on such distribution of resources to real-
ize the idea of equal and fair access to public goods and services. The aim of this article is 
income disparities analyze of municipal in Poland in the context of the efficiency of fiscal 
compensatory systems. Studies have shown that income diversification, even after the use 
of compensatory instruments, is so large it is difficult to recognize the current construction 
as justly. Such disparities do not allow the real chances of equal access to the same quality of 
public services. Under such conditions, local government, as part of a political-institutional 
sphere, can not effectively contribute to the formation of an integrated order.
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Wprowadzenie

Wzrost cen dóbr podstawowych na światowym rynku oraz ekspansja ekspor-
towa gospodarek wschodzących (głównie azjatyckich) spowodowały w ostatnich 
dwóch dekadach gwałtowny rozwój państwowych funduszy majątkowych (PFM), 
postrzeganych jako narzędzia efektywnego zarządzania rosnącymi w szybkim tem-
pie dochodami z eksportu surowców i rezerwami dewizowymi (TheCityUK 2015, 
s. 2–13; Knap, 2013, s. 61–68). W pierwszej dekadzie XXI wieku do najbardziej ak-
tywnych regionów świata pod względem tworzenia nowych PFM należała Afryka 
(Cieślik, 2014; Capape, 2012). Gwałtownie rosnąca liczba PFM w Afryce wywołała 
dyskusje wśród ekonomistów, w których wyrażane były odmienne opinie w kwestii 
oceny tego zjawiska, a w szczególności celów i sposobów funkcjonowania afry-
kańskich PFM oraz ich wpływu na rozwój krajów Afryki (Amoako-Tuffour, 2016; 
Dixon 2016; Willsa, Senbetb, Simbanegavib, 2016; Bauer, 2015; Dixon, Monk 2011; 
Triki, Faye, 2011).

Celem artykułu jest próba oceny roli państwowych funduszy majątkowych 
krajów afrykańskich w rozwoju gospodarczym Afryki. W pierwszej części arty-
kułu przedstawiono charakterystykę PFM Afryki, w drugiej omówiono pozytywne 
kierunki ich oddziaływania na rozwój krajów Afryki, w trzeciej natomiast – zagro-
żenia związane z ustanawianiem PFM w Afryce.

Dla realizacji celu przeprowadzono studia literaturowe i badania z zastosowa-
niem metody analizy statystycznej. Materiał statystyczny wykorzystany w analizach 
pobrano z baz danych i raportów międzynarodowych instytucji monitorujących roz-
wój PFM (SWFI, SIL, ESADE, TheCityUK, ISFWF) oraz AFDB, UNCTAD i Ban-
ku Światowego.

Badaniami objęto lata 2000–2015, czyli okres od wystąpienia znacznego przy-
spieszenia w rozwoju PFM do roku, za który dostępne były dane statystyczne.
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1. Charakterystyka państwowych funduszy majątkowych  
krajów Afryki

W 2015 roku w krajach Afryki identyfikowano 17 czynnych PFM o łącznej 
wartości aktywów wynoszącej 132,4 mld USD1. Pod względem ilości PFM Afryka 
zajmowała trzecie miejsce wśród regionów świata, ale aktywa afrykańskich PFM 
stanowiły tylko 1,9% wartości globalnych zasobów PFM (tab. 1).

Tabela 1. Liczba i wartość aktywów PFM na świecie według regionów geograficznych  
w 2015 roku (wrzesień 2015) 

Regiony Liczba PFM Aktywa PFM
(mld USD)

Aktywa PFM 
(procent globalnych 

aktywów PFM)
Afryka 17 132,4 1,9
Ameryka Łacińska i Karaiby 8 45,2 0,6
Ameryka Północna 11 150,8 2,1
Azja (z wył. Bliskiego Wschodu) 20 2670,8 37,5
Bliski Wschód 23 2890,9 40,6
Europa 7 1072 15,1
Oceania 7 154,2 2,2
Świat ogółem 93 7116,3 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie ESADE (2016), s. 134–135; SWFI (2017).

Do 2000 roku w Afryce funkcjonowały tylko dwa PFM, utworzone w ostatniej 
dekadzie XX wieku. W latach 2000–2009 liczba aktywnych PFM krajów Afryki 
zwiększyła się o siedem nowych funduszy2, a kolejne osiem powstało w okresie 
2010–2015 (rys. 1).

1 Badanie PFM utrudnia brak jednolitej definicji i stosowanie różnych, odmiennych kryteriów 
kwalifikowania funduszy jako PFM oraz nieujawnianie informacji przez wiele PFM. W konsekwen-
cji, liczba i wartość aktywów PFM znacznie różnią się w zależności od źródła danych. Dla przykładu, 
ilość aktywnych PFM w Afryce w 2015 r. oceniana była – w zależności od źródła – na 5 (SIL, 2016, 
s. 8), 11 (SWFI, 2017), 17 (ESADE, 2016, s. 134–135), 21 (Triki, 2015). W artykule przyjęto szerokie 
ujęcie PFM, zgodnie z którym pojęcie to oznacza będące własnością państwa fundusze inwestycyjne 
specjalnego przeznaczenia (Knap, 2013).

2 Nie uwzględniono w tej liczbie PFM Czadu, powołanego w 2003 r. i zlikwidowanego 
w 2008 r. (SWFI, 2017).
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Rysunek 1. Wzrost liczby PFM krajów Afryki w latach 1990–2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2. 

W 2015 roku państwowy fundusz majątkowy posiadało 16 z 54 krajów Afryki, 
a jeden kraj dysponował dwoma PFM (Nigeria). W grupie tej znajdowały się kraje 
ze wszystkich regionów geograficznych Afryki (Wschodniej, Zachodniej, Central-
nej, Południowej i Północnej) i o różnym poziomie rozwoju – należące zarówno 
do najbogatszych, jak i najsłabiej rozwiniętych krajów kontynentu (tab. 2). Cechą 
charakterystyczną PFM Afryki w latach 2000–2015 był wysoki stopień koncentracji 
aktywów, początkowo w jednym kraju (Algieria), a od 2006 roku w dwóch krajach 
(Algierii i Libii). W 2015 roku na te dwa największe PFM Afryki przypadało łącz-
nie aż 87% całkowitych aktywów PFM krajów afrykańskich. Pozostałe afrykańskie 
PFM były relatywnie bardzo małe pod względem wartości zasobów, szczególnie 
w porównaniu do PFM krajów Azji, Europy i Bliskiego Wschodu, dysponujących 
zasobami o wartości rzędu kilkuset miliardów USD (tab. 2).

Tabela 2. PFM krajów Afryki (wrzesień 2015)

Kraj Nazwa PFM
Aktywa

(mld 
USD)

Rok 
utworzenia

Źródło 
finansowania Cel

1 2 3 4 5 6

Libia Libyan Investment 
Authority 60,00 2006 ropa stabilizacyjny,

inwestycja rezerw

Algieria Revenue Regulation 
Fund 55,00 2000 ropa i gaz stabilizacyjny
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1 2 3 4 5 6

Botswana Pula Fund 5,70 1994 diamenty 
i minerały oszczędnościowy 

Angola Fundo Soberano de 
Angola 5,00 2012 ropa

stabilizacyjny, 
oszczędnościowy, 

rozwojowy

Moroko
Fonds Marocain 
de Développement 
Touristique 

1,50 2011 niesurowcowy rozwojowy

Nigeria Nigeria – Bayelsa 1,50 2012 niesurowcowy rozwojowy

Nigeria Nigerian Sovereign 
Investment Authority 1,40 2012 ropa

stabilizacyjny, 
rozwojowy,

inwestycja rezerw

Senegal
Fonds souverain 
d’investissement 
stratégiques 

1,00 2012 niesurowcowy rozwojowy, 
oszczędnościowy

Ghana Ghana Petroleum 
Funds 0,50 2011 ropa stabilizacyjny, 

oszczędnościowy

Gabon
Sovereign Fund 
of the Gabonese 
Republic 

0,40 1998 ropa rozwojowy

Mauretania
National Fund 
for Hydrocarbon 
Reserves 

0,30 2006 ropa i gaz stabilizacyjny, 
oszczędnościowy

Gwinea 
Równikowa

Fund for Future 
Generations 0,08 2002 ropa oszczędnościowy

Rwanda Agaciro Development 
Fund 0,03 2012 niesurowcowy stabilizacyjny, 

rozwojowy
Wyspy Św. 
Tomasza 
i Książęca

Permanent Fund for 
Future Generation 0,01 2004 ropa i gaz rozwojowy

Kongo, Dem. 
Rep.

Fonds de 
Stabilisation des 
Recettes Budgétaires 

n. 2005 ropa i gaz stabilizacyjny

Mauritius Mauritius Sovereign 
Wealth Fund n. 2010 niesurowcowy stabilizacyjny 

Sudan 
Południowy

Oil Revenue 
Stabilization Fund n. 2008 ropa i gaz stabilizacyjny, 

inwestycja rezerw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SWFI (2017); ESADE (2016), s. 134–135;  
SIL (2016), s. 8, 10–13; ISFWF (2017).

W krajach afrykańskich dominowały surowcowe PFM, finansowane dochoda-
mi z eksportu surowców (głównie ropy naftowej), na które przypadało aż 97% ak-
tywów PFM Afryki. Pozostałe 3% całkowitych zasobów finansowych afrykańskich 
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PFM przypadało na pięć niesurowcowych funduszy, finansowanych głównie bez-
pośrednim transferem części rezerw dewizowych (tab. 2). Wyjątkowy w tej grupie 
był PFM Rwandy, ponieważ jego kapitał pochodził z dobrowolnych wkładów Rwan-
dyjczyków oraz przyjaciół Rwandy (ISFWF, 2017). 

W 2015 roku, oprócz 17 aktywnych PFM, w Afryce oficjalnie planowano lub 
ustanowiono (ale nie podjęły działalności), 12 kolejnych PFM w następujących kra-
jach: Sierra Leone, Tunezja, Południowa Afryka, Kenia, Uganda, Zambia, Mozam-
bik, Namibia, Zimbabwe, Tanzania, Liberia i Czad (ESADE, 2016, s. 136; SIL, 2016, 
s. 10–13).

2. Korzyści z powołania PFM 

Większość gospodarek Afryki jest uzależniona od produkcji i eksportu dóbr 
podstawowych, głównie nieodnawialnych zasobów naturalnych. W latach 2000–
2015 udział eksportu surowców mineralnych w eksporcie niektórych krajów Afryki 
(Algierii, Angoli, Libii i Nigerii) kształtował się na poziomie aż ponad 90%, a dla 
Afryki ogółem wynosił średnio rocznie 71%, podczas gdy w eksporcie światowym 
– 21% (rys. 2).

Rysunek 2. Udział surowców mineralnych w eksporcie Afryki,  
wybranych grup krajów i świata w latach 2000–2015 (%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie UNCTAD (2017).
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W tych warunkach gwałtowna zwyżka cen dóbr podstawowych na światowym 
rynku w pierwszej dekadzie XXI wieku spowodowała wzrost wartości eksportu 
Afryki (rys. 3). Zwiększające się w szybkim tempie dochody eksportowe i rezerwy 
dewizowe stały się źródłem finansowania PFM, tworzonych przez rządy państw 
afrykańskich dla efektywnego zarządzania nadwyżkami dochodów z eksportu su-
rowców. Za ważny czynnik rozwoju PFM Afryki uznaje się też poprawę dyscypliny 
fiskalnej w większości państw afrykańskich, co ułatwiło zwiększenie oszczędności 
w badanym okresie (Blas, 2013).

Rysunek 3. Wskaźniki dynamiki światowych cen surowców mineralnych, rolnych  
oraz eksportu Afryki w latach 2000–2015 (2000 = 100; %)

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2000 2003 2006 2009 2012 2015
Eksport Afryki Surowce mineralne
Surowce rolne

Źródło: opracowanie własne na podstawie UNCTAD (2017).

Podstawowym celem wydzielania części dochodów i inwestowania ich za gra-
nicą w ramach PFM krajów Afryki było dążenie do zmniejszenia zależności budże-
tu i gospodarki od wahań cen surowców oraz zapobieganie nadmiernej aprecjacji 
waluty lokalnej w wyniku napływu zagranicznego kapitału (funkcja stabilizacyjna). 
„Zaparkowanie” części dochodów w PFM na „gorsze dni” (spadek cen surowców, 
szoki zewnętrzne) i „lepsze dni” (zwiększenie możliwości absorpcji kapitału w kra-
ju) służyło więc stabilizacji makroekonomicznej gospodarek Afryki oraz zapobie-
ganiu „chorobie holenderskiej”. Większość PFM krajów afrykańskich deklarowało 
pełnienie funkcji stabilizacyjnej (tab. 2) i realizowało ją w praktyce, przekazując 
część dochodów z eksportu surowców do PFM w okresie wzrostu ich cen i korzy-
stając z środków PFM w okresie spadku cen i globalnego kryzysu finansowo-eko-
nomicznego 2008+. 



196  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

Drugim najczęściej zgłaszanym celem PFM Afryki było finansowanie inwe-
stycji wspierających rozwój kraju (funkcja rozwojowa). Większość PFM państw 
afrykańskich miała upoważnienie do inwestowania w kraju, w priorytetowe sektory 
i projekty społeczno-ekonomiczne, zazwyczaj w infrastrukturę, edukację i ochronę 
zdrowia (Hove, 2016, s. 12–16). PFM Afryki realizowały ten mandat w praktyce, 
a silne zaangażowanie w strategiczne inwestycje krajowe odnotowano m.in. w przy-
padku PFM Nigerii i Angoli (Armoako-Tufor, 2016, s. 46). Szczególnie duży udział 
inwestycji w krajowe aktywa w relacji do inwestycji zagranicznych charakteryzo-
wał PFM Ghany, Maroka, Senegalu i Rwandy, co było powodem nieuznawania tych 
funduszy za PFM przez niektóre instytucje (SWFI, 2017; SIL, 2016, s. 9–13). Przyj-
mując skalę regionalną i rozszerzając funkcję rozwojową na wspieranie rozwoju 
nie tylko kraju pochodzenia PFM, ale całego regionu, należy podkreślić, że PFM 
wielu państw afrykańskich inwestowały w projekty w innych krajach Afryki. Dużą 
aktywność w tym względzie wykazywały w badanym okresie PFM Libii i Angoli, 
inwestując, także w formie inwestycji bezpośrednich, w całej Afryce (m.in. w sek-
tor rolny i infrastrukturę w Mali, Liberii, Sudanie i Somalii) (Turkish, 2011, s. 13). 
Inwestycje afrykańskich PFM w regionie uznaje się za czynnik wspierający rozwój 
integracji wewnątrzkontynentalnej oraz afrykańskich rynków finansowych.

PFM państw Afryki deklarowały też pełnienie funkcji oszczędnościowej 
(tab. 2), której celem było zmniejszenie zależności gospodarki od nieodnawialnych 
zasobów naturalnych (dywersyfikacja gospodarki) poprzez zamianę przychodów 
z eksportu wyczerpywalnych surowców w bardziej zróżnicowany portfel aktywów 
finansowych. PFM miały w ten sposób zapewniać międzypokoleniowy transfer bo-
gactwa (zabezpieczenie przyszłych pokoleń).

Ponadto niektóre PFM krajów Afryki realizowały funkcję inwestycji rezerw 
(tab. 2), której celem było zwiększenie stopy zwrotu z rosnących w szybkim tempie 
rezerw dewizowych, maksymalizując w ten sposób korzyści z nadwyżek dochodów 
eksportowych (rys. 4).

Dostępne informacje wskazują, że w badanym okresie większość afrykań-
skich PFM stosowała ostrożne strategie inwestycyjne, ze szczególnym naciskiem na 
płynność, inwestując głównie za granicą, w tradycyjne aktywa. Realizowały więc 
zwłaszcza swoje mandaty stabilizacyjne. Występowała jednak wyraźna tendencja 
wzrostu znaczenia inwestycji w krajowe aktywa alternatywne (infrastruktura, nie-
ruchomości) (Prequin, 2015, s. 11; Beck i in., 2011, s. 177).
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Rysunek 4. Wartość rezerw dewizowych Afryki w latach 2000–2015 (mld USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie AFDB (2017).

Z funkcjonowaniem PFM krajów Afryki wiązały się niekiedy dodatkowe ko-
rzyści w postaci poprawy ich pozycji w międzynarodowych ratingach kredytowych. 
Taka sytuacja wystąpiła w przypadku Angoli i Nigerii, dla których agencja Moody’s 
Investors Service podniosła ocenę ratingową, uzasadniając decyzję m.in. ustano-
wieniem PFM (Whitehead, 2012). Poprawa oceny zwiększała wiarygodność finan-
sową krajów, zmniejszając koszty zewnętrznego finansowania i zwiększając ich 
atrakcyjność inwestycyjną.

Podsumowując, pozytywna rola PFM krajów afrykańskich w rozwoju Afryki 
polegała na przyczynianiu się do poprawy stabilności makroekonomicznej, rozwo-
ju infrastruktury, dywersyfikacji gospodarki, poprawy wiarygodności finansowej 
i rozwoju integracji regionalnej. Ocena ta dotyczy w znacznej mierze potencjalnej, 
a nie realnej roli PFM w tych procesach i opiera się na jednostkowych przypadkach. 
Dokładniejsze określenie skali i zakresu rzeczywistego wpływu PFM na rozwój 
Afryki w latach 2000–2015 uniemożliwia brak dostępu do danych, ponieważ więk-
szość PFM Afryki nie udostępnia informacji na temat realizowanej strategii inwe-
stycyjnej i dokonywanych transakcji. 

3. Zagrożenia związane z PFM krajów Afryki

Ocenę roli PFM krajów Afryki w rozwoju regionu komplikują identyfikowa-
ne w literaturze przedmiotu i praktyce negatywne aspekty ich funkcjonowania. 
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W najbardziej krytycznych opiniach kwestionuje się w ogóle zasadność tworzenia 
PFM przez kraje afrykańskie.

Do podstawowych argumentów, przytaczanych przeciwko tworzeniu PFM 
i inwestowaniu ich aktywów za granicą, należą warunki ekonomiczno-społeczne 
w Afryce. W pierwszej dekadzie XXI wieku kraje Afryki zaliczały się wprawdzie 
do najszybciej rozwijających się gospodarek, ale Afryka pozostawała najsłabiej 
rozwiniętym regionem świata, z ogromnymi potrzebami w zakresie rozwoju infra-
struktury, edukacji i ochrony zdrowia. Dla przykładu, według szacunków Banku 
Światowego, niezbędne wydatki na infrastrukturę techniczną w Afryce Subsaha-
ryjskiej do 2020 roku powinny wynosić średnio 93 miliardy USD rocznie (Foster, 
Briceno-Garmendia, 2010, s. 6). Szczególnie podkreśla się w tej argumentacji, że 
poziom życia w Afryce jest najniższy na świecie, a społeczeństwa większości afry-
kańskich krajów żyją w ubóstwie i nie mają możliwości zaspokojenia podstawowych 
potrzeb (rys. 5). Dlatego ustanawianie PFM i inwestowanie dochodów z eksportu za 
granicą oceniane jest jako niekorzystne z punktu widzenia interesów rozwojowych 
Afryki, a nawet nieetyczne (Redvers, 2015).

Rysunek 5. PKB per capita Afryki i wybranych regionów w 2015 roku  
(tys. USD, ceny bieżące)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie UNCTAD (2017).

Ze względu na uwarunkowania polityczno-instytucjonalne w Afryce, nega-
tywnie oceniane jest także inwestowanie aktywów afrykańskich PFM w kraju. 
Słabość instytucji, korupcja i nepotyzm w połączeniu z brakiem transparentności 
i złym zarządzaniem PFM powodują, że te pozabudżetowe fundusze łatwo ulegają 



199rEnata knap  
państwowE funduszE majątkowE jako czynnik rozwoju krajów afryki

politycznej manipulacji i przekształcaniu w fundusze typu slush (dyskrecjonalne, 
„łapówkowe”). Pozwala to rządzącym na inwestowanie zasobów PFM w ryzykow-
ne aktywa zarządzane przez rodzinę, przyjaciół czy politycznych sojuszników oraz 
finansowanie marnotrawstwa wydatków publicznych pod pozorem rozwoju infra-
struktury krajowej. Spektakularne przypadki korupcyjnych praktyk, które dopro-
wadziły do „wyparowania” części aktywów z PFM, ujawniono w badanym okresie 
w Libii i Angoli (Amoako-Tuffour, 2106, s. 48; Bauer, 2014, s. 16; Masamba, 2014).

W krytycznych ocenach roli PFM krajów Afryki podkreśla się także, że czę-
sto w ogóle nie pełnią one zasadniczych, przypisanych im funkcji. Dostępne dane 
wskazują, że kraje afrykańskie regularnie korzystają z zasobów PFM w celu za-
mknięcia deficytu budżetowego lub spłaty długu zagranicznego, zamiast gromadzić 
środki na realizację antycyklicznych polityk makroekonomicznych lub przyszłej 
stabilizacji długoterminowej i międzypokoleniowej. Wycofywanie aktywów w celu 
„załatania” bieżących deficytów doprowadziło nawet do upadku PFM w niektórych 
krajach Afryki (Triki, Faye, 2011, s. 9).

Ze względu na specyficzne uwarunkowania występujące w Afryce, w kry-
tycznych opiniach stwierdza się, że w większości krajów Afryki jest za wcześnie 
na tworzenie PFM. Za bardziej korzystne dla ich rozwoju uznaje się na przykład 
zwiększenie dyscypliny fiskalno-budżetowej oraz wykorzystywanie nadwyżek do-
chodów eksportowych bezpośrednio na spłatę zadłużenia zagranicznego i inwesty-
cje w edukację, zdrowie i infrastrukturę w kraju (Torvik, 2016, s. 16; Bauer, 2015).

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że większość PFM 
krajów Afryki powstała dopiero w XXI wieku jako narzędzie do zarządzania nad-
wyżkami z eksportu surowców mineralnych. PFM Afryki charakteryzowały się 
małą wartością aktywów, koncentracją na osiąganiu celu stabilizacyjnego oraz ni-
skim poziomem transparentności i jakości zarządzania.

Specyfika uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i polityczno-instytucjo-
nalnych w krajach Afryki oraz brak dostępu do pełnej informacji powodują, że oce-
na wpływu PFM na rozwój Afryki jest trudna, zarówno na gruncie teoretycznym, 
jak i praktycznych doświadczeń. Teoria i praktyka dostarczają bowiem argumentów 
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wskazujących tak na pozytywne, jak i negatywne ich oddziaływanie na procesy 
rozwojowe w krajach Afryki w badanym okresie.

Nierozstrzygnięte więc pozostają dwie podstawowe kwestie, wokół których 
koncentrują się dyskusje na temat roli PFM w krajach Afryki, a mianowicie: a) czy 
ustanawianie PFM jest w ogóle korzystne dla rozwoju Afryki? b) jeśli PFM są do-
brym rozwiązaniem dla krajów Afryki, to czy powinny inwestować przede wszyst-
kim w kraju czy za granicą?
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SOVEREIGN WEALTH FUNDS AS A FACTOR 
 FOR THE DEVELOPMENT OF AFRICAN COUNTRIES

Abstract

The purpose of this article is to try to assess the role of African SWFs in the devel-
opment of Africa. The first part of the paper presents the characteristics of the African 
SWFs, the second discusses the positive effects of the African SWFs, and the third pre-
sents the risks associated with the establishment of PFM in Africa. The analysis shows that 
the impact of SWFs on Africa’s development is hampered by the specific socio-economic 
and political-institutional conditions in African countries and the lack of full information. 
The theory and practice provide arguments indicating the positive and negative impact of 
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Wprowadzenie 

Założenia koncepcji rozwoju zrównoważonego są wdrażane do praktyki go-
spodarczej w różnych branżach gospodarki, w tym w leśnictwie. Trwale zrównowa-
żona gospodarka leśna jest definiowana jako „działalność zmierzająca do ukształto-
wania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe 
zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencja-
łu regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, 
wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie 
lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów” (Usta-
wa, 1991, art. 6.1 pkt 1a). Przyjęte cele są realizowane w Polsce między innymi 
poprzez tworzenie leśnych kompleksów promocyjnych (LKP), czyli obszarów le-
śnych o wysokich walorach przyrodniczych, pełniących znaczącą rolę ekologiczną, 
społeczną i edukacyjną. LKP są powoływane przez Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych (LP), który ustanawia również dla każdego LKP radę naukowo-spo-
łeczną. Co istotne, LKP nie mają własnej administracji, tylko funkcjonują w oparciu 
o strukturę organizacyjną nadleśnictw, na terenie których zostały powołane (Usta-
wa, 1991, art. 13b; Blichtarska, Angelstam, Elbakidze, Axelsson, Skorupski, Węgiel, 
2012, s. 30; Fronczak, 2007, s. 14–18).

Celem artykułu jest próba określenia roli, jaką pełnią LKP w odniesieniu do 
wymiaru społecznego, w tym poprawy szeroko pojmowanej jakości życia i budowy 
świadomości ekologicznej.

1. Wymiar społeczny rozwoju zrównoważonego obszarów leśnych

Wymiar społeczny (społeczno-kulturowy) rozwoju zrównoważonego jest koja-
rzony z głównym celem tej idei: poprawą jakości życia rozumianą jako likwidacja 
ubóstwa, co przejawia się zmniejszaniem bezrobocia i nierówności społecznych, za-
pewnieniem bezpieczeństwa oraz dostępu do podstawowych dóbr i usług zaspoka-
jających potrzeby materialne i niematerialne. Wymiar ten jest też łączony z budową 
społeczeństwa obywatelskiego oraz działaniami edukacyjnymi, w tym ze zwięk-
szaniem świadomości ekologicznej. Ze społecznymi aspektami łączy się szereg za-
sad rozwoju zrównoważonego, w tym: sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokole-
niowej, partycypacji społecznej i współdziałania w zakresie ochrony i zachowania 
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środowiska przyrodniczego czy regionalizacji (Borys, Śleszyński, 1999, s. 84–92). 
W wypadku zrównoważonego leśnictwa wymiar społeczny jest utożsamiany z rolą, 
jaką pełni środowisko leśne w tworzeniu warunków bytowych (zdrowie, odpoczy-
nek, rekreacja itp.) oraz z jego rolą kulturotwórczą i estetyczną (krajobrazową). Na-
tomiast cele dotyczące wymiaru społecznego można podzielić na następujące grupy 
(Kruk, 2012, s. 139):

 – możliwość pracy dla mieszkańców danego regionu, co wiąże się ze wzro-
stem dochodów ludności,

 – zwiększenie stopnia współdecydowania przez wszystkich użytkowników 
lasów,

 –  rozwój świadomości ekologicznej (edukacja leśna).
Odniesienia do wymiaru społecznego zrównoważonego leśnictwa można 

znaleźć także w systemach certyfikacji leśnej stosowanych w Polsce: FSC (Fo-
rest Stewardship Council) oraz PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes). Zasada nr 2 FSC dotyczy respektowania praw społeczno-
ści lokalnych. Zgodnie z zasadą nr 4 FSC do oceny prawidłowości gospodarki le-
śnej wybrano kryteria dotyczące: kierowania do społeczności lokalnej ofert pracy, 
możliwości odpoczynku oraz korzystania z oferty edukacyjnej LP, konsultacje oraz 
możliwość zgłaszania przez mieszkańców skarg, wniosków i próśb. Uwzględnia się 
również działania na rzecz zapobiegania stratom lub szkodom, które mogłyby do-
tknąć społeczności lokalne (FSC, 2013, s. 14, 17–19). W systemie PEFC, kryterium 
nr 6 dotyczy zachowania innych społeczno-gospodarczych funkcji lasów, w tym 
uwzględniania przy planowaniu gospodarki leśnej sytuacji na lokalnym rynku pra-
cy, możliwości wnoszenia uwag i wniosków przez społeczności lokalne, zapewnie-
nia odpowiednich warunków pracy, organizowania szkoleń dla pracowników LP 
i właścicieli lasów, prowadzenia edukacji leśnej, współpracy z ośrodkami naukowy-
mi, wspierania stabilności i poprawy jakości życia ludności, powszechnego dostępu 
do lasów, a także ochrony miejsc o znaczeniu kulturowym, historycznym czy reli-
gijnym (PEFC, 2012, s. 19–22).

Z kolei Blichtarska i in. (2012, s. 32–33) do głównych aspektów związanych 
z wymiarem społecznym dotyczącym już ściśle funkcjonowania leśnych kom-
pleksów promocyjnych zaliczają: gospodarowanie na terenie LKP we współpra-
cy z lokalnymi społecznościami (w tym przeprowadzane konsultacje), promocję 
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zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, edukację społeczeństwa, ist-
nienie rad naukowo-społecznych i kooperację z jednostkami badawczo-naukowymi.

Konstatując, wymiar społeczny zrównoważonego leśnictwa, również w od-
niesieniu do funkcjonowania LKP, jest trudny do oceny. Generalnie, można tutaj 
wyodrębnić następujące obszary tematyczne: komunikację ze społecznościami lo-
kalnymi, działania na rzecz mieszkańców regionu, edukację leśną, współpracę przy 
realizowaniu zadań z innymi podmiotami oraz pozostałe zadania zmierzające do 
poprawy jakości życia ludności.

2. Metoda badawcza

Analiza wymiaru społecznego funkcjonowania LKP jest trudna z uwagi na 
fakt, iż działalność prowadzą poszczególne nadleśnictwa, a więc ich zakres może 
być różny w odmiennych częściach danego LKP. W 2015 roku przeprowadzono 
badania ankietowe. W kwestionariuszu znalazły się pytania (zamknięte i otwarte) 
dotyczące: działalności edukacyjnej, promocji LKP, dostępności informacji o LKP, 
współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zadań z zakresu rozwoju społecz-
nego (edukacji i poprawy warunków życia), pozostałych działań LKP wpływają-
cych na rozwój lokalny oraz składu osobowego rad naukowo-społecznych LKP. An-
kietę rozesłano do 72 nadleśnictw znajdujących się w granicach wszystkich 25 LKP. 
Z uwagi na fakt, iż poszczególne PLKP były powoływane w różnych latach i różny 
jest ich czas funkcjonowania, w większości pytań nie określano granic czasowych.

3. Wyniki badań

W badaniu podjęto próbę określenia wpływu LKP na wymiar społeczny 
rozwoju zrównoważonego. Odpowiedzi1 uzyskano z 302 nadleśnictw (41, 67% 
z wszystkich nadleśnictw, do których wysłano ankietę) znajdujących się w obrębie 

1 Ankietę wypełniali pracownicy nadleśnictw, zazwyczaj pracujący na stanowisku (starszego) 
specjalisty ds. edukacji (ekologicznej lub leśnej), edukacji i turystyki czy specjalisty służby leśnej lub 
podobnym – nazwy stanowisk były różne, w zależności od nadleśnictwa.

2 LKP Lasy Bieszczadzkie powiększono w 2015 r. o obszar nadleśnictwa Baligród. W związ-
ku z powyższym, Nadleśnictwo Baligród nie mogło wypełnić ankiety, bo nie miało odpowiednich 
danych.
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16 LKP (co stanowi 64% wszystkich LKP). Były to LKP: Lasy Beskidu Śląskiego, 
Bory Tucholskie, Puszcza Białowieska, Lasy Elbląsko-Żuławskie, Lasy Gostyniń-
sko-Włocławskie, Puszcza Kozienicka, Lasy Mazurskie, Lasy Olsztyńskie, Pusz-
cza Niepołomicka, Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Lasy Spalsko-Rogowskie, Puszcza 
Notecka, Puszcze Szczecińskie, Puszcza Świętokrzyska, Lasy Środkowopomorskie 
oraz Lasy Warszawskie.

3.1. Dostęp do informacji o LKP i komunikacja ze społeczeństwem

Informacje o LKP i działalności poszczególnych nadleśnictw były i są dostęp-
ne w siedzibie nadleśnictw. Dostęp do nich nie jest niczym ograniczony albo też, 
w wypadku niektórych danych, trzeba złożyć wniosek o ich udostępnienie. Część 
informacji o LKP jest również publikowana na stronach internetowych nadleśnictw 
(wszystkie nadleśnictwa mają swoje strony internetowe), natomiast tylko wybrane 
LKP mają założone swoje indywidualne konta na portalu społecznościowym lub 
własne strony internetowe. Prawie wszystkie nadleśnictwa wydają ulotki i foldery 
o swoich LKP, a wszystkie uczestniczą w różnych imprezach, targach lokalnych 
i regionalnych, podczas których również przekazują informacje o LKP. Dość rzadko 
(w przypadku 4 nadleśnictw z 4 różnych LKP) są natomiast wydawane informatory 
o LKP. Informacje o LKP pracownicy nadleśnictw przekazują również lokalnym 
mediom i w trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych, konkursów itp.

3.2. Działalność edukacyjna LKP

W ramach funkcjonowania LKP pracownicy nadleśnictw prowadzą działania 
edukacyjne, skierowane do różnych grup odbiorców, głównie dzieci i młodzieży 
szkolnej. Wszystkie nadleśnictwa realizowały zajęcia terenowe, prawie wszystkie: 
zajęcia promujące gospodarkę leśną, imprezy promujące LKP (w tym np. pikni-
ki, gry edukacyjne, spotkania itp.), konkursy wiedzy o lasach, zajęcia plastyczne 
i warsztaty różnego typu. Organizowane były także zajęcia dla studentów z wybra-
nych uczelni i kierunków studiów oraz zajęcia (szkolenia, warsztaty, seminaria itp.) 
dla innych grup, w tym pracowników nadleśnictw spoza LKP, prywatnych właści-
cieli lasów, przewodników turystycznych, pracowników jednostek samorządu tery-
torialnego lub, w pojedynczych wypadkach, dla innych odbiorców (rolnicy, pracow-
nicy parków narodowych i krajobrazowych, stacji sanitarno-epidemiologicznych 
i innych) (szerzej: Kruk, 2015, s. 50–53).
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3.3. Współpraca pracowników LKP z innymi podmiotami

Pracownicy nadleśnictw w ramach LKP współpracują z różnymi podmiotami. 
Wspólne działania można podzielić w zależności od ich zakresu na dwie grupy: 
edukację i poprawę jakości życia społeczności lokalnych (rys. 1).

Rysunek 1. Współpraca nadleśnictw w ramach LKP z instytucjami i organizacjami
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Źródło: opracowanie własne.

Przy realizacji działań edukacyjnych, poza placówkami oświatowymi typu 
przedszkola i szkoły różnego szczebla, pracownicy nadleśnictw najczęściej współ-
pracowali z: wyższymi uczelniami (25 nadleśnictw), władzami gmin znajdujących 
się w granicach LKP (23), władzami powiatu (20), organizacjami proekologicznymi 
(21), organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją (21) lub historią 
regionu i zachowaniem dziedzictwa kulturowego (21), zarządami (dyrekcjami) par-
ków krajobrazowych (18) lub narodowych (7)3, lokalnymi stowarzyszeniami (16), 

3 W sytuacji, gdy jeśli obszar parku krajobrazowego lub narodowego pokrywa się w całości lub 
części z obszarem danego LKP.
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władzami województwa (7) i ośrodkami pomocy społecznej (10). Rzadko4 pra-
cownicy nadleśnictw w ramach funkcjonowania LKP współpracowali w zakresie 
edukacji z domami kultury, centrami doskonalenia nauczycieli, ośrodkami pomo-
cy społecznej lub fundacjami, bardzo rzadko: z lokalnymi grupami producenckimi 
lub lokalnymi producentami, urzędami pracy, bibliotekami, ośrodkiem doradztwa 
rolniczego (ODR), stacją sanitarno-epidemiologiczną, Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Ochotniczą Strażą Pożar-
ną (OSP), parafiami z terenu LKP, Caritasem, domem spokojnej starości, warsztata-
mi terapii zajęciowej czy zakładem karnym.

W ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju społecznego (rozumianego jako 
poprawa jakości życia, stanu zdrowia mieszkańców i ich warunków bytowych) pra-
cownicy nadleśnictw w ramach LKP współdziałali z: władzami gmin znajdujących 
się w granicach LKP (18 nadleśnictw), władzami powiatu (12) i województwa (6), 
organizacjami zajmującymi się sportem, turystyką i rekreacją (17), lokalnymi sto-
warzyszeniami promującymi rozwój danej miejscowości lub gminy (7), lokalnymi 
grupami producenckimi lub lokalnymi producentami (5), ośrodkami pomocy spo-
łecznej (4) i urzędami pracy (4), organizacjami proekologicznymi (4) czy zajmują-
cymi się historią i kulturą regionu (5), Caritasem danej diecezji (3) oraz zarządami 
parków krajobrazowych (3) lub narodowych (1), których obszar pokrywał się z LKP. 
W pojedynczych wypadkach była podejmowana współpraca z innymi podmiotami, 
takimi jak parafie, wyższe uczelnie, zakłady karne, środowiskowy hufiec pracy, 
OSP, warsztatami terapii zajęciowej i innymi.

Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadań dotyczących rozwoju 
społecznego była podejmowana znacznie rzadziej niż w wypadku działań eduka-
cyjnych. Warto również zaznaczyć, iż pracownicy 7 nadleśnictw nie odpowiedzieli 
na pytania odnoszące się do współpracy dotyczącej lokalnego rozwoju społecznego, 
co może oznaczać, że takie działania w ramach LKP nie są realizowane.

3.4. Pozostałe działania na rzecz społeczności lokalnych

Ta część kwestionariusza sprawiła największą trudność pracownikom nadle-
śnictw. Część z nich nie odpowiedziała na zawarte w niej pytania, uznając, że nie 

4 Rzadko – taką współpracę zgłosiło kilka nadleśnictw, bardzo rzadko – dotyczyło to 1 lub 2 
nadleśnictw.
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ma dostatecznej wiedzy, danych lub część z efektów nie jest możliwa do zmierzenia 
(odpowiedzi nie otrzymano od pracowników 6 nadleśnictw). Pytania dotyczyły in-
westycji lub innych efektów związanych z powołaniem LKP (tab. 1). 

Tabela 1. Pozostałe działania LKP wpływające na rozwój społeczny regionu

Efekty funkcjonowania LKP Liczba 
nadleśnictw

Zwiększenie zatrudnienia w nadleśnictwach 13
Zwiększenie zatrudnienia w branżach niezwiązanych bezpośrednio 
z gospodarką leśną (turystyka, handel, gastronomia itp.) 7
Budowa nowych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
zwiększających atrakcyjność gminy 19
Budowa nowych obiektów infrastruktury lokalnej lub poprawy istniejącej, 
służącej społeczności lokalnej 9
Wsparcie działalności lokalnych kół i stowarzyszeń 10
Wsparcie działalności lokalnych grup producenckich 3

Źródło: opracowanie własne.

Pracownicy nadleśnictw wskazywali też nowe inwestycje powstałe w ramach 
LKP, które miały służyć społeczności lokalnej. Najczęściej wymieniano obiekty 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej (w tym ścieżki edukacyjne, trasy rowero-
we, biegowe, nordic walking i turystyczne, wiaty edukacyjne i turystyczne, miejsca 
na ognisko, punkty informacyjne, ośrodki edukacji ekologicznej lub leśnej czy izby 
edukacyjne i inne, podobne), ale również takie inwestycje, jak: wieże obserwacyj-
ne (widokowe), schody przy dojściu do obiektów turystycznych, ścieżkę zdrowia, 
parkingi leśne lub miejsca odpoczynku i postoju pojazdów (MPP), remonty dróg 
przeciwpożarowych, udostępnianie lokalnych dróg leśnych albo budowę dróg do-
jazdowych do obiektów turystycznych i edukacyjnych, budowę zbiorników prze-
ciwpożarowych lub obiektów małej retencji wodnej czy nawet pomnik, kapliczkę, 
park dendrologiczny oraz dworzec i skansen kolejek leśnych.

Z powyższego zestawienia wynika, iż oddzielenie funkcji edukacyjnej od po-
zostałych zadań realizowanych przez LKP jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Więk-
szość działań dotyczy zwiększania atrakcyjności regionu, a z budowanych lub mo-
dernizowanych obiektów korzystają nie tylko turyści, ale również jego mieszkańcy.
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3.5. Rady naukowo-społeczne LKP jako forma partycypacji społecznej

Zgodnie z ustawą o lasach, przy każdym LKP funkcjonuje rada naukowo-spo-
łeczna (RNS), której zadaniem jest „inicjowanie oraz ocena realizacji działań po-
dejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym” (Ustawa, 1991, art. 13b). Rady 
różnią się liczbą członków, zajmowanymi przez nich stanowiskami oraz wykony-
wanymi zawodami. W 2014 roku w radach poszczególnych LKP było od 13 do 
24 członków. W każdej radzie był minimum jeden przedstawiciel władz gminnych 
i (lub) powiatowych, przedstawiciel (wykładowca akademicki) co najmniej jednej 
wyższej uczelni (zazwyczaj biolog lub leśnik). Prawie w każdej RNS (z kilkoma 
wyjątkami) znajdował się nauczyciel5, przedstawiciel organizacji działającej na 
rzecz ochrony przyrody, a w wypadku, gdy obszar LKP pokrywał się z obszarem 
parku narodowego lub krajobrazowego – przedstawiciel zarządu parku. Bardzo czę-
sto w skład RNS wchodzili też dziennikarze, przedstawiciele RDOŚ, RDLP, urzę-
dów marszałkowskich, organizacji turystycznych, przedstawiciele biznesu (najczę-
ściej firm związanych z przemysłem drzewnym). W składzie kilku rad znaleźli się 
również parlamentarzyści, członkowie PZŁ, WFOŚiGW, a także (w pojedynczych 
wypadkach) przedstawiciele Związku Pszczelarzy, Państwowej Straży Pożarnej, 
lokalnych stowarzyszeń lub grup działania, Uniwersytetu III Wieku, urzędnicy 
z Biura Ochrony Zabytków czy Archiwum Państwowego, członek Polskiej Izby Go-
spodarczej Przemysłu Drzewnego, sekretarz oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, proboszcz, dyrektor Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Spale czy krajoznawca.

Funkcjonowanie rad naukowo-społecznych można uznać za formę partycy-
pacji społecznej przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia gospodarki 
leśnej oraz innych działań na terenach LKP. Warto też zwrócić na dość szeroki 
przekrój zawodowy członków rad – interesariuszy związanych z lasem, nie tylko 
z gospodarką leśną, ale i turystyką, rekreacją, ochroną przyrody i działalnością edu-
kacyjną.

5 Zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej (często o pro-
filu leśnym), kuratorium lub centrum edukacji ekologicznej.
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Podsumowanie

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród nadleśnictw znajdu-
jących się w granicach LKP można stwierdzić, iż ich działalność w odniesieniu do 
kwestii społecznych jest głównie ukierunkowana na edukację leśną. Kolejne, często 
realizowane działania dotyczą zwiększania dostępności do LKP oraz atrakcyjności 
rekreacyjnej i turystycznej tych obszarów, co wiąże się z różnorodnymi inwesty-
cjami realizowanymi przez nadleśnictwa. Przy wykonywaniu zadań podejmowana 
jest współpraca z wieloma podmiotami, najczęściej z władzami gminnymi i powia-
towymi, organizacjami różnego typu, lokalnymi stowarzyszeniami czy władzami 
parków narodowych lub krajobrazowych. W zasadzie nie ma utrudnień w dostępie 
do informacji o LKP, są one rozpowszechniane przy użyciu różnych metod. Przy 
wszystkich kompleksach funkcjonują rady naukowo-społeczne. Pozostałe aspekty 
funkcjonowania LKP dotyczące rozwoju społecznego są mniej oczywiste. Podsu-
mowując, warto zwrócić uwagę, iż kwestie społeczne funkcjonowania LKP są trud-
no mierzalne. Tematyka ta wymaga więc dalszych, pogłębionych badań.
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SOCIAL DIMENSION OF THE PROMOTIONAL FOREST COMPLEXES’ ACTIVITY IN POLAND

Abstract 

According to principles established in the Act of Forests in Poland, the Promotional 
Forest Complexes (PFCs) are forest areas of special economic, ecological, social and educa-
tional significance. Their designation is one of many practical aspects related to implemen-
tation of sustainable development rules into forest management. Social dimension of PFCs 
performance is difficult to determine and study. It is generally assumed that such dimension 
concerns all activities aimed at improvement of local communities’ life (including health, 
living conditions, access to food, job creation, etc.), enhancement of access to information 
about the environment, social participation and ecological education. The aim of the paper 
is to analise PFCs activities related to social development at local scale, based on results of 
research conducted in PFCs in 2015.

Keywords: sustainable forestry, social development, Promotional Forest Complexes
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Wprowadzenie 

Znaczenie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) rośnie i będzie prawdopodob-
nie rosło, zważywszy na kierunki międzynarodowej polityki redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz towarzyszących jej zachęt do inwestowania w tym obszarze. 
Rozwój sektora OZE oznacza nie tylko wzrost wolumenu mocy zainstalowanej, ale 
też wzrost wielkości instalacji i coraz bardziej skomplikowane struktury organiza-
cyjne firm zajmujących się wytwarzaniem energii. Wszystko to skutkuje większą 
skalą następstw ryzyka i większym znaczeniem zarządzania ryzykiem. Potwierdza 
to szereg badań realizowanych w ostatnich latach w Europie i na świecie. W niniej-
szym artykule przedstawiono studium przypadku biogazowni rolniczej. Poddano 
analizie faktyczne rezultaty pierwszych dwu lat funkcjonowania projektu i wpływ 
poszczególnych czynników ryzyka na przychody projektu. Wykorzystano metodę 
analizy przyczynowej zjawisk (metoda kolejnych podstawień. Podjęto także próbę 
oszacowania efektywności przedsięwzięcia metodą wartości bieżącej netto (NPV) 
z uwzględnieniem różnych wariantów przyszłego kształtu mechanizmu wsparcia 
finansowego dla OZE.

1. Czynniki ryzyka w przedsięwzięciach OZE w ocenie inwestorów w Europie i Polsce

Problematyka ryzyka w projektach wykorzystania OZE była w ostatnich dzie-
sięciu latach przedmiotem wielu projektów badawczych, a wyniki w nich uzyskane 
są w dużej mierze zbieżne. Badanie przeprowadzone w branży OZE w kilku wy-
soko rozwiniętych krajach świata przez the Economist Intelligence Unit (EIU 2011, 
s. 5–6) wskazuje, że w ocenie zarządzających (operatorów instalacji, dystrybutorów 
i sprzedawców energii) skala i złożoność źródeł ryzyka rosną, w związku z czym 
zarządzanie ryzykiem nabiera coraz większego znaczenia. 

Zgodnie z opiniami respondentów przeprowadzonego badania największe 
ryzyko generują wczesne etapy realizacji projektu, zwłaszcza finansowanie (76% 
respondentów). Inną ważną kategorią jest ryzyko polityczno-prawne (wymienia 
je 62% badanych) oraz ryzyko pogodowe (66% respondentów z branży energetyki 
wiatrowej). 

W badaniu uwarunkowań inwestycji w OZE w Niemczech Bader i Krueger 
(Deloitte, Norton Rose, 2013) uzyskali podobne wyniki: ogólne ryzyko związane ze 
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zmianami polityki i przepisów wskazało jako najważniejsze ok. 70% respondentów, 
złożone procedury związane z uzyskaniem pozwoleń – ok. 40%, skomplikowane 
przepisy dotyczące wsparcia – ok. 30%, ryzyko związane z podłączeniem do sieci 
– ok. 30%.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) w 2013 roku zbadała 
około 100 potencjalnych użytkowników portalu Global Atlas1, w tym około 30 de-
weloperów w branży OZE. Trzy najważniejsze zidentyfikowane ryzyka to: ryzyko 
finansowe, ryzyko polityczne i ryzyko dotyczące bezpieczeństwa publicznego.

Podobnie w badaniu DIA-CORE (Fraunhofer ISI, 2016), w którym respon-
denci z 24 krajów UE za najistotniejsze kategorie ryzyka uznali ryzyko polityczne 
(kształtu polityki energetycznej) – najistotniejsze w 10 krajach, administracyjne 
(7 krajów) oraz ryzyko związane z ukształtowaniem rynku i regulacjami prawnymi 
(3 kraje). W dwu krajach najważniejsze było ryzyko dostępu do sieci. W Polsce trzy 
najważniejsze ryzyka wymienione przez respondentów to: akceptacja społeczna, 
kształt polityki oraz ryzyko administracyjne (Fraunhofer ISI, 2016, s. 34). 

Ryzyka zidentyfikowane w badaniach międzynarodowych znajdują również 
potwierdzenie w badaniach polskich. W raporcie Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki (URE, 2015, s. 102) wśród najczęściej wymienianych przez inwestorów prze-
szkód w rozwoju technologii OZE znajdują się:

 – ograniczenia dotyczące możliwości lokalizacji instalacji, w tym brak pla-
nów zagospodarowania przestrzennego,

 – niejasność kryteriów lokalizacji inwestycji,
 – konflikty społeczne.

Inwestorzy zwracają także uwagę na czasochłonność i skomplikowanie proce-
dur dotyczących pozwoleń, kwestii środowiskowych, a także na ograniczenia zwią-
zane z istnieniem obszarów chronionych. Specyficznym uwarunkowaniem w Polsce 
jest także nierównomierny rozwój sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, co w niektó-
rych regionach kraju skutkuje brakiem wystarczających mocy przyłączeniowych 
i wydawaniem odmów przyłączenia do sieci. Obecnie poważną barierę stanowią 
moce przyłączeniowe „zablokowane” w wydanych przed 2010 rokiem warunkach 
przyłączenia, dotyczące projektów do chwili obecnej niezrealizowanych (Instytut 

1 Projekt Global Atlas for Solar and Wind Energy jest realizowany przez organizację Clean 
Energy Ministerial (CEM), przy wsparciu IRENA oraz UNEP (globalwindatlas.com, globalsola-
ratlas.com).
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Jagielloński, 2015). Zgodnie z prognozą na rok 2020 dostępna moc przyłączeniowa 
(1,9 GW dla całego kraju) dotyczy wyłącznie terenów zurbanizowanych, z ograni-
czonymi możliwościami lokalizacji większych źródeł OZE (PSE, 2017, s. 10).

2. Charakterystyka przedsięwzięcia

Analizowana biogazownia rolnicza ma moc 1,2 MWe. wytwarza energię elek-
tryczną i ciepło w kogeneracji. Z biogazownią zintegrowana jest wytwórnia paliwa 
stałego z biomasy (granulat pellet). Nadwyżka energii cieplnej jest wykorzystywana 
do suszenia biomasy pozostałej z substratu pofermentacyjnego celem przystosowa-
nia do peletyzacji. Alternatywnie linia technologiczna może być użyta do produkcji 
suszu z zielonek jako paszy dla zwierząt. Roczne zużycie substratów wynosi ok. 28 
tys. ton i pozwala na wyprodukowanie ok. 4,5 mln m3 biogazu. Roczna produkcja 
energii elektrycznej wynosi ok. 9600 MWh brutto, a produkcja ciepła – 36 144 GJ.

Źródła finansowania projektu stanowiły: dotacja z Regionalnego Programu 
Operacyjnego (60% kosztów kwalifikowalnych, 25% nakładów inwestycyjnych 
ogółem) oraz kredyt bankowy (53%), a także środki własne inwestora (22%). 

Na etapie planowania projektu analiza ryzyka była ograniczona do zakresu 
wymaganego w dokumentacji konkursowej RPO. Polegała wyłącznie na identyfi-
kacji możliwych zagrożeń w ramach analizy SWOT. Zidentyfikowano następujące 
czynniki ryzyka:

 – ograniczenia podaży na rynku pracy ze względu na silne trendy emigracyjne,
 – problemy związane z procesem inwestycyjnym – opóźnienia dostaw urzą-

dzeń,
 – ryzyko prawne – niestabilność przepisów prawnych w zakresie ochrony śro-

dowiska (dotyczy okresu eksploatacji planowanej biogazowni).
Nie była wymagana ani jakościowa analiza ryzyka, ani analiza wrażliwości 

wskaźników ekonomicznych projektu, wobec czego w dokumentacji dotyczącej 
przygotowania projektu takich analiz nie zawarto.
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3. Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka na efektywność inwestycji 

W ramach oceny wpływu czynników ryzyka na efektywność przedsięwzięcia 
poddano analizie główne parametry finansowe projektu, w tym przychody i war-
tość bieżącą netto. Założoną i rzeczywistą strukturę przychodów za 2016 rok przed-
stawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Planowana i zrealizowana wielkość i struktura przychodów  
za pierwszy pełny rok eksploatacji biogazowni

Źródła przychodów
Planowana struktura 

przychodów
Zrealizowana struktura 

przychodów (2016)
wartość udział (%) wartość udział (%)

Świadectwa pochodzenia energii z OZE – 
kogeneracyjne (fioletowe/żółte) 566 400 7,49 1 292 106 25,60
Świadectwa pochodzenia energii z OZE 
(zielone) 2 649 600 35,05 1 509 831 29,92
Sucha biomasa rolnicza 2 816 000 37,25 1 374 537 27,23
Energia elektryczna 1 527 552 20,21 870 494 17,25
Razem 7 559 552 100,00 5 046 968 100,00

Źródło: dane inwestora.

Struktura ta uległa znaczącym zmianom. Cenę energii w biznesplanie założo-
no na poziomie 198,9 zł/MWh, czyli średnim w 2011 roku. Wbrew powszechnym 
oczekiwaniom cena hurtowa energii spadła. Średnia cena zrealizowana w 2016 roku 
wyniosła 168,66 zł/MWh i była o 15% niższa niż w 2011 roku, a w stosunku do pro-
gnoz Ministerstwa Gospodarki (dla 2016 roku – 274,4 zł/MWh) – aż o 38% (ARE, 
2011). 

Głównym czynnikiem wpływającym na zmiany struktury przychodów była 
w analizowanym przypadku zmiana cen świadectw pochodzenia energii z OZE:

 – certyfikaty zielone – dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE,
 – certyfikaty żółte – dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji 

opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy do 1 MWe,
 – certyfikaty fioletowe – dla energii elektrycznej wyprodukowanej w pozo-

stałych jednostkach kogeneracyjnych,
 – certyfikaty błękitne – dla energii elektrycznej wyprodukowanej w bioga-

zowniach rolniczych.
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System wsparcia oparty o świadectwa pochodzenia funkcjonował dla nowych 
instalacji do 30 czerwca 2016 roku, kiedy to zastąpił go system aukcyjny (dla no-
wych instalacji oraz funkcjonujących, które zdecydowały się wziąć udział w tzw. au-
kcjach migracyjnych). Aukcje są organizowane w „koszykach”. Prezes URE orga-
nizuje aukcje nie rzadziej niż raz w roku. Art. 73 ustęp 3a Ustawy o OZE wskazuje 
na siedem możliwych koszyków aukcyjnych, przy czym dla biogazowni rolniczych 
jako jedynej z technologii OZE przewidziano odrębny koszyk aukcyjny (generalnie 
koszyki aukcyjne nie są zbiorami rozłącznymi). Ceny referencyjne, tj. maksymalne 
ceny, po których przystępujący do aukcji mogą składać swoje oferty, są ustalane 
rozporządzeniem ME. Cena ustalona w wyniku aukcji jest ceną gwarantowaną na 
15 lat. Jednak istniejące biogazownie nie wykazały dużego zainteresowania możli-
wością przejścia do systemu aukcyjnego. Powodem jest utworzenie kategorii błękit-
nych certyfikatów (o czym poniżej) oraz konieczność zwrotu pomocy inwestycyjnej 
(tj. dotacji w postaci obniżki uzyskanej ceny aukcyjnej energii).

W momencie planowania inwestycji cena giełdowa zielonych certyfikatów 
kształtowała się na poziomie 276 zł/MWh i taką też kwotę przyjęto w prognozie 
dla całego okresu życia inwestycji. Średnia zrealizowana cena świadectw zielonych 
w 2016 roku wyniosła 163,93 zł/MWh. Była to cena wysoka, biorąc pod uwagę, że 
cena giełdowa zielonych certyfikatów w 2016 roku spadała w niektórych dniach do 
nawet 30 zł/ MWh. Jest to rezultat utrzymującej się nadpodaży świadectw na rynku. 
Obecnie skala nadpodaży jest największa w dotychczasowej historii funkcjonowa-
nia systemu wsparcia w Polsce i na koniec 2016 roku wynosiła 21 913 GWh.

Drugą grupą praw majątkowych są certyfikaty dotyczące wysokosprawnej 
kogeneracji –fioletowe dla instalacji o mocy powyżej 1 MWe oraz żółte dla insta-
lacji o mocy do 1 MWe. Średnia cena rynkowa fioletowych certyfikatów za 2011 
rok wynosiła 59 zł/MWh i taką przyjęto do prognozy. Po uruchomieniu instalacji 
uzyskano żółte świadectwa, a średnia cena ich sprzedaży za 2016 rok wyniosła 
140,29 zł/MWh. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, w II półro-
czu 2016 roku został wydzielony obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii 
z biogazowni rolniczych (tzw. błękitne certyfikaty) i wyniósł on 0,65% (w 2017 
roku 0,6% przy obowiązku na poziomie 15,4% dla pozostałych OZE). W pierw-
szym miesiącu notowań, czyli we wrześniu 2016 roku, średnia cena błękitnych 



221magdalEna ligus, Edyta sidorczuk-piEtraszko, piotr daniElski

ocEna EfEktywności i ryzyka finansowEgo biogazowni rolniczEj – studium przypadku

certyfikatów wyniosła 277,67 zł. Od tego czasu cena stale rośnie i wynosi obecnie 
ok. 380 zł/MWh. 

Różnica w przychodach zrealizowanych w stosunku do planowanych wynika-
jąca ze sprzedaży energii jest spowodowana w mniejszym stopniu niższą uzyska-
ną ceną w stosunku do prognozowanej (zmniejszenie przychodów na kwotę ponad 
150 tys. zł), a głównie niższą wielkością sprzedaży energii – 5161 MWh w stosunku 
do planowanej 7680 MWh (różnica w przychodach na kwotę ponad 500 tys. zł).

Tabela 2. Planowane i zrealizowane wielkości zmiennych oraz wpływ zmian na przychody 
w 2016 roku

Wyszczególnienie Wielkość 
planowana 

Wielkość 
zrealizowana

Wpływ na 
przychody 

(zł)

Wpływ na 
przychody 
ogółem (%)

Sprzedaż energii (MWh) 7 680 5 161,32 –500 965 –6,63
Cena energii elektrycznej (zł/MWh) 198,9 168,66 –156 078 –2,06
Produkcja energii dot. świadectw 
zielonych (MWh) 9 600 9 209,92 –107 662 –1,42
Cena zielonych certyfikatów (zł/MWh) 276 163,935 –1 032 110 –13,65
Produkcja energii dot. świadectw 
żółtych (MWh) 9 600 9 209,92 –23 015 –0,30
Cena żółtych certyfikatów (zł/MWh) 59 140,295 +748 720 +9,90
Cena biomasy (zł/t) 400 b.d. –1 441 463 –19,07
Razem –2 512 584 –33,24

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych inwestora (raportu wytworzenia za 2016 rok,  
sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz biznes planu).

Różnica wynika ze znacznie wyższego w stosunku do planu wykorzystania 
energii na potrzeby własne. Ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne, jako że zużycie 
energii wyprodukowanej jest tańsze od kupna, przy czym nie ogranicza możliwości 
uzyskania certyfikatów zielonych i kogeneracyjnych. Zmiana ceny zielonych certy-
fikatów była dominującym czynnikiem obniżającym przychody z tego instrumentu 
(w stosunku do planu o ponad 1 mln zł). W przypadku świadectw kogeneracyjnych 
uzyskano droższe świadectwa tzw. żółte (dla instalacji do 1 MW) w stosunku do 
planowanych fioletowych. Wzrost przychodów z tego tytułu wyniósł w pierwszym 
pełnym roku eksploatacji projektu prawie 750 tys. zł. Zmiana przychodów ze sprze-
daży biomasy również była znacząca i wyniosła ponad –1,4 mln zł, brak było jednak 
danych do szczegółowej analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. 
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Analiza finansowej efektywności inwestycji wskazuje, że inwestycja nie jest 
opłacalna w scenariuszu bazowym zakładającym, że system wsparcia finansowego 
będzie funkcjonować do 2020 roku (w związku ze zobowiązaniem Polski wobec 
UE osiągnięcia w 2020 roku 15% udziału energii z OZE). Po tym okresie UE nie 
wyznaczyła celów ilościowych udziału energii z OZE dla poszczególnych państw 
członkowskich, a jedynie cel ogólny na szczeblu UE, w którym kraje mają partycy-
pować na zasadzie dobrowolności. Biorąc pod uwagę strukturę wytwarzania energii 
w Polsce oraz otoczenie polityczne, trudno sobie wyobrazić dobrowolne deklaracje 
Polski i idące za nimi zobowiązania ilościowe w tym zakresie. W takim przypadku 
biogazownie pozostające w systemie certyfikatów prawdopodobnie utracą po 2020 
roku jakiekolwiek wsparcie rządowe. Jako wariant alternatywny uwzględniono sy-
tuację, w której instalacja otrzymuje minimalne wsparcie konieczne do zapewnienia 
jej płynności. 

Cenę energii elektrycznej w latach 2021–2035 założono na poziomie obec-
nym powiększonym o inflację. Koszt kapitału obcego to 8% rocznie, koszt kapitału 
własnego inwestor podał w wysokości 7%, co daje średni koszt kapitału 6,67%. 
W analizie uwzględniono inflację na poziomie 2%, prognozowanym przez NBP na 
najbliższe dwa lata2.

Oszacowano wymaganą wysokość wsparcia na 1 MWh energii, która umożli-
wia zapewnienie opłacalności instalacji na minimalnym poziomie (NPV = 0). Wy-
sokość oszacowanych przepływów pieniężnych FCFF ( free cash flow to firm) w obu 
scenariuszach przedstawiono na rysunku 1. 

W wariancie bazowym FCFF są dodatnie do 2020 roku, a więc w okresie 
wsparcia rządowego. Po tym okresie przepływy w każdym roku są ujemne, co ozna-
cza że minimalizacja strat wymagałaby likwidacji inwestycji w 2021 roku. Wartość 
NPV inwestycji wynosi w tym wariancie ponad –27 mln zł. Wariant alternatywny 
pokazuje, że niezbędna jest dopłata do 1 MWh wyprodukowanej energii w okresie 
2021–2035 w kwocie 750,52 zł (ceny z 2016 r.), aby zapewnić opłacalność inwestycji 
(NPV na poziomie = 0).

2  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html.



223magdalEna ligus, Edyta sidorczuk-piEtraszko, piotr daniElski

ocEna EfEktywności i ryzyka finansowEgo biogazowni rolniczEj – studium przypadku

Rysunek 1. Przepływy pieniężne w scenariuszu bazowym oraz uwzględniającym wsparcie 
zapewniające opłacalność przedsięwzięcia
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Źródło: opracowanie własne.

Analiza wskazuje, że kształt systemu wsparcia finansowego energii z OZE ma 
decydujące znaczenie dla bezwzględnej efektywności inwestycji w biogazownie, 
co potwierdzają m.in. badania Przesmyckiej i Podstawki (2016, s. 179) oraz Oniszk-
-Popławskiej i Matyki (2012, s. 38). W przypadku braku wsparcia inwestorzy będą 
zmuszeni do likwidacji instalacji.

Podsumowanie 

Wydaje się, że rynek biogazowni rolniczych w Polsce będzie rozwijał się dy-
namicznie z uwagi na preferencje stworzone przez państwo, przynajmniej do 2020 
roku. Dalsze perspektywy funkcjonowania sektora są ściśle uzależnione od przy-
szłego kształtu mechanizmów wsparcia. Przeprowadzone kalkulacje wskazują, że 
brak wsparcia wytwarzania energii z OZE zmusi operatorów instalacji do ich likwi-
dacji. Polskie władze powinny zatem wnikliwie przeanalizować priorytety polityki 
energetycznej i dostosowywać instrumenty jej wdrażania, tak by stwarzały stabil-
ne ramy realizacji przedsięwzięć. Wprowadzenie systemu aukcyjnego miało być 
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krokiem w tym kierunku, jednak jego wdrożenie rozpoczęło się z dużymi proble-
mami. Funkcjonujące biogazownie w większości zdecydowały się pozostać w sys-
temie certyfikatów, głównie z uwagi na konieczność zwrotu pomocy inwestycyjnej 
tj. dotacji (w formie obniżonej ceny aukcyjnej energii).

Analiza studium przypadku potwierdziła, że kluczowym czynnikiem ryzyka 
projektów OZE jest kształt i stabilność przepisów konstytuujących system wspar-
cia. W analizowanym przypadku efektywność projektu jest kształtowana w dużej 
mierze przez ceny świadectw pochodzenia energii z OZE, te zaś – wynikły z relacji 
rynkowych stworzonych przez określone przepisy prawne. 

Trzeci wniosek, jaki płynie z analizy przebiegu procesu inwestycyjnego, to 
potwierdzenie znaczenia zarządzania ryzykiem. W analizowanym projekcie zma-
terializowały się czynniki ryzyka, które mogą doprowadzić do braku płynności 
finansowej przedsięwzięcia i konieczności jego likwidacji. Aktywne zarządzanie 
ryzykiem, w tym zastosowanie odpowiednich metod kontroli ryzyka, może pomóc 
w zmniejszeniu negatywnego wpływu ryzyka na powodzenie przedsięwzięcia.
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pojęcia konkurencyjności do gospodarek, krajów, a nie tylko do konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Jak twierdzi A. Wziątek-Kubiak, na konkurencyjność gospodarki 
należy spojrzeć jako na zjawisko długookresowe, o cechach strukturalnych. Sta-
nowi to bowiem element odróżniający konkurencyjność gospodarki od konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa jako kategorii efektywnościowej (Wziątek-Kubiak, 2001, 
s. 487; Jagiełło, 2008, s. 13). Można uznać zatem, iż konkurencyjność gospodarki 
jest trwale związana z rozwojem gospodarczym. Jej ocena związana jest z określe-
niem m.in. pozycji konkurencyjnej (Bossak, 2000). 

Istotną rolę odgrywa zdolność konkurencyjna kraju, która determinowana 
jest szeregiem czynników makro- i mikroekonomicznych. Według B. Jelińskiego 
„międzynarodowa zdolność konkurencyjna to potencjał zasobów i umiejętności ry-
walizacji kraju o korzyści płynące z aktywnego udziału w szeroko postrzeganej 
międzynarodowej współpracy gospodarczej. Powinna ona mieć charakter trwały 
i zapewnić długookresowe utrzymanie przewag konkurencyjnych w sposób gwa-
rantujący brak możliwości ich powielania w warunkach dynamicznych zmian oto-
czenia międzynarodowego” (2014, s. 16).

Badaniem międzynarodowej konkurencyjności gospodarek zajmuje się wiele 
instytucji międzynarodowych, m.in. Światowe Forum Ekonomiczne, Międzynaro-
dowy Instytut Zarządzania z Lozanny, Bank Światowy, OECD, Instytut Badawczy 
Heritage Foundation. Organizacje te, na podstawie przyjętych determinant konku-
rencyjności, ustalają listy rankingowe krajów pod względem ich pozycji konkuren-
cyjnej na świecie.

Za cel artykułu przyjęto ocenę konkurencyjności Polski na tle krajów unij-
nych. Wykorzystano w tym celu miary syntetyczne, takie jak Globalny Indeks Kon-
kurencyjności, Indeks Wolności Gospodarczej, ranking Doing Business. 

1. Kształtowanie się pozycji konkurencyjnej Polski według indeksu GCI

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum – WEF) od 2006 roku 
publikuje rankingi konkurencyjności krajów opracowywane przy wykorzystaniu 
zagregowanego globalnego indeksu konkurencyjności (Global Competitiveness In-
dex – GCI). Indeks ten tworzy 12 filarów (czynników) konkurencyjności (tab. 1) 
uszczegółowionych przez określone zmienne. Filary są ze sobą mocno powiązane 
i wzajemnie się wzmacniają.
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Tabela 1. Czynniki konkurencyjności tworzące GCI

Globalny Indeks Konkurencyjności
kategorie gospodarki filary rodzaj czynników

Gospodarki określane 
przez czynniki 
wytwórcze

1) instytucje 
2) infrastruktura 
3) otoczenie makroekonomiczne 
4) zdrowie i edukacja podstawowa

czynniki podstawowe

Gospodarki określane 
przez efektywność

5) edukacja wyższa i doskonalenie 
zawodowe

6) efektywność rynku dóbr 
7) efektywność rynku pracy 
8) rozwój rynku finansowego 
9) gotowość technologiczna 

10) rozmiary rynku 

czynniki poprawiające 
efektywność

Gospodarki określane 
przez innowacyjność

11) jakość środowiska biznesowego 
12) innowacyjność

czynniki poprawiające 
innowacyjność

Źródło: opracowano na podstawie The Global Competitiveness Report (2016), s. 5.

WEF przyporządkowuje także kraje przyjmując za kryterium PKB per capita 
do jednego z trzech etapów rozwoju, bądź faz pośrednich (tab. 2).

Tabela 2. Etapy rozwoju gospodarczego – klasyfikacja krajów w raportach WEF  
wraz z wagami czynników determinujących pozycję konkurencyjną krajów

Etap rozwoju PKB per capita
(USD)

Waga dla 
czynników

podstawowych  
(%)

Waga dla 
czynników

poprawiających 
efektywność

(%)

Waga dla 
czynników

poprawiających 
innowacyjność

(%)
Etap 1 – rozwój 
gospodarki oparty  
na zasobach czynników 
wytwórczych <2000 60 35 5
Przejście z etapu 1 do 2 2000–3000 40–60 35–50 5–10
Etap 2 – rozwój 
gospodarki oparty  
na efektywności 3000–9000 40 50 10
Przejście z etapu 2 do 3 9000–17000 30–40 50 10–30
Etap 3 – rozwój 
gospodarki oparty  
na innowacjach >17000 20 50 30

Źródło: World Economic Forum (2015), s. 10.
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Według rankingu raportu WEF 2016–2017, Polska wraz z takimi krajami unij-
nymi, jak Chorwacja, Węgry, Łotwa, Łotwa, Słowacja zaliczona została do grupy 
krajów etapu przejściowego (z 2. do 3.). Rumunia, Bułgaria – uplasowały się w eta-
pie 2. Pozostałe kraje UE-28 zaliczone zostały do etapu 3. Taka klasyfikacja pozwa-
la na ocenę poziomu rozwoju danej gospodarki. 

Od 2009 roku na czele rankingu WEF znajduje się Szwajcaria. Sześć krajów 
będących na przestrzeni lat 2005–2016 w czołówce rankingu GCI to kraje z UE-28 
(dane sprzed Brexitu). Od 2012 roku obserwowany jest systematyczny spadek statusu 
Finlandii, z kolei od 2014 roku Holandia i Szwecja umacniają swoją pozycję (tab. 3).

W ostatnim rankingu (2016–2017) znaczące spadki nastąpiły w grupie krajów 
relatywnie dobrze rozwiniętych – Słowacja (–24), Węgry (–22), Cypr (–28). W przy-
padku Bułgarii odnotowano wzrost (+29) (World Economic Forum, 2016, s. 14).

Tabela 3. Kraje zajmujące najwyższe miejsca w rankingu GCI w latach 2005–2016

Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Szwajcaria   4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Singapur   6 8 7 5 3 3 2 2 2 2 2 2
USA 1 1 1 1 2 4 5 7 5 3 3 3
Holandia 10 8 10 8 7 5 8 8 5 4
Niemcy 8 7 5 7 7 5 6 6 3 5 4 5
Szwecja 9 9 4 4 4 2 3 4 6 10 9 6
Wielka 
Brytania 3 2 9 10 8 10 9 10 7

Japonia 5 5 8 9 8 6 9 10 9 6 6 8
Hongkong 10 9 7 7 7 9
Finlandia 2 6 6 6 6 7 4 3 3 4 8 10
Kanada 10 9 10 15
Dania 7 3 3 3 5 9 8 12
Tajwan 10 14

Źródło: opracowano na podstawie danych WEF. 

Analizując kształtowanie się wartości wskaźnika GCI dla Polski w latach 
2005–2016 (rys. 1), jak też pozycji jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej 
(rys. 2), na tle krajów unijnych zauważalne jest, iż na początku była ona stosunkowo 
niska. W 2005 roku Polska zajmowała 60. pozycję pod względem konkurencyjności 
(3,98 pkt), podczas gdy w 2016 roku już 36. (4,56 pkt). Obecna pozycja zbliża Polskę 
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wyraźnie do krajów znajdujących się już w etapie trzecim, takich jak Estonia (30) 
i Czechy (31).

Rysunek 1. Wartość wskaźnika GCI dla Polski 2005–2016
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Źródło: opracowano na podstawie: World Economic Forum (2016).

Rysunek 2. Pozycja Polski w rankingu WEF w latach 2005–2016
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Źródło: opracowano na podstawie World Economic Forum (2016). 

Wzmocnienie pozycji konkurencyjności Polski widoczne w klasyfikacji kra-
jów WEF wynika m.in. z dynamicznego wzrostu PKB (głównie w okresie trwania 
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światowego kryzysu gospodarczego), jak również z dużego rynku wewnętrznego, 
z dobrze funkcjonującego systemu edukacyjnego (World Economic Forum, 2015, 
s. 25).

Zasadniczymi barierami dla konkurencyjności polskiej gospodarki są wskazy-
wane od lat prawo podatkowe, prawo pracy, nieefektywna administracja publiczna, 
chociaż pojawiają się tu także pozytywne symptomy. Słabo oceniana jest efektyw-
ność polskiego rynku pracy (nieoptymalne relacje pracodawcy–pracobiorcy, ne-
gatywny wpływ systemu podatkowego na motywację pracowników oraz odpływ 
netto kapitału ludzkiego). Za pozytyw w tym obszarze wskazuje się elastyczność 
kształtowania płac. Problemem są także nadmierne obciążenia regulacyjne (przed-
siębiorcy), w tym czasochłonność procedur związanych z uruchomieniem własnej 
działalności (Boguszewski, 2016, s. 23).

2. Kształtowanie się pozycji konkurencyjnej Polski według Indeksu Wolności 
Gospodarczej

Indeks Wolności Gospodarczej (Index of Economic Freedom – IEF) publiko-
wany jest od 1995 roku przez „The Wall Street Journal” i Heritage Foundation. Ma 
on na celu odzwierciedlenie restrykcyjności przepisów oraz zakresu stosowania 
przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych krajach. Pozwala 
on na grupowanie państw według ich stopnia wolności gospodarczej. W 2017 roku 
Indeks obejmował 180 krajów, w tym 44 w Europie. W IEF nie są uwzględnianie 
kraje o niestabilnej sytuacji politycznej (np. Afganistan, Irak, Syria, Jemen, Libia, 
Somalia, Sudan) oraz te z bardzo małą liczbą ludności (Andora, Antigua i Barbuda, 
Grenada, Liechtenstein, Monako, San Marino, Saint Kitts i Nevis, Tuvalu, Waty-
kan). W ramach prowadzanego rankingu autorzy Indeksu dokonują oceny krajów 
w czterech podstawowych kategoriach (wyróżnione są także podkategorie) (rys. 3).

W zależności od liczby uzyskanych punktów (0–100) IEF każdy z krajów 
przyporządkowany jest do określonej kategorii wolności gospodarczej. Miary oce-
ny wolności poszczególnych krajów i obszarów ich działalności przedstawiają się 
następująco: 

 – 80–100 – wolny,
 – 70–79,9 – w większości, przeważnie wolny, 
 – 60–69,9 – umiarkowanie, przeciętnie wolny, 
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 – 50–59,9 – przeważnie brak wolności, 
 – 0–49,9 – tłumiona wolność.

Rysunek 3. Kategorie Indeksu Wolności Gospodarczej
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• poziom korupcji Rządy prawa

• fiskalizm 
• wydatki publiczne

Wielkość sektora 
publicznego
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Efektywność regulacyjna

• handel
• inwestycje
• finanse

Otwartość rynku

Źródło: opracowanie własne.

Zaznaczyć należy, iż najwyższą pozycję od początku istnienia rankingu zaj-
muje Hongkong, a zaraz za nim plasuje się Singapur. Jak wynika z tabeli 4, w 2017 
roku europejskim krajem najbardziej wolnym gospodarczo została Szwajcaria. 
W rankingu światowym zajęła 4. pozycję. Stopień wolności wszystkich badanych 
krajów europejskich przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Polska i kraje regionu – stopień wolności w 2017 roku

Stopień wolności Kraj
Wolny Szwajcaria
W większości, przeważnie 
wolny

Estonia, Irlandia, Wielka Brytania, Gruzja, Luksemburg, Holandia, 
Litwa, Dania, Szwecja, Łotwa, Islandia, Finlandia, Norwegia, 
Niemcy, Czechy, Austria, Macedonia, Armenia

Umiarkowanie, przeciętnie 
wolny

Rumunia, Polska, Kosowo, Bułgaria, Cypr, Belgia, Malta, Węgry, 
Słowacja, Turcja, Albania, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, 
Montenegro, Bośnia i Hercegowina

Przeważnie brak wolności Chorwacja, Słowenia, Serbia, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Grecja
Tłumiona wolność Ukraina 

Źródło: opracowano na podstawie danych z The Heritage Foundation.
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Wśród krajów unijnych najwyższą pozycję osiągnęła Estonia. Polska w rankin-
gu europejskim uplasowała się na 21. miejscu (45. pozycja na świecie). Był to spadek 
w porównaniu z wynikami roku poprzedniego (adekwatnie 39. i 18. miejsce) (rys. 4).

W ciągu ostatniego roku obserwowany jest wzrost wolności gospodarczej 
w większości krajów na świecie. W 2017 roku średnia globalna wolność gospodar-
cza wzrosła o 0,2 pkt, do rekordowego poziomu 60,9. 

Rysunek 4. Pozycja Polski w rankingu światowym Indeksu Wolności Gospodarczej 
w latach 2008–2017
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Źródło: opracowano na podstawie danych z The Heritage Foundation.

Polska w 2007 roku zakwalifikowana była do kategorii „w przeważnie bez 
wolności”. Od tego czasu ogólna pozycja Polski poprawiała się. Obecnie zalicza-
na jest ona do kategorii „umiarkowanie wolny”. Najlepszy w historii wynik Polska 
uzyskała w 2016 roku. Szczególną uwagę zwrócić należy na poprawę w zakresie 
praw własności, poziomu korupcji, warunków dla biznesu, polityki monetarnej oraz 
wolności inwestycyjnej (tab. 5). W całym analizowanym okresie (uśredniając) naj-
wyższy stopień wolności dla Polski odnotowano dla polityki monetarnej, wolności 
handlu, najniższy zaś dla wydatków rządowych. 

Niewątpliwie w ostatnim czasie odnotowane dla Polski wyniki gospodarcze są 
pozytywne. Zauważalne polepszenie warunków, wolności prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, jest pomocne w zdobyciu i zachowaniu wysokiego poziomu kon-
kurencyjności. Ma również duże znaczenie dla tworzenia solidnych fundamentów 
dla zrównoważonego rozwoju.
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3. Kształtowanie się pozycji konkurencyjnej Polski według rankingu  
Banku Światowego 

Raport Banku Światowego (Doing Business) stanowi jedno z zasadniczych 
opracowań dotyczących problematyki konkurencyjności. Eksperci Banku Świato-
wego skupiają się na ocenie aspektów mikroekonomicznych uznanych za kluczowe 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozycja konkretnego kraju w rankingu 
bazuje na średniej z 10 kategorii. 

W 2017 roku najwyższą notę i pierwszą pozycję w rankingu Banku Światowe-
go uzyskała Nowa Zelandia (87,01 na 100 pkt), drugie Singapur (w 2007 r. pierwsze 
miejsce Singapur, drugie miejsce Nowa Zelandia), najniższe Somalia (20,29 pkt). 
Od 2007 do 2017 roku Polska znacząco poprawiła swoją pozycję tak w rankingu 
światowym (2007 r. 75. miejsce, 2017 r. 24. miejsce) (rys. 5), jak i na tle krajów Unii 
Europejskiej (2007 r. 22 miejsce, 2017 r. 11 miejsce) (tab. 6). Jest o najwyższa pozy-
cja Polski od początku istnienia rankingu. 

Rysunek 5. Miejsce Polski w rankingu Doing Business w latach 2007–2017
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Źródło: opracowanie na podstawie raportów Doing Business za lata 2007–2017.

W poszczególnych kategoriach rankingu na przestrzeni lat 2007–2017 Pol-
ska najbardziej poprawiła swoją pozycję w kwestiach dotyczących warunków wy-
miany międzynarodowej. Pierwsza pozycja to wynik głównie skutecznego wdro-
żenia zmian legislacyjnych w zakresie odprawy celnej i udoskonalenia procedur 
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Tabela 6. Zestawienie obecnych krajów UE-28 w rankingu Banku Światowego  
w latach 2007, 2017

Wyszczególnienie 2007 2017

UE-28 
miejsce 

w rankingu 
światowym

miejsce 
w rankingu 
krajów UE

miejsce 
w rankingu 
światowym

miejsce 
w rankingu 
krajów UE

Austria 30 12 19 9
Belgia 20 8 42 22
Bułgaria 54 19 39 20
Chorwacja 124 25 43 23
Cypr b.d. b.d. 45 24
Czechy 52 18 27 13
Dania 7 2 3 1
Estonia 17 7 12 4
Finlandia 14 5 13 5
Francja 35 13 29 15
Grecja 109 24 61 27
Hiszpania 39 15 32 17
Holandia 22 10 28 14
Irlandia 10 3 18 8
Litwa 16 6 21 10
Luksemburg b.d. b.d. 59 26
Łotwa 24 11 14 6
Malta b.d. b.d. 76 28
Niemcy 21 9 17 7
Polska 75 22 24 11
Portugalia 40 16 25 12
Rumunia 49 17 36 19
Słowacja 36 14 33 18
Słowenia 61 20 30 16
Szwecja 13 4 9 3
Węgry 66 21 41 21
Wielka Brytania 6 1 7 2
Włochy 82 23 50 5

Źródło: opracowano na podstawie raportów Doing Business za lata 2007, 2016.

w polskich portach. Istotna poprawa nastąpiła także w kwestiach dotyczących: zdo-
bywania pozwoleń na budowę (Polska uprościła kwestie związane z pozwoleniami 
na budowę, usprawniając proces uzyskiwania pozwolenia na budowę), rozwiąza-
nia problemu upadłości (wprowadzenie nowych mechanizmów restrukturyzacji, 
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zmiana procedur głosowania w przypadku planów restrukturyzacji i umożliwienie 
wierzycielom większego udziału w postępowaniu upadłościowym; ustanowienie 
centralnego rejestru restrukturyzacji i upadłości, wydanie wytycznych dotyczących 
wynagrodzenia niewypłacalnych przedstawicieli). Jedynie w kwestiach dotyczą-
cych ochrony inwestorów pozycja Polski pogorszyła się (tab. 7).

Tabela 7. Pozycja Polski w kategoriach rankingu Doing Business w latach 2007–2017

Kategorie 
rankingu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zmiana
pozycji 
2007–
2017 

Rozpoczynanie 
działalności 
gospodarczej 

114 129 145 117 113 126 124 116 85 85 107 –7

Zdobywanie 
pozwoleń na 
budowę 

146 156 158 164 164 160 161 88 137 52 46 –100

Podłączenie sieci 
elektroenerge-
tycznej 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 64 137 137 64 49 46 –20*

Rejestrowanie 
własności 86 81 84 88 86 89 62 54 39 41 38 –48

Otrzymywanie 
kredytu 65 68 28 15 15 8 4 3 17 19 20 –45

Ochrona 
inwestorów 33 33 38 41 44 46 49 52 35 49 42 +9

Płacenie 
podatków 71 125 142 151 121 128 114 113 87 58 47 –24

Handel 
zagraniczny 102 40 41 42 49 46 50 49 41 1 1 –101

Sądownictwo 
gospodarcze 112 68 68 75 77 68 56 55 52 55 55 –57

Rozwiązanie 
problemu 
upadłości

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 87 37 37 32 32 27 –60

Zamykanie firmy 85 88 82 85 81 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. –4**

* Dotyczy lat 2012–2017.
** Dotyczy lat 2007–2011.

Źródło: opracowano na podstawie raportów Doing Business za lata 2007, 2016.

Istotnym problemem według przedstawionych rankingów Polski jest kwestia 
łatwości rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pomimo awansu na przestrzeni lat 
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w tej kategorii, pozycja Polski nie jest zadawalająca. W rankingu uwzględniono 
czynności niezbędne do uruchomienia spółki z.o.o. Pomimo uproszczenia formal-
ności (obowiązują jedynie cztery procedury), nadal trwa to długo – około 30 dni. 
Na skrócenie tego czasu istotnie wpłynąć może podjęcie szerokich działań zmierza-
jących do tego, aby można było załatwić formalności związane z założeniem firmy 
przez Internet. Ważne jest także podjęcie kroków w kierunku obniżenia koszów po-
noszonych przy rejestracji firmy, m.in. kosztów rejestracji: administracyjnych oraz 
notarialnych, podatku od czynności cywilno-prawnych.

Podsumowanie 

Konkludując przeprowadzone w artykule analizy dotyczące konkurencyjno-
ści Polski na arenie międzynarodowej (szczególnie w odniesieniu do krajów UE) 
przy wykorzystaniu wskaźników syntetycznych, należy stwierdzić, iż na przestrze-
ni ostatnich lat pozycja Polski w poszczególnych międzynarodowych rankingach 
konkurencyjności i porównaniach systematycznie poprawia się. Jest to z pewnością 
efekt przeprowadzonych reform w rożnych obszarach życia społeczno-gospodar-
czego. To także potwierdzenie słuszności obranych kierunków zmian (głównie tych 
o charakterze deregulacyjnym), które dokonały się w znaczniej mierze pod wpły-
wem wejścia Polski w struktury UE. To z kolei miało rzeczywiste przełożenie na 
napływ do naszego kraju inwestycji zagranicznych (a poprzez to wzrost zatrudnie-
nia), zmiany w strukturze wydatków budżetowych (wzrost znaczenia wydatków na 
rozwój infrastruktury, innowacji, sferę B+R).

Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej jest 
bardzo istotne, szczególnie na poziomie UE, z uwagi na pojawiające się zagrożenie 
stworzenia Europy dwóch prędkości. Osłabienie konkurencyjności Polski na arenie 
międzynarodowej z pewnością skutkowałoby przesunięciem jej do grupy krajów 
unijnych drugiej prędkości, co zmniejszyłoby jej znaczenie, rangę, rozwój.

Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej ma związek także z szeroko od lat dys-
kutowanym wejściem Polski do strefy euro, co według założeń dawałoby naszemu 
krajowi większe możliwości decyzyjności na forum unijnym. Należy jednak mieć 
na względzie, iż wejście do unii monetarnej wiąże się z koniecznością dostosowa-
nia relatywnych cen i kosztów, deprecjacji kursu realnego wobec euro, co wymaga 
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odpowiedniego przygotowania m.in. poprzez zagwarantowanie mocnych i trwałych 
fundamentów konkurencyjności polskiej gospodarki. 
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Wprowadzenie 

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK), z uwzględnieniem podziału na 
obszary dorzeczy, jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w za-
kresie ochrony, gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Okre-
śla podstawowe i uzupełniające działa nia zmierzające do poprawy lub utrzyma-
nia dobrego stanu wód w poszczególnych ob szarach dorzeczy (zgodnie z art. 113b 
Ustawy, 2001), m.in. działania służące propagowaniu skutecznego i zrównoważo-
nego korzystania z wody w celu niedopuszczenia do zagrożenia realizacji celów 
środowisko wych oraz działania na rzecz optymalizowania zasad kształtowania za-
sobów wodnych i warunków korzystania z nich, w tym działania na rzecz kontroli 
poboru wody. PWŚK podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji. 
Za jego opracowanie odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
(KZGW) (Mrozik, Przybyła, 2013). Pierwszy program wodno-środowiskowy kraju 
został zatwierdzony w 2010 roku. Prognozowane w nim koszty realizacji działań 
w odniesieniu do dorzeczy i z uwzględnieniem podziału na działania podstawowe 
i szczegółowe przeprowadzili Mrozik i in. (2014). Aktualizacja PWŚK (aPWŚK) 
została zatwierdzona w 2016 roku. Podsumowanie działań wskazanych w aPWŚK 
zostało zamieszczone w aktualizacjach planów gospodarowania wodami na obsza-
rach dorzeczy: Wisły, Odry, Dunaju, Dniestru, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świe-
żej i Ücker.

Oprócz konkretnych działań, kluczowych dla osiągnięcia celów środowisko-
wych, w aPWŚK wskazano także koszty niezbędne do ich realizacji. W przypadku 
działań inwestycyjnych koszty wpisywano wprost, natomiast dla innych działań 
planowane koszty szacowano na podstawie wiedzy eksperckiej oraz dostępnych 
materiałów, m.in. analizy ofert producentów/wykonawców czy wskazanych w do-
stępnych materiałach kosztów innych analogicznych działań o tym samym zakresie. 
Koszty jednostkowe sprowadzono do poziomu cen w roku 2012, który został przy-
jęty jako bazowy do obliczeń.

W niniejszej pracy analizie poddano strukturę tych kosztów, uwzględnia-
jąc jednocześnie typy jednolitych części wód. Celem pracy było zaproponowanie 
wskaźnika, który umożliwia porównanie przestrzennego zróżnicowania kosztów re-
alizacji działań. Przydatność wskaźników zweryfikowano na przykładzie jednostek 
hydrograficznych (dorzeczy) oraz osadniczych (trzech obszarów metropolitalnych). 
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1. Metodyka

Podstawowym materiałem źródłowym w pracy był zaktualizowany PWŚK. 
Aktualizacja PWŚK, z uwagi na bardzo duży zakres informacji i danych, została 
opracowana w formie bazy danych programu Microsoft Office Access. Działania 
w aPWŚK, zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 roku ustanawiającą ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej (zwaną Ramową Dyrektywą Wodną – RDW), po-
dzielono na dwie grupy, tj. działania podstawowe oraz działania uzupełniające. 
Działania podstawowe wymagane są na mocy zapisów art. 11 ust. 3 RDW oraz 
wymienionych tam dyrektyw. Natomiast działania uzupełniające ukierunkowane 
na redukcję presji, wskazane zostały dla jednolitych części wód (JCW) zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. W pierwszej wersji PWŚK do analiz we 
wszystkich etapach cyklu planistycznego korzystano wbrew bezpośrednim zapisom 
RDW z tzw. scalonych JCW (SCWP). W skład SCWP wchodziły zarówno JCWP je-
ziorne, rzeczne, jak i przejściowe. Dodatkowo wykorzystano 10 rozporządzeń Rady 
Ministrów w sprawie planów gospodarowania wodami na obszarze poszczególnych 
dorzeczy rozpościerających się na obszarze Polski, tj. Wisły, Odry, Dniestru, Duna-
ju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker (Rozporządzenie, 2016).

W pierwszym etapie pracy dokonano krótkiej charakterystyki wszystkich do-
rzeczy, podając liczbę poszczególnych kategorii wód, z uwzględnieniem zagrożo-
nych JCW, liczbę oraz koszt działań podstawowych i uzupełniających zaplanowa-
nych na ich obszarze w aPWŚK. Na tym etapie wykonano także analizę struktury 
poszczególnych kosztów.

Następnie obliczono wskaźniki kosztów realizacji aPWŚK dla wszystkich 
dziesięciu dorzeczy znajdujących się w granicach Polski oraz trzech wybranych 
obszarów metropolitalnych: poznańskiego, łódzkiego i wrocławskiego. W pra-
cy koszty całkowite realizacji aPWŚK przeliczono w stosunku do liczby ludności 
oraz powierzchni analizowanych jednostek przestrzennych. Wartości wskaźniko-
we przedstawiono dodatkowo w przeliczeniu na jeden rok (PWŚK obejmuje per-
spektywę sześcioletnią). Granice obszarów metropolitalnych poddanych analizie są 
zgodne z aktualnie obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych województw.
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W celu wyliczenia kosztów jednostkowych dla gmin tworzących obszary me-
tropolitalne zastosowano narzędzia geoprocesingu dostępne w oprogramowaniu fir-
my ESRI ArcGIS wersja 10.0. W oparciu o stworzoną na podstawie aPWŚK bazę da-
nych przestrzennych dla jednolitych części wód obliczono poszczególne wskaźniki 
poddawane analizie. Następnie koszty przypadające na poszczególne JCW zostały 
podzielone na gminy, w obrębie których JCW się rozpościera. W pracy zastosowano 
podział wynikający z położenia w obrębie granic administracyjnych i proporcjonal-
ny do udziału w strukturze powierzchni zlewni.

2. Wyniki badań

W Polsce dwa największe dorzecza (Odry i Wisły) zajmują łącznie 97% tery-
torium kraju i są zamieszkiwane przez 98% ludności. Ich udział w ogólnej liczbie 
jednolitych części wód jest również podobny. Ogółem w Polce wydzielono 5825 
JCW, w tym 5649 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i 176 jednoli-
tych części wód podziemnych (JCWPd). Wśród JCWP 81% stanowią części rzecz-
ne, a 18% – jeziorne. W przypadku części jeziornych zwraca uwagę niższy udział 
dorzecza Wisły w całkowitej strukturze dla części jeziornych i względnie wysoki 
(w porównaniu do udziału w powierzchni) dorzeczy Pregoły i Niemna, które obej-
mują regiony pojezierne (Pojezierze Mazurskie1 i Pojezierze Litewskie2) (tab. 1).

Spośród ogółu JCW, aż 66% uznanych zostało za zagrożone nieosiągnięciem 
celów środowiskowych. Dla JCWP rzecznych i jeziornych udział ten jest zbliżony 
(67%). W przypadku JCWPd sytuacja wygląda korzystniej. Za zagrożone uznano 
22% JCWPd. Z kolei JCWP przejściowe i przybrzeżne, z wyjątkiem jednej JCWP 
przybrzeżnych w dorzeczu Wisły, zaliczone zostały do zagrożonych nieosiągnię-
ciem celów środowiskowych. W przypadku JCWP rzecznych, porównując dwa 
największe dorzecza, zauważyć można korzystniejszą sytuację w dorzeczu Odry, 
gdzie zagrożonych jest o 7 punktów procentowych mniej JCWP. Inaczej wygląda 
sytuacja w odniesieniu do JCWP jeziornych. W tym przypadku dorzecze Wisły 
wypada korzystniej aż o 13%. Dla JCWPd różnica wynosi 2% na korzyść dorzecza 
Wisły (tab. 1).

1 842.8 – według numeracji J. Kondrackiego.
2 842.7 – według numeracji J. Kondrackiego.
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Tabela 1. Charakterystyka dorzeczy na terenie Polski

Dorzecze
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Powierzchnia w Polsce 
w km2 183 176 118 015 233 385 210 238 2515 7522 161 15
Udział w powierzchni 
Polski w % 58,7 37,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 2,4 <0,1 <0,1
Liczba JCW ogółem 3249 2231 4 14 7 15 77 221 6 1

JCWP rzeczne
Liczba 2660 1735 3 11 6 8 39 120 4 0
Udział w ogólnej liczbie 
w Polsce w % 58,0 37,8 0,1 0,2 0,1 0,2 0,9 2,6 0,1 0,0
Udział zagrożonych 
JCWP w całkowitej 
liczbie w dorzeczu 71,5 64,6 33,3 27,3 83,3 25,0 23,1 18,3 25,0 0,0

JCWP jeziorne
Liczba 484 422 0 0   36 101 1 0
Udział w ogólnej liczbie 
w Polsce w % 46,4 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 9,7 0,1 0,0
Udział zagrożonych 
JCWP w całkowitej 
liczbie w dorzeczu 61,4 74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3 65,3 100,0 0,0

JCWP przejściowe
Liczba 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Udział w ogólnej liczbie 
w Polsce w % 55,6 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udział zagrożonych 
JCWP w całkowitej 
liczbie w dorzeczu 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

JCWP przybrzeżne
Liczba 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Udział w ogólnej liczbie 
w Polsce w % 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Udział zagrożonych 
JCWP w całkowitej 
liczbie w dorzeczu 83,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0

JCWPd
Liczba 94 66 1 3 1 7 2 0 1 1
Udział w ogólnej liczbie 
w Polsce w % 53,4 37,5 0,6 1,7 0,6 4,0 1,1 0 0,6 0,6
Udział zagrożonych 
JCWPd w całkowitej 
liczbie w dorzeczu 23,4 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie aPWŚK i PGW w poszczególnych dorzeczach.
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W celu osiągnięcia postawionych celów środowiskowych w poszczególnych 
JCW przewidziano ogółem ok. 25 tys. działań, co oznacza średnio 4 działania 
na JCW. Zdecydowana większość należy do grupy działań podstawowych (78%). 
Wśród działań ogółem 89% stanowią działania dla JCWP rzecznych, 7% dla jezior-
nych, a 3% dla przejściowych (tab. 2).

Tabela 2. Charakterystyka działań i kosztów zaplanowanych w aPWŚK

Wyszczególnienie
JCWP

JCWPd Ogółem 
JCWrzeczne jeziorne przej-

ściowe
przy-

brzeżne
Działania 
podstawowe 
i szczegółowe 
ogółem

liczba 22 279 1 842 717 107 126 25 071

udział w % 88,86 7,35 2,86 0,43 0,50 100,00

Koszty 
wdrożenia 
kategorii 
działań ogółem

w mln zł 26 198,55 163,81 34,56 117,12 598,38 26 515,24

udział 
w kosztach 
całkowitych 
JCW

98,81 0,62 0,00 0,13 0,44 100,00

Koszty wdrożenia działań 
podstawowych 25 565,93 150,91 23,07 115,49 542,46 26 397,87

Udział kosztów podstawowych 
w kosztach ogółem 97,59 92,13 66,74 98,61 90,65 99,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie aPWŚK i PGW w poszczególnych dorzeczach.

Zdecydowana większość kosztów zaliczana jest do kategorii „gospodarka ko-
munalna”. Obejmuje ona 94% wszystkich kosztów przewidzianych w aPWŚK. W tej 
kategorii realizowane będą działania związane z Krajowym programem oczyszcza-
nia ścieków komunalnych3 (18,3 mld zł) oraz działania wynikające z konieczności 
porządkowania systemu gospodarki ściekowej (7,0 mld zł). Znaczący udział (powy-
żej 0,5 mld zł) w ogólnym koszcie planowanych działań posiada jeszcze kategoria 
„kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych 
(w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków)” (0,6 mld zł, 2,1% 
ogółu kosztów). W tej kategorii realizowane będą przede wszystkim inwestycje 

3 Krajowy Program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) jest dokumentem strate-
gicznym, służącym wypełnieniu zapisów traktatu akcesyjnego w zakresie spełniania wymagań Dy-
rektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Kłos, 2016).
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związane z zapewnieniem ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów 
stanowiących przeszkodę dla migracji ryb. Kategoria „rolnictwo”, gdzie do głów-
nych działań zalicza się ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych, 
posiada udział na poziomie 1,6% (0,4 mld zł). Wśród potencjalnych źródeł finan-
sowania planowanych działań wymienia się najczęściej europejskie fundusze struk-
turalne i inwestycyjne (EFSI) – działania w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko (POIiŚ) oraz regionalnych programów operacyjnych (RPO), 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżet państwa, środki dostępne 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżety jednostek odpowie-
dzialnych za realizację poszczególnych działań oraz środki własne właścicieli nie-
ruchomości zobowiązanych do wdrożenia działań4.

Analizując wskaźniki kosztów realizacji aPWŚK w odniesieniu do dorzeczy 
można zauważyć, że w przeliczeniu na km2 najwyższe koszty planowane są dla 
głównych dorzeczy Polski, tj. Odry (99,0 tys. zł/km2) i Wisły (81,5 tys. zł/km2) 
(tab. 3). Względnie wysokie koszty planowane są także dla dorzeczy Dunaju i Łaby. 
W skali kraju średnie koszty kształtują się na poziomie 87 tys. zł/km2. W porów-
naniu do pierwszego PWŚK planowany koszt wzrósł o 32%. Warto zauważyć, że 
wzrost kosztów dla największych dorzeczy nie jest równomierny. W przypadku Wi-
sły zaobserwowano bowiem wzrost aż o 40%, a w przypadku Odry o 22%5.

Inaczej wysokość kosztów wygląda w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Tutaj najwyższe koszty wyliczono dla dorzecza Świeżej (2,3 tys. zł per capita). Jest 
to dorzecze z niewielką liczbą mieszkańców (1,7 tys.), gdzie jedna JCW rzeczna 
i jedna JCW jeziorna uznane zostały za zagrożone nieosiągnięciem celów środo-
wiskowych. Porównując największe dorzecza, wyższe koszty jednostkowe ponow-
nie stwierdzono dla Odry. Każdy mieszkaniec dorzecza musiałby przeznaczyć na 
realizację aPWŚK ogółem 807 zł, czyli 134 zł rocznie (w ciągu sześciu lat okresu 
planowania). W przypadku dorzecza Wisły koszty są nieco niższe, w przeliczeniu 
na km2 o 18%, a w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0 11% (tab. 3).

4 Szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania można znaleźć u Kłos (2013).
5 Mrozik i in. (2014) wyliczyli koszty jednostkowe w PWŚK dla dorzecza Wisły na poziomie 

58,4 tys./km2, dla Odry – 81,2 tys./km2, a ogółem dla kraju 65,6 tys./km2.
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Tabela 3. Wskaźniki kosztów realizacji aPWŚK w dorzeczach
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Koszty ogółem 
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Koszty ogółem 
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rok 119,7 134,5 1,4 138,4 163,4 197,8 67,6 124,8 378,7 1,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie aPWŚK i PGW w poszczególnych dorzeczach.

Wśród analizowanych obszarów metropolitalnych najwyższe koszty związa-
ne z realizacją aPWŚK planowane są na terenie Poznańskiego, a następnie Wro-
cławskiego Obszaru Metropolitalnego (tab. 4). Jednakże biorąc pod uwagę anali-
zowane wskaźniki, koszty te każdorazowo kształtują się na najwyższym poziomie 
we WrOM. W przeliczeniu na km2 (207 tys. zł) koszty są dwukrotnie wyższe niż 
w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (106 tys. zł). W każdym obszarze metropo-
litalnym koszty te są wyższe niż średnia dla Polski (87 tys. zł/km). Warto w tym 

Tabela 4. Wskaźniki kosztów realizacji aPWŚK w wybranych obszarach metropolitalnych
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Poznański Obszar 
Metropolitalny 6,2 1,4 45 6 21 18 844,7 136,3 597,8 99,6
Łódzki Obszar 
Metropolitalny 2,9 1,2 32 8 6 18 302,5 105,9 257,9 43,0
Wrocławski Obszar 
Metropolitalny 3,8 1,0 27 3 9 15 786,4 207,3 760,6 126,8
Ogółem 12,8 3,6 104 14 35 55 1933,6 150,5 534,1 89,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie aPWŚK i PGW w poszczególnych dorzeczach.
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miejscu zaznaczyć, że POM i WrOM w całości położone są w dorzeczu Odry, nato-
miast ŁOM podzielony jest na dorzecze Odry i Wisły.

Rysunek 1. Planowane koszty działań i analizowane wskaźniki w aPWŚK  
w analizowanych obszarach metropolitalnych

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku kosztów na jednego mieszkańca różnice są jeszcze większe. 
Koszty we WrOM (761 zł per capita) są prawie trzykrotnie wyższe niż w ŁOM 
(258 zł per capita). Pomimo to wskaźnik dla WrOM jest niższy niż dla dorzecza 
Odry (807 zł per capita). Biorąc pod uwagę, iż główne koszty realizacji aPWŚK 
związane są z gospodarką komunalną, porównano dodatkowo wskaźniki dla ana-
lizowanych obszarów metropolitalnych związane z gospodarką ściekową. Okazuje 
się, że we wszystkich obszarach metropolitalnych ludność korzystająca z oczysz-
czalni ścieków (zgodnie z danymi GUS z 2015 r.) wahała się na zbliżonym poziomie 
(82,9% – POM i WrOM i 83,8% – ŁOM). Jeśli uwzględnić ludność obsługiwaną 
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przez oczyszczalnie ścieków z możliwością podwyższonego usuwania biogenów, 
zauważalna jest różnica na korzyść ŁOM (79,7%, przy 75,0% w POM i 75,3 we 
WrOM). Z kolei porównując udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, za-
uważyć można, że najgorsze wskaźniki notuje ŁOM (76,5% ludności podłączona 
jest do sieci kanalizacyjnej6), co wskazuje, że nie da się jednoznacznie powiązać 
danych GUS dotyczących stanu rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej z planowa-
nymi kosztami aPWŚK. 

Podsumowanie

Przeprowadzone w pracy analizy wskazały na przestrzenne zróżnicowanie 
kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju za-
równo w odniesieniu do jednostek hydrograficznych (dorzeczy), jak i osadniczych 
(obszarów metropolitalnych). Porównanie kosztów dla dorzeczy z kosztami dla ob-
szarów metropolitalnych wskazuje większe skupienie kosztów w przeliczeniu na 
km2 w obszarach metropolitalnych, co związane jest z większą gęstością zaludnie-
nia i większym zapotrzebowaniem na budowę, rozbudowę lub modernizację sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, co wynika ze skali sub- i pery-urbanizacji.

Zaproponowane w pracy wskaźniki, tj. koszt realizacji działań planowanych 
w aPWŚK w przeliczeniu na jednego mieszkańca bądź kilometr kwadratowy po-
zwalają na porównywanie różnego rodzaju jednostek przestrzennych (osadniczych 
i hydrograficznych), co pozwala na ich wykorzystanie na potrzeby planowania roz-
woju trwałego i zrównoważonego z uwzględnieniem podziału na jednolite części 
wód, czyli zgodnie z ramową dyrektywą wodną.
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SPATIAL DIVERSIFICATION OF THE IMPLEMENTATION COSTS  
OF THE UPDATED NATIONAL WATER AND ENVIRONMENTAL PROGRAM 

Abstract

The study provides a comparative analysis of the structure of costs linked to imple-
mentation of the updated national water and environmental program. The paper proposes 
two indicators: implementation costs of measures planned in the updated national water 
and environmental program per capita or per square kilometer, and also confirms their 
applicability. The use of those indicators allowed to compare different types of spatial units 
(settlement – metropolitan areas of cities: Poznań, Łódź, Wrocław, and hydrographic – river 
basins). The results suggest that in the case of metropolitan areas the highest average costs 
were found in Wrocław Metropolitan Area (207 thous. PLN per km2 and 761 PLN per capi-
ta), although the planned total costs were the highest in Poznań Metropolitan Area.
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Streszczenie
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Wprowadzenie

Aby waluta emitowana przez pojedynczy kraj lub grupę krajów była powszech-
nie używana w międzynarodowych transakcjach wymiany towarów, usług, osób 
i kapitałów, to po pierwsze, musi ona pełnić wszystkie funkcje pieniądza światowe-
go, a po drugie, gospodarki tych państw muszą spełniać określone kryteria emisji 
takiego pieniądza. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w zakresie pozy-
cji zajmowanej przez poszczególne waluty narodowe w realizacji funkcji pieniądza 
światowego. Ze względu na ograniczoną objętość pracy zrezygnowano z analizy 
uwarunkowań, które muszą spełniać gospodarki kreujące walutę międzynarodową. 
Problemom tym poświęcono odrębną, drugą część opracowania. Strukturę pracy 
podporządkowano celowi. W pierwszej części przedstawiono funkcje pieniądza 
światowego w aspekcie teoretycznym, natomiast w drugiej i trzeciej zakres wy-
korzystywanych walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego odpowiednio 
w sferze prywatnej i publicznej. W opracowaniu korzystano z raportów, opracowań 
i literatury przedmiotu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. 
Dane statystyczne pochodziły z danych BIS, IMF i ECB. Metodą badawczą były 
studia literatury, analiza danych statystycznych, analiza porównawcza i opisowa. 

1. Funkcje waluty międzynarodowej 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy funkcje, które musi pełnić waluta 
międzynarodowa. Są to funkcje miernika wartości, środka płatniczego oraz środka 
akumulacji. Funkcje te pieniądz światowy musi realizować jednocześnie i to zarów-
no w sferze prywatnej (przy wykorzystywaniu przez osoby indywidualne, podmio-
ty gospodarcze lub instytucje finansowe), jak i oficjalnej (przez banki centralne) 
(Cohen, 1971, s. 31–34; Kenen, 1983, s. 16; Oręziak, 2001, 2005, 2008; Pszczółka, 
2010, s. 69; Pszczółka, 2011).

W funkcji miernika wartości walutę międzynarodową sfera prywatna wy-
korzystuje głównie do wyceny towarów i usług będących przedmiotem handlu 
światowego jako walutę fakturowania oraz do wyceny instrumentów finansowych 
(tj. obligacje, akcje, kredyty) jako walutę denominacji. W sferze oficjalnej pieniądz 
światowy w tej funkcji służy z kolei do ustalania kursów jako waluta referencyjna 
(odniesienia) dla walut lokalnych.
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W funkcji środka płatniczego sfera prywatna wykorzystuje pieniądz światowy 
do rozliczania transakcji handlowych i finansowych, a oficjalna do wyrównywania 
nierównowagi w bilansie płatniczym. Waluta, w której następuje zapłata za towary 
i usługi lub spłata zobowiązań finansowych jest nazywana walutą płatności albo 
transakcyjną. W tej funkcji obie sfery mogą również wykorzystywać pieniądz świa-
towy do wymiany jednej waluty – mało płynnej – na inną bardziej płynną na rynku 
walutowym. Pieniądz światowy wykorzystywany w tych transakcjach występuje 
w charakterze waluty przejścia2. Jeżeli władza monetarna dokonuje w pieniądzu 
światowym interwencji na rynku walutowym w celu utrzymania pożądanego pozio-
mu kursu waluty krajowej, wówczas mamy do czynienia z pieniądzem światowym 
jako walutą interwencyjną. 

Odzwierciedleniem realizacji przez pieniądz światowy funkcji środka akumu-
lacji jest utrzymywanie w nim przez podmioty prywatne swoich zasobów finan-
sowych (oszczędności), natomiast przez władze monetarne zgromadzonych należ-
ności zagranicznych (rezerw walutowych). W kontekście tej funkcji używane jest 
pojęcie pieniądza światowego jako waluty inwestycyjnej (w odniesieniu do sfery 
prywatnej) i waluty rezerwowej (w odniesieniu do sfery oficjalnej). Uznanie danej 
waluty krajowej za międzynarodową nie wiąże się jednak z przyznaniem jej takiego 
statusu, lecz ze skalą jej wykorzystywania w poszczególnych funkcjach przez obie 
sfery na rynku światowym (Markiewicz, 2012, s. 213).

2. Zastosowanie walut w sferze prywatnej 

W funkcji miernika wartości najważniejszą walutą fakturowania w transak-
cjach handlu międzynarodowego jest dolar amerykański. W 2013 roku jego udział 
wynosił aż ponad 81%, podczas gdy w początkach XXI wieku około 50% i tyle 
samo w połowie lat 70. ubiegłego stulecia (Oręziak, 2001; dane SWIFT, za: Skopiec, 
2015).Wskazuje to na bardzo silne umocnienie pozycji dolara jako waluty fakturo-
wania, zwłaszcza w kontekście euro, które straciło drugą pozycję na rzecz juana. 
Odsetek chińskiej waluty w wymienionym roku wynosił bowiem 8,7%, natomiast 
euro 6,6%. Udział jena japońskiego (1,4%) kształtował się na poziomie prawie 

2 Waluta przejścia jest walutą pośredniczącą między dwiema walutami, które nie są bezpo-
średnio kwotowane. Jej cechą musi być wysoka płynność oraz niskie koszty transakcyjne mierzone 
wysokością marży między ceną kupna i sprzedaży (Pszczółka, 2011, s. 16). 
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5 razy mniejszym niż euro, a udziały franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego 
były wręcz symboliczne i wynosiły odpowiednio 0,26 i 0,25% (SWIFT, za: Skopiec, 
2015).

Dolar jest również najważniejszą walutą denominacji na międzynarodowym 
rynku papierów dłużnych. W 2015 roku jego udział w wartości emisji ogółem wy-
nosił około 53% i w stosunku do 2002 roku zwiększył się o 5 p.p., udział euro 
pozostawał na niezmienionym poziomie (28%), natomiast jena zmniejszył się z 7,8 
do 2,4% ( ECB, 2016). W analizowanym okresie odnotowano relatywnie wysoki 
odsetek innych walut (około 17%) wykorzystywanych do denominacji dłużnych pa-
pierów wartościowych. Wynikało to z powszechnej liberalizacji obrotów kapitało-
wych, umożliwiającej przejście z krajowego rynku ich emisji na międzynarodowy. 

W funkcji środka płatniczego najważniejszą walutą transakcyjną w bezpośred-
nich płatnościach globalnych jest też dolar amerykański. W 2016 roku jego udział 
wynosił 43% i w porównaniu z 2012 rokiem wzrósł aż o 13,3 p.p. (por. tab. 1). Dru-
gą pozycję zajmowało euro z odsetkiem 29%, podczas gdy w 2012 roku waluta ta 
znajdowała się na pierwszej pozycji z udziałem 44%. Rola funta pozostała bez więk-
szych zmian. W badanym okresie jego udział ustabilizował się bowiem na poziomie 
około 9%, co pozwoliło mu zachować trzecią pozycję.

Tabela 1. Udział najważniejszych walut w płatnościach globalnych (%)*

Waluta 2012 2013 2014 2015 2016
Dolar USD 29,7 33,5 38,8 43,1 43,0
Euro 44,4 40,2 33,5 28,8 29,4
Funt angielski 9,0 8,6 9,4 8,2 8,7
Pozostałe 17,3 17,7 18,3 19,9 18,9

* Według bieżących kursów walutowych.

Źródło: ECB (2016); The International Role of the Euro (June 2016).

Warto dodać, że mimo dominacji wymienionych trzech walut w bezpośred-
nich płatnościach globalnych, zauważalny jest wzrost pozostałych walut, w tym 
zwłaszcza juana. W 2014 roku jego udział wynosił około 1,8%, natomiast w 2016 
roku wzrósł do 2%, czyli praktycznie zrównał się z poziomem jena (ECB, 2016). 
Odzwierciedla to rosnącą rolę waluty chińskiej przede wszystkim w płatnościach 
krajów Azji. Wykorzystaniu renminbi jako waluty transakcyjnej sprzyjały (Skopiec, 
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2015): wprowadzenie coraz szerszego zakresu rozliczeń handlu zagranicznego i in-
westycji bezpośrednich w tej walucie, rozwój centrów offshore dla juana nie tylko 
w Hongkongu ale również poza obszarem Azji oraz zawieranie przez bank Chin 
swapów walutowych z innymi bankami centralnym, w tym również z krajów wy-
soko rozwiniętych.

Dolar jest również najczęściej wykorzystywaną walutą przejścia, W 2016 roku 
jego udział w średnim dziennym obrocie na rynku walutowym wynosił 88%, czyli 
był tylko o 2 p.p. mniejszy niż w roku 2001 (por. tab. 2). Drugą walutą przejścia było 
euro (31%), ale jego udział był aż o 7 p.p. mniejszy. Do spadku znaczenia tej waluty 
przyczynił się z jednej strony utrzymujący się kryzys zadłużeniowy w strefie euro, 
z drugiej zaś, wzrost udziału walut krajów wschodzących, w tym zwłaszcza juana 
chińskiego i peso meksykańskiego (Kowalewski, 2017).

Tabela 2. Udział najważniejszych walut na międzynarodowym rynku walutowym*

Waluta
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USD 90,0 1 88,0 1 86,0 1 85,0 1 87,0 1 88,0 1
Euro 38,0 2 37,0 2 37,0 2 39,0 2 33,0 2 31,0 2
Jen japoński 24,0 3 21,0 3 17,0 3 19,0 3 23,0 3 22,0 3
Funt brytyjski 13,0 4 16,0 4 15,0 4 13,0 4 12,0 4 13,0 4
Dolar 
australijski 4,0 6 6,0 6 7,0 6 8,0 5 9,0 5 7,0 5
Dolar 
kanadyjski . . . . . . . . 5,0 6 5,0 6
Frank 
szwajcarski 6,0 5 6,0 5 7,0 5 6,0 6 5,0 7 5,0 7
Juan chiński 0,0 29 0,1 29 0,5 20 0,9 17 2,0 8 4,0 8
Korona 
szwedzka 2,0 7 2,0 8 3,0 8 2,0 9 2,0 10 2,0 9
Peso 
meksykańskie 1,0 13 1,0 12 1,0 10 1,0 12 3,0 9 2,0 10

* W każdej transakcji kupna-sprzedaży biorą udział dwie waluty, stąd udziały w rynku równają się 200%.

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych  
Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS, 2016).
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Poszukiwanymi walutami przejścia były jeszcze jen japoński i funt brytyjski. 
W 2016 roku udział jena wynosił 22% i w porównaniu z rokiem 2007 wykazywał 
tendencję rosnącą, z kolei funta ukształtował się na poziomie 13%, ale niższym niż 
2004 roku. Zwiększony popyt na jena (mimo wysokiego zadłużenia publicznego 
i spadku wartości po rozpoczęciu w 2013 roku przez bank Japonii akcji luzowa-
nia ilościowego) (BIS, 2016; Kowalewski, 2017), wynikał z jednej strony od kra-
jów dłużniczych ze względu na niskie stopy procentowe w tym kraju, natomiast 
z drugiej, od inwestorów prywatnych, którzy traktowali jena jako tzw. bezpieczną 
przystań walutową3. Pozycję funta podtrzymywała z kolei rola Londynu jako glo-
balnego centrum handlu walutami. W 2013 roku koncentrowało się tam prawie 42% 
obrotów, a w 2016 około 37%. Spadek o 5 p.p. w ciągu pięciu lat wynikał ze wzrostu 
obrotów w krajach Azji (Singapur, Hongkong, Japonia) oraz skandali w bankach, 
których autorami byli najwięksi gracze rynku walutowego (tj. Barclay, Citigroup, 
Deutsche Bank) (BIS, 2016; Kowalewski, 2017). Po Brexicie rola Londynu przy-
puszczalnie zmaleje, a wzrośnie USA i Azji.

Poza wymienionymi, udziały pozostałych sześciu walut wykazywały poziom 
w granicach 1–7%. Z wyjątkiem franka szwajcarskiego i korony szwedzkiej, zapo-
trzebowanie na pozostałe waluty przejścia było powiązane głównie z kształtowa-
niem się cen surowców, których te kraje są liczącymi się eksporterami. Nieobecność 
franka w grupie pięciu najważniejszych walut przejścia budzi zdziwienie, zwłaszcza 
że blisko za nim jest juan chiński. O przyczynach zmiany pozycji tej waluty będzie 
mowa w dalszych rozważaniach. 

3. Wykorzystanie walut w sferze oficjalnej

W funkcji miernika wartości wybór waluty referencyjnej przez władze mo-
netarne determinują często warunki geograficzne i instytucjonalne. Wśród państw 
członkowskich MFW najwięcej krajów powiązało reżimy kursowe z dolarem USA. 
Były to głównie kraje Ameryki Środkowej, Południowej oraz Azji. W 2014 roku 
dolara jako walutę odniesienia wybrało 43 kraje, w tym 8 dolaryzację i 8 izbę 

3 Miano to dotyczy walut, które umacniają się w następstwie globalnych turbulencji finanso-
wych.
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walutową, 22 kraje miały kursy stałe (stabilizowane), a 5 różne odmiany kursów 
płynnych (IMF, 2014, s. 6–7).

Z kolei systemy kursowe oparte o euro wykazywało w wymienionym roku 
26 krajów. Większość z nich (18) była powiązana z Unią Europejską przeszłością 
kolonialną i zlokalizowana w Afryce, a pozostałe 8 europejskich kandydowało do 
członkostwa. Wszystkie kraje afrykańskie ustanowiły stałe (stabilizowane) kursy 
walut lokalnych w odniesieniu do euro, natomiast wśród 8 państw kandydujących do 
członkostwa 3 wybrały euroizację, 3 izbę walutową, a tylko 1 kraj kurs stały (stabi-
lizowany) i 1 kraj kurs płynny. Wskazuje to, że rola dolara jako waluty odniesienia 
jest większa niż euro, ponadto jego zasięg geograficzny jest szerszy.

Konsekwencją dominującej pozycji dolara USA jako waluty odniesienia jest 
także jego dominacja jako waluty interwencyjnej oraz waluty rezerwowej. Interwen-
cji dokonują najczęściej banki centralne z krajów rozwijających się głównie z powo-
du wybuchu kryzysów walutowych. W latach 1994–1995 interwencje w dolarach 
USA jako walucie odniesienia przeprowadzał bank Meksyku, aby nie dopuścić do 
dewaluacji peso. Podobne sytuacje miały miejsce w 1997 roku w krajach Południo-
wo-Wschodniej Azji (głównie w Tajlandii, Indonezji, Meksyku i Korei Płd.), a także 
w Rosji4. Od 2005 roku interwencje w dolarach przeprowadzają również Chiny, ale 
w tym przypadku ich celem było przeciwdziałanie aprecjacji juana i ciągłej presji 
inflacyjnej z powodu wzrostu rezerw walutowych. Kryzysy walutowe dotknęły tak-
że Europę. Przed dewaluacją zabezpieczały się w latach 1992–1993 banki Włoch, 
Irlandii i Wielkiej Brytanii (Zielińska-Głębocka, 2012, s. 172–175). Po wybuchu 
ostatniego globalnego kryzysu finansowego interwencje przeprowadzała Japonia 
(w dolarach USA) i Szwajcaria (w euro), aby nie dopuścić do aprecjacji jena i franka 
szwajcarskiego. Również NBP interweniował w latach 2010–2013, ponieważ złoty 
ulegał na ogół deprecjacji. Sprzedawał głównie euro5.

Największy prestiż mają jednak waluty, które władze monetarne przechowują 
w rezerwach walutowych. Do walut takich należy przede wszystkim dolar ame-
rykański, który pozycję najważniejszej waluty rezerwowej utrzymuje od II wojny 
światowej, po detronizacji funta brytyjskiego. Pozycji tej nie stracił mimo odejścia 
w 1971 roku od jego wymienialności na złoto oraz wprowadzenia w 1999 roku 

4 Szerzej na ten temat zob. m.in. Małecki, Sławiński, Piasecki, Żuławska (2001).
5 Interwencje walutowe. Pobrano z http://www.money.pl (12.02.2017).
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wspólnej waluty euro. W III kwartale 2016 roku udział dolara USD w rezerwach wa-
lutowych świata wynosił ponad 63%, ale w porównaniu z rokiem 1999 był o 7,7 p.p. 
mniejszy (por. tab. 3).

Tabela 3. Struktura ujawnionych* rezerw walutowych świata 

Waluta 1999 2005 2009 2015 2016**

Dolar amerykański 71,0 66,5 61,0 64,2 63,3
Euro 17,9 24,4 27,6 19,7 20,3
Funt brytyjski 2,8 3,7 4,0 4,9 4,5
Jen japoński 6,4 3,6 3,9 4,0 4,5
Dolar kanadyjski – – – 1,9 2,0
Dolar australijski – – – 1,9 1,9
Pozostałe waluty 1,9 1,8 3,5 3,4 3,5

* Rezerw walutowych nie ujawniają kraje, których waluty są gromadzone przez banki centralne.
** III kwartał.

Źródło: dla lat 1999 i 2005 z IMF, Annual Report (za odpowiednie lata),  
dla lat 2009 z IMF, COFER (2016).

Drugą walutą, którą gromadzą banki centralne od momentu wprowadzenia 
w 1999 roku, jest euro. Wybuch kryzysu finansowego negatywnie wpłynął jednak 
na dalszą jego ekspansję w kierunku zastąpienia dolara w funkcji środka akumula-
cji. Udział wspólnej waluty w światowych rezerwach od 2009 roku wykazuje bo-
wiem tendencję spadkową. W końcu III kwartału 2016 roku wynosił 20%, czyli był 
tylko o 2,4 p.p. wyższy niż w 1999 roku. 

Pozycja dwóch kolejnych walut jest mało znacząca. W 2016 roku na funta bry-
tyjskiego i jena japońskiego przypadało po 4,5% globalnych rezerw, ale w badanym 
okresie rosła rola funta, natomiast malała jena. Wynikało to – jak się wydaje – głów-
nie z bardzo dobrze rozwiniętej infrastruktury przystosowanej do międzynarodo-
wych rozliczeń transakcji w funtach oraz roli Londynu jako centrum finansowego, 
natomiast w odniesieniu do Japonii, z kłopotów gospodarczych tego kraju, których 
wyrazem było od lat utrzymujące się niemal zerowe tempo wzrostu gospodarczego, 
ogromny wzrost zadłużenia publicznego przekraczający dwukrotnie wartość PKB 
i aż ponad siedmiokrotnie dochody budżetowe (Sulmicki, 2014).

Do roli walut rezerwowych awansowały dwie „nietradycyjne” waluty, a mia-
nowicie dolar kanadyjski i dolar australijski. W III kwartale 2016 roku ich udziały 
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wynosiły wprawdzie po około 2%, ale i tak wyeliminowały franka szwajcarskiego. 
W rezultacie przestał on być uznawany – jak dotychczas – „za wielką walutę małego 
kraju” (Gostomski, 2011). Był to skutek spadku zaufania inwestorów oficjalnych do 
stabilności tego pieniądza po wybuchu kryzysu finansowego. Silna aprecjacja fran-
ka, szczególnie wobec euro, spowodowała, że bank centralny Szwajcarii rozpoczął 
w 2009 roku program interwencyjnego drukowania franków, za które skupowano 
euro w celu utrzymania sztywnego kursu 1,2 CHF za 1 euro (Jaki los…). Tak tani 
frank, a ponadto drukowany bez pokrycia, zachwiał zaufanie władz monetarnych 
do tej waluty jako pieniądza rezerwowego. 

Warto dodać, że piątą walutą rezerwową będzie renminbi. W 2015 roku MFW 
podjął decyzję o wprowadzeniu od IV kwartału 2016 roku juana do dotychczasowe-
go koszyka SDR. Zmiany struktury SDR w latach 2000–2016 z uwzględnieniem ju-
ana ilustrują dane tabeli 4. Wynika z nich, że aby waluta Chin mogła zaistnieć w no-
wym koszyku SDR, każda z czterech dotychczasowych walut światowych musiała 
zmniejszyć swój udział. Największe straty poniosło euro, ale – jak wykazano wyżej 
– spadek jego udziału w rezerwach banków centralnych był również największy. 
Relatywnie dużo stracił też funt brytyjski, przez co z trzeciej pozycji w 2015 roku 
waluta ta przesunęła się w nowej strukturze koszyka SDR na piątą. Uznanie juana 
za rezerwową walutę świata oznacza, że Chiny będą musiały nie tylko stabilizować 
jego kurs, aby zachować atrakcyjność i poczucie bezpieczeństwa dla inwestorów 
publicznych (Gruszewski, 2017), ale również spełniać pozostałe kryteria emisji wa-
luty międzynarodowej. Będzie o nich mowa w części II opracowania. 

Tabela 4. Struktura koszyka SDR

Lata Udziały (%)
dolar USD euro jen funt juan

2000 39,00 32,00 18,00 11,00 –
2005 44,00 31,00 14,00 11,00 –
2010 44,00 34,00 11,00 11,00 –
2015 41,90 37,40   9,40 11,30 –
2016 41,73 30,93   8,33 8,09 10,92

Źródło: IMF, Annual Report (za odpowiednie lata).
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Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 10 walut narodowych występuje 
jako pieniądz światowy, jednak ich pozycja w poszczególnych funkcjach pieniądza 
światowego jest bardzo różna. I tak: 

1. Dominującą pozycję w każdej funkcji utrzymuje dolar amerykański. Szcze-
gólnie wysoki i praktycznie niezmienny jest jego udział jako waluty przejścia, ro-
snący jako waluty fakturowania, transakcyjnej i denominacji, natomiast malejący 
jako waluty rezerwowej. Również dwa razy więcej krajów wybiera dolara jako wa-
lutę referencyjną.

2. Euro utrzymuje status drugiej waluty międzynarodowej, ale jego odsetek 
jako waluty fakturowania, waluty płatności, waluty przejścia oraz rezerwowej jest 
coraz mniejszy, natomiast stabilny jako waluty denominacji. Ponadto jako waluta 
odniesienia euro wykorzystywane jest tylko regionalnie głównie w krajach europej-
skich i byłych koloniach. 

3. Pozycję funta i jena trudno jednoznacznie określić. Na ogół ich wykorzysta-
nie w jest niewielkie (z wyjątkiem waluty płatności i przejścia), jednak w większości 
funkcji pozwala utrzymać się na trzeciej lub czwartej pozycji.

4. Frank szwajcarski utracił dotychczasową pozycję piątej waluty międzyna-
rodowej, ponieważ jego notowania jako waluty fakturowania i płatności są symbo-
liczne, niewiele większe jako waluty przejścia, nie występuje też jako waluta refe-
rencyjna i co najmniej od dekady jako waluta akumulacyjna. 

5. Do nowych walut międzynarodowych awansowały z kolei dolar kanadyjski, 
dolar australijski, meksykańskie peso i chiński juan. Udział czterech pierwszych 
walut w funkcjach pieniądza światowego jest jednak śladowy, ponadto nie spełnia-
ją one funkcji waluty interwencyjnej i referencyjnej. Ostatnich dwóch funkcji nie 
realizuje również renminbi, ale jako waluta fakturowania znajduje się na drugiej 
pozycji, na ósmej jako waluta przejścia, w funkcji waluty transakcyjnej zrównał się 
z jenem, zaś jako waluta rezerwowa znajduje się wśród pozostałych walut.
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NATIONAL CURRENCY USAGE IN WORLD MONEY FUNCTIONS

Abstract

The goal of this research paper is to show the analysis results of individual national 
currencies position changes in world money functions. Conducted research has confirmed 
that US dollar keeps a dominant international currency position, although its share doesn’t 
grow in each world money function. Euro is still ranked at second place , but its function 
range is shrinking. Role of pound sterling and Japanese yen is minor, but big enough for 
being ranked at third and fourth places. On the other hand Swiss franc has been replaced 
mainly by renminbi (Chinese yuan).

Translated by Marcin Gryczka

Keywords: local currencies, world money, international currency, world money functions

JEL codes: F3, F31



Halina Nakonieczna-Kisiel*

Uniwersytet Szczeciński

UWARUNKOWANIA KREACJI PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO
CZĘŚĆ 2

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy kryteriów emisji waluty 
międzynarodowej. Badania wykazały, że wszystkie kryteria spełniają trzy podmioty go-
spodarcze: Stany Zjednoczone, strefa euro i Japonia. W obecnym wieku pojawiły się jednak 
Chiny, aspirujące do uczynienia z renminbi waluty kluczowej, ale barierą jest niespełnianie 
dwóch z pięciu najważniejszych kryteriów.

Słowa kluczowe: kryteria emisji pieniądza światowego, uwarunkowania kreacji waluty 
międzynarodowej, cechy gospodarek emitujących pieniądz światowy 

Wprowadzenie

Międzynarodowa pozycja pieniądza danego kraju jest z jednej strony kształto-
wana przez funkcje, jakie pieniądz pełni na rynku światowym, z drugiej zaś przez 
warunki, jakie musi spełniać gospodarka kraju emitującego ten pieniądz. Niniejsze 
opracowanie stanowi kontynuację badań dotyczących pieniądza światowego, gdyż 
w części pierwszej przedstawiono wykorzystanie walut narodowych w funkcjach 
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pieniądza światowego1, natomiast celem części drugiej jest próba odpowiedzi na 
pytanie, w jakim zakresie kraje, których waluty pełnią funkcje pieniądza między-
narodowego, spełniają kryteria (uwarunkowania) jego emisji. Metodą badawczą 
wykorzystaną do realizacji przyjętego celu była analiza danych statystycznych po-
chodzących z baz MFW, ECB oraz UNCTAD, którą uzupełniono analizą literatury 
przedmiotu.

1. Teoretyczne aspekty kreacji pieniądza światowego

Możliwości internacjonalizacji pieniądza krajowego, którym sprostać musi 
kraj aspirujący do roli emitenta waluty międzynarodowej, determinuje szereg uwa-
runkowań. Do najważniejszych należą (de Grauwe, 2000; Oręziak, 2001; Oręziak, 
2003; NBP, 2011):

 – pozycja zajmowana w gospodarce światowej,
 – udział w handlu międzynarodowym,
 – rozmiary rynku finansowego,
 – prawidłowo prowadzona polityka makroekonomiczna,
 – rozwiązania prawno-polityczne.

Pozycję zajmowaną w gospodarce światowej określają udział danego kraju 
w globalnym produkcie brutto oraz skala gospodarki, mierzona wielkością teryto-
rium, liczbą ludności i wartością PKB na jednego mieszkańca. Im pozycja ta jest 
wyższa, tym większym potencjałem dysponuje dany kraj, który może wykorzystać 
do umiędzynarodowienia własnego pieniądza.

Od potencjału gospodarczego zależy udział danego kraju w handlu między-
narodowym oraz dywersyfikacja eksportu. Ta ostatnia warunkuje stabilność wpły-
wów dewizowych, a tym samym i kursu walutowego. Im większe jest powiązanie 
danego kraju z gospodarką światową, albo inaczej – im większa jest jego otwartość 
handlowa mierzona relacją eksportu i importu do PKB, tym większe są możliwo-
ści podaży pieniądza jako waluty światowej, niższe koszty jednostkowe realizowa-
nych transakcji płatniczych, a zatem i większe zapotrzebowanie podmiotów pry-
watnych na jego walutę wykorzystywaną do fakturowania, rozliczania transakcji 

1 H. Nakonieczna-Kisiel, Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego 
(w niniejszym czasopiśmie).
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i inwestowania, a władzy monetarnej do ustalania w tym pieniądzu kursów waluto-
wych, interwencji walutowych i akumulacji rezerw walutowych.

Rozmiary rynku finansowego określa suma kapitalizacji rynku akcji, dłuż-
nych papierów wartościowych oraz aktywów bankowych. Jednak z punktu widzenia 
możliwości pełnienia przez dany pieniądz funkcji środka akumulacji, najważniej-
szym warunkiem jest istnienie w danym kraju odpowiednio dużego rynku papie-
rów wartościowych. Ponadto rynek finansowy musi być dostępny dla rezydentów 
i nierezydentów, charakteryzować się swobodą przepływu kapitału, dużą różnorod-
nością instrumentów finansowych atrakcyjnych zarówno z punktu widzenia krót-
ko-, jak i długoterminowego inwestowania w danej walucie, dużą liczbą instytucji 
finansowych podlegających władzy monetarnej oraz dobrze rozwiniętym rynkiem 
wtórnym dla wszystkich lub większości instrumentów finansowych. Wymienione 
cechy rynku finansowego są bardzo ważne, ponieważ zapewniają wysoką płynność 
realizowanych transakcji, umożliwiają prawidłową wycenę aktywów finansowych 
występujących na tym rynku oraz są źródłem odpowiedniej ich podaży w danej 
walucie, na którą – jako pieniądz światowy – zgłaszają zapotrzebowanie podmioty 
rynku światowego.

Głównym wyznacznikiem prawidłowo prowadzonej polityki makroekono-
micznej są przede wszystkim stabilna polityka pieniężna i fiskalna. Tę pierwszą 
prowadzi bank centralny, który powinien być niezależny od władzy wykonawczej, 
ponadto skutecznie zwalczać inflację. Chroni to walutę kraju aspirującego do roli 
emitenta pieniądza światowego przed dużymi zmianami wartości, a przez to zapew-
nia stabilność siły nabywczej. Z kolei zadaniem polityki fiskalnej – leżącej w ge-
stii władzy wykonawczej – jest utrzymywanie umiarkowanego poziomu deficytu 
budżetowego i długu publicznego. Od nich zależy bowiem wiarygodność kraju na 
rynku finansowym, w tym głównie kapitałowym i kredytowym.

Odpowiednie rozwiązania prawno-polityczne powinny z kolei stwarzać pod-
stawy harmonijnego funkcjonowania państwa. Od nich w głównej mierze zależy 
zaufanie do emitowanego pieniądza jako waluty międzynarodowej. Uwarunkowa-
nia prawne muszą mieć długoterminowy charakter, być takie same dla rezydentów 
i nierezydentów, określać zakres wymienialności pieniądza (najlepiej bez żadnych 
ograniczeń dewizowych i po kursie rynkowym) oraz sposób funkcjonowania wła-
dzy monetarnej i instytucji finansowych, ponadto gwarantować przestrzeganie 
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prawa własności. Natomiast celem uregulowań prawnych musi być gwarancja sta-
bilności politycznej kraju, demokracji i przestrzegania praw jednostki.

Wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie, aby dana gospodar-
ka mogła emitować pieniądz światowy. Niewiele jest jednak krajów, które w dłu-
gim okresie spełniają wszystkie kryteria internacjonalizacji pieniądza krajowego. 
Świadczą o tym wyniki poniższej analizy.

2. Analiza uwarunkowań kreacji pieniądza światowego

Do I wojny światowej niekwestionowaną pozycję w gospodarce światowej zaj-
mowała Wielka Brytania. Wiązało się to z jej podbojami kolonialnymi, wejściem 
jako pierwszy kraj na drogę rozwoju przemysłowego, szerokim wykorzystaniem no-
wych zdobyczy technicznych i ekspansją handlową na rynkach międzynarodowych 
(Sołdaczuk, Misala, 2001, s. 61 i n.; Błaszczyszyn, 1983, s. 18–31). Na obu ostatnich 
wojnach światowych wzbogaciły się przede wszystkim Stany Zjednoczone, które 
zaopatrywały w żywność i towary przemysłowo-militarne walczące kraje Europy 
Zachodniej oraz opuszczone – przez te ostatnie – kraje rozwijające się. Pozwoliło to 
USA zdetronizować Wielką Brytanię i wysunąć się na czołową pozycję w gospo-
darce światowej.

Odbudowa gospodarcza w krajach Europy Zachodniej po zniszczeniach wo-
jennych, a następnie rozwój procesów integracyjnych i handlu wzajemnego oraz 
powstanie największej w świecie unii walutowej spowodowały, że strefa euro2 za-
liczana jest obecnie do czterech najważniejszych podmiotów w gospodarce świa-
towej obok Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii. Świadczą o tym dane przedsta-
wione w tabeli 1, z których wynika, że w 2005 roku strefa euro, mimo mniejszej 
powierzchni niż USA i niższego PKB na jednego mieszkańca, ale przy wyraźnie 
większej liczbie ludności, wytworzyła ponad 22% globalnego produktu brutto, pod-
czas gdy Stany Zjednoczone około 28%.

2 W rozważaniach skupiono się na strefie euro, ponieważ podmiot ten emituje pieniądz mię-
dzynarodowy.
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Tabela 1. Wskaźniki charakteryzujące pozycję wybranych krajów w gospodarce światowej

Wyszczególnienie
PKBa Powierzchniab Ludność

PKB per 
capita USDmld 

USD % tys. km2 % mln %

Strefa euro 2005 10 525,7 22,3 2 448 1,8 329,1 5,0 31 983
2015 11 412,9 15,3 2 723 2,0 337,1 4,6 33 856

USA 2005 13 177,6 27,9 9 629 7,1 300,0 4,6 43 925
2015 17 925,3 24,0 9 573 7,0 325,6 4,6 55 053

Japonia 2005 4 571,9 9,7 378 0,3 127,0 1,9 35 999
2015 4 079,1 5,5 378 0,3 126,8 1,7 32 170

Chiny 2005 2 291,4 4,8 9 561 7,0 1 305,6 20,0 1 755
2015 11 156,3 14,9 9 526 7,0 1 376,0 18,7 8 108

Szwajcaria 2005 411,2 0,9 411 0,03 7,5 0,1 54 827
2015 671,3 0,9 411 0,03 8,3 0,1 80 880

Świat 2005 47 264,2 100,0 136 026 100,0 6 519,6 100,0 7 250
2015 74 753,1 100,0 136 162 100,0 7 349,9 100,0 10 171

a W cenach bieżących i wg oficjalnego kursu walutowego.
b Dane dla 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (http://stat.gov.pl/statystyka-  
międzynarodowa, 3.02.2017) oraz danych UNCTAD (http://unctad.org, 27.02.2017).

W 2015 roku Stany Zjednoczone w dalszym ciągu znajdowały się na pierwszej 
pozycji w gospodarce światowej, ale ich przewaga nad drugą gospodarką, czyli stre-
fą euro, wzrosła. W 2015 roku udział Stanów Zjednoczonych w globalnym produk-
cie brutto wynosił 24%, podczas gdy strefy euro tylko około 15%. W porównaniu 
z 2005 rokiem obie gospodarki odnotowały jednak spadek udziałów, przy czym 
szczególnie widoczny był on w strefie euro ze względu na przedłużający się tam 
kryzys finansowy. 

W analizowanych latach spektakularny, bo blisko pięciokrotny, wzrost PKB 
odnotowały natomiast Chiny. Udział tego kraju w światowym produkcie brutto 
zwiększył się bowiem z 4,8% w 2005 roku do blisko 15% w roku 2015, zrównując 
się przez to niemal z odsetkiem notowanym w strefie euro. Chiny dysponują naj-
większym potencjałem jeżeli chodzi o liczbę ludności i porównywalną powierzch-
nią z USA, jednak relatywnie niższym poziomem PKB na jednego mieszkańca. 
W tym kontekście warto dodać, że jeżeli PKB tego kraju wyrazi się w cenach stałych 
i według parytetu siły nabywczej, a nie oficjalnego kursu walutowego, jak w niniej-
szym opracowaniu, to w 2015 roku Chiny były największym producentem towarów 



272  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

i usług na świecie z udziałem 17,1% w produkcie światowym brutto, wyprzedzając 
zarówno Stany Zjednoczone (15,8%), jak i strefę euro (11,9%) (IMF, 2016; Kotyński, 
2016, s. 7–8).

W latach 2005–2015 zmniejszył się również udział Japonii w globalnym pro-
dukcie świata (odpowiednio z 9,7 do 5,5%). W rezultacie kraj ten jest obecnie czwar-
tą gospodarką świata, podczas gdy dziesięć lat wcześniej zajmował trzecią pozycję 
– przed Chinami3. Japonia ma jednak prawie jedenastokrotnie mniej ludności niż 
Chiny i ponad dwudziestopięciokrotnie mniejsze terytorium.

Szwajcaria z kolei nie spełnia analizowanego kryterium wymaganego od emi-
tentów waluty międzynarodowej. Jest to bowiem minigospodarka, której udział 
w globalnym produkcie brutto nie osiąga nawet 1%.

Tabela 2. Wskaźniki otwartości handlowej wybranych krajówa

Kraje

Eksport towarów Import towarów Udział 
eks-

portu 
w PKB

(%)

Udział 
importu 
w PKB

(%)
mld 
USD

% 
ogółem

per 
capita 
USD

mld 
USD

% 
ogółem

per 
capita 
USD

Strefa eurob 2005 2 944 28,0 8 946 3 129 29,0 9 508 28,0 29,7
2015 3 903 23,6 11 578 3 819 23,0 11 329 34,2 33,5

USA
2005 901 8,6 3 003 1 733 16,1 5 777 6,8 13,2
2015 1 505 9,1 4 622 2 308 13,9 7 088 8,4 12,9

Japonia
2005 595 5,7 4 685 516 4,8 4 063 13,0 11,3
2015 625 3,8 4 929 649 3,9 5 118 15,3 15,9

Chiny
2005 762 7,3 584 660 6,1 506 33,3 28,8
2015 2 275 13,7 1 653 1 682 10,1 1 222 20,4 15,1

Szwajcaria
2005 131 1,2 17 467 127 1,2 16 933 31,9 30,9
2015 290 1,8 34 940 252 1,5 30 361 43,2 37,5

Świat
2005 10 502 100,0 1 611 10 778 100,0 1 653 22,2 22,8
2015 16 552 100,0 2 252 16 607 100,0 2 260 22,1 22,2

a W cenach bieżących.
b Łącznie z wymianą wewnątrzunijną.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD (http://unctad.org, 10.03.2017).

3 Licząc PKB w cenach stałych i według parytetu siły nabywczej, to w 2015 r. Japonia znaj-
dowała się na szóstym miejscu po Indiach, których udział w produkcji świata wynosił 7,0%, podczas 
gdy Japonii 4,3%. IMF (2016).
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O pozycji kraju w gospodarce światowej świadczy również jego udział w han-
dlu światowym. Pod tym względem niekwestionowanym liderem jest strefa euro, 
mimo pogorszenia w latach 2005–2015 pozycji zarówno w eksporcie (odpowiednio 
z około 28 do 24%), jak i imporcie (z 29 do 23%). Wzrosła jednak jej otwartość na 
zagranicę mierzona sumą obrotów do PKB i ich wartością per capita. Wynikało 
to z rozwoju procesów integracyjnych i wprowadzenia wspólnego pieniądza, który 
ułatwiał wymianę towarową w krajach członkowskich, nawet w warunkach pogor-
szenia koniunktury gospodarczej. 

Druga pozycja w światowych obrotach towarowych nie była jednoznaczna. 
W 2015 roku w eksporcie największy udział miały Chiny ( 13,7%); był on prawie 
dwa razy większy niż w 2005 roku, natomiast w imporcie Stany Zjednoczone (odpo-
wiednio 13,9 wobec 16,1%). Otwartość handlowa wymienionych dwóch państw była 
jednak wyraźnie niższa niż strefy euro. Potwierdza to znaną prawidłowość, że kraje 
duże i zasobne w bogactwa naturalne są w większym stopniu samowystarczalne niż 
kraje niewielkie i bardziej wyspecjalizowane. 

Japonia z udziałem 3,8% w eksporcie i 3,9% w imporcie zajmowała czwarte 
miejsce w obrotach światowych. Jednak jej otwartość na zagranicę kształtowała 
się na relatywnie niskim poziomie. Z kolei w Szwajcarii stopy eksportu i importu 
były najwyższe wśród analizowanych państw, ale jej pozycja wśród największych 
światowych eksporterów i importerów towarów raczej odległa. W 2015 roku kraj 
ten znajdował się na 16. miejscu jako eksporter i 17. jako importer z udziałem około 
2% (WTO, 2016). Tak mały udział w obrotach światowych sprawia, że Szwajcaria 
nie spełnia już kolejnego warunku emisji pieniądza światowego. Nie będzie więc 
rozpatrywana w dalszej analizie. 

Kolejnym ważnym kryterium emisji przez dany kraj pieniądza światowego 
jest wartość kapitalizacji rynku finansowego. Kryterium to lepiej spełniają Stany 
Zjednoczone niż kraje strefy euro, o czym świadczą dane tabeli 3. W 2013 roku 
udział USA w globalnej wartości analizowanego rynku wynosił ponad 25%, na-
tomiast strefy euro był o 2,3 p.p. mniejszy. Udziały pozostałych emitentów waluty 
międzynarodowej, czyli Japonii i Chin, były z kolei około 2,3 i 2,4 razy niższe.
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Tabela 3. Rozmiary rynku finansowego w wybranych krajach w 2013 roku

Kraje Akcje Papiery dłużne Aktywa bankowe
Ogółem 

w poszczególnych 
krajach

mld USD % mld USD % mld USD % mld USD %
Strefa euro 7,5 12,0 22,5 23,1 36,1 28,5 66,1 23,1
USA 22,3 35,6 34,5 35,5 15,9 12,5 72,7 25,4
Japonia 4,6 7,3 12,3 12,6 11,5 9,1 28,4 10,0
Chiny 3,4 5,4 4,1 4,2 20,2 15,9 27,6 9,6
Świat ogółem 62,6 100,0 97,3 100,0 126,7 100,0 286,6 100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie IMF (2015), s. 11.

Duże dysproporcje notowano w wartości poszczególnych rynków finanso-
wych, w tym zwłaszcza rynku akcji i papierów dłużnych. Udział USA w ich emisji 
wynosił bowiem po około 36%, podczas gdy w strefie euro był odpowiednio prawie 
3 i 1,5 razy mniejszy. Wynikało to z odmiennego modelu finansowania działalno-
ści przedsiębiorstw; w Stanach pozyskiwały one środki głównie na rynku kapitało-
wym, natomiast w strefie euro (jak również w Chinach) przede wszystkim w syste-
mie bankowym w formie kredytów. 

Jeżeli chodzi o stopę inflacji mierzoną wzrostem ogólnego poziomu cen w da-
nym okresie (CPI), to przed wybuchem kryzysu finansowego skuteczność polityki 
pieniężnej w kontrolowaniu inflacji była większa w USA i strefie euro niż Chinach 
i Japonii, o czym świadczą bardziej stabilne stopy inflacji (por. tab. 4).

Tabela 4. Stopy inflacji (zmiany roczne) w wybranych krajach (%) 

Kraje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Strefa euro 2,1 2,2 2,7 0,8 1,5 2,6 2,4 1,3 0,5 0,1
USA 3,2 2,9 3,8 1,0 1,6 3,1 2,1 1,4 1,6 0,2
Japonia 0,2 0,1 1,4 –1,4 –0,1 –0,3 0,0 0,3 –2,8 0,8
Chiny 1,6 4,8 6,0 0,8 3,2 5,5 2,6 2,6 2,0 1,4

Źródło: przeliczenia własne z bazy 2005 = 100 na zmiany roczne na podstawie danych UNCTAD 
(http://unctad.org, 10.03.2017).

Po 2008 roku skuteczność polityki pieniężnej pogorszyła się we wszyst-
kich badanych krajach, jednak w stopniu największym w Japonii, która notowała 
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wprawdzie niższą stopę inflacji niż USA, strefa euro i Chiny, ale charakteryzowała 
się większymi wahaniami i często przechodziła w deflację, co nie pozostało bez 
wpływu na wartość jena, zaufanie do tego pieniądza, a zatem i na rozmiary jego 
kreacji.

Dla krajów emitujących pieniądz światowy ważnym kryterium jest realizacja 
stabilnej polityki fiskalnej. Do wybuchu kryzysu finansowego relacja długu publicz-
nego do PKB w dwóch największych gospodarkach świata nie przekraczała 70% 
(IMF, 2009). Wybuch światowego kryzysu finansowego doprowadził do znacznego 
pogorszenia wiarygodności finansowej nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale rów-
nież strefy euro. Rządy tych państw w celu ochrony instytucji finansowych przed 
bankructwem dokonały wielkich transferów środków budżetowych, co doprowa-
dziło do szybkiego wzrostu długu publicznego. Jego poziom w 2015 roku wzrósł do 
około 105% w USA i 95% w strefie euro (por. tab. 5). Najbardziej zadłużona była 
jednak Japonia, gdyż od 2009 roku jej dług publiczny przekraczał ponad dwukrot-
nie wartość wytworzonej produkcji krajowej. Pogarszało to wiarygodność finanso-
wą kraju, a zatem i możliwości kreacji jena na potrzeby podmiotów uczestniczących 
w międzynarodowej wymianie gospodarczej.

Tabela 5. Dług publiczny i deficyt budżetowy w relacji do PKB w wybranych krajach (%)

Wyszczególnienie Lata Dług publiczny Deficyt budżetowy

Strefa euro 2009 64,9 ?
2015 93,2 –2,0

USA 2009 89,1 –13,3
2015 105,8 –3,5

Japonia 2009 210,2 –10,4
2015 248,0 –5,2

Chiny 2009 31,0 –3,1
2015 42,9 –2,7

Źródło: zestawienie własne na podstawie IMF (2009, 2016).

Wzrost długu publicznego wymienione kraje finansowały napływem zagra-
nicznych inwestycji portfelowych, głównie z krajów wschodzących. Największym 
kredytodawcą były oczywiście Chiny, posiadające największe nadwyżki kapitałowe 
(w tym blisko 4 bln USD rezerw walutowych). Stąd ich dług publiczny, relatywnie 
bardzo mały, zwiększył się tylko z około 30% w 2009 roku do 43% w roku 2015. 
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W warunkach tak stabilnej sytuacji fiskalnej i małego ryzyka finansowego, kraj ten 
ma realne szanse na większą emisję juana jako pieniądza światowego. 

Wysokie poziomy długu publicznego były skutkiem pogarszających się defi-
cytów budżetowych. Od 2009 roku we wszystkich krajach będących tradycyjnymi 
emitentami waluty międzynarodowej odnotowano jednak obniżenie ich rozmia-
rów. W rezultacie w 2015 roku relacja deficytu budżetowego do PKB zmniejszyła 
się w USA prawie czterokrotnie (do 3,5%), w strefie euro do 2,0%, zaś w Japonii 
dwukrotnie (do 5,2%), o czym świadczą dane tabeli 4. Pozytywnego przełożenia 
na poprawę sytuacji finansowej i relację długu publicznego do PKB, działania te 
nie znalazły jednak w żadnym z wymienionych państw. Ograniczenie deficytu bu-
dżetowego kraje te osiągnęły bowiem w wyniku zwiększania dodruku „pustego 
pieniądza” przez banki centralne (Sulmicki, 2014). Skutkowało to – jak wcześniej 
sygnalizowano – najpierw wzrostem inflacji, a następnie spadkiem siły nabywczej 
walut (z wyjątkiem dolara).

Z punktu widzenia stabilności w polityce fiskalnej najbardziej korzystna sy-
tuacja występowała tylko w Chinach. Zarówno dług publiczny, jak i deficyt budże-
towy tego kraju nie przekraczały bowiem granic stabilności akceptowanych przez 
tradycyjnych emitentów pieniądza światowego. Stwarza to zatem pomyślne per-
spektywy dla uczynienia z juana waluty międzynarodowej.

Jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, to w pełni kryterium to spełniają Stany 
Zjednoczone oraz kraje strefy euro. W obu gospodarkach władza monetarna jest 
niezależna od władzy wykonawczej, struktury organizacyjne zarówno systemu 
bankowego, jak i systemu rozliczeń oraz płatności są podobne. Dolar i euro charak-
teryzują się również pełną wymienialnością oraz nieograniczenie płynnym kursem 
walutowym, co gwarantuje im zaufanie społeczności międzynarodowej, gdyż ich 
siłę nabywczą można przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem. Po ostatnim 
kryzysie finansowym zaufanie do tych walut zostało jednak zmniejszone z powodu 
niedostatecznego nadzoru władzy monetarnej i silnego zaangażowania banków obu 
krajów w przygotowanie emisji i nabywanie toksycznych instrumentów finanso-
wych (pochodnych instrumentów kredytowych)4. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Japonii już w latach 90. ubiegłego wieku, gdzie zbankrutowało wiele banków 
z powodu nabywania zbyt wielu papierów dłużnych przedsiębiorstw. 

4 Szerzej na ten temat zob. m.in. Kusy (2009).
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Uregulowania polityczne są natomiast bardziej stabilne w USA niż strefie 
euro. Wprawdzie w obu podmiotach panuje demokracja i na ogół przestrzegane są 
prawa jednostki, jednak w odniesieniu do strefy euro trudno zagwarantować, czy 
nie rozpadnie się ona w ciągu najbliższych lat z powodu braku spójnego zarządzania 
politycznego i odpowiedniej koordynacji polityki zagranicznej. 

Z kolei potencjalny emitent pieniądza światowego, czyli Chiny, w większo-
ści nie spełniają wymienionych wyżej uwarunkowań prawno-politycznych (Huang, 
Wang, Fan, 2014). Przede wszystkim ich bank centralny nie posiada pełnej auto-
nomii, wymienialność juana dokonywana jest tylko z tytułu obrotów bieżących, 
ponadto obowiązuje system stałego kursu walutowego oraz w większości funkcjo-
nuje własność publiczna. System polityczny w tym kraju ma charakter autorytarny, 
pozbawiony praworządności niezależnych rządów. 

Podsumowanie 

Badania wykazały, że wszystkie kryteria, którym musi sprostać kraj aspiru-
jący do roli emitenta pieniądza światowego, spełniają trzy podmioty gospodarcze: 
Stany Zjednoczone, strefa euro i Japonia, jednak zakres ich realizacji jest różny.

1. Pod względem PKB największymi gospodarkami świata są USA i strefa 
euro, natomiast wyraźnie ustępuje im Japonia.

2. USA i strefa euro charakteryzują się również najwyższym udziałem w han-
dlu międzynarodowym, ale otwartość handlowa strefy euro jest większa niż USA. 
Pod tym względem zdecydowanie mniejsze zaangażowanie wykazuje Japonia.

3. Największym rynkiem finansowym i najbardziej płynnym, bo zdominowa-
nym przez rynek akcji i papierów dłużnych, charakteryzują się Stany Zjednoczone. 
W strefie euro jego płynność ograniczają głównie depozyty bankowe ulokowane na 
rynkach narodowych, zróżnicowanych pod względem systemów prawnych, języko-
wym i kulturowym. 

4. Skuteczność polityki makroekonomicznej w wymienionych krajach osłabił 
wybuch kryzysu finansowego. Jednak najmniej polityka ta skuteczna była w Ja-
ponii, zarówno w odniesieniu do stabilności pieniądza krajowego, jak i stabilności 
finansów publicznych.
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5. Rozwiązania prawno-polityczne sprzyjały także kreacji dolara, euro i jena 
w roli walut międzynarodowych, ale w kontekście trudności politycznych w strefie 
euro trudno jednoznacznie określić przyszłość wspólnej waluty.

6. W ostatnich latach pojawiły się Chiny z ambicjami uczynienia juana pienią-
dzem światowym. Kraj ten spełnia jednak tylko trzy z pięciu najważniejszych kry-
teriów emisji. Realizacja pozostałych wymaga gruntownych reform, które zwiększą 
poziom rozwoju rynku finansowego i usuną skostniały system polityczny. 
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INTERNATIONAL MONEY CREATION DETERMINANTS

Abstract

The goal of this research paper is to show the results of international currency emis-
sion criteria analysis. Conducted research has confirmed that all criteria are fulfilled by 
three economic entities: the USA, Euro zone and Japan. However, in present century China 
has arisen as a country aspiring to make renminbi the key currency. Nevertheless, two of 
five the most important criteria fulfillment is an obstacle.
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Streszczenie

W artykule usystematyzowano wiedzę na temat klastrów oraz dokonano przeglądu li-
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cyjności przedsiębiorstw, a zarazem są motorem lokalnego i regionalnego rozwoju. 
Współpraca przedsiębiorstw w ramach klastrów daje możliwość uzyskania przewa-
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DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-23

* Adres e-mail: okrzesik.olga@gmail.com.

Studia i Prace WNEIZ US
nr 49/1 2017

STUDIA I MATERIAŁY



282  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

między innymi jednostkom naukowym prowadzącym prace badawczo-rozwojowe 
oraz instytucjom okołobiznesowym wspierającym komercjalizację wiedzy. Pod-
mioty działające wewnątrz klastra tworzą strukturę, w ramach której pozostają 
w pozytywnych relacjach, a pomiędzy nimi dochodzi do wymiany doświadczeń, 
transferu wiedzy i informacji. Ze względu na charakter relacji bardzo ważna jest 
tutaj bliskość geograficzna. Klaster odnosi się do skupiska powiązanych ze sobą 
przedsiębiorstw w danym regionie, na przykład poprzez dostęp do zasobów natu-
ralnych.

W artykule zaprezentowano koncepcję klastra, jak również przybliżono ko-
rzyści i zalety wynikające ze współpracy podmiotów w ramach klastra, przekłada-
jące się na rozwój konkurencyjności regionu. Autorka podejmuje próbę weryfikacji 
hipotezy, iż struktury klastrowe wpływają korzystnie na rozwój funkcjonujących 
w nim podmiotów. Rozważania poparto analizą Śląskiego Klastra Wodnego. 

1. Identyfikacja klastrów – eksplikacja pojęcia

W literaturze przedmiotu spotykamy wiele podejść i definicji klastra, co wska-
zuje na jego złożoność i zróżnicowany charakter. Klaster stał się przedmiotem licz-
nych dyskusji, między innymi w kontekście rozwoju lokalnego, regionalnego czy 
innowacyjnego. Za prekursorów teorii klastrów uznaje się Portera oraz Marshalla 
(który spopularyzował dorobek teoretyczny tego pierwszego). Definiowali oni kla-
ster jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, jednostek 
świadczących usługi, przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach i zwią-
zanych z nimi instytucji (na przykład stowarzyszeń, uniwersytetów) w poszczegól-
nych dziedzinach konkurujących między sobą, ale jednocześnie współpracujących 
i osiągających wysoką efektywność rynkową. Zjawisko budowania sieci tych przed-
siębiorstw Porter określił mianem klastrów gospodarczych (Porter, 2001b, s. 246). 
Według Portera (2001a), klastry są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki naro-
dowej, regionalnej, lokalnej, przeważnie w krajach gospodarczo rozwiniętych. 

Podobnie szerokie podejście reprezentują między innymi Saxenian, Herrigel, 
Maskell i Kebir, Cooke, Gorynia oraz Lachiewicz (zob. Lachiewicz, 2008, s. 39; 
Rozporządzenie, 2004, § 13 ust. 2; Gorynia, Jankowska, 2008; Karaś, 2010, s. 15–
35; Heffner, Klemens, 2007, s. 355). Bazując na ich rozważaniach, można podać, iż 
klaster to:
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 – kooperacyjna forma budowania przewagi konkurencyjnej, polegająca na 
przestrzennym skoncentrowaniu grup przedsiębiorstw, organizacji i insty-
tucji powiązanych siecią zależności, która poprzez skupienie szczególnych 
zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konku-
rencyjną na rynku,

 – przedsiębiorstwa połączone horyzontalnymi i wertykalnymi zależnościa-
mi, związane z lokalną infrastrukturą wsparcia biznesu i dzielące wspólną 
wizję rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorstwa współpracują, a zarazem 
konkurują ze sobą w danym dziale rynku,

 – przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz 
rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu 
przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jedne-
go lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących 
w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną 
siecią relacji,

 – forma samoorganizacji przedsiębiorstw powiązanych sieciowo, tworzących 
mniej lub bardziej skoncentrowane przestrzennie systemy gospodarcze. 
Struktury klastrowe ze swej natury mają wymiar regionalny.

Rysunek 1. Podmioty wchodzące w skład klastra
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Źródło: opracowanie własne.
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Za główne podmioty wchodzące w skład klastra uznaje się:
 – przedsiębiorstwa,
 – jednostki samorządu lokalnego,
 – instytucje otoczenia biznesu,
 – uczelnie wyższe,
 – instytucje badawczo-rozwojowe.

Istotne są pozytywne relacje podczas współpracy wyżej wymienionych pod-
miotów. Dzięki podejmowaniu wspólnych inicjatyw i budowaniu/umacnianiu/
utrzymywaniu wzajemnych relacji, podmioty działające w klastrze osiągają znacz-
nie korzystniejsze wyniki. Ponadto, dzięki klastrom, wzmacnia się skuteczność po-
jedynczych podmiotów w nich funkcjonujących, a zarazem zwiększa się ich kon-
kurencyjność. Pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach klastra zachodzą 
intensywne przepływy produktów, usług, materiałów, następuje wymiana informa-
cji i dyfuzja wiedzy, przy jednoczesnej konkurencji i współpracy.

Najczęściej przytaczane cechy klastrów to (zob. Solvell, Lindqvist, Ketels, 
2004; Kowalski, 2010):

 – koncentracja geograficzna (przestrzenna), sprzyjająca dyfuzji wiedzy, wy-
mianie doświadczeń oraz podejmowaniu współpracy między poszczególny-
mi podmiotami funkcjonującymi w danej gospodarce regionalnej (m.in. do-
stawcy, odbiorcy, strefa badawczo-rozwojowa),

 – koncentracja sektorowa, oznaczająca, że klastry powstają w ramach jednego 
lub kilku pokrewnych sektorów, 

 – wykorzystanie efektu synergii, wynikającej ze współpracy podmiotów,
 – powiązania i interakcje między podmiotami funkcjonującymi w strukturze 

klastra,
 – generowanie procesów powstawania specyficznej wiedzy, zwiększenie ab-

sorpcji know-how w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz 
podniesienie zdolności adaptacyjnych, 

 – wspólna trajektoria rozwoju,
 – występowanie wyspecjalizowanych skupisk, równocześnie konkurujących 

i kooperujących podmiotów w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej 
oraz potencjału innowacyjnego; korzystanie z bardziej wyspecjalizowanych, 
dopasowanych do ich specyficznych potrzeb zasobów i z usług dostawców 
reagujących w krótszym czasie,



285olga okrzEsik  
korzyści związanE z funkcjonowaniEm klastrów na przykŁadziE śląskiEgo klastra wodnEgo

 – specjalizacja, wzmacniająca potrzebę współpracy i budowania sieci powią-
zań kooperacyjnych, co sprzyja zwiększaniu efektywności działań podmio-
tów należących do klastra.

Ważną kwestią jest rozróżnienie pojęcia klastra od inicjatywy klastrowej. Ini-
cjatywa klastrowa jest zinstytucjonalizowaną (sformalizowaną) działalnością grupy 
aktorów lokalnych, mającą na celu zainicjowanie funkcjonowania danego klastra 
bądź rozwiązanie istotnych problemów już w funkcjonującym klastrze (Kowalski, 
2010, s. 2). Inicjatywy klastrowe to zorganizowane działania w celu wzmocnienia 
powiązań między podmiotami oraz powiązanymi z nimi organizacjami (uczelnie 
wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawczo-rozwojowe), prze-
kładające się na konkurencyjność bądź przyśpieszenie rozwoju klastrów w regionie 
(PARP, 2009). Dla powodzenia inicjatywy klastrowej ważna jest współpraca mię-
dzy podmiotami, którą powinien nadzorować koordynator klastra. Funkcję tę może 
wypełniać na przykład organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie). Głów-
nym zadaniem koordynatora jest sprawne zarządzanie biurem klastra oraz animo-
wanie powiązań sieciowych i kooperacyjnych.

2. Klastry w kontekście rozwoju regionu – korzyści i zalety

Powstanie i rozwój klastrów wpływa korzystnie zarówno na region, w którym 
działają, jak i na podmioty współpracujące w ich strukturze. Klastry wpisały się 
w obraz współczesnej gospodarki regionu i często umiejętnie wykorzystują sprzy-
jające warunki dla lokalizacji inwestycji (na przykład – występowanie dostępnych 
zasobów ziemi i zasobów naturalnych oraz występowanie aglomeracji miejskiej). 

Klastry często skupiają różne podmioty funkcjonujące w danej strukturze, 
pobudzają przepływ wiedzy, transfer technologii, procesy uczenia się oraz gene-
rowania i absorpcji kolejnych innowacji. Regionalny aspekt funkcjonowania kla-
strów wiąże się z istniejącą w danej lokalizacji wspólnotą kulturową oraz większym 
poziomem zaufania i kapitału społecznego. Często wskazuje się na coraz większą 
rolę czynników związanych z kapitałem społecznym, które są niezbędne dla podej-
mowania wspólnych działań, zwłaszcza w warunkach konkurencji (Byrska-Rąpała 
i in., 2014, s. 70–88; Kowalski, 2010, s. 225–226). Pozytywny wpływ specyfiki 
klastrowej na produktywność i innowacyjność przedsiębiorstw przekłada się na 
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wykształcenie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej danej lokalizacji w skali 
krajowej, a często także międzynarodowej.

Funkcjonowanie klastra korzystnie wpływa na konkurencyjność i rozwój re-
gionu – główne korzyści i zalety klastrów w odniesieniu do lokalnej gospodarki 
to (Heffner, Klemens, 2007, s. 230–241; Porter, 2001b, s. 241–252; Preisner, 2002, 
s. 440–447; Kowalski, 2010, s. 225–226; Lublinski, 2003, s. 453–467; OECD, 2007):

 – wyspecjalizowanie się regionu w określonych branżach gospodarczych – 
wzrost produktywności przedsiębiorstw, 

 – zwiększenie dostępnych środków na finansowanie działalności innowacyj-
nej oraz pobudzanie innowacyjności,

 – przyśpieszenie transferu wiedzy oraz specjalistycznego know-how w gospo-
darce regionu,

 – tworzenie lokalnej kultury innowacyjności i przedsiębiorczości oraz akty-
wizacja gospodarcza regionu,

 – tworzenie atrakcyjnych warunków dla powstawania w regionie nowych 
przedsiębiorstw,

 – zwiększenie konkurencyjności rynku,
 – zwiększenie nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę,
 – powstawanie nowych miejsc pracy dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby 

nowych przedsiębiorstw i tworzeniu się firm odpryskowych (spinoff ), a tak-
że przyciąganiu dalszych przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych oraz firm 
uzupełniających,

 – tworzenie atrakcyjnego rynku pracy dla wykwalifikowanych pracowników,
 – bliskość innowacyjnych branż pokrewnych, wspierających oraz powiąza-

nych z nimi instytucji,
 – poprawa wizerunku regionu oraz rozwój funkcji targowo-wystawienni-

czych miast, 
 – zwiększenie dostępu oraz rozwój sfery usług – tzw. otoczenia innowacyjne-

go i okołobiznesowego, 
 – rozwój bazy naukowej oraz poprawa oferty edukacyjnej, 
 – budowa sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych poddostaw-

ców i kooperantów, często w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa, 
 – zwiększenie eksportu lokalnych przedsiębiorstw, 
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 – zwiększenie atrakcyjności lokalizacyjnej regionu dla bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych,

 – wzrost dochodów mieszkańców.
W literaturze przedmiotu podkreśla się istotne znaczenie klastrów dla rozwoju 

regionalnego i lokalnego. Struktury tego typu stają się istotną cechą niemal każdej 
gospodarki, a ich wspieranie może być wykorzystywane między innymi do wzmoc-
nienia sektora małych i średnich przedsiębiorstw bądź też zwiększania atrakcyj-
ności inwestycyjnej regionu (Heffner, Klemens, 2007, s. 230–241; Preisner, 2001, 
s. 60–69).

3. Znaczenie Śląskiego Klastra Wodnego dla regionu – analiza

Celem wsparcia rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocnienia konkuren-
cyjności przedsiębiorstw branżowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, z inicjatywy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w 2007 
roku powstał Śląski Klaster Wodny. Podstawowym jego założeniem było nawiąza-
nie i pogłębianie współpracy między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanaliza-
cyjnymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami badawczo-nauko-
wymi i instytucjami otoczenia biznesu. W budowaniu i nawiązywaniu relacji oparto 
się na koncepcji klastra będącego skupiskiem podmiotów działających w pokrew-
nych lub komplementarnych branżach i na określonym obszarze terytorialnym, 
połączonych wzajemnymi relacjami (Strategia, 2014). W 2009 roku ewaluowała 
misja klastra i priorytetowa stała się wzajemna współpraca zmierzająca do ochro-
ny, poprawy jakości i racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych 
oraz koordynacji działań, służących wzrostowi niezawodności i bezpieczeństwa 
funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, a także wdrożeniu zrównoważo-
nej gospodarki ściekowej dla zapewnienia ochrony ekosystemów wodnych i lądo-
wych. Celem klastra stało się także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (głównie 
z branży wodociągowo-kanalizacyjnej) i inicjatyw gospodarczych, propagowanie 
rozwiązań innowacyjnych, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla 
rozwiązywania problemów branżowych, wielopłaszczyznowe działania na rzecz 
ochrony środowiska (Strategia, 2014). Koordynatorem klastra jest Stowarzyszenie 
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Śląski Klaster Wodny w Katowicach, który swoją działalność koncentruje w ob-
szarze stymulowania kontaktów, komunikacji, współpracy i powiązań sieciowych 
między podmiotami.

W ramach działania w strukturze klastra podmioty:
 – oferują/wytwarzają komplementarne produkty i usługi,
 – dokonują wymiany doświadczeń i wiedzy,
 – umożliwiają wzajemny/obustronny przepływ informacji,
 – współpracują w kwestii wdrażania badań związanych z wodą,
 – pozyskują zagranicznych partnerów do współpracy,
 – umożliwiają współpracę dużych zakładów przemysłowych z małymi i śred-

nimi przedsiębiorstwami,
 – uczestniczą w międzynarodowych projektach,
 – prowadzą prace modernizacyjne w zakresie unowocześnienia infrastruktu-

ry i procesu produkcyjnego,
 – prowadzą wspólne działania marketingowe mające na celu kształtowanie 

pozytywnego wizerunku klastra, 
 – wspólnie prowadzą działania w zakresie gospodarowania zasobami wodny-

mi w regionie.
Obecnie Śląski Klaster Wodny skupia 81 członków, w tym:
 – 15 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 – 27 przedsiębiorstw związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną,
 – 25 innych instytucji pozawodociągowych,
 – 6 podmiotów/organizacji z sektora administracji publicznej, 
 – 6 podmiotów/organizacji z sektora nauki, 
 – 2 podmioty/organizacje z sektora instytucji otoczenia biznesu.

Klaster powstał w sposób naturalny, zmierza on do skoordynowania działań 
różnych podmiotów otoczenia biznesu (w tym uczelni wyższych, administracji, in-
stytucji itp.) do potrzeb przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach rozwijających 
się skupisk działalności gospodarczej. 

Działalność w strukturze klastrowej daje podmiotom nowe możliwości rozwo-
ju. Wspólne rozwiązania problemów branżowych wśród członków Śląskiego Kla-
stra Wodnego przyczyniają się do uzyskania wyższej efektywności przy niższym 
zaangażowaniu środków finansowych. Śląski Klaster Wodny, ze względu na swoje 
cele oraz specyficzny charakter działalności, może w znaczący sposób wpływać 
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na kształtowanie procesów rozwoju całego regionu (Strategia, 2014). Ponadto bar-
dzo ważnym aspektem jest fakt, że w województwie śląskim, z uwagi na znaczne 
potrzeby wynikające z wielkości populacji zamieszkującej ten region oraz stopień 
jego uprzemysłowienia, występuje bardzo wysokie zapotrzebowanie na wodę, co 
prowadzi do znacznych jej deficytów. Dlatego usytuowanie klastra w tym regionie 
jest też odpowiedzią na konieczność racjonalnego gospodarowania wodami.

Podsumowanie

Środowiskiem szczególnie sprzyjającym i stymulującym współpracę przed-
siębiorstw są struktury klastrowe, umiejętnie wykorzystujące zewnętrzne zasoby 
i wiedzę, podnoszące zarazem ich konkurencyjność i innowacyjność, a tym samym 
wpływające na rozwój regionów. Analiza Śląskiego Klastra Wodnego wykazała, że 
takie struktury są najlepszym środkiem do stymulowania innowacyjności i konku-
rencyjności sieci przedsiębiorstw, a także dobrym narzędziem lokalnego i regional-
nego rozwoju. Klaster skupia w swojej strukturze wiele podmiotów: od instytucji 
otoczenia biznesu, przez uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, aż do 
przedsiębiorstw; łączy ich wiedzę, badania, transfer technologii; generuje innowa-
cje, buduje wspólne kanały dostaw i organizuje działania marketingowe w celu pod-
niesienia swojej i ich pozycji na rynku. Podmioty wchodzące w skład klastra są ze 
sobą powiązane i osiągają z tego tytułu wspólne korzyści wpływające na ich pozy-
cję w regionie. Analiza Śląskiego Klastra Wodnego pokazała, że możliwe jest stwo-
rzenie mechanizmu współpracy przedsiębiorstw z branż powiązanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną. Klaster ten umożliwia wdrożenie wyników badań 
z zakresu gospodarki wodnej w śląskich miastach i angażuje wszystkich członków 
do aktywnej współpracy. Działania klastra przekładają się między innymi na popra-
wę jakości życia mieszkańców oraz wspieranie innowacyjności. Wskutek zaangażo-
wania się w działalność klastra szerokiego grona członków, zarówno prywatnych, 
jak i publicznych, ma on przed sobą szerokie perspektywy rozwoju. Przedstawione 
w artykule założenie, iż struktury klastrowe korzystnie wpływają na rozwój regio-
nu, wydaje się być zasadne. Struktura typu klastrowego uznawana jest obecnie za 
najbardziej dojrzałą formę organizacji gospodarczej.
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THE BENEFITS OF CLUSTERING ON THE EXAMPLE OF THE SILESIAN WATER CLUSTER

Abstract

The article was systematized with knowledge of clusters. The advantages and benefits 
of collaborating with entities in the cluster have been outlined. The aim of this paper is to 
analyze the benefits and advantages of functioning in the cluster and to indicate the impact 
on the development of the region. An analysis of the Silesian Water Cluster was conducted, 
which stimulates the cooperation of the entities operating in it and its impact on the envi-
ronment. In the author’s opinion, the creation and development of cluster initiatives affects 
both the development and the attractiveness of the region.
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Wprowadzenie

W społeczeństwie opartym na wiedzy procesy gospodarcze wymagają okre-
ślonej stymulacji stanowiącej synergiczny układ biznesowej przedsiębiorczości, na-
ukowej innowacyjności oraz dynamicznej kreatywności. Wspomniana kreatywność 
w zakresie implementacji wiedzy i wyników badań w celu opracowania nowych 
wyrobów, usług, technik i technologii oraz rozwiązań systemowych przekłada się 
na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów oraz krajów (Świadek, 2011, 
s. 60). Podstawowym instrumentem zapewniającym utrzymanie pozycji konkuren-
cyjnej są zatem wprowadzane innowacyjne rozwiązania (Jasiński, 2006, s. 40).

Posługując się definicją zaprezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny 
(2013, s. 29), na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto definicję przedsiębior-
stwa innowacyjnego. Zgodnie z nią przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, które 
w badanym okresie wprowadziło na rynek co najmniej jeden nowy lub ulepszony 
produkt. Według kryterium stopnia nowości, J. Gordon (1978, s. 31) rozróżnił inno-
wacje będące nowością w skali światowej, kraju bądź działu przemysłu lub przed-
siębiorstwa. Ponieważ badaniem zostały objęte zarówno przedsiębiorstwa przemy-
słowe, jak i handlowe i usługowe, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że:

 – innowacyjne przedsiębiorstwo przemysłowe to takie, które w badanym 
okresie wprowadziło na rynek przynajmniej jedną innowację produktową 
lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie 
ulepszony proces),

 – innowacyjne przedsiębiorstwo handlowe to takie, które w badanym okresie 
wprowadziło na rynek przynajmniej jedną zmianę w zakresie działalności 
handlowej,

 – innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe to takie, które w badanym okresie 
wprowadziło na rynek co najmniej jedną nową usługę.

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja efektów działalności in-
nowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Pełczyce, a tak-
że wskazanie kluczowych czynników ograniczających wprowadzanie innowacji 
w tych podmiotach.
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1. Charakterystyka grupy badawczej oraz przyjęte założenia

Bariery i efekty działalności innowacyjnej zidentyfikowano dla przedsię-
biorstw prowadzących swoją działalność w gminie Pełczyce, zlokalizowanej w wo-
jewództwie zachodniopomorskim.

Badaniem objęto wszystkie podmioty (318), które posiadały status aktywnych 
lub zawieszonych. Wszystkie te podmioty gospodarcze zostały poinformowane 
o możliwości wzięcia udziału w procesie ankietowania. Informacja o możliwości 
wypełnienia ankiety, na podstawie której zbierano dane niezbędne do przepro-
wadzenia badania uwarunkowań działalności innowacyjnej przedsiębiorstw za-
rejestrowanych na terenie gminy Pełczyce, zamieszczono na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Pełczycach, na ogólnie dostępnych tablicach ogłoszeń 
w mieście Pełczyce i okolicznych miejscowościach. Do przedsiębiorców wysyłano 
ankiety wraz z listem przewodnim z prośbą o wzięcie udziału w badaniu, a dodatko-
wo w proces badawczy mocno zaangażowane były władze gminy, a także pracow-
nicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta i Gminy 
w Pełczycach. Ostatecznie udało się zebrać 32 wypełnione ankiety, co stanowiło 
ponad 10% wszystkich (318) zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. 

Badanie zostało przeprowadzone w latach 2015–2016, a bazowało na infor-
macjach dotyczących działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa w latach 
2012–2014.

Wyniki badań oparto na rankingu wskazań badanych przedsiębiorców, któ-
rzy oceniali wagę badanych zjawisk, tj. ograniczeń działalności innowacyjnej oraz 
efektów podejmowanych i realizowanych przez przedsiębiorstwa działań w obsza-
rze innowacji. Im częściej było wskazywane dane zjawisko przez respondentów, 
tym wyższą zajmowało ono pozycję w rankingu. Przedsiębiorcy w badaniu wskazy-
wali, z uwzględnieniem hierarchii ważności, na następujące bariery, które ich zda-
niem stanowią istotne ograniczenie dla aktywności innowacyjnej: brak własnych 
środków finansowych, brak zewnętrznych źródeł finansowania, wysokie koszty 
innowacji, niskie kwalifikacje personelu, brak informacji na temat innowacji, brak 
informacji na temat rynków, trudności w kooperacji, dominująca pozycja innego 
przedsiębiorstwa, niepewny popyt. W badaniu efektów działalności innowacyj-
nej brano pod uwagę: zwiększenie asortymentu, wejście na nowe rynki, poprawę 
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jakości, zwiększenie elastyczności produkcji, zwiększenie zdolności produkcyjnych, 
obniżenie jednostkowych kosztów pracy, ograniczenie jednostkowej materiało-  
i/lub energochłonności produkcji, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska natu-
ralnego, wypełnienie przepisów i norm. 

2. Ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w gminie Pełczyce

Główny Urząd Statystyczny prowadzi cykliczne badanie uwarunkowań dzia-
łalności innowacyjnej, które publikuje w dokumencie Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstw. W dziale pt. „Przeszkody dla działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw” oraz „Cele innowacyjne przedsiębiorstw” zebrane dane porównywane są 
w układzie regionalnym i krajowym. Ich analiza pozwala na określenie celów (efek-
tów), jakie zamierzają osiągać podmioty gospodarcze podczas realizacji strategii in-
nowacyjnej, jak i wskazuje, jakim ograniczeniom podlegają działania innowacyjne. 
Z wielu badań dotyczących warunków podejmowania przez przedsiębiorstwa dzia-
łalności innowacyjnej wynika, że do zasadniczych barier w tym zakresie należą 
w pierwszym rzędzie (Świadek, 2007, s. 100; Płonka, 2013, s. 38):

 – wysokie koszty innowacji,
 – niewystarczające środki finansowe w przedsiębiorstwie,
 – trudny dostęp do środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Za mniej istotne przyczyny uznaje się:
 – trudności w znalezieniu partnera,
 – brak informacji dotyczącej nowych technologii i skali zapotrzebowania na 

innowacje,
 – niska świadomość przedsiębiorców co do alternatywnych sposobów pozy-

skiwania kapitału.
Przegląd wyników badań wskazuje na jeszcze inne przyczyny, m.in. brak po-

trzeby podejmowania działalności innowacyjnej, koncentracja uwagi na bieżącej 
działalności oraz ograniczenia mentalne. Te ostatnie mają swój wyraz w (Płonka, 
2013, s. 38):

 – braku zaufania i niechęci do podejmowania wspólnych inicjatyw,
 – strachu przed przejęciem tajemnic firmy,
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 – obawach związanych ze współpracą z dużymi firmami, które mogą wymu-
szać obniżkę cen i kosztów,

 – obawach o ochronę własności intelektualnej.
Czynniki utrudniające wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w przedsię-

biorstwach podzielono na trzy grupy:
 – ekonomiczne: brak własnych środków, brak zewnętrznych źródeł finanso-

wania, koszty innowacji,
 – związane z wiedzą: kwalifikacje personelu, brak informacji na temat inno-

wacji,
 – rynkowe: brak informacji na temat rynku, trudności w kooperacji, dominu-

jące przedsiębiorstwo, niepewny popyt.
W badaniu przeprowadzonym na pełczyckich przedsiębiorstwach, za czynniki 

najbardziej utrudniające wprowadzanie innowacji respondenci uznali w kolejności: 
niepewny popyt, brak własnych środków, brak zewnętrznych źródeł finansowania, 
wysokie koszty.

Poddając analizie wybrane grupy czynników ograniczających aktywność in-
nowacyjną można stwierdzić, że czynnik rynkowy (niepewny popyt) znalazł się 
na pierwszym miejscu, natomiast czynniki ekonomiczne (brak własnych środków, 
brak zewnętrznych źródeł finansowania, wysokie koszty wprowadzania innowacji) 
na drugim.

Tabela 1. Ranking czynników utrudniających wprowadzanie innowacji  
w pełczyckich przedsiębiorstwach

Czynniki utrudniające wprowadzanie innowacji Ranga wskazań
Brak własnych środków finansowych 2
Brak zewnętrznych źródeł finansowania 3/4
Koszty innowacji 3/4
Kwalifikacje personelu 5
Brak informacji nt. innowacji 6/7/8/9
Brak informacji nt. rynków 6/7/8/9
Trudności w kooperacji 6/7/8/9
Dominująca pozycja innego przedsiębiorstwa 6/7/8/9
Niepewny popyt 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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Wśród ograniczeń działalności innowacyjnej, najwięcej przedsiębiorstw wska-
zało na niepewny popyt. Przedsiębiorcy, mając świadomość, że proces innowacyjny 
może być długotrwały i kosztowny, a w dodatku nie zawsze kończy się sukcesem 
w postaci wdrożenia nowych rozwiązań i wygenerowaniem nowych produktów, 
często odkładają lub rezygnują z podjęcia działalności innowacyjnej i ponoszenia 
na nią nakładów. Obawa przed tym, że nowy produkt nie znajdzie nabywców, może 
paraliżować aktywność innowacyjną przedsiębiorstw. 

Trudności finansowe, w tym wysokie koszty związane z prowadzeniem dzia-
łalności innowacyjnej powodują, że przedsiębiorstwa nie zawsze mogą sobie po-
zwolić na wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć. Przedsiębiorstwa, dostrzega-
jąc problem finansowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych albo rezygnują 
z kosztownych innowacji w całości, albo realizują je w ograniczony sposób, czy to 
wydłużając cały proces w czasie, czy też stosując tańsze rozwiązania, które w kon-
sekwencji nie muszą prowadzić do spektakularnych sukcesów innowacyjnych.

Efekty działalności innowacyjnej wskazują na kierunek rozwoju nowych pro-
duktów od strony ich celowości. Do efektów innowacyjnych zaliczono trzy grupy 
rozwiązań:

 – dotyczące produktów: zwiększenie asortymentu, wejście na nowe rynki, po-
prawa jakości produktów,

 – dotyczące procesów: poprawa elastyczności produkcji, zwiększenie zdol-
ności produkcyjnych, obniżka jednostkowych kosztów pracy, ograniczenie 
materiało- i energochłonności jednostkowej,

 – inne: zmniejszenie szkodliwości oddziaływania na środowisko naturalne, 
wypełnienie przepisów, norm i standardów.

W przeprowadzonym badaniu respondenci za główne efekty wprowadzania 
innowacji uznali poprawę jakości, zwiększenie asortymentu, zmniejszenie kosz-
tów pracy czy wejście na nowe rynki. Są to główne cele, jakie zamierzają osiągnąć 
przedsiębiorcy w wyniku podejmowanej przez nich działalności innowacyjnej. 

Badane przedsiębiorstwa przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych ocze-
kują głównie poprawy jakości produktów (1. miejsce w rankingu wskazań) i roz-
szerzenia oferowanego asortymentu (2. miejsce w rankingu wskazań). Uznanie tych 
efektów za kluczowe, z jednoczesnym imperatywem realizacji założonych celów, 
może korzystnie wpłynąć na poprawę pozycji konkurencyjnej pełczyckich przed-
siębiorstw. 
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Tabela 2. Ranking efektów realizacji przedsięwzięć innowacyjnych  
w pełczyckich przedsiębiorstwach

Efekty realizacji przedsięwzięć innowacyjnych Ranga wskazań
Zwiększenie asortymentu 2
Wejście na nowe rynki 4
Poprawa jakości 1
Zwiększenie elastyczności produkcji 8/9
Zwiększenie zdolności produkcyjnych 6/7
Obniżenie jednostkowych kosztów pracy 3
Ograniczenie jednostkowej materiało- i/lub energochłonności produkcji 6/7
Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego 8/9
Wypełnienie przepisów i norm 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

3. Wnioski z przeprowadzonych badań

Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje, że decyzje o podjęciu 
realizacji procesu innowacyjnego napotykają na swojej drodze różnorodne ogra-
niczenia. Jeden z najistotniejszych czynników destymulujących ten proces to zbyt 
wysokie koszty wprowadzania nowych rozwiązań, co w połączeniu z niedosta-
teczną ilością środków własnych i ograniczeniami po stronie zewnętrznych źródeł, 
uniemożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie działań innowacyjnych. Brak do-
datkowo informacji na temat potencjalnego popytu utrzymuje ryzyko innowacji na 
wysokim poziomie. Warto zwrócić uwagę, że czynniki ekonomiczne postrzegane 
są jako najistotniejsze praktycznie w każdym kraju, bez względu na jego poziom 
gospodarczy. Wyniki badań podmiotów gospodarczych regionu pełczyckiego wska-
zują na rynkowy i finansowy charakter głównych barier ograniczających działal-
ność innowacyjną. Podobnie jak w badaniach prowadzonych przez GUS, również 
i w badaniach pełczyckich podmiotów dostrzec można, że ograniczenia finansowe 
stanowią istotną barierę dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Oznacza 
to, że w procesie eliminowania barier można zastosować systemowe rozwiązania, 
w ramach których wyróżnia się podejście problemowe i regionalne (Piątkowski, 
Sankowski, 2011, s. 71–72). 

Celem pierwszego podejścia jest rozwiązywanie problemów wspólnych dla 
całej gospodarki, w tym rozwiązania prawne, organizacyjne, finansowe itp. Celem 
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drugiego jest integrowanie polityki innowacyjnej państwa z polityką interregio-
nalną i dlatego też tak ważne są regionalne strategie innowacji. Aby jednak stwo-
rzyć takie lokalne plany działań innowacyjnych, niezbędne jest prowadzenie badań 
i przygotowywanie analiz z działalności przedsiębiorstw, co czyni się na łamach 
niniejszego opracowania.

Słabość polskiej polityki innowacyjnej polega na tym, że nie powstały jak do-
tąd sprawne mechanizmy zachęcające przedsiębiorców do inwestowania w inno-
wacje, dlatego też ich aktywność w tym obszarze jest nadal niesatysfakcjonująca. 
W polityce brakuje działań promujących podejmowanie współpracy innowacyjnej. 
Współpraca powinna odbywać się na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym, 
krajowym, a także międzynarodowym. Pozwala ona podmiotom gospodarującym 
na wymianę wiedzy i doświadczeń, obniżenie kosztów, zmniejszenie ryzyka wpro-
wadzania innowacji. Zadaniem władz lokalnych powinno więc być uświadamianie 
lokalnych przedsiębiorców o korzyściach płynących z kooperacji innowacyjnej oraz 
tworzenie korzystnych warunków do nawiązywania kontaktów z innymi podmio-
tami rynku, w tym np. prowadzenie akcji promujących lokalną przedsiębiorczość.

Nadal zbyt mało uwagi poświęca się zagadnieniom korzystania z usług insty-
tucji pośredniczących w działalności innowacyjnej, które w dużym stopniu mogą 
przyczyniać się do inicjowania współpracy innowacyjnej, wykorzystania dostęp-
nych źródeł finansowania inwestycji innowacyjnych, tworzenia korzystnych warun-
ków dla przedsiębiorczości. Władze lokalne mogą więc zadbać o to, aby uświada-
miać przedsiębiorców o roli, jaką mogą odegrać te instytucje w procesie wdrażania 
innowacji. 

Poza tym napływ i obecność kapitału zagranicznego korzystnie wpływa 
na wzrost poziomu innowacyjnego przedsiębiorstw i wytwarzanych produktów 
(usług). Zadbanie o tworzenie zachęt dla zagranicznych inwestycji w regionie sta-
nowić może istotny bodziec dla wzrostu poziomu innowacyjnego regionu.

Ze względu na określone (specyficzne) cechy procesów innowacyjnych, waż-
ną rolę w ich stymulowaniu spełniają samorządy. Powinny one współuczestniczyć 
w realizacji własnej polityki innowacyjnej dostosowanej do lokalnych uwarunko-
wań. Od tego zależy możliwość pełnego wykorzystania zakumulowanych w regio-
nie zasobów wiedzy, kreatywności i zdolności przedsiębiorców. Władze lokalne 
powinny tworzyć plany powiązań z kluczowymi dla regionu partnerami, co jest 
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szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które z uwagi na ograni-
czone własne środki finansowe mogą np. pełnić rolę podwykonawców. 

Przedsiębiorcy oczekują obniżenia jednostkowych kosztów pracy (3. miejsce 
w rankingu) w związku z wprowadzaniem innowacji. Stawianie sobie takiego celu 
może w niedalekiej przyszłości wywołać negatywne reperkusje, bowiem może 
mieć bezpośredni wpływ na zmiany w wielkości zatrudnienia w firmach. W kon-
sekwencji realizacja takiego celu innowacyjnego może niekorzystnie odbić się na 
lokalnym rynku pracy, choć z drugiej strony przedsiębiorcy wskazywali, iż w wy-
niku podjęcia aktywności innowacyjnej oczekują wejścia na nowe rynki (4. miejsce 
w rankingu wskazań). Realizacja tego ostatniego celu daje szansę na złagodzenie 
skutków zmniejszania zatrudnienia, bowiem niesie za sobą możliwość utrzymania 
miejsc pracy w wyniku wchodzenia na nowe rynki i poszerzania tym samym ofer-
ty i kręgu odbiorców oferowanych produktów innowacyjnych. Pozostawanie przy 
dotychczasowych rynkach zbytu często stawia przedsiębiorstwa w biernej i mało 
elastycznej pozycji w stosunku do zmian, jakie mają miejsce na rynku. Pozytyw-
nym zjawiskiem jest zatem fakt, że przedsiębiorstwa działając głównie na rynku 
lokalnym mają mimo to aspiracje do wchodzenia na nowe rynki. Oznacza to, że nie 
koncentrują się głównie na konkurencji intraregionalnej. To stwarza dla nich szanse 
na przyszłość w postaci możliwości poszerzenia zasięgu sprzedaży ich produktów 
i zapewnienia sobie na nie popytu. 

Podsumowanie

Analiza głównych barier działalności innowacyjnej pełczyckich przedsię-
biorstw wykazała, że za najbardziej istotne ograniczenie uznano niepewny popyt. 
Jednym ze sposobów zapewnienia popytu na oferowane produkty jest dbanie o ich 
jakość, przy jednoczesnej stałej jej poprawie. Innym rozwiązaniem jest ciągłe do-
stosowywanie produktów do potrzeb klientów, co może być realizowane w drodze 
wprowadzania zmian i oferowaniu nowych i ulepszonych produktów, niekoniecznie 
z jednoczesną rezygnacją z dotychczasowych. W ten sposób firma może zapewnić 
sobie coraz szerszy asortyment obejmujący „stare” i „nowe” produkty. Jak wykaza-
ły badania, pełczyckie przedsiębiorstwa wśród głównych celów działalności inno-
wacyjnej najczęściej wskazywały właśnie na poprawę jakości i zwiększenie asorty-
mentu. Jeśli badane przedsiębiorstwa będą dążyły do realizacji tych celów, na które 
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wskazywali w badaniu ankietowym, to istnieją duże szanse na eliminowanie głów-
nego czynnika ograniczającego działalność innowacyjną tj. niepewnego popytu. 

Jak widać, przedsiębiorstwa wprowadzają nowe rozwiązania przede wszyst-
kim kładąc nacisk w pierwszej kolejności na efekty związane z produktami, w dru-
giej zaś z procesami, co świadczy o potencjale w ich doskonaleniu. Jednocześnie 
przedsiębiorcy uznali, że efekty działalności innowacyjnej polegające na obniżaniu 
jednostkowych kosztów pracy są istotne wśród typowanych. Oznacza to, że czynnik 
kosztowy odgrywa w badanych podmiotach istotną rolę, co w zestawieniu z czynni-
kami dotyczącymi produktu (poprawa jakości, zwiększenie produktywności i wej-
ście z produktem na nowe rynki) stwarza szanse na rozwój i utrzymanie się na 
konkurencyjnym rynku.
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BARRIERS AND EFFECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES IN PEŁCZYCE

Abstract

The aim of this study is to identify effects of innovative activities of enterprises lo-
cated in Pełczyce and to identify key factors limiting the implementation of innovations 
in these entities. Identification of the effects and barriers of innovative activity allows for 
a thoughtful, logical and systematic interpretation of mechanisms that govern it and for-
mulate conclusions and recommendations for innovative enterprises in Pełczyce. Research 
results were presented using the ranking of the indications of the surveyed enterprises.
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w wieku 30–49 lat, czteroosobowe gospodarstwa domowe oraz te wydające na energię elek-
tryczną od 100 do 200 zł.

Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, OZE, akceptacja społeczna, skłonność do insta-
lowania OZE

Wprowadzenie

Koncepcja rozwoju zrównoważonego jest ściśle powiązana z polityką klima-
tyczno-energetyczną UE. W Polsce energia elektryczna i ciepło nadal w znacznym 
procencie są wytwarzane głównie z węgla. Skutkiem zbyt wolnego odchodzenia od 
węgla i zdecydowanie wolniejszego niż w UE rozwoju OZE, Polska ma niekorzyst-
ny trend emisji CO2 do atmosfery. Od 2002 roku emisja CO2 wzrosła, a tym samym 
zwiększył się dystans między Polską a UE (Wiśniewski, 2016, s. 85–102). Ostatnie 
zmiany prawne dotyczące zasad wsparcia i rozwoju OZE (Ustawa, 2016) prowadzą 
do tezy, że dotychczas umiarkowane tempo rozwoju branży OZE w najbliższych 
latach ulegnie znacznemu spowolnieniu. Może to negatywnie wpłynąć na realiza-
cję przez Polskę szeroko rozumianych nowych celów klimatycznych UE do 2030 
roku oraz unijnego celu dedykowanego Polsce, tj. osiągnięcia 15% udziału produkcji 
energii z OZE do 2020 roku. Aktualne trendy udziału energii z OZE wskazują, że 
w 2020 roku w Polsce możliwy jest 12,9% udział energii z OZE w zużyciu final-
nym, podczas gdy w UE prognozowane jest osiągnięcie ponad 20% (Wiśniewski, 
2016, s. 98). Istotnym zagadnieniem jest więc rozwój energetyki odnawialnej, w tym 
skłonność instalowania OZE u indywidualnych odbiorców energii (gospodarstw do-
mowych).

Przeprowadzone badania wskazują, że akceptacja społeczna technologii OZE 
jest istotna dla rozwoju OZE i powinna być brana pod uwagę podczas kształtowania 
polityki zrównoważonego rozwoju regionu. Carlman w swojej pracy (1984) wska-
zała, że lokalizacja turbin wiatrowych zależy od akceptacji publicznej, polityki oraz 
regulacji. Jej badania kontynuował m.in. Bosley (1988), definiując i analizując pro-
blematyczne kwestie związane z wdrażaniem OZE. Upham, Whitmarsh, Poortinga, 
Purdam i Devine (2009) badali główne przyczyny społecznej akceptacji różnych ro-
dzajów technologii energetycznych w Wielkiej Brytanii. Shackley, Reiner, Upham, 
de Coninck, Sigurthorsson i Anderson (2009) badali społeczną akceptację dla 
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technologii wychwytywania i magazynowania CO2 w Europie. Natomiast w chiń-
skiej prowincji Shandong przeprowadzono badania społecznej akceptacji dla energii 
słonecznej (Yuan, Zuo, Ma, 2011). Prowadzone były również badania nt. skłonności 
gospodarstw domowych do dodatkowej zapłaty za „zieloną” energię (Diaz-Rainey, 
Ashton, 2011) czy też wpływu poszczególnych czynników na decyzje o instalo-
waniu OZE (Scarpa, Willis, 2010). Wyniki te nie mogą być wykorzystane wprost 
w polskich warunkach do szacowania skłonności instalowania OZE, gdyż społe-
czeństwa charakteryzują się różną mentalnością, kulturą i zwyczajami, a przede 
wszystkim warunkami ekonomicznymi. Dlatego konieczne było przeprowadzenie 
badań ankietowych w Polsce, których wyniki przedstawiono w niniejszym opraco-
waniu. 

Celem artykułu jest segmentacja odbiorców energii według ich skłonności 
do instalowania OZE przy uwzględnieniu czynników różnicujących ich zachowa-
nia. Wyróżniono dwa segmenty gospodarstw domowych, tj. bardziej skłonne do 
instalowania OZE oraz nieprzejawiające żadnego zainteresowania nowymi proeko-
logicznymi technologiami. Segmentacji dokonano na podstawie zaproponowanego 
wskaźnika oceny skłonności do instalowania OZE. 

1. Charakterystyka badań

W projekcie NCN w listopadzie i grudniu 2015 roku przeprowadzono metodą 
telefoniczną badania ankietowe na próbie 2000 gospodarstw domowych z Dolnego 
Śląska. Wszyscy respondenci byli osobami decyzyjnymi w swoich gospodarstwach 
domowych. Ankieta składała się z 34 pytań. Bardziej szczegółowy opis badań an-
kietowych został przedstawiony w pracach (Ropuszyńska-Surma, Węglarz, 2017a, 
2017b, 2017c). Uzyskano odpowiedzi od 960 respondentów, jednak do analizy sta-
tystycznej wykorzystano 949 sztuk, co wynikało z braku niektórych odpowiedzi. 
Zastosowano warstwowy dobór próby badawczej według takich kryteriów, jak po-
wiat, płeć, wiek kobiet i mężczyzn. Próba odzwierciedla procentową strukturę wie-
ku i płci w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego. 51,9% badanej 
próby stanowiły kobiety, a 48,1% – mężczyźni. Najliczniejszą grupą byli respon-
denci w wieku od 30 do 49 lat (341 respondentów). Najliczniej były reprezentowane 
gospodarstwa domowe złożone z 2 osób (31,1%).
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Na podstawie otrzymanych odpowiedzi respondentów podzielono na trzy 
grupy: 

 – mających instalację OZE (45 gospodarstw domowych – 4,75% próby badaw-
czej),

 – niemających instalacji OZE, ale rozważających jej zamontowanie w przy-
szłości (281 gospodarstw – 29,6%),

 – niemających instalacji OZE i niechcących jej zainstalować w przyszłości 
(623 gospodarstwa – 65,65%). 

2. Wskaźnik skłonności gospodarstw domowych do instalowania OZE 

Procentowa ocena skłonności gospodarstw domowych uwzględnia jedynie 
osoby mające OZE w danej grupie (np. w grupie kobiet) w odniesieniu do wszyst-
kich respondentów mających OZE. Wskaźnik można zdefiniować wąsko i wtedy 
będzie on informować o rzeczywistym prawdopodobieństwa zainstalowania OZE. 
Konstruując wskaźnik przyjęto założenie, że korzystniejsze będzie uwzględnie-
nie również tych respondentów, którzy chcieliby zainstalować OZE. Jest to szerzej 
zdefiniowany wskaźnik skłonności do instalowania OZE, mówiący o potencjale 
możliwym do wykorzystania w przyszłości. Chciano też, aby wskaźnik uwzględ-
niał liczbę respondentów niechętnych OZE w danej grupie, gdyż im większa grupa 
sprzeciwu, tym mniejsza akceptacja społeczna w tej grupie. 

Prawdopodobieństwo stania się posiadaczem instalacji OZE (pOZE) zdefiniowa-
no wzorem (1) jako iloraz sumy gospodarstw mających OZE (LOZE) i gospodarstw 
chcących zainstalować OZE (przychylny OZE – LpOZE) oraz liczby respondentów 
odpowiadających na dane pytanie (Lres). 

 
i i
OZE pOZEi

OZE i
res

L L
p

L
+

= , gdzie i = 1, ..., n  (1)

Z kolei współczynnik skłonności gospodarstw domowych do instalowania 
OZE (SOZE) w danej grupie respondentów mierzymy iloczynem liczby gospodarstw 
mających OZE oraz prawdopodobieństwem stania się posiadaczem instalacji OZE, 
dany wzorem (2). 
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We wzorach (1) i (2) i oznacza kolejny numer grupy respondentów, przez co 
współczynnik skłonności obliczony jest dla każdej grupy osobno. Dla respondentów 
podzielonych w zależności od wieku wyszczególniono na przykład 4 grupy, wtedy 
i przyjmuje wartości od 1 do 4. Podsumowując, im większa liczba respondentów 
mających OZE w danej grupie, tym wyższa wartość współczynnika skłonności do 
instalowania OZE oraz im większe prawdopodobieństwo stania się posiadaczem 
instalacji OZE w danej grupie, tym wyższa wartość współczynnika skłonności do 
instalowania OZE. Im większa liczba osób niechętnych OZE w stosunku do liczby 
respondentów, tym mniejsza jest wielkość prawdopodobieństwa.

Dla całej próby badawczej oszacowano wielkość prawdopodobieństwa na po-
ziomie 0,34 oraz wartość współczynnika skłonności na poziomie 15,46. W różnych 
grupach respondentów, podzielonych według płci, wieku, liczby osób w rodzinie, 
dochodów, wydatków na energię elektryczną oraz powierzchni użytkowej mieszka-
nia lub budynku, wartości tego współczynnika będą się różnić, co pomoże wskazać 
grupy bardziej oraz mniej chętne do instalowania OZE. 

3. Ocena skłonności do instalowania OZE według różnych kategorii

Do najważniejszych czynników wpływających na decyzje gospodarstw do-
mowych o instalowaniu OZE należą (Ropuszyńska-Surma, Węglarz, 2017a, 2017c): 
powierzchnia mieszkalna, miesięczne wydatki na energię elektryczną, liczba osób 

Tabela 1. Czynniki wpływające na decyzje gospodarstw domowych o instalowaniu OZE

Czynnik chi-kwadrat df p-value
Dochody 68,414 12 <0,001
Wydatki na energię elektryczną 78,690 8 <0,001
Powierzchnia mieszkalna 240,773 6 <0,001
Płeć 23,63 2 <0,001
Wiek 19,799 6 0,003
Liczba osób w rodzinie 71,884 10 <0,001

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ropuszyńska-Surma, Węglarz (2017a, 2017c).
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w rodzinie, średnie miesięczne dochody netto, płeć, wiek. Statystyczną istotność 
badanych czynników przedstawiono w tabeli 1. Przyjęto, że przedział ufności dla 
wszystkich otrzymanych wyników wynosi 95%. 

3.1. Ocena skłonności według płci i wieku

Zaobserwowano różnice w zachowaniu trzech grup respondentów w zależno-
ści od płci ankietowanego. Większość kobiet (57,6%) jest niechętna posiadaniu i in-
stalowaniu OZE w przyszłości. Wśród respondentów posiadających OZE większość 
to mężczyźni (62,2%), podobnie jak wśród przychylnych OZE, gdzie stanowią oni 
58,4% (tab. 2). Wyniki potwierdzają, że mężczyźni są znacznie bardziej skłonni do 
instalowania OZE niż kobiety. 

Tabela 2. Skłonność respondentów do instalowania OZE według płci

Płeć Ma OZE Przychylny OZE Niechętny OZE Ma OZE (%) SOZE

Kobieta 17 117 359 37,8 4,62
Mężczyzna 28 164 264 62,2 11,79
Razem 45 281 623 100,0 15,46

Źródło: opracowanie własne.

Wśród mających OZE najbardziej aktywną grupą były osoby w wieku 30–49 
lat (48,9% wszystkich prosumentów na Dolnym Śląsku) oraz osoby w wieku 50–65 
(26,7%). Najbardziej niechętni do instalowania OZE są respondenci w wieku 65 lat 
i więcej. Prawie 70% ankietowanych w wieku „65+” nie ma i nie chce mieć OZE. 
Wśród osób do 30. roku życia niechętnych instalowaniu OZE jest 68,6%. Grupą o naj-
większej skłonności do instalowania OZE są respondenci w wieku 30–49 lat, podczas 
gdy najmniejszą skłonność wykazują respondenci po 65. roku życia (patrz tab. 3). 

Tabela 3. Skłonność respondentów do instalowania OZE według grup wiekowych

Wiek Ma OZE Przychylny OZE Niechętny OZE Ma OZE (%) SOZE

19–29 7 46 116 15,5 2,20
30–49 22 121 198 48,9 9,23
50–64 12 78 176 26,7 4,06
65+ 4 36 133 8,9 0,92

Źródło: opracowanie własne.
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3.2. Ocena skłonności według liczby osób w rodzinie

Na podstawie wyników ankiet wyszczególniono gospodarstwa domowe jed-
no-, dwu-, trzy- i czteroosobowe. Gospodarstwa pięcio- i sześcioosobowe zgrupo-
wano razem, podobnie jak gospodarstwa siedmio- i więcej osobowe. Zaobserwowa-
no, że gospodarstwa jedno- lub dwuosobowe nie są zainteresowanie instalowaniem 
OZE. Przy większej liczbie osób w rodzinie zależność między respondentami nie-
chętnymi OZE a mającymi OZE zmienia się na korzyść przychylnych OZE oraz 
mających OZE. Wśród mających OZE największą grupę stanowią gospodarstwa 
domowe składające się z trzech lub czterech osób. Podobnie wśród przychylnych 
OZE, największą grupą są gospodarstwa domowe składające się z czterech osób. 
Toteż grupą o największej skłonności do instalowania OZE są gospodarstwa domo-
we czteroosobowe, a najmniej skłonne – jednoosobowe (tab. 4).

Tabela 4. Skłonność respondentów do instalowania OZE według liczby osób w rodzinie

Liczba osób 
w rodzinie Ma OZE Przychylny 

OZE
Niechętny 

OZE
Liczba 

respondentów
Ma OZE 

(%) SOZE

1 1 22 99 122 2,2 0,19
2 7 62 222 291 15,6 1,66
3 13 51 131 195 28,9 4,27
4 14 75 104 193 31,1 6,46
5 lub 6 8 55 58 121 17,8 4,17
7 i więcej 2 15 9 26 4,4 1,31

Źródło: opracowanie własne.

3.3. Ocena skłonności według średniego miesięcznego dochodu

Na pytanie o przeciętny miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym 
odpowiedziało 643 respondentów, a więc 33% respondentów nie podało swojego 
dochodu. Spośród 45 respondentów mających OZE na pytanie o dochody odpowie-
działo 29 osób. Wśród gospodarstw o dochodach na poziomie powyżej 5000 zł wię-
cej procent respondentów ma OZE, a mniej procent respondentów jest przychylnych 
OZE. Liczba gospodarstw niechętna OZE maleje wraz ze wzrostem dochodów do 
8000 zł. Podobną zależność zaobserwowano odnośnie do liczby osób przychylnych 
OZE. Największą skłonność do instalowania OZE (tab. 5) wykazują gospodarstwa 
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domowe o dochodach na poziomie 6000–8000 zł (jest to związane z posiadaniem 
OZE), ale także gospodarstwa o dochodach poniżej 4000 zł (co wynika z chęci po-
siadania instalacji OZE).

Tabela 5. Skłonność respondentów do instalowania OZE  
według przeciętnego miesięcznego dochodu

Dochód Ma OZE Przychylny 
OZE

Niechętny 
OZE Ma OZE (%) SOZE

Poniżej 3000 zł 8 107 286 17,8 2,29
3001–4000 zł 6 46 71 13,3 2,54
4001–5000 zł 2 22 31 4,4 0,87
5001–6000 zł 3 8 16 6,7 1,22
6001–8000 zł 6 2 9 13,3 2,82
Powyżej 8000 zł 4 4 12 8,8 1,60
Brak odpowiedzi 16 92 198 35,6

Źródło: opracowanie własne.

3.4. Ocena skłonności według miesięcznych wydatków na energię i powierzchni 
mieszkalnej

Wyniki ankiet oraz skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE 
według przeciętnych miesięcznych wydatków na energię elektryczną przedstawio-
no w tabeli 6, a według powierzchni użytkowej – w tabeli 7. Wśród respondentów 
mających OZE oraz przychylnych OZE największą grupę stanowią gospodarstwa 
o miesięcznych wydatkach na energię elektryczną od 100 do 200 zł, toteż ta grupa 
wykazuje największą skłonność do instalowania OZE. 

Tabela 6. Skłonność respondentów do instalowania OZE  
według przeciętnych miesięcznych wydatków na energię elektryczną

Wydatki na energię 
elektryczną Ma OZE Przychylny 

OZE
Niechętny 

OZE Ma OZE (%) SOZE

Poniżej 50 zł 2 7 63 4,4 0,25
51–100 zł 6 59 249 13,3 1,24
101–200 zł 20 128 218 44,4 8,09
201–300 zł 10 52 56 22,2 5,25
Powyżej 300 zł 7 35 37 15,6 3,72

Źródło: opracowanie własne.
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W mieszkaniach o powierzchni mniejszej niż 40 m2 mieszkają wyłącznie 
respondenci niechętni instalowaniu OZE. Małe mieszkania znajdują się głównie 
w centrach miast w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma warunków do in-
stalowania OZE. Instalację OZE mają gospodarstwa domowe o powierzchni użyt-
kowej większej niż 80 m2, toteż tę wielkość powierzchni mieszkalnej przyjęto za 
graniczną. Wraz ze wzrostem wielkości powierzchni mieszkalnej procentowa liczba 
osób niechętnych OZE systematycznie maleje aż do wartości 28,5% dla powierzchni 
powyżej 150 m2. Skłonność do instalowania OZE jest największa dla gospodarstw 
domowych o powierzchni mieszkalnej powyżej 150 m2.

Tabela 7. Skłonność respondentów do instalowania OZE według powierzchni użytkowej

Powierzchnia 
użytkowa Ma OZE Przychylny 

OZE
Niechętny 

OZE Ma OZE (%) SOZE

Poniżej 40 m2 0 0 57 0 0,00
40–79 m2 0 54 345 0 0,14
80–149 m2 22 132 174 48,9 10,33
Powyżej 150 m2 23 95 47 51,1 16,45

Źródło: opracowanie własne.

3.5. Grupy o największej i najmniejszej skłonności do instalowania OZE 

Dla każdego z sześciu omawianych powyżej czynników wybrano grupę o naj-
większej skłonności do instalowania OZE oraz grupę o najmniejszej skłonności do 
instalowania OZE. Wyniki przedstawiono w tabeli 8. 

Tabela 8. Wyniki zbiorcze skłonności respondentów do instalowania OZE

Czynnik Grupa o największej 
skłonności

Grupa o najmniejszej 
skłonności

Płeć mężczyźni kobiety
Wiek 30–49 lat powyżej 65 lat
Liczba osób w rodzinie gospodarstwo czteroosobowe jednoosobowe gospodarstwo
Średni miesięczny dochód netto 6–8 tys. zł 4–5 tys. zł
Średnie miesięczne wydatki 
na energię 101–200 zł poniżej 50 zł

Powierzchnia mieszkalna powyżej 150 m2 poniżej 40 m2

Źródło: opracowanie własne. 
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Osoby najbardziej skłonne do instalowania OZE należą do następujących grup 
respondentów: są mężczyznami, mają od 30 do 49 lat, ich gospodarstwo domowe 
liczy 4 osoby, dochody kształtują się na poziomie 6–8 tys. zł, mieszkają w domu 
jednorodzinnym o powierzchni powyżej 150 m2, wydają na energię elektryczną od 
100 do 200 zł. Z kolei kobiety, osoby w wieku powyżej 65 lat, osoby prowadzące 
jednoosobowe gospodarstwo domowe, gospodarstwa wydające na energię poniżej 
50 zł oraz gospodarstwa o powierzchni poniżej 40 m2 to grupa najmniej chętna do 
instalowania OZE.

Podsumowanie 

Społeczna akceptacja technologii OZE przez lokalnych mieszkańców jest klu-
czowa, nie tylko dla wykonalności samych projektów polegających na instalowaniu 
OZE, ale również dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju regionu. Ocenia-
jąc społeczną akceptację dla rozwoju OZE, zaproponowano współczynnik skłon-
ności gospodarstw domowych do instalowania OZE, który umożliwił segmentację 
respondentów według ich akceptacji dla OZE. Na podstawie wcześniejszych badań 
wyszczególniono sześć czynników, które umożliwiły segmentację gospodarstw do-
mowych, a mianowicie: płeć, wiek, liczba osób w gospodarstwie domowym, śred-
nie miesięczne dochody netto, miesięczne wydatki na energię elektryczną oraz po-
wierzchnia mieszkalna. 

Na podstawie ww. czynników zdefiniowano grupy docelowe działań marke-
tingowych i edukacyjnych charakteryzujące się niską akceptacją społeczną dla roz-
woju OZE oraz grupy charakteryzujące się znacznym potencjałem do instalowania 
OZE. Chcąc przełamać barierę niskiej akceptacji społecznej dla OZE, należałoby 
podjąć działania aktywizujące: 

 – seniorów, np. kampania promująca instalowanie solarów czy fotowoltaiki 
pod hasłem „zróbmy to dla dobra naszych wnuków”,

 – kobiety, np. kampania podkreślająca korzyści dla środowiska w powiązaniu 
z przyszłością dzieci,

 – osoby samotne, np. kampania bazująca na relacjach sąsiedzkich czy efekcie 
snoba pod hasłem „twój sąsiad już to ma” albo „bądź pierwszy, który to ma”.

Natomiast chcąc osiągnąć jak najwyższy poziom zainstalowanych OZE wśród 
gospodarstw domowych, należałoby skierować działania do czteroosobowych 
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gospodarstw domowych, mieszkających w domu jednorodzinnym o powierzchni 
powyżej 80 m2, w których osobą decyzyjną jest mężczyzna w wieku 30–49 lat. Jest 
to grupa o najwyższej skłonności, zatem działania powinny się skupiać na pokaza-
niu korzyści z posiadania OZE, np. krótkie filmy na serwisie YouTube ukazujące 
korzyści finansowe albo możliwości i korzyści z bycia samowystarczalnym energe-
tycznie w ramach tzw. wioski czy spółdzielni energetycznej. Nie można też zapo-
minać o aspekcie edukacyjnym w zakresie zrównoważonego rozwoju i wpływu na 
przyszłe pokolenia. Ponieważ znaczna liczba gospodarstw deklarująca miesięczne 
dochody poniżej 4000 chce mieć OZE, należałoby również tę grupę uwzględnić 
w planowanych działaniach. W tym przypadku największą barierą są możliwości 
finansowe, toteż konieczne jest zaproponowanie mechanizmu finansowego wspar-
cia realizacji takich inwestycji. 

Literatura

Bosley, P., Bosley, K. (1988). Public Acceptability of California’s Wind Energy Develop-
ments: Three Studies. Wind Engineering, 12 (5), 311–318.

Carlman, I. (1984). The Views of Politicians and Decision-makers on Planning for the Use 
of Wind Power in Sweden. W: European Wind Energy Conference (s. 339–343). 22–36 
October. Hamburg.

Diaz-Rainey, I., Ashton, J.K. (2011). Profiling Potential Green Electricity Tariff Adopters: 
Green Consumerism as an Environmental Policy Tool? Business Strategy and the 
Environment, 20, 456–470.

Ropuszyńska-Surma, E., Węglarz, M. (2017a). Bariery rozwoju energetyki rozproszonej. 
Przegląd Elektrotechniczny, 4, 90–94.

Ropuszyńska-Surma, E., Węglarz, M. (2017b). Społeczna akceptacja dla OZE – perspekty-
wa odbiorców (prosumentów). Referat zgłoszony na konferencję Rynek Energii Elek-
trycznej REE’17. 25–27 kwietnia. Kazimierz Dolny.

Ropuszyńska-Surma, E., Węglarz, M. (2017c). The Pro-Economical Behaviour of House-
holds and their Knowledge about Changes in the Energy Market. E3S Web of Confer-
ences, 14. Energy and Fuels 2016. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171401006.

Scarpa, R., Willis, K. (2010). Willingness-to-pay for Renewable Energy: Primary and Dis-
cretionary Choice of British Households’ for Micro-Generation Technologies. Energy 
Economics, 32, 129–136.

Shackley, S., Reiner, D., Upham P., de Coninck H., Sigurthorsson G., Anderson J. (2009). 
The Acceptability of CO2 Capture and Storage (CCS) in Europe: An Assessment  



316  Gospodarka reGionalna i międzynarodowa

of the Key Determining Factors: Part 2. The Social Acceptability of CCS and the Wid-
er Impacts and Repercussions of Its Implementation. International Journal of Green-
house Gas Control, 3 (3), 344–356.

Upham, P., Whitmarsh, L., Poortinga, W., Purdam, K., Devine, W.P. (2009). Public Atti-
tudes to Environmental Change – A Selective Review of Theory and Practice. Report 
for RCUK/LWEC. Pobrano z: http://www.lwec.org.uk/news-archive/ 2009/30102009- 
report-published-public-attitudes-environmental-change. 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 925.

Wiśniewski, G. (2016). Rozwój odnawialnych źródeł energii i ich możliwości w zakresie 
modernizacji krajowej energetyki i redukcji emisji. W: A. Mikłaszewski (red), Ochro-
na atmosfery przez zmianę źródła energii (s. 85–102). Wrocław: Dolnośląski Klub 
Ekologiczny.

Yuan, X., Zuo, J., Ma, Ch. (2011). Social Acceptance of Solar Energy Technologies in China 
– End Users’ Perspective. Energy Policy, 39, 1031–1036. 

THE HOUSEHOLDS’ WILLINGNESS TO INSTALL RES – LOWER SILESIA SURVEY RESULTS

Abstract

The aim of article is the identification of factors influencing the households’ willing-
ness to install RES, and the estimate of this willingness. Basing on results of the survey 
research into households, which was done within the project called “Modelling prosumers’ 
behaviour on the energy market” we defined household segments according to their accept-
ance to the RES installations. We defined and calculated the index of households’ willing-
ness to install RES as multiplication of the number of households having RES and the prob-
ability to become a prosumer. The probability coefficient was estimated on the base of the 
survey results. The most important factor influencing the installation of RES are: the flat 
area, the expenditure on electricity, the size of family, and the respondents’ sex. The greatest 
willingness to install RES is shown by: male, people aged 30–49; 4-people households; and 
by the households that expenditures on electricity is ranged 100–200 zlotys. 

Keywords: households, RES, survey research, social acceptance, evaluation of willingness
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o rewitalizacji definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzy-
sowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 
podstawie gminnego programu rewitalizacji (Ustawa, 2015). 

W najczęściej używanym znaczeniu rewitalizacja to działania skupione na 
ożywieniu zdegradowanych przestrzeni miast, np. poprzemysłowych, znalezienie 
dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmie-
niają swoją funkcję. Rewitalizacja łączy działania z zakresu budownictwa, planowa-
nia przestrzennego, przedsiębiorczości i polityki społecznej (Rewitalizacja…, 2012).

Podejmując problematykę aktywizacji Specjalnych Stref Włączenia1 (SSW) 
w województwie zachodniopomorskim istotne znaczenie ma to, że nie ma jednego 
„cudownego” czynnika gwarantującego sukces w rozwoju. O wzroście gospodar-
czym i trwałym rozwoju danego obszaru decyduje najczęściej konfiguracja oddzia-
łujących na siebie czynników. Najczęściej nie mają one charakteru sektorowego, ale 
zintegrowany (złożony z wielu działań sektorowych i terytorialnych), skierowany na 
wywołanie pożądanego efektu (Ocena wykorzystania…, 2011, s. 72). 

Doświadczenia innych krajów dowodzą, że skuteczna i efektywna rewitaliza-
cja miast to wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekono-
micznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zain-
teresowanych podmiotów (Bryx, Jadach-Sepioło, 2009). 

Rewitalizacja jako proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kry-
zysowego zdegradowanych obszarów zakłada optymalne wykorzystanie endoge-
nicznych uwarunkowań oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów. Jest procesem 
wieloletnim, prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. 
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji z wykorzystaniem środków 
UE prowadzone są w sposób zaplanowany, skoordynowany, komplementarny oraz 
zintegrowany wewnętrznie (poszczególne działania między sobą) i zewnętrznie 
(z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami 
i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych). W związku z różno-
rodnością zjawisk degradacji i podejść do ich przezwyciężenia podstawową wska-
zówką prowadzenia działań rewitalizacji powinno być dążenie do programowania 

1 SSW obejmuje gminy o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju społeczno-gospo-
darczego.
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i prowadzenia działań jak najbardziej dopasowanych do lokalnych uwarunkowań 
(Wytyczne…, 2015). 

Celem artykułu jest analiza lokalnych programów rewitalizacji gmin woje-
wództwa zachodniopomorskiego, które zaliczone zostały do Specjalnej Strefy Włą-
czenia. 

Weryfikowana hipoteza głosi, iż większość projektów ujętych w analizowa-
nych lokalnych programach rewitalizacji ogranicza się do wykonania elementów 
składowych rewitalizacji (głównie remontów).

1. Wytyczne w zakresie programów rewitalizacji 

Istnienie obszarów kryzysowych powinno być impulsem do podjęcia prac nad 
kluczowym dokumentem z punktu widzenia odnowy zdegradowanych obszarów, 
jakim jest plan/ program rewitalizacji. Definiowany jest on jako wieloletni program 
działań w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, prowadzący w okresie 
nie dłuższym niż 20 lat do rewitalizacji terenu znajdującego się w stanie kryzyso-
wym (Behr, Billert, Kröning, Muzioł-Węcławowicz, 2003).

Kluczem do opracowania dobrego planu rewitalizacji jest połączenie w jed-
nym dokumencie trzech elementów:

 – wizji obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji,
 – właściwie dobranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczyniają 

się do realizacji wizji,
 – źródeł finansowania całego procesu.

Właściwie opracowany plan rewitalizacji zapewnia szeroki udział wszystkich, 
których rewitalizacja dotyczy i którzy powinni w jej realizacji uczestniczyć. Chodzi 
tu w szczególności o mieszkańców obszaru rewitalizacji, osoby i instytucje dyspo-
nujące tam nieruchomościami, miejscowych przedsiębiorców oraz wszystkie osoby 
i organizacje, które prowadzą lub dopiero planują prowadzić, działalność gospodar-
czą lub społeczną.
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2. Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 

Wsparcie dotyczące działań rewitalizacyjnych w RPO WZ 2014–2020 koncen-
truje się w głównej mierze na dwóch priorytetach inwestycyjnych, tj. PI 9i (EFS) 
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, oraz PI 9b (EFRR) Wspieranie 
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich. Punktem wyjścia i zasadniczą ramą realizacyjną w planowa-
niu kompleksowej rewitalizacji będzie diagnoza stanu kryzysowego – koncentra-
cji problemów społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co 
najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
-funkcjonalnej, technicznej. 

Koncepcja interwencji w ramach SSW na obszarze województwa zachodniopo-
morskiego przewiduje koncentrację działań wokół trzech obszarów tematycznych: 
aktywizacji infrastrukturalnej, gospodarczej i społecznej obszarów wymagających 
specjalnego wsparcia. Odpowiadają one najważniejszym deficytom rozwojowym 
tej części regionu, zarówno mającym swe źródło historyczne, jak i w nawarstwia-
jącym się w ostatniej dekadzie niekorzystnym przebiegu przekształceń gospodar-
czych oraz zachwianiu koniunktury w poszczególnych sektorach. 

Aktywizacja obszarów problemowych ma dokonywać się poprzez przedsię-
wzięcia oparte na planach rewitalizacji. Będą to zintegrowane projekty obejmują-
ce zarówno rewitalizację fizyczną, jak i gospodarczą danego obszaru. Działania te 
będą komplementarne względem realizowanych przy współudziale Europejskiego 
Funduszu Społecznego prac na rzecz rewitalizacji społecznej. Przedsięwzięcia skon-
centrują się w pierwszej kolejności na rewitalizacji obszarów po byłych państwo-
wych gospodarstwach rolnych, a także terenów poprzemysłowych, powojskowych, 
a w drugiej kolejności na niedoinwestowanych i zaniedbanych obszarach miejskich. 

Działania w obszarze rewitalizacji będą mogły dotyczyć między innymi prze-
budowy lub adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni 
w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, 
edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. W zakresie projektów dotyczących 
mieszkalnictwa możliwa będzie realizacja jedynie działań związanych z częściami 
wspólnymi budynków. W ramach priorytetu przewidziane jest także finansowanie 
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dróg lokalnych, jednakże jedynie jako element projektu, czyli takie wsparcie będzie 
musiało być częścią kompleksowej rewitalizacji. 

Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów prze-
strzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególna uwaga zostanie zwróco-
na na stopień nasilenia problemów społecznych na danym obszarze, głównie zwią-
zanych z deprywacją materialną i społeczną jego mieszkańców, wynikającą m.in. ze 
znacznego oddalenia od rynku pracy czy niewystarczającego dostępu do dobrej 
jakości, niedrogich usług publicznych. Rezultatem interwencji ma być włączenie 
społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych i peryferyjnych, 
jak również – poprzez kompleksowe działania – niwelowanie wszystkich zjawisk 
związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danych obszarów. 

Podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru. Po-
winny przyczynić się do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego 
na tych terenach. 

Na podstawie powyższej analizy zapisów przewidywanych działań interwen-
cyjnych w Specjalnej Strefie Włączenia w województwie zachodniopomorskim 
można stwierdzić, że ich kierunki są racjonalne z punktu widzenia problemów/nie-
doborów istniejących na danym obszarze. Powstaje tylko pytanie – czy będą one 
skuteczne i efektywne? Dotychczasowe bowiem działania interwencyjne, zgodne 
z kierunkami polityki spójności, ale nieco rozbieżne z potrzebami regionu i polityką 
jego rozwoju, nie przyniosły spodziewanych efektów – nie osiągnięto istotnej po-
prawy sytuacji regionu względem innych województw. 

3. Pobudzanie rozwoju w lokalnych planach rewitalizacji (LPR) – studia przypadków

Cel rewitalizacji może być osiągnięty albo jednym, złożonym, wieloaspek-
towym projektem obejmującym dany obszar urbanistyczny, albo przez zespół po-
wiązanych projektów łącznie osiągających cel. W obu przypadkach jest to bardzo 
trudne, bowiem reguła cross-financingu i wymogi zakończenia projektu w okresie 
N + 2 (N + 3) są zbyt sztywne (Kozak, 2014).

W tabeli 1 zaprezentowano syntetyczną informację na temat kluczowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w LPR gminy Dobra Szczecińska oraz 
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w LPR miasta Białogard. Dane w tabeli 1 pozwalają zauważyć różnice w liczbie 
projektów: od 3 w Gminie Dobra Szczecińska do 116 dla Białogardu.

LPR gminy Dobra Szczecińska łączy działania wobec różnych składowych 
(np. aktywizacja gospodarcza czy przeciwdziałanie wykluczeniu).

Dla Białogardu dominuje grupa projektów (dwie trzecie), które są kategoryzo-
wane jako remont ulic. Druga grupa silnie reprezentowana to remont, modernizacja, 
przebudowa budynków publicznych. Inna grupa to bliżej nieokreślone inwestycje 
rewitalizacyjne. 

Tabela 1. Zestawienie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
gminy Dobra Szczecińska oraz miasta Białogard

Projekt rewitalizacyjny  
wraz z syntetyczną charakterystyką Oczekiwane rezultaty

LPR Gmina Dobra Szczecińska: budowa gospo-
darstwa rolnego, budowa zakładu produkcyjne-
go, budowa drogi dojazdowej

wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych, 
stworzenie 2 miejsc pracy, zaoferowanie nowej 
usługi sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców 
gminy i gmin okolicznych, podniesienie walo-
rów turystycznych całej gminy, poprawa stanu 
infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeń-
stwa

LPR Miasto Białogard: przebudowa ulic, reno-
wacje kościołów, budowa boisk osiedlowych, 
remont i modernizacja budynku Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej, rewitalizacja terenów 
publicznych, renowacja kamienic, zagospodaro-
wanie terenu zielonego, opracowanie programu 
wsparcia przedsiębiorców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, zwiększenie wykorzystania 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
w procesie kształcenia, budowa infrastruktury 
– wdrożenie e-usług, promocja funduszu po-
życzkowego, rozwój zrównoważonej mobilności 
miejskiej, termomodernizacja budynków, wspar-
cie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, 
program wsparcia szkół i placówek oświatowych

realizacja działań rewitalizacyjnych zawar-
tych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
przyczyni się do wyprowadzenia za stanu kry-
zysowego obszaru rewitalizacji i likwidacji 
negatywnych zjawisk, tj. bezrobocia, przemo-
cy w rodzinie, przestępczości czy też poprawy 
stanu technicznego budynków i poprawy jako-
ści powietrza; razem działania te sprawiają, że 
poprawia się sytuacja gospodarcza i materialna 
mieszkańców oraz
przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra;  
Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Białogard.

Analizując informacje zawarte w tabeli 1 można zauważyć, że rewitalizację na 
ogół ograniczano do inwestycji „twardych” (budynki publiczne i mieszkalne, uli-
ce, place, kościoły itp.). Można to tłumaczyć tym, że opisywane projekty mają być 
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finansowane przez regionalne programy operacyjne, te zaś – przez Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), finansujący „twarde” działania. Pozwala to 
sądzić, że w odczuciu wnioskodawców podstawą rewitalizacji są inwestycje twarde. 
Być może projekty z istotnym udziałem komponentu „miękkiego” lub synergicznie 
powiązane z „twardymi” dopiero się pojawią, ponieważ w wielu gminach wciąż 
trwają prace nad tworzeniem lokalnych planów rewitalizacji.

Jak można zauważyć, mimo wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 
gminy odmiennie interpretują sens rewitalizacji czy koncentracji działań, inne typy 
projektów uznawano za priorytetowe. W Białogardzie zwraca uwagę silna tenden-
cja do rozpraszania środków na niewielkie projekty.

Przytoczone przedsięwzięcia rewitalizacyjne, według autorów, mają genero-
wać efekty lokalne w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Ich różnorod-
ność tematyczna, wielość zadań spowoduje (w przypadku Białogardu), że nastąpi 
rozproszenie środków finansowych, a co za tym idzie, poniesione nakłady nie przy-
czynią się do istotnej zmiany.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza ujęcia rewitalizacji w planowaniu rozwoju gminy Do-
bra Szczecińska oraz miasta Białogard pozwala wysunąć następujące wnioski:

1. Rewitalizacja na poziomie lokalnym prowadzona jest przede wszystkim 
w oparciu o szczegółowe Lokalne Programy Rewitalizacji.

2. Sporządzane Lokalne Programy Rewitalizacji mają typowo lokalny cha-
rakter.

Z przytoczonych przykładów wynika, że faktyczną rewitalizację zastępują 
działania wchodzące w jej zakres, ale go nie wyczerpują. Wszystkie te cechy pro-
wadzą do zjawiska nazwanego przez Roberta Mertona następstwem celów, tj. za-
stępowania celów trudnych przez pozornie podobne, ale łatwiejsze do wykonania 
(Merton,1968).

Analiza studiów przypadku przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych 
w gminie Dobra Szczecińska oraz w mieście Białogard wskazuje na podejmowanie 
przez samorządy działań rewitalizacyjnych łatwiejszych do realizacji. Najczęściej 
zamiast rewitalizacji mamy do czynienia z remontami, rozbudową, modernizacją 
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lub (rzadziej) budową obiektów publicznych, dróg, placów, kościołów, parków, pla-
ców zabaw, infrastruktury sportowej, budynków mieszkalnych. 

Warto zauważyć, że współcześnie wyczerpuje się faza rewitalizacji prostej, 
wchodzi się w fazę nowego podejścia do rewitalizacji jako czynnika wzrostu postin-
dustrialnego i rozwoju inteligentnego (smart), zatem główna teza artykułu została 
pozytywnie zweryfikowana.
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ACTIVATION OF SPECIAL ZONES IN THE LOCAL REVITALIZATION PLANS

Abstract

This paper addresses the very topical issues relating to the local revitalization pro-
grams. The aim of the article is to analyze the local revitalization programs of the West-Po-
merania voivodeship communes which are included in the Special Zone of Inclusion. 
The main thesis is that most of the projects included in the local revitalization programs are 
limited to the components of revitalization (mainly renovations). Literature on revitalization 
and local development, and local materials were used to prepare the paper. The practical part 
includes the case study of the village Dobra Szczecińska and the town of Białogard, which 
developed and adopted local revitalization programs.

Keywords: revitalization, local development, special zones of inclusion

JEL codes: H75, H76, H77, O18, O20





Mariusz Trela*

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 

ANALIZA KOSZTÓW ZEWNĘTRZNYCH EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ 
W TRANSPORCIE DROGOWYM W POLSCE W LATACH 2000–2014

Streszczenie
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zagadnieniem współczesnej polityki transportowej wydaje się być rozwijanie trans-
portu drogowego w sposób zrównoważony. Dążenia do implementacji zrównoważo-
nego rozwoju, zielonej gospodarki czy gospodarki niskoemisyjnej są ważnymi ele-
mentami strategii i planów rozwoju lokalnego, regionalnego, państwowego, a także 
deklaracji współpracy międzynarodowej (Dubel, 2016, s. 85). Dążenia te mogą być 
realizowane w dużej mierze poprzez trafny dobór i odpowiednią konstrukcję in-
strumentów ekonomicznych, mających na celu oddziaływanie na poziom kosztów 
podmiotów gospodarczych i poziom dobrobytu konsumentów, tak aby generować 
pozytywne skutki dla środowiska (Preisner, Trela, 2013, s. 61). Innym sposobem 
ich realizacji jest wprowadzanie ograniczeń administracyjnych, na przykład norm 
emisji spalin.

Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian efektów zewnętrznych wynikają-
cych z emisji zanieczyszczeń w latach 2000–2014 w kontekście zmian zachodzących 
w transporcie drogowym w Polsce i wyciągnięcie wniosków co do skuteczności 
polityki transportowej zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski w ograniczaniu ne-
gatywnego oddziaływania transportu na środowisko. W ramach realizacji tego celu 
zmonetaryzowano efekty zewnętrzne, wykorzystując metodologię przedstawioną 
w Handbook on Estimation of External Cost in the Transport Sector (Maibach i in., 
2008), co dało podstawy do określenia konkretnych korzyści środowiskowych wy-
nikających ze zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. 

Okres analizy, w przypadku zanieczyszczeń z transportu drogowego, kończy 
się na 2014 roku, gdyż jest to ostatni rok, dla którego dostępne są dane statystycz-
ne. Rozwój transportu przeanalizowano do 2015 roku, co umożliwiło dokładniejsze 
określenie kierunków zmian w transporcie drogowym i bardziej precyzyjne wycią-
gnięcie wniosków. 

1. Zmiany w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2015

Zmiany w transporcie drogowym, które mogą wskazywać na jego rozwój, roz-
patrywane są w trzech kategoriach:

 – samochody osobowe,
 – samochody użytkowe,
 – infrastruktura drogowa.
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Do celów analizy przyjęto, że zmiana liczby zarejestrowanych samochodów 
osobowych przypadająca na 1000 obywateli będzie określać rozwój transportu dro-
gowego w odniesieniu do samochodów osobowych. W przypadku samochodów 
użytkowych przyjęto, że miarą rozwoju będzie zmiana pracy transportowej wyko-
nanej przez te pojazdy, reprezentowana przez liczbę tonokilometrów, a w przypadku 
infrastruktury drogowej za miarę rozwoju przyjęto zmianę liczby kilometrów dróg 
publicznych (tab. 1). 

Tabela 1. Liczba samochodów osobowych na 1000 obywateli, praca transportowa  
i liczba kilometrów dróg publicznych w latach 2000–2015 w Polsce 

Lata Liczba samochodów  
na 1000 mieszkańców (szt.) Tonokilometry (mln) Drogi publiczne (km)

2000 258 72 843 250 001
2001 272 74 403 248 303
2002 288 74 651 250 291
2003 294 78 160 248 786
2004 314 110 481 252 019
2005 323 119 740 253 781
2006 351 136 490 255 543
2007 383 159 527 258 910
2008 422 174 223 261 233
2009 432 191 484 268 372
2010 447 223 170 273 760
2011 470 218 888 280 401
2012 486 233 310 280 719
2013 504 259 708 285 165
2014 520 262 860 287 650
2015 539 273 107 290 919

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (dziedzina Transport i Łączność ).

Na podstawie powyższych danych obliczono zmianę procentową wartości da-
nego parametru w danym roku w stosunku do wartości tego parametru w okresie 
wyjściowym (rok 2000). Jednoznaczne wzrosty w każdej z analizowanych katego-
rii, przedstawione na rysunku 1, wskazują na rozwój transportu drogowego w Pol-
sce w latach 2000–2015. 
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Rysunek 1. Procentowa zmiana w stosunku do roku 2000 liczby samochodów  
na 1000 mieszkańców, tonokilometrów oraz ilości kilometrów dróg publicznych w Polsce 

w latach 2001–2015
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Źródło: opracowanie własne.

Największy wzrost nastąpił w przypadku przewozów towarów – ponad 274%. 
Skutkuje to tym, że polski rynek transportowy stał się kluczowym rynkiem dro-
gowych przewozów towarowych dla całej Europy. Wzrost mobilności i dostępu do 
pojazdów samochodowych, reprezentowany przez wskaźnik określający zmianę 
liczby samochodów na 1000 mieszkańców, wynosi ponad 108%. Wynika to przede 
wszystkim ze wzrostu gospodarczego, który umożliwia coraz większej liczbie oby-
wateli zakup własnego samochodu (Pindór, Trela, 2014, s. 118), co przekłada się na 
wzrost popytu w sytuacji, gdy rynek nie jest jeszcze nasycony. Po nasyceniu rynku 
wzrost tego wskaźnika nie będzie widoczny lub jego zmiany nie będą istotne, gdyż 
wielkość popytu na samochody będzie równoważona ilością samochodów wycofy-
wanych z eksploatacji. Najmniejszą wartość przedstawia wskaźnik dotyczący ilo-
ści kilometrów dróg publicznych – ponad 16%. Obrazuje to stosunkowo niewielki 
rozwój infrastruktury drogowej w porównaniu do zmian w kategorii samochodów 
osobowych i użytkowych. Jednocześnie jednak długość dróg ekspresowych i au-
tostrad, przenoszących istotną część ruchu drogowego, a szczególnie towarowego, 
zwiększała się dużo bardziej dynamicznie (o ponad 383% w stosunku do roku 2003) 
niż długość wszystkich dróg publicznych. Efektem tych zmian i jednym ze skutków 
rozwoju transportu drogowego w Polsce jest duży, ale najczęściej płynny, ruch na 
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drogach ekspresowych i autostradach oraz bardzo duży, najczęściej przewyższają-
cy możliwości infrastruktury drogowej (występowanie kongestii), ruch w centrach 
dużych miast. 

2. Efekty zewnętrzne związane z emisją zanieczyszczeń z transportu drogowego

Pojazdy samochodowe emitują wiele związków chemicznych, jednak najwięk-
sze znaczenie dla środowiska oraz zdrowia człowieka mają następujące:

 – cząstki stałe – PM2,5 i PM10,
 – tlenki azotu – NOx,
 – niemetanowe lotne związki organiczne NMVOC,
 – dwutlenek siarki SO2,
 – dwutlenek węgla CO2. 

Związki te mogą powodować choroby układu oddechowego, układu krąże-
nia, centralnego układu nerwowego, choroby oczu i alergie, a w przypadku zmian 
środowiskowych – tzw. kwaśne deszcze. Redukcja tej emisji jest więc jednym 
z najważniejszych celów polityki zrównoważonego rozwoju transportu drogowego 
prowadzonej zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i Polski. Podstawowym 
elementem realizowania tej polityki jest sukcesywne wprowadzanie norm emi-
sji spalin Euro oraz norm emisji CO2. Skuteczność tych działań można zmierzyć 
poprzez porównywanie wielkości emisji z transportu drogowego poszczególnych 
zanieczyszczeń na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W przypadku Unii Euro-
pejskiej, w okresie 2000–2014, zmniejszały się emisje wszystkich wymienionych 
związków chemicznych, poza CO2, co przedstawiono na rysunku 2. Wzrost emi-
sji tego związku wynika z faktu, że praca transportowa w analizowanym okresie 
zwiększała się, a emisja CO2 jest wprost proporcjonalna do ilości zużytego paliwa. 
Wielkość emisji CO2 zaczęła się zmniejszać w odpowiedzi na wprowadzone normy 
emisji CO2. Producenci musieli wtedy zacząć poszukiwać rozwiązań technologicz-
nych umożliwiających zmniejszenie zużycia paliwa, co jest jedyną drogą ogranicze-
nia emisji CO2 z procesów spalania.

Zaobserwowane w Unii Europejskiej zmiany emisji zanieczyszczeń jedno-
znacznie wskazują, że prowadzona polityka transportowa spowodowała obniżenie 
emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego.
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Rysunek 2. Emisja zanieczyszczeń: PM2,5, PM10, NOx, NMVOC, SO2 i CO2  
pochodzących z transportu drogowego w latach 2000–2014  

w Unii Europejskiej (28 państw) (Mg)
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Źródło: Eurostat.

Polska motoryzacja w analizowanym okresie nie znajdowała się jednak na tym 
samym poziomie rozwoju, co motoryzacja w przeciętnym państwie Unii Europej-
skiej. W Polsce przypadało mniej pojazdów na 1000 mieszkańców, więcej pojaz-
dów było bardziej zaawansowanych wiekowo oraz bardziej wyeksploatowanych 
technicznie, niż wskazywałaby na to średnia UE. Dodatkowo Polska przystąpiła 
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do Unii Europejskiej w 2004 roku, co znacząco opóźniło stosowanie europejskich 
norm emisji spalin. Czynniki te spowodowały, że przebieg zmian wartości emisji 
poszczególnych zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego w Polsce 
kształtował się znacząco odmiennie niż w Unii Europejskiej, co zobrazowano na 
rysunku 3.

Rysunek 3. Emisja zanieczyszczeń: PM2,5, PM10, NOx, NMVOC, SO2 i CO2  
pochodzących z transportu drogowego w latach 2000–2014 w Polsce (Mg)
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Emisja wszystkich analizowanych zanieczyszczeń, poza SO2, zaczyna wyka-
zywać tendencję spadkową dopiero po 2011 roku. W przypadku SO2 wcześniejszy 
spadek emisji wynika z wprowadzenia innych norm zawartości siarki w paliwach. 

Podstawą rozbieżności kierunku zmian wielkości emisji w Polsce i UE jest bar-
dzo duża różnica w przyroście ilości samochodów w analizowanym okresie. W Pol-
sce do 2011 roku w porównaniu z 2000 rokiem przybyło ok. 80% samochodów, 
podczas gdy w tym samym czasie w UE przybyło około 16% pojazdów. Dynamika 
wzrostu ilości samochodów zmniejszyła się istotnie po 2011 roku, co w połączeniu 
z napływem samochodów spełniających coraz bardziej rygorystyczne normy zapo-
czątkowało trend spadkowy emisji zanieczyszczeń.

W przypadku PM oraz NOx wzrost emisji może być tłumaczony także sukce-
sywnie zwiększającą się popularnością samochodów z silnikami diesla, które emitu-
ją więcej tych zanieczyszczeń niż silniki zasilane benzyną lub LPG. Wyhamowanie 
wzrostu popularności tego rodzaju napędu, szczególnie wśród samochodów używa-
nych, również przyczynia się do spadku emisji tych związków. W przypadku emisji 
NMVOC, charakterystycznej przede wszystkim dla pojazdów zasilanych benzyną, 
wzrost popularności siników diesla mógł powodować spadki bądź utrzymywanie 
się na podobnym poziomie tej emisji, nawet podczas dynamicznego wzrostu ilości 
samochodów w Polsce. 

Spadek emisji CO2 wystąpił w późniejszym etapie niż w UE, gdyż podobnie 
jak w przypadku innych zanieczyszczeń, uniemożliwiało to duże tempo wzrostu 
liczby samochodów. Spadek tej emisji może wynikać ze stosunkowo już dużego 
udziału w polskim rynku (biorąc pod uwagę pracę wykonywaną przez pojazdy) 
nowoczesnych pojazdów, zużywających coraz mniej paliwa.

Zmiany takie pozwalają przypuszczać, że polski rynek transportu drogowego 
upodobnił się już do przeciętnego rynku UE i będzie wykazywał się w przyszłości 
podobnymi zależnościami w kwestiach związanych z emisją zanieczyszczeń.

3. Wycena niekorzystnych efektów zewnętrznych związanych  
z emisją zanieczyszczeń

Wycenę emisji zanieczyszczeń wynikającą z eksploatacji środków transpor-
tu drogowego w Polsce w latach 2000–2014 wykonano na podstawie metodologii, 
dzięki której Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do stosowania 
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wspólnych ram szacowania kosztów zewnętrznych transportu (Handbook…). Praca 
ta rekomenduje konkretne metody oraz wartości konieczne do określenia kosztów 
zewnętrznych, będące wynikiem prowadzonych w Europie projektów oraz badań 
w zakresie metod ich szacowania. Podstawą kalkulacji wartości przedstawionych 
w tej pracy były marginalne koszty zewnętrzne związane z eksploatacją środków 
transportu.

Do wyceny kosztów zewnętrznych przyjęto wartości emisji, które były podsta-
wą do stworzenia rysunku 3 oraz jednostkowe koszty emisji zanieczyszczeń zawar-
te w metodologii Handbook…, przeliczone po kursie NBP z dnia 31 grudnia 2015 
roku (zł/euro). Przedstawione w tabeli 2 wartości wyrażone są w cenach z 2000 
roku, aby możliwe było ich bezpośrednie porównanie. 

Tabela 2. Koszt zewnętrzny emisji PM2,5, PM10, NOx, NMVOC, SO2 oraz CO2  
z transportu drogowego w Polsce w latach 2000–2014 (mln PLN)

Związek 
chemiczny

Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PM2,5 3412 3393 2991 3356 3925 3855 4353 5118
PM10 1519 1512 1352 1503 1743 1729 1939 2254
NOx 3484 3414 3200 3450 4023 3698 4251 4675
NMVOC 450 426 403 400 425 380 403 411
SO2 686 688 651 740 61 22 25 28
CO2 2868 2841 2740 2980 3372 3612 3999 4438

Suma 12419 12274 11336 12429 13549 13296 14970 16924

Związek 
chemiczny

Rok
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PM2,5 5126 5044 5454 5703 5440 4468 4328
PM10 2278 2268 2438 2546 2431 2050 1994
NOx 4562 4433 4707 4802 4607 3796 3652
NMVOC 406 407 411 379 370 313 300
SO2 29 30 32 32 31 28 29
CO2 4643 4733 5008 5070 4859 4543 4578

Suma 17043 16916 18050 18532 17737 15199 14881

Źródło: opracowanie własne.
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Trend spadkowy w przypadku całkowitych kosztów zewnętrznych emisji 
zanieczyszczeń rozpoczyna się po 2011 roku, co jest zgodne ze zmianami emisji 
wszystkich zanieczyszczeń poza SO2. Bardzo gwałtowny spadek emisji tego związ-
ku w 2004 roku nie zmienił trendu wzrostowego dla sumarycznych kosztów ze-
wnętrznych. Wynika to z faktu, że udział kosztów emisji SO2 w całkowitych kosz-
tach zewnętrznych był stosunkowo niski nawet w początkowym okresie i wynosił 
od ok. 5,5 do 6,0%. Jedynym związkiem, który do 2003 roku charakteryzował się 
mniejszymi kosztami zewnętrznymi, był NMVOC – z udziałem w kosztach cał-
kowitych 3,2–3,6%. Udział kosztów zewnętrznych wynikających z emisji pozosta-
łych związków chemicznych w tym okresie przekraczał 10% dla PM10 oraz 20% dla 
PM2,5, NOx i CO2. 

Zmiana udziałów kosztów zewnętrznych związanych z emisją poszczególnych 
zanieczyszczeń w 2014 roku w stosunku do 2000 roku została przedstawiona na 
rysunku 4. 

Rysunek 4. Udział kosztów zewnętrznych wynikających z emisji  
poszczególnych związków chemicznych w 2000 i w 2014 roku (%)
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Źródło: opracowanie własne.

Udział kosztów zewnętrznych związanych z emisją poszczególnych zanie-
czyszczeń jest porównywalny w 2000 i 2014 roku. Istotne różnice dotyczą SO2 i CO2. 
W przypadku SO2 udział kosztów zewnętrznych zmniejszył się z 5,5% w 2000 roku 
do 0,2% w 2014 roku, natomiast w przypadku CO2 udział ten zwiększył się odpo-
wiednio z 23 do 31%. W przypadku NMVOC wartości zmieniły z 3,6% w 2000 roku 
do 2,0% w 2014 roku. Zmiany te są duże w ujęciu procentowym, jednak z punktu 
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widzenia zmiany struktury udziału w kosztach zewnętrznych nie są istotne. Udzia-
ły kosztów zewnętrznych związanych z emisją pozostałych zanieczyszczeń były 
podobne – dla PM2,5 odpowiednio 27 i 29%, PM10 – 12 i 13% a dla NOx – 28 i 25%.

Zmiany te w przypadku SO2 wynikają z wprowadzenia obostrzeń w zakresie 
zawartości siarki w paliwie, natomiast w przypadku CO2 są następstwem zwiększa-
jącej się pracy przewozowej i związanego z tym zwiększonego zapotrzebowania na 
paliwo. Zmiany udziałów mogą świadczyć o tym, że redukcja emisji zanieczysz-
czeń wynikająca z zastosowanych technologii oczyszczania spalin jest większa niż 
redukcja zużycia paliwa, która jest konieczna, aby zmniejszyć emisję CO2. Wyda-
je się to naturalne, biorąc pod uwagę fakt, że normy emisji CO2 zaczęto wprowa-
dzać dopiero w 2009 roku, kiedy w zakresie emisji zanieczyszczeń takich, jak PM, 
NMVOC oraz NOx obowiązywała już norma Euro 5. 

Podsumowanie

Polityka transportowa prowadzona przez Unię Europejską, realizowana jedno-
cześnie w Polsce, w zakresie emisji zanieczyszczeń jest skuteczna, gdyż prowadzi 
do sukcesywnego zmniejszania emisji zanieczyszczeń, a przez to także do obni-
żania kosztów zewnętrznych z niej wynikających. Działania dotyczące emisji PM, 
NOx, NMVOC a także SO2 dają większe efekty niż działania odnoszące się do emi-
sji CO2, co wynika z istotnego przesunięcia czasowego we wprowadzaniu konkret-
nych norm. 

W Unii Europejskiej spadek emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego był 
widoczny już w 2000 roku, w Polsce rozpoczął się od roku 2012. Różnica ta wynika 
z innego poziomu rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce i w przeciętnym pań-
stwie UE, szczególnie w pierwszym okresie, jaki został poddany analizie. Porówna-
nie zmian zachodzących na rynku polskim oraz UE wskazuje na upodobnienie się 
tych rynków do siebie pod koniec analizowanego okresu – od 2012 roku. Podobień-
stwo to nie oznacza jednak, że rynki te są na tym samym poziomie rozwoju – poziom 
dochodu w przeliczeniu na mieszkańca determinuje pewne różnice, np. w zakresie 
średniego wieku pojazdów, ale oznacza, że polski rynek motoryzacyjny rozwinął 
się już w takim stopniu, że w zakresie emisji zanieczyszczeń powinny na nim za-
chodzić podobne zmiany, jak na rynkach Unii Europejskiej. Należy się spodziewać, 
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że zmiany te będą „przesunięte technologicznie” (będą powodowane zmianami na 
starszych poziomach technologii), ale będą wykazywać taki sam trend, jak w UE. 
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The article presents changes in emission of pollutants such as particulate matter (PM2.5 

and PM10), nitrogen oxides (NOx), Non-methane volatile organic compounds (NMVOC), 
sulfur dioxide (SO2), and carbon dioxide (CO2) resulting from the operation of vehicles in 
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Wprowadzenie

Jednym z ważnych problemów gospodarowania przestrzenią na początku XXI wie-
ku był niekontrolowany rozwój miast i wsi. Rząd starał się zapobiec jego dalszemu 
rozpowszechnianiu i rozrostowi chaosu przestrzennego poprzez ustanowienie no-
wego prawa dotyczącego prowadzenia polityki przestrzennej. Była to wprowadzona 
w 2003 roku Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, która miała powstrzymać niczym niepohamowany rozwój terenów 
zurbanizowanych oraz zastopować rozwój konfliktów przestrzennych, będących 
efektem niejednolitego prawa. Prawo to wzajemnie się wykluczało i nie dawało gmi-
nom jednoznacznych wskazówek, w jaki sposób prowadzić politykę przestrzenną.

W roku 2003 to gmina stała się podstawową jednostką prowadzącą politykę 
przestrzenną i ośrodkiem kreowania rozwoju przestrzennego oraz społecznego Pol-
ski (Kwaśniak, 2014). Dodając do tego aspekt ochrony przyrody, można otrzymać 
gotową receptę na prowadzenie polityki przestrzennej w taki sposób, aby jak naj-
mocniej uwypuklić problemy konfliktów przestrzennych w odniesieniu do ochrony 
przyrody, jak i wzmocnić tę ochronę dzięki instrumentom planowania przestrzen-
nego, które w dzisiejszych czasach stały się jednocześnie elementami prowadzenia 
ochrony środowiska. Istotnym jest ciągłe promowanie istniejących już rozwiązań, 
a także wprowadzanie nowoczesnych narzędzi i zapisów, które powinny być sto-
sowane w miejscowych planach. Ma to zapewnić skuteczne wykorzystanie projek-
towanych form, a także usług ekosystemów, co w efekcie miało poprawić jakość 
życia na terenach zurbanizowanych, ich estetykę oraz wizerunek gminy (Burlińska, 
2013). Realizując te myśli, należy prowadzić politykę przestrzenną w taki sposób, 
aby jak najbardziej ujednolicać ją z polityką prowadzoną przez organy zarządcze 
terenów chronionych, które występują na terenie gminy. Niezbędne jest więc ujed-
nolicenie działań i obranie przez władze gminy oraz zarządy parków narodowych, 
terenów rezerwatów przyrody czy innych obszarów chronionych wspólnej polityki. 
Korzystne byłoby prowadzenie wspólnych działań mających na celu obejmowanie 
dodatkową ochroną w formie aktów prawa miejscowego terenów form ochrony 
przyrody, które to w MPZP byłyby przeznaczane na tereny o ograniczonej zabudo-
wie, bądź o zakazie zabudowy. Warto jednak zaznaczyć, że pod pojęciem terenów 
cennych przyrodniczo należy rozumieć nie tylko obszary objęte ustawową formą 
ochrony przyrody zawartą w ustawie o ochronie przyrody (Ustawa, 2004), ale także 
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obszary, na których występują cenne z perspektywy przyrodniczej gatunki i siedli-
ska priorytetowe dla ochrony w UE, dotychczas nieobjęte formami ochrony (Ki-
stowski, 2007). 

1. Cel i zakres badań

Głównym celem pracy było określenie wpływu występowania przestrzennych 
form ochrony przyrody na gospodarowanie przestrzenią na terenie gminy Stęszew 
w aspekcie prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej. Badanie zostało 
przeprowadzone w oparciu o przegląd dokumentów planistycznych uchwalonych 
przez władze gminy w postaci: MPZP, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego, programu ochrony środowiska dla gminy Stęszew, 
analizy zmian planistycznych w gminie Stęszew w latach 2004–2012 oraz na pod-
stawie ilości wydanych decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Tere-
nu, a także realizacji założeń zawartych w dokumentach strategicznych gminy. 

2. Metodyka badań

W pierwszym etapie badań zebrano dane źródłowe, które obejmowały dane 
statystyczne oraz dokumenty planistyczne dotyczące gminy Stęszew. Zostały one 
pozyskane z Urzędu Miasta i Gminy Stęszew, Głównego Urzędu Statystycznego, 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Poznaniu oraz Wielkopolskie-
go Parku Narodowego. Otrzymane w ten sposób dane w postaci MPZP, SUiKZP, 
analizy planistycznej działań dla gminy Stęszew w latach 2004–2011, Planu Ope-
ratu Zagospodarowania Przestrzennego Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz 
danych statystycznych, zostały poddane dalszemu opracowaniu. MPZP uchwalone 
w latach 2004–2012 zostały zestawione ze sobą w formie tabelarycznej z uwzględ-
nieniem daty uchwalenia Planu. Następnie wykonano w formie graficznej, przy po-
mocy programu QGIS, mapę zestawiającą ze sobą wszystkie obowiązujące obecnie 
MPZP na terenie gminy Stęszew (uchwalone po roku 1996, do roku 2012). Pozwo-
liło to przedstawić przestrzenny rozkład prowadzonej przez gminę polityki. Kolej-
nym etapem prac było sporządzenie mapy obszarów chronionych występujących na 
terenie gminy, które mogą w znaczący sposób oddziaływać na prowadzenie działań 
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planistycznych na terenie Stęszewa. Do takich form zaliczono: Wielkopolski Park 
Narodowy, Obszary Natura 2000 w postaci Ostoi Rogalińskiej, Ostoi Wielkopol-
skiej i Będlewo-Bieczyny. Przestrzenne rozmieszczenie terenów chronionych zo-
stało pozyskane z danych Corine Land Cover dostępnych na stronach Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska i za pomocą programu QGIS przetworzone do war-
stwy wektorowej. 

Kolejnym punktem pracy było przeanalizowanie treści SUiKZP, Planu Ope-
ratu Zagospodarowania Przestrzennego WPN oraz Programu Ochrony Środowiska 
dla gminy Stęszew na lata 2011–2018. Dzięki temu udało się uzyskać najważniej-
sze założenia dotyczące ochrony przyrody na terenie gminy, jakie powinny być 
uwzględniane przez jej władze w trakcie prowadzenia polityki przestrzennej. Anali-
za Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla potrzeb SUiKZP gmi-
ny Stęszew pozwoliła na odniesienie ustaleń do konkretnych terenów gminy oraz 
– po nałożeniu warstwy wektorowej z formami ochrony przyrody – na przeanali-
zowanie, jak ustalenia Studium mogą wpływać na tereny objęte ochroną. Na pod-
stawie danych zawartych w Analizie Planistycznej gminy Stęszew zestawiono ilość 
wydawanych decyzji o WZiZT w poszczególnych obrębach geodezyjnych.

Efektem pracy było opracowanie w programie QGIS mapy wynikowej przed-
stawiającej analizę dokumentów planistycznych sporządzonych w okresie 2004–
2012 dla obszaru gminy Stęszew. 

3. Wyniki badań

Na terenie gminy Stęszew w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 
2012 roku uchwalonych zostało 16 Miejscowych Planów Zagospodarowania Prze-
strzennego, z których zaledwie 13 dotyczyło nowych terenów. Trzy z uchwalonych 
w latach 2004–2012 planów miejscowych dotyczyły zmian dokumentów z lat 1996–
2004, które to zachowały zgodnie z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu 
Przestrzennym swoją ważność. Łączna powierzchnia obszarów objętych Planami 
w analizowanym okresie wyniosła około 356 hektarów (rys. 1). 
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Rysunek 1. Mapa wynikowa – analiza dokumentów planistycznych  
sporządzonych w okresie 2004–2012 dla obszaru gminy Stęszew

Źródło: opracowanie własne.

Poddając analizie główne formy przeznaczania terenów w MPZP, można jed-
noznacznie stwierdzić, że gmina jedynie cząstkowo zrealizowała założenia przyjęte 
w SUiKZP. W analizowanym okresie brak jest dużych powierzchni objętych MPZP, 
które miały być narzędziem prowadzenia ujednoliconej polityki przestrzennej 
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gminy. Można zauważyć, że wprowadzono MPZP dla kierunków związanych 
z ochroną środowiska przyrodniczego. Rada Gminy, przyjmując trzy plany miej-
scowe, w sposób wyraźny ustanowiła zasady wydobywania kruszywa na terenie 
gminy – co wprost koresponduje z założeniami przyjętymi w Studium. Mowa 
o planach miejscowych dla terenów obrębów Rybojedzko, Wronczyn, Jeziorki i To-
miczki, które określały sposób zagospodarowania terenów, na których leżą złoża 
kruszyw. Odmienna sytuacja występuje w przypadku rozwoju rolnictwa, które od-
naleźć można w dokumencie Studium jako jeden z priorytetowych kierunków roz-
woju gminy. W analizowanym okresie nie stwierdzono ani jednego planu odnoszą-
cego się jedynie do kwestii użytków rolnych i gruntów ornych. Jednak w przypadku 
dwóch planów obszary związane z rolnictwem stanowiły znaczący odsetek terenu 
objętych ustaleniami. Zgodnie ze Studium, w miejscowych planach wskazano stre-
fę Aktywności Gospodarczej (MPZP dla terenów przemysłowych i usługowych), 
a także konieczność zachowania istniejącej zabudowy i układu urbanistycznego. 
Jednak wśród dokumentów ustalonych w analizowanym okresie nie znajdują się 
plany mające na celu rozwój elementów infrastrukturalnych. W większości takie 
przypadki rozpatrywane były poprzez wydawanie decyzji WZiZT oraz decyzji o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego. Liczba uchwalonych MPZP w poszczególnych 
latach objętych opracowaniem była zmienna, jednak w całym analizowanym okre-
sie bardzo niska. Uchwalone MPZP odnosiły się głównie do pojedynczych działek 
lub niewielkich zespołów, przez co nie spełniały w pełni zadania postawionego im 
przez ustawę. Warto zauważyć, że na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku 
obowiązywało 41 MPZP, z czego zaledwie 16 było uchwalonych w analizowanym 
okresie. 25 miejscowych planów zostało sporządzonych w oparciu o uchyloną już 
Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity z 1999 roku, Dz.U. nr 15, poz. 139, z późn. zm.). Jednak zgodnie z art. 87 ust. 1 
i art. 88 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, funkcjonują one jako obowiązujące dokumenty. Rok 2004, 
w którym zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, był rokiem, w którym gmina Stęszew nie ustaliła ani 
jednego MPZP, co stanowiło wyraźną opozycję do odpowiednich okresów w latach 
wcześniejszych, kiedy zarówno w roku 2002, jak i 2003 ustalane były co najmniej 
cztery i więcej MPZP. Dopiero rok 2005 był okresem, w którym na terenie gminy 
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uchwalone zostały cztery plany miejscowe w oparciu o nową ustawę. Podobna sy-
tuacja zauważalna jest w roku 2006 i 2008 – uchwalono wtedy odpowiednio sześć 
i trzy plany miejscowe. Niepokojące zjawisko można zauważyć w latach 2007, 2009 
oraz 2012, kiedy to władze gminy nie sporządziły ani jednego miejscowego planu. 
Pozostałe lata charakteryzują się niską liczbą uchwalanych dokumentów (w roku 
2010 uchwalono jeden dokument, natomiast w roku 2011 uchwalone zostały dwa 
największe obszarowo Plany Zagospodarowania Przestrzennego). Mała liczba spo-
rządzonych uchwał znalazła swoje odzwierciedlenie w wysokości stopnia pokrycia 
planistycznego gminy. W analizowanym czasie udział ogólnej powierzchni objętej 
MPZP w odniesieniu do całkowitej powierzchni gminy stopniowo się zwiększał. 
Istotnie jednak, odnosząc się do wszystkich analizowanych lat, jego wartość jest 
relatywnie niska, co można potwierdzić zestawiając wartość wskaźnika z wynika-
mi zamieszczonymi w Raporcie o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych 
w gminach na koniec 2006 roku (Śleszyński i in., 2007). Raport ten kwalifikuje 
gminę Stęszew do grupy gmin leżących w strefach zewnętrznych obszarów me-
tropolitarnych, w tym przypadku metropolii poznańskiej. Średnie pokrycie plani-
styczne dla tej grupy w latach 2004, 2005 i 2006 wynosi odpowiednio 26,4, 32,7 
oraz 37,4%. Wynik osiągnięty w Stęszewie spośród wymienionych w dokumencie 
grup najbardziej zbliżony jest do poziomu charakterystycznego dla gmin z obsza-
rami cennymi przyrodniczo, w przypadku których wynosił on średnio 7,1% w roku 
2004, 9,5% w 2005 oraz 12,9 % w 2006 (analizowana gmina uzyskała w tych latach 
odpowiednio 2,01%; 2,1% oraz 2,14%). Dysproporcje wartości wskaźnika pokrycia 
planistycznego w gminie w odniesieniu do średnich krajowych przedstawiono na 
rysunku 2.

Kolejny dokument, Analiza stanu uwarunkowań prac planistycznych na koniec 
2010, przedstawia duże dysproporcje w wartości wskaźnika na terenie gminy Stę-
szew. Na terenach należących do gmin leżących w zewnętrznych strefach obszarów 
metropolitalnych wskazano pokrycie MPZP na poziomie 41% w roku 2007, 44, 5% 
w 2008 oraz 42, 3% w 2009 (Śleszyński i in., 2011). Natomiast w przypadku gmin 
z obszarami cennymi przyrodniczo, do których zaliczono gminę Stęszew, pokrycie 
planistyczne w roku 2010 wyniosło 17,2%, gdzie średnia wielkość MPZP wynosiła 
242,9 ha. W przypadku gminy Stęszew wskaźnik ten jest niemal 10-krotnie niższy 
i wynosi zaledwie 2,27% na koniec roku 2010 oraz 3,51% w roku 2012.
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Rysunek 2. Wskaźnik pokrycia planistycznego dla poszczególnych grup gmin
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Wartość wskaźnika pokrycia planistycznego gminy Stęszew  
w latach 2004–2012
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Powierzchnia terenów objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego w gminie Stęszew dość znacząco odbiega od średnich uzyskanych 
w podobnych gminach, co daje podstawę do stwierdzenia, że prowadzenie polityki 
przestrzennej przez gminę Stęszew jest nieharmonijne. Jednak w literaturze moż-
na spotkać się z tezą, że najniższym poziomem pokrycia planistycznego charakte-
ryzują się jednostki, w których występują tereny cenne przyrodniczo (Śleszyński 
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i in., 2011). Taki poziom powierzchni objętych ustaleniami MPZP spowodowany 
jest utrudnieniami przebiegu procedury uchwalania Planów, które w istotny spo-
sób są skorelowane z obecnością obszarów cennych przyrodniczo. Tereny te na ob-
szarze Stęszewa zajmują ponad 35% ogólnej powierzchni gminy. Istotne jest tutaj 
zwiększenie wymagań uchwalanych MPZP, zwłaszcza gdy dotyczą one terenów 
Natura 2000. Ich wynikiem powinno być ograniczanie możliwości przeznaczania 
tych terenów na cele produkcyjne, usługowe czy intensywnej zabudowy, zawarte 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowa-
dzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała spodziewane wystąpienie 
takich oddziaływań (na tych obszarach możliwe jest jedynie przeprowadzanie in-
westycji wynikających z nadrzędnego celu publicznego, dla których zgodnie z art. 
34 ustawy o ochronie przyrody nie będzie możliwości zastosowania alternatywnego 
rozwiązania).

Studiując dokumenty planistyczne dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Stę-
szew (MPZP, SUiKZP, POŚ) oraz Analizę stanu i uwarunkowań prac planistycz-
nych w gminach na koniec 2010 roku (Śleszyński i in., 2011), można zauważyć 
ciągły wzrost wydawanych przez gminę decyzji WZiZT, których ilość w poszcze-
gólnych latach wzrastała od 117 w roku 2005, 124 w roku 2006 do 198 w roku 
2008. Łącznie w całym analizowanym okresie władze Stęszewa wydały 778 decyzji 
o warunkach zabudowy (łączna powierzchnia wynosiła 165,1 ha, co stanowiło 27% 
terenów objętych Planami) oraz 127 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go. Najwięcej z nich zostało wydanych dla terenów miasta Stęszew – prawie 26% 
wszystkich decyzji. Powołując się na Analizę stanu i uwarunkowań planistycznych 
na koniec 2010 roku można postawić tezę, że na terenie gminy Stęszew wzrostowi 
liczby wniosków o wydanie WZiZT towarzyszył niewielki, ale ciągły, wzrost te-
renów objętych MPZP. Jest to wyjątek na skalę Polski, gdzie główną tendencją dla 
grupy gmin związanych z występowaniem na ich terenach obszarów parków naro-
dowych jest wzrost wydawanych decyzji z jednoczesnym zahamowaniem wzrostu 
wskaźnika pokrycia planistycznego bądź spadek wydawanych decyzji z jednocze-
snym wzrostem wskaźnika pokrycia planistycznego (Śleszyński i in., 2011).
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Podsumowanie

Dokonując analizy wszystkich dokumentów planistycznych obowiązujących 
w latach 2004–2012 można jednoznacznie stwierdzić, że obecność obszarów chro-
nionych (Natura 2000, WPN) ma istotny wpływ na prowadzenie polityki przestrzen-
nej gminy. We wszystkich dokumentach uchwalonych przez gminę odnaleźć można 
odniesienia do tych obszarów. Studium charakteryzuje te tereny jako obszar poten-
cjalnego rozwoju, zarówno branży turystycznej, jak i mieszkaniowej, ze względu na 
atrakcyjne położenie, bliskość natury oraz wysoką jakość życia. Jednak tereny ob-
jęte powierzchniowymi formami przyrody przez te same dokumenty wskazywane 
są jako problematyczne przy uchwalaniu dokumentów planistycznych. Ze względu 
na dość rozbudowane przepisy dotyczące prowadzenia gospodarki przestrzennej na 
tych terenach, sporządzanie, a przede wszystkim uchwalanie dokumentów plani-
stycznych, jest utrudnione.

Wskaźnik stopnia pokrycia planistycznego dla Stęszewa w istotny sposób od-
biega od średnich odnotowywanych w gminach podobnych. Różnica w wartości 
wskaźnika jest na tyle znacząca, że pozwala stwierdzić, że obecność rozległych 
obszarów chronionych, jakie występują w granicach gminy, negatywnie wpływa 
na jakość prowadzonej polityki przestrzennej. Analizując pojedyncze plany miej-
scowe, odnaleźć można przyczynę takiego stanu. Zdecydowana większość planów 
odnosi się do pojedynczych działek bądź ich zespołów, nie występowała duża ilość 
dokumentów, które tworzyły układ urbanistyczny, przez co powierzchnia pojedyn-
czego opracowania wynosiła zaledwie 45 ha.
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Do najważniejszych przemian we współczesnej gospodarce światowej należą 
zmiany strukturalne, polegające na wyodrębnianiu się nowych ośrodków wzrostu 
oraz przesuwaniu centrów produkcji i handlu z krajów rozwiniętych gospodarczo 
(Północy) do krajów rozwijających się (Południa). W XXI wieku do grona najszyb-
ciej rozwijających się krajów świata (emerging market) z Azji, Ameryki i Euro-
py Środkowo-Wschodniej dołączyły państwa afrykańskie, które zaliczono do gru-
py tak zwanych nowych rynków wschodzących ( frontier market). Gwałtownemu 
przyspieszeniu wzrostu w znakomitej większości 54 zróżnicowanych gospodarek 
Afryki, w tym najsłabiej rozwiniętych krajów Afryki Subsaharyjskiej, towarzyszy-
ło spowolnienie gospodarcze w krajach wysoko rozwiniętych, będących głównymi 
partnerami gospodarczymi Polski. 

W powyższym kontekście podjęta w recenzowanej książce problematyka 
przemian zachodzących w gospodarce Afryki jest aktualna i bardzo ważna za-
równo z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Głównym celem mo-
nografii jest ocena potencjału gospodarczego i możliwości rozwojowych krajów 
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afrykańskich oraz uwarunkowań intensyfikacji współpracy gospodarczej Polski 
z krajami Afryki.

Zasadnicza treść monografii została podzielona na cztery części i czternaście 
rozdziałów. Pierwsza część obejmuje dwa rozdziały, z których pierwszy ma cha-
rakter teoretyczny, a drugi – empiryczny. W pierwszym rozdziale zaprezentowa-
no przegląd i ocenę głównych koncepcji teoretycznych w dotychczasowej ewolucji 
ekonomii rozwoju, analizę prezentowanych w literaturze przedmiotu wyników ba-
dań surowcowej specjalizacji krajów słabo rozwiniętych jako bariery ich rozwoju, 
a następnie omówiono rolę polityki industrializacji i dywersyfikacji struktur go-
spodarczych w procesach rozwojowych krajów słabo zaawansowanych ekonomicz-
nie. Drugi rozdział zawiera wyniki analizy zmian pozycji Afryki we współczesnej 
gospodarce światowej i najważniejszych problemów rozwojowych kontynentu oraz 
ocenę perspektyw rozwoju krajów afrykańskich. W analizie znaczenia gospodar-
czego Afryki uwzględniono miejsce regionu w ekonomicznych klasyfikacjach 
krajów dokonywanych przez międzynarodowe organizacje gospodarcze, udział 
w globalnym PKB, populacji, w międzynarodowych przepływach handlowych 
i kapitałowych. Rozważania poświęcone problemom rozwojowym Afryki obejmują 
szczegółową charakterystykę skali i poziomu ubóstwa, niedorozwoju społecznego, 
nierówności dochodowych, braków infrastrukturalnych, słabości instytucji, nie-
stabilności politycznej i ekonomicznej, a także wielokulturowości regionu. Oceny 
perspektyw rozwoju gospodarek krajów afrykańskim dokonano na podstawie ana-
lizy ich wyposażenia w czynniki produkcji oraz poziomu integracji gospodarczej 
(w skali globalnej i regionalnej).

W drugiej części, składającej się z pięciu rozdziałów, przeprowadzono badania 
potencjału gospodarczego Afryki w podziale na regiony wyróżniane przez ONZ, 
poświęcając każdemu z nich osobny rozdział (rozdziały 3–7). Przeanalizowano 
dynamikę i poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, wielkość i strukturę mię-
dzynarodowych przepływów handlowych i kapitałowych, warunków prowadzenia 
biznesu oraz międzynarodowej konkurencyjności krajów w wyszczególnionych 
regionach. Na podstawie otrzymanych wyników zidentyfikowano sektory i rynki 
(kraje) o największym potencjale gospodarczym, najbardziej perspektywiczne dla 
potencjalnej współpracy gospodarczej Polski z regionem Afryki Wschodniej, Afry-
ki Południowej, Afryki Środkowej, Afryki Zachodniej i Afryki Północnej.
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Trzecią część poświęcono problematyce stosunków gospodarczych Unii Eu-
ropejskiej z Afryką i podzielono na trzy rozdziały. W pierwszym z nich (rozdział 
8 pracy) przedstawiono proces instytucjonalizacji stosunków gospodarczych UE 
z Afryką, przesłanki i uwarunkowania rozwoju współpracy UE z Afryką oraz cha-
rakterystykę wymiany towarów, usług i przepływów kapitału między UE a kraja-
mi Afryki. W kolejnych dwóch rozdziałach zawarto bardziej szczegółową analizę 
stosunków gospodarczych UE z Afryką – tak w wymiarze instytucjonalnym, jak 
i realnym – w podziale na kraje Afryki Subsaharyjskiej (rozdział 9) i kraje Afryki 
Północnej (rozdział 10). 

W czwartej części, obejmującej cztery rozdziały, zaprezentowano wyniki ba-
dań dotyczących współpracy gospodarczej między Polską a Afryką. W jedenastym 
rozdziale zawarto analizę wymiany handlowej i przepływów kapitałowych między 
Polską a krajami Afryki (w układzie całego kontynentu, wybranych regionów oraz 
krajów – najważniejszych partnerów handlowych Polski). W dwunastym rozdziale 
przedstawiono interesujące rezultaty autorskich badań (sondażu diagnostycznego) 
przeprowadzonych wśród afrykańskich przedsiębiorstw, dotyczących ich współpra-
cy gospodarczej z Polską (motywów, rodzajów, dziedzin oraz barier współpracy). 
W trzynastym rozdziale określono czynniki intensyfikacji rozwoju polsko-afrykań-
skich stosunków gospodarczych oraz dokonano oceny dotychczasowej polityki Pol-
ski w sferze wspierania rozwoju współpracy z Afryką. Ostatni, czternasty rozdział, 
zawiera najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań i rekomendacje dla 
kształtowania polskiej polityki gospodarczej oraz strategii polskich przedsiębiorstw 
w celu stymulowania ekspansji na afrykańskie rynki.

Recenzowana monografia zasługuje na szczególne uznanie co najmniej 
z trzech powodów. Po pierwsze, ze względu na aktualność i ważność podjętej te-
matyki. Po drugie, ze względu na kompleksowość ujęcia obszernej, złożonej proble-
matyki rozwoju i pozycji krajów Afryki w gospodarce światowej oraz stosunków 
gospodarczych Polski z Afryką. Po trzecie zaś, ze względu na wypełnienie istotnej 
luki w polskiej literaturze, wynikającej z braku całościowych, głębokich analiz pro-
blemów rozwojowych krajów Afryki w kontekście ich roli w gospodarce świato-
wej i współpracy z Polską. Do zalet pracy należy również jej logiczna konstrukcja, 
przejrzysty sposób prowadzenia wywodów, dyscyplina słowa, aktualność i staranne 
opracowanie materiału statystycznego (tabel, wykresów i rysunków). 
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Podsumowując, ocenianą książkę uważam za wartościowe, kompleksowe 
źródło wiedzy o gospodarce i problemach rozwojowych współczesnej Afryki, 
o wysokich walorach poznawczych i aplikacyjnych. Praca może być uniwersalną 
pomocą wykorzystywaną w kształceniu studentów na polskich uczelniach, a także 
interesująca lekturą dla szerszego grona czytelników zainteresowanych problema-
tyką pozycji Afryki w globalnej gospodarce. Monografia może być także przydatna 
w kształtowaniu polityki gospodarczej, tak na poziomie rządu, jak i polskich przed-
siębiorstw prowadzących działalność na rynkach afrykańskich.


