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Jakub Boratyński*

ZNACZENIE GAZU ZIEMNEGO JAKO SUROWCA
ENERGETYCZNEGO W POLSCE I INNYCH KRAJACH UE
– ANALIZA PORÓWNAWCZA DLA LAT 1995–20081

THE ROLE OF NATURAL GAS AS ENERGY SOURCE IN POLAND
AND OTHER EU MEMBER STATES – A COMPARATIVE ANALYSIS
FOR THE YEARS 1995–2008

Abstract
In the light of the comparative analysis presented in the article it can be stated that in the years
1995–2008 the share of natural gas as an energy source in the EU countries generally increased
(with some exceptions). The main contribution was by the electricity sector, but also some industries
recorded significant growth in this respect; in the household sector, the second largest gas consumer, the increase was relatively small however. The most important source of growth in demand for
natural gas was the substitution in within the fuel mix (replacing coal and fuel oil with gas), as well
as an overall increase in energy demand. The limiting factor of the increase in demand for gas has
been the growing share of renewables in the energy mix. Poland, compared to EU countries, is
characterized by relatively low (though growing) share of gas, especially in the energy sector, which
also means a significant potential to increase the scale of the use of this fuel. Examples of individual
countries show that under favorable conditions the share of gas in the energy mix can improve significantly even in a relatively short time (several years).
Keywords: natural gas, energy mix
JEL classification: Q41, Q42.

Dr, adiunkt, Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki.
Artykuł powstał w ramach projektu pt. „Perspektywa eksploatacji złóż gazu łupkowego
w Polsce w świetle koncepcji «przekleństwa zasobów naturalnych»”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/B/HS4/04800).
*
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Wstęp
Istnieją co najmniej dwa powody, dla których można spodziewać się wzrostu
znaczenia gazu ziemnego jako surowca energetycznego w nadchodzących latach.
Po pierwsze, polityka zmierzająca do redukcji emisji gazów cieplarnianych (w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego w UE oraz ewentualnego globalnego
porozumienia dotyczącego redukcji emisji) promuje de facto wykorzystanie gazu,
kosztem charakteryzującego się większą emisyjnością węgla. Po drugie, przykład
USA i perspektywa – choć niepewna – wydobycia gazu łupkowego lub jego importu w postaci skroplonej wskazuje na potencjał zwiększenia podaży tego surowca.
W tym kontekście pojawia się pytanie o możliwą skalę absorpcji gazu ziemnego w polskiej gospodarce. Niniejszy artykuł wprawdzie nie udziela odpowiedzi
(wymaga to interdyscyplinarnego podejścia i szczegółowej analizy uwarunkowań
technicznych, instytucjonalnych i ekonomicznych), ale jest próbą przedstawienia
roli gazu jako źródła energii w Polsce i krajach UE. To także prezentacja, jak
zmienia się jego udział w miksie energetycznym. Zostaną wskazane źródła zmian
zapotrzebowania na ten surowiec. Analiza porównawcza opiera się na bazie danych WIOD (World Input-Output Database) zawierającej ujednolicone dane o zużyciu energii w podziale sektorowym.

Dane i metodyka badań
Źródłem danych wykorzystanych w analizie jest opublikowana w 2012 roku
baza WIOD2. Zawiera ona m.in. informacje o zużyciu energii i emisjach w podziale na 35 sektorów (gałęzi) gospodarki, na poziomie działów/podsekcji klasyfikacji NACE rev. 1 (odpowiadającej Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2004 r.),
dla lat 1995–2009. Zużycie energii w każdym sektorze ujęte jest w podziale na
26 źródeł/rodzajów energii obejmujących spośród paliw: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, ropę naftową, olej napędowy, benzynę, paliwo lotnicze, lekki i ciężki olej opałowy, naftę, pozostałe przetwory ropy naftowej, gaz ziemny,
pozostałe paliwa gazowe, odpady, biodiesel, inne biopaliwa, biogaz, inne paliwa
odnawialne. Ponadto wyróżniona jest energia jądrowa, a także energia ze źródeł odnawialnych (wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła)
– wodna, geotermalna, słoneczna, wiatrowa. Co więcej, jako odrębne kategorie
wskazano energię elektryczną i ciepło (źródła/rodzaje energii ujęto w kategorii
„pozostałe”). Wszystkie wielkości wyrażone są w teradżulach (TJ).
2
M. P. Timmer, The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods,
„WIOD Working Paper” 2012, no. 10; http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf
[dostęp: 3.12.2014].
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Dane o zużyciu energii podawane są w bazie WIOD w dwóch wariantach
– jako zużycie energii brutto oraz jako tzw. emission relevant energy use3. Ta
druga kategoria nie obejmuje paliw zużywanych w celach nieenergetycznych
(np. gaz ziemny zużywany jako surowiec w produkcji chemicznej) ani paliw wykorzystanych w transformacji surowców/produktów energetycznych (np. węgiel
zużywany do produkcji koksu lub ropa naftowa podlegająca rafinacji). Z kategorii tej nie są natomiast wyłączone produkty energetyczne zużywane do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (wobec czego z perspektywy całej gospodarki
występuje tutaj podwójne liczenie – np. zawartość energetyczna paliwa znajduje odzwierciedlenie w wytworzonej energii elektrycznej). W niniejszej pracy
wszystkie obliczenia dokonywane są na podstawie kategorii emission relevant
energy use, przy czym dane dotyczące gospodarki jako całości obejmują tylko
energię pierwotną (a więc po odjęciu energii elektrycznej i cieplnej). Gaz ziemny zaś zużywany jako surowiec nieenergetyczny nie został wzięty pod uwagę
w analizie.
Wszelkie wyniki opisujące zmiany w czasie odnoszą się do okresu 1995–
2008, mimo że baza zawiera także informacje dla roku 2009. Biorąc pod uwagę widoczne już wyraźnie w roku 2009 skutki globalnego kryzysu finansowego
– w postaci znaczącego spadku produkcji i zapotrzebowania na energię w niektórych gospodarkach – uznano, że do zilustrowania tendencji na rynku energii
lepsze będzie skrócenie próby o jeden rok.
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Tab. 1. Oznaczenia krajów stosowane na wykresach
AUT

BEL
BGR
CZE
DEU
DNK
ESP

Austria
Belgia
Bułgaria
Czechy
Niemcy
Dania
Hiszpania

EST
FIN
FRA
GBR
GRC
HUN
IRL

Estonia
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Grecja
Węgry
Irlandia

ITA
LTU
LUX
LVA
NLD
POL
PRT

Włochy
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Holandia

ROU
SVK
SVN
SWE
UE

Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Unia Europejska

Polska
Portugalia

Źródło: opracowanie własne

Rola gazu ziemnego jako źródła energii w krajach UE
Udział gazu ziemnego w miksie energetycznym w krajach Unii Europejskiej
jest bardzo zróżnicowany (zob. wykres 1; wyjaśnienia stosowanych oznaczeń zawiera tabela 1). Sięga on 47% w Holandii (wedle danych z 2008 r.) i przekracza
40% w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Węgrzech, podczas gdy w licznej grupie krajów mieści się on w granicach 9–14%. Do tej ostatniej grupy należy także
Polska z udziałem gazu ziemnego wynoszącym 11% energii pierwotnej. Średnia
dla całej UE wynosi przy tym ok. 25%.
Zmiany udziału gazu ziemnego w miksie energii pierwotnej w okresie 1995–
2008 ilustruje wykres 2. Na osi pionowej zaznaczono udział gazu w roku 2008, na
poziomej zaś – w 1995 roku. Punkty leżące powyżej linii nachylonej pod kątem
45° wskazują zatem na kraje, w których omawiany udział wzrósł we wskazanym
okresie, natomiast punkty poniżej linii – państwa, w których nastąpił spadek tego
udziału. W tej drugiej grupie znajduje się tylko 5 spośród 25 państw4 – w szczególności istotny spadek świadectwa udziałowego gazu w energii pierwotnej nastąpił w Rumunii (z 44 do 31%) i Bułgarii (z 20 do 13%). Generalna tendencja jest
jednak przeciwna. Wyraża się ona zwiększeniem udziału gazu z 20 do 25% na poziomie całej UE. Przy tym w kilku krajach wzrost ten był bardzo znaczący – m.in.
we Włoszech (z 29 do 41%), w Wielkiej Brytanii (z 30 do 41%), a także w Grecji
(z blisko zerowego udziału do 9%). Najbardziej spektakularne zmiany odnotowano jednak w Portugalii i Hiszpanii, gdzie dzięki importowi gazu z Algierii udział
tego surowca w miksie energii pierwotnej wzrósł, odpowiednio z zera do 18%
oraz z 8 do 26%. Zużycie gazu ziemnego w Polsce wpisuje się w ogólną tendencję. Jednakże wzmożone wykorzystywanie tego surowca w latach 1995–2008
było umiarkowane (z 7 do 11%)5.
4
Spośród obecnych 28 krajów członkowskich UE w zestawieniu nie występuje Chorwacja,
dla której brak jest danych w bazie WIOD, a także Malta i Cypr, które, według tych samych danych,
w latach 1995–2009 nie zużywały w ogóle gazu w celach energetycznych.
5
Por. M. Plich, J. Skrzypek, Trendy w zużyciu energii w Polsce w latach 1996–2012. Konferencja Środowisko Przyrodnicze a Rozwój, Łódź, 13–15 października 2014.

9
50

NLD
45

HUN

GBR

ITA

40

35

LVA

2008

30

IRL

ESP

25

DEU
20

PRT

AUT

LUX
LTU

CZE

15

POL
10

BEL
EU

ROU

SVK

EST
FIN

GRC

FRA
BGR

DNK
SVN

5

SWE

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1995

Wykres 2. Zmiany udziału gazu ziemnego w zużyciu energii pierwotnej w krajach UE
w latach 1995–2008 (w %)
Źródło: oprac. własne na podstawie danych WIOD

Pełniejszy obraz zmian miksu energetycznego daje spojrzenie na sektory
gospodarki. Z tej perspektywy zarówno zróżnicowanie udziału gazu ziemnego
między krajami, jak i tendencje jego zmian w czasie, okazują się bardzo niejednorodne (zob. wykresy 3–5). Głównymi odbiorcami gazu ziemnego są dwa
sektory gospodarki – sektor produkcji energii elektrycznej (obejmujący także
– w klasyfikacji stosowanej w bazie WIOD – ciepłownictwo oraz dystrybucję
gazu i wody) oraz gospodarstwa domowe. Ta pierwsza gałąź zużywa w UE średnio ok. 1/3 całej ilości surowca wykorzystywanego w celach energetycznych.
A konsumpcja w gospodarstwach domowych generuje z kolei 26% całkowitego
zużycia. Kolejnymi odbiorcami gazu są: sektor chemiczny (5%, z wyłączeniem
wykorzystania gazu jako surowca nieenergetycznego), metalurgiczny (5%), produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych (4%; do tego sektora zalicza
się m.in. produkcję cementu, ceramiki i szkła) oraz przemysł spożywczy (3%).
Łącznie tych sześć gałęzi zużywa ponad 3/4 gazu ziemnego wykorzystywanego
w UE w celach energetycznych.

10
W przypadku Polski ranking ten wygląda nieco inaczej (zob. wykres 4).
Przede wszystkim udział sektora gospodarstw domowych w zużyciu gazu ziemnego (30%) jest dwukrotnie wyższy niż sektora energetycznego (15%), a zarazem, podobnie jak w UE, te dwie gałęzi łącznie są największymi odbiorcami
gazu. Kolejne miejsca zajmują: produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych, produkcja metali i wyrobów z metali, produkcja spożywcza oraz przemysł
rafineryjny (łącznie z produkcją koksu). Warto zwrócić uwagę, że spośród sześciu
obszarów będących największymi odbiorcami gazu dla celów energetycznych
pięć pokrywa się z sektorami występującymi w analogicznym zestawieniu dla
całej UE (choć występują w innej kolejności).
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Produkty chemiczne
Metale i wyroby z metali
Wyroby z pozostałych surowców…
Produkty spożywcze i tytoniowe
0

5

10

15

20

25

30

35

30

35

Wykres 3. Udziały sektorów w zużyciu gazu ziemnego w UE w 2008 r.
(najwięksi odbiorcy, w %)
Źródło: oprac. własne na podstawie danych WIOD
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Wykres 4. Udziały sektorów w zużyciu gazu ziemnego w Polsce w 2008 r.
(najwięksi odbiorcy, w %)
Źródło: oprac. własne na podstawie danych WIOD.

Udział gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej jest w państwie polskim jednym z najniższych pośród krajów UE – w 2008 roku wyniósł on 3,5%,
przy średnim udziale w krajach unijnych na poziomie 19%. W przypadku konsumpcji gospodarstw domowych dystans Polski do średniej UE został wyraźnie
zmniejszony (14% vs. 25%)6. W sektorze chemicznym udział gazu jako źródła
W przypadku danych sektorowych (inaczej niż w przypadku danych zagregowanych) przedstawiane w tej pracy udziały odnoszą się do sumy zużywanej energii, łącznie z energią elektryczną i cieplną.
6
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Wykres 5. Udział gazu ziemnego w łącznym zużyciu energii w wybranych sektorach, 2008 r.
(w %)
Źródło: oprac. własne na podstawie danych WIOD.
Suma ta nie obejmuje jednak – zgodnie z zasadą przyjętą w całym artykule – produktów energetyczKraj
Ogółem Energetyka
Konsumpcja
Chemia
Metale
Niemetaliczne
Żywność
nych podlegających
transformacji
(np. węgiel
na koks
lub ropa
naftowa
na olej napędowy/opałowy).
UT

Austria

.9

EL

Belgia

.4

GR

Bułgaria

7.2

1
7
0

-1.1

-1.3

6.4

9.7

2.6

5.4

-3.7

1.4

15.0

2
1
-

6.7
6
5.4

-

7.
1
2.

-4.1

1.1

2.5

6

-27.0

7

-

26.
15.
16.
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energii jest najniższy wśród krajów należących do Unii (5% przy średniej w UE
wynoszącej 35%). W przemyśle metalurgicznym i spożywczym wkład ten jest
z kolei o 1/4–2/5 niższy od średniej wartości w krajach unijnych. Wśród wyszczególnionych sektorów jedynie gałąź przetwórstwa surowców niemetalicznych
zbliża się do średniego poziomu państw Unii (35% vs. 37%).
Tab. 2. Zmiany udziału gazu ziemnego w miksie energetycznym w okresie 1995–2008, w punktach procentowych*
Kraj
AUT

Austria

Ogółem Energetyka
1,9

–1,1

Kon
sumpcja
–1,3

Chemia

Metale

26,4

–6,7

NiemetaŻywność
liczne
–4,1

–1,1

BEL

Belgia

7,4

9,7

2,6

15,4

7,6

2,5

26,6

BGR

Bułgaria

–7,2

–3,7

1,4

–15,0

15,4

–27,0

15,7

CZE

Czechy

0,2

–0,9

2,6

–2,0

2,8

11,7

16,5

DNK

Dania

EST

Estonia

–2,0

7,0

–0,1

30,0

8,4

0,3

3,6

2,0

2,2

–0,3

15,7

–3,8

–0,8

21,6

FIN

Finlandia

1,1

1,4

0,3

1,9

0,9

8,9

5,7

FRA

Francja

3,3

1,7

7,6

0,2

–3,2

–1,8

–3,9

GRC

Grecja

8,5

17,4

2,4

15,7

12,8

7,3

12,0

ESP

Hiszpania

18,3

28,9

6,9

32,4

–0,4

15,0

28,4

NLD

Holandia

5,2

3,9

–9,3

0,6

–8,5

5,8

–6,1

IRL

Irlandia

9,0

22,8

4,8

–4,8

47,9

–7,5

0,8

LTU

Litwa

2,8

7,3

–1,5

–3,2

–0,5

2,2

22,9

LUX

Luksemburg

3,2

75,6

–2,6

–8,2

11,2

32,2

–26,2

LVA

Łotwa

7,2

23,1

0,3

32,9

4,6

5,7

14,2

DEU

Niemcy

3,2

5,2

2,1

–5,8

0,5

2,4

10,6

POL

Polska

4,4

3,0

–1,2

1,6

4,2

16,9

20,6

PRT

Portugalia

18,2

27,5

4,0

13,8

24,7

31,1

14,8

ROU

Rumunia

–13,0

–10,3

–2,8

–2,0

–1,0

–22,9

–15,1

SVK

Słowacja

–3,5

–2,7

–0,2

–13,3
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w przypadku gospodarki ogółem – udział w energii pierwotnej; w sektorach – udział w energii obejmującej także energię elektryczną i cieplną.
*

Źródło: oprac. własne na podstawie danych WIOD.
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Na poziomie sektorowym udziały gazu w miksie energetycznym charakteryzują się większym zakresem zmian w analizowanym okresie – 1995–2008 (zob.
tabela 2). Wyjątek stanowi sektor gospodarstw domowych, w którym mimo pewnej tendencji wzrostowej w UE jako całości, analizowany wkład jest dość stabilny.
Natomiast w innych gałęziach modyfikacje następujące w poszczególnych krajach
członkowskich przekraczają niejednokrotnie 20 lub w niektórych przypadkach
nawet 30 punktów procentowych. Warto zatem zwrócić uwagę, że na przestrzeni
zaledwie 13 lat miks energetyczny sektorów może się zmienić bardzo znacząco,
nawet w stosunkowo dużych (choć niekoniecznie tych największych i najwyżej rozwiniętych) gospodarkach. Przywołać tu trzeba przykłady Włoch i Hiszpanii, gdzie
omawiany udział wzrósł, odpowiednio o ok. 29 i 30 p.p. w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W skali całej UE największy przyrost nastąpił
właśnie w tym sektorze (o blisko 9 p.p.), co wskazuje, iż elektroenergetyka i ciepłownictwo zawodowe najsilniej wpływały – od strony popytu – na rozwój rynku
gazu ziemnego. Istotny stał się także wzrost w przetwórstwie spożywczym (o blisko
7 p.p.). W pozostałych sektorach wyróżnionych w tabeli 1, na poziomie UE jako
całości, obserwowano wyłącznie zwiększenie wartości (od 1 p.p. do 3 p.p.), przy
czym w przypadku gałęzi chemicznej było to złożenie różnokierunkowych zmian.
W Polsce zmiany okazały się stosunkowo niewielkie, za wyjątkiem produkcji spożywczej i produkcji z surowców niemetalicznych, gdzie nastąpiły istotne zwiększenia udziału gazu ziemnego – odpowiednio o blisko 21 p.p. i 17 p.p.
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Wykres 6. Dekompozycja zmian zużycia gazu ziemnego w krajach UE w okresie 1995–2008 (w %)
Źródło: oprac. własne na podstawie danych WIOD.

Użyteczną metodą analizy źródeł zmian określonych wielkości (zazwyczaj
powiązanych z produkcją – takich jak zatrudnienie, zużycie energii, emisje)
w czasie jest metoda dekompozycji strukturalnej7. Wykres 6 przedstawia rezultaty zastosowania jej dotyczące modyfikacji zużycia gazu ziemnego jako
7
Por. E. Dietzenbacher, B. Los, Structural decomposition techniques: sense and sensitivity, „Economic Systems Research” 1998, no. 10 (4). Jednym z wielu przykładów jest: R. Wood,
Structural decomposition analysis of Australia’s greenhouse gas emissions, „Energy Policy” 2009,
no. 37 (11) – artykuł poświęcony analizie źródeł zmian emisji gazów cieplarnianych w Australii.
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surowca energetycznego w krajach UE. Punkty na tym rysunku przedstawiają
procentową zmianę eksploatacji surowca, która nastąpiła w okresie 1995–2008.
Z kolei słupki pokazują, w jakim stopniu do tego efektu przyczyniają się następujące czynniki:
• zmiana zapotrzebowania na energię ogółem,
• modyfikacja sektorowej struktury zapotrzebowania na energię,
• zmiany udziałów paliw w zużyciu energii (na szczeblu sektorów),
• przekształcenia udziałów gazu ziemnego w zużyciu paliw (na szczeblu
sektorów).
Wkład („kontrybucja”) każdego z wymienionych elementów rozpatrywany jest przy założeniu ceteris paribus – np. ocena wpływu czynnika 1 wyraża
teoretyczną zmianę zużycia gazu następującą przy wzroście/spadku łącznego zapotrzebowania na energię w gospodarce, faktycznie zaobserwowaną w okresie
1995–2008, ale zakładając, że struktura sektorowa zapotrzebowania energetycznego, a także miks energetyczny w każdej z gałęzi, pozostałyby niezmienione
(takie jak w 1995 r.). Suma wysokości słupków utrzymuje się na równym poziomie co faktyczna modyfikacja związana z potrzebą korzystania z gazu w okresie
1995–2008. Do paliw zaliczono – poza gazem ziemnym – także węgiel kamienny,
brunatny i koks oraz oleje opałowe, biorąc pod uwagę, że produkty te konkurują
z gazem w większości zastosowań. Na wykresie 6 pominięto Portugalię, Hiszpanię i Grecję, ponieważ w krajach tych wyjściowy poziom zużycia gazu (w 1995 r.)
był bardzo niski lub wręcz zerowy (w Portugalii), wobec czego procentowe przyrosty albo znacząco wykraczają poza skalę odnoszącą się do innych państw, albo
też w ogóle nie są zdefiniowane.
Wyniki dekompozycji wskazują, że głównym procesem przyczyniającym
się do wzrostu zapotrzebowania na gaz niemal we wszystkich krajach była
substytucja następująca w ramach samego miksu paliwowego. Polegała ona
na zastępowaniu gazem ziemnym innych paliw podlegających spalaniu – węgla, koksu i olejów opałowych. Drugim czynnikiem prowzrostowym okazało
się ogólne zwiększenie zużycia energii, choć dotyczy ono zaledwie ok. połowy
państw – np. w Polsce łączne zużycie energii spadło w analizowanym okresie, dzięki temu, że tempo poprawy efektywności energetycznej (na poziomie
całej gospodarki) przewyższało tempo wzrostu gospodarczego. Natomiast we
wszystkich krajach zmiany udziału paliw w miksie energetycznym poszczególnych sektorów były czynnikiem obniżającym zapotrzebowanie na gaz – efekt
ten jest odzwierciedleniem wzrostu roli odnawialnych źródeł energii. Wreszcie
przekształcenia gałęziowej struktury gospodarek przeważnie prowadziły do obniżenia popytu na gaz, co świadczy o przesunięciu ciężaru produkcji do gałęzi
o relatywnie niskiej energochłonności. Ten czynnik okazał się jednak, uśredniając, najmniej znaczący.
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Teoretyczny potencjał wzrostu zużycia gazu ziemnego w Polsce
Jak wynika z analizy porównawczej przedstawionej w poprzednim punkcie,
udział gazu ziemnego w zużyciu energii w najbardziej znaczących (pod względem zapotrzebowania na gaz) sektorach jest w Polsce znacząco niższy niż w UE.
Różnica ta stała się szczególnie istotna w przypadku sektora produkcji energii
elektrycznej. Jednocześnie sytuacja taka oznacza, że istnieje znaczący teoretyczny
potencjał wzrostu zużycia gazu ziemnego. Dla zilustrowania tego hipotetycznego
potencjału, a zarazem dystansu, jaki dzieli polski kraj od państw unijnych w zakresie wykorzystania tego surowca, można przeprowadzić prostą symulację (na
podstawie tych samych danych z bazy WIOD). Przyjmijmy, że w każdym z sektorów w Polsce w 2008 roku udział gazu w zużyciu energii zrównuje się ze średnim
wkładem dla tej samej gałęzi w całej UE. Wówczas zużycie gazu na polskiej ziemi zwiększyłoby się o 125% w stosunku do poziomu faktycznie obserwowanego.
Gdyby natomiast – w alternatywnym wariancie tej „symulacji” – przyjąć, że ze
średnią dla UE zrównują się udziały gazu w miksie paliwowym (obejmującym
– obok samego gazu – węgiel kamienny i brunatny, koks oraz oleje opałowe),
wówczas zużycie gazu wzrosłoby niemal trzykrotnie, o 198,5%.
Oczywiście realizacja tego teoretycznego potencjału jest w praktyce, zwłaszcza w stosunkowo krótkim okresie, znacznie ograniczona, m.in. dlatego, że wymagałaby poniesienia bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, szczególnie
w sektorze elektroenergetycznym (budowa elektrowni i elektrociepłowni gazowych), rozwoju infrastruktury przesyłowej i magazynowej, wymiany urządzeń
po stronie odbiorców (np. w gospodarstwach domowych) itd. Ponadto potencjał
teoretyczny rozpatruje się w oderwaniu od m.in. kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Kaliski i in.8 podają na przykład (biorąc m.in. pod uwagę planowane
inwestycje w bazujące na gazie moce w elektroenergetyce, możliwości zwiększenia konsumpcji przez gospodarstwa domowe itp.), że w perspektywie dekady
realistyczny staje się wzrost zapotrzebowania o ok. 1/3, a w wariancie optymistycznym – o nieco ponad 100%.
Z kolei symulacje z wykorzystaniem modelu PRIMES, przygotowywane dla
państw UE na zlecenie Komisji Europejskiej9, prowadzą do prognoz umiarkowanego wzrostu zużycia gazu ziemnego w Polsce – o 48% w okresie 2010–2030
i o 70% w okresie 2010–2050. Przewidywania te wydają się nie wyczerpywać
wskazanego wyżej teoretycznego potencjału zwiększenia eksploatowania tego
M. Kaliski, M. Krupa, A. Sikora, Potencjał polskiego rynku elektroenergetyki jako możliwy
kierunek monetyzacji polskiego gazu łupkowego, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
9
European Commission, EU Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050. Reference Scenario 2013; http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_update_2013.pdf [dostęp: 3.12.2014].
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rodzaju surowca (choć porównania powinny być dokonywane ostrożnie, ze
względu na różne okresy, których dotyczą podawane wyniki).
Jak wskazuje m.in. raport Międzynarodowej Agencji Energii10, głównym
czynnikiem decydującym o substytucji innych surowców energii gazem ziemnym
są relacje cen energii z poszczególnych źródeł. W tym kontekście należy ponownie
wskazać na przywołane we wstępie pobudki, które mogą mieć istotne znaczenie
dla kształtowania cen. Są to: potencjalna eksploatacja złóż gazu łupkowego11 oraz
polityka klimatyczna. W odniesieniu do tej ostatniej można stwierdzić, że wzrost
opłaty za emisję CO2 zwiększa konkurencyjność gazu w stosunku do innych paliw (węgla i pochodnych ropy naftowej) ze względu na niższą emisyjność. Analiza porównawcza wyników symulacji skutków polityki klimatycznej na podstawie
wielu różnych modeli, przedstawiona przez Knopf i in.12, wskazuje, że np. przy
ścieżce redukcji emisji o 80% do 2050 roku (spójnej z aktualnymi założeniami
polityki klimatycznej UE), szacunki opłat za nie w 2030 roku wahają się w granicach 61–169 euro za tonę ekwiwalentu CO2. Jest to poziom istotnie zwiększający konkurencyjność gazu ziemnego, wyższy niż występujący w cytowanych
wyżej prognozach z modelu PRIMES (35 euro za tonę CO2). Można zatem uznać,
że stopień realizacji potencjału wzrostu zużycia gazu ziemnego w przyszłości łączy się ze znaczną niepewnością.

Podsumowanie i wnioski
W świetle przedstawionej w artykule analizy porównawczej można stwierdzić, że w latach 1995–2008 udział gazu ziemnego jako surowca energetycznego
w krajach UE generalnie wzrastał (z pewnymi wyjątkami). Przyczyniały się do tego
przede wszystkim zmiany w sektorze elektroenergetycznym. Było to także spowodowane przekształceniami w niektórych gałęziach przemysłu. W sektorze gospodarstw domowych, będącym drugim po elektroenergetyce nabywcą gazu, wzrost
określa się jako relatywnie mały. Najważniejszym źródłem wzrostu popytu na gaz
ziemny była substytucja w ramach miksu paliwowego – zastępowanie gazem węgla
i olejów opałowych. Pobudką stało się również ogólne zwiększenie zapotrzebowa10
International Energy Agency, Are We Entering a Golden Age of Gas, „World Energy Outlook”
2011, Special Report; http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2011/WEO2011_GoldenAgeofGasReport.pdf [dostęp: 3.12.2014].
11
Problematykę potencjalnych skutków eksploatacji gazu łupkowego w Polsce omawiają
m.in. J. Kronenberg, Shale Gas Extraction in Poland in the Context of Sustainable Development,
„Problems of Sustainable Development” 2014, no. 9 (2) oraz M. Plich, Determinants of Modelling
the Impact of Possible Shale Gas Extraction in Poland, [in:] R. Bardazzi, L. Ghezzi (eds.), Macroeconomic Modelling for Policy Analysis, Firenze University Press, Firenze 2013.
12
B. Knopf, Y. H. Chen, E. De Cian et al, Beyond 2020 – Strategies and costs for transforming
the European energy system, „Climate Change Economics” 2013, no. 4.

17
nia na energię. Z kolei czynnikiem ograniczającym skalę wzrostu popytu na gaz był
wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Polska na tle
krajów UE charakteryzuje się niskim (choć rosnącym) udziałem gazu, zwłaszcza
w sektorze elektroenergetycznym, co zarazem oznacza znaczący potencjał zwiększenia skali wykorzystania tego paliwa. Przykłady poszczególnych państw wskazują, że w sprzyjających warunkach wykorzystywanie gazu w miksie energetycznym
może znacznie wzrosnąć już w kilkunastoletnim okresie.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę zróżnicowania i zmian roli gazu ziemnego jako źródła energii
w Polsce i krajach UE, a także podjęto próbę wskazania czynników determinujących zmiany zapotrzebowania na ten surowiec. Do tego celu wykorzystana została baza danych WIOD, zawierająca
ujednolicone dane o zużyciu energii w podziale sektorowym.
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Wyniki wskazują, że w latach 1995–2008 udział gazu ziemnego jako surowca energetycznego
w krajach UE generalnie wzrastał, do czego przyczyniały przede wszystkim zmiany w sektorze
elektroenergetycznym, ale także w niektórych gałęziach przemysłu. Najważniejszym źródłem wzrostu popytu było zastępowanie gazem pozostałych paliw – węgla i olejów opałowych, a ponadto
ogólny wzrost zapotrzebowania na energię. Czynnikiem osłabiającym tę tendencję był wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii. Stosunkowo niski udział gazu ziemnego w Polsce – zwłaszcza
w sektorze elektroenergetycznym – świadczy o znaczącym teoretycznym potencjale zwiększenia
skali wykorzystania tego paliwa. Przykłady poszczególnych państw wskazują, że w sprzyjających
warunkach udział gazu w miksie energetycznym może znacząco wzrosnąć już w kilkunastoletnim
okresie.
Słowa kluczowe: gaz ziemny, miks energetyczny.
Numer klasyfikacji JEL: Q41, Q42.

Rafał Grupa*
Mateusz Kozieł**

POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE
POLSKIEJ GOSPODARKI
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Abstract
The paper presents the EU affects the functioning of the Polish economy. Presented multiple importance of the EU aid, which has a positive effect on the functioning of the country. It shows that
EU funds have a definite influence on the development and functioning of both the international and
the country economy, particularly the regional economy. The study was prepared on the literature
method of analysis and synthesis of the collected material.
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Wstęp
Różnice w rozwoju poszczególnych regionów Unii Europejskiej stały się
przyczyną stosowania we Wspólnocie wspólnej dla wszystkich polityki regionalnej. Jednakże rozbieżności ekonomiczne, społeczne i przestrzenne były tak duże,
iż osiągnięto skutki odwrotne od zamierzonych. Różnice między regionami, jak
i między państwami wewnątrz Wspólnoty, ograniczają możliwości rozwojowe nie
tylko poszczególnych krajów czy obszarów, ale działają również na niekorzyść
*
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całej Unii Europejskiej. Niewykorzystywany jest w pełni potencjał gospodarczy, na
co wpływ ma słaby rozwój niektórych terenów. To z kolei osłabia Wspólnotę jako
całość na arenie międzynarodowej, dlatego tak ważnym przedsięwzięciem stało
się eliminowanie tego zjawiska. Co więcej, kapitał dostarczany w ramach polityki
strukturalnej do mniej zamożnych regionów leży w interesie krajów bardziej bogatych również dlatego, że pozwala rozwijać tam rynki zbytu dla ich produktów.
Unia Europejska wspiera rozwój regionów, odwołując się do trzech instrumentów: funduszy strukturalnych, pożyczek z Europejskiego Banku Centralnego
(EBI) oraz Funduszu Spójności. W niniejszej pracy autorzy omawiają pierwsze
z wymienionych narzędzi. Głównym celem tego opracowania jest ukazanie wpływu funduszy regionalnych na funkcjonowanie polskiej gospodarki.
Przed wejściem do Unii Europejskiej Polska korzystała z programów przed
akcesyjnych, które miały na celu przygotować kraj do uczestnictwa w Jednolitym
Rynku. Po wejściu do Wspólnoty pojawiła się możliwość skorzystania z pomocy
w ramach polityki regionalnej. Obecnie do Polski kierowane są unijne dotacje,
które mają na celu finansowe wspomaganie inwestycji i projektów. To one powinny oddziaływać na społeczno-ekonomiczny rozwój regionów, poprawę ich kondycji i konkurencyjności oraz poziom życia ludności.

Geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej
W związku z bardzo dużymi i stale powiększającymi się dysproporcjami
w rozwoju regionów Unii Europejskiej od wielu lat prowadzona jest wspólnotowa polityka regionalna, jak również rozwijane są jej instrumenty w formie różnych funduszy, przede wszystkim funduszy strukturalnych. Różnice ekonomiczne
i społeczne między państwami ograniczają ich możliwości rozwojowe oraz hamują postępy integracyjne wewnątrz Wspólnoty i zmniejszają ich dynamikę. Polityka
strukturalna jest pojęciem szerszym i obejmuje działania nie tylko w zawężonym
obszarze – regionie, ale również rozprzestrzenia się na całe terytorium Unii. W jej
zakres wchodzą mechanizmy mające na celu rozwiązywanie problemów, których
nie da się naprawić w niedługim odstępie czasu, a które wymagają długofalowych przedsięwzięć. Zadaniem stosowania tych inicjatyw jest wyrównywanie
różnic między regionami i sprzyjanie harmonijnemu wzrostowi całej Wspólnoty.
Większość środków polityki strukturalnej przeznacza się na politykę regionalną. Ponadto, jest adresowana regionalnie, w związku z czym pojęcia te często są
stosowane zamiennie. Na poziomie europejskim politykę regionalną nazywa się
również polityką strukturalną, ponieważ wyraża ona solidarność pomiędzy narodami i regionami1.
1
M. Dutkowski, Polityka regionalna UE, Warszawa 2008; http://www.zpsb.szczecin.pl/
uploads/jean_monnet/Polityka%20Regionalna%20Unii%20Europejskiej%20%20M.%20Dutkowski.pdf, s. 1–2 [dostęp: 11.01.2012].
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Początkowo, w okresie budowania Unii Celnej, w związku z mniejszymi różnicami w rozwoju krajów członkowskich, potrzeba realizacji wspólnej polityki
regionalnej nie była tak silna jak obecnie. Za bardziej znaczące uważano wówczas
inne kwestie, więc w podpisanym w 1957 roku Traktacie Rzymskim, ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w jego preambule wyrażono jedynie
potrzebę „wzmocnienia jedności ich gospodarek narodowych w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju poprzez zmniejszenie różnic istniejących między
różnymi regionami i zmniejszenie opóźnień rozwoju mniej uprzywilejowanych
regionów”2. W latach 60. działania w kierunku utworzenia wspólnej polityki regionalnej miały charakter bardziej postulatów niż konkretnych przedsięwzięć.
Następnie w 1958 roku powstały dwa fundusze mające służyć działalności
na rzecz rozwoju regionów Wspólnoty. Były to: Europejski Fundusz Społeczny
i Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.
W roku 1969 Komisja Europejska przedstawiła Radzie pierwszą szczegółową propozycję dotyczącą celowości wprowadzenia wspólnej polityki regionalnej,
jednak nie podjęto wówczas żadnych konkretnych działań, a kierowanie polityką
regionalną nadal pozostawało w rękach państw członkowskich.
W kolejnych latach idea prowadzenia działań rozwijających regiony kształtowała się pod wpływem sytuacji gospodarczej krajów członkowskich, na którą
wpływ miał kryzys w Europie. W latach 70. duże znaczenie miały postanowienia
Szczytu Paryskiego, który odbył się w 1972 roku. Na mocy tych decyzji utworzono w 1975 roku Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który jako pierwszy
miał wspierać biedniejsze obszary EWG3.
Decydujący wpływ na wprowadzenie działań zmierzających do powstania
wspólnotowej polityki regionalnej miało postanowienie o utworzeniu jednolitego rynku europejskiego i podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE), który wszedł w życie w 1987 roku. Wywarł on rzeczywiste znaczenie na politykę
spójności w celu zrekompensowania biedniejszym regionom skutków funkcjonowania jednorodnego systemu rynkowego. JAE stworzył podstawy prawne do realizowania polityki regionalnej. A na jego mocy wprowadzono do traktatu o WE
tytuł: „Spójność ekonomiczna i socjalna” i zamieniono ogólne założenia Traktatu
Rzymskiego na bardziej szczegółowy zapis.
Dzięki zmianom prawnym zapisanym w JAE, zreformowano istniejące fundusze strukturalne. Według autorów tych zmian, miały one działać w sposób
bardziej zgodny i w oparciu o jednakowe reguły, co powinno zwiększyć ich
efektywność. Zadecydowano również, że polityka regionalna będzie programowana na okres sześciu lat, a pierwszy etap przypadł na lata 1988–1993. Ponadto
2
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/
Portals/0/regulacje-prawne/ue/2.pdf [dostęp: 20.06.2014].
3
K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego
rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 196–199.
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podkreślono konieczność zgodności polityki regionalnej z innymi politykami
oraz nadzór nad funkcjonowaniem wszystkich funduszy.
Kolejnym ważnym przełomem w historii polityki regionalnej były lata 1993–
1999. Wówczas miało miejsce podpisanie w 1992 roku Traktatu z Maastricht.
Jego wejście w życie nastąpiło w 1993 roku. Stworzono wówczas podstawy
do pogłębienia integracji na bardziej zaawansowany poziom, do utworzenia unii
gospodarczo-walutowej. Obawiano się, że ten proces może mieć złe skutki dla
uboższych regionów, ponieważ musiały one dostosować się do dyscypliny finansowej, co mogło zaszkodzić ich gospodarkom. By zniwelować te problemy,
utworzono Europejski Fundusz Spójności, który miał wspomagać inwestycje
w obszarach zacofanych gospodarczo i ułatwiać wdrażanie kryteriów konwergencji z Maastricht. Drugim instrumentem wytworzonym dzięki dokumentowi
podpisanemu w 1992 roku był Europejski Fundusz Inwestycyjny. Fundusz miał
stanowić narzędzie kredytowe dla finansowania działań. Kolejną zmianą w polityce regionalnej w tym okresie było przekształcenie instrumentu skierowanego
do rybołówstwa w nowy Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa4.
Plany poszerzenia integracji o nowe kraje Europy Środkowo-Wschodniej wiązały się z utworzeniem nowej koncepcji polityki regionalnej. Przyjęcie
do Wspólnoty tak dużej liczby państw, które w znaczący sposób odbiegały gospodarczo od krajów UE-15, wymagało zastosowania wielu modyfikacji. Zmiany
te miały jednocześnie pobudzić rozwój w nowo przyjętych krajach i umożliwiać
wycofywanie pomocy z regionów, które przestały spełniać kryteria wskutek obniżenia się przeciętnego poziomu PKB wewnątrz Wspólnoty.

Cele i zasady polityki regionalnej
Cele polityki regionalnej dzielimy na dwie grupy. Pierwsze z nich określa się jako
horyzontalne. Skierowane są do wyodrębnionej grupy ludzi bez względu na miejsce
ich zamieszkania. Drugie zaś to cele regionalne. Kierowane są do konkretnych regionów spełniających warunki pomocy. Cele te zostały określone w 1988 roku, czyli
w pierwszym okresie programowania europejskiej polityki regionalnej.
Lista zadań wspólnej dla wszystkich działalności na rzecz poprawy regionów
ulegała zmianom na przestrzeni lat, dotyczy to także kolejnych okresów programowania. Spore przekształcenia w tym obszarze zapoczątkował Pakiet Delorsa, zaproponowany przez Komisję Europejską w 1987 roku. Zawierał on propozycje reform
dotyczących finansowania EWG, wydatków na rolnictwo, funduszy strukturalnych
oraz zarządzania budżetem. Zgodnie z założeniami pierwszego pakietu Delorsa,
obowiązującego na lata 1989–1993, wyróżniono pięć priorytetowych celów:
1. Rozwój i strukturalne dostosowania obszarów opóźnionych,
2. Konwersja regionów lub części regionów poważnie poszkodowanych
w wyniku spadku znaczenia przemysłu,
4

Ibidem, s. 202–203.
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3. Zwalczanie długoterminowego bezrobocia,
4. Aktywizacja zawodowa ludzi młodych,
5. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich:
a. przyspieszenie dostosowań struktur rolnych,
b. rozwój obszarów wiejskich.
Do drugiego pakietu Delorsa, który przeznaczono na lata 1994–1999, dołączono cel szósty: Rozwój i dostosowania obszarów o szczególnie niskim stopniu zaludnienia5. Kolejna modyfikacja nastąpiła w okresie od 2000 roku do 2006. Wówczas
określono trzy cele priorytetowe, które zostały sformułowane na szczycie w Berlinie:
1. Rozwój i dostosowanie strukturalne słabiej rozwiniętych regionów,
2. Społeczno-gospodarcza konwersja obszarów z problemami strukturalnymi,
3. Adaptacja i modernizacja systemów szkolenia, kształcenia i zatrudnienia6.
W okresie programowania 2007–2013 realizowane były trzy cele szczegółowe:
1. Konwergencja – dbałość o regiony o PKB per capita mniejszym niż 75%
średniej unijnej. Zjawisko to ma na celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego (w szczególności nowo przyjętych państw), dzięki poprawie
warunków zatrudnienia, rozwoju innowacyjności, usprawnieniu funkcjonowania
administracji publicznej i zwiększeniu inwestycji produkcyjnych. W ramach tego
zadania do pomocy kwalifikują się obszary sklasyfikowane na poziomie NUTS 2
(Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)7.
2. Konkurencyjność regionów i zatrudnienie – cel skierowany do silniej rozwiniętych terenów. Ma zwiększać atrakcyjność konkurencyjną danego obszaru
oraz zatrudnienie. Ze środków pochodzących z tego celu uprawnione do korzystania są regiony NUTS 1 lub NUTS 2, których nie objęto próbą 1, a także tereny,
których PKB per capita nie przekroczył 75% średniej Unii Europejskiej8.
3. Europejska współpraca terytorialna – cel powstał na bazie doświadczeń
z wcześniejszej inicjatywy INTERREG III. Przedsięwzięcia mają na celu zacieśnianie
współpracy regionów przygranicznych poprzez podejmowanie wspólnych działań9.
Ibidem, s. 210.
T. Grzeszczyk, Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006, s. 28–29.
7
Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS obowiązuje w krajach Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003 r., z późn. zm.). Wspólna
klasyfikacja została ustanowiona w celu zbierania, opracowania i rozpowszechniania na obszarze
UE porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych (np. z zakresu rachunków regionalnych, demografii, rynku pracy i społeczeństwa informacyjnego). Klasyfikacja NUTS służy
również kształtowaniu regionalnych polityk krajów UE i jest niezbędna do przeprowadzania analiz
stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts [dostęp: 9.02.2015].
8
J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław, 2011, s. 494–495.
9
T. Grzeszczyk, Metody oceny projektów…, s. 36–37.
5
6
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Z kolei na lata 2014–2020 budżet na realizację celów polityki spójności wynosi
336 miliardów euro. Komisja Europejska zaplanowała przeznaczenie środków na
realizację projektu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility), który powstał
po to, by promować i rozwijać transgraniczne projekty dotyczące transportu, energii i technologii informacyjnych10. Z polityki spójności UE wynika, że „[w] ramach
priorytetów polityki spójności na lata 2014–2020 wyznaczono następujące ramy
tematyczne: badania i innowacje; informacje i komunikacje technologiczne; konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw; redukcję dwutlenku węgla; zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu; ochronę środowiska; promocję
zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników; rozwój zrównoważonego transportu; zatrudnienia i wspieranie mobilności siły robotniczej; zwalczane społecznego wykluczenia oraz przeciw działanie biedzie; edukację; rozwój umiejętności
programu uczenia się przez całe życie oraz zwiększanie wydajność administracji”11.
W dokumencie tym poinformowano, że z budżetu polityki spójności na lata
2014–2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Na tę kwotę składają się w przybliżeniu:
1. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad
252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nieuczącej się młodzieży;
2. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
3. 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”;
4. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz
dzieciom w trudnej sytuacji materialnej;
5. 287 mln euro z zarządzanej przez KE ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną;
6. 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów
miejskich.
Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój
przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny),
cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji)
czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową”12.
Od momentu funkcjonowania środków pomocowych dla obszarów słabiej
rozwiniętych powstał problem dotyczący identyfikacji tych regionów, czyli tere10
Por. Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020; http://www.psz.pl/120-unia-europejska/polityka-spojnosci-unii-europejskiej-w-latach-2014-2020 [dostęp: 9.02.2015].
11
Ibidem.
12
Fundusze Europejskie 2014–2020 – informacje ogólne; http://www.mir.gov.pl/fundusze/
fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx [dostęp: 9.02.2015].
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nów, do których ma zostać skierowana pomoc. Wywołane to było dużym zróżnicowaniem wewnątrz Wspólnoty. Obszar gorzej rozwinięty w jednym kraju
niekoniecznie musiał być tak traktowany przez Unię. By zaradzić temu problemowi, Eurostat wprowadził podział regionów na jednostki terytorialne NUTS13.
Klasyfikacja jest hierarchicznym systemem podziału obszarów i ma na celu gromadzenie, harmonizowanie i opracowywanie statystyk regionalnych. Początkowo
istniały grupy podziału NUTS od 0–5:
1. Poziom NUTS  1 – odnosi się do makroregionów,
2. Poziom NUTS  2 – odnosi się do regionów,
3. Poziom NUTS  3 – obejmuje mniejsze jednostki terytorialne, tzw. podregiony,
4. Poziom NUTS  4 – odnosi się do powiatów i miast na prawach powiatu,
5. Poziom NUTS  5 – gminy, w tym gminy miejskie, będące miastami na
prawach powiatu.
Poziomy NUTS 4 i NUTS 5 zostały zastąpione w 2003 roku poziomami LAU
(Local Administrative Units). Jest to niski podział administracyjny kraju, stawiany poniżej podziału na prowincje, regiony i stany. Zmiany te nastąpiły po to, aby
sprostać zapotrzebowaniu na statystyki na szczeblu lokalnym. Dla niektórych krajów górny poziom LAU 1 nie jest definiowany, natomiast niższy podział LAU 2
określa się dla wszystkich 27 krajów Unii14.
Regiony objęte celem pierwszym sklasyfikowane zostały na poziomie
NUTS 2, celem drugim na poziomie NUTS 1 i NUTS 2, a celem trzecim na poziomie NUTS 3.
Zasady, na których opiera się polityka regionalna Unii Europejskiej, powstały dzięki wnioskom pochodzącym z doświadczeń zdobytych przez Komisję Europejską. Zostały one sformułowane w 1988 roku, w czasie reformy funduszy
strukturalnych. Dzielą się na: zasady generalne, reguły organizacji polityki regionalnej, normy dotyczące finansowania polityki rozwoju regionalnego oraz na
założenia oceny realizacji projektów.
Do generalnych zasad polityki regionalnej należą:
1. Zasada subsydiarności (pomocniczości) – została wprowadzona poprzez
zapis w Traktacie o Unii Europejskiej, art. 5, w 1992 roku i stanowi o tym,
że „(…) w zakresie, który nie podlega wyłącznej kompetencji Wspólnoty,
Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą subsydiarności, tylko wówczas i w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie mogą być
skutecznie realizowane w odpowiedni sposób przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na skalę lub skutki tych działań, mogą być lepiej zrealizowane
przez Wspólnotę”.
K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska…, s. 200.
Local Administrative Units (LAU); http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_
nomenclature/local_administrative_units [dostęp: 10.02.2012].
13
14
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2. Zasada koordynacji dotyczy zintegrowania krajowych polityk regionalnych w celu uniknięcia rywalizacji w przyznawaniu dotacji dla inwestorów. Ma
także dbać, by wykorzystywano wszystkie cztery fundusze do realizacji zadań
oraz pomocy w zharmonizowaniu ich z innymi instrumentami finansowymi, takimi jak np. pożyczki z EBI.
3. Zasada elastyczności polega na tolerowaniu przez Komisję Europejską
różnych metod działania i specyfik organizacyjnych krajów członkowskich. Instytucja jedynie zachęca państwa do kooperacji z innymi podmiotami15.
Do zasad organizacji polityki regionalnej zaliczamy:
1. Zasada wieloletniego programowania – reguluje konieczność tworzenia
programów długofalowych, które mają być współfinansowane z funduszy strukturalnych. Przedsięwzięcia te muszą być powiązane z narodowymi planami inwestycyjnymi danych państw.
2. Zasada partnerstwa – odnosi się do konsultacji i wymiany informacji pomiędzy Komisją Europejską a wszystkimi szczeblami władzy państwowej.
3. Zasada kompatybilności – traktuje o konieczności zgodności polityki regionalnej z innymi politykami Unii Europejskiej.
Spośród zasad finansowania polityki regionalnej wyróżniamy:
1. Zasadę koncentracji – według tej zasady środki finansowe powinny być
skierowane w największym stopniu do regionów najmniej rozwiniętych.
2. Zasadę dodawalności – unijne finanse mają za zadanie powiększyć krajowe zasoby skierowane na finansowanie polityki regionalnej.
3. Zasadę komplementarności – podejmowane inicjatywy wspólnotowe
i krajowe muszą być ze sobą zbieżne16.
Co do zasad oceny realizacji środków finansowanych z funduszy istnieją reguły: monitorowania, ewaluacji oraz norma związana z kontrolą finansową.

Fundusze strukturalne jako instrumenty finansowe polityki
regionalnej i ich istota
Fundusze strukturalne są instrumentami finansowymi polityki regionalnej.
Odgrywają one zasadniczą rolę w działalności na rzecz rozwoju regionów w obrębie Wspólnoty. Komisja Europejska przeznacza trzecią część budżetu na wsparcie
działań realizowanych w ramach tej polityki.

15
Zasady polityki regionalnej UE; http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/99386389021D6052C125723600357FAF?Open&RestrictToCategory [dostęp: 14.01.2012].
16
L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009,
s. 165–166.
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W okresie programowania17 2000–2006 wyróżniono cztery fundusze strukturalne, a były nimi:
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR (European Regional
Development Fund – ERDF).
Powstał w 1975 roku, a zaczął spełniać swoją rolę dopiero po zmianach, które nastąpiły w 1979 roku, kiedy 5% środków, którymi dysponował przeznaczono
na akcje dotyczące realizacji zamierzonych działań. Działalność funduszu realizowana jest poprzez finansowanie inwestycji, których celem stało się tworzenie
nowych miejsc pracy czy poprawa infrastruktury, po to, aby zwiększyć potencjał
i atrakcyjność regionów. To także wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw,
pomoc w obsłudze przedsiębiorstw i tworzeniu nowych miejsc pracy. Wspierane
są również badania naukowe, turystyka, rozwój społeczeństwa informacyjnego
oraz współpraca ponadnarodowa. Regiony objęte pierwszym celem mogą być
wykorzystywane do finansowania inwestycji w dziedzinie zdrowia i edukacji,
które mają korzystny wpływ na strukturalne dostosowywanie regionów.
2. Europejski Fundusz Społeczny – EFS (European Social Fund – ESF).
Jest najstarszym instrumentem polityki regionalnej. Celem powołania EFS
było przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój potencjału kadrowego. Propaguje on
równość szans kobiet i mężczyzn oraz trwały wzrost społeczno-ekonomiczny. EFS
ma wspierać członków Wspólnoty w działaniach mających na celu zmniejszanie
i zapobieganie bezrobociu. Promuje równość szans, szczególnie w odniesieniu
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomaga w zakresie doradztwa
i organizacji szkoleń zawodowych i rozwoju przedsiębiorczości. Pomoc z funduszu powinna mieć formę wsparcia dla osób, a nie przedsiębiorstw, i obejmować
kształcenie, szkolenie czy dotacje18.
3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – EFOiGR (European
Agricultural Guidance and Guarantee Fund – EAGGF).
Składał się z dwóch sekcji: orientacji i gwarancji. W ramach EFOiGR pomoc
finansowa dotyczyła poprawy strukturalnej gospodarstw rolnych, zmiany profilu
produkcji rolnej, zrównoważonego rozwoju lasów. Ponadto wsparcie przeznaczane było na aktywizację społeczności wiejskich, poprawę warunków życia i pracy.
Działania realizowane przy pomocy funduszu polegały na inwestowaniu w gospodarstwa rolne, szkolenia i ułatwianie startu młodym rolnikom.
4. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa – FIOR (Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG).
Powstał w celu wspierania regionów położonych nad wodą i czerpiących
zyski z rybołówstwa. Instrument skierowany był do obszarów pierwszego celu,
17
Okres programowania – to wieloletni proces planowania budżetu Unii Europejskiej. Stanowi okres obowiązywania dokumentów programowych, będących podstawą do ubiegania się
o wsparcie ze strony Komisji Europejskiej.
18
K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka., Integracja europejska…, s. 215–217.
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a środki w ramach tego funduszu dostarczano m.in. na odnowę i modernizację
jednostek rybackich, dostosowywanie profilu połowów do obecnych wymagań
oraz ochronę zasobów morskich. Za pośrednictwem FIFG finansowane było wyposażenie portów, wspieranie przetwórstwa i popieranie działań podejmowanych
przez przedstawicieli tego sektora.
Wielkość środków, które trafiają do poszczególnych funduszy, wiąże się z zakresem pomocy i zasięgiem terytorialnym podejmowanych działań.
W kolejnym okresie programowania 2007–2013 przestały istnieć EFOiGR
oraz FIOR. Wyszczególniono tylko dwa fundusze strukturalne, które funkcjonują
obecnie. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz
Społeczny.
Na miejsce Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej powołano
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który obecnie
działa w ramach wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.
Finansowy Instrument Orientacji i Rybołówstwa obecnie funkcjonuje jako
Europejski Fundusz Rybacki, w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
Wyróżniono również Fundusz Spójności, zwany inaczej Funduszem Kohezyjnym, który nie jest funduszem strukturalnym, ale odgrywa bardzo ważną rolę w realizacji polityki regionalnej. Z jego zasobów finansowane są duże i drogie projekty
z dziedziny ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych.

Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce
System wdrażania funduszy strukturalnych, struktura celów, programów operacyjnych, priorytetów oraz działań powstały w procesie uzgodnień między polskim rządem a Komisją Europejską. Regulacje dotyczące wykorzystania zasobów
są ustalane dla kolejnych siedmioletnich okresów programowania.
Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska korzystała z pomocy bezzwrotnych funduszy przedakcesyjnych. Od 2000 roku państwo stało się beneficjentem trzech programów: PHARE II, SAPARD i ISPA. Miały one na celu
przygotowanie krajów kandydujących do integracji z Unią Europejską.
Po przystąpieniu do Wspólnoty Polska straciła możliwość korzystania z ww.
funduszy, ale w to miejsce zyskała dostęp do środków strukturalnych.
Dla okresu programowania na lata 2000–2006 szczegóły implementacji funduszy strukturalnych zostały zapisane w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej
nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r., wprowadzającym ogólne przepisy
dotyczące funduszy strukturalnych. Utrwalona w nim tzw. zasada programowania
wprowadziła obowiązek opracowania dokumentów programowych.
Ponadto w Polsce opracowano Polską Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego (National Strategy for Regional Development – NSRD), która określała wspólną dla całego kraju strategię korzystającą z funduszy unijnych. NSRD
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była podstawowym zapisem dotyczącym kierunku działań i wysokości wydatków
państwa oraz środków zagranicznych przeznaczonych na realizację zamierzeń.
Bardziej szczegółowe informacje związane z realizacją celów zostały zawarte
w programach operacyjnych.
W przypadku Polski na lata 2004–2006 utworzono siedem programów operacyjnych oraz dwa wspólnotowe. Były to: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Sektorowy Program Operacyjny (SPO)
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich”, Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”,
Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”, Sektorowy
Program Operacyjny „Transport i gospodarka morska”, Program Operacyjny
„Pomoc Techniczna”, Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Największy udział w latach 2004–2006 w całości przeznaczonych środków
miał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 60,1%, następnie Europejski
Fundusz Społeczny – 23,1%. Na trzecim miejscu uplasował się Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej z wielkością 14,1%, zaś Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa osiągnął poziom 2,4%19.
Z kolei w okresie programowania 2007–2013 nastąpiła zmiana procedur
i sposobu wykorzystywania funduszy unijnych. Najważniejszą modyfikacją jest
to, że Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego został zastąpiony przez
16 oddzielnych programów dla każdego z województw. Zmiana ta zwiększyła rolę
poszczególnych regionów w organizacji, planowaniu i pozyskiwaniu środków pochodzących z unijnego budżetu. Kolejna różnica związana jest z finansowaniem
programów operacyjnych: w latach 2004–2006 środki pochodziły z jednego lub
z dwóch funduszy, natomiast w okresie 2007–2013 mogły być związane tylko
z jednego instrumentu. Zwiększono maksymalny poziom współfinansowania
Wspólnoty z 75% w okresie 2004–2006 do 85% na lata 2007–2013. Stworzono również dokument Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), określający priorytety, sposób wdrażania oraz obszar wykorzystywania funduszy
unijnych. Celem strategicznym NSRO jest „tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej”20. Zakłada się, że na lata 2007–2013 łączna suma środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS) wyniesie około 85,6 mld euro, a średnioroczne wydatkowanie do roku
2015 osiągnie wysokość około 9,5 mld euro. Z tej kwoty 67,3 mld euro pochodzić
będzie z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych, a około
I. Kurdycka, Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce,
Wydawnictwo VIZJA, Warszawa 2009, s. 32.
20
T. Grzeszczyk, Metody oceny projektów…, s. 35.
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6,4 mld euro od prywatnych inwestorów21. Wymóg stworzenia NSRO wynika
z rozporządzenia Rady z lipca 2006 roku, które stwierdza że przygotowanie i opracowanie tego dokumentu stanie się niezbędne do przyjęcia przez Komisję Europejską programów operacyjnych i przyznania środków z funduszy strukturalnych22.
Ponadto zwiększyła się wielkość środków przeznaczonych dla Polski. W poprzednim okresie programowania 2004–2006 państwo polskie pozyskało 12,8 mld
euro, co stanowiło 6% wszystkich środków unijnych. Wartość 8,4 mld euro została wówczas skierowana na sfinansowanie 7 programów operacyjnych i dwie
Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych. Natomiast w latach
2007–2013 dla Polski przeznaczono 67,3 mld euro, czyli 19,4% unijnych środków, które zostały przydzielone na sfinansowanie dwóch funduszy strukturalnych: EFR – 52%, EFS – 15% oraz na Fundusz Spójności – 33%23, z kolei na lata
2014–2020 państwo polskie uzyskało 82,5 mld euro.

Czynniki wpływające na rozwój regionów w Polsce i zależność
zróżnicowania absorpcji funduszy w regionach
Na świecie istnieje wiele czynników wpływających na poziom rozwoju
w poszczególnych regionach. Różnice te odnoszą się do zjawisk w skali globalnej
(bogata Północ – biedne Południe), między państwami oraz w ich obrębie. Stopień zróżnicowania zmienia się zależnie od tego, czy analizujemy grupy państw,
same państwa czy regiony w znajdujące się w ich otoczeniu
Czynniki kształtujące rozwój regionalny w Polsce są silnie powiązane ze zjawiskami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi w kraju. Wpływ na to miał
także proces integracji europejskiej. Polska jest krajem mocno zróżnicowanym
pod względem rozwoju, lecz wbrew pozorom dysproporcje między regionami nie
są dużo większe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Różnice występują nie
tylko pomiędzy samymi regionami, ale też wewnątrz nich, szczególnie tych zawierających wielkie miasta24.
Od roku 1992 rozbieżności międzyregionalne w Polsce rosną. Rozwijają się
zwłaszcza te regiony, w których skład wchodzą duże aglomeracje miejskie. Pozo21
O Narodowej Strategii Spójności; http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/INFORMACJE+PODSTAWOWE [dostęp: 19.02.2012].
22
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Warszawa
2007,   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/NSRO_
maj2007.pdf [dostęp: 18.02.2012].
23
Fundusze strukturalne w latach 2007–20013, Warszawa 2007; http://.funduszestrukturalne.gov.pl%2FNR%2Frdonlyres%2F6E49EBB1-13AB-4DFE-A410-7567DF2029DD%2F35723%2FFunduszestrukturalnewlatach20072013wPolscePPTminim.ppt&ei=d8oyT9rrDouM-wa1-MHPBQ&usg=AFQjCNH3vi1qiOcPpQIAgVOue_qic1tDrg [dostęp: 18.02.2012].
24
I. Kurdycka, Wpływ funduszy unijnych…, s. 36–38.
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stałe tereny, tzw. surowcowe, to obszary, w których rozwój odznacza się mniejszą
dynamiką. Natomiast najgorzej sytuacja wygląda w regionach Polski wschodniej,
która od początku transformacji gospodarczej radziła sobie słabiej niż reszta kraju.
Główna przyczyna dysproporcji w państwie polskim ma charakter strukturalny, co nie jest wyjątkiem w stosunku do innych krajów. Kolejną ważną przyczyną
występowania różnic stał się upadek regionów przemysłowych, w których przeprowadzając restrukturyzację, likwiduje się zakłady bez budowania w ich miejsce
nowych miejsc pracy, co prowadzi do pogłębiania się ubóstwa i patologii25.
Natomiast zróżnicowanie w absorpcji środków unijnych w regionach zależy
od kilku czynników. Dominującą kategorią jest możliwość korzystania z dodatkowych środków, co wynika z położenia geograficznego. Wiąże się to z gospodarką morską i rybołówstwem. Ten czynnik spowodował większy napływ funduszy
do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kolejnym elementem warunkującym ilość przyznanych funduszy jest zamożność regionów i ich zdolność do gromadzenia przez siebie środków finansowych,
które są niezbędne jako wkład własny. Wynika z tego, że obszary zamożniejsze
mają łatwiejszy dostęp do funduszy unijnych. To z kolei może prowadzić do pogłębiania się zjawiska dywergencji w rozwoju województw.
Wartość przyznanych środków zależy również od aktywności samorządów,
władz lokalnych, a także od przedsiębiorców działających w danym regionie26.
Efektywna absorpcja funduszy jest uwarunkowana posiadaniem odpowiednich
zasobów wiedzy oraz kompetentnych przedstawicieli władz lokalnych. Poza
środkami finansowymi, którymi muszą dysponować regiony ubiegające się o dofinansowanie, powinny istnieć czynniki niezbędne do prawidłowego opracowania, selekcji i kontroli zgłaszanych projektów27.

Podsumowanie i wnioski
Wejście do Unii Europejskiej nowych państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które odbyło się w dwóch etapach – w 2004 i 2007 roku – stanowiło dla
Wspólnoty bardzo duże wyzwanie z powodu ogromnych różnic w rozwoju między państwami UE-15 a nowymi członkami. Uznano, że pomoc w ramach polityki regionalnej nie tylko musi być kontynuowana, ale także należy zwiększyć jej
zakres oraz pulę przyznawanych środków.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono skutki przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej, 1 maja 2004 roku, co zaowocowało szerokim wachlarzem nowych
25
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Polityka regionalna wobec
zróżnicowań polskiej przestrzeni, 2005; http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/nsro/
ekspertyzy/polityka%20regionalna%20gorzelak.pdf [dostęp: 28.02.2012].
26
I. Kurdycka, Wpływ funduszy unijnych…, s. 48.
27
T. Grzeszczyk, Metody oceny projektów…, s. 4–5.
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możliwości, rozwiązań dla kraju i stworzyło sprzyjające warunki do polepszenia
sytuacji gospodarczo-społecznej państwa. Tuż przed dołączeniem do Wspólnoty
Rzeczpospolita mogła korzystać z funduszy przedakcesyjnych, które miały przygotować ją do napływu unijnych środków. Stając się pełnoprawnym członkiem
Unii Europejskiej, pojawiła się szansa w postaci dofinansowań do projektów, których realizacja miała przyczyniać się do konwergencji, czyli zmniejszania różnic
w rozwoju gospodarczym pomiędzy poszczególnymi regionami.
Polityka regionalna nie należy do kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej, w związku z czym jej przebieg leży w gestii poszczególnych państw członkowskich, a rola Wspólnoty działa w jej wypadku na zasadzie pomocniczości.
Jest to istotny czynnik aktywizujący władze krajów należących do Unii oraz inne
organy publiczne i prywatne do działania na rzecz zmniejszania dysproporcji.
Podsumowując należy stwierdzić, że stopień, w jakim dane państwo,
i wchodzące w jego skład regiony, wykorzystają przysługującą im pomoc zależy
od nich samych. Warto dodać również, że fundusze unijne odgrywają obecnie
bardzo dużą rolę w funkcjonowaniu samorządów.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono, w jaki sposób Unia Europejska wpływa na funkcjonowanie polskiej gospodarki. Zaprezentowano wielorakie znaczenie pomocy unijnej, która oddziałuje pozytywnie
na funkcjonowanie kraju. Ukazano, że fundusze unijne mają niewątpliwy wpływ na rozwój oraz
funkcjonowanie zarówno gospodarki międzynarodowej, jak i krajowej, szczególnie gospodarki regionalnej. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie literatury przedmiotu metodą analizy
i syntezy zebranego materiału.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, fundusze strukturalne, gospodarka, polityka regionalna.
Numer klasyfikacji JEL: F02,052, R11, H54.

Kazimierz Górka*

ZASOBY NATURALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

NATURAL RESOURCES AS A FACTOR OF SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract
The paper presents a discussion on the natural resources and the conditions of their exploitation in
time of scarcity of certain resources and the renewable character of others. In particular, the paper
focuses on the interconnection of the economy and the environment with the application of formulae
describing relationships between the primary and secondary resources, waste and consumption. Further on, the author proceeds with the presentation of the impact made by the limited resources on social and economic development along the weak and strong sustainability of development approach,
making a distinction between the crisis of exploitation and the crisis of supply. In the analysis,
the author used various statistical data on the production of major resources and power generation in
the world, and the use of primary energy carriers in Poland.
Key words: natural resources, week and strong sustainability, crisis of exploitation, crisis of supply,
ecological footprint
JEL classification: E21, E23

Wstęp
Działalność gospodarcza opiera się na wykorzystaniu zasobów naturalnych,
kapitałowych i ludzkich (społecznych). We wcześniejszych ujęciach określano
je także jako tzw. czynniki wzrostu gospodarczego w postaci ziemi, kapitału i pracy. Ostatnio wyodrębnia się również technologię lub przedsiębiorczość – czyli
umiejętności łączenia tych podstawowych czynników. Z kolei „ziemię” rozumie
* Prof. zw. dr hab., Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie.
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się coraz szerzej, a więc nie tylko jako grunty uprawne czy przestrzeń geograficzną dla zamieszkania (habitat) i działalności gospodarczej (locus standi), lecz
też surowce mineralne, walory krajobrazowe itp.1 Oznacza to utożsamianie tego
czynnika produkcji ze środowiskiem naturalnym (przyrodniczym).
Kategoria zasobów naturalnych jest najczęściej stosowana w sensie „zapasu”
(skarbu), gdy pragnie się wyrazić ich wielkość w ujęciu liczbowym. Natomiast
zasoby w sensie ich użyteczności (wartości użytkowej) są nazywane „warunkami naturalnymi” (przyrodniczymi), a także użytkami. Niekiedy pojęcie użytków
ogranicza się tylko do trudno wymiernych i niemierzalnych zasobów i sił przyrody, jak np. energia wiatru, fale morskie, ciepło słoneczne. Jednakże nauka coraz
lepiej je mierzy i wartościuje. Z kolei pozyskiwanie zasobów naturalnych w postaci wielkości wydobycia minerałów, poboru wody oraz produkcji surowców
i wyrobów oznacza w ekonomii „strumienie dóbr”, które ujmuje się w statystykach zwykle w przekroju rocznym.
Zasoby naturalne są specyficzną kategorią ekonomiczną i – wraz z majątkiem
narodowym, czyli zasobami antropogennymi – wchodzą w skład bogactwa narodowego. Stanowią zatem nie tylko warunki, czyli okoliczności sprzyjające, ale
także ważny czynnik (determinant), to jest siłę sprawczą rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego nadmierna eksploatacja zasobów i degradacja środowiska
naturalnego uszczupla bogactwo narodowe i może okazać się barierą ekologiczną rozwoju. Tym samym stracił na znaczeniu pogląd, że zapasy natury i warunki przyrodnicze oznaczają jedynie dobro ogólnospołeczne i nie mogą wchodzić
w skład bogactwa narodowego, ponieważ nie są produktem pracy ludzkiej (dane
przez środowisko).
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu powiązań gospodarki z naturą
oraz analiza wpływu ograniczoności zasobów naturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu tzw. słabej i mocnej trwałości rozwoju, z rozróżnieniem
kryzysu wydobycia i kryzysu zaopatrzenia.

Sposoby korzystania z zasobów naturalnych
Wykorzystywane przez gospodarkę zasoby naturalne klasyfikujemy za pomocą różnych kryteriów2. Według znaczenia i funkcji poszczególnych zasobów
wyróżnia się zasoby niewyczerpywalne oraz wyczerpywalne. Pierwsze z wymienionych dzielimy na niezmienialne przez użycie (położenie geograficzne, nasłonecznienie) oraz zmienialne (powietrze, woda). W praktyce oznacza to, że złoża
T. Bartkowski, Kształtowanie i ochrona środowiska, PWN, Warszawa 1981; K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1991, s. 23–37.
2
K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika…, s. 32–38.
1
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są określone (skończone), a więc ograniczone w swoim potencjale, ale jednocześnie te, które są zużywane w działalności gospodarczej – jak woda czy energia
słoneczna – są odnawialne. Zasoby niewyczerpywalne występowały do niedawna
w praktycznie nieograniczonych ilościach i dlatego zaliczano je do tzw. dóbr wolnych3, czyli powszechnych i pozyskiwanych bezpłatnie. Z biegiem czasu działalność gospodarcza doprowadziła do zmian w wyniku nadmiernej eksploatacji,
emisji zanieczyszczeń bądź innych czynników. Powstała zatem konieczność racjonalizacji ich użytkowania, a więc poddania zasadom gospodarowania zasobami ograniczonymi.
Zasoby wyczerpywalne (nieodtwarzalne) stanowią podstawę powiązań gospodarki ze środowiskiem, gdyż zapewniają źródło zaopatrzenia przemysłu i budownictwa w surowce pierwotne. Następnie one są przetwarzane na materiały
i półprodukty oraz energię elektryczną i cieplną, służące do dalszego przetwórstwa i różnych innych zastosowań. Zasoby te klasyfikuje się zazwyczaj według
ich obfitości (ograniczoności) i stopnia konieczności oszczędzania, ale podział
taki jest nieostry i płynny, ze względu na przejawy niedoboru i deficytu coraz to
nowych surowców oraz postęp techniczny w poszukiwaniu ich substytutów.
Surowce pierwotne – wydobywane bezpośrednio z ziemi lub pozyskiwane
przez jej uprawę i gospodarkę leśną – dzielimy na energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne, drzewne i rolnicze oraz wodne. Szczególnego znaczenia nabierają
surowce energetyczne, gdyż są niezbędne do pozyskiwania innych substancji i prowadzenia wszystkich faz przetwórstwa materiałów oraz świadczenia usług. Również one zyskują na znaczeniu z powodu pogłębiania się zjawiska ograniczoności
i wyczerpywania zasobów paliw kopalnych. Dlatego dostęp do surowców energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, oraz obrót nimi staje się m.in.
czynnikiem nacisku politycznego w stosunkach międzynarodowych i jest coraz bardziej utrudniony. Podobnymi cechami charakteryzuje się także woda słodka jako
substancja niezbędna do konsumpcji oraz procesów produkcyjnych. Jej zasoby na
wielu zamieszkałych obszarach są mocno ograniczone. Wraz z rosnącą liczbą ludności oraz zmianami klimatycznymi w wielu rejonach świata narasta deficyt wody,
co wywołuje konflikty społeczne. Przewiduje się, że ten surowiec stanie się niedługo przedmiotem obrotu na giełdach towarowych, podobnie jak obecnie prowadzi
się handel metalami i paliwami. Zatem surowce energetyczne oraz woda coraz dobitniej decydują o zasobności i jakości środowiska życia człowieka.
Problematyka elementów składowych zasobów naturalnych znajduje ostatnio ciekawe uzupełnienie przez rozwinięcie kwestii świadczeń ekosystemów,
określanych także jako usługi ekosystemów (usługi ekosystemowe). Ekosystem
jest to układ biocenozy – zespołu elementów przyrody żywej – oraz jego siedliska
3
Obecnie dobrami wolnymi nazywa się niekiedy te dobra, które otrzymujemy bezpłatnie, jak
szkolnictwo, obrona narodowa, opieka społeczna itp., mimo że płacimy za nie w sposób pośredni,
głównie poprzez podatki.
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fizycznego (abiotycznego), który podtrzymuje krążenie materii i energii, zapewniając samoreprodukcję tego układu. Spełnia on szereg istotnych funkcji, jak
ułatwianie obiegu materii w środowisku, zapylanie roślin, samooczyszczanie się
wody i powietrza oraz asymilacja odpadów. Do jego zadań należą także: zapobieganie erozji gleb, ograniczanie rozprzestrzeniania się szkodników, łagodzenie klimatu, przechowywanie puli genetycznej itd. W sumie wyróżnia się do 37 funkcji
lub podkategorii świadczeń ekosystemów, zwłaszcza wyliczanych w materiałach
ONZ. Są to zatem korzyści osiągane przez gospodarkę i społeczeństwo w wyniku
ich funkcjonowania. W istocie można je zakwalifikować do świadczeń środowiska naturalnego, zbliżonych do użytków. Stanowią one wkład w produkcję energii, żywności oraz włókien, a więc mają znaczenie gospodarcze, które próbuje się
poddawać wycenie ekonomicznej4. W szczególności Robert Constanza ze swoim
zespołem z Instytutu Ekonomii Ekologicznej (University of Maryland) przeprowadził próbę wyceny świadczeń ekosystemów w skali globalnej w wyrazie pieniężnym. Koncepcja ta została następnie wykorzystana w projekcie pt. „Milenijna
ocena ekosystemów”, realizowanym pod auspicjami ONZ5. Warto przypomnieć,
że kwestie wyceny w tej dziedzinie objęły najpierw – jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku – szacowanie strat ekologicznych, czyli strat gospodarczych
powodowanych przez zanieczyszczenia środowiska i inne czynniki degradujące6,
następnie rozwinięto teorię waloryzacji i metodykę wyceny składników środowiska7, a obecnie obserwujemy próby wyceny świadczeń ekosystemów.
Gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi – podobnie jak zasobami kapitału rzeczowego i zasobami pracy – wymaga określonych technik i wzorców
ich poszukiwań oraz oceny złóż, eksploatacji kopalin i innych użytków. Ponadto obliguje do stosowania surowców i materiałów w przetwórstwie, świadczenia usług,
jak również konsumpcji. W tym celu opracowano już wiele różnych rozwiązań,
jak modele i metody optymalizacji, reżimy techniczne i ekonomiczne, przepisy
prawne i procedury administracyjne w zakresie ochrony środowiska, instrumenty
ekonomiczne dla stymulowania odpowiednich zachowań przedsiębiorców i konsumentów, instrumenty informacyjne i perswazyjne, a także swego rodzaju kodeksy
ekologiczne i etyczne. Jednakże stan zasobów naturalnych i sposoby korzystania
z nich pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Dlatego nadal powinniśmy rozwi4
Problematyce tej poświęcono m.in. 20 artykułów w czasopiśmie „Ekonomia i Środowisko”
2010, nr 1 (37), s. 10–268.
5
R. Constanza (red.), The value of the world’s ecosystem services and natural capital, „Nature”
1997, nr 387, s. 253–260; The Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being:
Synthesis, “Island Press”, Washington 2005, za: „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 1, s. 14–15.
6
K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1991, rozdz. II.2; J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.
7
J.T. Winpenny, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995;
G. Andersen, J. Śleszyński (red.), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo
Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
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jać świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz usprawniać politykę gospodarczą
– przemysłową, energetyczną i ekologiczną – popartą rosnącymi nakładami inwestycyjnymi na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.
Zasoby odnawialne mogą być eksploatowane w sposób racjonalny, czyli
trwały – to jest co najwyżej w takich ilościach, w jakich następuje ich przyrost
– bądź w sposób nadmierny, co nie tylko uszczupla te zasoby, ale utrudnia ich
odnawianie. Odnosi się to do tzw. maksymalnego trwałego przychodu, który
definiuje się jako maksymalny poziom pozyskania równy przyrostowi naturalnemu, na przykład w rybołówstwie, leśnictwie i rolnictwie (przyrost stada lub
masy drzewnej), z wyjątkiem energii słonecznej. Spowodowane jest to faktem,
że wykorzystujemy tylko niewielki jej odsetek. Przychód ten trzeba porównać
z kosztami jego pozyskania i ich rozkładem w czasie. Przykładowo, w leśnictwie
należy brać pod uwagę także koszty i korzyści zewnętrzne, gdyż z lasu korzystają
nie tylko jego właściciele i leśnicy – z przyrostu grubizny – ale także społeczność
lokalna i gospodarka narodowa dzięki usługom dostarczanym przez ekosystem leśny. W rachunku ekonomicznym powinno zostać uwzględnione, że stopa przyrostu drewna jest początkowo wysoka, potem maleje i gdy okaże się niższa od stopy
dyskontowej (stopa zysku z inwestowanego dochodu ze sprzedaży drewna), to
wtedy opłaca się pozyskanie drewna przez podjęcie wyrębu. To problem tzw.
optymalnej rotacji, opracowany po raz pierwszy przez Martina Faustmanna8.
Zasoby wyczerpywalne zmniejszają się w zależności od tempa oraz sposobu i kosztów ich eksploatacji. Pozyskiwanie zasobów naturalnych nie może być
dowolnie zwiększane. Ich wartość rośnie zwykle szybciej niż koszty pozyskania, co właścicielowi daje dodatkową korzyść, czyli tzw. rentę. Dysponent zasobu
może więc opóźniać wydobycie celem uzyskania wyższej renty w przyszłości,
ale może też szybciej zrealizować oczekiwany dochód przez podjęcie wydobycia.
Na temat motywacji posiadacza takich zasobów po raz pierwszy wypowiedział
się w 1931 roku Harold Hotelling, który wskazał kryterium podejmowania decyzji w sprawie eksploatacji danego zasobu. Otóż, jeżeli wartość złoża rośnie
co najmniej w wysokości stopy dyskontowej, warto wstrzymać jego pozyskanie
i traktować to oczekiwanie jako opłacalną inwestycję. Natomiast gdyby wielkość
ta zwiększała się wolniej, to efektywniej będzie podjąć wydobycie tego zasobu
celem jego sprzedaży. Istotą reguły Hotellinga jest następujące porównanie9:
?
Stopa przyrostu renty = stopa dyskontowa
Innymi słowy, zarobek z jednostki zasobu, gdy odkładamy wydobycie do następnego okresu, porównujemy z efektywnością ewentualnego zainwestowania
dochodu z wcześniejszego podjęcia eksploatacji.
8
9

T. Żylicz, Ekonomia środowiska. Model Faustmanna, „Aura” 2012, nr 7.
T. Żylicz, Ekonomia środowiska. Reguła Hotellinga, „Aura” 2012, nr 5.
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Powiązania gospodarki ze środowiskiem
W procesach wydobycia i przetwarzania zasobów naturalnych w dobra finalne
– inwestycyjne, produkcyjne i konsumpcyjne – powstają odpady poprodukcyjne
i pokonsumpcyjne, określane także jako dobra negatywne lub zewnętrzne. Gospodarka wykorzystuje środowisko jako odbiornik (receptor) tych pozostałości. W ten
sposób korzystanie z zasobów naturalnych jest nie tylko poborem surowców i energii ze środowiska, lecz także wymianą z przyrodą, choć możliwości naturalnej asymilacji są ograniczone. Dlatego gospodarka musi ponosić nakłady na zmniejszanie
odpadów oraz ich utylizację bądź unieszkodliwianie. Warto podkreślić, że konsumpcja nie polega na zużyciu, ale raczej na używaniu dóbr. Zatem konsumowanie
ich, zgodnie zresztą z prawem zachowania masy, wcale nie sprawia, że znikają, lecz
tylko zmieniają swoją postać i stają się odpadami stałymi, ściekami lub innymi zanieczyszczeniami jako efekty zewnętrzne (externalities). To one powodują straty
i wzrost kosztów funkcjonowania w zdegradowanym środowisku. Zbadanie tych
relacji wykazało, że społeczeństwo i natura tworzą zamknięty system ekologiczny
i dlatego trzeba było przyjąć w ekonomii koncepcję układu zamkniętego – pominąwszy słoneczne źródło energii – i w ślad za tym należało uwzględnić kwestię
pokonsumpcyjne, określane także jako dobra negatywne lub zewnętrzne. Gospodarka
odpadów
w modelach rozwoju społeczno-gospodarczego.
wykorzystuje środowisko jako odbiornik (receptor) tych pozostałości. W ten sposób
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Dlatego gospodarka musi ponosić nakłady na zmniejszanie odpadów oraz ich utylizację bądź
unieszkodliwianie. Warto podkreślić, że konsumpcja nie polega na zużyciu, ale raczej na
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systemu gospodarczego ze środowiskiem przez wydobywaużywaniu dóbr. Zatem konsumowanie ich, zgodnie zresztą z prawem zachowania masy,
nie surowców i asymilację odpadów przedstawia schemat 1. Wynika z niego,
wcale nie sprawia, że znikają, lecz tylko zmieniają swoją postać i stają się odpadami stałymi,
że w gospodarce obiegu otwartego wsad surowcowy przemysłu (W) można ukaściekami lub innymi zanieczyszczeniami jako efekty zewnętrzne (externalities). To one
zać za pomocą następującej formuły:
powodują straty i wzrost kosztów funkcjonowania w zdegradowanym środowisku. Zbadanie
tych relacji wykazało, że społeczeństwo i natura tworzą zamknięty system ekologiczny i
dlatego trzeba było przyjąć w ekonomii koncepcję układu zamkniętego — pominąwszy
słoneczne źródło energii — i w ślad za tym należało uwzględnić kwestię odpadów w
modelach rozwoju społeczno-gospodarczego.
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W = Sp + Sw

dla

Sp > Sw.

Natomiast teoretyczny model obiegu zamkniętego, przy założeniu ustabilizowanego zapotrzebowania na surowce, uwzględnia następujące współzależności10:
W = Sw = O p + O k
K = Ok
Swt = Spt-m,
gdzie:
Sp – surowce pierwotne (głównie kopalne),
Sw – surowce wtórne (odpady i zużyte wyroby),
Op – odpady produkcyjne,
Ok – odpady konsumpcyjne,
K – konsumpcja finalna,
t
– czas (rok),
m – czas obiegu surowców pierwotnych w gospodarce.
W praktyce gospodarczej, przy niepełnej utylizacji odpadów, obieg zamknięty charakteryzują następujące zależności:
Sp = (1 – α × β + z) × Sp1
Sw = α × β (Op + Ok)
Stąd po przekształceniu otrzymujemy następującą formułę dla wsadu surowcowego:
W = Sp + Sw = (1 – α × β + z) × Sp + Sw = α × β (Op + Ok)
dla α oraz β → 1, z → 0,
gdzie:
Sp1 – dostawy surowców pierwotnych w roku bazowym (dla uproszczenia w pozostałych oznaczeniach pominięto subskrypt t),
α – współczynnik odzysku odpadów produkcyjnych oraz zużytych wyrobów,
β – współczynnik sprawności przeróbki odpadów na surowce wtórne,
z – stopa przyrostu zapotrzebowania na surowce, zapewniająca wzrost produkcji.
Pełna recyrkulacja (recykling) jest oczywiście niemożliwa. Odnosi się to przede
wszystkim do zużycia energii, gdyż w praktyce odzyskuje się jedynie energię zawartą w odpadach, a nie tę zastosowaną w procesach produkcyjnych. Zamknięcie
cyklu byłoby w miarę prawdopodobne dopiero dzięki wytwarzaniu energii z wodoru zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu paliw. Dlatego tak ważne
10

K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika…, s. 40–42.
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jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii. To pozwala na oszczędzanie paliw
kopalnych. W omawianym obiegu surowców i energii występuje również utrata
substancji materialnych z powodu niskiej sprawności procesów produkcyjnych.
Wprawdzie straty te dość szybko się zmniejszają, ale nadal są znaczne.
Można ocenić, że zdajemy sobie sprawę, iż rozwój społeczno-gospodarczy
w coraz większym stopniu opiera się na wykorzystaniu odpadów jako wsadu
w procesach produkcyjnych, czyli na zastosowaniu surowców wtórnych. Jednakże postępy w tej dziedzinie są dalece niezadowalające. Utylizacja odpadów staje
się istotna i niezbędna z dwóch powodów. Pierwszy z nich to niedobór surowców
pierwotnych. Drugi zaś to ograniczony potencjał środowiska naturalnego jako odbiornika i asymilatora zanieczyszczeń. Ocenia się, że jedynie 1/3 ogólnej masy
surowców jest przetwarzana w pożądane półprodukty i wyroby, a 2/3 stanowi skała płonna i inne odpady pierwszego rzędu. Ponadto wyroby gotowe, chociaż o postaci trwałych produktów, po pewnym okresie użytkowania stają się odpadami
drugiego rzędu. Wszystko to stwarza pewne bariery dla gospodarki wynikające
z ograniczonych możliwości asymilacyjnych środowiska. Jednocześnie pozwala
to na pojawienie się szansy poszerzenia bazy surowcowej przemysłu dzięki wykorzystaniu odpadów jako surowców wtórnych.
O skali tego problemu w Polsce świadczą liczby. Otóż kraj nasz, choć niezbyt zasobny w surowce mineralne, w latach 60. i 70. XX wieku pozyskiwał blisko 50 różnych minerałów, wydobywając z ziemi i rzek nawet 400–500 mln ton
urobku rocznie, łącznie ze skałą płonną. Obecnie wskaźnik ten sięga zapewne
poniżej 300 mln ton, ale jest nadal znaczący. W rezultacie polska gospodarka
wytwarza ostatnio 113–124 mln ton odpadów przemysłowych i 10–12 mln ton
odpadów komunalnych oraz odprowadza 7,9–8,2 mld m3 ścieków, w tym
0,9–1,0 mld m3 ścieków wymagających oczyszczania (z czego 0,12 mld m3 nie
zostało jeszcze oczyszczane) w stosunku rocznym, ale z tendencją malejącą. Na
składowiskach zalega 1650 mln ton odpadów11.

Ograniczoność zasobów naturalnych a rozwój gospodarczy
W analizie zjawiska ograniczoności zasobów naturalnych początkowo
wychodzono z założenia, że złoża surowcowe Ziemi – i ona sama – skoro są
wielkością skończoną, to w określonym przedziale czasu zostaną wyczerpane.
W literaturze pojawiło się wiele trywialnych przykładów algebraicznych porównań wyczerpywania się minerałów i zwiększania ilości odpadów. Ograniczoność
zasobów naturalnych stanowiłaby zatem bezwzględną barierę rozwoju gospodarczego, a nawet prowadziłaby do kresu bytu materialnego. Podobne wnioski można
także wyciągnąć z teorii wzrastającej względnej ograniczoności zasobów. Według
11

Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2013, s. 175, 347.
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bezwzględną barierę rozwoju gospodarczego, a nawet prowadziłaby do
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m.in. przesuwania w czasie konsumpcji i inwestycji oraz ujęciem odpadów
jako funkcji wydobycia surowców (jak np. zaproponował Tjalling Koopmans).
W większości modeli ekonometrycznych korzystania z zasobów naturalnych
przyjmuje się zamknięty system gospodarki surowcowej, poniekąd w nawiązaniu do koncepcji Kennetha E. Bouldinga z 1966 roku, przedstawiającej Ziemię
o skończonych zasobach na kształt pojazdu kosmicznego (Spaceship Earth). Nasilanie się trudności surowcowych znalazło odzwierciedlenie w analizie systemowej powiązań gospodarki ze środowiskiem i ekologicznej modyfikacji analizy
przepływów międzygałęziowych (mass-balance approach), analizy input–output
i analizy energetycznej oraz w rozwinięciu teorii efektów zewnętrznych i związaulega
przy jak
czym
duży wpływ
na tę relację
ma podejmowanie
nejśrodowiska
z nią teorii
dóbrpoprawie,
publicznych
również
we wdrażaniu
instrumentów
praw13
14
no-administracyjnych
i
ekonomicznych
polityki
ekologicznej
.
przedsięwzięć ochronnych.
Wykres 1: Środowiskowa krzywa Kuznetsa

Presja na środowisko

wylesienie
SO2

0

1200

3000

CO2

28 000 USD

PKB na mieszkańca w dolarach w 1985 r.
Źródło: Żylicz T., Ekonomia środowiskowa i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004, s. 155.

Rys. 2. Środowiskowa krzywa Kuznetsa
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niektórych przypadkach tylko 50–150 lat. Raport ten poddano surowej krytyce za pominięcie
postępu technicznego w zakresie oszczędzania i lepszego wykorzystania materiałów w
przetwórstwie, zmniejszania materiałochłonności i energochłonności produkcji oraz
zastosowania substytutów itp. Wprawdzie autorzy raportu w dużej mierze przyznali rację
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cyklingowane, a także usługi środowiska (świadczenia ekosystemów) jako dobra publiczne. Warto tu również przypomnieć pojęcie środowiskowej krzywej
Simona Kuznetsa, która objaśnia zależność między poziomem dochodu narodowego (PKB) na mieszkańca a emisją zanieczyszczeń środowiska naturalnego w formie odwróconej litery U (rys. 2). Początkowo wzrost PKB powoduje
zwiększanie się presji gospodarki na środowisko, ale po osiągnięciu pewnego
poziomu dobrobytu emisja zanieczyszczeń zaczyna maleć i jakość środowiska
ulega poprawie, przy czym duży wpływ na tę relację ma podejmowanie przedsięwzięć ochronnych14.

Perspektywy rozwoju gospodarki zasobami naturalnymi
Kwestie wyczerpywania się zasobów naturalnych, a także wykorzystania odpadów, nabrały szerszego kontekstu i dużego znaczenia w dyskusjach naukowych
i politycznych nad nową polityką gospodarczą w wyniku ogłoszenia w 1972 roku
słynnego Raportu Klubu Rzymskiego pt. „Granica wzrostu” (The Limits to Growth). Zaprezentowano w nim po raz pierwszy model gospodarki światowej, który przygotował Jay W. Forrester. W dokumencie zawarto informacje związane
z eksploatacją zasobów. Przede wszystkim oszacowano przewidywany okres
wyczerpania się podstawowych surowców mineralnych, sięgający w niektórych
przypadkach tylko 50–150 lat. Raport ten poddano surowej krytyce za pominięcie
postępu technicznego w zakresie oszczędzania i lepszego wykorzystania materiałów w przetwórstwie, zmniejszania materiałochłonności i energochłonności
produkcji oraz zastosowania substytutów itp. Wprawdzie autorzy raportu w dużej mierze przyznali rację oponentom, ale po 30 latach przygotowali ulepszone
opracowanie, jednak o podobnej wymowie15. Co ważniejsze, przeprowadzona
w 2009 roku analiza rozwoju gospodarki surowcami na świecie potwierdziła stosunkowo dużą dokładność prognoz zawartych w tym dokumencie16.
I Raport Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” przewidywał – uogólniając
– wyczerpanie się zasobów ważniejszych surowców już w niedalekiej przyszłości. Wprawdzie żadna organizacja międzynarodowa ani tym bardziej żaden kraj
nie poparł z tego powodu idei wzrostu zerowego (zero growth), jaką tu i ówdzie
nieśmiało zgłaszano, ale raport ten przyczynił się do powstania koncepcji rozwoju
samopodtrzymywanego (sustainable development) w miejsce dotychczasowego
T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004, s. 144–156.
D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973 oraz The Limits to Growth: The 30-Year Update, „Chelsea Green Publishing Company”,
2004.
16
Ch.A. Hall, J.W. Day, Revisiting the Limits to Growth after Peak Oil, “American Scientist”;
http://ziemianarozdrozu.pl/artykul278 [dostęp: 28.04.2009].
14
15
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hasła ekorozwoju, czyli rozwoju gospodarczego zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska. Koncepcję tę nazwano później w Polsce rozwojem zrównoważonym, co zostało upowszechnione przez zapis w Konstytucji RP i w innych
dokumentach oficjalnych. Innym określeniem, jakie wskazywano, było rozwój
trwały, co lepiej oddaje istotę postulatu zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego i odpowiedniej jakości środowiska, także dla przyszłych pokoleń17.
Istota nowego podejścia do rozwoju sprowadza się bowiem do wykorzystywania
odpadów jako surowców wtórnych i odnawialnych źródeł energii, zamiast paliw
kopalnych w ramach tzw. recyklingu (recyrkulacji surowców w gospodarce).
Istota koncepcji rozwoju trwałego, choć ze wszech miar słuszna, chociażby
ze względu na przyszłe generacje, stwarza jednak wątpliwości i kłopoty zarówno natury teoretycznej, jak również praktycznej. Otóż pełne jej zastosowanie
w polityce gospodarczej ma zapewnić nie tylko długofalowy wzrost dochodu
narodowego, ale również stałość kapitału przyrodniczego, czyli powinna utrzymać niezmieniający się zasób elementów materialnych i niematerialnych, w tym
elementów kulturowych środowiska naturalnego oraz niepogarszającą się ich
jakość (w ramach sprawiedliwości międzypokoleniowej). W przypadku zasobów odnawialnych tempo eksploatacji tych zasobów – jak już podkreślono – nie
może przekraczać stopy ich odtwarzania. Natomiast ilość odpadów emitowanych do środowiska nie powinna przewyższać jego zdolności asymilacyjnych.
Jest to zadanie trudne, ale realne nawet przy intensywnym korzystaniu z takich
zasobów. Zaś w odniesieniu do zasobów wyczerpywalnych stosowanie zasady
tzw. mocnej trwałości, czyli utrzymanie tych surowców w niezmienionej postaci, jest nie do zaakceptowania, gdyż oznaczałoby to spadek dobrobytu obecnej generacji. Dlatego sformułowano zasadę słabej trwałości, która dopuszcza
zmiany struktury kapitału, zakładając substytucję uszczuplanego kapitału przyrodniczego kapitałem antropogennym oraz postęp techniczny w wykorzystaniu
zasobów odnawialnych, zwłaszcza w zakresie źródeł energii. Zatem zmniejszenie ilości zasobów wyczerpywalnych powinno być rekompensowane wzrostem
kapitału produkcyjnego drogą inwestowania. Tak się w istocie dzieje, ale jak
dalece można zmieniać strukturę kapitału w podziale na kapitał przyrodniczy
i antropogenny, to jest to nadal kwestia otwarta, choć pojawia się coraz więcej
propozycji rozwiązania tego problemu18.
Raporty Klubu Rzymskiego i inne badania pod patronatem instytucji krajowych i międzynarodowych wskazują od lat na słabe postępy w korzystaniu
z zasobów odnawialnych oraz szybkie wyczerpywanie zasobów nieodnawial17
K. Górka, Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, „Ekonomia i Środowisko” 2010, nr 2 (38), s. 10–21.
18
M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga, Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, rozdz. IV.
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nych. Również statystyki pochodzące z różnych państw potwierdzają, że tempo
wydobycia ważniejszych surowców mineralnych na świecie jest wciąż wysokie.
W krajach najlepiej rozwiniętych, w przypadku niektórych z nich, notuje się już
stabilizację lub nawet spadek wydobycia (zwłaszcza węgla kamiennego w Europie, w tym w Polsce). Natomiast silnie wzrasta produkcja energii przetworzonej
(w postaci elektryczności).
Tab. 1. Światowe wydobycie ważniejszych surowców mineralnych
w latach 2000–2010 [w mln ton]
2000

2010

2011
2000

13 140,0

16 313,0

124,1

3 587,0

6 749,0

177,0

934,0

1 033,0

110,6

3 347,0

3 609,0

107,8

97,2

127,0

130,7

– miedź

13,1

16,1

122,9

– ołów

3,1

3,9

125,8

Rodzaj surowca
Surowce energetyczne ogółem w ekwiwalencie węgla kam.
– węgiel kamienny
– węgiel brunatny
– ropa naftowa
– gaz ziemny (w tys. PJ)
Rudy metali w przeliczeniu na zawartość czystego składnika

– cynk

8,8

12,2

138,6

139,0

210,0

151,1

ok. 11,0

13,1

119,1

– boksyty a) (aluminium)
Udział źródeł odnawialnych w energii pierwotnej w %
a) Produkcja aluminium odpowiednio 32,8 i 48,3 mln ton.

Źródło: oprac. własne na podstawie Rocznika Statystycznego, GUS, Warszawa 2011, s. 744–
746 oraz 2013, s. 757.
Tab. 2. Zużycie surowców energetycznych i energii elektrycznej w świecie na 1 mieszkańca
Wyszczególnienie

1995

2000

2010

2010
1995

1

2

3

4

5

1 937

2 160

106,1

Zużycie surowców energetycznych w ekwiwalencie węgla w kg
Świat ogółem
Afryka
Ameryka Południowa

2 035
453

519

494

109,1

1 247

1 297

1 530

122,7

Ameryka Północna i Środkowa

7 611

7 913

6 512

85,6

Australia i Oceania

5 886

6 115

5 472

93,0

Azja

1 006

1 031

1 615

160,5

Europa

4 827

4 050

4 510

93,4

Polska

4 865

3 686

2 673

54,9
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Tab. 2 (cd.)
1

2

3

4

5

2 363

2 472

3 123

132,2

526

562

674

128,1

1 782

2 061

2 570

144,2

Ameryka Północna i Środkowa

9 585

10 355

9 931

103,6

Australia i Oceania

7 640

8 354

8 105

106,1

Zużycie energii elektrycznej w kWh
Świat ogółem
Afryka
Ameryka Południowa

Azja

1 105

1 277

2 223

201,2

Europa

5 581

5 102

6 640

119,0

Polska

3 633

3 795

a)

4 093

a)

112,7

W 2012 r. 4208 kWh.

Źródło: oprac. własne na podstawie Rocznika Statystycznego, GUS, Warszawa 2011, s. 744–
746 oraz 2013, s. 753.

Z tabeli 2 można wnioskować, że w Ameryce Północnej i Europie, a szczególnie w Polsce, zmalała energochłonność produkcji przemysłowej oraz wytwarzania dochodu narodowego. W polskim państwie oprócz spadku w ciągu
badanych 10 lat wydobycia węgla kamiennego o ponad 25% (od 1980 roku
o 60%). Podobnie zmniejszyło się wydobycie rud ołowiu z powodu wyczerpania zasobów oraz o ponad 62% wydobycie rodzimej siarki w wyniku spadku zapotrzebowania (a także uzyskiwania jej z procesów odsiarczania gazu ziemnego
i ropy naftowej, a nawet węgla).
Z kolei tabela 4 prezentuje strukturę nośników energii pierwotnej w Polsce.
Z danych tych wynika, że źródła odnawialne stanowią tylko 4,5% tej energii, a po
uwzględnieniu paliwa odpadowego około 7%. Wskaźnik ten zaczął jednak szybko rosnąć dzięki intensyfikacji wykorzystania biomasy oraz instalowaniu turbin
wiatrowych.
Tab. 3. Struktura produkcji energii elektrycznej na świecie [w %]
Rodzaj elektrowni

2000

2010

Zmiana
2000–2010

Elektrownie cieplne

65,2

68,7

+3,5

Elektrownie wodne

17,5

16,3

–1,2

Elektrownie jądrowe

16,7

12,8

–3,9

0,6

2,2

+1,6

100,0

100,0

Elektrownie na źródła odnawialne
Razem

Źródło: oprac. własne na podstawie Rocznika Statystycznego, GUS, Warszawa 2011, s. 744–
746 oraz 2013, s. 757.

49
Tab. 4. Zużycie nośników energii pierwotnej w Polsce w latach 2000–2012
Wyszczególnienie
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Razem węgiel

Zużycie
w teradżulacha)

2012
2000

2000

2012

1 940 687

1 776 631

91,5

Struktura w %
2000

2012

zmiana

50,4

40,1

–10,3

507 526

532 135

104,8

13,2

12,0

–1,2

2 448 213

2 308 766

94,3

63,6

52,1

–11,5

Ropa naftowa

768 502

1 068 903

156,0

20,0

24,1

+4,1

Gaz ziemny

452 713

623 778

137,8

11,8

14,1

+2,3

Torf i drewno opałowe

123 405

201 473

163,3

3,2

4,6

+1,4

Pozostałe OZE
Paliwa odpadowe i inne
Ogółemb)
a)
b)

7 723

26 748

346,3

0,2

0,6

+0,4

47 047

198 286

421,5

1,2

4,5

+3,3

3 847 603

4 427 954

115,1

100,0

100,0

–

1 dżul = 0,239 kalorii, teradżul (TJ) = 10 dżuli.
Energia odnawialna 4,1% w 2000r. i 7,2% w 2011r.
12

Źródło: oprac. własne na podstawie: Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2011, s. 224 oraz
2013, s. 227.

Podsumowanie i wnioski
Analizując perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego, warto podnieść
kwestię korzystania z zasobów naturalnych w świetle tzw. śladu ekologicznego
(ecological footprint). Określa on zapotrzebowanie człowieka na zasoby naturalne biosfery, a miernikiem jest wielkość powierzchni lądu i mórz niezbędna
do wytworzenia konsumowanych dóbr oraz asymilacji odpadów, wyrażona w tzw.
globalnych hektarach, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ocenia się, że przeciętnie
na człowieka zamieszkującego tereny Ziemi przypada 2,1 ha takiej powierzchni.
Jednakże jednostka ludzka potrzebuje 2,7 ha dla utrzymania odpowiedniej jakości
życia. W Polsce faktycznie zużycie wynosi 4 ha, a więc 2 razy więcej. W USA
zasoby te wynoszą 5 ha, a faktyczne zużycie – 9,4 ha, w Kanadzie – odpowiednio – 20 ha oraz 7,1 ha, a w Kongu – 13,9 ha oraz 0,5 ha, ale z kolei w Emiratach
Arabskich 1,1 ha oraz 9,5 ha. Dane te pochodzą z Raportu „Living Planet” przygotowanego w 2008 roku przez międzynarodową organizację ekologiczną World
Wide Fund for Nature (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody). Grupa ta powstała
w 1961 roku, a jej siedzibę ulokowano w Morges, w Szwajcarii. Na całym globie
znana jest pod skrótem WWF. Omawiany raport ocenia stan ekosystemów świata według krajów. Wynika z niego, że statystyczny mieszkaniec Ziemi zużywa
o 1/3 zasobów więcej niż powinien w relacji do możliwości ich reprodukcji. Skutkiem tego jest osłabienie bioróżnorodności fauny i flory. Na przykład w okresie
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od 1970 roku populacja zwierząt zmniejszyła się o 30%, a w krajach tropikalnych
o 50%. Dlatego organizacja WWF w omawianym dokumencie i w innych licznych akcjach propaguje różne sposoby oszczędnego gospodarowania zasobami
naturalnymi.
Przytoczone dane statystyczne wskazują, że pomimo notowania przejawów
wyczerpywania się zasobów mineralnych i postulatów ograniczania ich wydobycia oraz udanych programów racjonalizacji gospodarki surowcowej, nadal obserwujemy wzrost pozyskiwania surowców energetycznych i rud metali w skali
świata. Wynika to głównie z przyspieszenia rozwoju gospodarczego w krajach
słabiej rozwiniętych i wyższego w nich przyrostu naturalnego. Natomiast w państwach wysoko rozwiniętych zarysowuje się już zmniejszanie zużycia surowców
energetycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Obserwujemy nawet, zwłaszcza
po 2005 roku, że w niektórych z krajów – jak USA, Kanada, Australia – obniżone
zostało także zużycie energii elektrycznej na jednostkę ludzką, a więc formy energii najbardziej przetworzonej i elastycznej. Wprawdzie spadek ten jest o wiele
mniejszy niż w przypadku zużycia surowców energetycznych, jest to jednak nowa
i znamienna tendencja.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na programy – kiedyś zaliczane
do fantazji, a obecnie coraz bardziej realne – sprowadzania niektórych surowców z Kosmosu. Otóż w 2012 roku powstała w USA w Seatle prywatna firma
Planetary Resources (Zasoby Planetarne), prowadzona przez bogatych przedsiębiorców i osób doświadczonych już w przygotowywaniu wypraw kosmicznych,
organizowanych przez NASA. Celem nowego przedsięwzięcia ma być sprowadzanie – z asteroid i innych planet – surowców zawierających pierwiastki z grupy
ziem rzadkich. Badania w tej sprawie podjął już kalifornijski Kekk Institute for
Space Studies (Instytut ds. Studiów nad Przestrzenią Kosmiczną). Możliwe jest
bowiem ściągnięcie małej asteroidy na orbitę Księżyca około 2025 roku kosztem 2,6 mld USD. Niewielka asteroida niklowo-żelazowa może być warta o wiele
więcej. Przewiduje się, że w ten sposób będzie można łatwo zaspokoić zapotrzebowanie wytwórni turbin wiatrowych, silników elektrycznych i innych wyrobów
na neodym oraz dysproz, których zasoby są na wyczerpaniu. Oczywiście dla realizacji takiego programu są niezbędne porozumienia międzynarodowe, ale w tej
kwestii, choć bezprecedensowej, nie powinno być większych przeszkód.
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Streszczenie
Działalność gospodarcza opiera się na wykorzystaniu zasobów naturalnych, kapitałowych i ludzkich (społecznych). We wcześniejszych ujęciach określano je także jako tzw. czynniki wzrostu gospodarczego w postaci ziemi, kapitału i pracy. Ostatnio wyodrębnia się również technologię lub
przedsiębiorczość – czyli umiejętności łączenia tych podstawowych czynników.
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu powiązań gospodarki z naturą oraz analiza wpływu
ograniczoności zasobów naturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu tzw. słabej i mocnej trwałości rozwoju, z rozróżnieniem kryzysu wydobycia i kryzysu zaopatrzenia.
Słowa kluczowe: zasoby naturalne, słaba i mocna trwałość rozwoju, kryzys wydobycia, kryzys
zaopatrzenia, ślad ekologiczny
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Abstract
Defective mechanisms of function presented in the article, without a doubt are a very important
cause of its weaknesses, especially in the crisis conditions. Recession not only showed dysfunctional
of these mechanisms, but also improper function of main institutions, primarily the Central Bank
in Great Britain. Objections regarding this institution concern two areas of action. That is, delays in
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Wstęp
Deficyt budżetowy jest jednym z problemów, które budzą wiele emocji, gdyż
brak dostatecznej ilości funduszy w budżecie państwa silnie oddziałuje na jego
funkcjonowanie. Z deficytem budżetowym mamy do czynienia wówczas, gdy
wydatki państwa przewyższają jego dochody, a więc niemożliwe jest realizowanie zaplanowanej działalności bez dodatkowych źródeł finansowania. Najczęściej
taki niedobór określa się mianem kryzysu finansowego, i aby jemu zapobiec, korzysta się z wszelkich możliwych instrumentów finansowych1.
Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 94.
*
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Często załamanie budżetu jest skutkiem spadku PKB, produktu krajowego
brutto, co wiąże się to ze zmniejszeniem oczekiwanych wpływów do budżetu
państwa i prowokuje do zwiększenia wydatków publicznych, aby utrzymać ekonomiczną równowagę rynkową.
W artykule został przedstawiony mechanizm funkcjonowania dwóch gospodarek – Wielkiej Brytanii oraz Polski – w czasie recesji. Korzystając z wybranych
danych makroekonomicznych, analizie poddano funkcjonowanie obu gospodarek
w latach 2001–2013.
Analizowany materiał empiryczny pochodzi ze zbiorów Eurostatu. Może on
różnić się od danych publikowanych przez instytucje UE czy urzędy statystyczne
danych krajów. Znaczna część artykułu poświęcona jest analizie sytuacji makroekonomicznej obu państw, toteż, w celu zapewnienia porównywalności informacji, w artykule wykorzystano dane pochodzące z Eurostatu, oparte na wspólnej
podstawie metodycznej, a zatem mogą one stanowić bazę dla analiz o charakterze
porównawczym.
W opracowaniu przedmiotem analizy są przede wszystkim dane makroekonomiczne, takie jak: PKB, dług publiczny, deficyt budżetowy. Nie wyczerpuje to
zestawu czynników makroekonomicznych determinujących sytuację gospodarczą
Wielkiej Brytanii oraz Polski. Warunkuje ją wiele innych kwestii, które względnie
można określić mianem problemów strukturalnych. Występują one w najostrzejszej formie w gospodarkach państw, które ostatni kryzys dotknął najgłębiej, i dopiero ich rozwiązanie jest warunkiem uzyskania zdolności do długofalowego,
zrównoważonego rozwoju. Mając świadomość niezwykłej wagi trudności występujących w strukturze, postanowiono je pominąć, gdyż tego rodzaju pogłębiona
analiza wymagałaby odrębnego opracowania.
Mechanizm funkcjonowania Wielkiej Brytanii oraz Polski polega na tym,
że polityka fiskalna powinna uniemożliwiać powstawanie nadmiernych deficytów budżetowych oraz długu publicznego. Jak wiadomo, w obu krajach ten cel nie
został osiągnięty. Gospodarki obydwu państw nie były na tyle konkurencyjne, aby
móc wygospodarowywać nadwyżki handlowe i dewizowe, które wpływałyby na
wzrost gospodarczy. Natomiast nierównowaga sektora finansów publicznych to
zarówno skutek strukturalnych słabości ich gospodarek, jak też słabości mechanizmu, który powinien zagwarantować utrzymanie odpowiedniej relacji deficytów budżetowych oraz długu publicznego do PKB na dopuszczalnym poziomie.
Śmiało można stwierdzić, że przyjęte limity dopuszczalnego poziomu braku niedostatecznej ilości funduszy w budżecie państwa (3% PKB) oraz długu publicznego (60% PKB) były od początku zadaniem trudnym do osiągnięcia, oraz nie
współpracowały odpowiednio z rzeczywistymi potrzebami polityki gospodarczej
w warunkach kryzysu gospodarczego.
Właściwym czynnikiem odpowiedniego funkcjonowania mechanizmu, który
ma na celu dążenie do utrzymywania deficytów sektora finansów publicznych
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oraz długu publicznego w dopuszczalnych granicach, jest to, aby przestąpienie tych granic miało tymczasowy, okresowy charakter. Jednak analiza danych
z Wielkiej Brytanii oraz Polski, pozwala stwierdzić, że sytuacje przekroczenia
limitów okazały się zjawiskiem powszechnym i długotrwałym.
Istotne znaczenie dla skuteczności mechanizmu przeciwdziałającego destabilizowaniu sektora finansów publicznych ma nieuchronność sankcji za przekroczenie przyjętych norm. W sytuacji, gdy wśród krajów notorycznie niespełniających
kryterium długu publicznego znajdują się najważniejsi członkowie UE, będący
płatnikami netto do unijnego budżetu, trudno oczekiwać, że w stosunku do nich
zostaną zastosowane przewidziane unijnym prawem sankcje. Dla przykładu,
Niemcy od roku 1998, a Francja od 2003 przekraczają przyjęte normy. W latach
1995–2011 deficyt sektora publicznego państwa niemieckiego osiem razy, a państwa francuskiego dziesięć razy przekraczał 3% PKB. Nakładanie kar na te kraje, które ponoszą główny ciężar finansowania unijnego budżetu, jest raczej mało
prawdopodobne. Oznacza to, że i pozostałe państwa przekraczające dopuszczalne
normy deficytu i długu publicznego nie ponosiły przewidzianych konsekwencji.
Jeden z najważniejszych sposobów działania, który miał zapewniać stabilność
państw, nie działał prawidłowo2.
Na niepoprawność mechanizmu chroniącego przed destabilizacją sektora finansów publicznych w Wielkiej Brytanii i Polsce wpływały dwa czynniki. Z jednej strony oba kraje zadłużyły się nadmiernie, gdyż:
• rynkowe stopy procentowe kształtowane pod wpływem polityki pieniężnej
Banku Centralnego były za niskie dla gospodarki, co prowadziło do nadmiernych
inwestycji prywatnych oraz wzrastającego zadłużenia sektora publicznego,
• coraz większe zadłużanie się, które dotyczyło sektora prywatnego, jak i publicznego, stało się możliwe, ponieważ zagraniczne instytucje finansowe zakładały, że w razie trudności ze spłatą zaciągniętych kredytów kraje te skorzystają
z pomocy zewnętrznej.
W warunkach początkowego kryzysu Wielka Brytania okazała się bezbronna, ponieważ BC nie spełniał funkcji, jakie w normalnych warunkach pełni bank
centralny, czyli ostatecznego źródła płynności dla sektora bankowego oraz (w razie konieczności) dla rządu.
Bank Centralny Anglii w momencie kryzysu, zamiast dokonać luzowania polityki pieniężnej, zaczął karać banki, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, co doprowadziło do bankructwa oraz nacjonalizacji wielu banków. Było
to również przyczyną trudności sfinansowania deficytów budżetowych i długu
publicznego.
J. Czekaj, Kryzys strefy euro. Przyczyny, skutki, drogi wyjścia, „Zarządzanie Publiczne”
2012, nr 3 (21), s. 5–26.
2
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Mechanizm funkcjonowania Wielkiej Brytanii
Na podstawie danych, jakie zostały podane przez Komisję Europejską
w 2010 roku, przyrost PKB w Wielkiej Brytanii stanowił 2,1%, natomiast w następnym roku wynosił 0,8%. Planowane wprowadzenie zacieśnienia polityki fiskalnej
w Anglii sprawia, że tempo wzrostu PKB jest obarczone znaczącym ryzykiem.
Tab. 1. Wielka Brytania – podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (% zmiany w skali roku)
Rok

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PKB

3,1

Deficyt sektora
general gover
nment*

0,4 –2,1 –3,5

Dług sektora
general gover
nment*
*

2,6

3,5

2,9

2,1

2,6

3,5

3,5 –3,4 –2,8 –2,8

1,1 –4,4

2,1

0,8

1

0,9

–5 –11,4 –10,1 –7,7 –6,1

5,9

37,3 37,1 38,7 40,3 41,7 42,7 43,7 51,9 67,1 78,4 84,3 88,7 90,7

Dług oraz deficyt sektora g. g. wyrażony w relacji do PKB.

Źródło: Eurostat.

Wielka Brytania w walce z kryzysem finansowym odrzuciła możliwość stymulowania gospodarki za sprawą obniżki stóp procentowych. Stało się tak dlatego,
że był on nieefektywny co do bieżącej awersji do ryzyka w odniesieniu do rynku międzybankowego. Dzięki temu brytyjski program antykryzysowy stanowił
bardzo silny impuls fiskalny. Działania operacyjne skupione były na transferze
środków publicznych do gospodarki, co miało na celu utrzymanie aktywności
podmiotów gospodarczych. Odbywało się to jednak kosztem przyrostu deficytu,
który w 2007 roku z 2,8% wzrósł aż do 11,4% w 2009 roku3.
Ministerstwo gospodarki podaje, że „…[p]odstawowym narzędziem władz
Wielkiej Brytanii w kreowaniu wartości dodanej w gospodarce miało być przyśpieszenie o rok wydatkowania środków publicznych o wartości 2,9 mln GBP.
Fundusze te miały zostać przeznaczone na drogowe i krajowe projekty infrastrukturalne (700 mln GBP), remonty i budowę domów (775 mln GBP), szkolnictwo
(800 mln funtów), na dalszą edukację i szkolnictwo wyższe (442 mln GBP) oraz
100 mln GBP na ochronę zdrowia. Wydatki te miały za zadanie podtrzymanie
popytu wewnętrznego (…)”4.
Nie były to jedyne działania antykryzysowe rządu Wielkiej Brytanii. Aby
utrzymać równowagę wewnętrzną systemu finansowego państwa, władze podMinisterstwo Gospodarki, Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Warszawa 2011, s. 56.
4
Ibidem, s. 57.
3
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jęły decyzję o wsparciu banków krajowych, którym groziła utrata płynności finansowej. Takie działania wiązały się z wydatkiem kwoty 149 mln GBR. Proces
pomocy polegał na wsparciu udzielonym w formie pożyczki bankom Northern
Rock (99 mln GBP) i Bradfordf&Bingley (50 lmn GBP). Rząd, chcąc zachować
stabilność w sektorze bankowym, rozpoczął działania mające na celu pokrycie
depozytów bankowych gwarancjami rządowymi do kwoty 50 tys. GBP. Natomiast koszt procesów, które miały zwiększyć płynność rynku, opiewały na kwotę
235 mln GBP. Polegały one na tym, że Bank of England rozpoczął wykup papierów wartościowych banków, jak również przedsiębiorstw5.
Wszystkie działania rządu Wielkiej Brytanii w efekcie końcowym przyniosły przewidywane rezultaty, o czym świadczy fakt odnotowanych wzrostów gospodarczych. Zastosowane przez władze Anglii przedsięwzięcia, mające na celu
pobudzenie gospodarki finansowej, nadwyrężyły kondycję finansów publicznych.
Dlatego też następstwem tych działań było objęcie Wielkiej Brytanii Procedurą Nadmiernego Deficytu od ósmego lipca 2009 roku. Wprowadzono plan radykalnych oszczędności budżetowych. Celem tychże działań było zrównoważenie
środków finansowych państwa przy powtórnej i sprawiedliwej konstrukcji systemu podziału dochodów społeczeństwa za pomocą budżetu państwa6.
Wielka Brytania przystąpiła do pierwszego etapu oszczędzania w maju
2010 roku, który to stanowił kwotę 6,2 mln GBP i objęto nim przede wszystkim
funkcjonowanie instytucji publicznych. Jednak główny plan oszczędnościowy
UK Emerygency Budget 2010 opiewał na kwotę 32 mln GBP w ciągu roku. Należy jednak wspomnieć, iż założeniem rządu było, by 8 mln GBP rocznie pochodziło ze wzrostu podatków netto. Przede wszystkim chodziło o:
• zwiększenie stawki VAT, która od stycznia 2011 roku wzrosła do 20%,
• wzrost ubezpieczenia (Insurance Premium Tax) wprowadzony od stycznia
2011 roku,
• zwiększenie opłaty bankowej,
• wzrost podatku od dochodów kapitałowych (z 18 do 23% dla PIT powyżej
150 tysięcy GBP)7.
Pozyskane kwoty za sprawą powyżej wymienionych operacji finansowych
miały na celu zmniejszenie wydatków publicznych, a tym samym deficytu budżetowego państwa. Kontynuacją takich działań był plan Spending Review, który
zakładał cięcia wydatków większości resortów o około 25%, jak również zredukowanie zatrudnienia w administracji publicznej. Działania antykryzysowe Wielkiej Brytanii rozciągają się aż do 2020 roku. W tym roku rząd planuje podwyższyć
wiek emerytalny do 66 roku życia. Według założeń władz, eliminacja istniejącego
5
6
7

www.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 2.02.2014].
Ibidem [dostęp: 2.02.2014].
www.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 2.02.2014].
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obecnie deficytu strukturalnego odbywać się będzie na przełomie lat 2014/2015.
Przewidywania rządu Wielkiej Brytanii szacują, iż w latach 2015–2016 nastąpi
nadwyżka stanowiąca 0,8% PKB8.

Mechanizm funkcjonowania Polski
Nieoczekiwana poprawa bilansowa handlu zagranicznego Polski spowodowała, iż pozytywne oddziaływanie eksportu netto na podwyższenie PKB w roku
2009 osiągnęło 2,8 pkt proc. i jednocześnie wyrównało niekorzystny spadek popytu krajowego (1,1 pkt proc.). Taki stan rzeczy przyczynił się do przyrostu PKB,
który sięgał 1,7% pośród krajów Unii Europejskiej i gospodarek rozwiniętych.
Podczas całego okresu trwania załamania procesu wzrostu gospodarczego, jaki
panował w Polsce, odnotowywano zadowalające wyniki głównej siły napędowej
polskiej gospodarki, czyli konsumpcji. Dzięki temu polskie PKB w 2009 roku
uplasowało się na poziomie 1,6 pkt proc. Na ostateczny jego wynik znacząco
wpłynęła konsumpcja9.
Tab. 2. Polska – podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (% zmiany w skali roku)
Rok

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PKB

1,2

Deficyt sektora
general govern- –5,3
ment*

1,4

3,9

5,3

3,6

6,2

5,1

1,6

3,9

–5 –6,2 –5,4 –4,1 –3,6 –1,9 –3,7 –7,2 –7,9

Dług sektora
general govern- 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7
ment*
*

6,8

4,5

1,9

1,3

–5 –3,9

4,5

45 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 54,6

Dług oraz deficyt sektora g. g. wyrażony w relacji do PKB.

Źródło: Eurostat.

O dobrej kondycji polskiej gospodarki świadczą wyniki PKB w 2010 roku.
W I, II i III kwartale poziom ten realnie zwiększył się o 3,1% do 3,8%. Według
danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce całkowity wzrost gospodarczy w 2010 roku stanowił 3,9%10.
Ibidem [dostęp: 2.02.2014].
swww.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 2.02.2014]
10
www.stat.gov.pl [data dostępu: 2.02.2014]
8
9
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Prognozując sytuację ekonomiczną RP na nadchodzące lata, przypuszcza się,
że tak samo jak w okresie kryzysu finansowego, gospodarkę pobudzać będzie
głównie konsumpcja i inwestycje11.
Polscy przedsiębiorcy, a także rynek finansowy to dwa elementy połączone
jednym celem – poprawą gospodarki Polski. Czynniki te, uznawane za najważniejsze, przyczyniają się do hamowania negatywnych skutków globalnego kryzysu na terenie Rzeczpospolitej. Podstawą do takich wniosków była silna depresja
złotego, który nieustannie znajduje się w fazie rozwoju i w niewielkim stopniu
gospodarka kraju staje się uzależniona od kapitału zagranicznego. Taka rzeczywistość pozwoliła Polsce na:
• nieustanny wzrost gospodarczy,
• ograniczenie do minimum ingerowania władz publicznych w pracę mechanizmów rynku krajowego12.
W państwie polskim podczas trwania kryzysu globalnego rząd podjął szereg
działań mających na celu utrzymania wzrostu gospodarczego, do nich zalicza się
ograniczanie niekorzystnych oddziaływań kryzysu. W listopadzie 2008 roku rząd
Polski przygotował i wprowadził serię działań służących zapobieganiu kryzysowi
finansowemu. Plan Stabilności i Rozwoju posiadał szereg instrumentów, których
zadaniem było powiększenie zaufania na rynkach międzybankowych oraz zapobieganie spadku akcji kredytowej. Ponadto Narodowy Bank Polski podjął dodatkowe
działanie w obrębie systemu finansowego. Za sprawą przyjętego Pakietu Zaufania
udało się ograniczyć ryzyko kredytowe, jak również ryzyko związane z płynnością
banków. Niemniej jednak rząd polski podjął również działania w kierunku:
• wzrostu popytu konsumpcyjnego:
– ograniczając podatek i obciążenia parapodatkowe,
• popytu inwestycyjnego:
– ograniczając bariery administracyjne,
– torując łatwy dostęp do środków unijnych,
– rozwijając podjęte inicjatywy,
• wprowadzenia udogodnień dotyczących wykorzystaniu pozyskanych środków unijnych,
• zastosowania udogodnień w sferze relacji partnerskich sektorów publicznych i prywatnych13.
Istotnym elementem wpływającym na wiarygodność Polski na międzynarodowym rynku było otrzymanie dostępu przez państwo do elastycznej linii kredytowej
(flexible credit line) MFW. Wysokość kwoty, jaką polski rząd mógł dysponować
w sytuacji nieprzewidzianych okoliczności, stanowiła 15 mld euro. Działania
11
Biuro Analiz Sejmowych, Kryzys finansowy wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2009, s. 12.
12
S. Mazurek, Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych, Akademia
Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 10.
13
www.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 2.02.2014].
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antykryzysowe, jakie zostały wprowadzone, spowodowały, iż w 2010 roku skorzystał on z oferowanego instrumentu. Niemniej jednak wysokość kwoty nie uległa
zmianie14.
Wszelkiego rodzaju działania antykryzysowe w Polsce koncentrowały się na
utrzymaniu stabilności systemu finansów publicznych. Ostatecznie brak wsparcia pakietów transferujących środki publiczne skierowane do zdrowych sektorów
bankowych z założenia miały w okresie pokryzysowym pozwolić uniknąć sytuacji, „(…) w której efektywna ekspansywna polityka fiskalna byłaby ograniczana
poprzez zbyt wysoki deficyt budżetowy (…)”15.
Niestety takie ukierunkowanie polityki gospodarczej rządu spowodowało,
że na koniec roku 2009 poziom PKB przekroczył próg 6%. W efekcie 7 lipca
tego roku Polska została objęta Procedurą Nadmiernego Deficytu. W celu ograniczenia zadłużenia publicznego kraj przyjął szereg rozwiązań, których założeniem
było pomniejszenie obciążeń wydatkowych budżetu państwa, jak również generowanie wzrostu dochodów. Głównym planem konsolidacji finansów publicznych
stało się przyjęcie w 2011 roku tzw. reguły wydatkowej, w myśl której wydatki
mają zostać ograniczone do poziomu inflacji +1%. Ponadto, polski rząd wprowadził reformę emerytalną, która wydłuża wiek emerytalny, zrównując wiek kobiet
i mężczyzn do 67 roku życia16.
Co więcej, władze Polski zdecydowały się na przedsięwzięcie związane
z wydatkami na obronę narodową, które w myśl obowiązujących przepisów prawa mają wynieść 1,95% PKB rocznie. Po wprowadzonych zmianach środki te
rozpatrywane będą na przestrzeni sześciu lat. Średnia stanowić ma 1,95% z zastrzeżeniem, iż w przyszłości wydatki te mogą być niższe, co będzie uzależnione
od finansów państwa. Od stycznia 2011 roku rząd polski wprowadził nowe stawki
podatkowe, które zmieniły stawkę VAT:
• z 22% na 23%,
• z 7% na 8%.
W myśl ustawy
1) „(…) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2
i art. 110, wynosi 23%,
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz
w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%,
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2,
wynosi 7%,
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4% (…)”17.
Ibidem, s. 43.
Ministerstwo Gospodarki, Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Warszawa 2011, s. 43.
16
www.epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 02.02.2014].
17
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r., nr 54,
poz. 535, art. 146a.
14
15
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Podsumowanie i wnioski
Przedstawione w artykule wadliwe mechanizmy funkcjonowania polityki finansowej bez wątpienia są bardzo ważnymi przyczynami słabości państwa,
zwłaszcza w warunkach kryzysu. Recesja pokazała nie tylko dysfunkcjonalność
tych procesów, ale również niewłaściwe działania głównych instytucji, przede
wszystkim Banku Centralnego w Wielkiej Brytanii. Zastrzeżenia pod adresem
tej placówki dotyczą dwóch obszarów funkcjonowania. Obejmuje to opóźnienia
w podejmowaniu standardowych działań w obszarze polityki pieniężnej, która
dotyczy przede wszystkim polityki stóp procentowych w obliczu kryzysu gospodarczego, a także odroczeń w podejmowaniu niestandardowych przedsięwzięć
polegających na ilościowym luzowaniu polityki finansowej w obliczu kryzysu
finansowego.
Bank Wielkiej Brytanii w sytuacji załamania finansowego oraz recesji gospodarczej zaostrzył politykę pieniężną. Podniósł dwukrotnie stopy procentowe,
z 5,25 w styczniu do 5,75% w lipcu 2007 roku. Te decyzje BoE były błędne,
jednakże instytucja ta wcześniej przeprowadziła korektę polityki pieniężnej,
wprowadzając w grudniu 2007 roku cykl obniżek stóp procentowych. Stopa procentowa została obniżona do 0,5% w marcu 2009 roku i na tym poziomie utrzymywana jest do chwili obecnej.
Działania antykryzysowe dotyczyły kwestii fiskalnych. Oceniono je jako negatywne, ponieważ ograniczały się praktycznie do zadań mających na celu szybkie
równoważenie sektora finansów publicznych. Konsekwencją tych przedsięwzięć
było przyjęcie w marcu 2012 roku przez Polskę tzw. paktu fiskalnego (Wielka
Brytania tego paktu nie podpisała), który w istocie nie przyczyniał się do rozwiązywania istniejących problemów z dwóch powodów. Po pierwsze, prawodawstwo
UE zawiera instrumenty prawne, a ich celem jest przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się państw wchodzących w skład grupy. Podstawowe znaczenie
w tym zakresie ma pakt stabilności i wzrostu, który określa stosowne wskaźniki
deficytu (3% PKB) oraz długu sektora publicznego (60% PKB). Ważną rolę odgrywają też sposoby postępowania (procedura nadmiernego deficytu) w stosunku
do krajów, które przekraczają dopuszczalne granice. Występująca w strefie euro
tendencja do owego przekraczania przyjętych granic deficytu sektora finansów
publicznych oraz długu publicznego wynika nie z braku odpowiednich regulacji,
lecz z nieprzestrzegania tych postanowień w praktyce. Po drugie, pakt fiskalny
nieco inaczej niż dotychczas obowiązujące rozwiązania definiuje dopuszczalny
poziom deficytu budżetowego. Mianowicie posługuje się kategorią deficytu strukturalnego, natomiast kryterium długu publicznego zostało w istocie wyeliminowane. Przyjęty sposób określenia niedoboru budzi wątpliwości, gdyż kategoria
deficytu strukturalnego jest w istocie kategorią sztuczną. Jego precyzyjne obliczenie nie jest możliwe, co rodzi niebezpieczeństwo stosowania niezbyt jasnych
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warunków oceny sytuacji fiskalnej poszczególnych państw. Z kolei rezygnacja
z kryterium długu publicznego, która z jednej strony może wydawać się zaskakująca, z drugiej zaś być traktowana jako wyraz dostosowywania istniejących
rozwiązań do rzeczywistości. Perspektywa spadku długu publicznego większości
krajów UE i strefy euro do 60% PKB jest raczej bardzo odległa, a więc przez
wiele lat założenie to musiałoby, z konieczności, pozostawać martwe. Przywódcy
najważniejszych państw unijnych, Niemiec i Francji, mają świadomość, że sami
nie będą w stanie sprowadzić swojego długu publicznego do poziomu 60% PKB
w dającej się przewidzieć perspektywie18.
Decyzje paktu fiskalnego za bardzo koncentrują się na problematyce równowagi sektora finansów publicznych, pomijając niemal zupełnie kwestie wzrostu
gospodarczego. Wprowadzenie programów, które mają na celu szybkie ograniczenie deficytów budżetowych prowadzi do spowolnienia procesu, w którym rozwijają się zdolności produkcyjne gospodarki, co w efekcie końcowym ograniczy
osiągnięcie celów fiskalnych. Uzyskanie nadwyżek koniecznych do zmniejszenia
długu publicznego, pozwalających na ograniczenie deficytów budżetowych, będzie możliwe tylko wtedy, kiedy nastąpi zmniejszenie się dodatniego salda handlu
zagranicznego oraz salda na rachunkach obrotów bieżących bilansu płatniczego
państw posiadających nadwyżki.
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Streszczenie
Wadliwe mechanizmy funkcji przedstawionych w artykule, bez wątpienia, są bardzo ważne, szczególnie w warunkach kryzysu. Recesja nie tylko pokazała dysfunkcyjność tych działań, ale wykazała także niewłaściwe funkcjonowanie głównych instytucji, przede wszystkim Banku Centralnego
Wielkiej Brytanii. Zastrzeżenia dotyczące BC dotyczą dwóch obszarów działalności. To opóźnienia
przy standardowej akcji w polityce pieniężnej, które nawiązują przede wszystkim do polityki stóp
procentowych w obliczu kryzysu gospodarczego, a także zwlekanie w wykorzystaniu niestandardowych mechanizmów, które składały się na nowe doświadczenia ilościowe polityki pieniężnej
w obliczu kryzysu finansowego.
Słowa kluczowe: finanse, nieruchomości, Polska, Wielka Brytania, kredyt
Numer klasyfikacji JEL: L26, L53
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THE RATIONALITY OF ENERGY MANAGEMENT
IN THE TRANSPORT SECTOR IN EU

RACJONALNOŚĆ GOSPODAROWANIA ENERGIĄ
W SEKTORZE TRANSPORTU W UE
Streszczenie
Mając dane ilościowe i jakościowe, podjęto próbę zbadania zależności i związków zachodzących
między rozwojem transportu a efektywnością wykorzystania zasobów paliwowych, co stanowiło
zasadniczy cel artykułu.
Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że transport drogowy zyskał obecnie szczególny
status w życiu codziennym społeczeństwa. Wzrost mobilności mieszkańców Europy spowodował,
że samochody osobowe są aktualnie w największym stopniu odpowiedzialne za potrzeby energetyczne transportu drogowego. Stało się tak mimo poprawy efektywności energetycznej tych samochodów oraz wzrostu przewozów towarowych. Prognozowany dalszy wzrost przewozów towarowych
spowoduje dalsze zmiany w strukturze zużycia energii przez transport samochodowy. Mimo wysokiej dynamiki poprawy efektywności energetycznej napędów samochodów ciężarowych, udział
zapotrzebowania na paliwo przez te samochody będzie wzrastał w całkowitym zapotrzebowaniu
na paliwo sektora transportu drogowego. Jednocześnie zużycie energii przez samochody osobowe
zmniejszy swój udział w całkowitych potrzebach paliwowych transportu samochodowego. Poprawa
efektywności energetycznej transportu osobowego i ciężarowego nie zrównoważy wzrostu zapotrzebowania na energię w transporcie drogowym. Przedstawione powyżej prawidłowości wyznaczają kluczowe wyzwanie stojące przed systemem transportowym – sprostanie ciągle rosnącemu
zapotrzebowaniu na energię. Istotną kwestią w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju transportu nie jest tylko rozwój technologii, lecz ludzka świadomość kształtująca właściwe preferencje
konsumentów. Od przewoźników i klientów zależny będzie kształt transportu w przyszłości.
Słowa kluczowe: transport, zrównoważony transport, konsumpcja energii, emisje CO2
Numer klasyfikacji JEL: Q4

*

Dr, Zakład Logistyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

66

Introduction
In the coming decades global energy and climate trends will constitute a key
challenge which the transport will face – meeting the constantly growing demand
for energy. Greener engines and fuels will have a decisive impact on improving
the energy efficiency of transport and reducing the dependence on oil. However,
technological solutions alone will not solve the problems with the increase in
the mobility of European citizens and the increase in freight traffic. An important
issue in implementing the resource-efficient and low-carbon transport development is not only technological development, but also increased human awareness
which will be reflecting in the proper shaping of consumer preferences. From carriers to customers, all will contribute to the shape of future transportation. However, this requires the implementation of the long-term measures in the transport
sector contained in the White Paper.
The main objective of this article is to make a quantitative and qualitative
attempt to examine the relationship and the correlations between the development
of transport and fuel efficiency and efficient resource use. The implementation
of the approved work method was used to study the documents (desk research).
Analysis of literature and secondary data constituted the basis for the scientific
objective – to carry out a thought experiment using the method of analysis and
logical construction.

Strategy to improve energy efficiency in the transport sector
Market integration, economic growth and transport activities are closely related. In the European Union (EU) effective transport connections have allowed
for the creation and development of the internal market. Each enlargement was
accompanied by a significant increase in transport activity. Not surprisingly transport policy was one of the common policy areas covered by the Treaty of Rome.
Since the publication of the first White Paper on the Common Transport Policy
many things have been achieved. The aviation market, road transport and rail
have all been opened and liberalized. All modes of transport have become safer
and securer. New regulations on working conditions and the rights of passengers
have been adopted. Much has been done to improve the environmental performance of transport. However, these measures have proved to be inadequate to
meet the growing needs in freight and passenger transport.
Since the first major oil crisis, which took place more than 40 years ago,
the transport system has not changed in terms of energy needs. Transportation
continues to be almost entirely dependent on fossil fuels as an energy source.
While technological progress has contributed to a more efficient use of energy,
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it has not done so to the extent to compensate for the effects of the increase in
freight volume.1 Assuming that no significant changes are made, the dependence
on the transport of crude oil in 2050 may be about 90%. In view of the Roadmap
for moving to a competitive low carbon economy in 20502 and Energy Efficiency
Plan 20113, the European Commission has developed a plan of action in order
to create an efficient and competitive transport system. To meet the challenges,
the transport sector must consume less energy, use green energy and modern infrastructure, and reduce its negative impact on the environment. It should also use
natural resources such as water, land and ecosystems.4 Further development of
the transport sector must be based on assumptions such as5:
1. Improving the energy efficiency of vehicles in all modes of transport;
development and implementation of the use of fuels and propulsion systems compatible with sustainable development;
2. Optimising the performance of multimodal logistic chains, including
through the widespread use of resource-efficiency;
3. Efficient use of transport and infrastructure through the use of improved
traffic management systems and advanced logistics and markets.
In order to take full advantage of the internal market and to contribute to
the achievement of wider transport policy objectives in terms of efficient management of natural resources and reducing the dependence on oil, an action plan with
concrete initiatives has been developed. In the medium term, these activities are
focused on greener engines and alternative fuels that will have a decisive impact
on the reduction of emissions resulting from mobility and also reduce dependence
on oil. A sustainable alternative fuels strategy, which also includes infrastructure
projects will still however not solve all the problems.6 Their use will have to be
reconciled with the constraints linked to the conserving of resources.7 Thus vehiU. Motowidlak, Trends in the Transport Sector as a Manifestation of Paradox Jevons’a,
SDS 2014 – Sustainable Development Symposium. 4th Annual European Postgraduate Symposium
– Pan European University of Bratislava, Bratislava 2014.
2
A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, COM (2011) 112,
Brussels 2011, pp. 3–16.
3
Energy Efficiency Plan 2011, COM (2011) 109, Brussels 2011, pp. 2–16.
4
White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and
resource efficient transport system, COM (2011) 144, Brussels, p. 6.
5
Expertise. Improving energy efficiency of transport in Poland – analysis of available
resources and proposals for action, made for the Ministry of Transport, Construction and Maritime
Transport Policy and the Department of International Cooperation, ECORYS Poland, Warsaw 2012,
pp. 28–29.
6
Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy, COM (2013) 17 final,
Brussels 2013, pp. 2–11.
7
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the deployment
of alternative fuels infrastructure, COM (2013) 18, Brussels 2013, pp. 2–38.
1
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cles must improve its energy efficiency. What’s more, using less energy will be as
important as making energy consumption greener.8 Energy efficiency in transport
is focused on technical, organizational and behavioral factors. The optimization
of all journeys in terms of energy consumption is used to increase load factors,
make systematic use of the most efficient modes of transport, and adopt a more
integrated approach to land use and transport planning.
The consequence of the implementation of the initiatives described in the medium term is to be improvement of energy efficiency in transportation and reducing the dependence of the industry on imported oil. In the long term, increasing
the energy efficiency of vehicles should occur at such a rate that the available
supply of energy from alternative fuels will be sufficient to cover the expected increases in transport. The currently applicable and proposed CO2 standards provide
for reduction of energy consumption only in cases where its main source comes
from fossil fuels. With decreasing emissions, the intensity of fuels in the transport
sector’s fuel consumption can again begin to increase. Therefore, in the future it
may be necessary to replace the current energy efficiency standards. The combination of targets for CO2 emissions from transport fuels and energy efficiency
standards for vehicles should ensure a simultaneous decarbonisation of transport
and the displacement of oil by alternative fuels in a cost-effective manner.

Trends in the energy consumption of transport
The energy consumption of the EU transport sector increased very rapidly
between 1990 and 2000 (2% per year). Between 2000 and 2007, there was a net
slowdown (1.5%/year) linked to the sharp increase in oil prices, and thus in motor
fuel prices, the slowdown in air traffic, and national measures in certain countries.
Since 2007 consumption has been decreasing more rapidly (–2.2% per year over
2007–2013, on average), with a sharp drop in 2009 (–2.5%). The sector’s energy
consumption has increased by 84 Mtoe9 since 1990, with trucks and light vehicles
accounting for almost 40% of that growth, cars for about one-third and air transport (both domestic and international) for about 25%.
Of all sectors, transport has shown the most rapid energy consumption growth.
As a result, its share in final energy consumption is increasing almost everywhere:
it has now reached 33% of the EU energy consumption as a whole (368 Mtoe in
2009), up from 31% in 2000 (341 Mtoe). Growth in this sector has been especially
8
Accompanying the White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – Towards
a competitive and resource efficient transport system, SEC(2011) 391 final, Brussels 2011, p. 32.
9
Tonne of oil equivalent (toe) – this is the energy equivalent of one metric ton of crude oil
with a calorific value equal to 10,000 kcal / kg. Mtoe = 1,000,000 toe.

69
rapid in new EU Member States from Central and Eastern Europe, with the share
of the transport sector increasing by at least 10 percentage points in Bulgaria,
Poland and Slovenia. That spectacular rise (in proportional terms) is due both to
the reduction/slowdown of industrial energy consumption and the rapid increase
in car ownership. With the exception of smaller countries like Luxembourg, Cyprus and Malta, where air transport is proportionally very developed, the share
of transport is particularly high in certain countries (around 40%), i.e. in the UK,
Greece, Spain and Ireland.
In 2012 road transport represented on average 82% of the total energy consumption of transport in the EU. Cars account for about half of the sector’s total
consumption (Fig. 1). The share of cars is declining (49% in 2012 compared to
53% in 1990), whereas that of road freight transport (trucks and light-duty vehiUrszula
Motowidlak
cles) is slightly
increasing (29% in 2012 compared to 27% in 1990).
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Source: ODYSSEE, http://www.indicators.odyssee-mure.eu, 12.06.2014.
Source: http://www.indicators.odyssee-mure.eu, 12.6.2014
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The share of cars in the energy consumption of transport varies from around
35% in 0Norway, Greece or Romania to above 55% in Germany and Hungary.
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These –5
differences stem from the level of car ownership (low in Romania) and
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water transport (high in Greece, Norway and the Netherlands)
–15
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Oil products make up the bulk of the sector’s consumption (94% on average
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in the EU in 2012, ranging from 91% to 100%). On average alternative fuels
–30
(compressed
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Figure 2. Decomposition of energy consumption variation of transport in EU (2000-2012)
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Table 1. The structure of fuels in the transport sector (%)
Specification
Oil products consumption of transport, including:

1990

2008

2009

2010

2011

2012

97.44 94.89 94.34 93.90 93.58 93.18

– Gasoline

48.43 26.86 26.45 25.05 24.09 23.34

– Diesel

37.10 51.97 52.27 53.38 53.63 54.01

– LPG
– Jet fuels
– Fuel oil

0.95

1.33

1.44

1.45

1.52

1.55

10.05 14.23 13.60 13.54 13.92 13.90
0.54

0.45

0.54

0.45

0.38

0.34

Biofuel consumption of transport

0.01

2.59

3.20

3.60

3.78

4.14

Electricity consumption of transport

2.36

1.73

1.76

1.79

1.86

1.89

Source: ODYSSEE; http://www.indicators.odyssee-mure.eu, 12.6.2014.

Biofuels represent 92% of the alternative fuels at the EU level (around 75%
for biodiesel). That good performance is mainly explained by the rapid penetration of biofuels, and especially of biodiesel, following the prompt implementation
of the EU Directive on biofuels. If we limit the analysis to road transport, four
countries have a large penetration of biofuels in total road transport consumption:
Austria (9%), Portugal (6.5%), France (6.5%) and Germany (6%). The use of
natural gas (CNG) is most strongly developed in Italy and Bulgaria, where gas
represents around 1.5% of the road transport consumption in 2012.

Overall energy efficiency in transport
In 2012, energy savings in transport almost reached 70 Mtoe. Without energy efficiency improvement, the energy consumption would have been higher
by 70 Mtoe. The slowdown in energy savings after 2007, mainly due to decreased
goods transport, was a consequence of the economic recession. The consumption of
transport since 2007 has decreased by more than 30 Mtoe at the EU level. Around
40% of that reduction is due to the economic recession, with the decrease in freight
traffic and stability of passenger traffic, and almost 60% to energy savings, mostly for passenger cars (Fig. 2). Almost no efficiency improvements for road freight
transport have occurred since 2007, mainly linked to the reduction in traffic.
The decreasing energy consumption for passengers since 2007 was mainly
due to energy savings (17 Mtoe) that more than offset the growth in traffic. On average energy consumption of passengers has increased by around 1.7 Mtoe since
2000 due to an increase in traffic (30 Mtoe) and modal shift (0.2 Mtoe), but was
offset by energy savings (28 Mtoe). The negative but marginal impact of modal
split was due to a decreasing share of public transport in passenger traffic (or
a shift from public transport to car).
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Source: ODYSSEE, http://www.indicators.odyssee-mure.eu, 12.06.2014.
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Energy savings for cars can be measured according to the reduction in the energy used by car per passenger-km.10 These savings may stem from improvements
in their technical performance, from changes in driving behaviour (“eco-driving”), from changes in the average car size or horsepower, or from an increase in
car occupancy (“car pooling”), as shown in Fig. 4.
Technological savings resulting from the decrease in the average specific
consumption per car in l/100km are estimated at 28 Mtoe for the EU in 2012
(compared to 1990), i.e. about 16% of the total consumption of cars. In other
10

This is the definition used to monitor the Energy Services Directive (ESD).

1
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words, without these savings the consumption of cars in 2012 would have been
28 Mtoe above its actual level, or 17% higher. This corresponds to an average
annual savings of 1.4 Mtoe/year. Fuel switching from gasoline to diesel contributed to an increase of energy consumption by about 0.5 Mtoe/year between
2000 and 2012. Changes in car occupancy, which is a behavioural factor, had
only a small effect.
2,5
2,5

Mtoe/year
Mtoe/year

22
1,5
1,5
11
0,5
0,5
00
–0,5
–0,5

1990–2012
1990–2012

1990–1999
1990–1999

2000–2012
2000–2012

–1
–1
Total
Total savings
savings

Technological
Technological

Substitution
Substitution

Occupancy
Occupancy

Figure 4.
4. Energy
Energy savings
savings from
from cars in
in the EU
EU
Figure
Fig. 4. Energycars
savingsthe
from cars in the EU

Source:
Efficiency
Trends
in
Transport
the
EU,
Lessons
Source:
Energy
Efficiency
Trends
in the
the
Transport
sector
infrom
the the
EU,
Lessons from
from the
the
Source:
EnergyEnergy
Efficiency
Trends in the
Transport
sector
in the EU,sector
Lessonsin
ODYSSEE
MURE
project,
2012
and
2014,
p.
38
ODYSSEE MURE project, 2012 and 2014, pp. 38.

Mtoe
Mtoe

ODYSSEE MURE project, 2012 and 2014, pp. 38.
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
55
00
–5
–5
–10
–10
–15
–15
–20
–20

2000–2007
2000–2007

Consumption
Consumption variation
variation

2007–2012
2007–2012

Activity
Activity

Modal
Modal shift
shift

2000–2012
2000–2012

Energy
Energy savings
savings

Figure 5.
5.Fig.
Decomposition
of energy
energy
consumption
forfreight
freightinin
in
EU
Figure
Decomposition
of
consumption
for
freight
5. Decomposition
of energy
consumption for
theEU
EU
Source:
Pollier,
33.
Source: B.
B. Lapillonne,
Lapillonne,
K.
Pollier, Energy..,
Energy..,
pp.
33. p. 33
Source: K.
B. Lapillonne,
K. Pollier,pp.
Energy…,
44

Mtoe
Mtoe

Decreasing energy consumption of freight transport since 2007 was mainly due
2
a decrease in2 the traffic in ton-km, and to a lesser extent due to modal shift. In con00
–2
–2
–4
–4
–6
–6

2000–2007
2000–2007

2007–2012
2007–2012

2000–2012
2000–2012

73
trast, reverse trends in energy savings occurred because of an increase in the energy
consumed per tonne-km. On average energy consumption of road freight only increased by 1.8 Mtoe since 2000 due to an increase in traffic (11.3 Mtoe) and modal
shift (1.6 Mtoe), but offset by energy savings (11.0 Mtoe), as shown in Fig. 5.
Energy savings for goods (11 Mtoe in 2012 compared to 2000) are mainly
due to savings from trucks and light vehicles, due to a decrease in specific consumption per tonne-km before 2007. Since 2007 no more savings for road goods
can be seen, and even reverse trends are visible (Fig. 6).
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have increased by 15%. Although emissions from domestic air transport have
increased by 17% since 1990, they represent less than 3% of the total. Almost half
of the increase in CO2 emissions between 1990 and 2012 have been offset by CO2
savings. These savings limited the increase in CO2 emissions to 167 Mt and have
offset almost half of the baseline CO2 emissions’ increase since 1990 (Fig. 8).
Around 40% of the savings come from trucks and light vehicles and 30% from
cars.
Around
86 Mt of CO
emissions
were avoided
Source:
B. Lapillonne,
K. 2Pollier,
Energy..,
pp. 38. in 2012, which more than
offset the effect of an increase in traffic (activity effect).
Source: B. Lapillonne, K. Pollier, Energy.., pp. 38.
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Conclusions
The enlargement of the EU and the increasing integration of world markets has
led to a significant increase in the amount of transported goods. This has been accompanied by an increase in the mobility of Europeans, despite the high congestion
in many cities. Thanks to its advantages (mainly speed), the widespread availability
of means of transport, the possibility of direct transport of goods and people, as well
as the favourable distribution of the space infrastructure, road transport is today
the dominant and most important mode of transport. Our analysis shows that road
transport has now gained a special status in people’s daily lives.
The directions of development of transport systems have a direct impact on
the energy needs of the transport sector. Transport is still almost entirely dependent
on fossil fuels as an energy source. Technical progress has contributed to a more efficient use of energy, but not enough to offset the effects of the increase in transport
overall. The prospects for further growth in demand for petroleum resources while
increasing the market share of diesel cars point to the need to take active measures
in terms of creating a competitive and resource efficient transport system.
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Abstract
The main objective of this article was to make a quantitative and qualitative attempt to examine
the relationship and the correlations between the development of transport and fuel efficiency of
resource use.
The analysis has shown that road transport has now gained a special status in people’s daily lives.
The increased mobility of European citizens has caused cars to currently have the greatest share of
the energy needs of road transport. This happened in despite improvements in the energy efficiency
of these cars and freight transport growth. The projected continued growth of freight transport will
contribute to the further changes in the structure of energy consumption by road transport. Despite
the high growth rate of energy efficiency and improvement in trucks, the share of demand for fuel
by these vehicles will increase the total fuel demand for the road transport sector. At the same time
the energy consumption of cars will reduce their share in the total fuel needs of transport. The improvements of energy efficiency of passenger cars and trucks will not offset the increase in demand for energy in road transport. The above regularities create a key challenge facing the transport
system – how to meet the constantly growing demand for energy? An important issue in achieving the objectives of sustainable transport is not only the development of technology, but also human awareness shaping proper consumer preferences. The future of transport will depend on both
the carriers and the customers.
Keywords: transport, sustainable transport, energy consumption, CO2 emissions
JEL classification: Q4
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EKOLOGICZNA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU W STRATEGIACH ROZWOJU FIRM

ENVIRONMENTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN
BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIES
Abstract
The purpose of this article is to present the idea of environmental corporate social responsibility and
the identification of the key benefits and barriers to the development of ideas ECSR in the strategies
of Polish companies with a particular emphasis on companies in Silesian Voivodeship. The main
obstacles to running a environmentally and socially responsible business are: ignorance of benefits
resulting from CSR and lack of knowledge about how to promote CSR among employees of all
levels. Moreover, as a result of a surveys presented, the main barriers to the implementation of
environmental strategies and actions in the Silesian province enterprises are capital-intensive investment; low awareness; financial lack of institutional support; legislative conditions and the lack of
institutional support for the regional government. However, the idea of ecological and social responsibility consistently implemented by the company can contribute to improving the competitiveness
and build a sustainable advantage over business competitors.
Key words: Environmental Corporate Social Responsibility; enterprises, Silesian Voivodeship,
Poland.
JEL classification: Q59

Wstęp
W dynamicznie rozwijającej się gospodarce rynkowej od pewnego czasu zaobserwować można rosnące zainteresowanie koncepcją zarządzania biznesem,
polegające na świadomym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także na szeroko rozumiane interesy społeczne
*

Dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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i ekologiczne. Organizacja jest bowiem zbiorem przedsięwzięć tych, którzy są
wewnątrz i na zewnątrz niej, a jej przetrwanie zależy od stopnia realizacji oczekiwań zainteresowanych grup. Działania przedsiębiorstwa dotykają nie tylko właścicieli, menedżerów, pracowników i akcjonariuszy, lecz także klientów i inne
podmioty, na które instytucja wywiera wpływ bezpośredni i pośredni. Akcentuje
się potrzebę odpowiedzialności za wszelkie podejmowane decyzje i przedsięwzięcia odnoszone do różnych osób, placówek i firm. Rosnąca rola aspektu ekologicznego w rozwoju przedsiębiorstwa powoduje, iż coraz częściej uwzględniają
one również środowisko jako swego rodzaju interesariusza w realizacji koncepcji
Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Environmental Corporate
Social Responsibility – ECSR).
Społeczna odpowiedzialność powinna się przejawiać w strategii firmy ukierunkowanej na stałe. Co więcej, należałoby, aby występowała w długotrwałym,
a przede wszystkim ofiarnym działaniu na rzecz bliższego i dalszego otoczenia.
Odpowiedzialność ekologiczna to pojęcie szerokie i dotyczy w szczególności
przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz realizacji działań w obszarze poprawy efektywności biznesowej mierzonej efektem ekologicznym.
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu, a także identyfikacja podstawowych korzyści i barier
rozwoju idei ECSR w strategiach polskich firm ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw w województwie śląskim. Artykuł opiera się na wynikach
badań sondażowych przeprowadzonych w 2013 roku w ramach badań statutowych Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, które dotyczyły rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych na
badanym obszarze. Badaniem sondażowym w 2013 roku objęto przedsiębiorstwa z listy firm śląskich wystawców na Międzynarodowych Targach Ochrony
Środowiska POLEKO oraz przedsiębiorstwa sektora ochrony środowiska dostępne w internetowej bazie Panorama Firm. Łącznie ankieta rozesłana została
do ok. 250 podmiotów. Jednakże z relatywnie dużej liczby firm objętych badaniem ok. 20% ankiet zostało zwróconych z adnotacją „adresat nieznany” lub
„zmiana adresu”. Świadczy to o dużej fluktuacji w tym sektorze. Wysyłka ankiet
pocztą uzupełniona została kolejno przesłaniem monitów z prośbą o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej. Ponadto, wyniki przeprowadzonych badań
zostały porównane z dostępnymi badaniami ogólnopolskimi dotyczącymi standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, przeprowadzonymi w 2011 roku
przez MillwardBrown SMG/KRC oraz PwC dla Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości1.
1
PARP, Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznes. Zestaw
wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, Warszawa 2011.
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Idea ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie ma jednoznacznej definicji ani
w literaturze przedmiotu ani w działalności praktycznej. Najbardziej precyzyjne
wyjaśnienie pojęcia CSR przedstawia standard ISO 26000, który traktuje CSR
jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowania. W tej koncepcji społeczna odpowiedzialność biznesu przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,
zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Co więcej, uwzględnia oczekiwania interesariuszy. Jest zgodna również z obowiązującym prawem. Wprowadza się ją w całej
organizacji i praktykuje w obrębie jej strefy wpływu2.
Interpretując pojęcie CSR, należy podkreślić konieczność szerszego formułowania celów przedsiębiorstwa niż tylko w kategoriach interesu ekonomicznego
i włączania w działalność biznesową aspektów społecznych, ekologicznych oraz
budowania dialogu z interesariuszami. Panuje opinia, że żadna firma nie osiągnie
sukcesu w biznesie, jeśli nie będzie odpowiedzialna społecznie. To z kolei jest
związane z dążeniem do utrzymania się na rynku i realizowaniem długofalowej
strategii rozwoju3.
Na koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu składa się, obok aspektu
ekonomicznego i społecznego (etycznego), aspekt ekologiczny, związany z podejmowaniem dobrowolnych działań w odniesieniu do środowiska naturalnego.
Koncepcja ekologicznej odpowiedzialności oznacza zespół inicjatyw organizacji
mających na celu ograniczenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, w szczególności do wykonania produktu z materiałów nieszkodliwych dla
środowiska, oszczędności energii, wody, materiałów w procesie produkcji, stosowania recyklingu surowców oraz produktu, wprowadzania ocen środowiskowych
czy raportów z działalności środowiskowej.
Biorąc pod uwagę doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju koncepcji
zarządzania, można rozszerzyć pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
o komponent jasno wskazujący na czynnik wyróżniający przedsiębiorstwa, dla
których ochrona środowiska jest zagadnieniem kluczowym. W ten sposób można
sformułować koncepcję ECSR, która łączy się z następującymi założeniami4:
2
K. Olejniczak, Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2013, t. 15, s. 2841–2849.
3
A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006; M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
4
A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Primus, M. Spytkowska, Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie, Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Katowice 2010, s. 9; A. Chodyński, A. Jabłoński, M. Jabłoński, Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) – koncepcja strategiczna budowy
wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 3, s. 31.
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1. ECSR stanowi koncepcję zwiększenia wartości przedsiębiorstwa poprzez
dynamikę wykorzystania kryteriów ekologicznych dla spełnienia potrzeb akcjonariuszy i innych interesariuszy;
2. ECSR to platforma do budowy efektywnego modelu biznesowego opartego na kryteriach ekologicznych;
3. ECSR stanowi źródło kreowania innowacji ekologicznej na potrzeby długotrwałego rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa;
4. ECSR kreuje działania połączone z dążeniem do równowagi potrzeb biznesowych między akcjonariuszami a interesariuszami, gdzie platforma dialogu
związana jest z traktowaniem ochrony środowiska jako kluczowego czynnika
sukcesu, rozpatrywania procesów krytycznych w odniesieniu do ich ekologizacji
oraz rozwoju bioekologiczności produktów;
5. ECSR stanowi źródło skutecznego wykorzystania kombinacji zasobów
materialnych oraz niematerialnych czynników funkcjonowania firmy w kontekście przyjętych kryteriów ekologicznych (proekologiczne surowce, proekologiczne maszyny, urządzenia i inne zasoby rzeczowe firmy, wiedza ekologiczna,
kompetencje ekologiczne);
6. ECSR to łącznik pomiędzy otoczeniem wewnętrznym a otoczeniem zewnętrznym (porównanie czynników makrootoczenia, np. czynniki regulacyjne,
prawne i polityczne w odniesieniu do wnętrza firmy oddziałującego na środowisko naturalne);
7. ECSR jest gwarantem skutecznego raportowania standardów postępowania dla interesariuszy w odniesieniu do wewnętrznego funkcjonowania firmy
(prawa człowieka i przyrody, pracy i technologii, środowiska pracy i środowiska
naturalnego, ochrony zdrowia i ochrony środowiska naturalnego itp.);
8. ECSR stanowi platformę skutecznego wykorzystania kapitału intelektualnego firmy (relacyjnego, organizacyjnego, innowacyjnego i ludzkiego) w aspekcie zwiększenia kapitału społecznego pomiędzy wszystkimi interesariuszami;
9. ECSR to źródło obniżenia ryzyka biznesowego firmy (poprawa zdolności
kredytowej, poprawa wiarygodności biznesowej, obniżenie ryzyka procesowego
strategicznych zasobów firmy).
Podejście ECSR oznacza zarówno przestrzeganie zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałanie korupcji, jak i dobrowolne prowadzenie działań społecznie użytecznych. Na gruncie
europejskim tę koncepcję określa się jako dobrowolne uwzględnienie przez firmę
aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych
i kontaktów z interesariuszami. Zatem społeczna odpowiedzialność jest elementem budowania długofalowej strategii rozwoju firmy, uzasadniona obowiązkiem
moralnym, zrównoważonym rozwojem, przyzwoleniem na prowadzenie działalności i reputacją firmy5.
M. Porter, M. Kramer, Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu-pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, “Harvard Business Review” 2007, no. 6.
5
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Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, przedsiębiorstwa podejmują różne działania, najczęściej są to przedsięwzięcia charytatywne. To zarazem
część społecznej odpowiedzialności firmy, jak i widoczny przejaw jej społecznego zaangażowania. Jednakże działalność charytatywna nie jest łączona z celami
przedsiębiorstwa i uwzględniana w jej strategii. Dlatego też jej zasięg staje się
ograniczony, gdyż nie wiąże ona interesów firmy z potrzebami społecznymi.
Podstawowym problemem stosowania koncepcji ECSR jest brak wpisywania się kwestii ekologicznych w utarte wzorce zarządzania strategicznego
przedsiębiorstw. Sprawy te są traktowane jako zagadnienie pozabiznesowe, czyli
zewnętrzne lub dodatkowe. Stąd pomimo dostrzegania ich wagi, przedsiębiorstwa oczekują, iż ich rozwiązaniem będą zajmować się politycy i przedstawiciele administracji państwowej. Koszty zaś powinni ponosić klienci, społeczności
lokalne i partnerzy biznesowi. Niestety, przy takim podejściu nadal głównym
mechanizmem regulacji sposobu wpływu na środowisko jest, i będzie, legislacja
o charakterze nakazowo-kontrolnym, która odpowiada poziomowi świadomości
ekologicznej i woli politycznej oraz zobowiązaniom zagranicznym. Przy czym
niełatwo można sprostać jej wymaganiom, zwłaszcza inwestycyjnym, a swoboda
wyboru sposobu dostosowania z reguły stanowi pewnego rodzaju ograniczenie.
Coraz częstsze są również zachowania proaktywne, jednakże ich skuteczność zależy od współpracy różnorodnych podmiotów. Kooperacja ta może rozwijać się
w układzie regionalnym (np. w klastrach) lub w układzie zintegrowanych łańcuchów wartości, choć nie są to, niestety, działania wystarczające do odwrócenia
negatywnych trendów globalnych6.

Korzyści i bariery rozwoju Ekologicznej CSR
Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stanowi w Polsce
inicjatywę stosunkowo mało znaną. Co więcej, nie jest jeszcze głęboko zakorzeniona w świadomości polskich przedsiębiorców, szczególnie w sferze MSP
oraz społecznościach lokalnych. Profesjonalne narzędzia ECSR, kodeks etyczny,
raportowanie społeczne, audyty i certyfikacja są wykorzystywane głównie przez
duże przedsiębiorstwa. Jednakże coraz więcej firm rozumie tę koncepcję i podejmuje się działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z badań7 wynika, że polskie
przedsiębiorstwa zaczęły upatrywać sukcesu w takich czynnikach działalności,
jak: dostosowywanie się do zmian, jakość obsługi klienta, siła marki i reputacji, innowacje, znajomość klientów i rynku, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie talentami, czyli kwestii pozostających w obszarze szeroko rozumianej
6
G. Leśniak-Łebkowska, Strategie przedsiębiorstw a środowisko naturalne, [w:] M. Kaleta,
K. Moszkowicz, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 196.
7
PARP, Ocena stanu wdrażania standardów…
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koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Starają się też odbudować zaufanie społeczne konieczne do sprawnego funkcjonowania. Ponadto zarządzający
przekonali się, że ECSR może stworzyć nie tylko niematerialną część wartości
firmy, ale także przynosić realne korzyści materialne8.
W literaturze przedmiotu przeważają poglądy, iż proekologiczne nastawienie przedsiębiorstw, związane z ich odpowiedzialnością ekologiczną, wpływa
pozytywnie na ich pozycję konkurencyjną9. Przedsiębiorcy dostrzegają kryteria
ekologiczne prowadzenia działalności jako platformę do osiągnięcia sukcesu na
rynku. Warunki te ukierunkowane są na realizację celów ekologicznych, która jest
wynikiem świadomości i wrażliwości ekologicznej zarządzających przedsiębiorstwami. Funkcjonowanie strategii ECSR staje się w tym przypadku czynnikiem
wyróżniającym firmę na konkurencyjnym rynku. Kryteria ekologiczne mogą być
również kreowane przez społeczność lokalną i inne grupy nacisku, które oczekują od przedsiębiorstwa etycznych zachowań na rzecz środowiska naturalnego.
Zatem są one źródłem budowy strategii firmy. Oznacza to, że społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi obszar rozwoju proekologicznych zachowań strategicznych firmy10.
Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstwa może przyczyniać się
do kreowania nowych przedsięwzięć handlowych i poprawy relacji z interesariuszami. Zaangażowanie ekologiczne firmy ułatwia pozyskanie przychylności
społeczności lokalnych i zdobycie zaufania władz lokalnych oraz wzrost zainteresowania inwestorów, a co za tym idzie, toruje dostęp do finansowania. Zwłaszcza osoby inwestujące są zainteresowane współpracą z przedsiębiorstwami, które
mogą pochwalić się nie tylko dobrymi wynikami finansowymi, ale także przejrzystością działania oraz uczciwym budowaniem własnego wizerunku i pozytywnych relacji z otoczeniem.
Pozytywny wpływ ECSR można oceniać również przez pryzmat nie tylko
efektów w zakresie finansów, ale także benefitów pozafinansowych, które związane są ze stworzeniem obrazu i reputacji organizacji, wzrostem motywacji pracowników. Łączy się to także z poprawą wizerunku marki. Konsumenci, którzy
są coraz bardziej świadomi różnych zagrożeń oraz wrażliwi na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych, poza dobrą ceną i jakością, oczekują także, aby
produkty i usługi były możliwie ekologiczne, wzbudzały pozytywne skojarzenia,
a w procesie ich wytworzenia przestrzegano zasad społecznej odpowiedzialności.
Przedsiębiorstwa wykazujące proaktywność ekologiczną w obrębie społecznej
odpowiedzialności czerpią korzyści poprzez zwiększenie sprzedaży wśród klien8
J. Wołoszyn, E. Stawicka, M. Ratajczak, Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s. 31–33.
9
A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw,
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.
10
A. Jabłoński, M. Jabłoński, A. Primus, M. Spytkowska, op. cit. s. 11.
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tów, którzy doceniają postawy i zachowania dotyczące ochrony środowiska, dając wzrost przychodów. Interesanci i konsumenci doceniają firmy odpowiedzialne
społecznie. Co więcej, są bardziej lojalni wobec odpowiedzialnej marki, ufają jej.
Inni klienci również łatwiej chcą zaufać przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za
jakość, ochronę środowiska, BHP itd., niż tym, którzy nie działają na rzecz stanu
natury. Dlatego też chętniej nawiązują z nimi współpracę11.
Kolejną korzyścią wynikającą z postępowania w zgodzie z ideą ECSR jest
poprawa jakości i wzrost innowacyjności (w tym innowacyjności ekologicznej).
Wyższa jakość ekologiczna oferowanych produktów, przy utrzymaniu atrakcyjnej
ceny dla konsumenta, może przyczynić się do zwiększenia poziomu sprzedaży
wśród świadomych konsumentów i interesariuszy. Nierzadko implementacja dobrych praktyk środowiskowych prowadzi do obniżenia ryzyka środowiskowego
związanego z ewentualnymi zagrożeniami ekologicznymi. Ponadto kierowanie
się zasadami zrównoważonego biznesu to także lepsze wykorzystanie zasobów.
Ograniczenie energo- i materiałochłonności produkcji oraz usług, zmniejszenie
kosztów zużycia energii i materiałów, wody, wywozu odpadów itp. zwiększa rentowność działalności firmy12.
Stosując zasady ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorstwo poprawia również swoją kulturę organizacyjną. Podnoszone są bowiem standardy postępowania względem pracowników, klientów, kontrahentów
itp., co zabezpiecza przed kosztami złego partnerstwa. Pozytywnym skutkiem stało się zmniejszenie starć, oporów i konfliktów, a także poprawa efektywności pracy. Kolejnym, bardzo ważnym czynnikiem jest ograniczenie ryzyka działalności
poprzez wystrzeganie się wszelkich konfliktów lub innych czynności mogących
mieć szkodliwy wpływ na interesariuszy. W momencie gdy już zaistnieje jakikolwiek konflikt, rozwiązuje się go na zasadzie dialogu umożliwiającego dochodzenie do porozumienia. Pozwala to uniknąć kryzysowych sytuacji spowodowanych
m.in. protestami pracowników, organizacji ekologicznych czy lokalnych społeczności, bojkotami konsumenckimi, wypadkami oraz sprawami sądowymi13.
W 2011 roku zostało przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości badanie pt. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro,
małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach14 wskazuje, że bez względu
na fakt realizowania bądź nierealizowania działań społecznie odpowiedzialnych większość polskich firm dostrzega korzyści z realizacji ECSR. Wśród 60%
11
J. Wołoszyn, E. Stawicka, M. Ratajczak, Społeczna odpowiedzialność, s. 26–27; O. Seroka-Stolka, Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu w opinii przedsiębiorstw regionu częstochowskiego, “Journal of Ecology and Health” 2012, no. 16 (3), p. 121.
12
J. Wołoszyn, E. Stawicka, M. Ratajczak, Społeczna odpowiedzialność…, s. 26–27.
13
Ibidem, s. 28.
14
PARP, Ocena stanu wdrażania standardów…
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respondentów widzących pożytek z zastosowania tej idei, aż 79% poleceń pochodzi z firm zlokalizowanych w centralnej części kraju. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników charakteryzują się 76% wskazań ogółem, działające
na rynku zagranicznym – 74% i działające od ponad 15 lat – 70%. W zdecydowanie mniejszym stopniu niż pozostałe firmy korzyści dostrzegają przedstawiciele firm zlokalizowanych na wschodzie państwa – 57% wskazań oraz firm mikro
– 58%. W co czwartym przedsiębiorstwie nie zauważa się żadnych korzyści związanych ze stosowaniem zasad CSR w działaniach biznesowych15.
Zdecydowanie najczęściej wymienianą korzyścią płynącą z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazywaną przez respondentów
w badaniu, jest poprawa wizerunku firmy. Trzy czwarte przedstawicieli firm
uznaje tę zasługę, a 58% uczestników dostrzega również benefity z realizacji
społecznej odpowiedzialności biznesu w zwiększaniu motywacji zatrudnionych.
Ponadto korzyści w postaci generowania przychodów i pożytek polegający na
utrzymywaniu dobrych relacji z otoczeniem to kolejne wskazania respondentów badania
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Analizując wyniki badań można stwierdzić, iż większość przedsiębiorstw
traktuje koncepcję ECSR jako narzędzie służące do budowania marki i reputacji firmy, a także poprawy kultury organizacyjnej. W podejściu respondentów
brakuje większego zaangażowania w problemy ekologiczne. Badane podmioty
preferują korzyści wewnętrzne wynikające z zastosowania zasad ESCR. Ponadto
deklarują również chęć inwestowania w rozwiązania technologiczne lub organizacyjne sprzyjające ochronie środowiska.
W przeprowadzonym w 2013 roku badaniu sondażowym spytano o narzędzia ECSR stosowane w przedsiębiorstwie związane z ochroną środowiska. Respondenci w województwie śląskim wskazywali fakt posiadania certyfikatów
zarządzania środowiskowego czy też stosowanie ekoznaków. Wśród badanych
firm 33% spośród nich posiadało certyfikat norm ISO 9000. Z kolei 19% przedsiębiorstw udokumentowało, iż posiada certyfikat zgodności z PN, 9% respondentów wykazało się posiadaniem świadectwa Czystej Produkcji oraz Śląskiej
Nagrody Jakości, a także norm ISO 14000. Pozostałe dokumenty certyfikacyjne posiadane przez śląskie firmy to wdrożony system zarządzania środowiskiem
zgodny z EMAS, normą ISO 50001, SA 8000, PN-N 18001 oraz ekoznaki Lidera
Polskiej Ekologii i EKOLAUR.
Głównymi korzyściami, jakie wynikają z posiadania przez przedsiębiorstwa
znajdujące się na Śląsku certyfikatów zarządzania środowiskowego, które zostały
wskazane w badaniu przez respondentów były: prestiż firmy, ułatwienia w nawiązywaniu kontaktów z kontrahentami, oszczędność czasu przy kontroli m.in.
podzespołów, wyrobów itp.
W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej firmy są zmuszone do poszukiwań i wdrażania rozwiązań innowacyjnych, a co za tym idzie – powinny
rozwijać działalność badawczo-rozwojową. Nowoczesne, ciekawe pomysły stanowią jeden z istotniejszych czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa. Stąd
wysoka skłonność firm do innowacji świadczy o ich dążeniu do sprostania warunkom konkurencji. To również ma służyć poprawie owej konkurencyjności.
Ważne miejsce zajmuje tutaj konkurowanie w zakresie ekologii, które rozumiane jest jako właściwość określająca zdolność dostosowania się przedsiębiorstwa
do warunków rynkowych związanych z proekologicznymi zachowaniami innych
podmiotów (producentów i konsumentów) oraz zdolność do konkurowania i osiągania korzyści z podejmowanych działań na rzecz środowiska przyrodniczego.
Wśród badanych przedsiębiorstw woj. śląskiego, które nie posiadały certyfikacji norm ISO 14000, tylko 17% respondentów wskazało chęć i zamiar wdrożenia tego typu zasad. Natomiast pozostałe przedsiębiorstwa zaznaczyły, iż nie są
zainteresowane implementacją tego rodzaju działań. Wśród powodów rezygnacji
z możliwego w przyszłości bądź planowanego wykorzystania tych norm firm wyszczególniły na pierwszym miejscu brak potrzeby (45%). Następnie wskazano
na niewystępowanie zainteresowania ze strony kontrahentów (25%), co mogłoby
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przedsiębiorstwo. W związku z tym ich podejmowanie przedsięwzięć uważają za nieodpowiedzialne, oznaczające przeznaczenie środków inwestorów na inną działalność,
generującą jedynie dodatkowe koszty dla firmy. Równocześnie wymaganie
od przedsiębiorców tego rodzaju aktywności może być traktowane jako dodatkowe opodatkowanie organizacji.
nie wiem/trudno powiedzieć
inne
brak zaangażowania władz firmy/Zarządu
brak przełożenia na codzienną działalność
biznesową
brak wiedzy i umiejętności
złożoność tematu
brak czasu
konieczność poniesienia nakładów finansowych
0

10

20

30

40

50

60

Wykres 2. Najczęściej dostrzegane problemy związane ze stosowaniem zasad CSR
Źródło: PARP, Ocena stanu wdrażania standardów…, s. 80.

Przytoczone badania ogólnopolskie16 wskazują, iż głównymi przeszkodami
w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie są problemy finansowe,
a także słaba świadomość na temat korzyści płynących z ECSR i narzędzi, które
można stosować wśród pracowników wszystkich szczebli wewnątrz firm. Istotną
trudnością okazała się konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na tego typu działania. Aż 38% uczestników badania reprezentujących
firmy działające w Polsce dostrzega problem związany z finansami w związku
16

PARP, Ocena stanu wdrażania standardów…
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z realizacją zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ponadto respondenci wskazywali na brak zaangażowania kadry kierowniczej w realizację ECSR.
Wykazali, że budżet przedsiębiorstwa jest niewystarczający, aby przeznaczyć
środki na działania zmierzające do poprawy stanu środowiska. Z badania wynika, że 30% firm odznacza się brakiem wiedzy i umiejętności realizacji działań
społecznie odpowiedzialnych. Co piąta firma nie dostrzega przełożenia przedsięwzięć CSR na codzienne funkcjonowanie firmy (wykres 2). Również około jedna
trzecia badanych wskazywała na następujące bariery wprowadzania idei ECSR:
skupienie się firm na sprawach doraźnych i realizowanie strategii krótkoterminowych, a także przekonanie o braku związku między działaniami z obszaru biznesu
odpowiedzialnego społecznie a sukcesem rynkowym firmy.
Przeprowadzone w województwie śląskim w 2013 roku wstępne badania sondażowe wskazały, iż co trzeci z badanych podmiotów postrzega politykę fiskalną
jako istotną barierę wprowadzania proekologicznych zachowań w działalności
firmy. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, głównymi trudnościami w wdrażaniu strategii w zakresie ekologii i działań w przedsiębiorstwach województwa
są: kapitałochłonność nakładów inwestycyjnych; niska świadomość ekologiczna,
brak finansowego wsparcia instytucjonalnego, uwarunkowania legislacyjne oraz
nieotrzymanie wsparcia instytucjonalnego władz regionalnych.
Struktura motywacji niepodejmowania działań proekologicznych przedsiębiorstw woj. śląskiego pokrywa się z ogólną tendencją krajową. Respondenci najczęściej wskazują na brak środków finansowych na inwestycje prośrodowiskowe.
Wśród odpowiedzi pojawiła się również niska świadomość ekologiczna. Ponadto
zostało podkreślone, że wpływ ma na to brak właściwej wiedzy, informacji, doradztwa. Firmy, które dotychczas nie wdrażały rozwiązań prośrodowiskowych,
mogłoby dokonać tego typu zmian, gdyby zniesione zostały różnego rodzaju bariery. Kluczową kwestią stają się działania uświadamiające, które wpłynęłyby na
modyfikacje postawy kadry zarządzającej/właścicieli względem ochrony środowiska i odpowiedzialności przedsiębiorstw za otoczenie przyrodnicze.

Podsumowanie i wnioski
Problematyka środowiska naturalnego coraz częściej akcentowana jest
zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania. Przyczyniła się do tego zmiana
świadomości co do wpływu przedsiębiorstwa na naturę. Dynamicznie zachodzące przekształcenia w otoczeniu, nasilające się procesy globalizacji, a także
rosnące wymagania społeczne i ekologiczne powodują coraz większe i częstsze
angażowanie się firm w działalność proekologiczną. Wynikiem tego typu działań jest eksponowanie Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Wyzwania bowiem, które stanęły przed firmami, takie jak: zapewnienie
ludziom akceptowalnego poziomu, jakości i godności życia przy jednoczesnym
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poszanowaniu zasobów środowiska przyrodniczego, wymagają połączenia tradycyjnego zarządzania z zarządzaniem środowiskowym.
Z przeprowadzonych badań wyłania się obraz śląskich przedsiębiorstw, w których utrwala się świadomość ekologiczna wyrażana przekonaniem o konieczności
stosowania polityki ochrony zasobów naturalnych (energii i surowców) oraz wprowadzania do strategii zarządzania przedsiębiorstwem aspektów ekologicznych.
Korzyści, jakie mogą wynikać z tego typu podejścia, przyczyniają się do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa. Co więcej, mogą być doskonałym fundamentem do redukcji kosztów, implementowania innowacji, jak również w znaczącym
stopniu oddziaływać na całe otoczenie. Skutecznie i rozsądnie wdrażana koncepcja Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w długim okresie czasu
będzie warunkować również pozycję konkurencyjną podmiotu gospodarczego.
Ponadto ważnym argumentem wprowadzania idei ECSR do strategii rozwoju firm
jest satysfakcja płynąca ze świadomości prowadzenia działalności uwzględniającej oczekiwania otoczenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a także identyfikacja podstawowych korzyści i barier rozwoju idei ECSR w strategiach polskich
firm, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw w województwie śląskim. Do głównych
przeszkód w prowadzeniu przedsięwzięć na rzecz ekologii oraz oddziałujących społecznie należy przede wszystkim brak świadomości na temat korzyści płynących z CSR i narzędzi, które
można stosować wśród pracowników wszystkich szczebli wewnątrz firm. Ponadto, jak wynika
z przeprowadzonych badań, głównymi barierami wdrażania proekologicznych strategii i działań
w przedsiębiorstwach województwa śląskiego są kapitałochłonność nakładów inwestycyjnych, niska świadomość ekologiczna. To także brak finansowego wsparcia instytucjonalnego, jak również
uwarunkowania legislacyjne oraz niewystępowanie wsparcia instytucjonalnego władz regionalnych. Jednakże koncepcja ekologicznej i społecznej odpowiedzialności konsekwentnie realizowana przez przedsiębiorstwa może przyczynić się do poprawy konkurencyjności i budowania trwałej
przewagi nad konkurentami.
Słowa kluczowe: Ekologiczna Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, przedsiębiorstwa, województwo śląskie, Polska.
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