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ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY
W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIERNIKÓW
W LATACH 2005-2010
Streszczenie: W gospodarce europejskiej od pewnego czasu występuje tendencja do jej ekologizacji, czyli uwzględniania kwestii środowiskowych w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Założenia rozwoju zrównoważonego są więc wdrażane do praktyki gospodarczej. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych mierników zrównoważonego rozwoju dotyczących państw Regionu Morza Bałtyckiego, a na ich podstawie – ocena stanu gospodarek tych
państw.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, Region Morza Bałtyckiego, mierniki.

1. Wstęp
Zgodnie z założeniami „Programu Region Morza Bałtyckiego” (Baltic Sea Region
Programme), Region Morza Bałtyckiego (RMB) obejmuje swoim zasięgiem następujące kraje UE: Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, Danię oraz
północno-wschodnią część Niemiec, a spoza krajów UE: Norwegię oraz północno-wschodnią część Rosji1. Są to państwa o różnych poziomach zaawansowania technologicznego, różniące się podejściem do kwestii środowiskowych, wliczając w to
wdrażanie założeń zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane w tych krajach mają istotny wpływ na stan Morza Bałtyckiego i zachowanie jego zasobów,
a tym samym – na dobrobyt tego regionu i możliwości jego dalszego rozwoju.
Celem artykułu jest analiza porównawcza stanu gospodarki państw RMB w zakresie wybranych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ze względu
na brak danych statystycznych w odpowiednim układzie w badaniu pominięto Rosję, a w wypadku Niemiec analiza dotyczy całego kraju. Do analizy wykorzystano

1

eu.baltic net (16.02.2013).
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wybrane mierniki zrównoważonego rozwoju zgodnie z metodyką Eurostatu, a także
inne dane.
Mierniki dotyczące rozwoju zrównoważonego zostały posegregowane i przypisane do jednej z trzech grup, zgodnie z podziałem na wymiary zrównoważonego
rozwoju (ekologiczny, ekonomiczny i społeczny)2. W niniejszej analizie wykorzystano główne mierniki dotyczące każdego z wymiarów, uzupełniając je o wskaźniki
bardziej szczegółowe (lub inne dane statystyczne) w celu uzyskania pełniejszego
obrazu sytuacji. Ze względu na inny niż w bazie danych Eurostatu podział mierników zrównoważonego rozwoju dokonano autorskiej klasyfikacji wskaźników.
Część mierników stosowanych przez Eurostat pominięto, na inne zwrócono większą
uwagę, niżby to wynikało z metodyki Eurostatu.

2. Rozwój zrównoważony – główne założenia
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ostatnich kilku dziesięcioleciach została
dość szeroko rozpowszechniona. Odniesienia do niej znalazły się w kluczowych
strategiach Unii Europejskiej (strategia lizbońska, strategia „Europa 2020”), jak
również w strategiach rozwoju i głównych aktach prawnych poszczególnych państw.
Generalnie, rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki „rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do
zaspokojenia ich potrzeb”3. Najczęściej wymienia się trzy jego wymiary:
1) ekologiczny – związany z ochroną i zachowaniem środowiska (w tym zachowaniem różnorodności biologicznej, odnawialnych i nieodnawialnych zasobów
naturalnych, odpowiedniej jakości środowiska itp.),
2) gospodarczy – rozumiany jako działalność gospodarcza związana z użytkowaniem zasobów naturalnych, zaspokajaniem potrzeb ludzkich oraz wykorzystaniem
kapitału stworzonego przez człowieka; rozwój gospodarczy łączy się z efektywnym,
racjonalnym wykorzystaniem zasobów i wzrostem produktywności, co z kolei wiąże
się z koniecznością opracowywania oraz wdrażania do praktyki gospodarczej nowych technologii (innowacje),
3) społeczny – najczęściej jest kojarzony z zachowaniem (lub poprawą) jakości
życia, kapitałem społecznym, sprawiedliwością wewnątrz- i międzypokoleniową,
zachowaniem takich wartości, jak kultura czy tradycje.
Z tego też powodu poszczególne, wybrane mierniki rozwoju zrównoważonego
dla krajów RMB omówiono z zachowaniem powyższego układu.

2
Ponadto w niektórych wypadkach, ze względu na brak danych (najczęściej w odniesieniu do
Łotwy), dane były interpolowane przez Eurostat.
3
To najbardziej znana i najczęściej cytowana definicja, pochodząca z tzw. Raportu Komisji
Brundtland; podano za: M. Keiner, Re-emphasizing sustainable development – the concept of “evolutionability”, “Environment, Development and Sustainability”, No 6/2004, s. 380.
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3. Wymiar ekologiczny rozwoju zrównoważonego
Należy zwrócić uwagę na fakt, że liczba mierników dotyczących wymiaru ekologicznego zgodnie z metodyką Eurostatu jest ograniczona w porównaniu z miernikami charakteryzującymi wymiar społeczny i gospodarczy. Dlatego też w tym wypadku wykorzystano inne mierniki.
Zgodnie z danymi Eurostatu, Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji
Środowiska (European Environment Agency) liczba obszarów Natura 20004 w badanym okresie wzrosła5. W tabeli 1 przedstawiono informacje dotyczące obszarów
Natura 2000 na koniec 2010 r.6
Tabela 1. Obszary Natura 2000 w krajach RMB, stan na grudzień 2010 r.

Kraj

Liczba obszarów
Natura 2000 ogółem

Dania

Udział lądowych obszarów
Natura 2000
w powierzchni kraju

Udział morskich obszarów
w obszarach Natura 2000
ogółem

350

8,93%

83%

Niemcy

5266

15,42%

32%

Estonia

561

17,77%

45%

Łotwa

325

11,31%

7%

Litwa

488

12,07%

8%

Polska

958

19,44%

11%

Finlandia

1833

14,42%

12%

Szwecja

4074

13,77%

12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm (09.03.2013).

Największa liczba obszarów Natura 2000 została utworzona w Niemczech
i Szwecji. Jednak od liczby obszarów bardziej adekwatnym wskaźnikiem jest ich
udział procentowy w powierzchni kraju. W takim ujęciu najwięcej obszarów chronionych tego typu jest w Polsce i w Niemczech. Analizując pozostałe dane, można
stwierdzić, że najwięcej morskich obszarów Natura 2000 ustanowiono w Danii.
Eurostat publikuje dane dotyczące monitoringu ptaków w krajach UE – jest
to tzw. common bird index – zagregowany miernik oparty na danych dotyczących
wybranych, pospolitych gatunków ptaków powszechnie występujących i gniazduŁącznie: SOO – specjalnych obszarów ochrony siedlisk i OSO – obszarów specjalnej ochrony
ptaków.
5
Na podstawie danych: Eurostat: epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013); Komisja Europejska:
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/... (09.03.2013); Europejska Agencja Środowiska: eea.
europa.eu/data-and-maps/... (09.03.2013).
6
W zestawieniu pominięto Norwegię, która nie należy do UE i dlatego też na jej terytorium nie ma
ustanowionych obszarów Natura 2000.
4
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jących w Europie. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do mierzenia bioróżnorodności, a ściślej – kwestii związanych z jej utratą7. W odniesieniu do 148 gatunków
wskaźnikowych indeks ten jest podawany tylko dla wszystkich krajów UE łącznie.
Natomiast w wypadku indeksu dotyczącego ptaków typowych dla obszarów wiejskich (37 gatunków, tzw. common farmland species index) dane są podawane na
poziomie krajowym, jednak są one niekompletne8. Na podstawie ich analizy można
stwierdzić, że w wypadku większości krajów RMB odnotowano wzrost wartości
badanego indeksu, w dwóch wypadkach (Finlandia i Norwegia) są niewielkie rozbieżności w poszczególnych latach, jednak ogólny trend wskazuje na stabilizację sytuacji, natomiast w wypadku Niemiec odnotowano spadek wartości tego miernika9.
Generalnie jednak można przyjąć, że stan środowiska na obszarach wiejskich uległ
pewnej poprawie, co przyczyniło się do odtworzenia populacji badanych gatunków
ptaków10.
Zgodnie z raportami publikowanymi przez WWF badany jest ślad ekologiczny (ekologiczny odcisk stopy, ecological footprint) – miernik określający, jaka
powierzchnia obszarów aktywnych biologicznie (lądowych i wodnych, mierzona w tzw. globalnych hektarach – gha11) jest potrzebna do produkcji dóbr i usług.
Wskaźnik ten pokazuje, jakie są zwyczaje konsumentów, zależy więc od liczebności
populacji, konsumpcji dóbr i usług per capita oraz efektywności wykorzystania zasobów naturalnych. Generalnie im większa wartość mierzona w gha, tym silniejsza
presja na środowisko12. W tabeli 2 przedstawiono wyniki badania śladu ekologicznego dla państw RMB w 2005 i 2008 r. Tylko w wypadku trzech państw (Estonii,
Polski i Norwegii) stwierdzono spadek śladu ekologicznego w 2008 r. w stosunku
do 2005.
Ślad ekologiczny można porównać z pojemnością biologiczną ekosystemów
(biocapacity)13, co pozwala na określenie, czy ludność danego państwa wykorzystu7
Chociaż sam Eurostat podaje, że wskaźnik ten nadaje się bardziej do oceny zmian zachodzących
w określonych grupach gatunków i na terenach wiejskich niż do estymacji bioróżnorodności sensu
stricto.
8
Są podane dane tylko do 2009 r., brakuje danych dla Litwy, a w wypadku Estonii brakuje także
danych dla 2 ostatnich lat.
9
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
10
Należy jednak pamiętać, że normalnie w populacji ptaków zachodzą pewne zmiany cykliczne
dotyczące ich liczebności, związane z dostępnością pożywienia, zmianami klimatu itp.
11
1 gha wskazuje, jaka jest średnia światowa zdolności do wytwarzania zasobów naturalnych
i absorpcji odpadów.
12
Living Planet Report 2012, s. 41, 135, 147; za: wwf.panda.org (11.03.2013); F. Harris, Human –
Environment interactions, [w:] Global Environmental Issues, (red.) F. Harris, John Wiley & Sons Ltd.,
Chichester 2004, s. 7-10.
13
Pojemność biologiczna to zdolność ekosystemów do produkowania materii organicznej i absorpcji zanieczyszczeń, czyli produktywność ekosystemów (podaż), w gha na osobę. Natomiast ślad
ekologiczny pokazuje, jaki jest popyt. Za: Living Planet Report 2012, s. 40, 146; wwf.panda.org
(11.03.2013).
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Tabela 2. Ekologiczny odcisk stopy państw RMB (gha per capita)
2005 rok
Kraj

ślad ekologiczny

2008 rok
pojemność
biologiczna

ślad ekologiczny

pojemność
biologiczna

Dania

8,0

5,7

8,25

4,25

Niemcy

4,2

1,9

4,57

1,95

Estonia

6,4

9,1

4,73

8,73

Łotwa

3,5

7,0

3,95

6,63

Litwa

3,2

4,2

4,38

4,32

Polska

4,0

2,1

3,94

2,00

Finlandia

5,2

11,7

6,21

12,19

Szwecja

5,1

10,0

5,71

9,51

Norwegia

6,9

6,1

4,77

5,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Living Planet Report 2008, s. 38-39; Living Planet Report
2012, s. 144; za: http://wwf.panda.org (11.03.2013).

je zasoby (i wywiera presję na środowisko) w ramach posiadanych zasobów, czy też
przekracza limity środowiskowe. W wypadku państw RMB, Estonia, Łotwa, Litwa,
Finlandia i Szwecja nie przekraczają pojemności biologicznej swoich ekosystemów.
W odniesieniu do Norwegii można dostrzec pewną poprawę sytuacji14. Natomiast
pozostałe kraje mają tzw. deficyt pojemności biologicznej (biocapacity deficit), czyli
zużywają więcej zasobów, niż posiadają15. Ponadto w kilku państwach odnotowano
w badanym okresie spadek produktywności biologicznej ekosystemów.

4. Wymiar gospodarczy rozwoju zrównoważonego
Głównym miernikiem wykorzystywanym przez Eurostat do analizy zrównoważonej
produkcji i konsumpcji jest produktywność zasobów (resource productivity). Dane
dostępne w Eurostacie dotyczą okresu od 2005 do 2009 (rys. 1)16. Najwyższą produktywność zasobów odnotowano w Niemczech, Norwegii, Szwecji i Danii, a najniższą – w wypadku Łotwy, Estonii i Polski. Analizując zmiany zachodzące w czasie, można dostrzec stopniowy wzrost wartości tego miernika w większości państw
RMB17. Największe tempo zmian zarejestrowano na Łotwie, w Danii i na Litwie18.

14
Ale w tym kraju zmniejszeniu śladu ekologicznego towarzyszy także spadek pojemności biologicznej.
15
Jest to możliwe dzięki rozwojowi handlu.
16
Brak danych dla 2010, w wypadku Norwegii nie ma też danych dla roku 2009.
17
Wyjątkiem jest Estonia, gdzie odnotowano spadek produktywności zasobów.
18
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
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Rys. 1. Produktywność zasobów w krajach RMB (euro/kg)
Źródło: Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).

Za dodatkowe mierniki charakteryzujące ekologizację gospodarki można uznać:
zużycie energii w gospodarstwach domowych, generowanie odpadów niemineralnych, liczbę podmiotów posiadających wdrożone systemy zarządzania środowiskowego EMAS lub licencje środowiskowe Ecolabel oraz udział energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych w konsumpcji energii ogółem.
W odniesieniu do wytwarzania odpadów niemineralnych19 dane są zbierane
w układzie 2-letnim (lata parzyste). Analiza danych z lat 2004-2010 wskazuje, że
liderem w generowaniu tego rodzaju odpadów jest Estonia (w 2004 r.: 10897 kg per
capita, w 2010: 8556 kg per capita). Drugim z kolei państwem o wysokim poziomie
tego wskaźnika jest Finlandia (w 2004 r.: 4479 kg per capita, w 2010: 4517). W pozostałych krajach RMB wartości tego miernika oscylują (w zależności od okresu)
między 1301 a 2697, z wyjątkiem Łotwy, w której na mieszkańca przypada zaledwie
od 519 kg odpadów (2004 r.) do 754 kg (2006 r.). Analiza zmian w badanym okresie nie pozwala na wyodrębnienie żadnego konkretnego trendu dla grupy krajów
RMB20.
Zgodnie z danymi Eurostatu liczba podmiotów posiadających systemy zarządzania środowiskowego EMAS lub też licencje ekologiczne bardzo się różni w poszczególnych krajach. W wypadku EMAS najwięcej tego typu podmiotów jest
Wartość przypadająca na mieszkańca danego kraju w ciągu roku, z wyłączeniem odpadów mineralnych, materiałów dennych pochodzących z urobku pogłębiarek oraz skażonych gleby.
20
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
19
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w Niemczech (ich liczba w badanym okresie oscyluje od 1491 do 1379) – ten kraj
jest niekwestionowanym liderem we wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego. Na drugim i trzecim miejscu są Dania (od 121 podmiotów w 2005 r. po 91
w 2010) oraz Szwecja (100 w 2005 r. i tylko 75 w 2010), chociaż w wypadku tych
państw (jak i w wypadku Niemiec) odnotowano tendencję spadkową liczby systemów EMAS. Podobny spadek nastąpił w wypadku Finlandii (z 43 do 18). W miarę stabilną sytuację odnotowano w Norwegii (wahania od 18 do 27 podmiotów
z EMAS) oraz Estonii (od 1 do 3). W wypadku Litwy nie odnotowano żadnych organizacji z systemem EMAS, natomiast ciągły wzrost został dostrzeżony w wypadku
jednego tylko kraju – Polski (w 2005 r. – 1 podmiot, w 2010 – już 22)21.
W wypadku certyfikatów ekologicznych największą liczbę produktów oznaczonych symbolem Ecolabel odnotowano w Danii (ponad 50), i wskaźnik ten utrzymywał się w badanym okresie na dosyć stabilnym poziomie. Na Litwie, Łotwie
i w Estonii w ten sposób były oznakowane pojedyncze produkty (od 0 do 3). Stosunkowo niewiele produktów było w ten sposób oznakowanych w Finlandii i Norwegii
(od 3 do 9), z tym że w wypadku Finlandii widać tendencję wzrostową (od 3 produktów z licencją Ecolabel w 2005 r. do 9 – w 2010 r.). Największy wzrost liczby
wyrobów, które przeszły pomyślnie certyfikację ekologiczną i ich producenci mogą
stosować oznaczenia Ecolabel, widoczny był w Polsce (od 2 produktów w 2005 r. po
12 w 2010) i Niemczech (13 licencji w 2005 r. i 67 w 2010)22.
Dane statystyczne wskazują na dużą rozbieżność w zużyciu energii przez gospodarstwa domowe (w 1000 toe23). W 2005 r. wynosiło ono od 135 (Łotwa) i 139 (Estonia), przez wartości oscylujące w granicach 2000 do 3000 po 12150 (Niemcy24).
W latach 2005-2010 odnotowano nieznaczne ograniczenie zużycia energii w dwóch
krajach (Dania i Szwecja) lub jego stabilizację (Niemcy), natomiast w większości
państw zużycie energii znacząco wzrosło (od 13,3% w Polsce do 25,5% w Estonii)25.
Równie istotne dla ekologizacji gospodarki jest wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z danymi statystycznymi spośród omawianych państw RMB największy udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w konsumpcji energii całkowitej brutto w 2010 r. miały kraje: Norwegia (61,6%), Szwecja
(47,9%) oraz Łotwa (32,6%) i Finlandia (32,2%). Natomiast najniższy udział energii
z OZE miała Polska (9,4%). Porównując dane z 2010 r. z danymi dla roku 2005 możepp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
23
toe – tona oleju ekwiwalentnego, jednostka stosowana w porównaniach międzynarodowych;
1 toe odpowiada 1 tonie ropy naftowej, której spalenie daje energię równą 10 000 kcal/kg.
24
Wskaźnik dla Niemiec stanowi wielokrotność zużycia energii w innych państwach. W tym kraju
odnotowano najwyższe zużycie energii przez gospodarstwa domowe. Na drugim i trzecim miejscu pod
względem zużycia energii są: Szwecja (w 2005 r. zużycie wynosiło 3668, a w 2010: 3476) oraz Norwegia (w 2005 r.: 2924, w 2010 r.: 3321). Kolejne miejsce zajmuje Polska (analogicznie: 2171 i 2460).
Za: epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
25
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
21
22
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na stwierdzić, że najszybszy wzrost udziału energii odnawialnej nastąpił w Szwecji
(z 40,6 na 47,9%), Estonii (17,5 na 24,3%) i Danii (16,2 na 22,2%)26.

5. Wymiar społeczny rozwoju zrównoważonego
W wypadku kwestii rozwoju społecznego kluczowym celem jest trwała poprawa
szeroko rozumianej jakości życia. Mierniki charakteryzujące ten aspekt rozwoju
zrównoważonego można podzilić na te dotyczące dobrobytu w ujęciu materialnym,
jak również dobrostanu w wymiarze niematerialnym, jednak najczęściej stosowaną
miarą dobrobytu jest PKB per capita. Zgodnie z metodyką Eurostatu PKB per capita (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) został uznany za kluczowy miernik
rozwoju społeczno-gospodarczego (rys. 2).

Rys. 2. Realna stopa wzrostu PKB per capita (PPS) w krajach RMB (rok poprzedni = 100)
Źródło: Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).

Analizując dane statystyczne dotyczące RMB, można stwierdzić, że27:
1) kraje RMB cechuje duża rozbieżność przeciętnych dochodów przypadających
na mieszkańca: w 2005 r. PKB per capita (PPS) wynosiło od 5800 euro (dla Łotwy)
do 52 900 euro (Norwegia), natomiast w 2010, analogicznie: od 5900 euro do 52 000
euro28,
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
28
Gdyby przyjąć, że średni PKB per capita (PPS) dla 27 krajów EU wynosi 100, to w wypadku
Łotwy w 2005 r. miernik ten stanowi 50, a dla Norwegii – 177. W 2010 r. wartości te stanowią od26
27
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2) kryzys gospodarczy spowodował spadek wartości PKB per capita w 2008 r.
(w czterech z państw RMB) i w 2009 (prawie we wszystkich, wyjątkiem była Polska,
gdzie wartość ta ciągle, choć powoli wzrasta); w 2010 odnotowano wzrost wartości
przeciętnych dochodów przypadających na mieszkańca w krajach RMB w stosunku
do 2009 r.29,
3) analizując zmiany wartości PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły
nabywczej dla państw RMB w latach 2005-2010, można stwierdzić, że największe
zmiany zachodziły w gospodarce Polski (wzrost miernika o 25% w badanym okresie) i na Litwie (zmiana o 12,7%); tak więc istnieje pewna tendencja do wyrównywania się poziomu dochodów w RMB, jednak ze względu na pierwotne różnice
rozbieżności te utrzymają się przez w kolejnych latach.
W wypadku liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w 2005 najliczniejszą taką grupę (jako odsetek populacji) odnotowano na Łotwie
(45,8%), w Polsce (45,3%) i na Litwie (41%). Co do pozostałych omawianych krajów w wypadku Estonii wskaźnik ten był relatywnie wysoki (25,9%), natomiast dla
reszty państw wskaźnik ten oscylował między 18,4% (Niemcy) a 14,4% (Szwecja).
W 2010 r., w porównaniu do 2005, sytuacja w większości krajów RMB poprawiła
się: największa zmianę odnotowano w wypadku Polski (o 17,5 pkt proc.: w 2010 r.
odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmalał do 27,8%).
W wypadku Łotwy i Litwy poprawa nie była aż tak spektakularna i wyniosła odpowiednio: 7,7 i 7,6 pkt proc. Sytuacja w pozostałych krajach RMB pod tym względem jest stabilna – w większości z nich mimo kryzysu gospodarczego odnotowano
nieznaczną poprawę tego wskaźnika. Wyjątkami są tutaj: Niemcy, Dania i Szwecja,
gdzie dane wskazują na niewielki wzrost (od 0,6 do 1,3 pkt proc.) liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Generalnie widać postępującą poprawę sytuacji,
zwłaszcza w krajach, które na początku lat 90. przeszły transformację ustrojową.
Z poziomem życia (jak również z kwestiami gospodarczymi) wiąże się stopa
zatrudnienia (stopa zatrudnienia ogółem w odniesieniu do grupy wiekowej 20-64),
ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia osób starszych (w wieku 55-64 lata).
Analizują dane statystyczne30, można stwierdzić, że:
1) najwyższa stopa zatrudnienia w całym badanym okresie została zarejestrowana w takich krajach Skandynawii, jak Norwegia, Szwecja oraz Dania31, natomiast
najniższa – w Polsce32,
powiednio: 54 i 181. W wypadku krajów UE niższą wartość PKB per capita od Łotwy miały tylko
2 państwa: Rumunia i Bułgaria. Analogiczna sytuacja wystąpiła w 2010 r. Za: epp.eurostat.ec.europa.
eu/… (28.02.2013).
29
Wyjątkiem była Łotwa, gdzie wartość PKB per capita (PPS) w 2009 i 2010 r. była taka sama
i wynosiła 5900 euro.
30
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
31
Oscyluje w granicach od 75,8 do 81,8% – w zależności od kraju i roku.
32
Chociaż w tym ostatnim wypadku odnotowano także największy wzrost poziomu zatrudnienia:
w latach 2005-2010 stopa zatrudnienia ogółem wzrosła o 6,3 pkt proc. – z poziomu 58,3 do 64,6%.
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2) relatywnie wysoki wzrost stopy zatrudnienia w latach 2005-2010 odnotowano w Polsce (6,3 pkt proc.) i w Niemczech (5,5 pkt proc.), w wypadku pozostałych
państw RMB sytuacja była stabilna lub też nastąpiło pogorszenie stopy zatrudnienia33, najprawdopodobniej spowodowane kryzysem,
3) analogicznie przedstawia się sytuacja w wypadku zatrudnienia osób powyżej
55 roku życia: ten współczynnik przyjmuje najwyższe wartości w wypadku Szwecji34 i Norwegii35, w odniesieniu do pozostałych państw RMB (z wyjątkiem Polski)
oscyluje między wartościami: 45,5 a 62,4%36, natomiast w wypadku Polski stopa zatrudnienia osób starszych jest najniższa i znacząco odbiega od poziomu pozostałych
krajów (od 27,2 do 34%),
4) największe zmiany dotyczące tego ostatniego wskaźnika odnotowano w wypadku Niemiec (wzrost stopy zatrudnienia osób starszych o 12,2 pkt proc.) i Polski
(wzrost o 3,8%); w pozostałych krajach zmiany tego miernika w latach 2005-2010
oscylowały w przedziale od –2,3 pkt proc do 3,5 pkt proc.
Na podstawie tych danych można więc przyjąć, iż największe problemy związane z poziomem zatrudnienia odnotowano w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Niska stopa zatrudnienia wiąże się z poziomem uzyskiwanych dochodów (pojawia
się więc relacja między zatrudnieniem a poziomem jakości życia), a więc jest elementem społecznego wymiaru rozwoju. Mierniki te wiążą się jednak również ze
zdolnością do zagospodarowania i wykorzystania kapitału ludzkiego (w tym wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia starszych wiekiem pracowników), a więc pod
uwagę należy także brać wymiar gospodarczy rozwoju zrównoważonego.
Kolejną kwestią jest oczekiwana długość życia oraz stan zdrowia mieszkańców
RMB. Ten aspekt wymiaru społecznego można przedstawić, wykorzystując dwa
parametry: oczekiwaną długość życia w momencie narodzin oraz tzw. lata życia
w zdrowiu (healthy life years). Analiza danych statystycznych pozwala na wysnucie
wniosku, że długość życia (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) mieszkańców państw
RMB wzrosła i najprawdopodobniej będzie rosła nadal37. Natomiast w odniesieniu
do miernika, jakim są tzw. lata życia w zdrowiu (ang. healthy lie years), w dwóch
krajach odnotowano tendencję spadkową (w pozostałych nastąpił wzrost): są to Dania i Polska38.

6. Podsumowanie
Analiza wybranych mierników rozwoju zrównoważonego (zarówno wartości bezwzględnych, jak i zachodzących w badanym okresie zmian) pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
Największe w wypadku Litwy (o 6,2 pkt proc.), później Łotwy i Estonii (o 5,3 pkt proc.).
Od 69,4 do 75% w zależności od badanego roku.
35
Od 65,5 do 68,6%.
36
W zależności od badanego kraju i roku.
37
Największy procentowy wzrost odnotowano w wypadku Estonii.
38
epp.eurostat.ec.europa.eu/… (28.02.2013).
33
34
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1) w wymiarze ekologicznym najlepsze rezultaty osiągnęła Estonia, Polska
i Norwegia; w wypadku Danii i Niemiec odnotowano pewne niekorzystne zmiany
w tym zakresie,
2) w wymiarze ekonomicznym z wdrażaniem do praktyki gospodarczej założeń
zrównoważonego rozwoju najlepiej radziły sobie: Dania, Niemcy, Łotwa i Szwecja,
pewne problemy pojawiły się w wypadku Estonii, Litwy i Norwegii,
3) natomiast w wymiarze społecznym najlepsze rezultaty osiągnęła Norwegia
i Litwa.
Generalnie liderami zrównoważonego rozwoju są Niemcy i kraje skandynawskie39, natomiast państwa, które najpóźniej przystąpiły do UE, starają się (z różnym
skutkiem) o poprawę swojej sytuacji w tym zakresie.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE BALTIC SEA REGION
BASED ON CHOSEN INDICES IN YEARS 2005-2010
Summary: There has been a tendency to ”greening” European economy for some time now.
It means that enverinmental issues are a part of socio-economic development. Sustainable development principles are implemented into economy. The article is an attempt of presentation
of chosen indices of sustainable development in case of the Baltic Sea Region countries and
on their basis an estimation of their economies.
Keywords: sustainable development, Baltic Sea Region, indices.

39

Z pewnymi zastrzeżeniami co do Finlandii, której wyniki są słabsze.
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