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Sektor energetyczny, a wyzwania zrównowaĪonego rozwoju –
analiza przestrzennego zróĪnicowania sytuacji w UE w oparciu
o wybrane wskaĨniki2
Energy Sector and the Challenges of Sustainable Development
– Analysis of Spatial Differentiation of the Situation in the EU
Based on Selected Indicators
Synopsis. W artykule przedstawiono wybrane kwestie aktualnie poruszane w zakresie
zrównowaĪonego rozwoju w Unii Europejskiej, a związane jednoczeĞnie z sektorem energetycznym.
Stąd teĪ zostaáa omówiona problematyka zasobooszczĊdnoĞci oraz efektywnoĞci energetycznej,
produkcji energii z odnawialnych Ĩródeá, czy teĪ wykluczenia spoáecznego wywoáanego brakiem
dostĊpnoĞci do Ĩródeá energii po przystĊpnej cenie. Poza analizą literatury przedmiotu zostaá
przedstawiony ranking krajów Unii Europejskiej (UE-28) pod wzglĊdem poziomu rozwoju sektora
energetycznego w kontekĞcie problematyki zrównowaĪonego rozwoju. W tym celu przeprowadzono
wielowymiarową analizĊ porównawczą przy uĪyciu wybranych w toku analizy teoretycznej 8
wskaĨników dotyczących aspektów spoáecznych, gospodarczych i Ğrodowiskowych związanych z
rozwojem sektora energetycznego. Zakres czasowy analizy obejmowaá 2016 r. (dostĊpnoĞü danych).
ħródáem wartoĞci przyjĊtych zmiennych byá Eurostat. Przeprowadzone analizy wykazaáy, iĪ najlepszą
sytuacją w zakresie sektora energetycznego na tle ogóáu przebadanych paĔstw cechowaáa siĊ Dania.
Sáowa kluczowe: zrównowaĪony rozwój, odnawialne Ĩródáa energii, sektor energetyczny,
efektywnoĞü energetyczna
Abstract. The article presents selected issues currently discussed in the field of sustainable
development in the European Union, and related at the same time to the energy sector. Therefore, the
issues of resource efficiency and energy efficiency, energy production from renewable sources, or
social exclusion caused by the lack of access to affordable energy sources were discussed. In addition
to the analysis of the literature on the subject, the ranking of the European Union countries (EU-28) in
terms of the level of development of the energy sector in the context of sustainable development was
presented. For this purpose, a multidimensional comparative analysis was carried out using 8
indicators selected in the course of theoretical analysis concerning social, economic and
environmental aspects related to the development of the energy sector. The time scope of the analysis
covered 2016 (data availability). The source of values of the adopted variables was Eurostat. The
analyzes carried out showed that the best situation in the energy sector compared to all of the
countries surveyed was characterized by Denmark.
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Wprowadzenie
Wraz z rozwojem spoáeczno-gospodarczym badacze przedmiotu coraz wiĊkszą wagĊ
przywiązują do problematyki jakoĞci Īycia. Kwestia ta moĪe byü postrzegana przez
pryzmat róĪnych aspektów zarówno spoáecznych, gospodarczych, jak i Ğrodowiskowych
(Kryk 2013; Pająk, Dahlke, Kvilinskyi, 2016). W tak wielowymiarowym aspekcie
wspomniana koncepcja wprost nawiązuje do idei zrównowaĪonego rozwoju, gdzie
istotnym wyzwaniem staje siĊ zapewnienie rozwoju przyszáym pokoleniom na poziomie co
najmniej toĪsamym z obecnym (ONZ 1987). Stąd teĪ omawiając problematykĊ jakoĞci
Īycia oprócz klasycznych czynników jakimi są poziom przestĊpczoĞci, konsumpcji,
zarobków, czy teĪ dostĊp do edukacji i sáuĪby zdrowia coraz czĊĞciej porusza siĊ kwestie
związane z róĪnymi aspektami Ğrodowiskowymi funkcjonowania czáowieka w otoczeniu.
WĞród nich istotne miejsce zajmuje tematyka związana z oddziaáywaniem Ğrodowiskowym
dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw oraz caáych sektorów gospodarki na ich otoczenie (Belz,
Binder, 2017; Dyllick, Muff, 2016).
Przywiązywanie coraz wiĊkszego znaczenia do problematyki Ğrodowiskowej obserwowaü
moĪna na podstawie kreowanej przez KomisjĊ Europejską za pomocą strategii (horyzontalnych,
Ğrodowiskowych oraz sektorowych) wspólnej polityki gospodarczej (SRU 2012; Davies 2017).
Istotną rolĊ w tym aspekcie odgrywa Strategia Europa 2020, w której to zdefiniowano
ogólnounijne cele rozwojowe na obecne dziesiĊciolecie (Europa 2020…, 2010). WĞród nich
znajdują siĊ wyzwania Ğrodowiskowe ĞciĞle powiązane z celami spoáecznymi oraz
gospodarczymi, a ukierunkowane na wzrost zasobooszczĊdnoĞci oraz spadek emisji gazów
cieplarnianych. W dokumencie tym jednoczeĞnie podkreĞla siĊ, iĪ dotychczasowy sposób
gospodarowania nie sprawdziá siĊ, co teĪ przyczynia siĊ do koniecznoĞci wypracowania nowego
modelu gospodarczego, który powinien charakteryzowaü siĊ wiĊkszą troską o Ğrodowisko
naturalne. W literaturze przedmiotu taki sposób gospodarowania nazywa siĊ zieloną gospodarką
(Loiseau i in., 2016; McAfee, 2016). Wskazany model cechuje siĊ:
 dąĪeniem do zmniejszenia zuĪycia energii poprzez wzrost wydajnoĞci produkcji
oraz poprawĊ efektywnoĞci energetycznej,
 dywersyfikacją Ĩródeá pochodzenia energii z ukierunkowaniem na osiągniĊcie
stanu samowystarczalnoĞci,
 zapewnieniem konsumentom po przystĊpnej cenie swobodnego dostĊpu do Ĩródeá
energii.
Przytoczony kierunek rozwoju poza poprawą jakoĞci Īycia spoáeczeĔstw ma
przyczyniü siĊ do pobudzenia dziaáaĔ ukierunkowanych na innowacyjnoĞü oraz tworzenie
nowych miejsc pracy. Oba ze wskazanych aspektów mają byü wynikiem przede wszystkim
wypracowywania nowych, mniej emisyjnych technologii w sektorze energetycznym.
Badacze przedmiotu podkreĞlają przy tym, iĪ równoczeĞnie naleĪy káaĞü nacisk na
odpowiedni rozwój technologiczny zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i sektora
energetyki odnawialnej oraz tworzyü systemy energetyczne, które zapewniaáyby bardziej
efektywne wykorzystanie energii (Gasparatos i in., 2017; Omer, 2017; Sulich, Zema, 2018).
Zmiany jakie zachodzą w sektorze energetycznym juĪ obecnie stopniowo przyczyniają
siĊ do dywersyfikacji Ĩródeá pozyskiwania energii, co teĪ dalej bĊdzie szerzej poruszone na
przykáadzie UE. Niemniej jednak wraz z rozwojem konceptualnym idei zrównowaĪonego
rozwoju poza klasycznym rozumieniem problematyki związanej z sektorem energetycznym
przez pryzmat emisji gazów cieplarnianych, czy teĪ produkcji energii ze Ĩródeá
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odnawialnych, coraz czĊĞciej porusza siĊ aspekty spoáeczne funkcjonowania omawianego
sektora gospodarki oraz koniecznoĞü zapewnienia bezpieczeĔstwa energetycznego dla
obecnych oraz przyszáych pokoleĔ (istotny czynnik mogący mieü wpáyw na ksztaátowanie
jakoĞci Īycia) (Pultowicz, 2009; ĝwierszcz, Grenda, 2018). Stąd teĪ gáównym celem
niniejszego opracowania jest przedstawienie rankingu krajów UE-28, który pozwala na
analizĊ przestrzennego zróĪnicowania sytuacji w zakresie rozwoju sektora energetycznego
w poszczególnych krajach UE. RozwaĪania związane z rozwojem wskazanego sektora bĊdą
poruszane wyáącznie w kontekĞcie koncepcji zrównowaĪonego rozwoju. Z tego teĪ powodu
sporządzony wykaz za pomocą wielowymiarowej analizy porównawczej w oparciu o
metodĊ wzorca rozwoju Z. Hellwiga pozwoli na wskazanie paĔstw, do których na obecnym
poziomie rozwoju naleĪaáoby kierowaü w pierwszej kolejnoĞci pomoc ukierunkowaną na
zrównowaĪony rozwój sektora energetycznego. W paĔstwach cechujących siĊ najniĪszym
poziomem rozwoju na tle ogóáu, zdaniem autora, bĊdzie zachodziáo ryzyko wystąpienia
wielowymiarowego zjawiska wykluczenia energetycznego ludnoĞci.

Materiaá i metodyka badaĔ
Istotnym wyzwaniem dla decydentów mających wpáyw na kreowanie polityki
gospodarczej w poszczególnych paĔstwach jest zapewnienie bezpieczeĔstwa
energetycznego (sytuacji, w której produkcja energii oraz jej dystrybucja nie bĊdĊ
zakáócone). Aby osiągnąü taką sytuacjĊ niezbĊdne staje siĊ zagwarantowanie synergii
miĊdzy podsystemami sektora energetycznego, jakimi są wydobycie, przesyá surowców
oraz przetwórstwo i dystrybucja energii. Wyzwaniu temu towarzyszy ograniczony dostĊp
do surowców energetycznych. Chodzi tutaj zarówno o przestrzenne zróĪnicowanie
wystĊpowania konwencjonalnych surowców energetycznych, jak i moĪliwoĞü
pozyskiwania na danym obszarze w sposób efektywny (tudzieĪ opáacalny ekonomicznie)
energii wykorzystując jej odnawialne Ĩródáa.
Rozwój sektora energetycznego w obszarze odnawialnych Ĩródeá energii postrzegaü
moĪna w dwojaki sposób. Z jednej strony stanowi alternatywĊ dla zapewnienia ciągáoĞci
dostaw energii wobec wyczerpujących siĊ surowców konwencjonalnych. Z drugiej zaĞ
strony moĪna upatrywaü w nim szansy na stopniową budowĊ nowego sposobu
gospodarowania jakim jest wspomniana juĪ zielona gospodarka. W takim ujĊciu sektor ten
bĊdzie stanowiá istotny element wdraĪania idei zrównowaĪonego rozwoju w procesy
gospodarcze. Niemniej jednak czĊĞü spoĞród badaczy przedmiotu podkreĞla, iĪ obecny
sposób pozyskiwania energii ze Ĩródeá odnawialnych moĪe negatywnie wpáywaü na stan i
jakoĞü Ğrodowiska przyrodniczego (Gielnik, Rosicki 2013; Zabáocki 2013). W swoich
rozwaĪaniach osoby te wówczas poruszają kwestie związane z:
 zuĪyciem wody w procesie produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych,
 niezrównowaĪonym procesem produkcji urządzeĔ do wytwarzania energii
z odnawialnych Ĩródeá,
 ubocznymi skutkami towarzyszącymi procesowi produkcji ze Ĩródeá
odnawialnych (haáas wywoáany dziaáaniem urządzeĔ, degradacja krajobrazu).
PowyĪsze dylematy związane z zakwalifikowaniem sektora energetyki odnawialnej do
obszarów związanych ze zrównowaĪonym rozwojem autor niniejszego artykuáu w peáni
rozumie. JednakĪe dla celów przeprowadzanego wywodu zostaje przyjĊte za Komisją
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Europejską, iĪ wzrost udziaáu energii ze Ĩródeá odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu energii
brutto stanowi wyznacznik zmian w sektorze energetycznym ukierunkowanych na
wdraĪanie w procesy gospodarcze idei zrównowaĪonego rozwoju (tabela 1).
Tabela 1. Udziaá energii ze Ĩródeá odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu energii brutto [%] w paĔstwach UE-28
w 2010 r. oraz 2016 r., a wyznaczony cel związany ze Strategią Europa 2020
Table 1. Share of energy from renewable sources in final gross energy consumption [%] in the EU-28 in 2010 and
2016 and the set target related to the Europe 2020 Strategy
Udziaá energii ze Ĩródeá odnawialnych w
koĔcowym zuĪyciu energii brutto w %:
Wyszczególnienie

w roku
2010

2016

cel związany
ze Strategią
Europa 20203

Pozycja
zajmowana
w 2016 r. na
tle ogóáu
paĔstw UE

Zmiana2

RóĪnica3

Austria
30,2
33,5
34
4
3,3
-0,5
Belgia
5,7
8,7
13
25
3,0
-4,3
Buágaria
14,1
18,8
16
12
4,7
2,8
Chorwacja
25,1
28,3
20
8
3,2
8,3
Cypr
6,0
9,3
13
23,5
3,3
-3,7
Czechy
10,5
14,9
13
17
4,4
1,9
Dania
22,1
32,2
30
5
10,1
2,2
Estonia
24,6
28,8
25
6
4,2
3,8
Finlandia
32,4
38,7
38
2
6,3
0,7
Francja
12,7
16,0
23
15
3,3
-7,0
Grecja
9,8
15,2
18
16
5,4
-2,8
Hiszpania
13,8
17,3
20
14
3,5
-2,7
Holandia
3,9
6,0
14
26,5
2,1
-8,0
Irlandia
5,7
9,5
16
22
3,8
-6,5
Litwa
19,6
25,6
23
9
6,0
2,6
Luksemburg
2,9
5,4
11
28
2,5
-5,6
àotwa
30,4
37,2
40
3
6,8
-2,8
Malta
1,0
6,0
10
26,5
5,0
-4,0
Niemcy
10,5
14,8
18
18
4,3
-3,2
Polska
9,3
11,3
15
21
2,0
-3,7
Portugalia
24,2
28,5
31
7
4,3
-2,5
Rumunia
23,4
25,0
24
10
1,6
1,0
Sáowacja
9,1
12,0
14
20
2,9
-2,0
Sáowenia
20,4
21,3
25
11
0,9
-3,7
Szwecja
47,2
53,8
49
1
6,6
4,8
WĊgry
12,7
14,2
13
19
1,5
1,2
Wielka Brytania
3,7
9,3
15
23,5
5,6
-5,7
Wáochy
13,0
17,4
17
13
4,4
0,4
1
– cel do osiągniĊcia w 2020 r. (w %),
2
– róĪnica miĊdzy 2016 r., a 2010 r. (w pkt. %),
3
– róĪnica miĊdzy wartoĞcią w 2016 r., a wartoĞcią celu wyznaczonego do osiągniĊcia w 2020 r. (w pkt. %).
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych z Eurostatu (data dostĊpu: 21.08.2018).
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W oparciu o dane, które zostaáy przedstawione w tabeli 1 moĪna stwierdziü, iĪ w 2016
r. najwiĊkszym udziaáem energii ze Ĩródeá odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu energii
brutto wĞród paĔstw czáonkowskich UE cechowaáy siĊ nastĊpujące kraje: Szwecja (53,8%),
Finlandia (38,7%) oraz àotwa (37,2%). Z kolei najmniejsza wartoĞcią omawianego udziaáu
zostaáa odnotowana w przypadku Holandii (6,0%), Malty (6,0%) oraz Luksemburga
(5,4%). Zestawienie danych z Eurostatu za 2016 r. z przyjĊtymi krajowymi celami Strategii
Europa 2020 pozwala na stwierdzenie, iĪ tak postawione cele wypeániáo juĪ 11 paĔstw
czáonkowskich. Odnosząc siĊ do wskazanych w tabeli 1 wspomnianych docelowych
wskaĨników udziaáu energii ze Ĩródeá odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu energii brutto
naleĪy wskazaü, iĪ ich wartoĞci zostaáy wyznaczone na podstawie przeáoĪenia celu
wyznaczonego dla obszaru caáej UE na cele krajowe przy jednoczesnym uwzglĊdnieniu
sytuacji spoáeczno-gospodarczej w poszczególnych paĔstwach. Tym samym zgodnie z ideą
zrównowaĪonego rozwoju nastąpiáo tutaj odwoáanie do zasady solidarnoĞci spoáecznej
w wymiarze miĊdzynarodowym.
Przytoczony powyĪej wskaĨnik wykorzystywany jest powszechnie przez badaczy
przedmiotu do porównywania paĔstw pod wzglĊdem dąĪenia do zrównowaĪonego rozwoju
w sektorze energetycznym. Niemniej jednak ciągáy postĊp konceptualny zachodzący
w zakresie idei zrównowaĪonego rozwoju sprawia, iĪ na obecną chwilĊ zmienna ta zdaniem
autora niniejszego artykuáu jest niewystarczająca dla takich uporządkowaĔ. W tym zakresie
warto zwróciü szczególną uwagĊ na AgendĊ 2030 i jej cel 7, w którym to zdefiniowano
nowe wielowymiarowe spojrzenie na problematykĊ sektora energetycznego (ONZ 2015).
W myĞl zapisów wskazanej rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, której to stroną
jest równieĪ Polska, omawiany sektor naleĪy traktowaü w szerszej perspektywie niĪ
dotychczas. Stąd teĪ przy ocenie rozwoju sektora energetycznego w zakresie postĊpów
ukierunkowanych na zrównowaĪony rozwój, poza wskazywanym juĪ wskaĨnikiem, naleĪy
braü pod rozwaĪania zmienne, które obrazują stopieĔ zaleĪnoĞci sektora w danym paĔstwie
od importu surowców energetycznych, czy teĪ spoáeczne uwarunkowania jego
funkcjonowania (moĪliwoĞü nabycia przez konsumentów energii po przystĊpnej cenie).
UwzglĊdniając powyĪsze rozwaĪania w celu skonstruowania odpowiedniego zbioru
wyjĞciowego (potencjalnego) zestawu zmiennych wykorzystano wskaĨniki sugerowane do
Ğledzenia postĊpów w zakresie celu 7 Agendy 2030 przez Eurostat. WskaĨniki te
uwzglĊdniają jednoczeĞnie wyzwania jakie zostaáy w omawianym obszarze postawione
przez StrategiĊ Europa 2020. Stąd teĪ do dalszych analiz wybrano nastĊpujące zmienne:
X1 – wskaĨnik intensywnoĞü emisji gazów cieplarnianych (2000 r. = 100%),
X2 – udziaá energii z odnawialnych Ĩródeá w koĔcowym zuĪyciu energii brutto (%),
X3 – pierwotne zuĪycie energii (2005 r. = 100%),
X4 – koĔcowe zuĪycie energii (2005 r. = 100%),
X5 – koĔcowe zuĪycie energii w gospodarstwach domowych na 1 mieszkaĔca
(w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej),
X6 – efektywnoĞü energetyczna (euro za zuĪyty kilogram ekwiwalentu ropy naftowej),
X7 – wskaĨnik zaleĪnoĞci energetycznej (wyraĪony jako % energii pochodzącej z importu
w caákowitym zuĪyciu energii),
X8 – ludnoĞü nie bĊdąca w stanie odpowiednio ogrzaü domu ze wzglĊdu na ubóstwo (jako
% populacji danego kraju).
WartoĞci powyĪej wskazanych wskaĨników zostaáy przedstawione w odniesieniu do
roku 2016 (speánione kryterium dostĊpnoĞci wszystkich wskazanych danych w wersji
najnowszej). Analizą objĊto dane dla 28 paĔstw czáonkowskich UE. ħródáem danych byá
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Eurostat (data dostĊpu: 21.08.2018). Przeprowadzona analiza formalna pozwoliáa na
stwierdzenie, iĪ wszystkie zmienne cechują siĊ dostĊpnoĞcią danych dla krajów, które
zostaáy wybrane do badania.
W zbiorze oĞmiu wymienionych wskaĨników, cechy X1, X3, X4, X5, X7, X8 mają
charakter destymulant, pozostaáe są stymulantami. Wskazany zbiór zmiennych
wyjĞciowych zostaá w nastĊpnym kroku poddany analizie statystycznej przy wykorzystaniu
programu STATA mającej na celu okreĞlenie:
 zdolnoĞci dyskryminacyjnej wskaĨników (zmiennoĞci ich wzglĊdem badanych
krajów),
 potencjaáu informacyjnego wytypowanych zmiennych (ich pojemnoĞci
informacyjnej w celu wyeliminowania ryzyka przekazywania tej samej informacji
o badanych krajach przez róĪne wskaĨniki) [Panek 2009].
Dla przeprowadzenia oceny zdolnoĞci dyskryminacyjnej wykorzystano klasyczny
wspóáczynnik zmiennoĞci (1-3)
ܸ  ൫ݔ ൯ ൌ

ௌ൫௫ೕ ൯
௫ೕ

ǡ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ǡ

(1)
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ݔ – Ğrednia arytmetyczna wartoĞci j-tej zmiennej, przy czym:
ݔ ൌ
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ܵ൫ݔ ൯ – odchylenie standardowej j-tej zmiennej, przy czym:
ܵ൫ݔ ൯ ൌ
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Stwierdzenie zbyt maáego zróĪnicowania danej zmiennej skutkowaáo eliminacją jej ze
zbioru zmiennych diagnostycznych (4). W przeprowadzonym badaniu dochodziáo do takiej
sytuacji, kiedy wartoĞü progowa zmiennej ߝ ൏ Ͳǡͳ. W takim przypadku zachodziáa
nastĊpująca relacja:
ܸ൫ݔ ൯  ߝǡ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ǡ

(4)

Ze wzglĊdu na otrzymaną wartoĞü wspóáczynnika zmiennoĞci z dalszego toku analiz
zostaáy wykluczone zmienne: X3, X4 (tabela 2).
Tabela 2. Wspóáczynnik zmiennoĞci zmiennych diagnostycznych uĪytych do badania
Table 2. The coefficient of variation diagnostic variables used in the study
Zmienna

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

Wspóáczynnik
zmiennoĞci

0,108

0,59

0,094

0,098

0,33

0,463

0,442

0,978

ħródáo: obliczenia wáasne w programie STATA na podstawie danych z Eurostatu (data dostĊpu: 21.08.2018).
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Po okreĞleniu zdolnoĞci dyskryminacyjnej wskaĨników pozostaáe w badaniu zmienne
poddano ocenie ukierunkowanej na okreĞlenie ich potencjaáu informacyjnego. W tym celu
zastosowano metodĊ parametryczną Hellwiga dla której ustalono wartoĞü progową
wspóáczynnika korelacji r* (powyĪej takiej wartoĞci przyjmuje siĊ, iĪ zmienne są ze sobą
istotnie skorelowane). Autor wykorzystaá w tym celu metodĊ minimaksową (5).
 כ ݎൌ    ᇲ หݎ ᇲ หǡ ǡ ᇱ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ǡ

(5)

gdzie:
ݎ ᇲ – wspóáczynnik korelacji pomiĊdzy j-tą i ᇱ -tą dopuszczalnymi zmiennymi
diagnostycznymi.
WartoĞü krytyczna wspóáczynnika korelacji obliczona metodą minimaksową wyniosáa
0,365. Przy wykorzystaniu metody parametrycznej wytypowano z wyjĞciowego zbioru
wskaĨników trzy zmienne reprezentanty (tabela 3). Byáy to dwie zmienne centralne
(zmienne charakteryzujące siĊ tym, iĪ są wedáug przyjĊtego zaáoĪenia istotnie skorelowane
z innymi zmiennymi w badanym zbiorze, a przez to eliminują z dalszego badania zmienne
wzglĊdem ich satelitarne, które powielają informacjĊ w zakresie danej kwestii) oraz jedna
zmienna izolowana (zmienna charakteryzująca siĊ najniĪszym stopniem skorelowania z
pozostaáymi zmiennymi w badanym zbiorze).
Tabela 3. Podsumowanie wyników metody parametrycznej Hellwiga wyodrĊbniania zmiennych diagnostycznych
Table 3. Summary of the results of Hellwig's parametric method of extracting diagnostic variables
Zmienne
reprezentanty

Typ zmiennej

Zmienne satelitarne dla
zmiennej centralnej

X8

zmienna centralna

X1, X5

X7

zmienna centralna

X2

X6

zmienna izolowana

-

ħródáo: obliczenia wáasne w programie STATA na podstawie danych z Eurostatu (data dostĊpu: 21.08.2018).

W związku z wyĪej przedstawionymi analizami zbiór zmiennych diagnostycznych
bĊdący podstawą konstrukcji miary syntetycznej skáadaá siĊ z 3 wskaĨników okreĞlających
rozwój w zakresie problematyki sektora energetycznego paĔstw czáonkowskich UE. WĞród
zmiennych znalazáy siĊ dwie destymulanty oraz jedna stymulanta. Wspóáczynniki
zmiennoĞci wytypowanych zmiennych diagnostycznych oraz zastosowanie metody
parametrycznej pozwalają na stwierdzenie, iĪ ich wartoĞü informacyjna jest wystarczająca
dla przeprowadzenia wielowymiarowej analizy porównawczej.

Transformacja zmiennych diagnostycznych
Przeprowadzenie odpowiedniej transformacji zmiennych diagnostycznych, a wiĊc ich
wystandaryzowanie, stanowi po analizie statystycznej kolejny krok ukierunkowany na
przeprowadzenie wielowymiarowej analizy porównawczej. W poruszanym artykule
procedura taka, ze wzglĊdu na wytypowane do badania zmienne diagnostyczne, zostaáa
ukierunkowana na ujednolicenie ich charakteru. Tym samym konieczne staáo siĊ
doprowadzenie zmiennych do ich wzajemnej porównywalnoĞci, zastąpienie róĪnych
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zakresów zmiennoĞci poszczególnych zmiennych zakresem staáym oraz wyeliminowanie
z obliczeĔ ujemnych wartoĞci tak opracowanych zmiennych (GrabiĔski, Wydymus, ZeliaĞ,
1989; Panek, Zwierzchowski, 2013). Ze wzglĊdu na wskazane zaáoĪenia co do charakteru
dalszego opracowania zbioru zmiennych diagnostycznych, w pierwszej kolejnoĞci
przeprowadzono stymulacjĊ zmiennych. Polegaáa ona na przeksztaáceniu ilorazowym
destymulant w stymulanty (6).
ିଵ


ݔௌ ൌ ܾ െ ൣݔ
൧ ǡi=1,2,…, n; j=1,2,…, m; b>0,

(6)

gdzie:
ݔௌ – wartoĞü j-tej zmiennej po przeksztaáceniu w stymulantĊ w i-tym obiekcie,

ݔ
– wartoĞü j-tej zmiennej destymulanty w i-tym obiekcie,
b – staáa przyjmowana w sposób arbitralny (w przeprowadzonej analizie b = 1).
Przeprowadzona stymulacja zmiennych X7 oraz X8 przyczyniáa siĊ do ujednolicenia
zbioru zmiennych diagnostycznych pod wzglĊdem ich preferencji. Efektem
przeprowadzenia wskazanej procedury byáo uzyskanie zbioru zmiennych diagnostycznych,
który charakteryzowaá siĊ nastĊpującą zaleĪnoĞcią – im wskaĨnik liczbowy opisujący daną
zmienną byá wyĪszy tym jego wartoĞü przyczyniaáa siĊ do korzystniejszej oceny danego
paĔstwa pod wzglĊdem badanej kwestii.
NastĊpnie ze wzglĊdu na to, iĪ wybrane do badaĔ zmienne charakteryzowaáy siĊ
róĪnymi jednostkami miar przeprowadzono normalizacjĊ zakresu zmiennoĞci dla
wszystkich zmiennych diagnostycznych. W tym celu zostaáo zastosowane przeksztaácenie
normalizacyjne w oparciu o klasyczną standaryzacjĊ (7). Wybór tej formuáy
normalizacyjnej podyktowany byá przyjĊciem, iĪ paĔstwa UE-28 zostaną porównane
miĊdzy sobą w zakresie badanego przedmiotu w oparciu o metodĊ wzorca rozwoju Z.
Hellwiga.
ݖ ൌ

௫ೕ ି௫ೕ
ௌ൫௫ೕ ൯

ǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊Ǣ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݉Ǣ

(7)

gdzie: ݖ – znormalizowana wartoĞü j-tej zmiennej w i-tym obiekcie.
Znormalizowane zmienne w ostatnim kroku transformacji poddano procedurze
wyeliminowania ujemnych wartoĞci zmiennych (8). DziĊki staáej ߝ (9), która powodowaáa
przesuniĊcie na skali w górĊ wartoĞci wszystkich zmiennych o jednakową wielkoĞü zostaáa
zachowana wzajemna relacja miĊdzy badanymi zmiennymi.

przy czym:

ݖ ݃݀ ݕǡ ൛ݖ ൟ  Ͳ
ݖ ൌ ቊ
, i=1,2,…, n; j=1,2,…, m,
ݖ  ߝ݃݀ ݕǡ ൛ݖ ൟ   Ͳ
ߝ ൌ െ ǡ ൛ݖ ൟ   భఱ ܵሺݖሻǡ

gdzie: ܵሺݖሻ– odchylenie standardowe obliczone ze wszystkich elementów macierzy
znormalizowanych danych wejĞciowych.

(8)

(9)
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Przeprowadzona w wyĪej opisany sposób transformacja zmiennych diagnostycznych
przyczyniáa siĊ do odpowiedniego ich wystandaryzowania.

Badanie wáaĞciwe
Dla realizacji przyjĊtego celu badania, jakim byáo uporządkowanie paĔstw
czáonkowskich UE-28 pod wzglĊdem opisywanej sytuacji dotyczącej sektora
energetycznego wybrano metodĊ wzorca rozwoju Z. Hellwiga. Jest to jedna z metod
porządkowania liniowego, która poza ustaleniem hierarchii obiektów umoĪliwia ich
porównanie w oparciu o wyznaczony wzorzec. W przeprowadzonym badaniu ze wzglĊdu
na to, iĪ podczas transformacji zmiennych destymulanty zamieniono w stymulanty,
wspóárzĊdne obiektu wzorcowego zostaáy wyznaczone przy wykorzystaniu nastĊpującego
wzoru:
ݖ ൌ ൛ݖ ൟ ǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊Ǣ ݆ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݉Ǥ

(10)

Tym samym wzorzec dla danego wskaĨnika stanowiáo paĔstwo UE o najwyĪszej
zaobserwowanej wartoĞci badanej zmiennej, a wiĊc o najbardziej korzystniej sytuacji.
NastĊpnie dla kaĪdego z paĔstw obliczono jego odlegáoĞü od obiektu wzorcowego (11):

przy czym:

ݏ ൌ ͳ െ 

ௗబ
ௗబ

ǡ ݅ ൌ ͳǡʹǡ ǥ ǡ ݊Ǥ
ଶ

݀ ൌ ටσ
ୀଵ൫ݖ െ ݖ ൯ ǡ
݀ ൌ  ݀ҧ  ʹܵሺ݀ ሻǡ
݀ҧ ൌ  ݊ିଵ σୀଵ ݀ ,

ଶ
ܵሺ݀ ሻ ൌ ට݊ିଵ σୀଵ൫݀ െ ݀ҧ ൯ ,

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)

gdzie:
ݏ – wartoĞü miernika syntetycznego obliczona metodą wzorca rozwoju Hellwiga,
݀ҧ – Ğrednia arytmetyczna cechy (wskaĨnika syntetycznego) ݀ ,
ܵሺ݀ ሻ – odchylenie standardowe cechy ݀ .
W tabeli 4 zostaáy zaprezentowane wyniki porządkowania paĔstw czáonkowskich UE
pod wzglĊdem poziomu rozwoju sektora energetycznego rozumianego przez pryzmat
wyzwaĔ zrównowaĪonego rozwoju otrzymane za pomocą metody wzorca rozwoju
Z. Hellwiga. Poszczególne kraje zostaáy uporządkowane od najbardziej do najmniej
rozwiniĊtych pod wzglĊdem analizowanej w badaniu kwestii. W tak otrzymanym rankingu
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paĔstw czáonkowskich UE czoáowe miejsca zajĊáy Dania, Estonia oraz Szwecja. Ostatnie
miejsce w prezentowanym zestawieniu zajĊáa Buágaria.
Uzyskane i zaprezentowane w tabeli 3 wyniki w nastĊpnej kolejnoĞci poddano
procedurze grupowania, której celem byáo okreĞlenie sytuacji danego paĔstwa na tle
pozostaáych pod wzglĊdem rozwoju sektora energetycznego w myĞl idei zrównowaĪonego
rozwoju. WyodrĊbniono trzy kategorie takiej sytuacji:
 korzystna (wysoki poziom rozwoju),
 przeciĊtna (Ğredni poziom rozwoju),
 niekorzystna (niski poziom rozwoju).
Tabela 4. Wyniki porządkowania paĔstw czáonkowskich UE pod wzglĊdem zdefiniowanego w badaniu poziomu
rozwoju sektora energetycznego otrzymane metodą wzorca rozwoju Z. Hellwiga
Table 4. The results of the ordering of EU member states in terms of the level of development of the energy sector
defined in the study, obtained by the method of development of Z. Hellwig
Kraj
Dania
Estonia
Szwecja
Luksemburg
Holandia
Wielka Brytania
Austria
Irlandia
Finlandia
Niemcy
Francja
Malta
Czechy
Rumunia
Sáowenia
Belgia
Polska
Hiszpania
Wáochy
Sáowacja
Chorwacja
àotwa
Portugalia
Grecja
Cypr
WĊgry
Litwa
Buágaria

WartoĞü zmiennej syntetycznej

Zajmowana pozycja

0,585
0,445
0,331
0,300
0,292
0,285
0,276
0,266
0,253
0,245
0,237
0,216
0,210
0,198
0,187
0,180
0,180
0,178
0,173
0,153
0,148
0,134
0,132
0,129
0,118
0,117
0,081
0,073

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16,5
16,5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ħródáo: obliczenia wáasne w programie STATA na podstawie danych z Eurostatu (data dostĊpu: 21.08.2018).
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W celu przyporządkowania danego paĔstwa do wskazanych kategorii posáuĪono siĊ
metodą klas naturalnych przerw (klasy Jenksa). Metoda ta umoĪliwia pogrupowanie
obiektów o podobnych wartoĞciach otrzymanych w badaniu, przy jednoczesnej
maksymalizacji róĪnic wystĊpujących miĊdzy klasami. Wyniki grupowania prezentuje
rysunek 1.

Sytuacja danego paĔstwa na tle pozostaáych

korzystna
przeciĊtna
niekorzystna

Rys. 1. Grupowanie krajów UE pod wzglĊdem oceny dotyczącej sytuacji rozwoju sektora energetycznego w myĞl
idei zrównowaĪonego rozwoju przy pomocy metody naturalnych przerw (klasy Jenksa)
Fig. 1. Grouping of EU countries in terms of the assessment of the development situation of the energy sector in
accordance with the idea of sustainable development using the natural breaks method (Jenks)
ħródáo: Opracowanie wáasne w programie GeoDa na podstawie wyników wielowymiarowej analizy
porównawczej danych z Eurostatu (data dostĊpu: 21.08.2018).

Syntetyczna ocena poziomu rozwoju sektora energetycznego w myĞl idei
zrównowaĪonego rozwoju i jej klasyfikacja metodą naturalnych przerw Jenksa wskazuje,
Īe 64% spoĞród paĔstw czáonkowskich UE osiąga przeciĊtną ocenĊ w tym zakresie na tle
ogóáu. NaleĪy przy tym zauwaĪyü, iĪ niemalĪe 1/3 paĔstw charakteryzuje siĊ sytuacją
niekorzystną. W ich przypadku oznacza to, iĪ prowadzona dotychczas polityka
energetyczna, a zwáaszcza jej elementy ukierunkowane na budowanie dostĊpu do Ĩródeá
stabilnej, zrównowaĪonej i nowoczesnej energii po przystĊpnej cenie są niewystarczające i
w znaczącym stopniu odstają od lidera w tym zakresie, czyli Danii. Polska znalazáa siĊ w
gronie paĔstw o przeciĊtnej sytuacji.
Miarą statystyczną, która pozwala na ocenĊ zgodnoĞci uzyskanych podczas
przeprowadzonej wielowymiarowej analizy porównawczej uporządkowaĔ z klasycznym
wskaĨnikiem porządkującym paĔstwa czáonkowskie UE pod wzglĊdem udziaáu energii ze
Ĩródeá odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu energii brutto jest wspóáczynnik korelacji rang
Spearmana (16). Wspóáczynnik ten przyjmuje wartoĞü z przedziaáu <-1,1>, a jego znak
informuje o charakterze uporządkowaĔ (dodatni – uporządkowanie zgodne; ujemny –
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uporządkowanie niezgodne). ZgodnoĞü uporządkowania
wspóáczynnik korelacji rang Spearmana jest bliĪszy jednoĞci.
ݎ௦ ൌ ͳ െ

כσ ௗమ

ሺమ ିଵሻ

jest

tym

wiĊksza,

im

(16)

gdzie:
݀ – róĪnice miĊdzy rangami zmiennych syntetycznych,
n – liczba obiektów.
Otrzymana wedáug klasyfikacji wspóázaleĪnoĞci J. Guilford'a nikáa wartoĞü
wspóáczynnika korelacji rang Spearmana (0,015) wskazuje, iĪ uĪyte w badaniu zmienne
przyczyniają siĊ do stworzenia nowego uporządkowania paĔstw czáonkowskich pod
wzglĊdem badanego zjawiska, niĪ to ma miejsce w klasycznym zestawieniu (tabela 1). Fakt
ten Ğwiadczy równieĪ o tym, iĪ wskaĨnik okreĞlający udziaá energii ze Ĩródeá odnawialnych
w koĔcowym zuĪyciu energii brutto nie odzwierciedla wspóáczesnego rozumienia rozwoju
sektora energetycznego w myĞl koncepcji zrównowaĪonego rozwoju zaproponowanego
w Agendzie 2030.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania zobrazowaáy, iĪ na sektor energetyczny naleĪy patrzeü nie
tylko przez pryzmat wskaĨników ekonomicznych, ale i tych, które uwzglĊdniają cele
Ğrodowiskowe oraz spoáeczne. Omawiana problematyka w takim ujĊciu jest coraz szerzej
poruszana na arenie miĊdzynarodowej w zakresie idei zrównowaĪonego rozwoju. W
sposób szczególny aspekt ten dostrzegalny jest w UE, gdzie oprócz obecnie obowiązującej
Strategii Europa 2020 poszczególne paĔstwa staáy siĊ stroną wielu miĊdzynarodowych
porozumieĔ mających na celu bardziej zrównowaĪony niĪ dotychczas rozwój. WĞród nich
istotne miejsce zajmuje Agenda 2030.
Rozwój sektora energetycznego opisywany jest przez badaczy przedmiotu przez coraz
to wiĊkszą liczbĊ zmiennych. Stąd teĪ nie sposób obecnie omawiaü tego aspektu wyáącznie
przez pryzmat klasycznego ujĊcia jakim jest produkcja energii z odnawialnych Ĩródeá i jej
udziaáu w koĔcowym zuĪyciu energii brutto. WskaĨnik ten nie odzwierciedla
wspóáczesnego znaczenia obszarowego idei zrównowaĪonego rozwoju w sektorze
energetycznym (jak wykazaáy badania charakteryzuje siĊ nikáym stopniem skorelowania z
otrzymanym w badaniu uporządkowaniem).
Sporządzone w wyniku przeprowadzonych analiz uporządkowanie paĔstw
czáonkowskich UE i ich pogrupowanie w wyniku przyjĊtej kategoryzacji pozwalają na
wskazanie paĔstw do których obecnie w sposób szczególnych naleĪaáoby skierowaü pomoc
ukierunkowaną zarówno na merytoryczne, jak i finansowe wsparcie pozwalające na
budowĊ odpowiedniej jakoĞci sektora energetycznego. WĞród wskazanych paĔstw znalazáy
siĊ Sáowacja, Chorwacja, àotwa, Portugalia, Grecja, Cypr, WĊgry, Litwa oraz Buágaria.
LudnoĞü zamieszkująca te kraje w związku z przeprowadzoną oceną moĪe byü naraĪona na
wykluczenie energetyczne spowodowane jakoĞcią dostarczanej energii, jej dostĊpem oraz
ceną. Tym samym wsparcie zewnĊtrzne ukierunkowane na rozwój energetyki odnawialnej
w tych krajach moĪe przyczyniü siĊ do znaczącej poprawy sytuacji (w szczególnoĞci
w obszarze związanym z dywersyfikacją Ĩródeá energii). Zaproponowany w artykule
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zestaw zmiennych uĪytych do oceny sytuacji sektora energetycznego w kontekĞcie idei
zrównowaĪonego rozwoju moĪe stanowiü wskazówkĊ przy konstruowaniu tego rodzaju
zestawieĔ.
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