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Wstęp

 Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzią na pogarszający się 
stan środowiska naturalnego, spowodowany działalnością ludzką. Negatywne 
oddziaływanie na środowisko naturalne prowadzi do jego degradacji, czego skut-
ki odczują przede wszystkim kolejne pokolenia. Koncepcja zrównoważonego 
rozwoju stanowi próbę całościowego ujęcia cywilizacyjnego rozwoju społe-
czeństw1. Zakłada ona bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych 
wraz ze wzrostem gospodarczym. Pojawia się zatem potrzeba oceny efektywno-
ści przedsięwzięć pozwalających na trwały rozwój, zapewniający zaspokojenie 
potrzeb współczesnego społeczeństwa i nie ograniczeniu tej możliwości przy-
szłym pokoleniom. Efektywność rozumiana jest często jako stopień osiągnięcia 
celu2. Efektem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju będzie zatem po-
prawa jakości życia ludzi dzięki zaspokajaniu ich potrzeb ekonomicznych, spo-
łecznych i środowiskowych. Ze względu na złożoność koncepcji zrównoważone-
go rozwoju, ocena efektywności przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia 
trwałego rozwoju wymaga analitycznego ujęcia problemów szczegółowych. Syn-
tetyczna ocena efektywności może zatem zostać uzupełniona o analizę elemen-
tów tworzących dany system3. W szczególności efekty realizacji koncepcji zrów-
noważonego rozwoju można sklasy ikować zgodnie z rodzajem potrzeb społe-
czeństwa. Zasadna jest zatem ocena efektywności przedsięwzięć na rzecz ochro-
ny środowiska. Coraz bardziej dostrzegalnym problemem w ochronie środowi-
ska w ostatnich latach stają się odpady, które stanowią również jeden z obszarów 
oceny koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Struktura wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju

 Zrównoważony rozwój uwzględnia kombinację trzech grup czynników: 
gospodarczych, środowiskowych i społecznych. W de inicji zrównoważone-
go rozwoju wskazuje się na trzy kluczowe kwestie: dobrobyt gospodarczy, 
jakość środowiska, sprawiedliwość społeczną4. Zrównoważony rozwój zakłada 
siedem głównych celów5:

1 J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 16.
2 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, 
s. 111.
3 M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2000, s. 127.
4 C.K.M. Lee, J.S.L. Lam, Managing reverse logistics to enhance sustainability of industrial market-
ing, „Industrial Marketing Management” 2012 nr 41, s. 590.
5 N. Quental, J.M. Lourenço, References, authors, journals and scienti ic disciplines underlying the 
sustainable development literature: a citation analysis, „Scientometrics” 2012 nr 90, s. 362.
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1) utrzymanie naturalnego kapitału, czyli różnorodności biologicznej, wody 
i powietrza;

2) podtrzymywanie systemów umożliwiających życie, czyli ekosystemów, usług 
ekosystemowych6 i zasobów naturalnych;

3) minimalizowanie wpływu człowieka na zmiany klimatu, emisję zanieczysz-
czeń, generowanie odpadów;

4) rozwój kapitału ludzkiego, czyli praw człowieka, swobód politycznych, nauki, 
sprawiedliwości, zdrowia i bogactwa;

5) rozwijanie kapitału społecznego, czyli solidarności, wspólnot i kultur;
6) rozwój gospodarki, w tym rolnictwa, rynku pracy i technologii;
7) rozwój instytucji, na przykład promowanie dobrych rządów, demokracji, 

przejrzystości, udziału w życiu społecznym, współpracy międzynarodowej.
 Paradygmat zrównoważonego rozwoju odzwierciedla zmiany w postrze-
ganiu celów rozwojowych społeczeństw – od skoncentrowania się jedynie na 
wzroście gospodarczym do opracowania koncepcji rozwoju społeczno-ekono-
micznego, który musi uwzględniać wpływ na środowisko naturalne7. Koncepcja 
zrównoważonego rozwoju kładzie nacisk zatem na zależności między trzema 
czynnikami determinującymi poziom zaspokojenia potrzeb ludzkich: gospodar-
ka – społeczeństwo – środowisko naturalne. W odniesieniu do zasobów natu-
ralnych zrównoważony rozwój zakłada równowagę w ich zużywaniu i uzupełnia-
niu8. Zrównoważony rozwój stał się jednym ze sposobów przeciwdziałania 
nadmiernemu obciążeniu wszystkich elementów środowiska naturalnego 
dzięki racjonalnemu korzystaniu z zasobów i walorów środowiskowych przy 
jednoczesnym określeniu wymagań pozwalających zachować różnorodność 
biologiczną i krajobrazową9. Z tego też względu w celu oceny zrównoważonego 
rozwoju kraju opracowano cztery grupy wskaźników10. Podstawą grupowania 
wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju jest ład zintegrowany, który za-
kłada spójne i jednoczesne tworzenie czterech ładów: społecznego, ekonomicz-
nego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego. Ład ten jest zatem 
efektem integrowania zjawisk społecznych, ekonomicznych i środowiskowych 
na podstawie ładu w zakresie etyki i moralności. Ład zintegrowany jest stanem 
docelowych zmian rozwojowych, a więc wyznaczającym wzorzec rozwoju11.

6 Szerzej na temat usług ekosystemowych w: J. Solon, Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zasto-
sowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, www.paek.ukw.edu.pl [10-04-2013].
7 A. Bose, A. Ramji, J. Singh, D. Dholakia, A case study for sustainable development action using 
inancial gradients, „Energy Policy” 2012 nr 47, s. 79.

8 J. Stenis, Environmental optimisation in fractionating industrial wastes using contribution mar-
gin analysis as a sustainable development tool, „Environment, Development and Sustainability” 
2005 nr 7, s. 364.
9 E. Pan iluk, Problemy zrównoważonego rozwoju w turystyce, „Economy and Management” 
2011 nr 2, s. 62, www.zneiz.pb.edu.pl [15-04-2013].
10 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Katowice 2011, s. 16-17.
11 T. Borys, Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju” 
2011 nr 6/2, s. 77, www.ekorozwoj.pol.lublin.pl [12-04-2013].
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 Ład społeczny determinowany jest organizacją życia społecznego, a także 
zasadami, normami i wartościami to życie kształtującymi. Wskaźniki zrównowa-
żonego rozwoju dla ładu społecznego obejmują te obszary życia i funkcjonowa-
nia zbiorowości, które określają postęp bądź regres społeczny, a w szczególności: 
demogra ię, ochronę zdrowia, integrację społeczną, edukację, rynek pracy, bez-
pieczeństwo i konsumpcję.
 Ład gospodarczy rozumiany jest jako równowaga w sferze gospodarki, 
osiągana dzięki wdrażaniu działań zmierzających do rozwoju gospodarczego. 
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla ładu gospodarczego obejmują zatem 
te wielkości, które określają zasady integracji gospodarczej, a zatem: podstawo-
we mierniki działalności gospodarczej, charakterystykę zatrudnienia, innowa-
cyjność gospodarki, system transportowy.
 Ład środowiskowy obejmuje obszary związane z wykorzystaniem zasobów 
środowiska naturalnego oraz działaniami mającymi na celu redukcję negatywne-
go wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne. W tej grupie 
wskaźników znalazły się zatem wskaźniki pozwalające na ocenę pod względem: 
zmian klimatycznych, źródeł wytwarzania energii elektrycznej, ograniczenia za-
nieczyszczeń powietrza, minimalizacji zagrożeń dla ekosystemu morskiego, wy-
korzystania zasobów wody słodkiej, zmian w użytkowaniu gruntów, ochrony 
bioróżnorodności, gospodarowania odpadami.
 Wskaźniki z grupy ładu instytucjonalno-politycznego obejmują obszary zwią-
zane z działaniami mającymi:
• wspierać rozwój i dobrobyt państw rozwijających się;
• zagwarantować dostępny i sprawnie funkcjonujący system administracji 

państwowej;
• aktywować obywateli w zakresie życia polityczno-społecznego.
 Ocena zrównoważonego rozwoju kraju powinna uwzględniać zatem wiele 
obszarów działalności i życia społeczeństwa. Jest ona kompleksową analizą re-
zultatów działań zmierzających do zwiększenia stopnia zaspokojenia potrzeb i 
poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń.

Charakterystyka wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju 
dla gospodarki odpadami

 Wzrost ilości odpadów i zagrożeń, jakie powodują, przyczynia się do opra-
cowywania i wdrażania nowych zasad gospodarowania nimi. Gospodarka od-
padami koncentruje się przede wszystkim na redukcji odpadów powstałych 
w procesie produkcji, ignorując późniejsze zachowanie gospodarstw domo-
wych, które w procesie konsumpcji również generują odpady12. Ważne staje się 
zatem podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów ko-
munalnych, a przede wszystkim do ich ponownego wykorzystania i recyklingu.

12 Ch. Choe, I. Fraser, An Economic Analysis of Household Waste Management, „Journal of Envi-
ronmental Economics and Management” 1999 nr 38, s. 235.
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 W grupie wskaźników dla ładu środowiskowego znajdują się wskaźniki 
charakteryzujące gospodarkę odpadami. Wśród nich wymienia się: odpady nie-
mineralne wytworzone na jednego mieszkańca, odpady komunalne wytworzone 
na jednego mieszkańca, odpady komunalne unieszkodliwione poprzez składo-
wanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz recykling odpadów opakowa-
niowych. Dlatego też wskaźniki zrównoważonego rozwoju kraju w zakresie go-
spodarki odpadami dotyczą głównie odpadów komunalnych.
 Odpady niemineralne wytworzone w ciągu roku na jednego mieszkańca 
obejmują odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, z uwzględnieniem 
również odpadów z wtórnego przetworzenia, pochodzące zarówno ze wszyst-
kich sektorów gospodarki jak i gospodarstw domowych. Wskaźnik nie obejmuje: 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów azbestu, odpadów minerałów 
występujących w naturze, różnych odpadów mineralnych, zanieczyszczonych 
gleb i urobku pogłębiarki, niezanieczyszczonych urobków pogłębiarek. Wskaźnik 
wskazuje na ilość odpadów wytworzonych w czasie i pozwala ocenić efekty dzia-
łań zmierzających do zapobiegania wytwarzaniu odpadów, które mają na celu 
przede wszystkim lepsze wykorzystanie zasobów, wydłużeniu cyklu życia pro-
duktu dzięki jego powtórnemu wykorzystaniu po fazie konsumpcji.
 Odpady komunalne wytworzone w ciągu roku na jednego mieszkańca obej-
mują odpady z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, powstające w gospodar-
stwach domowych, a także w innych jednostkach, przy czym ich charakter i skład 
jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Wskaź-
nik pozwala na ocenę oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko na-
turalne. Im więcej odpadów wytworzonych na jednego mieszkańca, tym większe 
negatywne obciążenie dla środowiska naturalnego. Wysoka wartość wskaźnika 
powinna być sygnałem do opracowywania i wdrażania działań prowadzących do 
zwiększenia świadomości ekologicznej i odpowiedzialności mieszkańców za śro-
dowisko i wykształcenia prośrodowiskowych wzorców zachowań.
 Wskaźnik - odpady komunalne unieszkodliwiane w ciągu roku poprzez skła-
dowanie na jednego mieszkańca wskazuje na ilość odpadów umieszczanych na 
składowiskach odpadów, spełniających określone prawem normy i wymagania 
związane ze zorganizowaniem miejsca deponowania odpadów. Wskaźnik wska-
zuje zatem na sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami, przy czym 
składowanie jest najmniej pożądaną metodą unieszkodliwiania odpadów. Skła-
dowanie odpadów samo w sobie jest szkodliwe dla środowiska naturalnego, 
gdyż powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód podziemnych i gleby.
 Recykling odpadów opakowaniowych obliczany jest jako relacja ilości odpa-
dów opakowaniowych poddanych recyklingowi do ilości wprowadzonych na ry-
nek odpadów opakowaniowych. Do odpadów opakowaniowych zalicza się 
wszystkie opakowania, również wielokrotnego użytku, które zostały wycofane 
z ponownego użycia. Odpadów opakowaniowych nie stanowią odpady powstają-
ce w procesie produkcji opakowań. Wskaźnik pozwala na ocenę poziomu recy-
klingu odpadów opakowaniowych, dzięki któremu ograniczone zostaje ich nega-
tywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Recykling pozwala bowiem 
na powtórne wykorzystanie materiałów odpadowych w procesie produkcji  
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i konsumpcji, a tym samym pozwala na ograniczenie zużycia zasobów natural-
nych i zmniejsza materiałochłonność produkcji.

Analiza porównawcza wybranych państw Europy pod kątem oceny 
efektywności przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami

 Na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju porównano wy-
brane państwa Europy pod kątem wskaźników z zakresu gospodarki odpadami, 
które uznane zostały za elementy ładu środowiskowego, stanowiącego jedną 
z płaszczyzn analizy zrównoważonego rozwoju. W tym celu zastosowano wielowy-
miarową analizę porównawczą, dzięki której można porównywać obiekty scharak-
teryzowane kilkoma cechami. Wielowymiarowa analiza porównawcza jest jedną 
z metod taksonomicznych, które są stosowane w wielu dziedzinach współczesnych 
badań13. Analiza ta umożliwia badanie zjawisk złożonych, opisanych co najmniej 
dwiema cechami i pozwala między innymi stwierdzić, jak w analizowanym okresie 
kształtowała się sytuacja poszczególnych obiektów badanego obszaru względem 
siebie14. Za zbiór zmiennych diagnostycznych przyjęto wskaźniki ładu środowi-
skowego dotyczące gospodarki odpadami, a w szczególności: odpady niemineral-
ne (w kg na 1 mieszkańca), odpady komunalne (w kg na 1 mieszkańca), odpady 
komunalne unieszkodliwiane poprzez składowanie (w kg na 1 mieszkańca), recy-
kling odpadów opakowaniowych (w %). Trzy pierwsze zmienne mają charakter 
destymulant, ostatnia – stymulanty. Analizie poddano dane z lat 2008 i 2010. Zgod-
nie z Europejską Klasy ikacją Odpadów EWC-Stat, państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej zobowiązane są do przekazywania danych dotyczących wyszczególnio-
nych grup odpadów co dwa lata począwszy od roku referencyjnego 2004. W związ-
ku z tym ostatnie dostarczenie danych dotyczyło roku 2010.
 W celu uszeregowania państw ze względu na wyróżnione cechy zastosowano 
jedną z metod porządkowania liniowego, a mianowicie metodę wzorca rozwoju. 
Metoda wzorca rozwoju zrealizowana została w trzech etapach:
1) wyznaczenie abstrakcyjnego obiektu, tak zwanego wzorca rozwoju o najlep-

szych wartościach dla każdej zmiennej,
2) badanie podobieństwa obiektów do abstrakcyjnego najlepszego obiektu 

przez obliczenie odległości każdego obiektu od wzorca rozwoju,
3) wyznaczenie dla każdego obiektu miary rozwoju o własnościach:

• im wyższy poziom zjawiska złożonego, tym wyższa miara,
• wartości miary zawarte są w przedziale [0; 1].

13 J. Kowalik, Zewnętrzne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw w wybranych krajach 
Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna, w: Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu 
przemysłu i usług, red. J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 
2009, s. 137.
14 M. Zawada, Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w procesie 
inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania, red. 
A. Mesjasz-Lech, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania, Częstochowa 2009, s. 73.
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 Miejsca wyróżnionych państw w rankingu ze względu na poziom efektywno-
ści przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami podano w tabeli 2.
 Najlepszym państwem pod względem działalności z zakresu gospodarki od-
padami mierzonej wskaźnikami ładu środowiskowego w obu badanych latach 
są Niemcy, nie będące jednak wzorcem dla innych państw, gdyż wartość miary 
rozwoju jest daleka od jedności i wynosi 0,4932 dla 2008 roku oraz 0,4752 dla 
2010 roku. Powodem mogą być tutaj duże ilości odpadów komunalnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca. Państwami, które ze względu na analizowane 
cechy osiągnęły najsłabsze wyniki, są Portugalia, Finlandia, Irlandia i Luksem-
burg – wartości miar rozwoju dla nich wynoszą poniżej 0,2 dla obu badanych lat. 
Powody tego faktu to przede wszystkim duże ilości odpadów komunalnych i od-
padów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Z prezentowanych danych wynika również, że poziom dzia-
łalności z zakresu gospodarowania odpadami, uwzględnionej w ładzie środowi-
skowym we wszystkich państwach, jest niezadawalający. Nadal zatem należy 
dążyć do poprawy efektów w tym obszarze.
 Miejsca, jakie poszczególne państwa zajmują w rankingu, są wynikiem kształ-
towania się poziomu poszczególnych wskaźników w badanych latach. Najwięcej 
odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2008 roku wy-
tworzono w Danii, w 2010 roku na Cyprze, najmniej z kolei w Czechach w 2008 
roku i w Estonii w 2010 roku. Najwyższy poziom odpadów komunalnych uniesz-
kodliwionych przez składowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca zaobser-
wowano w 2008 roku na Malcie, a w 2010 roku – na Cyprze, najmniejsze poziomy 
w tym zakresie wystąpiły w Niemczech (2008 rok) i Holandii (2010 rok). Poziom 
recyklingu w 2008 roku był najwyższy w Bułgarii, w 2010 – w Niemczech, najniż-
szy z kolei w Słowenii w 2008 roku i w Holandii w 2010 roku. Najwięcej odpadów 
niemineralnych przypadających na jednego mieszkańca wytworzono w Finlan-
dii, zarówno w 2008 roku, jak i 2010, najmniej na Łotwie w obu badanych latach.
 W celu uzupełnienia analizy oraz zbadania dynamiki zmian w zakresie anali-
zowanych wskaźników policzono indeksy jednopodstawowe dla roku 2010 
przyjmując za podstawę rok 2008. W 2010 roku wzrosła ilość odpadów komu-
nalnych generowanych na jednego mieszkańca w porównaniu z rokiem 2008 
w Czechach, Niemczech, Grecji i Słowacji. Największy wzrost – o 15,27% – zaob-
serwowano w Grecji, najmniejszy – o 1,52% – na Słowacji. W pozostałych pań-
stwach ilość odpadów komunalnych generowanych na jednego mieszkańca zma-
lała w 2010 roku w stosunku do roku 2008, przy czym największy spadek wystą-
pił w Estonii – aż o 22,51%. W przypadku odpadów komunalnych unieszkodli-
wionych przez składowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrost ich 
ilości w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2008 zaobserwowano w Czechach, 
Grecji, Hiszpanii i na Słowacji. Najwięcej odpadów komunalnych unieszkodliwio-
nych przez składowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca przybyło w Grecji 
– o 15,86% w relacji do 2008 roku. Największy spadek poziomu odpadów komu-
nalnych unieszkodliwionych przez składowanie w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca charakteryzuje w 2010 roku Szwecję i Belgię – odpowiednio o 73,33% 
i 72% w odniesieniu do roku 2008. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost poziomu 
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Tabela  2 

Ranking dla wybranych państw Europy.

Państwo Miejsce w rankingu dla 2008 roku Miejsce w rankingu dla 2010 roku

Belgia 12 11

Bułgaria 3 2

Czechy 6 7

Dania 14 21

Niemcy 1 1

Estonia 19 15

Irlandia 25 26

Grecja 5 9

Hiszpania 23 16

Francja 13 18

Włochy 16 19

Cypr 17 17

Łotwa 10 4

Litwa 21 20

Luksemburg 24 25

Węgry 4 5

Malta 20 12

Holandia 11 24

Austria 18 10

Polska 2 3

Portugalia 27 28

Rumunia 8 13

Słowenia 26 22

Słowacja 7 8

Finlandia 28 27

Szwecja 9 6

Wielka Brytania 22 23

Norwegia 15 14

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych EUROSTAT; www.epp.eurostat.ec.europa.eu [10-04-2013].

recyklingu odpadów opakowaniowych, który wystąpił w większości badanych 
państw – wyjątkiem są Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Finlandia, Szwecja 
i Wielka Brytania, przy czym spadek poziomu recyklingu w tych państwach 
w 2010 roku w stosunku do roku 2008 jest niewielki i waha się od 1,30% do 
9,32%, jedynie w przypadku Holandii jest większy i wynosi 37,91%. Największy 
wzrost ilości odpadów niemineralnych, przypadających na jednego mieszkańca, 
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odnotowano w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2008 w Irlandii – aż o 110,75%, 
najmniejszy na Cyprze – o 0,63%. W Austrii i Szwecji z kolei wystąpił największy 
spadek poziomu odpadów niemineralnych przypadających na jednego miesz-
kańca w 2010 roku w stosunku do roku 2008, odpowiednio o 24,33% i 23,36%.
 Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie następujących 
wniosków:
1. Poziom osiągnięcia efektów w zakresie wskaźników zrównoważonego roz-

woju dotyczących gospodarki odpadami w poszczególnych państwach jest 
zróżnicowany. Miara rozwoju dla państwa o najwyższym poziomie pod wzglę-
dem ocenianych aspektów wynosi 0,4932 w 2008 roku i 0,4752 w roku 2010, 
dla państwa o poziomie najniższym – 0,1102 w 2008 roku i 0,1246 w 2010 
roku.

2. Różnice w wartościach miar rozwoju są podstawą do twierdzenia, że wiele 
państw nie potra i w pełni wykorzystać potencjału w zakresie gospodarowa-
nia odpadami, a tym samym środowiskowe efekty podejmowanych działań 
w tym kierunku są bardzo zróżnicowane.

3. Najlepiej ocenione państwa w obu badanych latach nie są jednak wzorcem 
rozwoju dla innych państw, gdyż miary rozwoju dla nich są dalekie od jedno-
ści.

4. Nie da się zaobserwować prawidłowości ani w uszeregowaniu państw w ba-
danych latach, ani w dynamice zmian dla analizowanych wskaźników. Są pań-
stwa, które znacznie poprawiły swoją pozycję w rankingu ze względu na 
efektywność działań w zakresie gospodarowania odpadami w badanych la-
tach, na przykład Hiszpania, Łotwa, Malta, Austria, ale są też państwa, które 
w 2010 roku nie tylko utraciły swoją pozycję z roku 2008, ale zajęły w ran-
kingu dużo niższe miejsce, na przykład Dania, Holandia.

5. Wysokie miejsca w rankingu zajmują państwa, które dołączyły do Unii Euro-
pejskiej w 2004 i 2007 roku: Polska, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja.

Podsumowanie

 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla ładu środowiskowego uwzględnia-
ją między innymi efekty w zakresie gospodarki odpadami. Dotyczą one przede 
wszystkim odpadów komunalnych. Należy pamiętać bowiem, że ewidencjono-
wanie, a tym samym kontrolowanie ilości odpadów komunalnych jest trudne, 
a ich zagrożenie dla środowiska naturalnego poważne.
 Decyzje podejmowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi po-
winny być zgodne z kierunkami postępowania określonymi w aktach prawnych 
danego państwa. Najważniejszym działaniem odnośnie do wytworzonych odpa-
dów jest ich recykling. Konsekwencją wdrażania procesów odzysku do działalno-
ści gospodarczej jest tworzenie zamkniętych obiegów materiałowych, dzięki 
którym pozostałości stają się nie odpadami, ale cennymi surowcami mogącymi 
znaleźć powtórne zastosowanie w gospodarce. Szczególnie istotny staje się recy-
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kling odpadów opakowaniowych. Biorąc pod uwagę fakt spełniania różnych 
funkcji przez opakowania, ich zastosowanie w gospodarce jest szerokie i tym 
samym stanowią one jeden z podstawowych problemów Unii Europejskiej. Dla-
tego też państwa dążą do zwiększania poziomu recyklingu odpadów opakowa-
niowych, który należy bez wątpienia do zjawisk pożądanych z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie do recyklingu, unieszkodliwianie 
poprzez składowanie jest destymulantą ładu środowiskowego. Składowane od-
pady stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego też pań-
stwa powinny dążyć do zmniejszania ilości odpadów przeznaczonych do składo-
wania na rzecz innych metod unieszkodliwiania. Destymulantami są również 
ilości odpadów komunalnych i odpadów niemineralnych wytworzonych na jed-
nego mieszkańca. Zestaw wskaźników dla gospodarki odpadami obejmuje zatem 
głównie wielkości, których wysokie wartości wskazują na niekorzystne oddziały-
wanie na środowisko naturalne.
 Porównanie wybranych państw Europy pod kątem działań z zakresu gospo-
darki odpadami, które uznane zostały za elementy ładu środowiskowego, sta-
nowiącego jedną z płaszczyzn analizy zrównoważonego rozwoju, miało na celu 
wskazanie państw osiągających największą efektywność w tym obszarze. Nieste-
ty, wyniki analizy wskazują na to, że państwa znajdujące się najwyżej w rankingu 
ze względu na efektywność przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami są 
jednak dalekie od wzorca rozwoju. Najwyższą miarą rozwoju zarówno w 2008 
jak i 2010 roku charakteryzowały się Niemcy. Wartość miary rozwoju dla Nie-
miec w badanych latach wyniosła odpowiednio 0,4932 i 0,4752, a zatem była 
daleka od jedności cechującej wzorzec. Dla wyróżnionego zbioru zmiennych ob-
serwuje się ponadto duże zróżnicowanie miar rozwoju dla badanych państw, co 
pozwala na stwierdzenie, że państwa te w różnym stopniu wykorzystują swój 
potencjał w zakresie gospodarowania odpadami. Przeprowadzona analiza wyka-
zała również, że najwyżej w rankingu znalazły się państwa, które przystąpiły do 
Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku. Niestety, pozycja większości badanych 
państw w rankingu zmieniała się w analizowanych latach, co wskazuje na zróżni-
cowanie poziomu skuteczności w zakresie gospodarowania odpadami w kontek-
ście zrównoważonego rozwoju. Należy zatem w dalszym ciągu opracowywać 
i wdrażać programy wyznaczające zakres działań mających na celu gospodaro-
wanie odpadami, a w szczególności odpadami komunalnymi w taki sposób, 
aby zminimalizować ich ilość, a tym samym ich negatywne oddziaływanie na 
środowisko naturalne.




