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SUMMARY: The purpose of this publication is to identify the relationship between the level of waste generation 

(municipal waste in kg per capita) and economic development (the level of fi nal consumption expenditure by 

households on goods and services in PPS per capita) in 1990-2010 in selected 32 European countries. This 

empirical research lied in the verifi cation of the Environmental Kuznets Curve (EKC, Environmental Kuznets 

Curve) hypothesis. Because of the multidirectional nature of the modeled relationships the analysis was 

performed using a panel fi xed eff ects data model with spatial auto regression based on the cubic EKC. 

Additionally, there was confi rmed the usefulness of the tool in this type of research. In this way, the analysis 

included also the specifi cation of regions and spatial interactions (mainly as results of neighborhood and cross-

border movement of waste). Most of examined countries exceeded the point on the curve (the concrete level of 

consumption expenditures) from which the continued economic growth (consumption and production) causes 

an increase in the level of waste generation. So far, no results were disseminated in Poland of spatiotemporal 

analysis of the relationship between economic development and the amount of waste generation.
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Wstęp

 Główną ideą strategii zrównoważonego rozwoju jest dążenie do zapewnienia 
wszystkim żyjącym ludziom i przyszłym pokoleniom wystarczająco wysokich 
standardów ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych z jednocze-
snym uwzględnieniem ograniczoności zasobów środowiska przyrodniczego1. 
W perspektywie długookresowej utrzymujący się wysoki poziom degradacji śro-
dowiska, spowodowany emisją zanieczyszczeń, utrudnia dalszy rozwój gospo-
darczy (jest barierą wzrostu)2. Z drugiej strony, to rozwój gospodarczy jest głów-
ną przyczyną degradacji środowiska. A efektem ubocznym niezrównoważonych 
procesów gospodarczych jest sukcesywne niszczenie komponentów środowiska 
oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Jednym z aktualnych, globalnych 
dylematów środowiskowych, oprócz degradacji powietrza, jest nadmierna i nie-
kontrolowana produkcja odpadów3. Pomimo iż efektywność gospodarki odpada-
mi znajduje się w centrum uwagi polityki UE i dokonano w tej dziedzinie ogrom-
nych postępów, to odpady nadal pozostają problemem4. Obecnie szczególnie 
ważnym wyzwaniem są odpady komunalne5. Ważnym aspektem w zakresie go-
spodarki odpadami jest również ich transgraniczne „przemieszczanie się”6. 
Wzrastająca ilość transportowanych odpadów w Europie jest determinowana: 
obowiązkiem wdrażania celów polityk prośrodowiskowych odnośnie dynamiza-
cji recyklingu, nierównomiernym (w regionach) rozwojem infrastruktury służą-
cej ograniczeniu ilości produkowanych odpadów i zagospodarowaniu już istnie-
jących oraz wysokimi cenami materiałów wtórnych. Jednakże to możliwości ge-
nerowania zysków z prowadzenia międzynarodowego obrotu odpadami potęgu-
ją chęć pozbywania się zanieczyszczeń i ich lokowania w państwach, w których 
wymogi ochrony środowiska nie są jeszcze sprecyzowane i zaostrzone7. Co wię-
cej, istotnym elementem gospodarki odpadami jest kontrola, monitoring i analiza 
zmian wielkości analizowanego zjawiska oraz identy ikacja determinant tych 
zmian w zależności od uwarunkowań regionu z zastosowaniem odpowiednich 
metod ilościowych.

1 H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i Sk-a, Poznań, 
2010, s. 24-25.
2 Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, Wyd. BECK, Warszawa 
2002, s. 200-203.
3 Odpad w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
4 Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów: Strategia tematyczna w sprawie zapo-
biegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
5 Odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).
6 Tranzyt odpadów reguluje, na przykład Ustawa z dn. 29 czerwca 2007 roku o międzynarodo-
wym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859), czy też Konwencja Bazylejska, 
O kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, Bazylea, dnia 
22 marca 1989 roku.
7 M. Górski, Międzynarodowy obrót odpadami, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, 
www.zielona-gora.po.gov.pl [01-04-2013].
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 Celem publikacji jest identy ikacja zależności pomiędzy poziomem genero-
wanych odpadów a wielkością wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domo-
wych na dobra i usługi (obrazujących rozwój gospodarczy) w latach 1990-2010 
w wybranych krajach Europy8. Badanie empiryczne polegało na wery ikacji hipo-
tezy Środowiskowej Krzywej Kuznetsa (Enviropmental Kuznets Curve – EKC). Ze 
względu na wielokierunkowy i wielopłaszczyznowy charakter zależności analizę 
przeprowadzono z zastosowaniem modelu panelowego z autoregresją prze-
strzenną i efektami stałymi, skonstruowanego w oparciu o kubiczną funkcję EKC. 
Realizacja głównego celu badań wymagała sformułowania następujących pytań 
badawczych dotyczących:
• wery ikacji hipotezy EKC i wyboru konkretnego typu krzywej dotyczącej pozio-

mu odpadów w zależności od wzrostu poziomu wydatków konsumpcyjnych;
• wery ikacji istnienia zależności przestrzennych (autokorelacji przestrzen-

nej), wynikających z ilości generowanych odpadów i ich transgranicznego 
przemieszczania się;

• oszacowania wartości punktów zwrotnych na krzywej Kuznetsa w postaci 
średnich określonych poziomów wydatków konsumpcyjnych dla badanych 
krajów;

• wskazania konkretnych momentów w czasie dla regionów, od których dalszy 
rozwój powoduje wzrost bądź spadek generowanych zanieczyszczeń;

• włączenia i oszacowania efektów specy icznych (każdego kraju);
• wery ikacji przydatności aplikowanych przestrzennych metod ilościowych 

do tego typu analiz.

Charakterystyka i analiza materiału statystycznego

 Powszechnie do kwanty ikacji poziomu rozwoju gospodarczego czy bogac-
twa kraju wykorzystuje się miernik PKB per capita9. W niniejszym artykule po-
ziom zjawiska wyrażono wielkością wydatków konsumpcyjnych na spożycie 
ostateczne w sektorze gospodarstw domowych, ponieważ zmienna ta silnie ko-
reluje z wielkością PKB per capita (wchodzi w skład PKB liczonego jako wartość 
wytworzonych dóbr inalnych)10. Ponadto, szeroko pojętej konsumpcji towarzy-
szy produkcja odpadów (porównaj rysunek 1 i rysunek 2). Wstępna analiza śred-
niego poziomu generowanych odpadów oraz wydatków konsumpcyjnych wska-
zała na podobieństwa w tendencji przebiegu zjawisk w czasie w wybranych kra-
jach Europy (rysunek 1).

8 AT-Austria, BE-Belgia, BG-Bułgaria, CH-Szwajcaria, CY-Cypr, CZ-Czechy, DE-Niemcy, DK-Dania, 
EE-Estonia, ES-Hiszpania, FI-Finlandia, FR-Francja, GB-Wielka Brytania, GR-Grecja, HR-Chor-
wacja, HU-Węgry, IE-Irlandia, IT-Włochy, LV-Litwa, LI-Lichtenstein, LT-Łotwa, LU-Luksemburg, 
MT-Malta, NL-Holandia, NO-Norwegia, PL-Polska, PT-Portugalia, RO-Rumunia, SE-Szwecja, SI-
-Słowenia, SK-Słowacja, TR-Turcja.
9 www.nbportal.pl [10-04-2013].
10 R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s. 229-245.
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 W niektórych latach widoczne są nakładające się spadki poziomów analizo-
wanych zjawisk w konkretnych okresach czasowych (w przypadku odpadów są 
to na przykład lata 1993-1994, 2000-2004 i od roku 2008, w przypadku wydat-
ków na przykład lata 2000-2001, 2008-2009). Generalna tendencja obu zmien-
nych jest rosnąca (wzrost średniego poziomu odpadów w 2010 roku w odniesie-
niu do roku 1990 o 16%, a w przypadku poziomu wydatków o 150%). Zatem 
tempo zmian zjawisk jest dodatnie, a w przypadku wydatków jest szybsze (4,8%) 

Rysunek 1 

Przeciętne wielkości odpadów komunalnych i wydatków konsumpcyjnych w krajach Europy 

w latach 1990-2010

Wydatki: poziom wydatków gospodarstw domowych na inalną konsumpcję w PPS na mieszkańca, 
Odpady – poziom generowanych odpadów komunalnych w kg per capita, Odpady zaprezentowano na 
osi pomocniczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i World Banku.

 

Rysunek 2 

Średnie tempo zmian wydatków i odpadów w analizowanych krajach Europy

ŚR-średnie tempo zmian oszacowane ze średnich krajowych.

Źródło: obliczenia i opracowanie własne.
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od średniorocznych zmian w wielkości generowanych odpadów (0,6%) o 4,2 pp.  
Na poziom rozwoju regionu składa się również jego specy ika (tu wyrażona po-
ziomem średniego tempa zmian opisywanych zmiennych w latach 1990-2010), 
(rysunek 2).
 W większości analizowanych krajów w latach 1990-2010 średnie tempo 
zmian wielkości wydatków konsumpcyjnych oraz generowanych odpadów było 
dodatnie (rysunek 2). Najszybsze przeciętne tempo zmian w wielkościach wy-
datków w badanym okresie charakteryzowało Łotwę (10,3%), Estonię (10%), 
Litwę (9,3%) i Słowację (9,1%), przy średniookresowym poziomie miary dla ba-
danych krajów wynoszącym 5,4%. Natomiast najwyższy dodatni poziom tempa 
w przypadku generowanych odpadów cechował Maltę (3,4%), Chorwację (3,1%) 
oraz Szwajcarię (2,9%), gdzie średnio w Europie coroczny wzrost wielkości zja-
wiska wyniósł 0,9%. Państwa, w których średnie roczne tempo wydatków kon-
sumpcyjnych jest zbliżone do tempa zmian wielkości odpadów, to na przykład 
Szwajcaria – tempo zmian wydatków: 3,2%, a tempo zmian ilości odpadów: 2,9% 
lub Lichtenstein – odpowiednio: 1,8% i 1,7%. W dziewięciu krajach średnie tem-
po zmian w zakresie produkcji odpadów było ujemne (na przykład w Bułgarii 
-2,8%; Szwecji -2,2%), pomimo średniego wzrostu poziomu wydatków kon-
sumpcyjnych w tych krajach (4,4% i 3,8%). 
 Wyniki dotychczasowej analizy wskazały na występowanie zależności po-
między wielkością odpadów a rozwojem gospodarczym regionów. Charakter re-
lacji wynika ze specy iki regionu, ale może być również determinowany wielko-
ścią badanych zjawisk w sąsiednich jednostkach, znajdujących się w tej samej 
przestrzeni geogra icznej (interakcjami przestrzennymi). Interakcje przestrzen-
ne w przypadku gospodarki odpadami wynikają głównie z procesów ich trans-
granicznego przemieszczania się11. Jedną z formalnych metod pomiaru i wery i-
kacji istnienia zależności przestrzennych jest globalna i lokalna statystyka Mora-
na12. Tabela 2 zawiera wartości globalnej statystyki Morana I, które obliczono 
w celu potwierdzenia występowania i pomiaru procesów transgranicznego prze-
mieszczania się odpadów w Europie w wybranych latach 1995-2010.
 Wartości zamieszczone w tabeli 1 wskazują na występowanie statystycznie 
istotnej globalnej autokorelacji dodatniej, co oznacza grupowanie się krajów 
o podobnych poziomach odpadów obok siebie. O intensy ikacji zachodzących in-
terakcji w Europie świadczy również wzrost wartości globalnej statystyki w 2010 
roku w porównaniu do roku 1995 o 36%. Głównym czynnikiem determinującym 
eskalację natężenia interakcji przestrzennych jest wzrost wielkości generowa-
nych odpadów oraz ich międzynarodowy tranzyt (w roku 2010 w Europie nastą-
pił wzrost eksportu ilości odpadów o 94% w porównaniu do 2001 roku13).

11 EEA, No 7/2012, Movements of waste across the EU’s internal and external borders, Kopenha-
ga 2012, s. 21. 
12 Opis globalnej i lokalnej statystyki Morana I i wery ikacja istotności statystycznej, przykłado-
wo w: Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Su-
checki, Wyd. BECK, Warszawa, 2010, s. 120.
13 www.epp.eurostat.ec.europa.eu [11-04-2013].
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Metodyka badań

 Metodami ilościowymi, które umożliwiają modelowanie wielopłaszczy-
znowych relacji ekonomiczno-ekologicznych, z zachowaniem specy iki regio-
nu, są przestrzenne modele panelowe oparte na funkcji Środowiskowej Krzy-
wej Kuznetsa (wzór 2 i 3)14.
 W klasycznej (nieprzestrzennej) wersji krzywa EKC (Environamental Kuznets 
Curve) jest wielomianem drugiego stopnia i przyjmuje postać odwróconej litery „U”:

  (1),

gdzie:  Eit - wskaźnik zanieczyszczenia środowiska, PRGit-miara wyrażająca poziom roz-
woju gospodarczego, xit 

T- macierz/wektor potencjalnych zmiennych objaśniają-
cych, αi-efekty stałe, εit–składnik losowy; Hipotezę podstawowej Środowiskowej 
Krzywej Kuznetsa (wzór 1) po raz pierwszy poddali wery ikacji: Grossman 
i Krueger (1995)15.

 Głównym założeniem klasycznej EKC jest wery ikacja i badanie związku po-
między poziomem rozwoju kraju a stanem środowiska przyrodniczego w tym 
regionie. Na krzywej poszukuje się takich punktów (konkretnych podwojonych 
a nawet potrojonych wartości miar rozwoju), od których dalszy wzrost ekono-
miczny nie powoduje degradacji środowiska (a nawet generuje popyt na czyste 
środowisko). Badania empiryczne dowodzą, że po zlogarytmowaniu zmiennych 
otrzymano lepsze dopasowania modelu do danych. Dodatkowo, transformacja 
ma mocne podstawy teoretyczne. Mianowicie, rozwój gospodarczy jak i zanie-
czyszczenie środowiska zawsze osiągają wartości większe od zera16. Klasyczną 

14 Więcej w na przykład: E. Antczak, Aplikacja przestrzennych modeli panelowych do wery ikacji 
hipotezy Środowiskowej Krzywej Kuznetsa na przykładzie Polski, „Roczniki Kolegium Analiz 
Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej” 2012 nr 27, Warszawa 2012, s. 113-130.
15 G. Grossman, A. Krueger, Economic growth and the environment, „Journal of Economics” 
110(2), UK 1995, s. 353‒377.
16 Więcej na temat założeń EKC, w: D.I. Stern, The Rise and Fall of the Environmental Kuznets 
Curve, „World Development” 2004 t. 32, s. 1419–1439. 

Tabela  1 

Wartości globalnej statystyki Morana I dla zmiennej zależnej Odpady

Rok 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Moran I 0,11 0,13 0,13 0,15 0,16 0,18 0,18 0,16 0,15 0,16 0,14 0,13 0,15 0,13 0,15 0,15
p-value 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Średnie tempo zmian: 2.4% 

Uwagi: poziom istotności statystycznej α = 0,05. W latach 1990-1994 stwierdzono brak występowania statystycznie 
istotnej globalnej autokorelacji. Przyjęto przestrzenną macierz sąsiedztwa, w której wartości wag obliczono dla każ-
dych ośmiu najbliższych sąsiadów.

Źródło: opracowanie własne w pakiecie OpenGeoDa.

T
it it it it itlE lPRG lPRG x  
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Środowiskową Krzywą Kuznetsa mody ikuje się w zależności od celu prowadzo-
nych badań (na przykład wprowadza się dodatkowe zmienne egzogeniczne, 
uwzględnia się strukturę danych, mody ikuje się postaci funkcyjne krzywej oraz 
aplikuje się elementy odzwierciedlające istniejące zależności przestrzenne)17. 
W przypadku prezentowanego w niniejszym artykule zjawiska, klasyczną EKC 
przekształcono w przestrzenny model panelowy z efektami stałymi i autoregre-
sją przestrzenną (opóźnieniem przestrzennym zmiennej endogenicznej) SAR-
-FEM-EKC18, tzn. EKC ze wzoru 1 zmody ikowano do SAR-FEM-EKC i otrzymano:

  (2),19

gdzie:  Odpadyit-ilość wytworzonych odpadów komunalnych w kilogramach per capita, 
Wydatkiit-poziom wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych na inal-
ne spożycie dóbr i usług w PPS na mieszkańca, αi-efekty stałe (uwzględnienie 
specy iki regionu), W-macierz wag przestrzennych (uwzględnienie interakcji 
przestrzennych).

 Ostatecznie okazało się jednak, iż w przypadku prowadzonych w niniejszej 
publikacji badań, dla wybranych trzydziestu dwóch krajów Europy, najwłaściw-
szą postacią Środowiskowej Krzywej Kuznesta jest klasyczna krzywa kubiczna:

   (3).

 Kubiczna krzywa (wzór 3) opisuje zależność pomiędzy wzrostem poziomu 
rozwoju gospodarczego (poziomem wydatków konsumpcyjnych), a ilością wy-
twarzanych odpadów komunalnych na osobę w taki sposób, że występują dwa 
ekstrema funkcji (sinusoida) oraz trzy etapy przebiegu analizowanych zależności 
w czasie. Przed pierwszym ekstremum wzrost poziomu wydatków powodował 
wzrost wielkości generowanych odpadów komunalnych (w fazie intensy ikacji 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju). W drugiej fazie, po przekroczeniu 
(w czasie) punktu przełamania (konkretny poziom wydatków), wyższe poziomy 
rozwoju gospodarczego powodują wręcz spadek poziomu produkowanych odpa-
dów. Z kolei w ostatnim-trzecim etapie przebiegu zjawiska w czasie, po przekro-
czeniu drugiego punktu przełamania (konkretna podwojona wartość wydatków) 
następuje ponowny wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

17 W polskiej literaturze modelowanie krzywych EKC zapoczątkowano przed 2004 rokiem: 
A. Kukla-Gryz, aktualnie rozpowszechniane i prowadzone są przez E. Antczak; więcej: idem, 
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy. Analizy przestrzenno-czasowe, Wyd. Biblio-
teka, Łódź 2012.
18 Spatial AutoRegressive panel data Models with Fixed Effects, oparte na funkcji EKC. 
19 W Polsce aplikacja przestrzennych modeli panelowych EKC dotyczyła głównie zanieczysz-
czenia powietrza jako zmiennej zależnej, na przykład E. Antczak, Wybrane aspekty... lub idem, 
Aplikacja przestrzennych..., op. cit. Natomiast zastosowanie opisanych narzędzi do analizy rela-
cji pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego a ilością wytwarzanych odpadów jest nadal 
nierozpowszechnione i nieznane.

it i it it it itlOdpady lWydatki lWydatki l OdpadyW  

it i it it it itlOdpady lWydatki lWydatki lWydatki l OdpadyW  
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Interpretacja wyników analizy ekonometrycznej

 W tabeli 2 zawarto rezultaty modelowania kubicznej funkcji EKC w odniesie-
niu do zachodzących relacji pomiędzy rozwojem gospodarczym a ilością wytwa-
rzanych odpadów.
 Na podstawie wyników zawartych w tabeli 2 można stwierdzić, iż pomiędzy 
poziomem wydatków konsumpcyjnych a wielkością odpadów występuje silna 
korelacja nieliniowa. Co zarówno w przypadku modelu nieprzestrzennego (FEM-
-EKC) jak i przestrzennego (SAR-FEM-EKC) oznacza, że można wskazać konkret-
ne poziomy wydatków konsumpcyjnych dla państw Europy i konkretnych punk-
tów w czasie po przekroczeniu których odpowiednio ilość generowanych odpa-
dów spadała bądź wzrastała. Ostateczną i najwłaściwszą postacią estymowanego 
równania okazał się być przestrzenny model panelowy z efektami stałymi skon-
struowany w oparciu o kubiczną postać funkcji EKC: SAR-FEM-EKC (tabela 2). 
Model ten jest również lepszy jakościowo od swojego odpowiednika klasycznego 
(FEM-EKC), ponieważ: charakteryzuje się wyższą wartością współczynnika de-
terminacji; metoda estymacji modelu przestrzennego (Metoda Największej Wia-
rygodności) dopuszcza brak normalności rozkładu reszt; cechuje się niższymi 
błędami oszacowanych ocen parametrów strukturalnych; występują istotne sta-
tystycznie efekty przestrzenne; wyniki są merytorycznie poprawne w przeci-
wieństwie do rezultatów modelowania nieprzestrzennego (zbliżone wartości 
punktów przełamania wyznaczonych z modelu FEM-EKC - pierwszy punkt 2381 
PPS i 3640 PPS, logiczne wartości ekstremów modelu SAR-FEM-EKC - pierwszy 
punkt 2308 PPS na mieszkańca i 10938 PPS na mieszkańca).
 Najwłaściwszą postacią szacowanego modelu okazała się przestrzenna ku-
biczna klasyczna EKC. Uśrednione wyniki analizy wskazały, że rozwój wybranych 
krajów Europy w latach 1990-2010 realizował się w trzech fazach (dodatnie 
wartości ocen: parametrów: α1 i α3 oraz ujemne wartości α0 i α2, zatem funkcja 
posiada dwa ekstrema, dwa punkty zwrotne). W pierwszym etapie wzrost pozio-
mu wydatków konsumpcyjnych na spożycie inalne gospodarstw domowych po-
wodował wzrost wielkości odpadów. Po przekroczeniu punktu zwrotnego - 2308 
PPS na mieszkańca, dalszy rozwój ekonomiczny sprzyjał redukcji ilości genero-
wanych odpadów, a ich produkcja nie powodowała nadmiernej degradacji środo-
wiska (dynamizacja realizacji celów polityki ochrony środowiska i zrównoważo-
nego rozwoju, obowiązek implementacji prawa prośrodowiskowego, wzbogace-
nie i nasycenie ekonomiczne społeczeństwa). Zatem był to optymalny, średni 
poziom wydatków, od którego dalsze procesy rozwoju krajów nie zagrażały jako-
ści poszczególnych elementów środowiska a wręcz sprzyjały ich ochronie. W la-
tach 1990-2010 wszystkie kraje przekroczyły ten korzystny dla środowiska po-
ziom wydatków konsumpcyjnych (2308 PPS na mieszkańca) przed rokiem 1990 
oprócz: Estonii (po 1994 roku), Węgier, Polski, Słowacji, Turcji (po 1992 roku), 
Łotwy, Litwy (po 1993 roku), (zob. tabela 2). Natomiast wyniki estymacji sugeru-
ją, że dalsze procesy dynamizacji i intensywność wzrostu ekonomicznego (opisa-
nego wielkością wydatków konsumpcyjnych) przyczyniły się do przekroczenia 
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kolejnej bariery pojemności środowiska. W konsekwencji, po przekroczeniu dru-
giego punktu przełamania (10938 PPS na mieszkańca) ilość generowanych od-
padów w procesie niezrównoważonej produkcji i konsumpcji ponownie przyczy-
nia się do pogarszania jakości środowiska. W badanym okresie, w większości 
państw Europy wzrost poziomu wydatków konsumpcyjnych powodował degra-
dację środowiska. Momenty przekroczenia drugiego punktu na krzywej dla wy-
branych krajów nastąpiły w różnych punktach czasowych, na przykład w Austrii, 
Włoszech, Norwegii po 1996 roku, Szwajcarii przed 1990 rokiem, Cyprze, Hisz-
panii po 2000 roku, Belgii, Niemczech, Danii po 1997 roku, Finlandii po 2001 
roku, Francji po 1998 roku, Wlk. Brytanii po 1995 roku, Grecji, Irlandii, Szwecji 
po 1999 roku (tabela 2). Niemniej jednak wyniki analizy wskazały również kraje, 
które jeszcze nie osiągnęły takiego poziomu rozwoju, na przykład Bułgaria, Cze-
chy, Estonia, Chorwacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja (zob. 

Tabela  2 

Wyniki estymacji modeli FEM-EKC i SAR-FEM-EKC dla wybranych krajów Europy i lat 1990-2010

FEM-EKC 

parametr wartość t-Studenta błąd oceny p-value
const -20,7  -1,74 11,9 0,08

α1 9,63 2,33 4,14 0,02

α2 -1,17 -2,44 0,48 0,02

α3 0,05 2,60 0,02 0,01

 Rskr
2=0,83; test Chowa na istotność efektów grupowych F*(31,637)=1,47, F=82,7, F>F*; normalność rozkładu reszt: 

Shapiro-Wilk, W = 0,99, p-value=0,000; Punkty zwrotne (w PPS na mieszkańca): 2381 i 3640;
SAR-FEM-EKC 
parametr wartość t-Studenta błąd oceny p-value
const -24,26  -2,11 11,5 0,01

α1 10,33 2,58 4,01 0,01

α2 -1,24 -2,67 0,46 0,01

α3 0,05 2,78 0,02 0,01

ρ 0,21 2,79 0,08 0,04
αAT =-24,39; αBE=-24,24; αBG=-24,48; αCH=-23,75; αCY=-24,25; αCZ=-23,94; αDE=-24,55; αDK=-24,52; αEE=-24,2; 
αES=-24,45; αFI=-24,34; αFR=-24,3; αGB=-24,34; αGR=-24,13 αHR=-23,87; αHU=-24,42; αIE=-24,51; αIT=-24,39; αLV=-23,9; 
αLI=-23,83; αLT=-24,21; αLU=-24,45; αMT=-24,38; αNL=-24,45; αNO=-24,34; αPL=-23,93; αPT=-24,2; αRO=-24,16; 
αSE=-24,56; αSI=-23,88; αSK=-24,33; αTR=-24,3;
pseudo R2=0,98; test Chowa na istotność efektów grupowych F*(31,637)=1,47, F=21 => F>F*; normalność rozkładu 
reszt: Shapiro-Wilk, W = 0,99, p-value =0,00; Test Chowa efektów przestrzennych: F>F*; 6,19>5,77, SAR-FEM–EKC 
lepszy od FEM-EKC; Punkty zwrotne (PPS na mieszkańca): 2308 i 10938, wszystkie kraje przekroczyły pierwszy 
punkt przełamania przed 1990 rokiem oprócz: EE po 1994 roku, HU, PL, SK, TR po 1992 roku, LT, LV po 1993 roku. 
Drugi punkt przełamania: AT, IT, NO po 1996 roku, CH przed 1990 rokiem, CY, ES po 2000 roku, BE, DE, DK po 1997 
roku, FI po 2001 roku, FR po 1998 roku, UK po 1995 roku, GR, IE, SE po 1999 roku, LI po 1993 roku, LU po 1992 roku, 
MT, PT po 2004 roku, NL po 1994 roku, SI po 2006 roku, BG, CZ, EE, HR HU, LV, LT, PL, RO, SK, TR nie przekroczyły 
drugiego punktu do 2010 roku.

Źródło: obliczenia i opracowanie własne.
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tabela 2). Dla żadnego z badanych krajów Europy w latach 1990-2010 nie stwier-
dzono występowania trzeciego punktu zwrotnego, od którego rozwój gospodar-
czy nie wywierałby negatywnego wpływu na jakość środowiska (od którego śro-
dowisko przyrodnicze byłoby dobrem luksusowym, w które warto inwestować).
 Na wzrost wielkości generowanych odpadów, oprócz rozwoju gospodarcze-
go, miały również wpływ występujące zależności przestrzenne (por. tabela 1). 
Interakcje międzyregionalne wynikają głównie z sąsiedztwa regionów i transgra-
nicznego przemieszczania się odpadów. Istotna statystycznie autokorelacja prze-
strzenna została uwzględniona w postaci opóźnionej przestrzennie zmiennej 
endogenicznej (lWOdpady). Zależności przestrzenne okazały się mieć wpływ na 
wzrost poziomu odpadów w regionach (dodatnia wartość oszacowanej oceny 
parametru stojącego przy obrazie przestrzennym zmiennej zależnej, ρ=0,21). 
Wartość ta oznacza, że wzrost wielkości generowanych odpadów w regionie powo-
duje wzrost poziomu tego zjawiska w maksymalnie ośmiu krajach najbliżej sąsia-
dujących z tym państwem średnio o 0,21%, w analizowanym okresie czasowym.
 Aplikacja przestrzennego modelu panelowego z efektami stałymi umożliwiła 
również oszacowanie tak zwanych efektów indywidualnych dla każdej analizo-
wanej jednostki, a przez to uzyskanie i włączenie do analizy dodatkowych infor-
macji na temat specy iki regionu. Wartości efektów stałych (αi), oszacowanych na 
podstawie modelu SAR-FEM-EKC wskazały kraje, których uwarunkowania w naj-
większym i w najmniejszym stopniu wpływały na zmiany średniej wielkości pro-
dukcji odpadów w Europie w latach 1990-2010 (tabela 3). W badanym okresie 
Szwajcaria i Lichtenstein (αCH=-23,75, αLI=-23,83) miały największy wpływ na 
kształtowanie się poziomu odpadów w Europie. Natomiast najmniejszą skalą 
oddziaływania charakteryzowały się, miedzy innymi Szwecja i Dania (αSE=-24,56, 
αDK=-24,52). O tym, że model SAR-FEM-EKC poprawnie uwzględnił specy ikę 
i uwarunkowania regionów w postaci oszacowanych efektów stałych, świadczą 
wnioski uzyskane z statystycznej analizy porównawczej, przeprowadzonej 
w drugiej części niniejszego artykułu.

Podsumowanie

 Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły występowanie złożonych 
i wielopłaszczyznowych zależności pomiędzy rozwojem ekonomicznym kraju 
a poziomem zanieczyszczenia środowiska odpadami w Europie w latach 1990-

Tabela 3 

Rodzaje Środowiskowych Krzywych Kuznetsa realizujących się poszczególnych krajach Europy i latach 1990-2010

Klasyczna: BE, DE, LI, LU, PT, TR Odwrotna do klasycznej: BG, EE, HR, IE, IT, LV, MT, PL

Klasyczna kubiczna: CH, CZ, DK, HU, LT, SE, NO, SI Odwrotna do klasycznej kubicznej: AT, CY, ES, FI, FR, UK, GR, NL, 
RO, SK

Źródło: opracowanie własne.
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2010. W celu realizacji głównego celu badania oraz uzyskania odpowiedzi na 
postawione pytania badawcze skonstruowano przestrzenny model panelowy 
z efektami stałymi oparty na kubicznej EKC. W ten sposób w modelowaniu 
uwzględniono specy ikę i uwarunkowania regionów oraz włączono zależności 
przestrzenne. W większości analizowanych krajów dynamizacja rozwoju gospo-
darczego (wzrost poziomu konsumpcji i produkcji) spowodowała przekroczenie 
punktu na krzywej (poziomu wydatków konsumpcyjnych 10938 PPS na miesz-
kańca), od którego wzrost ekonomiczny powoduje przyrost ilości generowanych 
odpadów. Krajem-wzorem, które w najmniejszym stopniu zanieczyszczał środo-
wisko odpadami była Szwecja, a antywzorcem rozwoju: Szwajcaria. Ponadto wy-
niki analizy wskazały, że czynnikiem determinującym rosnący poziom odpadów 
jest również przemieszczanie odpadów. Badanie empiryczne przeprowadzone 
zostało w oparciu o zaawansowane (i efektywne) metody badawcze. Uzyskane 
w ten sposób wyniki mogą stanowić cenne i przydatne informacje w formułowa-
niu celów i założeń polityk oraz strategii. Niemniej jednak nie wyczerpano pro-
blematyki związanej z produkcją, przemieszczaniem się odpadów i rozwojem 
gospodarczym w Europie. Zatem istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań, 
na przykład:
• z dokonaniem podziału państw na grupy ze względu na rodzaje realizującej 

się w nich krzywej Kuznetsa (tabela 3);
• z aplikacją innych macierzy wag przestrzennych;
• z uwzględnieniem innych zmiennych objaśniających;
• polegających na wery ikacji istnienia EKC w skali „mikro” i dla konkretnych 

rodzajów wytwarzanych odpadów, w których poziom rozwoju gospodarcze-
go zostanie skwanty ikowany innymi miarami.




