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PROEKOLOGICZNE INICJATYWY KLASTROWE
Streszczenie: W artykule zaprezentowano łączenie postaw proekologicznych z działalnością
przemysłową. Idealnym przykładem takiej aktywności są ekologiczne parki przemysłowe
oraz klastry ekologiczne. Jest to szczególnie istotne ze względu na rosnącą liczbą odpadów
wytwarzanych na terenie całego kraju w ciągu ostatnich lat.
Słowa kluczowe: klaster, ekologia, innowacje.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.45

1. Wstęp
Główny Urząd Statystyczny w 2013 r. podał, że „w Polsce w 2012 r. wytworzono
135,2 mln ton odpadów, z czego 9% stanowiły odpady komunalne (12,1 mln ton).
Pod względem ogólnej ilości wytworzonych odpadów Polska znajduje się na szóstym miejscu wśród krajów europejskich” [Ochrona… 2013]. Te niekorzystne statystyki powinny skłonić właściwe instytucje państwowe do oddziaływania na wzrost
świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz przyczynić się do
wzrostu współpracy między przedsiębiorstwami w zakresie ochrony środowiska
(np. poprzez uczestnictwo w takich inicjatywach, jak ekoparki przemysłowe oraz
klastry ekologiczne).

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
Zastosowana metodyka badań w niniejszym artykule opierała się na analizie danych
pochodzących ze źródeł wtórnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, Komisję Europejską oraz danych umieszczonych na stronach internetowych
i zawartych w opracowaniach naukowych obejmujących tematykę klasteringu, ekologii oraz innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Celem badania było przedstawienie korzyści płynących z ekosymbiozy przemysłowej oraz zaprezentowanie rzeczywistego kształtowania się nakładów finansowych na środowisko w Polsce.
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3. Klastry gospodarcze
Za początek koncepcji klasteringu uznaje się badania brytyjskiego ekonomisty, Alfreda Marshalla, pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. Autor w książce Principles of Economics zauważa przewagę ekonomiczną przedsiębiorstw zrzeszonych
w dystrykcie przemysłowym (industrial district). Zgodnie z jego koncepcją dzieje
się tak, dlatego że firmy skupione w jednej lokalizacji, działające w pokrewnym
sektorze gospodarki, mają możliwość kooperacji w zakresie:
–– szybkiej wymiany wiedzy i doświadczeń;
–– stworzenia wyspecjalizowanych czynników produkcji i usług;
–– gromadzenia wyspecjalizowanych pracowników.
Powyższe czynniki w konsekwencji przyczyniają się do dynamicznego rozwoju
regionu, na którym zlokalizowane jest dane skupisko firm. Omawiane zagadnienie
zostało poruszone również w badaniach Erika Dahmena oraz Giacoma Bacattiniego,
a współcześnie kontynuuje tę tematykę Micheal E. Porter w książce Przewaga konkurencyjna narodów.
M. Porter definiuje klaster jako: „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm
działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych
dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących” [Porter
2001]. Definicja ta jest jedną z najczęściej przytaczanych w literaturze przedmiotu.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ciągu ostatnich stu lat pojęcie to ewoluowało
i obecnie istnieje wiele jego odmian. Znaczące uproszczenie definicyjne omawianego pojęcia przedstawili w 1995 r. Doeringer i Terkl, wskazując, że klastry to: „przestrzenna koncentracja sektorów przemysłu, które dzięki wspólnej lokalizacji na danym obszarze osiągają wyższy poziom wydajności” [Brodzicki, Tamowicz 2008].
Autorzy koncentrowali się w głównej mierze na lokalizacji współpracujących z sobą
firm.
Ciekawe i godne uwagi podejście do pojęcia klastrów, akcentujące fakt, że w ich
ramach istotne są powiązania nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami, ale i innymi
podmiotami, wypracowali M. Fromhold-Eisebith oraz G. Eisebith. Zaproponowali
oni koncepcje, w ramach której klaster można zdefiniować jako: „regionalną aglomerację firm i innych organizacji (takich jak uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe, agencje państwowe), powiązanych sektorowo bądź powiązanych łańcuchem
wartości dodanej, które uzyskują przewagę konkurencyjną dzięki kolokalizacji oraz
współpracy” [Brodzicki, Tamowicz 2008]. Warto zauważyć, że poszczególni autorzy wskazywali różne cechy klastra jako dominujące i najistotniejsze:
•• lokalizacja przedsiębiorstw – koncentracja na danym obszarze;
•• funkcjonowanie oraz interakcje pomiędzy przedsiębiorstwami;
•• komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwami;
•• rozwój przedsiębiorstw oraz dostarczanie innowacji.
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Warta podkreślenia jest rola klastra jako narzędzia służącego do kreowania innowacji, w tym coraz częściej związanych z ekologią. W przedsiębiorstwach działalność przemysłowa zakłada również wdrażanie koncepcji proekologicznych.

4. Ekosystemy przemysłowe
Ekosystem przemysłowy jest zintegrowanym modelem działalności przemysłowej,
w którym na skutek występowania poszczególnych procesów produkcyjnych, optymalizuje się zużycie energii i surowców oraz minimalizuje straty. Natomiast odpady
powstałe w procesie produkcyjnym wykorzystuje się jako surowiec w następnym
procesie [Wiśniewska 2004]. W to pojęcie wpisują się klastry przemysłowe.

„1” dobro
finalne
Surowce do
produkcji
dobra „1”

Produkcja
dobra „1”

„2” dobro
finalne
Odpady

Surowce do
produkcji
dobra „2”

Produkcja
dobra „2”

Odpady

Rys. 1. Wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Wiśniewska 2004].

Zanieczyszczenie środowiska w Polsce od kilku lat wykazuje tendencję wzrostową. Wśród państw europejskich zajmujemy szóste miejsce pod względem wytwarzania ogólnej liczby odpadów [Polska... 2013]. W 2011 r. ilość odpadów wynosiła 123 524 tys. t, zatem wynik ten był zbliżony do rekordowego poziomu z 2005
roku (tabela 1).
Warty podkreślenia jest również fakt, że nie wszystkie produkty uboczne powstające w czasie trwania procesu są odpadami. Część z nich może być użyta w innym procesie produkcyjnym. W 2008 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę,
w której zdefiniował pojęcie dóbr „ubocznych” powstających w procesie produkcyjnym. Dobra uboczne to: „substancje lub przedmioty powstające w wyniku procesu
produkcyjnego, którego pierwotnym celem nie jest wyprodukowanie tych substancji
lub przedmiotów, są produktami ubocznymi, a nie odpadami. Decyzja o tym, że dana
substancja nie jest odpadem, może być podjęta wyłącznie na podstawie skoordynowanego podejścia, które ma być regularnie aktualizowane i pod warunkiem, że de-
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Tabela 1. Odpady wytworzone w ciągu roku
Zanieczyszczenie środowiska

2005

2009

2010

2011

124 602

111 060

113 479

123 524

Poddane odzyskowi

98 756

81 532

84 287

88 657

Unieszkodliwione

21 890

26 545

25 971

31 455

3 956

2 983

3 221

3 412

Odpady wytworzone w ciągu roku
(bez odpadów komunalnych) w tys. t

Magazynowane czasowo
Źródło: [Polska w liczbach 2013].

cyzja ta jest spójna z celami ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Jeżeli wykorzystywanie produktu ubocznego jest dopuszczalne na mocy pozwolenia na
korzystanie ze środowiska lub ogólnych przepisów dotyczących środowiska, może
to zostać wykorzystane przez państwa członkowskie jako kryterium podejmowania
decyzji, że nie należy oczekiwać ogólnego niekorzystnego oddziaływania na środowisko lub zdrowie ludzkiego; substancja lub przedmiot powinny być uznane za produkt uboczny tylko, jeżeli spełnione zostały określone warunki” [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2008]. Wśród opisywanych produktów mogą się znaleźć m.in.
metale (żelazo, stal, cynk, ołów, aluminium, miedz), papier, szkło, tekstylia, oleje
napędowe [Komisja Wspólnot Europejskich 2000].
Ekosymbioza przemysłowa może również przyczyniać się do spadku kosztów
związanych z działalnością przemysłową m.in. poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń powstających w procesie produkcyjnym, co w rezultacie wpłynie na moż-

Ekosymbioza przemysłowa

Szanse dla biznesu

Składowisko
Zanieczyszczenia
CO₂
Transport
Koszty

Wykorzystanie majątku
Uczenie się
Innowacje
Sprzedaż
Nowe rodzaje biznesu
Miejsca pracy

Rys. 2. Ekosymbioza przemysłowa
Źródło: [Zamojski 2009].
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liwość zmniejszenia powierzchni przeznaczonej na składowanie odpadów. Ekosymbioza generuje nowe miejsca pracy, wpływa na wzrost sprzedaży produktów, co
jednocześnie napędza innowacyjność w przedsiębiorstwach. Rysunek 2 przedstawia
korzyści płynące z zastosowania ekosymbiozy przemysłowej w biznesie.
Miejscem, gdzie w praktyce można zastosować taką ideę, są ekoparki przemysłowe. United States Environmental Protection Agency definiuje ekoparki przemysłowe jako: „wspólnotę przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, poszukujących zarówno sposobów wzmocnienia ochrony środowiska, jak i poprawy wyników
ekonomicznych poprzez współpracę w zakresie zarządzania ochroną środowiska
i zasobami, w tym energią, wodą i materiałami” [Zamojski 2009]. W 2004 r. tę koncepcję zaczęła urzeczywistniać Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach
programu Phare 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, pt. „Propagowanie
dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska poprzez sieć
Zielonych Parków Przedsiębiorczości (ZPP) w Polsce Południowej” (nr:
PL0101.11/001/MPS/10)1 [Zamojski 2009]. W projekcie wzięło udział osiem zielonych parków przemysłowy oraz dwie zielone strefy przemysłowe.

5. Ekoklastry
Ekoklastry wydają się naturalnym połączeniem koncepcji klastrów z ideą działalności proekologicznej przedsiębiorstw przemysłowych. Przedsiębiorcy pogłębiają
wzajemną współpracę, co oddziałuje na tworzenie głębszych więzi niż te, które powstają w ramach parków przemysłowych. Nowo powstającym inicjatywom klastrowym zalecane jest myślenie o ekologii już w fazie ich projektowania, a w przypadku
już istniejących klastrów, prowadzi się działania na rzecz ich przebudowy w ekoklastry [Zamojski 2009]. Rozwój przemysłu przyczynił się do zmiany podejścia przedsiębiorców do zagadnienia ochrony środowiska. Zmieniło się podejście do problemu
degradacji gruntów oraz do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Za początek wprowadzania strategii ekologicznych do przedsiębiorstw uznaje się
lata pięćdziesiąte XX wieku. W tamtym czasie działania te ograniczały się do redukcji wpływu działalności gospodarczej człowieka na środowisko głównie przez
zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Przejawem
tego podejścia była „strategia rozcieńczania stosowana do 1960 r., polegająca na rozcieńczaniu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami przez zwiększenie wielkości przepływów” [Wiśniewska 2004]. Metoda ta nie dawała satysfakcjonuZielony Park Przemysłowy „Kryształowy” w Tarnowie; Zielony Park Przedsiębiorczości
„Kostuchna” w Katowicach; Zielona Strefa Przemysłowa „Nad Białą” w Bielsku-Białej; Zielony Park
Przedsiębiorczości „Szymony” w Zakopanem; Zielona Strefa Przedsiębiorczości Biznes Park Zawiła
w Krakowie; Zielony Park Przedsiębiorczości Skawina Zachodnia w Skawinie; Zielony Park Przedsiębiorczości w Gorlicach; Zielony Park Przedsiębiorczości „Nad Opatówką” w Dwikozach; Zielony
Park Przedsiębiorczości w Ustroniu; Zielony Park Przedsiębiorczości „Racławicka” w Mielcu [Zamojski 2009].
1
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jących rezultatów, co spowodowało, że w ciągu niespełna dziesięciu lat zaczęto
stosować „filtrowanie zanieczyszczeń”. Powstawały wówczas oczyszczalnie ścieków
filtrujące wodne zanieczyszczenia oraz filtry zatrzymujące pyły, służące ochronie powietrza. Ponadto uruchamiano dodatkowe procesy (oraz wyznaczone składowiska),
aby w bezpieczny sposób utylizować nagromadzone zanieczyszczenia oraz odpady
powstałe w procesie produkcyjnym. Dopiero lata 80. przyniosły idee recyklingu
odpadów. W przedsiębiorstwach przyjęto wówczas strategię „czystszej produkcji”,
w ramach której ograniczono powstające w procesach produkcyjnych zanieczyszczenia, które dotychczas emitowane były do środowiska” [Wiśniewska 2004].
Współcześnie ekologia dla wielu przedsiębiorstw jest integralną częścią działalności przemysłowej. Jednocześnie coraz częściej firmy oraz inne zainteresowane
instytucje współpracują w ramach klastra gospodarczego, aby promować ekologię.
Przykładem takiej inicjatywy jest Śląski Klaster Ekologiczny. Klaster ten propaguje
wiedzę ekologiczną z zakresu zapotrzebowania na energię w przedsiębiorstwach.
Warto podkreślić, że na terenie województwa śląskiego, z uwagi na jego poziom
uprzemysłowienia, jest to szczególnie ważna inicjatywa. W tabeli 2 została przedstawiona misja, główne cele oraz lista członków Śląskiego Klastra Ekologicznego.
Tabela 2. Śląski Klaster Ekologiczny – misja, cel, członkowie
Misja

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w sektorze ochrony
środowiska w dziedzinie technologii środowiskowych poprzez wykorzystanie
potencjału tkwiącego w kooperacji między uczestnikami. Aktywny transfer
technologii, wymiany wiedzy oraz najlepszych praktyk w dziedzinie ekologii,
ochrony środowiska i działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Cel

Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju technologii środowiskowych,
promowanie innowacyjnych technologii kreowania dobrych praktyk. Transfer
technologii. Wypracowanie nowych produktów i usług, które przyczynią się do
ochrony środowiska. Działania na rzecz poprawy efektywności.

Członkowie Koordynator Projektu – Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.
Liderzy Projektu – OTTIMA plus Sp. z o.o, Invest-Eko Sp. z o.o.
Lider sektora B+R – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Członkowie – 26 firm z sektora MSP, 2 uczelnie wyższe, 1 instytucja otoczenia
biznesu, 4 instytuty badawcze.
Źródło: [Śląski Klaster Ekologiczny 2013].

Działalność klastra, polegająca na realizacji założonych celów (w tym również
związanych z ochroną środowiska), może być finansowana m.in. ze składek członkowskich lub ze źródeł zewnętrznych. Jeden z projektów Śląskiego Klastra Ekologicznego otrzymał dofinansowanie działalności w ramach konkursu Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość – w wysokości 789 924,87 zł. Całkowity
koszt realizacji projektu wyniósł 999 134,5 zł [Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2013].
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W Polsce przykładami klastrów ekologicznych działających w różnych gałęziach przemysłu, są m.in.:
–– Eko Minerals Klaster (branża: wydobycie oraz obróbka kamienia naturalnego,
lokalizacja: województwo mazowieckie)2;
–– Klaster Ekoenergia Opolszczyzny (branża: odnawialne źródła energii, lokalizacja: województwo opolskie)3;
–– Klaster Dolina Ekologicznej Żywności (branża: rolnictwo ekologiczne, lokalizacja: województwo lubelskie)4.

6. Nakłady na ochronę środowiska
Mając na uwadze koncepcje proekologiczne, warto również przyjrzeć się, jak kształtują się nakłady na ochronę środowiska w Polsce. Od 2002 r. widoczna jest tendencja
rosnąca nakładów na ochronę środowiska, a od 2005 r. nakładów na gospodarkę
wodną (rys. 3). W 2011 r. znacznie wzrosła wielkość nakładów na środki trwałe
służące ochronie środowiska. Jednakże w roku następnym wielkość ta wróciła do
poziomu z lat 2009-2010, czyli ok. 10,1 mld zł.

Rys. 3. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach 2000-2012
(ceny bieżące)
Źródło: [Nakłady... 2013].

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, nakłady na środki trwałe na ochronę
środowiska w stosunku do PKB kształtują się na poziomie 0,6-0,8%. W przypadku
gospodarki wodnej jest ok. 0,2% [Nakłady… 2013]. Jeśli chodzi o nakłady na środki
2
3
4

Więcej informacji http://www.klaster-ekominerals.pl/.
Więcej informacji http://www.ekoenergiaopolszczyzny.pl/.
Więcej informacji http://www.dolinaeko.pl/.
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trwałe służące ochronie środowiska w 2012 r. najwięcej wydano na gospodarkę ściekową i ochronę wód, mianowicie 5,7 mld zł. Kwota ta została rozdysponowana na
budowę sieci kanalizacyjnej (77%) oraz oczyszczanie ścieków (23%). Dla porównania na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 2,3 mld zł. Wśród
nakładów na powietrze znalazły się: wydatki na nowe kierunki i technologie spalania paliw i modernizację systemów grzewczych (52%) oraz na urządzenia do redukcji zanieczyszczeń (33%). Nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły ponad 7%
ogółu nakładów na ochronę środowiska [Nakłady... 2013].

gospodarka ściekowa i ochrona wód
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
gospodarka odpadami
zmniejszenie hałasu i wibracji
pozostałe
Rys. 4. Nakłady na ochronę środowiska w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ochrona środowiska... 2013].

Rys. 5. Struktura nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska wg źródeł finansowania
w latach 2000-2012
Źródło: [Ochrona środowiska... 2013].

PN-330-Finanse na rzecz...-Dziawgo, Patrzałek.indb 421

2014-08-19 13:51:53

422

Paulina Szulc-Fischer

W 2012 r. struktura finansowania nakładów na środki trwałe na ochronę środowiska przedstawiała się następująco: środki własne stanowiły 48%, środki z zagranicy
21%, fundusze ekologiczne, pożyczki i kredyty 20%, środki z budżetu stanowiły ok.
10%, a z innych źródeł 1% [Ochrona środowiska... 2013]. Rysunek 5 przedstawia
szczegółowe nakłady na ochronę środowiska w Polsce.
W strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w latach
2000-2012 zauważalny jest wzrost finansowania ze środków zagranicznych oraz
niewielki wzrost środków przeznaczonych z budżetu. Już od kilku lat dominuje
udział środków własnych inwestorów i kształtuje się on na poziomie 40-50%. Dla
porównania udział funduszy ekologicznych w nakładach ogółem kształtuje się na
poziomie 15-25% [Ochrona środowiska... 2013].

7. Wnioski
Przeprowadzona analiza wskazuje, że w Polsce mamy do czynienia z zauważalnym
wzrostem liczby odpadów przy jednoczesnym zmniejszaniu nakładów na środki
trwałe służące ochronie środowiska. Istotne jest więc, aby problem ochrony środowiska został podjęty zarówno przez odpowiednie instytucje państwowe, jak i przez
przedsiębiorców. Inicjatywy, które mogą służyć aktywizacji w tej materii, to przede
wszystkim zielone parki przemysłowe oraz klastry ekologiczne. Dodatkowo coraz
częściej sami przedsiębiorcy zauważają korzyści, jakie niosą rozwiązania ekologiczne, np.: oszczędności związane z wykorzystaniem odpadów produkcyjnych, zmniejszenie powierzchni składowania odpadów, niższe koszty transportu, a w rezultacie
obniżenie kosztów produkcji, możliwości dodatkowego rozwoju, inwestycji oraz
generowania nowych miejsc pracy i wyższych zysków.
Jednoczesne stosowanie kooperacji, np. w formie klastów gospodarczych, ułatwi podejmowanie działań proekologicznych oraz stosowanie w firmach rozwiązań
służących ochronie i poprawie środowiska naturalnego.
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PRO-ECOLOGICAL CLUSTER INITIATIVES
Summary: The aim of this article is to present integration between pro-ecological attitudes
and industrial activity. Eco-Industrial Parks and ecological clusters are examples of these
integrations. In Poland the amount of waste generated per year is growing. That is way it is
important to promote pro-ecological initiatives.
Keywords: cluster, ecology, innovations.
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