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ROLA ŚRODOWISKA W PRZEPŁYWACH 
MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH

Streszczenie 

Zasoby środowiska są uważane za dobra rzadkie, jednak często pomija się je 
w rachunku ekonomicznym, co powoduje ich zaklasyfi kowanie do kategorii efek-
tów zewnętrznych. Celem opracowania jest ocena możliwości wykorzystania śro-
dowiskowych czynników produkcji w tabelach przepływów międzygałęziowych.

Przedstawione rozważania wskazują na potrzebę uwzględniania środo-
wiska w przepływach międzygałęziowych. Jednocześnie zwrócono uwagę na 
ograniczenia i problemy powodujące, że zastosowanie tablic przepływów mię-
dzygałęziowych rozszerzonych o czynniki środowiskowe jest mało popularne. 
Najważniejszym z nich jest ograniczony dostęp do danych statystycznych i brak 
ujednoliconych metod ich zbierania.

W pracy wykorzystano metodę analizy krytycznej literatury oraz rozumo-
wanie indukcyjne.

Słowa kluczowe: przepływy międzygałęziowe, środowisko naturalne, 
ochrona środowiska, rozwój gospodarczy, rolnictwo.

Kody JEL: C67, Q01, Q51

Wstęp

Jednym z głównych celów ekonomii jest badanie, w  jaki sposób społe-
czeństwa wykorzystują zasoby rzadkie, czyli znajdujące się w niedoborze do 
produkcji wartościowych dóbr i usług. Ta ogólna informacja jest przekazywana 
najprawdopodobniej na wszystkich podstawowych kursach ekonomii. Jednak 
w toku nauki, jak również badań zauważa się, że zasoby naturalne, będące 
podstawą wszelkiej działalności gospodarczej niejednokrotnie są wykluczane 
z rachunku ekonomicznego stając się efektami zewnętrznymi, czyli dobrami 
i usługami1 niemającymi wyceny rynkowej.

1 W kontekście ochrony środowiska coraz częściej zauważa się istnienie usług środowiska, czyli różnego 
rodzaju procesów naturalnych zachodzących w środowisku, które m.in. generują korzyści gospodarcze. 
Niejednokrotnie usługi te odgrywają istotne znaczenie, które nie jest brane pod uwagę w rachunku 
ekonomicznym. Za przykład może posłużyć zapylanie roślin przez dziko żyjące owady. Bez tej usługi 
produkcja owoców byłaby niezmiernie kosztowna, ale uzyskiwane korzyści nie są uwzględniane 
w wycenie produktów, co prowadzi do braku ochrony dzikich owadów i ich spadku populacji, a tym 
samym ryzyka utraty tej usługi. Z tego powodu warto podkreślać ich znaczenie.
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Jednym z ważniejszych narzędzi służących do oceny zależności zachodzą-
cych w gospodarce państwa jest analiza przepływów międzygałęziowych. Ze 
względu na swoje skomplikowanie nie jest ona często wykorzystywana, jed-
nakże stanowi istotne narzędzie do oceny znaczenia poszczególnych sektorów 
w gospodarce oraz zachodzących między nimi współzależności.

Celem opracowania jest ocena roli środowiskowych czynników produkcji 
w  tabelach przepływów międzygałęziowych i  tym samym określenie zna-
czenia środowiska naturalnego w badaniach stanu gospodarki i w praktyce 
gospodarczej.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie analizy krytycznej do-
stępnej literatury. Pozyskane informacje posłużyły, dzięki metodzie indukcji, 
do wyciągnięcia wniosków.

Środowisko w gospodarce

W ekonomii klasycznej wyróżniono trzy podstawowe czynniki produkcji tj. 
ziemię, pracę i kapitał. Źródła tego podziału można znaleźć już pracy A. Smitha 
o bogactwie narodów (1954). Również inni klasycy, np. D. Ricardo i J.S. Mill 
stosowali takie podejście, co spowodowało, że stało się ono jednym z podsta-
wowych twierdzeń ekonomii. Należy podkreślić, że te czynniki powinno się 
szeroko interpretować, co oznacza, że pod pojęciem „ziemia” uwzględnia się 
nie tylko zasoby odnawialne (płody rolne, zwierzęta i drewno), ale również 
zasoby nieodnawialne (m.in. surowce, np. rudy metali) znajdujące się w niej. 
W ten sposób za czynniki produkcji uznawano również zasoby naturalne, które 
miały cechę rzadkości. Dotyczy to zarówno surowców będących przedmiotem 
obróbki w procesach produkcyjnych, jak i zasobów energetycznych. Z kolei 
dobra powszechnie dostępne, np. woda nie były traktowane jako dobra ekono-
miczne (rzadkie) i nie były uwzględniane w rachunku ekonomicznym. Należy 
jednak podkreślić, że w początkach nauki o ekonomii środowisko naturalne 
było obecne w rozważaniach o gospodarce. Wynikało to z silnych powiązań 
między produkcją, zwłaszcza rolną, a środowiskiem. Dopiero wraz z rozwojem 
rewolucji przemysłowej, a zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy to za pomocą 
mechanizacji zasoby naturalne stały się łatwiej dostępne powiązanie to zostało 
pozornie przerwane. Współcześnie często zapominamy, że dobra, którymi się 
otaczamy zawsze mają swoje źródło w zasobach naturalnych. Często powstaje 
złudne przekonanie, że lokalne niedobory określonego dobra można zastąpić 
produktami pochodzącymi z innej części świata. W ten sposób wydaje się, że 
mamy do czynienia z nieograniczoną ilością dostępnych zasobów, co jest iluzją, 
zwłaszcza w kontekście zasobów ziem rzadkich. Powszechność pomijania zaso-
bów w analizach gospodarczych skutkuje ograniczaniem czynników produkcji 
jedynie do dwóch kategorii, tj. pracy i kapitału (Milewski, Kwiatkowski 2005). 
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Takie podejście prowadzi do braku dbałości o środowisko naturalne i dostępne 
zasoby, co w konsekwencji przyczynia się do ich marnotrawienia (zarówno 
dóbr, jak i usług) oraz do niszczenia naturalnych ekosystemów. Rezultaty 
takiego łańcucha zależności mogą być dalekosiężne, włącznie z naruszeniem 
globalnego ekosystemu Ziemi (Prandecki, Michałowski 2016; Steff en i in. 2015; 
Wijkman, Rockström 2012).

Współcześnie czynniki środowiskowe zyskują coraz większe znaczenie 
w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Doświadczenia drugiej połowy XX 
wieku powodują, że ludzkość ma świadomość zgubnego wpływu braku dbałości 
o środowisko na jakość życia człowieka (Meadows i in. 1972; Randers 2012). 
Skutkiem jest rozwój licznych teorii uwzględniających czynniki środowiskowe 
(Prandecki 2015). Jednak wciąż świadomość znaczenia środowiska w produkcji 
dóbr i w usługach jest niewielka. Jednym ze sposobów wykazania wpływu 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej na środowisko jest zbadanie 
przepływów międzygałęziowych powiązanych z tą działalnością.

Przepływy międzygałęziowe – podejście teoretyczne

Analiza przepływów międzygałęziowych jest jednym z podstawowych 
narzędzi oceny stanu gospodarki. Zazwyczaj narzędzie to jest stosowane na 
poziomie makroekonomicznym, do oceny relacji między różnymi sektorami 
gospodarki lub do oceny wpływu handlu międzynarodowego na daną gospo-
darkę. W praktyce przepływy międzygałęziowe można również zastosować 
w mikroekonomii. W takim przypadku zamiast gospodarki oceniany jest 
konkretny produkt, a przedmiotem badania są przepływy zasobów i energii 
między sektorami w ciągu produkcji, użytkowania i recyklingu danego dobra. 
W ten sposób analiza przepływów międzygałęziowych staje się elementem ba-
dania cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment – LCA). W obu przypadkach 
przedmiotem analizy są relacje typu dostawca – odbiorca (input – output), które 
wskazują na powiązania między pozornie niezależnymi od siebie sektorami 
gospodarki.

Zasadność przeprowadzania analizy przepływów międzygałęziowych jako 
pierwszy zauważył F. Quesnay, który analizował trzy działy: rolnictwo (klasa 
produkcyjna), sfera pozarolnicza (klasa jałowa) i właściciele (władza świecka 
i duchowna). Swoje wyniki przedstawił za pomocą odpowiedniej tablicy eko-
nomicznej (Czyżewski 2011). W ten sposób, w formie uproszczonej, F. Quesnay 
próbował wyjaśnić ogólne zależności zachodzące w gospodarce (Ruiz, Pellet 
2011).

Rozwinięcia międzygałęziowego podejścia do gospodarki można doszuki-
wać się w pracach L. Walrasa, który dążył do jak największego „zmatematyzo-
wania” ekonomii i uczynienia ją podobną do nauk ścisłych. Ten francuski eko-
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nomista, uznawany za twórcę szkoły matematycznej, stworzył teorię równowagi 
ogólnej, która do dziś stanowi podstawę oceny przepływów międzygałęziowych. 
Jego system równań współzależnych trafnie pokazywał, że równowaga między 
gospodarstwami domowymi a dobrami fi nalnymi jest zgodna z równowagą 
przedsiębiorstw i czynników produkcji (Landreth, Colander 2005). Równowaga 
ogólna oraz jasne i trwałe mechanizmy obliczania przepływów między poszcze-
gólnymi gałęziami gospodarczymi były jednym ze sposobów osiągnięcia celu 
czyli zwiększenia rangi ekonomii jako nauki przez „zmatematyzowanie” reguł 
postępowania (na wzór wzorów fi zycznych).

Rozwinięcie i usystematyzowanie metody obliczania przepływów mię-
dzygałęziowych zostało opisane przez W. Leontiefa (1936), który podzielił 
gospodarkę na kilka grup i opisał relacje między nimi za pomocą nakładów 
i wyników. Wyniki takich przepływów są zapisywane w  formie macierzy. 
Standardowo badanie jest podzielone na cztery części. Pierwsza z nich opisuje 
popyt pośredni związany z poszczególnymi fazami produkcji. Druga zawiera 
dane dotyczące popytu fi nalnego. W trzeciej części przedstawia się makro-
ekonomiczne efekty wytwarzane w poszczególnych gałęziach i analizowane 
z perspektywy dochodowej. Czwarta część dotyczy podziału wytworzonych 
dochodów. Zdarza się (np. w przypadku statystyk przeprowadzanych przez 
polski GUS), że czwarta część nie jest analizowana i publikowana.

Publikacje trzech wspomnianych naukowców stanowią podstawę do budo-
wy współczesnych modeli przepływów międzygałęziowych. Nowe rozwiązania 
bazują na tej samej podstawie (Miller, Blair 2009), różniąc się jedynie szczegó-
łami takimi jak dobór danych (i ich źródeł) do oceny poszczególnych gałęzi 
lub metody wyceny poszczególnych gałęzi. Ogólne zasady i  logika budowy 
macierzy pozostają niezmienne. Różnice często wynikają z celów, którym ma 
służyć dane badanie. Za wyjątek od tej reguły można uznać ocenę czynników 
wejściowych. W. Leontief zakładał, że relacje między czynnikami produkcji są 
stałe. W niektórych przypadkach, np. w przypadku translogarytmicznej funkcji 
produkcji (D. Jorgensen), to założenie ulega zmianie (Samuelson, Nordhaus 
1999).

Jak już wspomniano, przepływy międzygałęziowe są skutecznym narzę-
dziem do oceny gospodarki państwa. Poznanie wzajemnych zależności zacho-
dzących w gospodarce państwa umożliwia podejmowanie bardziej trafnych 
decyzji rozwojowych. Przede wszystkim wyniki zapisane w tablicach prze-
pływów międzygałęziowych umożliwiają ocenę strumieni dóbr wpływających 
do danego sektora lub wypływających z niego. W pierwszym przypadku, taka 
informacja pozwala na oszacowanie uzależnienia danego sektora od innych. 
Z kolei przez ocenę rozdysponowania produktów, zwłaszcza końcowych można 
ocenić pozycję sektora w gospodarce, w kontekście surowcowego bądź fi nalnego 
charakteru (Czyżewski, Grzelak 2012, s. 179).
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Analiza przepływów międzygałęziowych umożliwia również ocenę struk-
tury nakładów. W tym zakresie można zbadać zarówno wydatki pośrednie, jak 
i bezpośrednie oraz bieżące i majątkowe. Analiza odpowiednich współczynni-
ków umożliwia ocenę efektywności danego sektora, jednak należy pamiętać, 
że same wskaźniki ilościowe nie muszą dawać jednoznacznej odpowiedzi 
dotyczącej znaczenia sektora, a w skrajnych przypadkach może okazać się, 
że sektor, który ma niewielkie znaczenie gospodarcze, jest istotny dla innej 
znacznie bardziej dochodowej gałęzi lub ma znaczenie strategiczne.

Innym, często wspominanym efektem zastosowania analiz przepływów 
międzygałęziowych jest możliwość oceny uzależnienia gospodarki i  po-
szczególnych jej sektorów od importu dóbr z zagranicy oraz ocena zdolności 
eksportowych. 

Warto pamiętać, że wybrane i wspomniane wyżej, podstawowe sposoby 
zastosowania przepływów międzygałęziowych można stosować jednostkowo 
pokazując sytuację w danym momencie. Metoda ta może również służyć do 
oceny zmian zachodzących w czasie (przez ocenę tablic przepływów między-
gałęziowych z różnych lat).

Podsumowując należy stwierdzić, że analiza przepływów międzygałęzio-
wych to narzędzie pozwalające na wskazanie rzeczywistego, ilościowego obrazu 
gospodarki w określonym momencie. W ten sposób czytelnik ma dostęp do 
dużej ilości informacji i wskaźników, które mogą być (w połączeniu z analizą 
trendów gospodarczych oraz analizą posiadanych zasobów) podstawą do bu-
dowy polityki gospodarczej państwa. W praktyce tablice przepływów między-
gałęziowych nie są często wykorzystywane, ponieważ ich przygotowanie i ob-
liczanie jest pracochłonne. Ponadto, kompleksowa analiza wymaga dostępu do 
rozbudowanych baz danych zawierających szczegółowe dane na temat poszcze-
gólnych sektorów gospodarczych. Złożoność kalkulacji i szczegółowość danych 
wsadowych powodują, że krajowe tablice przepływów międzygałęziowych są 
rzadko liczone i powstają z dużym opóźnieniem. To znacząco zmniejsza ich 
użyteczność w bieżącym zarządzaniu i polityce państwa. Niemniej wydaje się, 
że tworzenie, nawet dość ogólnych analiz przepływów międzygałęziowych jest 
zasadne.

Środowiskowo rozszerzone przepływy międzygałęziowe

Analiza przepływów międzygałęziowych może być również wykorzysty-
wana w kreowaniu polityki ochrony środowiska. Narastająca presja człowieka 
na środowisko powoduje, że potrzebne są narzędzia pozwalające na precyzyjne 
określenie źródła szkód jakie wyrządzamy w środowisku. Jest to niezbędne 
do utrzymania równowagi środowiskowej i  jakości życia. Klasyczna analiza 
przepływów międzygałęziowych pozwala na ocenę przemieszczania się pro-
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duktów między gałęziami. Analiza pieniężna umożliwia szacowanie wartości 
transakcji zawieranych między sektorami, włącznie z eksportem, akumulacją 
kapitału i konsumpcją fi nalną. Te informacje mogą być rozszerzane o dane 
środowiskowe. Zazwyczaj w gospodarce są one traktowane jako efekty ze-
wnętrzne, niezależnie, czy są zasobami, czy też stanowią odpady, np. emisje do 
powietrza (Batten 1981; Dobos, Tallos 2011). Badania uwzględniające czynniki 
środowiskowe są określane jako środowiskowo rozszerzone tabele przepływów 
międzygałęziowych (environmentally-extended input-output tables – EEIO). Te 
tabele mogą również zawierać społeczne zagadnienia/aspekty, co jest elementem 
koncepcji zrównoważonego rozwoju.

EEIO są znane od dawna. Jako pierwszy tę metodę zastosował W. Leontief 
(1970) tworząc rozszerzone tablice przepływów międzygałęziowych. Od tego 
czasu EEIO jako metoda oceny wpływu działalności gospodarczej na środowi-
sko zyskuje na znaczeniu, jednak postęp w tym zakresie jest znacznie mniejszy 
od spodziewanego. Wynika to z dużej szczegółowości metody oraz konieczności 
pozyskania dużej ilości danych statystycznych. 

EEIO może być wykorzystywana do różnych celów, tj. jako metoda oceny 
ogólnej presji człowieka i gospodarki na środowisko, analizy źródeł emisji 
zanieczyszczeń (np. gazów cieplarnianych, azotu), a także jako metoda identyfi -
kacji gałęzi gospodarki istotnych z punktu widzenia konsumpcji danego zasobu 
(np. wody, ziemi, zasobów żywych prowadzących do degradacji różnorodności 
biologicznej). J. Kitzes (2013, s. 490) wskazuje, że środowiskowo rozszerzoną 
analizę przepływów międzygałęziowych można wykorzystywać do dwóch 
podstawowych celów, tj.:
– do szacunku ukrytego, pośredniego oddziaływania na środowisko związa-

nego z łańcuchem produkcji oraz konsumpcji, np. z całkowitą emisją gazów 
cieplarnianych związanych z danym dobrem;

– w celu obliczenia wartości oddziaływania na środowisko w handlu mię-
dzynarodowym, np. ile azotu jest emitowane w USA przy produkcji zboża 
eksportowanego do Danii.
Inne cele zostały uwypuklone przez zespół pod kierunkiem A. Tukker’a 

(Tukker, Huppes, van Oers, Heijungs 2006, s. 9–11), który wskazuje na trzy 
rodzaje celów, które można osiągnąć za pomocą EEIO:
– analiza problemów środowiskowych (charakter i  przyczyny tych 

problemów);
– ocena przewidywanego efektu wdrożenia określonej polityki (szacunek ex 

ante skutków proponowanych działań).
– monitoring i analiza wpływu ex post określonej polityki (analiza wpły-

wu i  skuteczności środków wybranej polityki, w  tym analiza szeregów 
czasowych).
Istotną zaletą EEIO jest połączenie informacji środowiskowych z monetar-

nymi, dzięki czemu możliwe jest wskazanie konsekwencji wpływu gospodarki 
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na środowisko oraz wskazanie relacji między produkcją a konsumpcją zasobów 
i emisją do środowiska substancji szkodliwych. Te dane mogą być analizowane 
na różne sposoby, tj. w skali makro (ujęcie sektorowe) lub mikro (ujęcie pro-
duktowe). Punktem wyjścia jest użycie tablic nakładów i wyników w ujęciu 
fi zycznym (Phisical Input Output Table – PIOT), która umożliwia określenie 
materiałochłonności oraz szkodliwości danego sektora gospodarki. Te dane, 
w miarę możliwości mogą być uzupełniane o wielkości monetarne. 

W przypadku badania EEIO w układzie międzynarodowym możliwe jest 
wskazanie outsourcingu zanieczyszczeń przez importowanie produktów wywo-
łujących silną presję na środowisko. Takie tablice mogą pokazać, jak duża część 
zanieczyszczeń i zużycia zasobów jest związana z handlem międzynarodowym. 
Uogólniając, taka analiza ma szczególne znaczenie dla relacji między krajami 
rozwiniętymi, a rozwijającymi się, ponieważ często produkcja dóbr silnie obcią-
żających środowisko jest eliminowana z obszarów wysoko rozwiniętych (w celu 
poprawy lokalnej jakości życia) i przenoszona do rozwijających się. Biorąc pod 
uwagę, że czynniki środowiskowe są traktowane jako efekty zewnętrzne, czyli 
nie są odzwierciedlone w cenie produktu, to ludność obszarów rozwijających 
się musi ponosić konsekwencje zanieczyszczenia środowiska, a mieszkańcy 
terenów rozwiniętych osiągają dodatkowe korzyści. Analiza wspomnianych 
tablic może rozwiązać ten problem i prowadzić do bardziej zrównoważonego 
rozwoju w skali globalnej.

Ogólnie ujmując, środowiskowe tabele przepływów międzygałęziowych 
to narzędzia, które powinny być wykorzystywane w procesach wdrażania 
koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wydaje się, że ocena gospo-
darki z punktu widzenia identyfi kacji centrów decyzyjnych oraz zachodzących 
współzależności (przy odpowiednim zastosowaniu mnożników) dałaby znacz-
nie bardziej jasny obraz zrównoważenia gospodarki niż analizy wskaźnikowe. 
Do oceny wspomnianych współzależności najbardziej adekwatne jest wykorzy-
stanie przepływów międzygałęziowych.

Zastosowanie EEIO w praktyce

Powyższe rozważania wskazują, że teoretycznie rozwinięcie tablic prze-
pływów międzygałęziowych o czynniki środowiskowe nie powinno nastręczać 
trudności. Jednakże praktyka gospodarcza, a nawet wyniki różnych badań na-
ukowych wskazują, że nie jest to takie proste. Najbardziej dobitnie mogą o tym 
świadczyć próby zbudowania tablic przepływów międzygałęziowych w ramach 
metody NAMEA, czyli macierzy rachunków narodowych uwzględniających 
rachunki środowiskowe (National Accounting Matrix with Environmental 
Accounts – NAMEA). To narzędzie, wymyślone w latach 90. XX wieku przez 
holenderskich naukowców ma służyć zintegrowaniu fi zycznych danych środo-
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wiskowych z działalnością gospodarczą. Od 2000 roku macierze NAMEA są 
przygotowywane dla wszystkich krajów członkowskich i publikowane przez 
Eurostat. Po 15 latach jedynie w przypadku NAMEA–Air (zestawie tablic do-
tyczących emisji substancji do powietrza) można mówić o sukcesie, ale i w tym 
przypadku Eurostat (2005) wskazuje na problemy z dostępem do aktualnych 
danych. W innych przypadkach brakuje odpowiednich danych źródłowych. 
Dla porównania, w Holandii macierze NAMEA są publikowane dla: gazów cie-
plarnianych, emisji szkodzących warstwie ozonowej, zakwaszeniu, eutrofi zacji, 
odpadom stałym, zanieczyszczeniu wód oraz wydobyciu ropy i gazu ziemnego 
(Schenau i in. 2010).

Trudności z dostępem do danych podstawowy problem wpływający na 
ograniczone możliwości zastosowania EEIO w statystyce i praktyce gospo-
darczej. Dodatkowo istnieje wielw innych czynników zniechęcających do 
stosowania tej metody:
– wysoki stopień komplikacji obliczeń,
– brak ujednoliconych metod pozyskiwania danych,
– brak danych dotyczących technologicznych aspektów produkcji, np. wyko-

rzystywanych technologii, ich efektywności energetycznej, czy konsumpcji 
zasobów,

– konieczność wystandaryzowania szacunków emisji zanieczyszczeń i kon-
sumpcji zasobów dla sektora w przypadku stosowania różnych technik 
produkcyjnych,

– trudności z wyceną poszczególnych zanieczyszczeń.
Te czynniki powodują, że zastosowanie rozszerzonych środowiskowo tablic 

przepływów międzygałęziowych ma niewielkie zastosowanie w praktyce gospo-
darczej. Dodatkowo należy pamiętać, że przedsiębiorstwa zawsze będą dążyły 
do redukcji kosztów, a więc nie będą bez odpowiednich nacisków stosować 
rozwiązań mogących je generować. Niewątpliwie stosowanie EEIO wskazuje na 
istnienie dodatkowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i z tego 
powodu nie jest powszechnie stosowane. Nieco inaczej wygląda zaintereso-
wanie tym narzędziem ze strony państw, a zwłaszcza instytucji typu Unia 
Europejska. Dla takich struktur, których celem jest nie tylko maksymalizacja 
zysku, ale również dbałość o społeczeństwo, analiza gospodarki z uwzględnie-
niem kosztów środowiskowych może mieć istotne znaczenie, zwłaszcza gdy np. 
emisja zanieczyszczeń przekłada się na dodatkowe koszty zdrowotne i spadek 
efektywności pracy i kreatywności społeczeństwa. 

Niezależnie od tego należy podkreślić, że badanie EEIO w  układzie 
międzynarodowym generuje dodatkowe problemy w  postaci niemożności 
zidentyfi kowania technologii produkcji wykorzystywanych poza granicami 
kraju, co oznacza niemożność przypisania odpowiednich wskaźników i ob-
liczenia konsumpcji zasobów lub emisji zanieczyszczeń (Mayer, Flachmann 
2011). W dobie globalizacji, gdy produkty są importowane z różnych stron 
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świata, nawet zastosowanie tej samej technologii produkcji może wywoływać 
odmienne efekty środowiskowe, co wynika m.in. z obciążenia środowiskowe-
go powiązanego z konsumpcją energii oraz kosztów pozyskania i transportu 
zasobów naturalnych.

Niezależnie od powyższych trudności należy stwierdzić, że publikowanie 
środowiskowych tablic przepływów międzygałęziowych jest skutecznym spo-
sobem uwzględniania efektów zewnętrznych w gospodarce narodowej i jej po-
szczególnych sektorach. Z tego powodu warto prowadzić rozważania na temat 
możliwości zastosowania dostępnych baz danych do tego celu (Mrówczyńska-
Kamińska 2014).

Podsumowanie

Zasoby i procesy naturalne zachodzące w środowisku są podstawą wszel-
kiej działalności gospodarczej, jednak zazwyczaj w rachunku ekonomicznym 
te czynniki nie są uwzględniane, co powoduje, że są traktowane jako efekty 
zewnętrzne. Taka sytuacja prowadzi do wywoływania silnej, wręcz nadmier-
nej presji na środowisko w postaci konsumpcji zasobów i emisji szkodliwych 
substancji.

Tablice przepływów międzygałęziowych są skutecznym narzędziem oceny 
stanu gospodarki. Ich rozszerzenie o czynniki środowiskowe umożliwia ocenę 
wpływu poszczególnych sektorów i produktów, a także handlu międzynaro-
dowego na środowisko naturalne. W ten sposób, przez analizę przepływów, 
można najbardziej efektywnie wdrażać koncepcję trwałego i zrównoważonego 
rozwoju.

Uwzględnienie środowiskowych zagadnień w macierzach przepływów 
międzygałęziowych ma jednak ograniczone zastosowanie, co wynika z wielu 
czynników, spośród których za najważniejsze należy uznać: ograniczony dostęp 
do danych źródłowych i brak standardów pozyskiwania danych oraz skompli-
kowane metody obliczeń. Z tego powodu EEIO mają ograniczone zastosowanie 
zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w kreowaniu polityk rozwojowych.  
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