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Wstęp
Współczesne gospodarki rozwijają się w warunkach niestabilności i niepewności,
co przejawia się w prognozowaniu lub kreowaniu przyszłości. Wytyczane cele
w zmieniającej się rzeczywistości i zidentyfikowane wyzwania dla rozwoju nie
zawsze są możliwe do osiągnięcia. Jednym z wielu powodów, ale najważniejszym
jest tzw. „błąd programowania rozwoju”. Błąd programowania rozwoju wynika
z niedopasowania potencjału gospodarek do ich możliwości i uwarunkowań rozwoju. Koncepcją, dzięki założeniom której zamierzano łagodzić taki stan, jest
zrównoważony rozwój (trwały rozwój).
W meritum zrównoważonego rozwoju jest wpisana harmonizacja sfer: gospodarczej, społecznej i środowiskowej (ekologicznej), a także konieczność zaspokojenia
potrzeb obecnych oraz przyszłych pokoleń. Wszystkie te aspekty zrównoważonego
rozwoju pozostają w ścisłym związku z racjonalizacją energochłonności transportu
samochodowego. Energochłonność bowiem ma nie tylko wymiar gospodarczy i środowiskowy (ekologiczny), ale także społeczny. Wymiar gospodarczy wyraża się
poziomem wytworzonego PKB, środowiskowy (ekologiczny) – wielkością zużytej
energii, a wymiar społeczny jest zobrazowany skalą i zakresem potrzeb społeczeństwa, które zależą od obecnego poziomu cywilizacyjnego.
Powszechnie przyjęło się podkreślać, że transport jest głównym czynnikiem napędzającym gospodarkę, gdyż jest niezbędnym składnikiem procesów gospodarczych,
a tym samym wpływa na relacje między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem naturalnym. Gałęzią, która zdominowała rynek przewozów ładunków i osób
w Polsce oraz Grupie Wyszehradzkiej jest transport samochodowy. Funkcjonowanie transportu samochodowego w dużej mierze jest uzależnione od paliw kopalnianych.
Zasadnicza kwestia, która jawi się w świetle niskich i dodatnich, prawie zerowych
stóp procentowych oraz pogłębiającej się ujemnej luki popytowej, dotyczy zakresu
i kierunków racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego. Istotne
jest bowiem odpowiednie „zaprogramowanie” racjonalizacji energochłonności
transportu samochodowego, z uwzględnieniem przy tym ryzyka wystąpienia sekularnej stagnacji.
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Na podstawie przemyśleń w tym kierunku sformułowano hipotezę główną: racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego jest zdeterminowana
uwarunkowaniami makroekonomicznymi i przestrzennymi.
Celem publikacji jest zaprojektowanie scenariuszy racjonalizacji energochłonności
transportu samochodowego z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych.
Zakres przedmiotowy publikacji dotyczy transportu samochodowego w Polsce i innych gospodarkach Grupy Wyszehradzkiej. Zakres czasowy przyjęty w badaniach
empirycznych to lata 2001–2016. Dane pozyskano z bazy danych OECD.
Problematyka racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego została
przedstawiona w czterech rozdziałach. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie
do tematyki racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego, rozpatrywanej przez pryzmat wyzwań gospodarczych XXI wieku. Odniesiono się do zagadnień gospodarki w stanie zrównoważonym, zrównoważonego rozwoju oraz
sekularnej stagnacji.
Drugi rozdział dotyczy podstawowych kwestii racjonalizacji energochłonności
transportu samochodowego. Przedstawiono w nim istotę racjonalizacji, racjonalnych ładów oraz wyjaśniono, przez pryzmat jakich kryteriów należy pojmować
energochłonność. Rozdział zakończono prezentacją koncepcji racjonalizacji energochłonności transportu.
W rozdziale trzecim przedstawiono analitycznie makroekonomiczne uwarunkowania energochłonności transportu samochodowego. Uwagę skupiono na szczegółowych parametrach opisujących zmienność trendów i cykliczności gospodarek
Grupy Wyszehradzkiej.
Natomiast w rozdziale czwartym przedstawiono dwa modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego: pierwszy – dla Grupy Wyszehradzkiej,
drugi – dla Polski. Ujęto w nich wpływ poszczególnych uwarunkowań makroekonomicznych na zmienność energochłonności transportu samochodowego oraz
zaprezentowano scenariusze racjonalizacji energochłonności transportu maksymalizujące użyteczność.
Podsumowaniem przedstawionych analiz są wnioski będące wynikiem krytycznej
oceny oraz dyskusji wyników badań.
Podstawą przedstawionych w tej publikacji rozważań były zróżnicowane metody
badawcze, w tym studia krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, operacje
rozumowania logicznego, analizy porównawcze oraz – dostosowane do specyfiki
badań – metody ilościowe. Przy tym w rozdziale trzecim wykorzystano filtr Hodricka–Prescotta do dekompozycji szeregów na trendy i cykle. W metodzie dekompozycji z użyciem filtru Hodricka–Prescotta szereg czasowy jest przedstawiony
jako suma dwóch niezależnych komponentów: długookresowego trendu i cyklu,
a filtr Hodricka–Prescotta eliminuje wahania o wysokiej częstotliwości. W rozdziale
czwartym posłużono się ogólną regresją liniową z wykorzystaniem metody najlepszego podzbioru; wykorzystano także metody taksonometryczne. Ogólna regresja
liniowa umożliwia ujęcie związków między zmienną zależną a zmiennymi nieza-
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leżnymi (predyktorami ilościowymi) i czynnikami jakościowymi (odpowiednio
kodowanymi).
Studia literatury przedmiotu stały się podstawą odniesień między innymi do wyników badań europejskich, amerykańskich i azjatyckich.
Podziękowania
Praca nad publikacją nie byłaby tak przyjemna, gdyby nie wsparcie wielu życzliwych osób. Pomysł na książkę narodził się po obronie doktoratu w lipcu 2017 r.
Publikacja powstała w zasadzie na kanwie rozprawy doktorskiej pt. „Racjonalizacja
energochłonności transportu samochodowego w świetle wyzwań zrównoważonego
rozwoju” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Załogi. Jednak w książce
tej znalazły się badania dotąd niepublikowane i dotychczas nieprezentowane oraz
wynikające z nich przemyślenia.
Chciałabym wyrazić swoją wielką wdzięczność Pani Promotor – prof. dr hab. Elżbiecie
Załodze za opiekę promotorską, długie dyskusje, merytoryczne wsparcie i motywowanie do poszukiwania nieodkrytych przeze mnie horyzontów.
Pragnę również podziękować Pani Recenzent, zarówno pracy doktorskiej, jak i tej
publikacji – prof. dr hab. Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej za inspirujące pytania,
pouczające komentarze i cenne wskazówki do pracy doktorskiej.
Moje podziękowania należą się także Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Szałuckiemu,
drugiemu Recenzentowi pracy doktorskiej, który subtelnie uświadomił mi, że na
niektóre problemy należy patrzeć znacznie szerzej niż sięga nasz wzrok.
Swoją wdzięczność kieruję również do Kolegium Dziekańskiego za otwartość,
życzliwość i wparcie przy tworzeniu tej publikacji. Podziękowania adresowane są
także do Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w szczególności do Pana prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego oraz
Pana prof. dr hab. Jana Purczyńskiego za wsparcie merytoryczne.
Swój rozwój naukowy zawdzięczam także Rodzinie i Przyjaciołom. Dziękuję za ich
bezcenne wsparcie. W grupie Przyjaciół, szczególne miejsce zajmują członkowie
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – seminarzyści XXIV i XXV Seminarium
Naukowego we Vlotho. Pod wpływem tych seminariów, rodziły się pierwsze przemyślenia na temat racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego,
dryfowania gospodarki i zagrożeń sekularną stagnacją, które stanowią koncepcyjny
trzon tej książki.
Na zakończenie chciałabym również podziękować całemu zespołowi wydawnictwa
edu-Libri za włożony wysiłek w redakcję, korektę i publikację tej książki.
Elżbieta Szaruga
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