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Wprowadzenie

kreślenie „modelowanie globalne” (global
modeling) pojawiło się w literaturze z zakre-
su nauk społeczno-ekonomicznych na począt-

ku lat 70. ubiegłego stulecia wraz z opracowaniem
przez J. W. Forrestera symulacyjnego modelu świa-
ta, znanego pod nazwą WORLD2 [Forrester 1971]. Od
tamtego czasu na całym świecie zbudowano kilkadzie-
siąt modeli globalnych i zaproponowano ponad 10 de-
finicji tego pojęcia. W większości tych definicji można
uznać za wspólne dla modeli globalnych to, że [Rzoń-
ca 2004]: � są to modele komputerowe (często precy-
zuje się: komputerowe modele symulacyjne), � odwzo-
rowano w nich cały świat lub wybrane jego regiony
(co najmniej kilka), � uwzględniono w nich wzajemne
powiązania pomiędzy istotnymi dla świata obszarami
przedmiotowymi, do których najczęściej zalicza się
ludzkość, gospodarkę oraz środowisko naturalne.
W historii rozwoju modelowania globalnego można
wyróżnić następujące trzy okresy: � okres burzliwe-
go rozwoju, obejmujący lata 70. ubiegłego stulecia,
� okres stagnacji – lata 80. oraz � okres ponownego
ożywienia, zapoczątkowany w latach 90. i trwający do
dziś. W niniejszym artykule scharakteryzowano krót-
ko każdy z tych okresów.

Okres burzliwego rozwoju
modelowania globalnego

ata 70. ubiegłego stulecia nazywane są po-
wszechnie „(złotą) dekadą modelowania glo-
balnego” [Van Steenbergen 1994, Gallopin

2001]. Burzliwy rozwój prac nad modelami globalny-
mi został zapoczątkowany opracowaniem przez zespół
Meadowsa modelu WORLD3, będącego następcą wspo-
mnianego wyżej modelu J. W. Forrestera oraz opubli-
kowaniem wyników uzyskanych za jego pomocą
w Granicach wzrostu [Meadows i inni 1972]. Badania
przeprowadzone przez zespół Meadowsa dotyczyły
sytuacji ludzkości w latach 1900–2100, a ich wyniki
przedstawiono w postaci kilkunastu scenariuszy. Wy-
nikało z nich, że przy przyjętych założeniach dotyczą-
cych postępu technicznego, polityki społecznej oraz
innych dziedzin życia, mniej więcej w latach 20. XXI
wieku zostaną osiągnięte granice wzrostu, co dopro-
wadzi do zmniejszenia zaludnienia oraz do załamania
się gospodarki. Odpowiedzią na publikację Granice
wzrostu było zakładanie w różnych państwach zespo-
łów badawczych mających na celu opracowanie wła-
snych modeli globalnych i zweryfikowanie wyników
badań Meadowsa. Pierwszym z takich modeli był
World Integrated Model (WIM) nazywany modelem
Mesarovica–Pestela [Mesarovic, Pestel 1974]. Progno-
zy opracowane za jego pomocą były – w zasadniczym
punkcie – zbieżne z tymi, które wcześniej przedstawił

zespół kierowany przez D.L. Meadowsa: w XXI wie-
ku świat stanie się „niestabilny”. Do innych bardziej
znanych modeli zbudowanych w okresie „złotej deka-
dy” zalicza się: model Latin American World Model
(LAWM) [Herrera 1976]1) oraz modele MOIRA, LINK,
SIMLINK, GOL, FUGI, IEES, IPS, SARUM, GLO-
BUS oraz SIPER. W latach 70. modelowanie globalne
stało się działalnością ponadnarodową, finansowaną
nie tylko przez poszczególne państwa, lecz także przez
organizacje międzyrządowe, wielonarodowe korpora-
cje oraz fundacje. Do prac nad modelami globalnymi
włączył się między innymi Bank Światowy oraz Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy.

Okres stagnacji

wałtowny rozwój modelowania globalnego za-
kończył się wraz z końcem lat 70. Główną
tego przyczyną był zdecydowanie mniejszy –

od oczekiwanego – wpływ modeli globalnych na poli-
tyków kształtujących losy świata. Niektórzy specjali-
ści zdali sobie z tego sprawę już pod koniec lat 70.
[Watt 1977]. Inni mówili nawet o frustracji spowo-
dowanej tą nieoczekiwaną sytuacją [Van Steenbergen
1994]. Jej przyczyn upatrywano w braku wiarygod-
nej teorii dotyczącej budowy modeli globalnych, bra-
ku danych opisujących zmienne egzogeniczne o cha-
rakterze nieekonomicznym i ogólnie – w niewystar-
czającej wiarygodności wyników uzyskanych za po-
mocą dotychczasowych modeli globalnych [Gallopin
2001, Cole 1997]. Konsekwencją tych faktów było ogra-
niczenie środków przeznaczonych na modelowanie glo-
balne. Dotknęło ono zarówno wyższe uczelnie, jak i a-
gencje rządowe [Cole 1997]. Wkrótce większość uni-
wersytetów ograniczyła swoje prace z zakresu mode-
lowania globalnego prawie wyłącznie do dydaktyki2),
natomiast agencje rządowe zaczęły redukować lub
rozwiązywać zespoły badawcze zajmujące się tą pro-
blematyką oraz wstrzymywać dalsze prace nad roz-
wojem modeli globalnych3). Do stagnacji w rozwoju
modelowania globalnego w latach 80. w znacznym
stopniu przyczyniły się także następujące cechy tego
okresu [Van Steenbergen 1994]: pragmatyzm, myśle-
nie krótkoterminowe oraz sceptycyzm co do możliwo-
ści dokonania zmian w światowych strukturach eko-
nomicznych.

Jednym z modeli globalnych, które mimo tej sta-
gnacji były w omawianym okresie intensywnie rozwi-
jane, był japoński model Futures of Global Interde-
pendance (FUGI) opracowany przez A. Onishi. Pierw-
sza generacja tego modelu powstała w roku 1977.
Odwzorowano w nim wyłącznie jeden obszar przed-
miotowy – gospodarkę świata4) podzielonego na 15 po-
wiązanych ze sobą regionów. W drugiej generacji mo-
delu, opracowanej w roku 1981 świat podzielono na
62 państwa/regiony. Trzecia generacja modelu FUGI,
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znana pod nazwą FUGI-GEWS5), powstała w roku
1985 z inicjatywy Niezależnej Komisji Narodów Zjed-
noczonych do spraw Człowieka. Poza gospodarką,
w modelu odwzorowano także: środowisko naturalne,
problemy utrzymania pokoju i bezpieczeństwa oraz
prawa człowieka. Model wykorzystano między inny-
mi jako element systemu ostrzegającego przed wymu-
szoną migracją ludności i uchodźstwem w wybranych
państwach Azji (rok 1985).

Okres ponownego ożywienia

początkiem lat 90. nastąpił ponowny wzrost
zainteresowania polityków problematyką glo-
balną oraz modelowaniem globalnym [Cole

1997, Gallopin 2001]. Zdarzeniem, które w istotny spo-
sób przyczyniło się do tego wzrostu, była konferencja
Narodów Zjednoczonych na temat środowiska natural-
nego i rozwoju (Rio de Janeiro, 1992). Zwróciła ona po-
nownie uwagę polityków na duże znaczenie problema-
tyki globalnej dla przyszłości świata. Niektóre agencje
i organizacje krajowe oraz międzynarodowe, a w tym
także Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy oraz Organizacja do Spraw Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju wznowiły bądź zwiększyły finanso-
wanie przedsięwzięć z zakresu modelowania globalnego.

W omawianym okresie zweryfikowano i rozbudo-
wano między innymi model WORLD3, a także rozwi-
nięto wiele innych modeli (w tym FUGI oraz IFs).
Pierwsza weryfikacja modelu WORLD3 (1992) pole-
gała na porównaniu prognoz symulacyjnych uzyska-
nych za jego pomocą w roku 1972 (obejmujących lata
1972–1992) z rzeczywistymi danymi z tego okresu.
Okazało się, że różnice były na tyle małe, że wymaga-
ły wprowadzenia do modelu jedynie ośmiu drobnych
poprawek [Meadows 2001]. Ponownej weryfikacji
modelu WORLD3 dokonano w roku 2001. Jej wyniki
D.L. Meadows komentuje następująco: [Meadows
2001, s. 528]: „Wystarczy powiedzieć, że prognozy
uzyskane za pomocą tego modelu wciąż są zgodne
z rzeczywistością – nie widzimy żadnego powodu, aby
zmieniać podstawowe wnioski opublikowane po raz
pierwszy w roku 1972. Z wyjątkiem oczywiście faktu,
że społeczeństwo globalne jest obecnie o 30 lat bliżej
punktów zwrotnych, dotyczących zaludnienia oraz
produkcji przemysłowej”. W roku 2001 model
WORLD3 został rozbudowany o kolejny sektor –
„światowe zasoby wodne” i  nazwany „WorldWater
Model” [Simonovic 2002]. Innym modelem globalnym,
który został znacząco rozbudowany w omawianym
okresie, jest japoński model FUGI. W roku 1991 opra-
cowano jego czwartą generację, w której zwiększono
liczbę odwzorowanych państw/regionów z 60 do 80.
Piąta generacja powstała w 1995 roku. Opracowano
ją na potrzeby ONZ, w celu określenia alternatywnych
polityk, które doprowadziłyby do zrównoważonego roz-
woju świata w najbliższych latach. Dokładność odwzo-
rowania w tej generacji zwiększono dzieląc świat na
200 państw/regionów. Pod koniec lat 90. w modelu
FUGI odwzorowane były następujące podsystemy:
gospodarka, środowisko naturalne, bezpieczeństwo
i pokój, prawa człowieka, ludność, żywność, energia
oraz ochrona zdrowia. Najnowszą wersję tego modelu
opracowano w roku 2000. Odwzorowano w niej – po-
dobnie jak w poprzedniej – 200 państw/regionów6),
a w każdym z nich wyróżniono 9 głównych podsyste-
mów. Model liczy ponad 150 000 równań i umożliwia

opracowywanie prognoz dotyczących przyszłości świa-
ta na lata 2001–2030 [Onishi 2002]. Jak twierdzi au-
tor modeli FUGI, A. Onishi, każda nowa generacja
tych modeli jest opracowywana na podstawie najnow-
szej wiedzy z dziedziny nauk o systemach oraz naj-
nowszych osiągnięć w biotechnologii oraz fizjologii
mózgu [Onishi 1998]. Do istotnych osiągnięć lat 90.,
dotyczących modelowania globalnego, należy także
zaliczyć opracowanie specjalnego komputerowego sys-
temu eksperckiego, wspomagającego modelowanie
globalne, nazwanego FUGI Global Modeling System
(FGSM). Prace nad tym systemem trwały 9 lat (1991–
1999).

Przykładem innego modelu globalnego, który
w omawianym okresie został znacząco rozbudowany,
jest amerykański model International Futures (IFs) au-
torstwa B.B. Hughesa. Pierwsza generacja modelu IFs
powstała w latach 1980–81 w wersji dydaktycznej [Hu-
ghes 2001] i była uruchamiana na komputerach sta-
cjonarnych. Przy jej opracowaniu autor skorzystał z wła-
snych doświadczeń oraz z doświadczeń innych specja-
listów z zakresu modelowania globalnego, zebranych
w trakcie budowy wcześniejszych modeli7). W modelu
odwzorowano głównie trzy następujące podsystemy: de-
mografię, energię oraz żywność, a świat podzielono na
10 regionów. W roku 1985 powstała pierwsza mikro-
komputerowa wersja modelu IFs8). Ze względu na nie-
wielkie możliwości techniczne ówczesnych kompute-
rów osobistych była to wersja znacznie prostsza od
pierwszej. W roku 1993 opracowano trzecią generację
modelu IFs, pracującą na platformie WINDOWS [Hu-
ghes 2003]. W stosunku do poprzedniej poprawiono
jakość odwzorowania wszystkich dotychczasowych pod-
systemów oraz dołączono nowe, obejmujące problema-
tykę społeczno-polityczną oraz zagadnienia środowiska
naturalnego. Zaadoptowano ponadto podsystem „go-
spodarka” opracowany wcześniej przez B. Hughesa dla
modelu GLOBUS (Generating Long-Term Options By
Using Simulation). Mimo że wyżej scharakteryzo-
wane modele IFs zostały opracowane głównie na po-
trzeby dydaktyki, to były one także wykorzystywane
w praktyce gospodarczej (między innymi do opracowa-
nia prognoz dotyczących przyszłości świata w ramach
przedsięwzięcia The Millenium Project [Glenn, Gordon
1999]). Kolejną, czwartą generację modelu IFs zbudo-
wano w latach 2000–2004 z inicjatywy General Motors,
CIA oraz Komisji Europejskiej. Dla każdej z tych orga-
nizacji opracowano odrębną wersję modelu. W wersji
przewidzianej dla General Motors, zwanej Consumer
Values Trends Analysis, bardzo szczegółowo odwzoro-
wano aspekty demograficzne oraz problemy zmian pre-
ferencji u konsumentów. Wersja przygotowana dla CIA
zawierała bardziej szczegółowe odwzorowanie proble-
mów społeczno-politycznych i to zarówno krajowych,
jak i międzynarodowych. Natomiast w wersji opraco-
wanej dla Komisji Europejskiej szczególnie precyzyj-
nie odwzorowano aspekty gospodarcze oraz problemy
środowiska naturalnego [Hughes 2003]. Ostatnia ge-
neracja modelu IFs pozwala na opracowywanie prognoz
dotyczących przyszłości świata w latach 2000–2100. Od-
wzorowano w niej 164 państwa. Obecnie (rok 2005)
opracowywana jest piąta generacja tego modelu. Zda-
niem B. Hughesa prace nad nią potrwają – podobnie,
jak w przypadku poprzednich wersji – kilka lat.

Inną, charakterystyczną cechą omawianego okre-
su – z punktu widzenia problematyki modelowania
globalnego – było (i nadal jest) rosnące przekonanie
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wielu specjalistów o potrzebie edukacji społeczeństwa
w zakresie potencjalnych zagrożeń dla przyszłości
świata, wynikających z tzw. problemów globalnych.
Do działań, które w tym kierunku podjęto, należy
między innymi zaliczyć:
� Propozycję utworzenia na wyższych uczelniach no-
wej specjalności o nazwie „modelowanie globalne”,
propozycję zorganizowania centrów, instytutów i wy-
działów modelowania globalnego oraz zorganizowa-
nia komputerowej bazy danych, dostępnej w trybie on-
line, zawierającej modele globalne i ich dokumentację
oraz archiwa danych empirycznych wymaganych przez
te modele [Chadwick 2000].
� Zrealizowanie na początku lat 90. przedsięwzięcia
„przeniesienia” wybranych modeli globalnych z kom-
puterów stacjonarnych oraz z minikomputerów na
komputery klasy PC. Było ono głównie dziełem
P. Breckego i objęło 6 następujących modeli [Brecke
1993]: WORLD2, WIM, IFs, RW-3 (Regional World
III), IWM (Integrated World Model), GLOBUS (Gene-
rating Long-Term Options by Using Simulation). Ce-
lem tego przedsięwzięcia było bezpłatne udostępnie-
nie wyżej wymienionych modeli wszystkim zaintere-
sowanym, a przede wszystkim dydaktykom oraz ba-
daczom. Innym przedsięwzięciem, któremu przyświe-
cały zbliżone cele, był zapoczątkowany w roku 1989
projekt The Earth Systems Project, zmierzający do
„stworzenia dostępnych, zrozumiałych wersji istot-
nych modeli globalnych” [Simons 2005, s. 1]. Zainte-
resowanym udostępniono opisy oraz programy kom-
puterowe dwóch modeli globalnych: modelu WORLD3
oraz modelu zwanego Gaia Hypothesis and Daisy-
world. Kolejnym przedsięwzięciem o charakterze dy-
daktycznym, zapoczątkowanym w latach 90. jest kom-
puterowy system o nazwie GLOBESIGHT (skrót od
GLOBal foreSIGHT), opracowany na amerykańskim
Case Western Reserve University we współpracy
z UNESCO. Baza tego systemu zawiera dane ze 196
krajów. System zbudowano na podstawie filozoficz-
nych oraz metodologicznych podstaw przedstawionych
przez A.M. Mesarovica w pracy [Mesarovic, McGin-
nis, West 1996]. Ma on charakter modelu globalnego
i jest wykorzystywany na kilku uczelniach z całego
świata w ramach kierowanego przez Mesarovica kon-
sorcjum – Globally-Oriented University Education
Consortium.

dr inż. Waldemar Rzońca
Instytut Organizacji i Zarządzania
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PRZYPISY
1) LAWM był pierwszym modelem „normatywnym”, tzn. ta-

kim, który nie przepowiadał tego, co stanie się, jeżeli chwi-
lowe (aktualne) tendencje globalnych zjawisk utrzymają
się w przyszłości, lecz który „szkicował sposób osiągnięcia
ostatecznych celów świata wolnego od zacofania i ubóstwa”
[Bruckmann 2001, s. 16].

2) Niektóre ze zbudowanych wcześniej modeli przekształco-
no w gry strategiczne, w których uczestnicy (najczęściej
studenci) odgrywali role przywódców ówczesnych bloków
politycznych lub przywódców organizacji międzynarodo-
wych. Za pomocą niektórych gier symulowano między in-
nymi kryzysy zimnowojenne.

3) Zaprzestano między innymi finansowania radzieckiego
modelu SIM-GDP [Brecke 2005] oraz brytyjskiego mode-
lu SARUM, które – jak się twierdzi – „zniknęły” pod ko-
niec lat 80. Zdaniem S. Cole’a [Cole 1997] jedynym mode-
lem globalnym – spośród wszystkich, których budowę wcze-
śniej finansował rząd (jakiegoś) państwa – pozostał w la-

tach 80. japoński model Futures of Global Interdependan-
ce (FUGI).

4) Zgodnie z wcześniejszymi uwagami nie był to zatem w peł-
ni model globalny.

5) GEWS jest skrótem od Global Early Warning System (Glo-
balny System Wczesnego Ostrzegania).

6) Od strony technicznej – zbudowano 200 wzajemnie ze sobą
powiązanych modeli symulacyjnych.

7) Chodzi tutaj o następujące modele [Hughes 2001]: model
Mesarovica–Pestela (WIM), model Leontiefa (WIOM), mo-
del fundacji Bariloche (LAWM) oraz model SARUM (Sys-
tems Analysis Research Unit Model).

8) IFs był pierwszym modelem globalnym, który uruchomio-
no na mikrokomputerze.
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