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KONCEPCJA ZIELONEJ GOSPODARKI  
JAKO ODPOWIEDŹ NA KRYZYS GOSPODARCZY 
I ŚRODOWISKOWY*

Streszczenie: Globalny kryzys finansowy sprawił, że powszechne stało się przekonanie, iż 
powrót do stanu sprzed kryzysu jest niemożliwy, że konieczna jest nowa koncepcja rozwoju 
dopasowana do zmieniającej się globalnej gospodarki. Debata zbiegła się w czasie z two-
rzeniem nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej Europa 2020 i miała znaczący wpływ na 
jej kształt. Centralnym elementem strategii, przenikającym wszystkie inne jej aspekty, stała 
się koncepcja zrównoważonego rozwoju i idea zielonej gospodarki. Zielona gospodarka ma 
znaczącą rolę w strukturalnej przebudowie gospodarek europejskich.

Słowa kluczowe: zielona gospodarka, „brązowa” gospodarka, kryzys, zmiany strukturalne, 
Unia Europejska.
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1. Wstęp

Globalny kryzys finansowy przyczynił się do podjęcia międzynarodowej debaty na 
temat dotychczasowego i przyszłego modelu gospodarczego. Powszechne stało się 
przekonanie, że powrót do stanu sprzed kryzysu jest niemożliwy, że konieczna jest 
nowa koncepcja rozwoju dopasowana do zmieniającej się globalnej gospodarki. De-
bata zbiegła się w czasie z tworzeniem nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej 
Europa 2020 i miała znaczący wpływ na jej kształt. Centralnym elementem strategii, 
przenikającym wszystkie inne jej aspekty, stała się koncepcja zrównoważonego roz-
woju. Istotą rozwoju UE w latach 2010-2020 będzie wprowadzenie idei zielonej go-
spodarki i zielonego rozwoju do głównego nurtu polityki unijnej oraz do wszystkich 
instrumentów finansowych, w tym do polityki spójności, polityki rolnej, polityki 
energetycznej, transportowej, polityki badań i rozwoju, a także pomocy humanitar-
nej i rozwojowej wobec krajów trzecich.

* Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/05359.
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48 Bożena Ryszawska

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zielonej gospodarki i jej obszarów 
oraz ukazanie jej rosnącej roli w strukturalnej przebudowie gospodarki. Osiągnięcie 
celu będzie możliwe w wyniku zastosowania następującej procedury analitycznej. 
Po pierwsze – zarysowanie elementów diagnozy sytuacji powstałej na skutek wie-
lowymiarowego kryzysu gospodarczego, środowiskowego i społecznego, w którego 
następstwie podważony został dotychczasowy model gospodarowania. Następnie 
przedstawienie wizji nowej, alternatywnej koncepcji gospodarki (zielonej gospodarki) 
uwzględniającej aspekty społeczne i środowiskowe. W końcu wskazanie obszarów 
wpływu nowej koncepcji na przemiany strukturalne w gospodarce.

2. Wielowymiarowy kryzys systemu ekonomicznego – finansowy, 
ekonomiczny, ekologiczny i społeczny – elementy diagnozy

Globalny kryzys podważył zaufanie wobec gospodarki wolnorynkowej i globaliza-
cji, które miały zapewnić dobrobyt wszystkim krajom. Przez wiele lat doktryny libe-
ralne zapewniały nas, że wolny i nieregulowany rynek z minimalną ingerencją pań-
stwa zapewni równowagę i wzrost gospodarczy. Ewentualne pojawiające się błędy 
w systemie gospodarczym miały być natychmiast skorygowane. J. Stiglitz zauważa, 
że kryzys zweryfikował to przekonanie, pozbawił nas wiary w samoregulującą się 
gospodarkę. Dopiero gdy globalna gospodarka znalazła się w stanie zagrożenia ist-
nienia (near-death experience), podjęto debatę na temat zmiany priorytetów i warto-
ści leżących u jej podstaw [Stiglitz 2010].

Kryzys ujawnił wiele problemów globalnych, których rozwiązanie wymaga 
współdziałania państw, poszukiwania wspólnych rozwiązań i wzięcia odpowiedzial-
ności za ich wdrożenie. Wielu naukowców w ostatnich kilku latach uczestniczyło 
w debacie na temat przyczyn, rozmiarów i wieloaspektowości kryzysu [Roubini, 
Mihm 2011; Kołodko 2011; Krugman 2009; Stiglitz 2010]. Podzielają oni przeświad-
czenie, że kryzys jest nie tylko ekonomiczny czy finansowy, ale także społeczny 
i etyczny. Wśród wielu nasilających się problemów wymieniają pogłębiające się 
dysproporcje w rozwoju gospodarczym i poziomie życia między krajami, a także 
zmiany klimatu, degradację środowiska, nadmierne zużywanie zasobów naturalnych, 
marnotrawstwo surowców i żywności generowane poprzez model produkcji i kon-
sumpcji krajów bogatych. Jednak najważniejsze okazało się ujawnienie, że rynkowy 
indywidualizm i fundamentalizm nie łączył się z odpowiedzialnością, że chciwość 
prowadziła do nieetyczności zachowań instytucji finansowych i banków, że ukrywano 
informacje o rzeczywistym stanie sektora finansowego, że nie widziano sygnałów 
ostrzegawczych płynących z gospodarki, że nie korzystano z wiedzy ekonomicznej 
dotyczącej finansów i równowagi całego systemu gospodarczego i podejmowano 
nadmierne ryzyko [Stiglitz 2010]. Bezpośrednim kosztem społecznym globalnego 
kryzysu we wszystkich jego wymiarach była utrata zaufania obywateli, klientów, 
pracowników, konsumentów do banków, instytucji finansowych, korporacji, a także 
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do instytucji publicznych i rządów, które dotąd tolerowały nieprawidłowości i za-
grożenia w tym systemie.

Kryzys uświadomił uczestnikom publicznej debaty, że powrót do dotychczaso-
wego sposobu myślenia o gospodarce nie jest możliwy. „Często sytuacja kryzysowa 
bywa oceniana jako coś przejściowego, po czym wszystko wróci do normy. Jednak 
wobec dynamiki przemian, zwłaszcza w gospodarce, pojawienia się nowych tendencji 
i rozwiązań realny powrót do przeszłości jest niemożliwy. […] w sytuacji kryzysu 
kapitalistycznego ››leczenie‹‹ i ››wyleczenie‹‹ nie może być powrotem do przeszłości, 
ale oznacza wykształcanie mniej lub bardziej innej i zdrowszej (przynajmniej począt-
kowo) wersji ustroju” [Oniszczuk 2010]. Powrót do modelu rozwoju gospodarczego 
sprzed kryzysu, opartego na nieograniczonym wzroście gospodarczym, dążeniu do 
zysku i nadmiernego ryzyka (często nieodpowiedzialnie, nieetycznie) bez uwzględ-
niania kosztów środowiskowych i społecznych nie jest możliwy [Jackson 2009]. Py-
tanie brzmi, jak głębokie i istotne będą zmiany. Odpowiedzią na to pytanie mogą być 
prowadzone obecnie debaty1 nad przyszłym rozwojem gospodarczym i społecznym, 
które skupiają się wokół idei zrównoważenia rozwoju w aspekcie gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym, stworzenia nowej równowagi między rynkiem a pań-
stwem, jednostką a wspólnotą, człowiekiem a środowiskiem.

Obecny kryzys zakorzeniony jest w wartościach i zasadach kapitalizmu, czyli 
wzroście gospodarczym, nieograniczonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych, 
samoregulującej roli rynku, roli pieniądza i zysku. Poszukiwanie przyczyn kryzysu 
wiąże się z krytyką neoliberalnego nurtu w ekonomii jako nauki, do której włączyli 
się polscy ekonomiści w ramach inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 
Fiedor zwraca uwagę na brak głębszej refleksji teoretycznej nad fundamentalnymi 
procesami gospodarczymi i trendami cywilizacyjnymi, zmieniającymi charakter go-
spodarek narodowych i światowego systemu ekonomicznego [Fiedor 2010]. Gorynia 
i Kowalski [2009] uważają, że obecny stan wiedzy ekonomicznej nie pozwala w pełni 
wyjaśnić mechanizmu kryzysu. Jeśli nie rozumiemy mechanizmu, to jego wykorzy-
stanie do ingerowania w rzeczywistość oraz do prognozowania tej rzeczywistości 
jest obciążone ryzykiem. Kwaśnicki, cytując w swoim artykule Keena, stwierdza, 
że „najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o wykazanie wpływu globalnego kryzysu 
finansowego na teorię ekonomii, jest pokazanie, że teoria neoklasyczna nie tylko jest 
zła, ale że jest niebezpieczna” [Kwaśnicki 2009]. Wywołany kryzysem finansowym 
globalny zawał gospodarczy pobudził nie tylko dyskusję na temat legitymizacji sys-
temu finansowego w obecnym kształcie, ale także trwającą już od kilku dekad debatę 

1 Przygotowanie i wdrażanie strategii Europa 2020, Global Green New Deal(UNEP 2009), Stra-
tegia Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności (2011), przygotowania do szczytu RIO+20 który odbył 
się w czerwcu 2012, Green Economy Coalition (2011). Green, fair and productive: How the 2012 Rio 
Conference can move the world towards a sustainable economy, debata 29 największych przedsię-
biorstw międzynarodowych i przygotowany raportVision 2050.The new agenda for business, WBCSD 
(2010), także scenariusze dla gospodarki UE Scenarios for One Planet Economy in Europe. Project 
OPEN (2011).
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na temat przyszłości kapitalizmu, roli państwa i modelu ustroju, który sprzyjałby 
dobrostanowi społecznemu i gospodarczemu [Mączyńska 2009]. Podobnie Płowiec 
[2009] potwierdza konieczność zweryfikowania teorii neoliberalnej. Pysz zauważa 
sporą dozę zamieszania i bezradności wobec kompleksowych i wielowymiarowych 
zjawisk kryzysowych współczesnego świata [Pysz 2009]. Woroniecki pisze, że nie jest 
to „zwykły kryzys” – i to nie ze względu na zasięg. Inne są jego korzenie, rozleglejsze 
skutki. Kryzys ten dał asumpt do ostrzeżeń pod adresem banków i polityków, by nie 
ryzykować powrotu po cichu do business as usual [Woroniecki 2011].

Świadomość natury obecnego kryzysu wyznacza ramy diagnozy sytuacji, przyczyn 
kryzysu i koncepcji wychodzenia z kryzysu. Współczesny tak powszechny kryzys 
jest trudny do zrozumienia i przeanalizowania. Dlatego też, aby móc działać i wpro-
wadzać rozwiązania, musimy zredukować tę kompleksowość i w pewnym sensie 
uprościć obraz, skupiając się na najważniejszych kluczowych aspektach oraz na 
najważniejszych punktach widzenia w ramach systemu gospodarczego, społecznego 
i politycznego [Jessop (2011)].

3. Koncepcja zielonej gospodarki jako alternatywa  
dla dotychczasowego modelu gospodarczego

Unia Europejska i liczne międzynarodowe organizacje umieściły zieloną gospodar-
kę w opracowanych strategiach. Unia Europejska pragnie stworzyć swoją przewa-
gę konkurencyjną w gospodarce, w produkcji, w rozwoju technologii, w badaniach 
i w innowacjach, wykorzystując koncepcję zrównoważonego rozwoju. Do tej pory 
Europa była liderem w rozwoju zielonej gospodarki i odnawialnych źródeł energii. 
Obecnie chce wykorzystać szansę na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
na nową wartość dodaną właśnie w ramach zrównoważonego i zielonego rozwo-
ju gospodarczego. Także Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrów-
noważonego Rozwoju RIO+20 w czerwcu 2012 roku skoncentrowana była wokół 
koncepcji zielonej gospodarki, gdzie podkreślono, że konieczne jest nowe zdefi-
niowanie gospodarki i przyjęcie nowego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego 
(green economy), zwanego „zielonym rozwojem gospodarki”, w którym szczególną 
uwagę zwraca się na kwestie ochrony środowiska. W przeciwieństwie do obecnego 
modelu (brown economy), w znacznej mierze opartego na wykorzystaniu paliw ko-
palnych i innych surowców nieodnawialnych (tab. 1), nowy model powinien czerpać 
z doświadczeń ekonomii środowiskowej oraz zapewniać właściwe relacje pomiędzy 
gospodarką i ekosystemami [Towards a Green Economy … 2011].

Zielona gospodarka jest jedną z dróg do zrównoważenia rozwoju. Jej zaletą jest 
większa konkretyzacja i operacjonalizacja zrównoważonego rozwoju. W koncepcji 
zielonej gospodarki z jednej strony widoczne jest pewne zawężenie do procesów 
gospodarczych, a z drugiej strony przymiotnik zielona sugeruje stałość obecności 
kryteriów ekologicznych. Nowym aspektem zdefiniowania zielonej gospodarki jest 
umieszczenie w niej odniesień społecznych i wartości. „Zieloność” oznacza bowiem
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Tabela 1. Cechy charakterystyczne brown economy i green economy

Brown economy Green economy
Nieograniczony wzrost gospodarczy
Oparcie na paliwach kopalnych
Intensywne zużywanie zasobów naturalnych 
(energo- i materiałochłonna)
Emisja gazów cieplarnianych
Niszczenie bioróżnorodności
Globalne nierówności społeczne
Nadkonsumpcja
Bussines as usual
Brak odpowiedzialności
Osłabienie zaufania społecznego

Oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia 
zasobów naturalnych
Odnawialne źródła energii
Efektywność energetyczna
Czysta produkcja
Ochrona bioróżnorodności
Zrównoważona konsumpcja
Sprawiedliwość międzypokoleniowa i między-
regionalna
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 
i inwestorów

Źródło: opracowanie własne.

uwzględnienie aspektów środowiskowych w każdej decyzji i procesie produkcyj-
nym w całym jego cyklu, a także szacunek dla środowiska naturalnego i jego zaso-
bów, chęć ochrony tych zasobów dla przyszłych pokoleń, czyli międzygeneracyjną 
sprawiedliwość, oraz dostępu do tych zasobów w skali globalnej. Pojawienie się 
aspektów aksjologicznych, w tym m.in. szacunku dla środowiska naturalnego, sza-
cunku dla potrzeb innych pokoleń, etyczności, zaufania i odpowiedzialności, spra-
wia, że koncepcja zielonej gospodarki staje się wielowymiarowa (wymiar ekono-
miczny, społeczny i ekologiczny).

W literaturze znaleźć można kilka definicji zielonej gospodarki, wszystkie 
one zawierają w sobie szacunek do środowiska naturalnego i uwzględniają koszty 
środowiskowe w działalności gospodarczej. W ramach Programu Środowiskowego 
ONZ (UNEP) w trakcie przygotowań do szczytu w Rio de Janeiro w 2012 roku za-
proponowano definicję zielonej gospodarki. „Zielona gospodarka wpływa na wzrost 
dobrobytu ludzi i równość społeczną, jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe 
i zużycie zasobów naturalnych” [Green Economy ... 2011]. Innymi słowy – zawiera ona 
aspekt ekologiczny, wyrażający się głównie redukcją emisji CO2 i zasobooszczędno-
ścią, oraz aspekt społeczny, polegający na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Zielona gospodarka, podobnie jak zrównoważony rozwój, jest kategorią bardzo 
szeroką i może odnosić się do różnorodnych sektorów gospodarki (energetyka, trans-
port), tematów (zanieczyszczenie, emisja CO2), zasad (zanieczyszczający płaci) lub 
polityki ekologicznej (rozumianej jako instrument ekonomiczny).

Inna definicja stworzona została w dokumencie International Chamber of Commerce: 
„Zielona gospodarka jest gospodarką, w której wzrost gospodarczy jest połączony 
z odpowiedzialnością ekologiczną, wzmacniając się wzajemnie w procesie wspierania 
postępu społecznego” [Green Economy Roadmap … 2012].

Dodatkowo zielona gospodarka może być definiowana także poprzez zestaw 
wartości i zasad, do których należą: odpowiedzialność za skutki społeczne i środowi-
skowe podejmowanych działań zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i konsumentów, 
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sprawiedliwość i równość w wymiarze globalnym, etyczność tworząca zaufanie oraz 
szacunek wobec środowiska naturalnego.

Uważa się, że zielona gospodarka najlepiej wyraża wszystkie trzy aspekty zrów-
noważonego rozwoju: ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Nakierowana jest 
na poprawę dobrobytu ludzi z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka ekologicznego 
i niedoboru zasobów naturalnych. Ta nowa ścieżka rozwoju jest zorientowana na 
nowe formy jakościowego, a nie ilościowego wzrostu wobec narastających zagrożeń 
dla kapitału naturalnego i społecznego. Międzynarodowa debata przed i w trakcie 
ostatniego szczytu RIO+20 zwróciła uwagę na potrzebę podejścia holistycznego 
i zmian strukturalnych w gospodarkach. Uznano za niezbędne zdefiniowanie zasad 
i celów polityki, która obejmowałaby wiele powiązanych ze sobą aspektów rozwoju 
i kluczowych strategii szczegółowych w celu stawienia czoła wielu wzajemnie po-
wiązanym kryzysom. Interwencja państwa jest postrzegana jako konieczna na etapie 
pobudzenia i przewodzenia procesowi zazieleniania się gospodarki.

4. Zmiany strukturalne w gospodarce –  
wyzwania dla polskiej gospodarki

Zielona gospodarka staje się czynnikiem generującym przemiany strukturalne w go-
spodarce i w życiu społecznym. Do tej pory głównym trendem tych zmian były prze-
miany związane z gospodarką opartą na wiedzy, z rolą kapitału ludzkiego, istotnym 
elementem były i są także innowacje, nowe technologie i cały sektor technologii 
informacyjnych (IT). Jednakże wyraźnie zaznaczającym się nowym trendem staje 
się wprowadzanie kryteriów środowiskowych do procesów produkcyjnych, do inwe-
stycji, do konsumpcji, co w efekcie prowadzi do powiększania się sektora zielonej 
gospodarki, do zielonego wzrostu gospodarczego wyrażającego się rosnącym udzia-
łem sektorów zielonej gospodarki w tworzeniu PKB, a także tworzeniem zielonych 
miejsc pracy.

Jak piszą autorzy raportu przygotowanego dla ONZ pod nazwą The Transition 
to a Green Economy, procesowi rozwoju zielonej gospodarki towarzyszą poważne 
zmiany w strukturze produkcji, zmiany w udziale poszczególnych sektorów gospodarki 
w tworzeniu PKB, zmiana struktury zatrudnienia, nowe kierunki inwestycji i profil 
specjalizacji gospodarki aspekcie międzynarodowym. Alternatywni „strukturaliści” 
uważają, że te zmiany są nie tylko produktem ubocznym wzrostu – są raczej podsta-
wowym motorem zmian. Wprowadzanie zielonej gospodarki jest niczym innym jak 
stałym wzrostem strategicznych szans rozwojowych dla przedsiębiorców i całych 
gospodarek. W krajach uprzemysłowionych instrumentem zielonych zmian struk-
turalnych będzie rozwój ekologicznych technologii, ekoinnowacji, badań i rozwoju 
wspierany przez aktywną politykę państwa. Polityka krajów i instytucji międzyna-
rodowych pozwoli na transformację systemu, zdynamizuje aktywność gospodarczą 
i odegra istotną rolę w procesie długoterminowego rozwoju cywilizacyjnego. Pełny 
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rozwój zielonej gospodarki obejmuje nie tylko rewolucję technologiczną, lecz także 
poważne zmiany w procesie produkcji i konsumpcji. Rewolucja technologiczna w ra-
mach zielonej gospodarki różnić się będzie od podobnych tego typu procesów w co 
najmniej trzech ważnych kwestiach: rosnącej roli polityki rządu, tworzenia globalnych 
rozwiązań instytucjonalnych wspierających rozwój technologii oraz zwiększenia 
międzynarodowej współpracy i współdziałania w zakresie badań, rozwoju i innowacji 
we wszystkich obszarach istotnych dla zielonego wzrostu [Ocampo 2011].

Unia Europejska oraz inne organizacje międzynarodowe, w tym OECD, zapo-
czątkowały serię prac nad identyfikacją szans i przeszkód dla „zielonego wzrostu”, 
przy jednoczesnym utrzymaniu tempa rozwoju gospodarczego i tworzeniu nowych 
miejsc pracy. OECD definiuje „zielony wzrost” jako dążenie do wzrostu i rozwoju 
gospodarczego przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie 
różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów natu-
ralnych. „Zielony wzrost oznacza oddzielenie efektów działalności gospodarczej 
od efektów działalności środowiskowej, a także dążenie do tego, by inwestowanie 
w środowisko stanowiło siłę napędową wzrostu gospodarczego” [Zatrudnienie 
i rozwój lokalny … 2011].

Ekologiczne firmy będą w nadchodzących dziesięcioleciach kształtować rozwój 
świata. Zielona gospodarka to pewien rodzaj rewolucji, ponieważ jej wpływ sięga 
daleko poza sferę ekonomiczną. Rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwa wspólnie 
zajmują się gigantycznymi problemami, w obliczu których stoi cały świat, tworząc 
nowe strategie rozwoju, przeciwdziałające destrukcyjnym trendom. Autorzy książki 
Zielony wzrost, zielony zysk twierdzą, że ekologiczna gospodarka kształtuje całe 
otoczenie gospodarcze i wpływa na modele prowadzenia działalności przez wszyst-
kie firmy, we wszystkich zakątkach świata. Uczestniczą w niej wszystkie branże 
gospodarki, od przemysłu motoryzacyjnego, poprzez chemiczny, po sektor usługowy. 
Przedsiębiorstwa przyjazne środowisku przynoszą zyski. Szacuje się, że wartość 
globalnego rynku w tym segmencie przekroczy 1,6 bln euro do końca 2010 roku, 
do 2020 roku zaś może sięgnąć nawet powyżej 3,2 bln euro [Henzelmann, Schaible, 
Stoever, Meditz 2011]. „Podobnie jak poprzednie zmiany, zielona rewolucja zmiecie 
z rynku te firmy, a nawet całe gałęzie przemysłu, które przeoczą jej oznaki albo je 
zignorują. […] Obecna rewolucja nie musi wpływać negatywnie na konkurencyjność 
przedsiębiorstw. Mogą one wykorzystać ją jako trampolinę, z której wybiją się do 
pierwszej ligi, o ile będą aktywnie uczestniczyć w przekształcaniu branży i ustalaniu 
nowych reguł gry” [Zielony wzrost, zielony zysk … 2011, s. 14].

Zielone technologie jako gałąź gospodarki mają obecnie wielomiliardową wartość 
i olbrzymi potencjał rozwojowy. Według autorów obroty w tym sektorze w 2010 
roku osiągnęły 1,6 bln euro z roczną stopą zwrotu na poziomie 6,5% do roku 2020. 
Technologie ekologiczne to dominujący przemysł XXI wieku [Zielony wzrost, zielony 
zysk … 2011].
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Biznes jest bez wątpienia motorem rozwoju i tworzenia miejsc pracy, jednak 
bez pomocy państwa nie rozwiąże światowych problemów. Do uporania się z tym 
gigantycznym zadaniem potrzeba nowej polityki wsparcia na poziomie krajowym, 
unijnym i globalnym [Zielony wzrost, zielony zysk … 2011].

W sektorze działalności ekologicznej wymienia się sześć głównych rynków: przy-
jazne środowisku wytwarzanie i magazynowanie energii, efektywność energetyczna 
i materiałowa, gospodarka odpadami i recykling, zrównoważona gospodarka wodna 
oraz zrównoważony transport (tab. 2).

Tabela 2. Rynki ekologiczne

Rynek Obroty w 2010 roku 
(w mld euro)

Energooszczędne technologie 639
Ekologiczna gospodarka wodna 425
Ekologiczny transport 220
Ekologiczna produkcja i magazynowanie energii 210
Efektywność materiałowa 130
Gospodarka odpadami i recykling 40

Źródło: [Zielony wzrost, zielony zysk … 2011, s. 29].

Przejście do zielonej gospodarki będzie miało wpływ na co najmniej połowę 
zasobów światowej siły roboczej – czyli ok. 1,5 mld ludzi. Zmiany będą odczuwalne 
w całej gospodarce, ale największy wpływ będą miały na osiem kluczowych sektorów: 
rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, energetyka, przemysł wykorzystujący zasoby 
naturalne, recykling, budownictwo i transport. Według nowego raportu przygotowa-
nego przez Inicjatywę na rzecz Zielonych Miejsc Pracy (Green Jobs Initiative), trans-
formacja w kierunku zielonej gospodarki może wygenerować w ciągu najbliższych 
dwóch dekad 15 do 60 mln dodatkowych miejsc pracy na całym świecie i wydobyć 
dziesiątki milionów pracowników z ubóstwa [Working towards sustainable … (2012)].

5. Zakończenie

Przedstawione powyżej zmiany strukturalne wyznaczają nowe strategiczne kierunki 
rozwoju krajów. W Polsce brakuje spójnej i przekrojowej strategii, która łączyłaby 
różne obszary polityki związane z „zieloną gospodarką”. Wyzwaniem dla naszego 
kraju jest połączenie ze sobą takich sektorów, jak: energia, przemysł, innowacyj-
ność, rolnictwo i środowisko, gospodarka, rynek pracy, szkolenia, edukacja i po-
lityka wsparcia biznesu w kontekście dążenia do osiągnięcia „zielonych” celów. 
Środowisko i gospodarka muszą być postrzegane jako wyjątkowa szansa do wyko-
rzystania. Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebny jest silny ośrodek decyzyjny oraz 
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zwiększanie świadomości na temat „zielonej gospodarki” [Zatrudnienie i rozwój 
lokalny … 2011]. Raport przygotowany dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
mówi, że należy stworzyć krótko-, średnio- i długoterminową zintegrowaną stra-
tegię, by odpowiedzieć na wyzwania „zielonej gospodarki” i w pełni wykorzystać 
możliwości gospodarcze, środowiskowe i rynku pracy, wynikające z takiej strategii 
[Zatrudnienie i rozwój lokalny … 2011]. Polscy politycy i przedsiębiorcy obawia-
li się dotąd kosztów związanych z ekologiczną modernizacją gospodarki. Jednakże 
pod wpływem regulacji unijnych Polska jest zobligowana do podejmowania działań 
dotyczących niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Wymaga to zasadniczej 
reorientacji gospodarki i podjęcia całkowicie odmiennych strategii działań politycz-
nych. Zrealizowany został projekt Niskoemisyjna Polska 2050, wskazujący na nowe 
priorytety w wielu sektorach polskiej gospodarki. Rząd przyjął założenia Narodo-
wego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowywany jest Stra-
tegiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 r. (SPA 2020) w odpowiedzi na europejską strategię adaptacji do zmian 
klimatycznych. Ponadto Ministerstwo Środowiska koordynuje też projekt Green-
evo, dotyczący zielonych technologii w Polsce i szans eksportowych w tym zakresie 
[Greenevo… 2012].

Nieuniknione przemiany strukturalne w polskiej gospodarce stanowią także ważne 
wyzwanie badawcze. Konieczne wydaje się opisanie realnie zachodzących przekształ-
ceń w gospodarce, zdiagnozowanie głównych obszarów zmian i zidentyfikowanie 
zaangażowanych w nie podmiotów gospodarczych oraz publicznych, wyodrębnienie 
instrumentów ekonomicznych i finansowych wspierających przechodzenie do zielonej 
gospodarki oraz ocenienie wynikających z transformacji kosztów i korzyści.
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THE CONCEPT OF THE GREEN ECONOMY AS AN ANSWER  
TO THE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CRISIS

The global financial crisis confirmed that a return to the previous state is impossible and we 
need a new concept of economic and social growth adapted to the changing global economy. 
The new European Union`s strategy Europe 2020 emphasizes sustainable development and 
green economy as force of future development. The green economy has a significant role in 
the structural changes in European economies.
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