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W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU –
PRZEGLĄD EFEKTÓW DZIAŁAŃ W POLSCE
TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT –
REVIEW OF EFFECTS OF ACTIONS IN POLAND
DOI: 10.15611/pn.2015.401.33
Streszczenie: Głównym celem, do którego dążą wszystkie kraje i narody świata, jest rozwój
społeczno-ekonomiczny. W idealnych warunkach jest on procesem, dzięki któremu państwa
starają się podnieść dobrobyt swoich obywateli. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wytycza kierunki przyszłego rozwoju świata z poszanowaniem środowiska przyrodniczego, w którym procesy rozwojowe się odbywają. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wzrostu
gospodarczego, przybliżenie koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz pokazanie, na podstawie analizy wybranych wskaźników statystycznych, na jakim etapie wdrażania koncepcji
zrównoważonego rozwoju znajduje się Polska.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, kryzys społeczno-gospodarczo-ekologiczny, rozwój społeczno-gospodarczy Polski.
Summary: All countries and nations worldwide are committed to achieving the socioeconomic development as the main goal of their activities. Within ideal conditions it is the
process the states use to improve well-being of their citizens. Sustainable development concept
sets directions for the future world development with respect for the natural environment
in which human activities take place. This article aims to identify the factors of economic
growth, to draw the concept of sustainable development, and to show, based on an analysis of
selected statistical indicators, what stage Poland is as far as the implementation of the concept
of sustainable development.
Keywords: sustainable development, socio-economic-ecological crisis, socio-economic
development of Poland.

1. Wstęp
Wielu współczesnych przedstawicieli nauki, polityki i praktyki jest skłonnych przyjąć, że obserwowany kryzys w wymiarze społeczno-gospodarczo-środowiskowym
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jest jednym z podstawowych, obok kryzysu finansowego, problemów współczesnego świata. Należy jednak pokreślić, że opracowując koncepcję reform czy założenia
polityki gospodarczej, w tym również polityk sektorowych, decydenci zazwyczaj
nie zwracają uwagi na to, że wzrost produktu krajowego, wyższa wydajność kapitału, większa konkurencyjność ofert, wchodzenie gospodarek na rynek światowy
ociera się o problem granic tolerancji ze strony środowiska przyrodniczego, w którym te procesy się odbywają. Często ignoruje się bariery środowiskowe w imię realizacji nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego.
W dużym stopniu naruszenie równowagi ekosystemu i bezpieczeństwa ekologicznego powstaje w wyniku wyboru sposobu prowadzenia działalności gospodarczej i
modelu konsumpcji oraz przekonania o decydującym dla rozwoju znaczeniu akumulacji kapitału.
Głównym celem, do którego dążą wszystkie kraje i narody świata, jest rozwój
społeczno-ekonomiczny. W idealnych warunkach jest on procesem, dzięki któremu
państwa starają się podnieść dobrobyt swoich obywateli. Dlatego też w ostatecznym
podsumowaniu sukces rozwoju społeczno-gospodarczego zawsze powinno się oceniać z punktu widzenia poprawy jakości życia społeczeństwa. Na obecnym etapie
rozwoju cywilizacji nie można powstrzymać dążenia do rozwoju ekonomicznego.
Jest on często traktowany jako obowiązek. Jest to proces dynamiczny, w który nie
jest, jak dotąd, znany ani punkt końcowy tego procesu, ani też ostateczny poziom,
jaki można osiągnąć w jego wyniku. Kraje uprzemysłowione nie ustają w poszukiwaniu nowych sposobów i metod wykorzystywania zasobów naturalnych oraz
poprawy warunków, w jakich żyją ich obywatele. Kraje mniej rozwinięte usiłują
natomiast osiągnąć taki poziom dobrobytu, jakim cieszą się kraje uprzemysłowione.
W literaturze światowej i na różnych forach międzynarodowych toczy się dyskusja nad koncepcją zrównoważonego rozwoju. Obejmuje ona coraz szerszy zakres
podmiotowy i przedmiotowy. Włączają się do niej przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Koncepcję zrównoważonego rozwoju coraz częściej postrzega się
w aspekcie cywilizacyjnym, a względnie rzadziej w ekologicznym. Cywilizacyjny
aspekt koncepcji obejmuje poszukiwanie, sprawdzanie i wdrażanie nowych form
rozwoju społeczno-gospodarczo-ekologicznego, z zastosowaniem coraz nowszych
technologii, nowych rodzajów i źródeł energii oraz nowych form komunikacji społecznej i aktywności społeczeństwa.
Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na realizację
koncepcji zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Autor identyfikuje podstawowe czynniki rozwoju i pokazuje na podstawie analizy danych ekonomicznych i środowiskowych, na jakim etapie wdrażania koncepcji
zrównoważonego rozwoju znajduje się Polska.

364

Barbara Pawłowska

2. Charakterystyka współczesnych czynników rozwoju
społeczno-gospodarczego
We współczesnym świecie zaobserwować można różnice w poziomie rozwoju gospodarczego krajów i naukowcy zastanawiają się, co je spowodowało. Przyczyn zacofania lub sukcesu danego kraju poszukiwać można zarówno w uwarunkowaniach
historycznych, położeniu geograficznym, jak i w dostępie do ważnych gospodarczo
surowców. Problemy te są przedmiotem badań wielu nauk, w tym również nauk
ekonomicznych. Nauki ekonomiczne rozróżniają pojęcia „rozwoju gospodarczego”
i „wzrostu gospodarczego”, przy czym rozwój gospodarczy jako pojęcie szersze
obejmuje wzrost gospodarczy (który prezentuje zmiany ilościowe w gospodarowaniu) oraz wszelkiego rodzaju zmiany jakościowe i strukturalne, które wynikają
z postępu cywilizacyjnego [Noga 2008]. Należy tu również pamiętać, że rosnąć to
znaczy zwiększać się pod względem rozmiaru poprzez przyswajanie lub przyrost
substancji, natomiast rozwijać się oznacza poszerzać albo realizować swoje możliwości, które prowadzą do pełniejszego lub lepszego stanu. Jeśli coś rośnie – staje się
ilościowo większe, gdy coś rozwija się – staje się jakościowo lepsze lub przynajmniej inne [Skawińska, Sobiech, Nawrot 2002].
Rozwój gospodarczy można też traktować jako wieloaspektowy proces zmian
zasad konkurencji i współpracy gospodarczej, przekształceń instytucjonalnych czy
zdolności społeczeństwa do popierania nowych rozwiązań oraz zmian form organizacji [Chmielak 2002]. Według szwedzkiego ekonomisty G. Myrdala rozwój to
ruch w górę całego systemu społecznego, a nie tylko produkcji (podziału i sposobu
produkcji), ale także poziomu życia, instytucji, postaw ludzkich i polityki [Piasecki
2003].
Wyjaśnienie przyczyn obserwowanego współcześnie zróżnicowania poziomu
rozwoju świata ma fundamentalne znaczenie dla nadania właściwego kształtu polityce gospodarczej poszczególnych państw, a tym samym wsparcia ich rozwoju
[Matkowski 2005]. Gospodarka każdego kraju ma sobie właściwy potencjał wzrostu
(rozumianego jako ilościowy element rozwoju), którego tempo zależy od różnych
czynników obiektywnych i subiektywnych [Jeliński 2007]. Do tych pierwszych zalicza się stan zasobów naturalnych, położenie geograficzne, potencjał demograficzny, mentalność społeczeństwa i już osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego. To
one determinują wielkość owego potencjału wzrostu, który zależy też od czynników subiektywnych. Do tych ostatnich należy zaliczyć uwarunkowania historyczne, sprawność instytucji państwowych, jakość prawa gospodarczego i koncepcje polityki gospodarczej. To czynniki subiektywne decydują, w jakim stopniu potencjał
ten zostanie wykorzystany [Próchniak 2009].
Jednym z najnowszych podejść analitycznych do problematyki czynników
wzrostu gospodarczego jest ich podział na tzw. płytkie i głębokie determinanty
[Brodzicki, Ciołek 2007]. Podział ten odgrywa również coraz większą rolę w wy-
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jaśnianiu ciągle pogłębiających się różnic w ogólnym poziomie rozwoju gospodarczego. Płytkie determinanty wzrostu to czynniki będące wynikiem dekompozycji
wzrostu na jego części składowe w ramach tzw. rachunkowości wzrostu (growth
accounting). Wyróżnia się tutaj przede wszystkim akumulację czynników produkcji
– kapitału fizycznego, pracy, kapitału ludzkiego i innych, w zależności od przyjętej
struktury funkcji produkcji, oraz wartość rezydualną, tzn. niewynikającą z procesu
akumulacji czynników produkcji.
Głębokie determinanty wzrostu obejmują natomiast geografię, integrację oraz
instytucje. Według D. Rodrika jedynym głębokim czynnikiem determinującym
wzrost o charakterze stricte egzogenicznym jest geografia, rozumiana jako zespół
czynników powiązanych z lokalizacją, a tym samym związana m.in. z położeniem
geograficznym na kuli ziemskiej, wyposażeniem w zasoby naturalne, klimatem,
położeniem nad poziomem morza czy dostępem do morza etc. Integracja oraz instytucje mają charakter częściowo endogeniczny [Rodrik 1999]. Geografia wpływa przede wszystkim na otwartość. Peryferyjność położenia w stosunku do innych
gospodarek oznacza znaczący wzrost kosztów transportu i ma decydujący wpływ
negatywny na intensywność wymiany (zgodnie z modelami grawitacji wymiany
handlowej) [Pawłowska i in. 2006].Wraz z postępującym procesem globalizacji gospodarki światowej stopień otwarcia gospodarek powoli wzrasta, co oznacza, że
wzrost gospodarczy, a tym samym rozwój społeczno-gospodarczy, w coraz większym stopniu staje się uzależniony od wzajemnych powiązań.

3. Założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju
Wobec złożoności procesów rozwojowych współczesnego świata aktualny staje się
dziś, podobnie jak w okresie powojennym, dylemat holizmu czy indywidualizmu
jako metodologicznej podstawy dobrej teorii w naukach społecznych. Rodzą się
również dylematy harmonizowania efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości
społecznej, pytania o mechanizmy, instytucje i inne warunki zdolności gospodarki
krajowej i światowej do sprostania wyzwaniom rozwojowym współczesności i zapobiegania zagrożeniom egzystencji różnych grup społecznych, narodowych czy
też całej cywilizacji.
Współczesnej działalności człowieka towarzyszy bardzo silne sprzężenie między rozwojem gospodarczym i społecznym a środowiskiem przyrodniczym. Intensyfikacja wykorzystania kapitału naturalnego ciągle ulega pogłębieniu, a wyrazem
tego jest groźba wyczerpania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Dokonujący
się przełom naukowo-techniczny odbywa się w środowisku modernizacji zorientowanej na rynek światowy, czyli w dobie globalizacji. Globalna gospodarka nie
posiada, jak dotąd, odpowiednich mechanizmów kontroli społecznej i politycznej.
Stąd też rozwija się ona żywiołowo, prowadząc do narastania wielu zagrożeń środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, i zdrowotnych, posiadając coraz bardziej
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charakter „globalnego społeczeństwa ryzyka”. Zmiany te określane są pojęciem
kryzysu społeczno-gospodarczo-środowiskowego.
W latach 80. XX wieku jako odpowiedź na pojawiające się zagrożenia powstała
koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Można by ją określić jako koncepcję trwałego, samopodtrzymującego się rozwoju. Za twórców tej
koncepcji rozwoju gospodarczego uważa się D. Pearce’a, E. Barbiera, A. Markandya
i R. Turnera [Pearce, Barbier, Markandya 1990]. W prostej linii nawiązuje ona do
raportów Klubu Rzymskiego, a szczególnie do raportu dotyczącego granic wzrostu
gospodarczego, proponującego zerowy wzrost gospodarczy, gdyż tylko taki wzrost
zahamuje degradację środowiska naturalnego człowieka [Meadows i in. 1973].
Zrównoważony rozwój to kategoria, której można przypisać różne znaczenia.
Po pierwsze, jest to pewna kategoria teoretyczna, formułowana w kontekście teorii i modeli wzrostu gospodarczego, przeciwstawiana takiemu rozumieniu procesu
wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie występuje w teoriach wzrostu
głównego nurtu współczesnej ekonomii. Po drugie, jest to kategoria odnosząca się
do polityki gospodarczej czy też polityki wzrostu gospodarczego. Po trzecie, jest to
kategoria normatywna, czyli pewien postulowany wzorzec wzrostu gospodarczego
i dobrobytu społecznego, wyrastający z obserwacji i krytyki historycznych trendów
rozwoju, mających miejsce w krajach wysoko rozwiniętych, a w szczególności będący reakcją na współczesny kryzys surowcowo-energetyczny i środowiskowy. Po
czwarte, zrównoważony rozwój to pewna nowa idea społeczno-filozoficzna, a więc
próba nowego określenia czy zrewidowania dotychczasowego sposobu pojmowania,
relacji człowiek (społeczeństwo) – środowisko przyrodnicze – gospodarka [Fiedor
2004].
W interpretacji terminu „zrównoważony rozwój” można zidentyfikować dwa
podejścia: wąskie (pochodzące od ekorozwoju) oraz szerokie – kojarzone z ładem
zintegrowanym. W pierwszym ujęciu rozumienie istoty zrównoważonego rozwoju
sprowadza się do definicji przyjętej dla ekorozwoju, który wiąże się ściśle z pojęciem
kapitału naturalnego, oraz zasadą jego trwałości co najmniej w wersji wrażliwej.
Szersza interpretacja terminu oparta jest na koncepcji ładu zintegrowanego. Podstawą takiej interpretacji jest uznanie koncepcji za całościowy, nowy paradygmat
generujący, w ramach co najmniej antropocentrycznego systemu wartości, nową
wizję ładu zintegrowanego. Na rys. 1 przedstawiono szerszą interpretacje zrównoważonego rozwoju.
Blisko czterdziestoletni rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju zaowocował powstaniem bardzo licznych podejść do interpretacji tego pojęcia, skutkujących
zarówno różnorodnym definiowaniem terminu, jak i wielokierunkowym zastosowaniem koncepcji. Analizując definicje zrównoważonego rozwoju, można stwierdzić, iż zawierają one kilka wspólnych elementów. Można je ująć w następujące
ustalenia [Pawłowska 2013]:
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• Wzrost
• Efektywność
• Trwałość

• Ubóstwo
• Dziedzictwo/kultura
• Konsultacje społeczne

• Bioróżnorodność
• Zasoby naturalne
• Zanieczyszczenia

SPOŁECZEŃSTWO

• Wartościowanie środowiska;
• Internalizacja kosztów zewnętrznych

• Sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa;
• Pomoc celowa

GOSPODARKA

ŚRODOWISKO

Rys. 1. Wizja zrównoważonego rozwoju
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Manashinghe 1993].

1. Jest to typ rozwoju społeczno-ekonomicznego, a więc jest realizowany przez
człowieka i przebiega w technosferze, która musi być traktowana jako część środowiska przyrodniczego.
2. Jest to koncepcja międzypokoleniowa, tak więc może być realizowana tylko
przy zachowaniu równowagi, uwzględniając potrzeby przyszłych pokoleń, z potrzebami współcześnie żyjących ludzi.
3. Ten typ rozwoju jest procesem integrującym wszelkie działania człowieka,
tj.: sferę ekonomiczną, społeczną, środowiskową oraz przenikającą je wszystkie sferę przestrzenną w powiązaniu z polityczno-instytucjonalną.
4. Ten typ rozwoju powinien prowadzić do maksymalnego zrównania możliwości zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców Ziemi.

4. Polska na drodze zrównoważonego rozwoju – efekty działań
Polska, uczestnicząc w Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w 1992 r. oraz podpisując trzy dokumenty o charakterze deklaratywnym:
Deklarację z Rio na temat środowiska i rozwoju, Program Działań Agenda 21, De-
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klarację zasad zrównoważonego zarządzania lasami, oraz dwie umowy globalne:
Konwencję w sprawie zmian klimatu i Konwencję o różnorodności biologicznej,
zobowiązała się do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju [Pawłowska 2013].
W 1991 r. Sejm RP przyjął Politykę Ekologiczną Państwa, która określiła cele
i kierunki działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Był to pierwszy tego typu
strategiczny i kompleksowy program działania w kraju. Powstanie tego dokumentu
zbliżyło Polskę do państw, które za podstawę dalszego rozwoju społecznego oraz
gospodarczego uznały ideę zrównoważonego rozwoju [Polityka ekologiczna 1991].
Koncepcja zrównoważonego rozwoju została uznana za zasadę konstytucyjną
i umieszczona w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
[Konstytucja 1997].
W tej części artykułu zostaną przedstawione wybrane mierniki pokazujące sytuację w Polsce w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. W ciągu ostatniej
dekady wzrost gospodarczy wykazywał w Polsce tendencje rosnące. Dodatkowo
Polska gospodarka jako jedyna w Europie nie wykazywała zahamowania wzrostu
w czasie światowego kryzysu gospodarczego. W latach 2000–2013 roczne tempo
wzrostu PKB wyniosło 3,6%, w porównaniu z 1,7% w krajach OECD. W latach
2012–2013 gospodarka polska wyraźnie zwolniła, ale już w 2014 r. PKB wzrósł
o 3,3%, a w 2015 prognozuje się jego wzrost o 3,4% [GUS 2015]. Porównanie PKB
w Polsce i krajach OECD przedstawiono na rys. 2.
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Rys. 2. Tendencje w PKB w Polsce i OECD w okresie 2000–2013
Źródło: [OECD 2014a].

W badanym okresie 2000–2013 PKB w Polsce wzrósł o 58,5%, podczas gdy
w krajach OECD ten wzrost wyniósł tylko 24%. Polska wciąż jednak należy do pięciu krajów o najniższym PKB na mieszkańca wśród krajów OECD. W ostatniej de-
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kadzie obserwuje się zmniejszenie tego dystansu, ale nadal te różnice są znaczące,
zwłaszcza w ujęciu regionalnym. Dochód na mieszkańca w stolicy regionu mazowieckiego przekracza średnią UE, a regiony wschodnie (Lubelskie, Podkarpackie)
są jednymi z najbiedniejszych w UE [OECD, 2015].
Polska ma silną bazę przemysłową. Przemysł i budownictwo stanowią 33%
PKB, powyżej średniej OECD (27%). Usługi tworzą około 63%, podczas gdy rolnictwo stanowi prawie 4% [OECD 2014a]. Na rys. 3 przedstawiono trendy w krajowej
konsumpcji materiałów (Domestic Material Consumption), PKB oraz produktywność materiałową w latach 2000–2011.
Troska o zasoby naturalne i zrównoważone zarządzanie nimi jest warunkiem
sprawnego funkcjonowania gospodarki w długofalowym horyzoncie czasowym.
W tym zakresie Polska ma jeszcze wiele do zrobienia. W szczególności dotyczy
to materiałochłonności i energochłonności, która jest znacząco wyższa od średniej
unijnej i krajów OECD. Ograniczenie zużycia surowców i energii będzie skutkować
nie tylko zmniejszeniem kosztów funkcjonowania gospodarki w przyszłości, ale
również zmniejszeniem presji na wszystkie komponenty środowiska.
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Rys. 3. Tendencje w PKB, zużyciu krajowych zasobów oraz wskaźnik produktywności materiałowej
w latach 2000–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie [OECD 2014a].
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Miarą materiałochłonności gospodarki jest wskaźnik produktywności materiałowej liczony jako relacja PKB do krajowej konsumpcji materiałów (KKM), tak
więc im wyższa wartość tego wskaźnika, tym mniej materiałów wykorzystuje się
na wytworzenie jednostki PKB. Wskaźnik produktywności materiałowej dla Polski,
według danych OECD, w latach 2000–2011 wzrósł z 0,36 do 0,4, przy czym średnia
wartość tego wskaźnika dla wszystkich krajów OECD wzrosła w tym samym czasie
z 1,23 do 1,3. Porównując wartość tego wskaźnika w UE, można wskazać, że wartość wskaźnika osiągnięta przez Polskę, podobnie jak w przypadku innych nowych
krajów członkowskich UE, jest znacząco niższa od średniej unijnej, co świadczy
o wysokiej materiałochłonności gospodarki. Wraz ze zmianą struktury gospodarki, prowadzącą do coraz powszechniejszego stosowania nowoczesnych technologii,
wskaźnik ten będzie wzrastał. Niemniej jednak niezbędne jest zintensyfikowanie
działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania surowców.
2000 = 100
100

80

60

40

20

0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

Energochłonność energii pierwotnej
Energochłonność energii finalnej
Energochłonność energii elektrycznej
Rys. 4. Tendencje w energochłonności polskiej gospodarki w latach 2000–2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie [OECD 2014a].
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Kolejnym ważnym wskaźnikiem świadczącym o zrównoważeniu gospodarki
jest wskaźnik energochłonności. Pomimo wielu działań podejmowanych na rzecz
zmniejszenia energochłonności gospodarki, polska gospodarka pozostaje jedną
z najbardziej energochłonnych w Unii Europejskiej, ze wskaźnikiem energochłonności ponaddwukrotnie przewyższającym średnią krajów UE.
Głównym źródłem energii w Polsce są zasoby nieodnawialne. Spośród nośników energii pierwotnej w polskiej gospodarce wciąż dominuje węgiel kamienny
(52,2% zużycia ogółem nośników energii w 2012 r.), chociaż jego udział w ogólnym
zużyciu nośników energii maleje (spadek o 10% w stosunku do roku 1998).
Średni wskaźnik energochłonności gospodarki dla państw UE spadał w omawianym okresie w tempie ponad 2% rocznie, zgodnie z założeniami zrównoważonej polityki energetycznej, której celem jest dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy
bezpieczeństwem energetycznym, zaspokojeniem potrzeb społecznych obecnych
i przyszłych pokoleń, konkurencyjnością gospodarki oraz ochroną środowiska.
W Polsce obserwuje się również spadek tego wskaźnika o 31% w okresie 2000–
–2013, co daje średnioroczne tempo spadku na poziomie 1,9%. Pozytywną oznaką
dekarbonizacji gospodarki jest rosnący udział odnawialnych źródeł energii OZE
w bilansie energetycznym kraju. W 2013 r. energia z OZE stanowiła 8,6%, przy
nieco ponad 4% w 2000 r.

5. Zakończenie
Zasoby środowiska są jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego –
stanowią surowiec dla gospodarki i wpływają na jakość życia społeczeństwa. Procesy pozyskiwania i przetwarzania zasobów, użytkowania produktów, a następnie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, mogą powodować wielowymiarową presję na wszystkie komponenty środowiska. Dlatego istotne jest właściwe gospodarowanie zasobami, tzn. takie, by proces gospodarowania w całym cyklu życia produktów był jak najmniej szkodliwy dla środowiska oraz zapewniał dostęp do nich
przyszłym pokoleniom. Zrównoważone wykorzystanie zasobów stanowi kluczowy
element dobrobytu w długim horyzoncie czasowym.
W zakresie wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju Polska ma jeszcze
wiele do zrobienia. W szczególności dotyczy to poprawy wydajności wykorzystania surowców i materiałów oraz poprawy w zakresie energochłonności, zwłaszcza
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dotychczasowe działania przyniosły
już wymierne rezultaty w postaci obniżenia emisji CO2, co dowodzi oddzielenia
wzrostu gospodarczego od wielkości emisji. Jednak konieczne jest wzmożenie wysiłków prowadzących do dywersyfikacji źródeł energii i rozluźnienia zależności od
węgla, poprzez większy udział OZE. Nie będzie to możliwe bez odpowiednich mechanizmów koordynacji i oceny prowadzonych działań polityki. Istnieje ryzyko, że
dotychczasowe rezultaty mogą zostać utracone, jeśli nie będzie się konsekwentnie
prowadzić działań w kierunku niskoemisyjnej gospodarki zielonego wzrostu gospodarczego.
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