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Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Development of the Green Economy on the Example
of the Visegrad Group
Synopsis. Zmiany zachodzące w gospodarce Ğwiatowej, a w szczególnoĞci relacje miĊdzy aspektami
ekonomicznymi, Ğrodowiskowymi, spoáecznymi czy politycznymi staáy siĊ punktem wyjĞcia do
rozwaĪaĔ nad ĞcieĪką rozwoju spoáeczno-gospodarczego. Za jedno z nowych podejĞü, uznaü moĪna
koncepcjĊ - green economy. Wzrost znaczenia tego podejĞcia upatruje siĊ w rosnących ograniczeniach
utrzymania dáugofalowego wzrostu w tradycyjnym podejĞciu zgodnie z modelem Solowa
i wystĊpowania okresowo znacznych odchyleĔ uzyskiwanych wyników rocznych od stanu
równowagi. Odnosząc siĊ do tego problemu za cel artykuáu przyjĊto wskazanie uwarunkowaĔ
rozwoju zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W celu identyfikacji oraz okreĞlenia
oddziaáywania poszczególnych czynników ekonomicznych, spoáecznych i Ğrodowiskowych na rozwój
sektora zielonej gospodarki zastosowano regresjĊ panelową. Zakres czasowy obejmuje lata 20042016. Ze wzglĊdu na brak uniwersalnej metody oceny stopnia rozwoju tej koncepcji, przeprowadzone
badanie moĪe byü uznane za jedną z propozycji w ramach przedmiotu literatury. Uzyskane w ten
sposób wyniki mogą sáuĪyü do interpretacji uwarunkowaĔ rozwoju zielonej gospodarki
Sáowa kluczowe: zielona gospodarka, Grupa Wyszehradzka, wskaĨniki pomiaru, elementy zielonej
gospodarki
Abstract. Changes in the world economy, and in particular relations between the economic,
environmental, social and political aspects, have become the starting point for reflection on the path of
socio-economic development. One of the new approaches is the green economy. The importance of
this approach is reflected in the growing constraints to sustain long-term growth in the traditional
approach according to the Solow model and the occurrence of periodic significant deviations from the
state of equilibrium. Referring to this problem, the aim of the article was to indicate the determinants
of the green economy development in the Visegrad Group countries. Panel regression was used to
identify and characterize the nature and impact of individual economic, social and environmental
factors on the development of the green economy sector. Time range covers the years 2004-2016. Due
to the lack of a universal method for evaluating the degree of development of this concept, the study
conducted may be considered one of the proposals within the literature. The results obtained in this
way can be used to interpret the determinants of green economy development.
Key words: green economy, elements of green economy, indicators of monitoring, Visegrad countries
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Wprowadzenie
DziaáalnoĞü gospodarcza wiąĪe siĊ nierozerwalnie z niebezpieczeĔstwem
pogáĊbiającej siĊ degradacji Ğrodowiska przyrodniczego. Ujawniająca siĊ dotychczas w
róĪnej
skali
i zakresie nieefektywnoĞü wykorzystania zasobów, nadmierna degradacja kapitaáu
naturalnego oraz niesprawiedliwoĞü spoáeczna zainicjowaáy poszukiwanie nowych
priorytetów oraz kierunków dáugoterminowego rozwoju. Przyjmuje siĊ, Īe jedynie
zbiorowe dostosowanie gospodarcze w skali globalnej moĪe przyczyniü siĊ niwelowaniu
negatywnych skutków degradacji Ğrodowiska i zmian klimatu (Stern, 2006). W
miĊdzynarodowych debatach podkreĞla siĊ, Īe dziaáania te powinny byü ukierunkowane na
zrównowaĪony rozwój. Koncepcja zielonej gospodarki, jako pragmatyczne podejĞcie do
realizacji rozwoju zrównowaĪonego ma przyczyniü siĊ do wzrostu dobrobytu oraz
równoĞci spoáecznej przyszáych pokoleĔ, zapewniając jednoczeĞnie wáaĞciwe proporcje
pomiĊdzy gospodarką a ekosystemami. Zmiana koncepcji w kierunku zielonego wzrostu
obserwowana jest nie tylko w krajach wysoko rozwiniĊtych, ale równieĪ w krajach
rozwijających siĊ. Idea ta jest widoczna takĪe w paĔstwach Grupy Wyszehradzkiej (V4).
Cztery kraje oraz ich regiony stanĊáy przed wspólnym procesem transformacji gospodarki
w kierunku zielonego wzrostu. Kraje te musiaáy dokonaü gáĊbokich zmian strukturalnych,
jednak skala zmian nie byáa jednakowa. Artykuá przybliĪa kwestiĊ uwarunkowaĔ zielonych
gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Celem artykuáu byáo zdefiniowanie elementów zielonej gospodarki oraz dokonanie
oceny stopnia zaangaĪowania na rzecz jej wdraĪania w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
W opracowaniu wskazano równieĪ model pozwalający na okreĞlenie uwarunkowaĔ
ekonomicznych, spoáecznych i Ğrodowiskowych, kierunku oraz siáy ich oddziaáywania na
udziaá sektorów zielonej gospodarki w wartoĞci dodanej brutto w krajach Grupy
Wyszehradzkiej. Wykorzystano model regresji panelowej z efektami staáymi oraz wybrane
statystyki testowe.

Metodyka postĊpowania badawczego
W przeprowadzonych rozwaĪaniach poszukiwano związków o charakterze
dáugookresowym pomiĊdzy czynnikami ekonomicznymi, spoáecznymi i Ğrodowiskowymi
a rozwojem zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ewaluowane szeregi
obejmowaáy lata 2004-2016. AnalizĊ przeprowadzono na podstawie wtórnych danych
statystycznych dotyczących wybranych wskaĨników zielonego wzrostu, pochodzących
z bazy Eurostat oraz OECD. W analizie materiaáu empirycznego zostaáy wykorzystane
elementy statystyki opisowej a takĪe metoda regresji panelowej z ustalonymi efektami
oszacowania zmian w udziale sektorów zielonej gospodarki w krajach Grupy
Wyszehradzkiej. Wybór zmiennych zostaá dokonany na podstawie studium literaturowego.
Analiza zielonych sektorów gospodarki, objĊáa (Emerson i in., 2012; McGlade i in., 2012;
Ocampo, 2011) :
- rolnictwo, leĞnictwo, ryboáówstwo;
- odnawialne Ĩródáa energii;
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ekoprzemysá – produkcja maszyn i urządzeĔ związanych z ochroną Ğrodowiska
naturalnego lub przyjaznych dla Ğrodowiska naturalnego, mających zastosowanie
w innych gaáĊziach gospodarki.
Model niezbĊdny do realizacji wytyczonego w artykule celu opracowano przy uĪyciu
analizy regresji. W opracowaniu zaáoĪono, Īe ocena oparta bĊdzie o zmienne analityczne
rozpatrywane na poziomie krajów, przy uĪyciu modeli panelowych. Modele te są
specjalnymi modelami budowanymi na podstawie danych przekrojowo-czasowych (obiekty
× zmienne × okresy). Opisują staáą grupĊ obiektów w wiĊcej niĪ jednym okresie (DaĔskaBorsiak, 2009). WagĊ modeli panelowych w analizie zjawisk ekonomicznych podkreĞlają
Griliches i Intriligator (2007). Szerokie zastosowanie modeli panelowych do analiz
ekonometrycznych prezentuje takĪe Baltagi (2003). Analizy danych panelowych moĪna
realizowaü za pomocą estymacji klasyczną metodą najmniejszych kwadratów, modelu
z efektami ustalonymi oraz modelu z efektami losowym (Gruszecki, 2002). W celu
oszacowania wpáywu poszczególnych czynników na wartoĞü produkcji sektorów zielonej
gospodarki wykorzystano model regresji panelowej z efektami staáymi. W tym modelu
ekonometrycznym zakáada siĊ, Īe efekty indywidualne nie są przypadkowe i mogą wyraĪaü
specyficzne i bezpoĞrednio nieobserwowalne cechy w regionie (Baltagi, 2003).
Zastosowanie modelu panelowego pozwoliáo na ocenĊ wystĊpujących zróĪnicowanych
indywidualnych efektów regionalnych. Analityczną postaü zastosowanego modelu
prezentuje poniĪsze równanie (Maddala, 2007):
-

ݕ௧ ൌ ߙ  ߜ௧  ߚԢݔ௧  ߝ௧ , (1)

gdzie:
i - indeks obiektu (region),
t - okres (rok),
ߙ - efekt indywidualny, staáy w czasie, róĪny w przestrzeni dla poszczególnych regionów
w panelu,
ߜ௧ - staáy efekt okresowy, posiadający tĊ samą wartoĞü dla wszystkich jednostek w panelu
w tym samym okresie, ale jest róĪny w kaĪdym okresie,
ߚԢ - wektor wspóáczynników zmiennych,
ݔ௧ - zmienne przekrojowe
Zmienną objaĞnianą stanowiá udziaá sektorów zielonej gospodarki wyszczególnionych
powyĪej w wartoĞci dodanej brutto. Wyboru zmiennych diagnostycznych ujĊtych w
modelu dokonano na podstawie ich merytorycznego znaczenia, opierając siĊ na studium
literaturowym, dostĊpnoĞcią wartoĞci zmiennych dla badanych jednostek przekrojowych
oraz kryteriami statystycznymi. Ponadto wszystkie zmienne poddano transformacji
logarytmem naturalnym w celu osiągniĊcia wspóáczynników elastycznoĞci wpáywu
zmiennych egzogenicznych.
W modelu znalazáy siĊ zmienne ekonomiczne, spoáeczne oraz ekologiczne, które
miaáy warunkowaü wartoĞü sektora zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
Za zmienne objaĞniające przyjĊto wstĊpnie dziesiĊü potencjalnych zmiennych, dobranych
na podstawie teorii oraz wyników badaĔ innych autorów ujĊtych we wczeĞniejszych
rozwaĪaniach, nastĊpnie dokonano ich selekcji ostatecznie przyjmując: udziaá energii
odnawialnej w áącznym zuĪyciu energii brutto, podatki Ğrodowiskowe jako % PKB,
nakáady na ochronĊ Ğrodowiska per capita, stopĊ bezrobocia, PKB per capita oraz
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wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej (Hamdouch, Depret, 2010; Bailey, Caprotti, 2014;
GGKP, 2016).
Hipoteza modelowa przyjĊáa postaü:
܉ܑܢ܌܃Ïܗܜܚ܉ܟܟܑܓܚ܉܌ܗܘܛܗܒ܍ܖܗܔ܍ܑܢܟ×ܚܗܜܓ܍ܛäܗܜܜܝܚ܊ܒ܍ܖ܉܌ܗ܌ܑ܋
ࢋ࢛࢘
ൌ  ࢻ  ࢻ ࡼࡷࢋ࢘ࢉࢇ࢚ࢇ ቂ
ቃ  ࢻ ࢙࢚ࢇ࢈ࢋࢠ࢘࢈ࢉࢇሾΨሿ
࢙
  ࢻ ࢙࢝×Ïࢉࢠ࢟ࢇ࢚࢟࢝äࢉࢠࢇ࢝ࢊ࢝ࢋሾΨሽ
 ࢻ ࢊࢇ࢚ä࢘ࢊ࢙࢝࢝ࢋሾΨࡼࡷሿ
 ࢻ ࢛ࢊࢠࢇÏࢋࢋ࢘ࢍࢊࢇ࢝ࢇࢋ࢝Ï¦ࢉࢠ࢟ࢠ࢛Ă࢟ࢉ࢛ࢋࢋ࢘ࢍሾΨሿ
ࢋ࢛࢘
ࢻ ࢇÏࢇࢊ࢟ࢇࢉࢎ࢘¸ä࢘ࢊ࢙࢝ࢇࢋ࢘ࢉࢇ࢚ࢇሾ
ሿ   ࢼᇱ ࡰࢁ  ࣅᇱ ࡰࢂ
࢙

gdzie:
ȕ - wektor parametrów zmiennych zero-jedynkowych dla efektów indywidualnych
regionów,
Ȝ - wektor parametrów zmiennych zero-jedynkowych dla czasu T.

PojĊcie zielonej gospodarki
Po raz pierwszy pojĊcie „zielona gospodarka” zostaáo uĪyte w 1989 r. przez trzech
przedstawicieli ekonomii ekologicznej - D. Perace, A. Markandya, E. Barbier. Termin ten
zostaá okreĞlony w raporcie Blueprint for a Green Economy stworzonym dla rządu Wielkiej
Brytanii (Pearce, Markandya, Berbier, 1989). Wątek ten byá kontunuowany kolejnych
Raportach autorów: Bluprint 2: Greening the world economy (1991) i Blueprint 3:
Measuring Sustainable Develpment (1994) rozszerzony o spektrum rozwaĪaĔ na
problematykĊ globalną (Ryszawska, 2013). PojĊcie zielonej gospodarki jako samodzielnej
koncepcji rozwinĊáo siĊ stosunkowo niedawno, kiedy w 2008 roku UNEP wezwaá kraje do
podjĊcia Inicjatywy Zielonej Gospodarki (Green Economy Initiative), dostrzegając
moĪliwoĞci na wyjĞcie z ogólnoĞwiatowego kryzysu gospodarczego, dziĊki rozwojowi
sektorów zielonej gospodarki. Obecnie koncepcja zielonej gospodarki (green economy) jest
jednym z najwaĪniejszych elementów strategii rozwoju w UE oraz licznych organizacji
miĊdzynarodowych, w wyniku zaangaĪowania paĔstw w programy naprawcze.
Istotnego znaczenia nadano tej koncepcji w 2012, podczas Konferencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie ZrównowaĪonego Rozwoju RIO+20, gdzie byáa tematem
przewodnim. Podczas Szczytu Ziemi wskazano na koniecznoĞü redefinicji gospodarki
i przyjĊcie nowego modelu rozwoju spoáeczno-gospodarczego, zwracającego szczególną
uwagĊ na aspekt Ğrodowiskowy. UNEP w trakcie szczytu w Rio zaproponowaá nastĊpującą
definicjĊ zielonej gospodarki: „Zielona gospodarka wpáywa na wzrost dobrobytu ludzi
i równoĞü spoáeczną, jednoczeĞnie zmniejszając ryzyko Ğrodowiskowe i zuĪycie zasobów
naturalnych” (Green economy, 2011).
Zielony rozwój to taki rozwój gospodarczy obecnego pokolenia, który nie odbywa siĊ
kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia Ğrodowiska. To radykalna
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przejĞcie na bardziej wydajne, przyjazne dla Ğrodowiska technologie, niwelujące negatywną
antropogeniczną, degradującą Ğrodowisko dziaáalnoĞü oraz záagodzenie skutków zmian
klimatycznych (Jänicke, 2012). Zielona gospodarka stanowi konkretyzacjĊ
i operacjonalizacjĊ zrównowaĪonego rozwoju. Ma na celu osiągniĊcie wymiernych
postĊpów w powiązaniu miĊdzy Ğrodowiskiem a gospodarką (Schmalensee, 2012). OkreĞla
pragmatyczne podejĞcie do realizacji koncepcji zrównowaĪonego rozwoju (BurchardDziubiĔska, 2013). Podstawowym celem kreowania zielonej gospodarki jest
„rozwiązywanie” problemu Ğrodowiskowego w taki sposób, aby uzyskaü wartoĞü dodaną
w postaci wzrostu gospodarczego. Jest to gospodarka niskoemisyjna, efektywnie
wykorzystująca zasoby i zapewniająca integracjĊ spoáeczną (Ferrot, 2011).
W dyskusjach naukowych oraz politycznych tematyka green economy ujmowana jest
zamiennie z terminami: zielony wzrost, gospodarka niskoemisyjna, zielony rozwój,
gospodarka niskowĊglowa. Pomimo róĪnorodnego definiowania zielonej gospodarki przez
liczne organizacje miĊdzynarodowe takie jak: Program Narodów Zjednoczonych ds.
ĝrodowiska (United Nations Environment Programme, UNEP), Organizacja Wspóápracy
Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development,
OECD), Bank ĝwiatowy (World Bank), Komisja Gospodarczo-Spoáeczna Narodów
Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku (United Nations Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific, UNESCAP), bezsprzecznie podkreĞla siĊ w róĪnego rodzaju
programach, opracowaniach i deklaracjach koniecznoĞü zmian w procesach gospodarczych
ze wzglĊdu na dwa kluczowe wyzwania przyszáoĞci tj. postĊpujące zmiany klimatyczne
i uzaleĪnienie od tradycyjnych surowców energetycznych (Damon i Sterner, 2012;
Martinelli i Midttun, 2012; Sierra, 2012; Zysman, 2013). Do powstania i rozwoju koncepcji
zielonej gospodarki przyczyniáa siĊ chĊü dąĪenia do bardziej zintegrowanego i
kompleksowego podejĞcia do wáączania Ğrodowiska w procesy gospodarcze. Koncepcja
green economy ma na celu wskazanie moĪliwych sposobów poprawy wyników dziaáalnoĞci
gospodarczej, mając na uwadze istniejące problemy klimatyczne i rosnącą niedobór
zasobów naturalnych, gáównie poprzez innowacje technologiczne efektywne pod wzglĊdem
zasobów i energii (Zervas, 2012).
WĞród przytaczanych definicji pojawiają siĊ cechy wspólne takie jak (Ryszawska,
2013): zasobooszczĊdnoĞü i niskoemisyjnoĞü; metoda budowy gospodarki, zachowującej
i odtwarzającej swój naturalny ekosystem; odpowiedzialnoĞü spoáeczna i ekologiczna
decydentów, korporacji, przedsiĊbiorstw, ograniczanie ryzyka Ğrodowiskowego;
dáugoterminowy, oddolny rozwój, stanowiący rzeczywiste zapotrzebowanie na nowy
paradygmat ekonomii; prym równoĞci i sprawiedliwoĞci spoáecznej, wysoką wartoĞü
Ğrodowiska naturalnego, ochrona bioróĪnorodnoĞci, wielowymiarowoĞü procesu.
Zielona gospodarka stanowi narzĊdzie ukierunkowane na realizacjĊ zrównowaĪonego
rozwoju, jako nieodáączny element wiąĪący cele gospodarcze, Ğrodowiskowe oraz
spoáeczne (patrz rysunek 1). Zielona gospodarka nie zastĊpuje rozwoju zrównowaĪonego,
ale stanowi jego wĊĪszy zakres. Przede wszystkim sprowadza siĊ do operacjonizacji
dziaáaĔ wiąĪących cele gospodarcze i ekologiczne. Dziaáania na styku gospodarki i ochrony
Ğrodowiska ukierunkowane są na tworzenie warunków do kreowania innowacji oraz
rozwoju inwestycji sáuĪącym jednoczesnemu osiąganiu celów rozwoju gospodarczego z
jednoczesnym racjonalnym wykorzystywaniem zasobów Ğrodowiska. Zielona gospodarka
zatem umoĪliwia dojĞcie do zrównowaĪonej gospodarki.
Zieloną gospodarkĊ moĪna zatem postrzegaü jako zbiór zasad, celów i dziaáaĔ, które
obejmują (EEA, 2010; UNEP, 2011; OECD, 2011):
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-
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o
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mi; zgodnoĞü
z zasadami
z
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wnowaĪonego rozwoju;
docenienie kapittaáu naturalneego i spoáeczn
nego, na przykkáad poprzez iinternalizacjĊ
kologiczną, kalkulacjĊ
k
kossztów caáego
kosztów zewnĊĊtrznych, rachhunkowoĞü ek
Īyccia i poprawĊ zarządzania;
raccjonalną, zrów
wnowaĪoną goospodarkĊ zasobową, produukcjĊ oraz konnsumpcjĊ;
koniecznoĞü doostosowania siĊ do istnieejących celów
w makroekoonomicznych,
poprzez tworzeenie zielonycch miejsc praacy, likwidaccjĊ ubóstwa, zwiĊkszoną
konkurencyjnoĞü i wzrost w kluczowych
k
seektorach.

Rys. 1. Elemennty zielonej gospoodarki
Fig. 1. Green economy elementss
ħródáo: The Ennvironmental Indiicator Report…, 2012,
2
s. 20.

Zielonaa gospodarka ujmowana poowinna byü caáoĞciowo- jaako kierunek ttransformacji
caáego systeemu gospodaarka-spoáeczeĔĔstwo-Ğrodowisko (etycznyy, odpowiedziialny, oparty
na szacunkuu dla planetyy i czáowiekaa) odnosiü siĊĊ do caáego otoczenia gosspodarczego,
wszystkich sektorów, posszczególnych produktów i stosowanych technologii (H
Henzelmann,
Schaible, Stoever,
S
Medditz, 2011). W tym kon
ntekĞcie realizacja konceppcji zielonej
gospodarki ma
m na celu iddentyfikacjĊ oraz rozwój czzystych Ĩródeáá wzrostu gosppodarczego i
rozwój zieloonych sektoró
dobrobytu spoáecznego,
s
ów przemysáuu (sektorów, tworzących
i wzmacniających naturallny kapitaá lubb przyczyniajjących siĊ do zmniejszaniaa niedoborów
ekologicznyych i zagroĪeĔĔ Ğrodowiskow
wych). Sektorry te obejmująą w szczególnnoĞci energiĊ
odnawialną,, transport nisskoemisyjny, energooszczĊĊdne budowniictwo, czyste technologie,
doskonaleniie gospodarkii odpadami, zrównowaĪon
ne rolnictwo,, leĞnictwo, rryboáówstwo
(Hamdouch i Depret 20010; UNEP, 2010).
2
W tycch sektorach nastĊpuje im
mplementacja
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zielonych technologii oraz promowanie i wzrost liczby zielonych miejsc pracy (Szyja,
2013; Fura, 2015; Kryk, 2014). Zielone miejsca pracy, utoĪsamione z sektorem
odnawialnych Ĩródeá energii, leĞnictwem, rolnictwem ekologicznym, dziaáalnoĞcią
gospodarczą związaną z recyklingiem, redukcją zanieczyszczeĔ Ğrodowiska, charakteryzują
siĊ lepszą, jakoĞcią niĪ dotychczasowe tradycyjne miejsca pracy. Przyczyniają siĊ przede
wszystkim do wzrostu zasobooszczĊdnoĞci produkcji oraz do zmniejszania negatywnego
wpáywu podmiotów gospodarki narodowej na Ğrodowisko naturalne. Przez
zasobooszczĊdnoĞü naleĪy rozumieü minimalizacjĊ zuĪycia zasobów w produkcji
niezmniejszającą trwaáoĞci oraz jakoĞci wyprodukowanych dóbr. Stąd teĪ zielona
gospodarka z jej kluczowym elementem, jakim są „zielone” miejsca pracy stanowi
podstawowy instrument dla realizacji celów zrównowaĪonego rozwoju spoáecznogospodarczego.
Za kluczowe elementy w rozwoju zielonej gospodarki, uznaje siĊ publiczne oraz
prywatne inwestycje związane z redukcją zanieczyszczeĔ, emisją gazów, zmniejszeniem
materiaáocháonnoĞci w produkcji, ochronĊ bioróĪnorodnoĞci, poprawĊ jakoĞci
ekosystemów, poprawĊ gospodarki surowcowej, przyczyniając siĊ tym samym do wzrostu
dobrobytu spoáecznego. Kreowanie zielonej gospodarki ukierunkowane jest przede
wszystkim na (Lehr, Lutz, Edler, 2012):
- poprawĊ wydajnoĞci energetycznej;
- zwiĊkszenie efektywnoĞci wykorzystania surowców;
- wzrost bezpieczeĔstwa energetycznego;
- zachowanie róĪnorodnoĞci biologicznej i krajobrazowej;
- redukcjĊ emisji gazów cieplarnianych;
- ograniczenie iloĞci odpadów i zanieczyszczeĔ produkcyjnych;
- wykorzystywanie potencjaáu innowacyjnego;
- zdobycie nowych przewag konkurencyjnych.
W polityce Unii Europejskiej podkreĞla siĊ komplementarnoĞü celów oĪywienia
gospodarczego i ochrony Ğrodowiska. Zaznacza siĊ tutaj wielowymiarowoĞü procesu
„zazieleniania” gospodarki oraz uwypukla znaczenie efektywnego korzystania z zasobów
oraz energii, zapobiegania dalszym stratom w usáugach ekosystemowych. W opracowanych
dokumentach strategicznych, zielona gospodarka ujmowana jest jako metoda uzyskania
przewagi konkurencyjnej w gospodarce, produkcji, w sferze B+R, innowacyjnoĞci raz
rozwoju technologii i produkcji (Frérot, 2011). Zielona ekonomia stanowi zatem próbĊ
realizacji zasad zrównowaĪonego rozwoju i ekologizacji ekonomii. Ze wzglĊdu na rozwój
inicjatyw budowania zielonej gospodarki, konieczne staje siĊ monitorowanie poziomu jej
rozwoju.

Wyniki badaĔ
Koncepcja zielonej gospodarki jest obecnie jednym z najwaĪniejszych elementów
strategii rozwoju w krajach Grypy Wyszehradzkiej. Oznacza to wsparcie gospodarki
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej Ğrodowisku i bardziej
konkurencyjnej. Zaznaczający siĊ na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat trend
wprowadzania kryteriów Ğrodowiskowych w procesie produkcji, inwestycji oraz
konsumpcji, przyczyniá siĊ do powiĊkszenia sektora zielonej gospodarki (Ocampo, 2011).
Zielony wzrost gospodarczy uwidacznia siĊ w rosnącym udziale sektorów zielonej

200

P. Kuáyk, A. Gąsiorek-Kowalewicz

gospodarki w tworzeniu PKB (tabela 1) oraz zielonych miejsc pracy (Fura, 2015; Kryk,
2014). Przy czym sektor po wysokiej dynamice przeszedá w obszar wolniejszego rocznego
wzrostu.
Tabela 1. WartoĞü i dynamika produkcji sektorów zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej i UE
(w mln euro) w latach 2008-2014
Table 1. Value and production dynamics of the green economy sectors in the Visegrad Group countries and the
EU (in million EUR) in the years 2008-2014
Rok
Unia
Europejska –
28 paĔstw

2008
571,834

2009

2010

2011

2012

2013

2014

553,748

618,261

681,132

691,737

700,305

709,543
101,32

Dynamika

-

96,84

111,65

110,17

101,56

101,24

Polska

47,212

49,831

50,316

52,159

52,431

53,002

53,488

Dynamika

-

105,55

100,97

103,66

100,52

101,09

100,92
35,066

Czechy

28,574

29,190

32,475

32,733

36,186

35,876

Dynamika

-

102,16

111,25

100,79

110,55

99,14

97,57

Sáowacja

11,824

12,769

13,474

13,849

14,952

15,584

16,437

Dynamika

-

107,99

105,52

102,78

105,37

104,23

105,47

WĊgry

17,989

19,422

19,717

19,258

20,613

20,972

21,031

Dynamika

-

107,97

101,52

97,67

107,04

101,74

100,28

ħródáo: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss2&lan. Pobrano: 10.11.2017.

Zielone sektory w UE wygenerowaáy w 2014 roku roczne obroty rzĊdu 571 mld EUR
(2,2% PKB UE) i tworzą obecnie 3,4 mln miejsc pracy. W latach przed kryzysem
gospodarczym (2004-2008) w tym obszarze powstaáo okoáo 600 000 dodatkowych miejsc
pracy. Oczekuje siĊ, Īe do 2030 r. globalny obrót w sektorze zielonej gospodarki potroi siĊ
i osiągnie puáap 3000 mld euro. MoĪna zatem przypuszczaü, Īe transformacja ekologiczna,
bĊdzie miaáa w ostatecznym rozrachunku pozytywny wpáyw na zatrudnienie - tym bardziej,
Īe dziaáania na rzecz zrównowaĪonej gospodarki, takie jak oszczĊdzanie energii lub
rolnictwo ekologiczne, są bardziej pracocháonne niĪ dziaáania przez nie wypierane.
Warunkiem tworzenia i utrzymania zielonych miejsc pracy w perspektywie dáugookresowej
jest stabilnoĞü polityki promującej transformacjĊ ekologiczną. W krajach Grupy
Wyszehradzkiej najwiĊkszy udziaá sektorów zielonej gospodarki odnotowano w Polsce sektor ten w 2014 roku stanowiá 3,5% PKB, najniĪszy poziom wykazaáa Sáowacja - 16,437
mln euro (1,9% PKB). W przypadku Polski udziaá tego sektora byá znaczący, o wyĪszym
udziale niĪ w caáej UE-28. Jego przyrost w badanym okresie byá nierównomierny.
Najszybszy na Sáowacji a najwolniejszy w Polsce.
W celu oszacowania wpáywu poszczególnych czynników na wartoĞü produkcji
sektorów zielonej gospodarki wykorzystano model regresji panelowej z efektami staáymi.
Za zmienne objaĞniające przyjĊto: udziaá energii odnawialnej w áącznym zuĪyciu energii
brutto, podatki Ğrodowiskowe jako % PKB, nakáady na ochronĊ Ğrodowiska per capita,
stopĊ bezrobocia, PKB per capita oraz wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej (Hamdouch,
Depret, 2010; Bailey, Caprotti, 2014; GGKP, 2016). Dokonując doboru zmiennych
kierowano siĊ dostĊpnoĞcią porównywalnych danych statystycznych oraz ich znaczeniem z
punktu widzenia badanego zjawiska. Prezentowane wartoĞci zmiennych egzogenicznych
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dla poszczególnych krajów są zróĪnicowane, tym samym stanowią podstawĊ porównaĔ
badanych obiektów.
Stan Ğrodowiska determinowany jest wieloma czynnikami, w tym spoáecznymi
i gospodarczymi. W związku z tym postĊp w procesie zazieleniania gospodarki powinien
byü dokonywany z uwzglĊdnieniem uwarunkowaĔ spoáeczno-gospodarczych krajów
(Spanberger, 2012; Samans, 2013). Pierwszą zmienną ujĊta w modelu jest PKB per capita.
Produkt krajowy brutto (w cenach bieĪących) obrazujący koĔcowy rezultat wszystkich
podmiotów gospodarki narodowej, przypadający na 1 mieszkaĔca generowany jest na
wyĪszym poziomie przez znacznie mniejsze narody niĪ Polska. Najlepiej rozwiniĊtym
gospodarczo krajem w analizowanym czasie byáy Czechy - 14900 euro na osobĊ, a w
dalszej kolejnoĞci Sáowacja (14000 euro/os.) oraz WĊgry (10 700 euro/os.) i Polska (10 600
euro/os.). Pod wzglĊdem PKB per capita Polska zrównaáa siĊ z WĊgrami w ostatnim
badanym roku. Warto zauwaĪyü, Īe w kaĪdym z tych krajów w analizowanym czasie
mieliĞmy do czynienia z procesem realnej konwergencji.
Zmienna X2 - stopa bezrobocia osiągnĊáa najwyĪszą wartoĞü w Sáowacji - 10,6%. Na
sáowackim rynku pracy utrzymuje siĊ równieĪ wysoki poziom bezrobocia wĞród máodych
ludzi (Gregova, 2013), który osiąga jeden z najwyĪszych poziomów, nie tylko wĞród
badanych krajów, ale takĪe w caáej UE. Stopy bezrobocia w Czechach (3,9% – najlepszy
wynik w UE), na WĊgrzech (4,5%) i w Polsce (5,1%) juĪ na początku roku naleĪaáy do
najniĪszych w caáej Unii Europejskiej (7,3%)
Zmienna X3 - wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej ludnoĞci jest równieĪ jednym
z mierników poziomu rozwoju spoáeczno-gospodarczego, w szczególnoĞci w obszarze
wáączenia spoáecznego. PoniewaĪ wyĪsza wartoĞü wskaĨnika zatrudnienia informuje
o lepszej sytuacji badanego obiektu (np. kraju), zmienna na ma charakter stymulanty. W
2014 roku wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej byá najwyĪszy w Czechach, zaĞ najniĪszy
w Polsce. W przypadku Czech prawe 80% ludnoĞci w wieku 15 lat i wiĊcej byáa aktywna
zawodowo. RozpiĊtoĞü pomiĊdzy wspóáczynnikiem aktywnoĞci zawodowej w Czechach
i w Polsce w 2014 roku siĊgaáa 7,2 punktów procentowych.
Zmienna X4 prezentuje podatki Ğrodowiskowe, ujĊte jako % PKB. W 2014 r. wpáywy
z podatków Ğrodowiskowych w krajach UE wyniosáy áącznie 343,6 mld euro i stanowiáy
6,4% caákowitych dochodów z podatków i skáadek. WĞród krajów Grupy Wyszehradzkiej
udziaá podatków Ğrodowiskowych w relacji do PKB w 2014 r. wyniósá Ğrednio 2,5%, czyli
podobnie jak w Polsce. NajniĪszy poziom odnotowano na Sáowacji (1,8% PKB).
Zmienna X5 okreĞla udziaá energii pochodzącej z odnawialnych Ĩródeá w koĔcowym
zuĪyciu energii. ZwiĊkszenie udziaáu energii ze Ĩródeá odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu
energii brutto jest elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej. W 2014 roku
zaobserwowano znaczne róĪnice jeĞli chodzi o udziaá OZE w koĔcowym zuĪyciu.
NajwyĪszy udziaá OZE odnotowano w Czechach - 13,8%, kolejno na Sáowacji - 11,6%,
w Polsce - 11,2%. NajniĪszy udziaá odnotowaáy WĊgry - 10,2%. Wykorzystywanie OZE
w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaáywanie energetyki na Ğrodowisko
naturalne, gáównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji.
Z punktu widzenia monitorowania zielonej gospodarki istotne są wydatki
inwestycyjne, które sáuĪą tworzeniu materialnych podstaw do ochrony Ğrodowiska (GUS,
2016). Zmienna X6 odzwierciedla wydatki poniesione na ochronĊ Ğrodowiska przypadające
na 1-go mieszkaĔca. Wedáug szacunków Eurostatu w 2014 r. udziaá wydatków
inwestycyjnych sektora publicznego sáuĪących ochronie Ğrodowiska w relacji do PKB w
UE wyniósá 0,13%.
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W przeliczeniu na mieszkaĔca najwiĊcej wydatków na Ğrodki trwaáe w sektorze
publicznym notowano w Czechach (33,81 euro). W Polsce wskaĨnik ten wyniósá 26,12
euro, co jest wartoĞcią niĪszą od Ğredniej unijnej.
Zmienne zostaáy dobrane do modeli za poĞrednictwem procedury regresji krokowej
postĊpującej z wartoĞciami testu F w przedziale 3-4, co odpowiada poziomowi istotnoĞci
Į=0,05. Uzyskane w ten sposób zaleĪnoĞci zostaáy nastĊpnie przeliczone metodą regresji
panelowej. Zastosowanie odpornych báĊdów standardowych – PCSE (ang. Panel Corrected
Standard Errors) eliminuje problem autokorelacji i heteroksedastycznoĞci. Dla ustalenia,
czy zasadne jest stosownie metody regresji panelowej, przeprowadzono test BreuschaPagana. Aby ustaliü postaü analityczną (losowe lub staáe efekty ustalone) zastosowano test
Hausmana. Test mnoĪnika Lagrange'a autokorelacji skáadnika losowego otrzymaá wartoĞü
LM=7,60634 oraz wartoĞü p=0,00306767 wskazaáa, Īe wáaĞciwszym estymatorem jest
estymator z efektami losowymi/ ustalonymi niĪ KMNK. Do zbadania trafnoĞci wyboru
pomiĊdzy modelem z efektami staáymi a losowymi wykorzystano test Hausmana, dla
którego hipoteza zerowa oznacza zasadnoĞü stosowania modelu z efektami losowymi.
Statystyka H wyniosáa 7,83069 przy wartoĞci-p równej 0,00133142, co pozwoliáo na
odrzucenie hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej, wskazując Īe wáaĞciwszy jest model z
efektami ustalonymi.
Wyniki estymacji panelowych MNK z wykorzystaniem 36 obserwacji w 4 przekrojach
ujĊto w tabeli 2. OcenĊ dopasowania modelu oraz testy statystyczne zaprezentowano w
tabeli 3.
Tabela 2. Estymacja parametrów modelu
Table 2. Estimation of model parameters
Zmienna niezaleĪna

Wspóáczynnik

Báąd standardowy

t-Studenta

WartoĞü p

const

133,867

38,1779

3,506

0,0024

PKB per capita [euro/os]

-2,56385

0,896505

-2,860

0,0100

**

Stopa bezrobocia [%]

-1,03279

0,483663

-2,135

0,0460

**

Wspóáczynnik aktywnoĞci
zawodowej [%]

-27,6092

9,40500

-2,936

0,0085

***

Podatki Ğrodowiskowe [%
PKB]

3,85094

2,04775

1,881

0,0754

*

Udziaá energii odnawialnej w
áącznym zuĪyciu energii
brutto [%]

1,22564

0,448737

2,731

0,0133

**

0,609240

2,860

0,0100

**

Nakáady na ochronĊ
Ğrodowiska per capita
1,74257
[euro/os]
poziom istotnoĞci: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01

ħródáo: opracowanie wáasne przy uĪyciu programu GRETL 2017b.
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Tabela 3. Ocena dopasowania i testy statystyczne oszacowanego modelu
Table 3. Evaluation assessment and statistical tests of the estimated model
ĝredn. aryt. zm. zaleĪnej

0,953497

Odch. stand. zm. zaleĪnej

0,438248

Suma kwadratów reszt

1,611437

Báąd standardowy reszt

0,291226

LSDV R-kwadrat

0,700349

Within R-kwadrat

0,592094

LSDV F(9, 19)

4,934118

WartoĞü p dla testu F

0,001675

Logarytm wiarygodnoĞci

0,758243

Kryt. inform. Akaike'a

18,48351

Kryt. bayes. Schwarza

32,15647

Kryt. Hannana-Quinna

22,76571

Autokorel. reszt - rho1

í0,494105

Stat. Durbina-Watsona

1,861050

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat przy uĪyciu programu Gretl 2017b.

Warto zauwaĪyü, iĪ przejĞcie w stronĊ zielonej gospodarki moĪna wywieĞü
z uwarunkowaĔ makroekonomicznych odwoáujących siĊ do róĪnych nurtów
makroekonomii (m.in.: Lorek, Spanberger, 2012; Samans, 2013). Wówczas do rozwaĪaĔ
wprowadzamy uwarunkowania makroekonomiczne, które mogą odnosiü siĊ do caáego
system krajowego (np. poziom bezrobocia, PKB czy konsumpcja per capita) lub teĪ
przyjmowaü wymiar regionalny. Poszerza to zakres uwzglĊdnianych czynników i skáania
do poszukiwania uniwersalnego modelu rozwoju sektorów zielonej gospodarki.
Przeprowadzona analiza przy uĪyciu metody panelowej z efektami ustalonymi pozwoliáa
wskazaü, Īe uwarunkowania ekonomiczno- spoáeczne wpáywają w istotny sposób na
ksztaátowanie siĊ udziaáu sektorów zielonej gospodarki w wartoĞci dodanej brutto. Ujemną
korelacjĊ wykazaáy takie czynniki jak PKB w cenach bieĪących per capita, stopa
bezrobocia oraz aktywnoĞü ekonomiczna ludnoĞci. Zatem uwarunkowania ekonomiczne i
czĊĞciowo spoáeczne związane z rynkiem pracy wpáywaáy negatywnie na rozwój tego
sektora. MoĪna bowiem zauwaĪyü, iĪ uzyskanie szybszego wzrostu gospodarczego
skáaniaáo do przesuniĊcia w stronĊ korzyĞci ekonomicznych kosztem uwarunkowaĔ
Ğrodowiskowych, podobnie jak pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Wówczas sektory o
niĪszej efektywnoĞci ekonomicznej traciáy na znaczeniu. Nie powstawaáy zatem
„naturalne” warunkowane system rynkowym impulsy do powiĊkszania tej strefy. Dodatnią
korelacjĊ wykazaáy podatki Ğrodowiskowe, nakáady na ochronĊ Ğrodowiska oraz udziaá
energii odnawialnej w áącznym zuĪyciu energii brutto. Zatem na tym etapie rozwój ten byá
stymulowany wtórym podziaáam dochodu za poĞrednictwem instytucji paĔstwa.
NajwyĪszą istotnoĞü na poziomie 1% w modelu wykazaáa zmienna X5 - udziaá energii
odnawialnej w áącznym zuĪyciu energii brutto. W krajach uprzemysáowionych
instrumentem zielonych zmian strukturalnych jest intensyfikacja wykorzystania
alternatywnych, gáównie odnawialnych Ĩródeá energii (OZE). Energia odnawialna jest
wiodącą i perspektywiczną, ale jednoczeĞnie kosztowną technologią energetyczną. Istotne
staje siĊ wsparcie publiczne i stosowne regulacje prawne niezbĊdne do jej rozwoju. Dobrze
ukierunkowana polityka energetyczna moĪe siĊ staü waĪną stymulantą transformacji
gospodarczej, dostarczając nowych Ĩródeá wzrostu dziĊki „niskoemisyjnym” technologiom,
powstaniu nowych rynków, branĪ i miejsc pracy. Szczególnie istotna w tym aspekcie jest
równieĪ rola instytucji paĔstwa, oddziaáująca w sposób poĞredni oraz bezpoĞredni na
rozwój podmiotów zielonej gospodarki. W modelu statystyczną istotnoĞü na poziomie 5%
wykazaáy nakáady sáuĪące ochronie Ğrodowiska. Aktywna ekologiczna polityka paĔstwa,
oparta na finansowaniu ochrony Ğrodowiska, inicjuje zielone zmiany, poprzez wsparcie
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rozwoju ekologicznych procesów produkcyjnych z zastosowaniem rozwiązaĔ przyjaznych
Ğrodowisku (ekologicznych technologii, ekoinnowacji), stymulowania badaĔ i rozwoju oraz
wprowadzaniu na rynek zielonych produktów i usáug, umoĪliwiając tym samym wdraĪanie
i respektowanie zaáoĪeĔ green economy.
Istotny wpáyw na zmienną zaleĪną miaáy równieĪ podatki Ğrodowiskowe, jeden
z ekonomicznych instrumentów ochrony Ğrodowiska przyrodniczego. WáaĞnie te
instrumenty finansowe paĔstwa, wymuszają rozwaĪne dziaáania na rzecz Ğrodowiska
naturalnego. Stanowią swoistego rodzaju zachĊtĊ do zmian zachowaĔ producentów
i konsumentów, na te, które w sposób efektywniejszy bĊdą wykorzystywaü zasoby
Ğrodowiska. Podatki Ğrodowiskowe skáaniają bowiem do ograniczania uĪycia produktów
obciąĪających Ğrodowisko, co w efekcie wpáywa na rozwój innowacji, zarówno w
procesach technologicznych, jak i organizacyjnych.

Podsumowanie
Zielona gospodarka staáa siĊ nowym, waĪnym elementem rozwaĪaĔ naukowych.
PrzejĞcie na zieloną i zasobooszczĊdną gospodarkĊ jest powodowane gáównie
dáugoterminową globalną tendencją dotyczącą zmniejszania siĊ iloĞci zasobów oraz
wzrostu cen energii i surowców. Zaznaczający siĊ na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
trend wprowadzania kryteriów Ğrodowiskowych w procesie produkcji, inwestycji oraz
konsumpcji, przyczyniáo siĊ do powiĊkszenia sektora zielonej gospodarki. Zielony wzrost
gospodarczy uwidacznia siĊ w rosnącym udziale sektorów zielonej gospodarki w tworzeniu
PKB oraz zielonych miejsc pracy. MoĪna przy tym wykazaü wyraĨną sprzecznoĞü
pomiĊdzy oddziaáywaniem czynników ekonomicznych i czĊĞciowo spoáecznych
(stanowiących destymulanty) i Ğrodowiskowych (stymulanty), regulowanych za
poĞrednictwem paĔstwa. Na obecnym etapie rozwoju tego sektora wyraĨna jest
koniecznoĞü wprowadzania korekty za poĞrednictwem rozwiązaĔ instytucjonalnych
wspierających rozwój zielonej gospodarki, jeĪeli oczywiĞcie uznajemy ten kierunek jako
prawidáowy. Szczególna role odgrywają tu podatki proĞrodowiskowe uwzglĊdniające w
rachunku kosztów podmiotów gospodarczych negatywne oddziaáywanie podmiotów na
Ğrodowisko.
Rozwój sektora zielonej gospodarki byá niejednakowy w badanym okresie. Wynikaáo
to z jednej strony z róĪniü w jego początkowym udziale w caáej gospodarce oraz
dysproporcji w uwarunkowaniach makroekonomicznych. Czynniki te wpáywaáy na
wykazane zróĪnicowanie w znaczeniu zielonej gospodarki zarówno w tworzeniu PKB jak i
zielonych miejsc pracy. Mimo zatem wystĊpujących róĪnic moĪna jednak wskazaü na
uniwersalizacjĊ mechanizmu rozwoju sektora zielonej gospodarki w oparciu o formuáĊ
obejmującą uwarunkowania makroekonomiczne ujĊte w zaprezentowanym wczeĞniej
modelu.
Ponadto, warto zwróciü uwagĊ na jeszcze jeden aspekt o charakterze metodycznym.
Zmiany w dostĊpnoĞci oraz jakoĞci danych, a takĪe permanentne zmiany otoczenia bĊdą
implikowaü w przyszáoĞci koniecznoĞü korekty zastosowanych wskaĨników pomiaru
Ğrodowiskowej efektywnoĞci produkcji. Rzetelne, wáaĞciwie wyselekcjonowane, aktualne
dane o stanie „zazielenienia” gospodarek miĊdzynarodowych pozwolą na okreĞlenie barier
w realizacji tej koncepcji oraz dostarczą wskazówek dotyczących skutecznych
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instrumentów prawno-finansowych katalizujących inicjatywy osiągniĊcia dáugotrwaáego,
zrównowaĪonego wzrostu.
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