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Znaczenie koncepcji ekonomii zrównoważonego rozwoju

The meaning of the sustainable development economy 

The paper presents the economy of sustainable development 
as a theoretical basis to create green economy, which assumes  
a way of managing aimed at reducing the consumption of natural 
resources, producing less waste, reducing greenhouse gas emis-
sions and eliminating social inequalities. The path to green econo-
my takes place gradually from ecologization to greening the existing 
brown economy. Currently, no country can state that its economy 
is green, also there is no unified management system for changes 
in green economy direction. However, it is possible to distinguish 
certain symptoms of changes towards green development, the 
economy of sustainable development and the green economy.

Keywords: green economics, sustainable development, green 
jobs.

W pracy przedstawiono ekonomię zrównoważonego rozwoju 
jako podstawę teoretyczną do utworzenia zielonej gospodarki, któ-
ra zakłada sposób gospodarowania ukierunkowany na redukcję zu-
życia zasobów naturalnych, wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, 
spadek emisji gazów cieplarnianych oraz niwelowanie nierówności 
społecznych. Przejście do zielonej ekonomii odbywa się etapami, 
stopniowo od ekologizacji do zazieleniania dotychczasowej brązo-
wej gospodarki. Aktualnie o żadnym kraju nie można powiedzieć, 
że jego gospodarka jest zielona, nie istnieje również jeden spójny 
system zarządzania zmianami w tym kierunku. Można jednak wy-
różnić pewne symptomy transformacji w stronę zielonego rozwoju, 
ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz zielonej gospodarki.

Słowa kluczowe: zielona gospodarka, zrównoważony rozwój, zie-
lone miejsca pracy.
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Problemy ocieplenia klimatu i wyczerpywania się zasobów na-
turalnych, głodu i nędzy są pozornie niezwiązanymi ze sobą zagad-
nieniami, których rozwiązania poszukujemy jako ludzkość wdrażając 
różne koncepcje rozwoju i strategie działania. Problemy te jednak 
nie będą czekać na rozwiązanie do czasu, aż gospodarka światowa 
osiągnie odpowiedni poziom rozwoju technologicznego. Obrana 
przez wielu decydentów strategia szybkiego rozwoju i odsuwania 
problemów środowiskowych (ang. grow first, clean-up later) spra-
wiła, że problemy ekologiczne stały się problemami społecznymi  
i ekonomicznymi. Sytuację taką zaobserwować można szczególnie  
w dynamicznie rozwijających się krajach południowo-wschodniej 
Azji, gdzie przemysłowe zanieczyszczenie powietrza i wody uniemoż-
liwia nie tylko zachowanie zdrowia, ale również ogranicza rozwój 
wysokich technologii oraz przyczynia się do wzrostu kosztów życia 
i produkcji. Rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego pod-
waża zatem pozycję konkurencyjną wielu azjatyckich gospodarek 
dotychczas konkurujących cenowo i ilościowo z pozostałymi krajami 
świata. Istnieje poważna obawa, że inne kraje dążące do szybkie-
go rozwoju mogą powtórzyć tę strategię rozwoju przyczyniając się 
do globalnych problemów środowiskowych. Z drugiej strony kra-
je o rozwiniętych gospodarkach zauważają potrzebę ograniczenia 
antropopresji, dostrzegając w tym działaniu sposób na utrzymanie 
dotychczasowej jakości życia mieszkańców i osiągniętej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Współcześnie wszyscy rozumieją, że nie 
da się prowadzić gospodarki obliczonej na pozbawianie przyszłych 
pokoleń dostępu do czystej ziemi, wody i powietrza. Rozwój go-

spodarczy nie może się opierać na takim „niespłacalnym” kredycie  
i przenoszeniu kosztów rozwoju na społeczność międzynarodo-
wą. Konieczność zorganizowania gospodarki, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, powszechnie uznano już w 1987 roku, 
na skutek publikacji raportu Światowej Komisji ds. Środowiska  
i Rozwoju pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland. Wów-
czas zrównoważony rozwój ogłoszono nową ideą przewodnią dla 
ludzkości. Równocześnie od lat 70. XX wieku powstają liczne szkoły  
i projekty badawcze, zajmujące się problemem nadmiernej eksplo-
atacji zasobów naturalnych i warunkami zrównoważonego rozwo-
ju. Określa się je wspólną nazwą nauk o zrównoważonym rozwoju 
(ang. sustainable science). Wśród nich najważniejszą jest ekonomia 
zrównoważonego rozwoju, w której występuje wiele szkół o różnej 
orientacji ekonomicznej. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie 
istoty i etapów prowadzących do ekonomii zrównoważonego rozwo-
ju oraz zielonej gospodarki jako modelu gospodarczego, do którego 
dąży współcześnie bardzo wiele krajów. Dlatego w artykule opisano 
proces zazielenienia gospodarki i przechodzenia od gospodarki brą-
zowej do zrównoważonej i zielonej ekonomii.

Proekologiczne nurty ekonomii

Ekonomia jest nauką społeczną charakteryzującą się bardzo 
szerokim spektrum problemów badawczych o różnym znaczeniu. 
Główny nurt ekonomii przez dłuższy czas był skoncentrowany na 
poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zapewnienia wysokiego 
rozwoju gospodarczego i społecznego dobrobytu (Midor 2012: 56). 
Jednak wraz z postępującymi procesami industrializacji i globalizacji 
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na początku XXI wieku na znaczeniu zyskały ekonomia środowiska 
i zasobów naturalnych oraz społeczna odpowiedzialność biznesu 
(Grudziński, Sulich 2018). Najważniejszymi szkołami ekonomii zrów-
noważonego rozwoju są: neoklasyczna ekonomia środowiska, eko-
nomia ekologiczna, nowa ekonomia środowiska, zintegrowana kon-
cepcja zrównoważonego rozwoju oraz ekologia przemysłowa (Rogall 
2010: 25). Szkoły te oraz ich odłamy wniosły istotny wkład w rozwój 
nauk o zrównoważonym rozwoju, dlatego stały się poważną alter-
natywą dla ekonomii neoklasycznej. Ekonomia ekologiczna zaczęła 
się rozwijać w latach 80. XX wieku jako odrębna szkoła ekonomii, aż 
stopniowo stała się jedną z dyscyplin ekonomii. Jest to interdyscy-
plinarna nauka o wprowadzaniu w życie zrównoważonego rozwoju, 
przy czym głównym przedmiotem jej zainteresowania są granice to-
lerancji natury. Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do swo-
jego celu od ponad dwudziestu lat, lecz tradycyjna ekonomia nie 
wyciągnęła ze zmieniającego się stanu środowiska żadnych wnio-
sków. Ekonomia zrównoważonego rozwoju próbuje wprowadzić do 
tradycyjnego nurtu ekonomii ekologiczny wymiar zrównoważonego 
rozwoju, zaniedbując jednak przy tym często wymiar ekonomiczny  
i społeczno-kulturowy (Rogall 2010: 26). Pomimo tego celowego 
pominięcia, rozwijanie ekonomii w kierunku ekonomii zrównowa-
żonego rozwoju jest konieczne. Co więcej, należy rozważyć możli-
wość połączenia wysiłków na rzecz ochrony środowiska w ramach 
zrównoważonego rozwoju, który zakłada rozwój ekonomiczny  
z poszanowaniem praw człowieka i racjonalne używanie zasobów 
naturalnych (Sulich 2018: 51). Zasady zrównoważonego rozwoju 
wymagają bowiem nowych podstaw ekonomicznego myślenia. 
Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do określenia warun-
ków gospodarowania, które zapewnią dostatecznie wysokie stan-
dardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Ekono-
mia ta przyjmuje wiele z tradycyjnej ekonomii, ale tam, gdzie 
dawne teorie nie odpowiadają rzeczywistości, powstają nowe.  
Tym samym jest ona kontynuacją ekonomii ekologicznej. Ekono-
mia ekologiczna wraz z ekonomią zrównoważonego rozwoju ak-
ceptują, że istnieje pewien akceptowalny poziom zanieczyszczeń 
powstających w wyniku procesów produkcyjnych i usługowych.  
W opozycji do nich stoi zielona ekonomia, opierająca się na założe-
niu, że można tak zaprojektować procesy produkcji i świadczenia 
usług, by wyeliminować powstawanie zanieczyszczeń na każdym 
etapie życia produktu (usługi). 

Zielona ekonomia, wraz z pozostałymi proekologicznymi nurta-
mi ekonomii, stoi w sprzeczności do założeń tzw. brązowej ekono-
mii, tj. ekonomii opartej o eksploatację paliw kopalnych i zasobów 
nieodnawialnych (tabela 1).

Zielona ekonomia jest jedną z dróg do zrównoważonego roz-
woju, a 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 obecność kryteriów ekologicznych (Ryszawska 
2013: 52). Zielona ekonomia jest to część tzw. zielonej cywilizacji, 
którą charakteryzują: koegzystencja człowieka i przyrody, harmo-
nijny rozwój społeczny, duchowe i technologiczne innowacje. W ta-
kim ujęciu celem zielonej ekonomii jest optymalizacja i zarządzanie 
ekosystemami przyrodniczymi i socjoekonomicznymi w taki sposób, 
aby uzyskać ekologicznie, ekonomicznie i społecznie zrównoważony 
rozwój. 

Zielona gospodarka składa się zatem z trzech składników obej-
mujących: 

1. Zielone zarządzanie i czystszą produkcję; 
2. Rozwój sieci eko-przemysłu lub parków przemysłu ekolo-

gicznego;
3. Tworzenie i rozwój eko-społeczności (ang. eco-municipalty). 

Tabela 1. Cechy charakterystyczne brązowej i zielonej ekonomii

Brązowa ekonomia  
(ang. brown economy)

Zielona ekonomia  
(ang. green economy)

„Nieograniczony” wzrost  
gospodarczy

Oddzielenie wzrostu gospodar-
czego od zużycia zasobów natu-
ralnych

Nieskończoność zasobów Ograniczone zasoby

Nieodnawialne źródła energii, 
oparcie na paliwach kopalnych Odnawialne źródła energii

Intensywne zużywanie zasobów 
naturalnych (energo- i materia-
łochłonna)

Efektywność energetyczna

Emisja gazów cieplarnianych Czysta produkcja

Niszczenie bioróżnorodności Ochrona bioróżnorodności

Globalne nierówności społeczne Sprawiedliwość międzypokolenio-
wa i międzyregionalna

Nieograniczona konsumpcja 
(nadkonsumpcja) Zrównoważona konsumpcja

Brak odpowiedzialności
Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i inwestorów  
w zakresie ekologii1

Osłabienie zaufania społecznego Rosnące zaufanie społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ryszawska 2013: 52.

 Zielona gospodarka zakłada możliwość odejścia od linearnej 
gospodarki do modelu o obiegu zamkniętym, w którym zasoby na-
turalne będą wykorzystywane w sposób optymalny i efektywny. Za-
łożenie linearności zielonej gospodarki przedstawia zielony rozwój, 
natomiast rozwój zrównoważony wykorzystuje koncepcję tzw. go-
spodarki okrężnej (ang. circular economy). Należy jednak odróżnić 
koncepcję zielonej gospodarki od gospodarki okrężnej (gospodarki  
o zamkniętym obiegu), która charakteryzuje się następującymi ce-
chami: zasoby naturalne zużyte w procesach produkcji tworzą po-
przez proces konsumpcji użyteczność (dobrobyt); w obrębie pod-
systemu zasobów ekologiczne skutki gospodarowania zależą głów-
nie od relacji między stopą odtworzenia a stopą eksploatacji; związki 
pomiędzy gospodarką a środowiskiem polegają również na bezpo-
średnim (pozytywnym lub negatywnym) oddziaływaniu jakości śro-
dowiska na poziom dobrobytu i udogodnienia (ang. amenity uses); 
środowisko przejmując odpady staje się ich swoistym rezerwuarem, 
co powoduje, że szkodliwość nagromadzonych odpadów zależy od 
ich ilości, zdolności asymilacyjnej środowiska i wspierających je dzia-
łań rekultywacyjnych i recyklingowych. Jak przedstawiono powyżej 
istnieje kilka atrakcyjnych koncepcji rozwoju ekonomicznego, który 
zakłada ochronę środowiska i rozwój społeczeństwa. Różnią się one 
między sobą radykalnością założeń (co do tolerancji powstających 
zanieczyszczeń) oraz sposobami wdrażania.

1 Por. Chodyński, Jabłoński, Jabłoński 2008: 63-71.
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Zielona gospodarka

Zielona gospodarka opiera się na złożeniach ekologii i docenia 
jej ograniczenia, co nie jest w sprzeczności z tworzeniem lepszych 
miejsc pracy, stabilnością makroekonomiczną oraz poprawą stan-
dardu życia (Rutkowska-Podołowska, Sulich 2016). Proces przecho-
dzenia z dotychczasowej ekonomii do zielonej gospodarki zachodzi 
etapami (tabela 2). Zielony rozwój jest siłą napędową przemian  
w kierunku zielonej gospodarki, która integruje trzy aspekty, tj. siły 
napędowe każdego z etapów. Alternatywną drogą do zielonej go-
spodarki jest dotychczasowy wzrost, który niesie ze sobą dodatko-
we koszty i zagrożenia, ponieważ wymaga uporania się ze skutkami 
„brązowej” gospodarki.

Tabela 2. Etapy rozwoju zielonej gospodarki

Etap 
rozwoju

Wiodąca siła 
napędowa Charakterystyka

Etap I

Instytucje  

i  

infrastruktura

Pojedyncze inicjatywy w obszarze zrów-
noważonej produkcji i konsumpcji, zielo-
ne inicjatywy na peryferiach gospodarki, 
dobrowolne inicjatywy przedsiębiorstw. 
Wykorzystanie tradycyjnych zasobów 
i czynników produkcji. Relatywnie niższe 
zużycie energii i zasobów na mieszkańca 
oraz mniejsza produkcja odpadów. Rozwój 
instytucji i infrastruktury środowiskowej  
i społecznej (zdrowie, podstawowa edu-
kacja ekologiczna), stabilność wskaźników 
makroekonomicznych (stopa bezrobocia, 
inflacja, produkt krajowy brutto)

Etap II Efektywność

Podnoszenie efektywności energetycz-
nej i materiałowej poprzez zazielenienie 
gospodarki wymuszane przez regulacje 
państwa i konieczność implementacji 
wytycznych, dotyczących zasobooszczęd-
ności i niskoemisyjności, mniejsze koszty 
poprzez proekologiczne rozwiązania, uni-
kanie kar za nieprawidłowe zachowania. 
Powszechna edukacja ekologiczna i wyż-
sza świadomość ekologiczna obywateli. 
Dyfuzja wiedzy i innowacji, zastosowanie 
nowych technologii

Etap III Innowacje

Wprowadzenie zielonej gospodarki do 
strategii i polityki krajowej, programy dzia-
łania i finanse skierowane na wspieranie 
zielonej gospodarki, świadome i plano-
we działania przedsiębiorstw i instytucji, 
poprawianie wizerunku, lepsza sprzedaż. 
Tworzenie wiedzy, badania naukowe, 
innowacje środowiskowe i społeczne. 
Kreatywność i powstawanie nowych 
technologii. Zielony sektor jako istotna 
cześć gospodarki, zielone rozwiązania 
przenikają horyzontalnie wszystkie sekto-
ry, znacząca wartość dodana w zielonych 
sektorach, zielone miejsca pracy, zielone 
społeczeństwo

Źródło: Ryszawska 2013b: 190.

Zielona gospodarka to gospodarka, która wpływa na wzrost do-
brobytu i równości społecznej, jednocześnie zmniejszając zagrożenia 
środowiskowe i niedobór zasobów. Można ją postrzegać jako próbę 
bardziej pragmatycznego podejścia do relacji rozwoju zrównoważo-
nego (Burchard-Dziubińska, Rzeńca, Drzazga 2014: 149).

Jak przedstawiono w tabeli 2, zakłada się, że występujące in-
nowacje będą wpływały na gospodarkę wraz z zielonymi miejscami 
pracy. Przyjąć należy, że będą to również ekoinnowacje w sferze ryn-
ku pracy. Obszarem dokonujących się zmian społeczno-gospodar-
czych w zakresie „zazieleniania” się gospodarki jest przede wszyst-
kim rynek pracy. Wspieranie tworzenia „zielonych” miejsc pracy  
i ukierunkowanie sektora edukacji na kształcenie w tym zakresie, 
może w sposób istotny wpłynąć na tempo zachodzących przeobra-
żeń gospodarczych mających na celu zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy i tym samym przyczynić się do zmian struktural-
nych na rynku pracy. Uważa się, że pozwolą one ograniczać zjawisko 
bezrobocia oraz przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego. 
Tematyka ta jest istotna zarówno z punktu widzenia ochrony śro-
dowiska, jak i rynku pracy. Dlatego zielone miejsca pracy stanowią 
jedną z wielu korzyści wynikających z podejmowanych działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Zielone miejsca pracy przyczynia-
ją się do tworzenia zielonej gospodarki. Należa do nich wszelkie 
miejsca pracy zależne od środowiska naturalnego bądź stworzone, 
zamienione lub przekształcone (pod względem ekologizacji, kwali-
fikacji, metod pracy, profilu stanowiska) w procesie przechodzenia 
w kierunku bardziej ekologicznej zielonej gospodarki (Sulich, Zema 
2018: 70). Wdrażanie koncepcji zielonej ekonomii nie odbywa się 
w sposób bezproblemowy. Główne wyzwania dla ekonomii zrów-
noważonego rozwoju można przedstawić w modelu wyróżniającym 
trzy wymiary zrównoważenia, z których każdy obejmuje pięć sfer 
działalności ludzkiej (tabela 3).

Tabela 3. Obszary problemowe i ich kryteria według ekonomii zrównowa-

żonego rozwoju

Wymiar  
ekologiczny

Wymiar  
ekonomiczny

Wymiar  
społeczno-kulturowy

Ocieplenie klimatu

Brak stabilności go-
spodarki narodowej, 
np. niewystarczająca 
oferta zatrudnienia

Niedostateczne urze-
czywistnienie zasad 
demokracji i prawo-
rządności

Niszczenie ekosyste-
mów, różnorodności 
gatunkowej i krajo-
brazowej

Niewystarczające za-
spokojenie podsta-
wowych potrzeb, wy-
sokie ceny

Ubóstwo, brak bez-
pieczeństwa socjalne-
go, problemy demo-
graficzne (np. wzrost 
liczby ludności)

Wyczerpywanie zaso-
bów nieodnawialnych

Inflacja, duży stopień 
koncentracji i władza 
ekonomiczna

Nierówności (płci , 
płac itd.)

Nadmierna eksplo-
atacja zasobów odna-
wialnych

Nierównowaga poza-
gospodarcza, zależ-
ność od dostaw su-
rowców, niedorozwój

Brak bezpieczeństwa 
wewnętrznego i ze-
wnętrznego, rozwią-
zywanie konfliktów 
przy użyciu przemocy, 
rywalizacja o korzyści

Zagrożenia zdrowia 
ludzkiego (np. szko-
dliwe substancje, pro-
mieniowanie, hałas)

Zadłużanie państwa, 
niedostateczne wy-
posażenie w dobra 
kolektywne i niespra-
wiedliwy podział do-
chodów 

Obciążenia dla zdro-
wia i jakości życia

Źródło: Rogall 2010: 37.

Koncepcja zielonej gospodarki pojawiła się na skutek kryzysu 
ekonomicznego z lat 2008-2009 w gospodarce Unii Europejskiej, 
po którym zapanowała kilkuletnia stagnacja. W roku 2012, w trak-
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cie zorganizowanej przez ONZ konferencji Rio+20 postulowano, że 
najlepszym rozwiązaniem będzie ponowne skoncentrowanie się 
na kwestiach środowiskowych poprzez odwołanie się do zielonej 
ekonomii. Zauważono ponownie, że degradacja środowiska z samej 
swej natury jest zjawiskiem globalnym – zanieczyszczenia szybko 
rozprzestrzeniają się i przenoszą, a wyczerpywanie się złóż surow-
ców naturalnych oddziałuje na globalną gospodarkę, podobnie jak 
kryzysy ekonomiczne. Koncepcja zielonej ekonomii powstała jako 
rozwinięcie idei zrównoważonego rozwoju (Kozar 2017: 63). Zielo-
na gospodarka opiera się na odejściu od zasadochłonnej, linearnej 
gospodarki, do modelu o obiegu zamkniętym, w którym zasoby 
naturalne będą wykorzystywane w sposób optymalny i efektywny. 

Co istotne, to właśnie perspektywa gospodarki o obiegu za-
mkniętym jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospo-
darczego i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym zielonych miejsc 
pracy. Zielona gospodarka to model ukierunkowany na osiągnięcie 
równowagi w obszarze wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska 
i sprawiedliwości społecznej. Polega ona na powieleniu projektów 
realizowanych w małych społecznościach lokalnych w skali całej 
gospodarki (Sulich 2018: 55). Implementacja założeń koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w praktykę życia społeczno-gospodar-
czego przyczynia się do licznych zmian ilościowych i jakościowych 
zachodzących w aspektach społecznych, gospodarczych i środowi-
skowych. Docelowym wynikiem takich przeobrażeń ma być zbudo-
wanie innowacyjnej gospodarki w jak najmniejszym stopniu nega-
tywnie oddziałującej na środowisko naturalne (Kozar 2015: 5).

Podsumowanie

Przedstawione w pracy założenia zielonej ekonomii wskazują, 
że jest ona właściwym nurtem teorii ekonomii ukierunkowanej na 
właściwe relacje między gospodarką a środowiskiem naturalnym. 
Pojęcie zielonej gospodarki stanowi urzeczywistnienie w praktyce 
gospodarczej założenia teoretycznej idei zrównoważonego rozwo-
ju społeczno-gospodarczego. Zielona gospodarka, dzięki realnym 
możliwościom realizacji celów idei zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego, stała się szansą na przeciwdziałanie ściśle 
powiązanych ze sobą problemów społecznych, gospodarczych  
i środowiskowych (Ryszawska 2013: 50). Dlatego zielona gospodarka 
to sposób gospodarowania ukierunkowany na redukcję zużycia za-
sobów naturalnych, wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, spadek 
emisji gazów cieplarnianych oraz niwelowanie nierówności społecz-
nych. W ekonomii następuje istotne przewartościowanie związane 
z formułowaniem nowych celów działalności gospodarczej, mając 
na uwadze dobro człowieka i zaspokojenie jego potrzeb obejmu-
jących także walory środowiska (Zysnarska 2006: 105). Przejawem 
rosnącego wpływu zielonej gospodarki na praktykę gospodarczą jest 
rosnąca liczba zielonych miejsc pracy oraz rosnąca popularność pro-
duktów i usług ekologicznych.
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