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Synopsis. Zmiany zachodz ce w gospodarce wiatowej, a w szczególno ci relacje mi dzy aspektami 
ekonomicznymi, rodowiskowymi, spo ecznymi czy politycznymi sta y si  punktem wyj cia do 
rozwa a  nad cie k  rozwoju spo eczno-gospodarczego. Za jedno z nowych podej , uzna  mo na 
koncepcj  - green economy. Wzrost znaczenia tego podej cia upatruje si  w rosn cych ograniczeniach 
utrzymania d ugofalowego wzrostu w tradycyjnym podej ciu zgodnie z modelem Solowa 
i wyst powania okresowo znacznych odchyle  uzyskiwanych wyników rocznych od stanu 
równowagi. Odnosz c si  do tego problemu za cel artyku u przyj to wskazanie uwarunkowa  
rozwoju zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W celu identyfikacji oraz okre lenia 
oddzia ywania poszczególnych czynników ekonomicznych, spo ecznych i rodowiskowych na rozwój 
sektora zielonej gospodarki zastosowano regresj  panelow . Zakres czasowy obejmuje lata 2004-
2016. Ze wzgl du na brak uniwersalnej metody oceny stopnia rozwoju tej koncepcji, przeprowadzone 
badanie mo e by  uznane za jedn  z propozycji w ramach przedmiotu literatury. Uzyskane w ten 
sposób wyniki mog  s u y  do interpretacji uwarunkowa  rozwoju zielonej gospodarki 

S owa kluczowe: zielona gospodarka, Grupa Wyszehradzka, wska niki 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. 
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Wprowadzenie 

Dzia alno  gospodarcza wi e si  nierozerwalnie z niebezpiecze stwem 
pog biaj cej si  degradacji rodowiska przyrodniczego. Ujawniaj ca si  dotychczas w 
ró nej skali  
i zakresie nieefektywno  wykorzystania zasobów, nadmierna degradacja kapita u 
naturalnego oraz niesprawiedliwo  spo eczna zainicjowa y poszukiwanie nowych 
priorytetów oraz kierunków d ugoterminowego rozwoju. Przyjmuje si , e jedynie 
zbiorowe dostosowanie gospodarcze w skali globalnej mo e przyczyni  si  niwelowaniu 
negatywnych skutków degradacji rodowiska i zmian klimatu (Stern, 2006). W 
mi dzynarodowych debatach podkre la si , e dzia ania te powinny by  ukierunkowane na 
zrównowa ony rozwój. Koncepcja zielonej gospodarki, jako pragmatyczne podej cie do 
realizacji rozwoju zrównowa onego ma przyczyni  si  do wzrostu dobrobytu oraz 
równo ci spo ecznej przysz ych pokole , zapewniaj c jednocze nie w a ciwe proporcje 
pomi dzy gospodark  a ekosystemami. Zmiana koncepcji w kierunku zielonego wzrostu 
obserwowana jest nie tylko w krajach wysoko rozwini tych, ale równie  w krajach 
rozwijaj cych si . Idea ta jest widoczna tak e w pa stwach Grupy Wyszehradzkiej (V4). 
Cztery kraje oraz ich regiony stan y przed wspólnym procesem transformacji gospodarki 
w kierunku zielonego wzrostu. Kraje te musia y dokona  g bokich zmian strukturalnych, 
jednak skala zmian nie by a jednakowa. Artyku  przybli a kwesti  uwarunkowa  zielonych 
gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

Celem artyku u by o zdefiniowanie elementów zielonej gospodarki oraz dokonanie 
oceny stopnia zaanga owania na rzecz jej wdra ania w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 
W opracowaniu wskazano równie  model pozwalaj cy na okre lenie uwarunkowa  
ekonomicznych, spo ecznych i rodowiskowych, kierunku oraz si y ich oddzia ywania na 
udzia  sektorów zielonej gospodarki w warto ci dodanej brutto w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej. Wykorzystano model regresji panelowej z efektami sta ymi oraz wybrane 
statystyki testowe.  

Metodyka post powania badawczego 

W przeprowadzonych rozwa aniach poszukiwano zwi zków o charakterze 
d ugookresowym pomi dzy czynnikami ekonomicznymi, spo ecznymi i rodowiskowymi 
a rozwojem zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ewaluowane szeregi 
obejmowa y lata 2004-2016. Analiz  przeprowadzono na podstawie wtórnych danych 
statystycznych dotycz cych wybranych wska ników zielonego wzrostu, pochodz cych 
z bazy Eurostat oraz OECD. W analizie materia u empirycznego zosta y wykorzystane 
elementy statystyki opisowej a tak e metoda regresji panelowej z ustalonymi efektami 
oszacowania zmian w udziale sektorów zielonej gospodarki w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej. Wybór zmiennych zosta  dokonany na podstawie studium literaturowego. 
Analiza zielonych sektorów gospodarki, obj a (Emerson i in., 2012; McGlade i in., 2012; 
Ocampo, 2011) :  

- rolnictwo, le nictwo, rybo ówstwo; 
- odnawialne ród a energii;  
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- ekoprzemys  – produkcja maszyn i urz dze  zwi zanych z ochron  rodowiska 
naturalnego lub przyjaznych dla rodowiska naturalnego, maj cych zastosowanie 
w innych ga ziach gospodarki.  

Model niezb dny do realizacji wytyczonego w artykule celu opracowano przy u yciu 
analizy regresji. W opracowaniu za o ono, e ocena oparta b dzie o zmienne analityczne 
rozpatrywane na poziomie krajów, przy u yciu modeli panelowych. Modele te s  
specjalnymi modelami budowanymi na podstawie danych przekrojowo-czasowych (obiekty 
× zmienne × okresy). Opisuj  sta  grup  obiektów w wi cej ni  jednym okresie (Da ska-
Borsiak, 2009). Wag  modeli panelowych w analizie zjawisk ekonomicznych podkre laj  
Griliches i Intriligator (2007). Szerokie zastosowanie modeli panelowych do analiz 
ekonometrycznych prezentuje tak e Baltagi (2003). Analizy danych panelowych mo na 
realizowa  za pomoc  estymacji klasyczn  metod  najmniejszych kwadratów, modelu 
z efektami ustalonymi oraz modelu z efektami losowym (Gruszecki, 2002). W celu 
oszacowania wp ywu poszczególnych czynników na warto  produkcji sektorów zielonej 
gospodarki wykorzystano model regresji panelowej z efektami sta ymi. W tym modelu 
ekonometrycznym zak ada si , e efekty indywidualne nie s  przypadkowe i mog  wyra a  
specyficzne i bezpo rednio nieobserwowalne cechy w regionie (Baltagi, 2003). 
Zastosowanie modelu panelowego pozwoli o na ocen  wyst puj cych zró nicowanych 
indywidualnych efektów regionalnych. Analityczn  posta  zastosowanego modelu 
prezentuje poni sze równanie (Maddala, 2007): 

, (1) 

gdzie:  
i - indeks obiektu (region), 
t - okres (rok), 

 - efekt indywidualny, sta y w czasie, ró ny w przestrzeni dla poszczególnych regionów 
w panelu, 

 - sta y efekt okresowy, posiadaj cy t  sam  warto  dla wszystkich jednostek w panelu 
w tym samym okresie, ale jest ró ny w ka dym okresie, 

 - wektor wspó czynników zmiennych, 

 - zmienne przekrojowe  
Zmienn  obja nian  stanowi  udzia  sektorów zielonej gospodarki wyszczególnionych 

powy ej w warto ci dodanej brutto. Wyboru zmiennych diagnostycznych uj tych w 
modelu dokonano na podstawie ich merytorycznego znaczenia, opieraj c si  na studium 
literaturowym, dost pno ci  warto ci zmiennych dla badanych jednostek przekrojowych 
oraz kryteriami statystycznymi. Ponadto wszystkie zmienne poddano transformacji 
logarytmem naturalnym w celu osi gni cia wspó czynników elastyczno ci wp ywu 
zmiennych egzogenicznych.  

W modelu znalaz y si  zmienne ekonomiczne, spo eczne oraz ekologiczne, które 
mia y warunkowa  warto  sektora zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 
Za zmienne obja niaj ce przyj to wst pnie dziesi  potencjalnych zmiennych, dobranych 
na podstawie teorii oraz wyników bada  innych autorów uj tych we wcze niejszych 
rozwa aniach, nast pnie dokonano ich selekcji ostatecznie przyjmuj c: udzia  energii 
odnawialnej w cznym zu yciu energii brutto, podatki rodowiskowe jako % PKB, 
nak ady na ochron  rodowiska per capita, stop  bezrobocia, PKB per capita oraz 
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wspó czynnik aktywno ci zawodowej (Hamdouch, Depret, 2010; Bailey, Caprotti, 2014; 
GGKP, 2016).  
Hipoteza modelowa przyj a posta : 

 

gdzie: 
 - wektor parametrów zmiennych zero-jedynkowych dla efektów indywidualnych 

regionów, 
 - wektor parametrów zmiennych zero-jedynkowych dla czasu T. 

Poj cie zielonej gospodarki 

Po raz pierwszy poj cie „zielona gospodarka” zosta o u yte w 1989 r. przez trzech 

przedstawicieli ekonomii ekologicznej - D. Perace, A. Markandya, E. Barbier. Termin ten 

zosta  okre lony w raporcie Blueprint for a Green Economy stworzonym dla rz du Wielkiej 

Brytanii (Pearce, Markandya, Berbier, 1989). W tek ten by  kontunuowany kolejnych 

Raportach autorów: Bluprint 2: Greening the world economy (1991) i Blueprint 3: 

Measuring Sustainable Develpment (1994) rozszerzony o spektrum rozwa a  na 

problematyk  globaln  (Ryszawska, 2013). Poj cie zielonej gospodarki jako samodzielnej 

koncepcji rozwin o si  stosunkowo niedawno, kiedy w 2008 roku UNEP wezwa  kraje do 

podj cia Inicjatywy Zielonej Gospodarki (Green Economy Initiative), dostrzegaj c 

mo liwo ci na wyj cie z ogólno wiatowego kryzysu gospodarczego, dzi ki rozwojowi 

sektorów zielonej gospodarki. Obecnie koncepcja zielonej gospodarki (green economy) jest 

jednym z najwa niejszych elementów strategii rozwoju w UE oraz licznych organizacji 

mi dzynarodowych, w wyniku zaanga owania pa stw w programy naprawcze.  

Istotnego znaczenia nadano tej koncepcji w 2012, podczas Konferencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie Zrównowa onego Rozwoju RIO+20, gdzie by a tematem 

przewodnim. Podczas Szczytu Ziemi wskazano na konieczno  redefinicji gospodarki  

i przyj cie nowego modelu rozwoju spo eczno-gospodarczego, zwracaj cego szczególn  

uwag  na aspekt rodowiskowy. UNEP w trakcie szczytu w Rio zaproponowa  nast puj c  

definicj  zielonej gospodarki: „Zielona gospodarka wp ywa na wzrost dobrobytu ludzi  

i równo  spo eczn , jednocze nie zmniejszaj c ryzyko rodowiskowe i zu ycie zasobów 

naturalnych” (Green economy, 2011). 

Zielony rozwój to taki rozwój gospodarczy obecnego pokolenia, który nie odbywa si  

kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia rodowiska. To radykalna 
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przej cie na bardziej wydajne, przyjazne dla rodowiska technologie, niweluj ce negatywn  
antropogeniczn , degraduj c  rodowisko dzia alno  oraz z agodzenie skutków zmian 
klimatycznych (Jänicke, 2012). Zielona gospodarka stanowi konkretyzacj  
i operacjonalizacj  zrównowa onego rozwoju. Ma na celu osi gni cie wymiernych 
post pów w powi zaniu mi dzy rodowiskiem a gospodark  (Schmalensee, 2012). Okre la 
pragmatyczne podej cie do realizacji koncepcji zrównowa onego rozwoju (Burchard-
Dziubi ska, 2013). Podstawowym celem kreowania zielonej gospodarki jest 
„rozwi zywanie” problemu rodowiskowego w taki sposób, aby uzyska  warto  dodan  
w postaci wzrostu gospodarczego. Jest to gospodarka niskoemisyjna, efektywnie 
wykorzystuj ca zasoby i zapewniaj ca integracj  spo eczn  (Ferrot, 2011). 

W dyskusjach naukowych oraz politycznych tematyka green economy ujmowana jest 
zamiennie z terminami: zielony wzrost, gospodarka niskoemisyjna, zielony rozwój, 
gospodarka niskow glowa. Pomimo ró norodnego definiowania zielonej gospodarki przez 
liczne organizacje mi dzynarodowe takie jak: Program Narodów Zjednoczonych ds. 

rodowiska (United Nations Environment Programme, UNEP), Organizacja Wspó pracy 
Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development, 
OECD), Bank wiatowy (World Bank), Komisja Gospodarczo-Spo eczna Narodów 
Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku (United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific, UNESCAP), bezsprzecznie podkre la si  w ró nego rodzaju 
programach, opracowaniach i deklaracjach konieczno  zmian w procesach gospodarczych 
ze wzgl du na dwa kluczowe wyzwania przysz o ci tj. post puj ce zmiany klimatyczne  
i uzale nienie od tradycyjnych surowców energetycznych (Damon i Sterner, 2012; 
Martinelli i Midttun, 2012; Sierra, 2012; Zysman, 2013). Do powstania i rozwoju koncepcji 
zielonej gospodarki przyczyni a si  ch  d enia do bardziej zintegrowanego i 
kompleksowego podej cia do w czania rodowiska w procesy gospodarcze. Koncepcja 
green economy ma na celu wskazanie mo liwych sposobów poprawy wyników dzia alno ci 
gospodarczej, maj c na uwadze istniej ce problemy klimatyczne i rosn c  niedobór 
zasobów naturalnych, g ównie poprzez innowacje technologiczne efektywne pod wzgl dem 
zasobów i energii (Zervas, 2012). 

W ród przytaczanych definicji pojawiaj  si  cechy wspólne takie jak (Ryszawska, 
2013): zasobooszcz dno  i niskoemisyjno ; metoda budowy gospodarki, zachowuj cej  
i odtwarzaj cej swój naturalny ekosystem; odpowiedzialno  spo eczna i ekologiczna 
decydentów, korporacji, przedsi biorstw, ograniczanie ryzyka rodowiskowego; 
d ugoterminowy, oddolny rozwój, stanowi cy rzeczywiste zapotrzebowanie na nowy 
paradygmat ekonomii; prym równo ci i sprawiedliwo ci spo ecznej, wysok  warto  
rodowiska naturalnego, ochrona bioró norodno ci, wielowymiarowo  procesu. 

Zielona gospodarka stanowi narz dzie ukierunkowane na realizacj  zrównowa onego 
rozwoju, jako nieod czny element wi cy cele gospodarcze, rodowiskowe oraz 
spo eczne (patrz rysunek 1). Zielona gospodarka nie zast puje rozwoju zrównowa onego, 
ale stanowi jego w szy zakres. Przede wszystkim sprowadza si  do operacjonizacji 
dzia a  wi cych cele gospodarcze i ekologiczne. Dzia ania na styku gospodarki i ochrony 
rodowiska ukierunkowane s  na tworzenie warunków do kreowania innowacji oraz 

rozwoju inwestycji s u cym jednoczesnemu osi ganiu celów rozwoju gospodarczego z 
jednoczesnym racjonalnym wykorzystywaniem zasobów rodowiska. Zielona gospodarka 
zatem umo liwia doj cie do zrównowa onej gospodarki. 

Zielon  gospodark  mo na zatem postrzega  jako zbiór zasad, celów i dzia a , które 
obejmuj  (EEA, 2010; UNEP, 2011; OECD, 2011): 
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zielonych technologii oraz promowanie i wzrost liczby zielonych miejsc pracy (Szyja, 
2013; Fura, 2015; Kryk, 2014). Zielone miejsca pracy, uto samione z sektorem 
odnawialnych róde  energii, le nictwem, rolnictwem ekologicznym, dzia alno ci  
gospodarcz  zwi zan  z recyklingiem, redukcj  zanieczyszcze  rodowiska, charakteryzuj  
si  lepsz , jako ci  ni  dotychczasowe tradycyjne miejsca pracy. Przyczyniaj  si  przede 
wszystkim do wzrostu zasobooszcz dno ci produkcji oraz do zmniejszania negatywnego 
wp ywu podmiotów gospodarki narodowej na rodowisko naturalne. Przez 
zasobooszcz dno  nale y rozumie  minimalizacj  zu ycia zasobów w produkcji 
niezmniejszaj c  trwa o ci oraz jako ci wyprodukowanych dóbr. St d te  zielona 
gospodarka z jej kluczowym elementem, jakim s  „zielone” miejsca pracy stanowi 

podstawowy instrument dla realizacji celów zrównowa onego rozwoju spo eczno-

gospodarczego. 

Za kluczowe elementy w rozwoju zielonej gospodarki, uznaje si  publiczne oraz 

prywatne inwestycje zwi zane z redukcj  zanieczyszcze , emisj  gazów, zmniejszeniem 

materia och onno ci w produkcji, ochron  bioró norodno ci, popraw  jako ci 

ekosystemów, popraw  gospodarki surowcowej, przyczyniaj c si  tym samym do wzrostu 

dobrobytu spo ecznego. Kreowanie zielonej gospodarki ukierunkowane jest przede 

wszystkim na (Lehr, Lutz, Edler, 2012): 

- popraw  wydajno ci energetycznej; 

- zwi kszenie efektywno ci wykorzystania surowców; 

- wzrost bezpiecze stwa energetycznego; 

- zachowanie ró norodno ci biologicznej i krajobrazowej; 

- redukcj  emisji gazów cieplarnianych; 

- ograniczenie ilo ci odpadów i zanieczyszcze  produkcyjnych; 

- wykorzystywanie potencja u innowacyjnego; 

- zdobycie nowych przewag konkurencyjnych. 

W polityce Unii Europejskiej podkre la si  komplementarno  celów o ywienia 

gospodarczego i ochrony rodowiska. Zaznacza si  tutaj wielowymiarowo  procesu 

„zazieleniania” gospodarki oraz uwypukla znaczenie efektywnego korzystania z zasobów 

oraz energii, zapobiegania dalszym stratom w us ugach ekosystemowych. W opracowanych 

dokumentach strategicznych, zielona gospodarka ujmowana jest jako metoda uzyskania 

przewagi konkurencyjnej w gospodarce, produkcji, w sferze B+R, innowacyjno ci raz 

rozwoju technologii i produkcji (Frérot, 2011). Zielona ekonomia stanowi zatem prób  

realizacji zasad zrównowa onego rozwoju i ekologizacji ekonomii. Ze wzgl du na rozwój 

inicjatyw budowania zielonej gospodarki, konieczne staje si  monitorowanie poziomu jej 

rozwoju. 

Wyniki bada  

Koncepcja zielonej gospodarki jest obecnie jednym z najwa niejszych elementów 

strategii rozwoju w krajach Grypy Wyszehradzkiej. Oznacza to wsparcie gospodarki 

efektywniej korzystaj cej z zasobów, bardziej przyjaznej rodowisku i bardziej 

konkurencyjnej. Zaznaczaj cy si  na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat trend 

wprowadzania kryteriów rodowiskowych w procesie produkcji, inwestycji oraz 

konsumpcji, przyczyni  si  do powi kszenia sektora zielonej gospodarki (Ocampo, 2011). 

Zielony wzrost gospodarczy uwidacznia si  w rosn cym udziale sektorów zielonej 
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gospodarki w tworzeniu PKB (tabela 1) oraz zielonych miejsc pracy (Fura, 2015; Kryk, 
2014). Przy czym sektor po wysokiej dynamice przeszed  w obszar wolniejszego rocznego 
wzrostu. 

Tabela 1. Warto  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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Unia 
Europejska – 

28 pa stw 
571,834  553,748  618,261  681,132  691,737  700,305  709,543  

Dynamika -  96,84 111,65 110,17 101,56 101,24 101,32 

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 

Czechy 28,574 29,190 32,475 32,733 36,186 35,876 35,066 

Dynamika - 102,16 111,25 100,79 110,55 99,14 97,57 

S owacja 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 

W gry 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 

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

Zielone sektory w UE wygenerowa y w 2014 roku roczne obroty rz du 571 mld EUR 
(2,2% PKB UE) i tworz  obecnie 3,4 mln miejsc pracy. W latach przed kryzysem 
gospodarczym (2004-2008) w tym obszarze powsta o oko o 600 000 dodatkowych miejsc 
pracy. Oczekuje si , e do 2030 r. globalny obrót w sektorze zielonej gospodarki potroi si  
i osi gnie pu ap 3000 mld euro. Mo na zatem przypuszcza , e transformacja ekologiczna, 
b dzie mia a w ostatecznym rozrachunku pozytywny wp yw na zatrudnienie - tym bardziej, 
e dzia ania na rzecz zrównowa onej gospodarki, takie jak oszcz dzanie energii lub 

rolnictwo ekologiczne, s  bardziej pracoch onne ni  dzia ania przez nie wypierane. 
Warunkiem tworzenia i utrzymania zielonych miejsc pracy w perspektywie d ugookresowej 
jest stabilno  polityki promuj cej transformacj  ekologiczn . W krajach Grupy 
Wyszehradzkiej najwi kszy udzia  sektorów zielonej gospodarki odnotowano w Polsce - 
sektor ten w 2014 roku stanowi  3,5% PKB, najni szy poziom wykaza a S owacja - 16,437 
mln euro (1,9% PKB). W przypadku Polski udzia  tego sektora by  znacz cy, o wy szym 
udziale ni  w ca ej UE-28. Jego przyrost w badanym okresie by  nierównomierny. 
Najszybszy na S owacji a najwolniejszy w Polsce.  

W celu oszacowania wp ywu poszczególnych czynników na warto  produkcji 
sektorów zielonej gospodarki wykorzystano model regresji panelowej z efektami sta ymi. 
Za zmienne obja niaj ce przyj to: udzia  energii odnawialnej w cznym zu yciu energii 
brutto, podatki rodowiskowe jako % PKB, nak ady na ochron  rodowiska per capita, 
stop  bezrobocia, PKB per capita oraz wspó czynnik aktywno ci zawodowej (Hamdouch, 
Depret, 2010; Bailey, Caprotti, 2014; GGKP, 2016). Dokonuj c doboru zmiennych 
kierowano si  dost pno ci  porównywalnych danych statystycznych oraz ich znaczeniem z 
punktu widzenia badanego zjawiska. Prezentowane warto ci zmiennych egzogenicznych 
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dla poszczególnych krajów s  zró nicowane, tym samym stanowi  podstaw  porówna  
badanych obiektów.  

Stan rodowiska determinowany jest wieloma czynnikami, w tym spo ecznymi 
i gospodarczymi. W zwi zku z tym post p w procesie zazieleniania gospodarki powinien 
by  dokonywany z uwzgl dnieniem uwarunkowa  spo eczno-gospodarczych krajów 
(Spanberger, 2012; Samans, 2013). Pierwsz  zmienn  uj ta w modelu jest PKB per capita. 
Produkt krajowy brutto (w cenach bie cych) obrazuj cy ko cowy rezultat wszystkich 
podmiotów gospodarki narodowej, przypadaj cy na 1 mieszka ca generowany jest na 
wy szym poziomie przez znacznie mniejsze narody ni  Polska. Najlepiej rozwini tym 
gospodarczo krajem w analizowanym czasie by y Czechy - 14900 euro na osob , a w 
dalszej kolejno ci S owacja (14000 euro/os.) oraz W gry (10 700 euro/os.) i Polska (10 600 
euro/os.). Pod wzgl dem PKB per capita Polska zrówna a si  z W grami w ostatnim 
badanym roku. Warto zauwa y , e w ka dym z tych krajów w analizowanym czasie 
mieli my do czynienia z procesem realnej konwergencji. 

Zmienna X2 - stopa bezrobocia osi gn a najwy sz  warto  w S owacji - 10,6%. Na 
s owackim rynku pracy utrzymuje si  równie  wysoki poziom bezrobocia w ród m odych 
ludzi (Gregova, 2013), który osi ga jeden z najwy szych poziomów, nie tylko w ród 
badanych krajów, ale tak e w ca ej UE. Stopy bezrobocia w Czechach (3,9% – najlepszy 
wynik w UE), na W grzech (4,5%) i w Polsce (5,1%) ju  na pocz tku roku nale a y do 
najni szych w ca ej Unii Europejskiej (7,3%)  

Zmienna X3 - wspó czynnik aktywno ci zawodowej ludno ci jest równie  jednym 
z mierników poziomu rozwoju spo eczno-gospodarczego, w szczególno ci w obszarze 
w czenia spo ecznego. Poniewa  wy sza warto  wska nika zatrudnienia informuje 
o lepszej sytuacji badanego obiektu (np. kraju), zmienna na ma charakter stymulanty. W 
2014 roku wspó czynnik aktywno ci zawodowej by  najwy szy w Czechach, za  najni szy 
w Polsce. W przypadku Czech prawe 80% ludno ci w wieku 15 lat i wi cej by a aktywna 
zawodowo. Rozpi to  pomi dzy wspó czynnikiem aktywno ci zawodowej w Czechach 
i w Polsce w 2014 roku si ga a 7,2 punktów procentowych. 

Zmienna X4 prezentuje podatki rodowiskowe, uj te jako % PKB. W 2014 r. wp ywy 
z podatków rodowiskowych w krajach UE wynios y cznie 343,6 mld euro i stanowi y 
6,4% ca kowitych dochodów z podatków i sk adek. W ród krajów Grupy Wyszehradzkiej 
udzia  podatków rodowiskowych w relacji do PKB w 2014 r. wyniós  rednio 2,5%, czyli 
podobnie jak w Polsce. Najni szy poziom odnotowano na S owacji (1,8% PKB).  

Zmienna X5 okre la udzia  energii pochodz cej z odnawialnych róde  w ko cowym 
zu yciu energii. Zwi kszenie udzia u energii ze róde  odnawialnych w ko cowym zu yciu 
energii brutto jest elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej. W 2014 roku 
zaobserwowano znaczne ró nice je li chodzi o udzia  OZE w ko cowym zu yciu. 
Najwy szy udzia  OZE odnotowano w Czechach - 13,8%, kolejno na S owacji - 11,6%, 
w Polsce - 11,2%. Najni szy udzia  odnotowa y W gry - 10,2%. Wykorzystywanie OZE 
w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddzia ywanie energetyki na rodowisko 
naturalne, g ównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji.  

Z punktu widzenia monitorowania zielonej gospodarki istotne s  wydatki 
inwestycyjne, które s u  tworzeniu materialnych podstaw do ochrony rodowiska (GUS, 
2016). Zmienna X6 odzwierciedla wydatki poniesione na ochron  rodowiska przypadaj ce 
na 1-go mieszka ca. Wed ug szacunków Eurostatu w 2014 r. udzia  wydatków 
inwestycyjnych sektora publicznego s u cych ochronie rodowiska w relacji do PKB w 
UE wyniós  0,13%. 
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W przeliczeniu na mieszka ca najwi cej wydatków na rodki trwa e w sektorze 
publicznym notowano w Czechach (33,81 euro). W Polsce wska nik ten wyniós  26,12 
euro, co jest warto ci  ni sz  od redniej unijnej. 

Zmienne zosta y dobrane do modeli za po rednictwem procedury regresji krokowej 
post puj cej z warto ciami testu F w przedziale 3-4, co odpowiada poziomowi istotno ci 

=0,05. Uzyskane w ten sposób zale no ci zosta y nast pnie przeliczone metod  regresji 
panelowej. Zastosowanie odpornych b dów standardowych – PCSE (ang. Panel Corrected 
Standard Errors) eliminuje problem autokorelacji i heteroksedastyczno ci. Dla ustalenia, 
czy zasadne jest stosownie metody regresji panelowej, przeprowadzono test Breuscha-
Pagana. Aby ustali  posta  analityczn  (losowe lub sta e efekty ustalone) zastosowano test 
Hausmana. Test mno nika Lagrange'a autokorelacji sk adnika losowego otrzyma  warto  
LM=7,60634 oraz warto  p=0,00306767 wskaza a, e w a ciwszym estymatorem jest 
estymator z efektami losowymi/ ustalonymi ni  KMNK. Do zbadania trafno ci wyboru 
pomi dzy modelem z efektami sta ymi a losowymi wykorzystano test Hausmana, dla 
którego hipoteza zerowa oznacza zasadno  stosowania modelu z efektami losowymi. 
Statystyka H wynios a 7,83069 przy warto ci-p równej 0,00133142, co pozwoli o na 
odrzucenie hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej, wskazuj c e w a ciwszy jest model z 
efektami ustalonymi.  
Wyniki estymacji panelowych MNK z wykorzystaniem 36 obserwacji w 4 przekrojach 
uj to w tabeli 2. Ocen  dopasowania modelu oraz testy statystyczne zaprezentowano w 
tabeli 3. 

Tabela 2. Estymacja parametrów modelu 

Table 2. Estimation of model parameters 

Zmienna niezale na Wspó czynnik B d standardowy t-Studenta Warto  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 ** 

Wspó czynnik aktywno ci 
zawodowej [%] 

-27,6092 9,40500 -2,936 0,0085 *** 

Podatki rodowiskowe [% 
PKB] 

3,85094 2,04775 1,881 0,0754 * 

Udzia  energii odnawialnej w 
cznym zu yciu energii 

brutto [%] 
1,22564 0,448737 2,731 0,0133 ** 

Nak ady na ochron  
rodowiska per capita 

[euro/os] 
1,74257 0,609240 2,860 0,0100 ** 

poziom istotno ci: * 0.1, ** 0.05, *** 0.01 

ród o: opracowanie w asne przy u yciu 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 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Eurostat przy u yciu programu Gretl 2017b. 

Warto zauwa y , i  przej cie w stron  zielonej gospodarki mo na wywie  
z uwarunkowa  makroekonomicznych odwo uj cych si  do ró nych nurtów 
makroekonomii (m.in.: Lorek, Spanberger, 2012; Samans, 2013). Wówczas do rozwa a  
wprowadzamy uwarunkowania makroekonomiczne, które mog  odnosi  si  do ca ego 
system krajowego (np. poziom bezrobocia, PKB czy konsumpcja per capita) lub te  
przyjmowa  wymiar regionalny. Poszerza to zakres uwzgl dnianych czynników i sk ania 
do poszukiwania uniwersalnego modelu rozwoju sektorów zielonej gospodarki. 
Przeprowadzona analiza przy u yciu metody panelowej z efektami ustalonymi pozwoli a 
wskaza , e uwarunkowania ekonomiczno- spo eczne wp ywaj  w istotny sposób na 
kszta towanie si  udzia u sektorów zielonej gospodarki w warto ci dodanej brutto. Ujemn  
korelacj  wykaza y takie czynniki jak PKB w cenach bie cych per capita, stopa 
bezrobocia oraz aktywno  ekonomiczna ludno ci. Zatem uwarunkowania ekonomiczne i 
cz ciowo spo eczne zwi zane z rynkiem pracy wp ywa y negatywnie na rozwój tego 
sektora. Mo na bowiem zauwa y , i  uzyskanie szybszego wzrostu gospodarczego 
sk ania o do przesuni cia w stron  korzy ci ekonomicznych kosztem uwarunkowa  
rodowiskowych, podobnie jak pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Wówczas sektory o 

ni szej efektywno ci ekonomicznej traci y na znaczeniu. Nie powstawa y zatem 
„naturalne” warunkowane system rynkowym impulsy do powi kszania tej strefy. Dodatni  

korelacj  wykaza y podatki rodowiskowe, nak ady na ochron  rodowiska oraz udzia  

energii odnawialnej w cznym zu yciu energii brutto. Zatem na tym etapie rozwój ten by  

stymulowany wtórym podzia am dochodu za po rednictwem instytucji pa stwa. 

Najwy sz  istotno  na poziomie 1% w modelu wykaza a zmienna X5 - udzia  energii 

odnawialnej w cznym zu yciu energii brutto. W krajach uprzemys owionych 

instrumentem zielonych zmian strukturalnych jest intensyfikacja wykorzystania 

alternatywnych, g ównie odnawialnych róde  energii (OZE). Energia odnawialna jest 

wiod c  i perspektywiczn , ale jednocze nie kosztown  technologi  energetyczn . Istotne 

staje si  wsparcie publiczne i stosowne regulacje prawne niezb dne do jej rozwoju. Dobrze 

ukierunkowana polityka energetyczna mo e si  sta  wa n  stymulant  transformacji 

gospodarczej, dostarczaj c nowych róde  wzrostu dzi ki „niskoemisyjnym” technologiom, 

powstaniu nowych rynków, bran  i miejsc pracy. Szczególnie istotna w tym aspekcie jest 

równie  rola instytucji pa stwa, oddzia uj ca w sposób po redni oraz bezpo redni na 

rozwój podmiotów zielonej gospodarki. W modelu statystyczn  istotno  na poziomie 5% 

wykaza y nak ady s u ce ochronie rodowiska. Aktywna ekologiczna polityka pa stwa, 

oparta na finansowaniu ochrony rodowiska, inicjuje zielone zmiany, poprzez wsparcie 

redn. aryt. zm. zale nej  0,953497   Odch. stand. zm. zale nej  0,438248 

Suma kwadratów reszt  1,611437   B d standardowy reszt  0,291226 

LSDV R-kwadrat  0,700349   Within R-kwadrat 0,592094 

LSDV F(9, 19)  4,934118   Warto  p dla testu F 0,001675 

Logarytm wiarygodno ci 0,758243   Kryt. inform. Akaike'a 18,48351 

Kryt. bayes. Schwarza 32,15647   Kryt. Hannana-Quinna 22,76571 

Autokorel. reszt - rho1 0,494105   Stat. Durbina-Watsona 1,861050 
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rozwoju ekologicznych procesów produkcyjnych z zastosowaniem rozwi za  przyjaznych 
rodowisku (ekologicznych technologii, ekoinnowacji), stymulowania bada  i rozwoju oraz 

wprowadzaniu na rynek zielonych produktów i us ug, umo liwiaj c tym samym wdra anie 
i respektowanie za o e  green economy.  

Istotny wp yw na zmienn  zale n  mia y równie  podatki rodowiskowe, jeden 
z ekonomicznych instrumentów ochrony rodowiska przyrodniczego. W a nie te 
instrumenty finansowe pa stwa, wymuszaj  rozwa ne dzia ania na rzecz rodowiska 
naturalnego. Stanowi  swoistego rodzaju zach t  do zmian zachowa  producentów 
i konsumentów, na te, które w sposób efektywniejszy b d  wykorzystywa  zasoby 
rodowiska. Podatki rodowiskowe sk aniaj  bowiem do ograniczania u ycia produktów 

obci aj cych rodowisko, co w efekcie wp ywa na rozwój innowacji, zarówno w 
procesach technologicznych, jak i organizacyjnych. 

Podsumowanie 

Zielona gospodarka sta a si  nowym, wa nym elementem rozwa a  naukowych. 
Przej cie na zielon  i zasobooszcz dn  gospodark  jest powodowane g ównie 
d ugoterminow  globaln  tendencj  dotycz c  zmniejszania si  ilo ci zasobów oraz 
wzrostu cen energii i surowców. Zaznaczaj cy si  na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
trend wprowadzania kryteriów rodowiskowych w procesie produkcji, inwestycji oraz 
konsumpcji, przyczyni o si  do powi kszenia sektora zielonej gospodarki. Zielony wzrost 
gospodarczy uwidacznia si  w rosn cym udziale sektorów zielonej gospodarki w tworzeniu 
PKB oraz zielonych miejsc pracy. Mo na przy tym wykaza  wyra n  sprzeczno  
pomi dzy oddzia ywaniem czynników ekonomicznych i cz ciowo spo ecznych 
(stanowi cych destymulanty) i rodowiskowych (stymulanty), regulowanych za 
po rednictwem pa stwa. Na obecnym etapie rozwoju tego sektora wyra na jest 
konieczno  wprowadzania korekty za po rednictwem rozwi za  instytucjonalnych 
wspieraj cych rozwój zielonej gospodarki, je eli oczywi cie uznajemy ten kierunek jako 
prawid owy. Szczególna role odgrywaj  tu podatki pro rodowiskowe uwzgl dniaj ce w 
rachunku kosztów podmiotów gospodarczych negatywne oddzia ywanie podmiotów na 
rodowisko.  

Rozwój sektora zielonej gospodarki by  niejednakowy w badanym okresie. Wynika o 
to z jednej strony z ró ni  w jego pocz tkowym udziale w ca ej gospodarce oraz 
dysproporcji w uwarunkowaniach makroekonomicznych. Czynniki te wp ywa y na 
wykazane zró nicowanie w znaczeniu zielonej gospodarki zarówno w tworzeniu PKB jak i 
zielonych miejsc pracy. Mimo zatem wyst puj cych ró nic mo na jednak wskaza  na 
uniwersalizacj  mechanizmu rozwoju sektora zielonej gospodarki w oparciu o formu  
obejmuj c  uwarunkowania makroekonomiczne uj te w zaprezentowanym wcze niej 
modelu. 

Ponadto, warto zwróci  uwag  na jeszcze jeden aspekt o charakterze metodycznym. 
Zmiany w dost pno ci oraz jako ci danych, a tak e permanentne zmiany otoczenia b d  
implikowa  w przysz o ci konieczno  korekty zastosowanych wska ników pomiaru 
rodowiskowej efektywno ci produkcji. Rzetelne, w a ciwie wyselekcjonowane, aktualne 

dane o stanie „zazielenienia” gospodarek mi dzynarodowych pozwol  na okre lenie barier 

w realizacji tej koncepcji oraz dostarcz  wskazówek dotycz cych skutecznych 
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instrumentów prawno-finansowych katalizuj cych inicjatywy osi gni cia d ugotrwa ego, 
zrównowa onego wzrostu. 
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