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Wydawnictwa GUS — wrzesień 2016 r. 

 
 Z wrześniowej oferty edytorskiej GUS warto zwrócić uwagę na publikację 
„Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce”, która jest pierwszym wydawnic-
twem podającym mierniki służące do monitorowania stanu gospodarki, wspiera-
jącej wzrost i rozwój gospodarczy, przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu do 
kapitału naturalnego i usług ekosystemowych. Opracowanie powstało we 
współpracy Urzędu Statystycznego w Białymstoku z GUS. 

 

 Zasadniczą część publikacji poprzedzono 
wprowadzeniem do problematyki zielonej go-
spodarki. W części analitycznej skoncentrowa-
no się na charakterystyce wskaźników, które 
mogą stanowić podstawę do oceny stanu go-
spodarki przyjaznej środowisku naturalnemu. 
Zostały one ujęte w czterech podstawowych 
tematach: kapitał naturalny, środowiskowa 
efektywność produkcji, środowiskowa jakość 
życia ludności oraz polityki gospodarcze i ich 
następstwa. Uzupełnieniem są wskaźniki kon-
tekstowe, będące źródłem podstawowych in-
formacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kra-
ju. W zakresie metodologii badania wykorzy-
stane zostały głównie propozycje OECD, jak 
również doświadczenia różnych krajów, w tym: 
Czech, Holandii, Niemiec, Słowenii i Słowacji. 
Opisano również nowe miary, które przy 

uwzględnieniu uwarunkowań Polski pozwalają na pełniejszą ocenę stopnia za-
zielenienia gospodarki. Zawarty w publikacji zestaw wskaźników nie wyczerpu-
je tej problematyki i będzie podlegał ewaluacji wraz z pojawianiem się nowych 
zjawisk i metod oceny, a także zmian w zakresie dostępności danych. Zapropo-
nowane miary obejmują, oprócz informacji pochodzących ze statystyki publicz-
nej, także dane różnych instytucji krajowych oraz międzynarodowych.  
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 Publikację wydano w języku polskim, dostępna jest również w zasobach in-
ternetowych statystyki publicznej. 
 We wrześniu br. ukazały się także: „Bezrobocie rejestrowane. I—II kwar-
tał 2016 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 8/2016”, „Budownictwo mieszka-
niowe I—II kwartał 2016 r.”, „Budżety gospodarstw domowych w 2015 r.”, 
„Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — lipiec 
2016 r.”, „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób  
w 2015 r.”, „Handel zagraniczny. I—VI 2016 r.”, „Informacja o sytuacji 
osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego”,  
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2016 r.”, 
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2016”, 
„Kultura w 2015 r.”, „Łączność — wyniki działalności w 2015 r.”, „Nakła-
dy i wyniki przemysłu w I—II kwartale 2016 r.”, „Poland Quarterly Stati-
stics No. 2/2016”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych 
w sierpniu 2016 r.”, „Produkt krajowy brutto — Rachunki regionalne 
w 2014 r.”, „Rynek wewnętrzny w 2015 r.”, „Sytuacja makroekonomiczna 
w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2015 r.”, „Wyniki fi-
nansowe podmiotów gospodarczych I—VI 2016”, „Zatrudnienie i wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2016 r.” oraz „Wiadomości 
Statystyczne nr 9 (664)”. 
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