
Entende-se por economia verde um campo da economia voltado
para assuntos especializados sobre o meio ambiente, do qual
“resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade
social, e ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos
ambientais e escassez ecológica.”, (PNUMA, 2011, p.2).

Destaca se a importância da Economia Verde nos diferentes setores da
economia em vários países e os resultados desse alinhamento entre
sustentabilidade e crescimento econômico. Segundo Hargrave e
Paulsen (2012), economia verde pode ser compreendida como:

“uma economia na qual a finitude dos recursos naturais, os
serviços ecossistêmicos e os limites planetários dados pela ciência
são levados em consideração e constituem marcos claros dentro dos
quais as atividades de produção, distribuição e consumo poderão ter
lugar.“ (HARGRAVE e PAULSEN, 2012, p. 25).
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Seu papel no desenvolvimento sustentável
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Essa transição para uma economia verde exige dos governos e do
setor privado maiores preocupações com setores-chave da economia
que necessitam ser estimulados, tais como energias renováveis,
proteção do ecossistema e da biodiversidade, agricultura sustentável,
conservação dos ecossistemas. Deve-se buscar maior atratividade
aos investimentos em capital natural, formas de desenvolvimento e
crescimento econômico voltado aos recursos naturais.

As consequências para a transição para uma economia verde são
positivas: melhoria na eficiência na alocação de recursos,
aumento da produtividade, competitividade, diminuição de
resíduos tóxicos, aumento da rentabilidade e maior retorno
social. 

Países que fortalecem esse conceito tendem a apresentar melhores
níveis de qualidade de vida e menor desigualdade social. Nessa
economia, é necessário e de extrema importância a atuação dos
agentes para sua concretização, tanto do setor privado quanto do
setor público. A conscientização a favor de um consumo sustentável e
racional dos recursos naturais é imprescindível. 

 O papel do Estado e do setor privado é de ser financiador de
empreendimentos e investimentos em capital verde ou natural, propor
projetos que geram externalidades positivas ao meio ambiente.
(PNUMA, 2011).

É claro que o conceito de desenvolvimento sustentável é bem mais
amplo do que o conceito de economia verde, que não substitui o
primeiro. No entanto, a transição para esse tipo de modelo é o
primeiro passo para a concretização da sustentabilidade. 
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Para tornar a economia mais verde, é necessário criar condições
facilitadoras específicas como subsídios e incentivos, políticas e
regulamentos nacionais, que ainda dependem de energia proveniente
de combustíveis fósseis. 

O caminho para tornar os investimentos públicos e privados mais
verdes exige mudanças na política fiscal, reforma e redução de
subsídios prejudiciais ao meio ambiente, busca de investimentos
públicos em setores-chave “verdes”. Uma das maiores preocupações
dos defensores da economia tradicional, também conhecida como
“economia marrom”, é que o “esverdeamento” da economia não crie
condições para geração de riqueza e novos empregos. 

No entanto, isso representa um argumento pouco convincente porque
existem muitos setores verdes que apresentam grande potencial para
investimento.

Fonte: PNUMA


