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„Presja ludności w tak dużym stopniu przewyższa 

zdolność ziemi do zaspakajania jej potrzeb, że przed-

wczesna śmierć musi w ten czy inny sposób spotkać 

gatunek ludzki”. Cóż dziś powiedziałby Thomas Mal-

thus, który w 1798 roku w ten złowieszczy sposób 

ostrzegał współczesnych[1]? Obecnie nasza planeta 

liczy prawie siedem miliardów mieszkańców, czyli 

niemal siedmiokrotnie więcej niż w jego czasach. Z 

zapoczątkowanej przez niego debaty na temat równo-

wagi między dostępnymi zasobami a zwiększającą 

się liczbą ludności wyciągnąć możemy dwie nauki, 

nawiązujące do obecnych dyskusji na temat „zielonej 

gospodarki”: 

- temat rzadkości i wyczerpywania się zasobów stał 

się częścią debaty gospodarczej i politycznej na długo 

przed pojawieniem się tematu zmian klimatycznych. 

- Teorie Malthusa do tej pory nie sprawdziły się, nie 

brały bowiem pod uwagę znaczenia i determinujących 

skutków innowacji[2]. Nasza zdolność do innowacji 

jest dziś, bardziej niż kiedykolwiek, w centrum re-

fleksji decydentów europejskich nad pogodzeniem 

wzmożonego wzrostu gospodarczego i poszanowania 

środowiska naturalnego. 

ZielonA gospodArKA: nowe wcielenie 

zrównoważonego rozwoju?

Zgodnie z definicją Organizacji Narodów Zjed-

noczonych „zielona gospodarka” to „gospodarka 

przyczyniająca się do poprawy dobrobytu człowieka 

i zwiększenia sprawiedliwości społecznej, znac-

znie zmniejszająca jednocześnie zagrożenia dla 

środowiska i niedobór zasobów” [3]. Nie ogranicza 

się ona zatem wyłącznie do walki ze zmianami kli-

matu lub poszukiwania czystych technologii. Nie jest 

to więc po prostu metamorfoza zrównoważonego ro-

zwoju, lecz rzeczywiste wdrożenie zrównoważonego 

rozwoju w działalności gospodarczej.

to w dwudziestym wieku presja wywierana przez 

człowieka na zasoby naturalne planety, czy też jej 

„kapitał naturalny”, wodę, surowce, energię i gleby, 

zwiększyła się i przyspieszyła tempa na niespotykaną 

skalę. Przyspieszenie to wynikało z przyrostu 

ludności, ale przede wszystkim z ogromnych zmian 

w zakresie trendów konsumpcyjnych, w pierwszym 

rzędzie wśród najbardziej zamożnej części ludności. 

To prawda, że wzrost gospodarczy przyniósł dobro-

byt i pozwolił części ludności wyjść ze skrajnego 

ubóstwa, jednak towarzyszył mu także cały szereg 

zjawisk negatywnych, w postaci marnotrawienia 

dostępnych zasobów, zanieczyszczenia wody i powie-

trza, niszczenia ziem uprawnych i siedlisk. 

Pojęcie „zrównoważonego rozwoju”, które zrodziło 

się pod koniec lat osiemdziesiątych, pozwoliło 

nazwać kierunek działania, będący marzeniem 

stresZcZenie Artykuł ten publikowany jest w momencie, kiedy rozpoczyna się „Zielony 

Tydzień” organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska, którego tematem jest w tym 

roku efektywne wykorzystanie zasobów.

Celem zielonej gospodarki jest pogodzenie zwiększenia zbiorowego dobrobytu z ograniczeniem 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zmniejszeniem zużycia zasobów. Aby stworzyć 

zieloną gospodarkę potrzebne są najpierw instrumenty pozwalające zmierzyć niedobór zasobów. 

Aby wyjść obronną ręką z dylematu pomiędzy wzrostem gospodarczym a wyczerpywaniem zaso-

bów, Unia Europejska postawiła sobie za cel rozdział wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów, 

po to, by jej gospodarka stała się bardziej zielona. Żeby sprostać temu wyzwaniu, należy z jednej 

strony oprzeć się na innowacyjnych technologiach i praktykach, które są już wdrażane na szcze-

blu lokalnym, a z drugiej strony – stworzyć nowe modele gospodarcze.

1. „Ludzkie przywary są aktywnymi i 

zdolnymi posłańcami wyludnienia. Stoją 

one na czele wielkiej armii zniszczenia i 

często same zwieńczają straszliwe dzieło. 

Jeśli jednak nie powiedzie im się w tej 

wojnie zniszczenia, epidemie, zarazy 

i pomory postępować będą zwartym 

szykiem,  przynosząc tysiące i dziesiątki 

tysięcy ofiar. Jeśli to nie przyniesie 

skutku, postępująca za nimi nieuchronnie 

gigantyczna plaga głodu jednym potężnym 

zamachem zrówna z ziemią ludność i 

żywność świata”– Thomas Malthus, 1798. 

Za francuskim tłumaczeniem „An essay 

on the principle of population”. Rozdział  

VII, str 61.

2. Zobacz rozdział „La fausse question 

de la surpopulation” w „Atlas des Futurs 

du Monde”, autorstwa Virginie Raysson, 

str. 124-125.

3. Za raportem  UNEP, „W stronę zielonej 

gospodarki, w stronę zrównoważonego 

rozwoju i zlikwidowania ubóstwa, synteza 

na użytek decydentów”  opublikowanym 21 

lutego 2011 r., str. 1.
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wszystkich światowych podmiotów zaangażowanych 

w rozwój: państw, podmiotów gospodarczych, 

społeczeństwa obywatelskiego. Chodziło o pogodze-

nie rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i 

zaangażowania w sprawy społeczne. Żywe dyskusje 

wspólnoty międzynarodowej na tematy związane 

ze środowiskiem naturalnym skupiły się wówczas 

na niewielkiej liczbie tematów: zmianach klimatu, 

rzadkości zasobów naturalnych, w szczególności 

energetycznych oraz utracie bioróżnorodności. 

Dwadzieścia pięć lat później marzenie to, obecne 

bardziej niż kiedykolwiek, wydaje się jeszcze dalekie 

od zrealizowania: niewielu naukowców, ekonomis-

tów czy świadomych obserwatorów pokusiłoby się o 

stwierdzenie, że obecna ścieżka wzrostu wpisuje się 

w zrównoważony rozwój.

W następstwie kryzysu z 2008 roku nowe przed-

mioty dyskusji, czyli „zielony wzrost”, a później „zie-

lona gospodarka”, pojawiły się na wielkich forach 

międzynarodowych, w Organizacji Narodów Zjed-

noczonych, w OECD, w instytucjach regionalnych 

bloków gospodarczych  (UE, USA, Chiny). Zielony 

wzrost przedstawiany jest jako sposób na wyjście 

obronną ręką z zawirowań kryzysu finansowego, 

przy wykorzystaniu technologii środowiskowych, 

czyli tzw. „cleantechs”, będących w stanie ograniczyć 

energochłonność i emisyjność produkcji i stworzyć 

nowe miejsca pracy. 

Dość szybko w semantyce dyskusji międzynarodowych 

przeważyło pojęcie „zielonej gospodarki”, bardziej 

kompletne niż „zielony wzrost”, przyjęte przez ONZ 

i którego podstawą jest chęć uniknięcia pogarsza-

nia się sytuacji na świecie ze względu na negatywny 

wpływ działalności człowieka na środowisko i klimat. 

W szerokim tego pojęcia znaczeniu zielona gospo-

darka to gospodarka, w kierunku której powinniśmy 

dążyć, w której rozwój jest zrównoważony i możliwy 

do utrzymania. 

niedobór zasobów i ich pomiar mają 

kluczowe znaczenie dla zielonej 

gospodArKi

Najprościej zieloną gospodarkę zdefiniować można 

jako gospodarkę „niskoemisyjną, efektywnie 

wykorzystującą zasoby i zapewniającą integrację 

społeczną”[4]: kwestia zasobów ma więc w niej cen-

tralne znaczenie. Czy można jednak przedstawić w 

odniesieniu do nich prostą formułę czy ewaluację? 

Nie jest to takie łatwe, jeśli nie dysponujemy uznaną 

jednostką miary.

jednostka taka istnieje dla oceny podstawowego 

wpływu działalności człowieka na klimat: jest nią 

„ekwiwalent 1 tony co2” emitowany do atmosfery. 

Ten jednolity szablon, będący terminem używanym 

we wspólnym dialogu na temat zmian klimatu od 

końca lat osiemdziesiątych, ułatwił prowadzenie 

debaty naukowej i pojawienie się modeli, w oparciu 

o które powstał zbiór scenariuszy i wytycznych ws-

pólnych dla wspólnoty międzynarodowej[5]. Postępy 

te miały miejsce mimo zaobserwowanych różnic w 

metodologii używanej w poszczególnych krajach 

Unii Europejskiej dla przeprowadzenia bilansów 

węglowych, zebranych w badaniu porównawczym 

opublikowanym w 2009 roku pod egidą Kolegium Eu-

ropejskiego i Instytutu Veolia Environnement[6].

W przypadku wyczerpywania się zasobów, zjawiska, 

które stanowi dla ludzkości wyzwanie z pewnością 

jeszcze większe niż ocieplanie klimatu, przepro-

wadzenie naukowej i politycznej debaty okazało się 

trudniejsze z kilku powodów: 

- po pierwsze pojawia się trudność metodologiczna ze 

znalezieniem wspólnej jednostki miary (podobnej do 

„ekwiwalentu 1 tony CO2 ” w debacie klimatycznej). 

Zasoby[7] występują bowiem pod wieloma posta-

ciami. Należą do nich rudy metali, stada hodowlane, 

zasoby wodne, lasy, źródła energii, bioróżnorodność, 

itd.

- drugi powód wiąże się z trudnościami w ocenie, 

konsolidacji i aktualizacji pojęć „rezerw” i „zaso-

bów”[8] podstawowych nieodnawialnych surowców, 

zarówno tych wykorzystywanych do produkcji to-

warów (żelazo, miedź, aluminium, itd.) jak i zasobów 

energetycznych (ropa naftowa, gaz, uran, itd.).

- ponadto, o ile wyemitowanie ekwiwalentu 1 tony 

CO2 w dowolnym miejscu planety ma taki sam wpływ 

na zmiany klimatu, o tyle aspekt lokalny ma często 

kluczowe znaczenie w przypadku zasobów, w tym 

odnawialnych (woda, drewno, nasłonecznienie), 

których w jednych miejscach brakuje, a w innych 

jest w bród.  

Istnieją jednakże upraszczające metody opracowane 

przez naukowców pozwalające ocenić na skalę jednej 
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4. Za raportem UNEP, str. 16, „What is a 

green economy?”.

5. Przykłady: Różne scenariusze IPCC 

przewidujące wzrost temperatury na 

świecie o 1,8 do 4°C do roku 2100, 

„Scenariusz 450” Międzynarodowej Agencji 

Energii, w którym stężenie odpowiednika 

CO2 w atmosferze ograniczone jest do 450 

ppm, aby utrzymać ocieplenie klimatu na 

pozomie poniżej 2°C.

6. „Comparative analysis of local 

greenhouse gas inventory tools”, Nikolas 

Bader, Raimund Bleischwitz – Kolegium 

Europejskie – Kwiecień 2009 - http://

www.institut.veolia.org/ive/ressources/

documents/2/491,Final-report-

Comparative-Analysis-of.pdf

7. Pojęcie „zasobu naturalnego” odnosiło 

się początkowo do surowców (minerałów, 

metali) oraz biomasy (drewno, zwierzęta, 

rośliny) użytecznych dla człowieka, 

następnie do różnych form energii 

użytecznych w szczególności w rolnictwie 

(konie, młyny), a później w przemyśle 

i transporcie (paliwa kopalne). Zasoby, 

odnawialne lub nie, zawsze stanowiły 

podstawę zaspokojenia potrzeb człowieka, 

od najbardziej podstawowych (woda, 

żywność, źródła energii chroniące 

przed chłodem) do bardziej złożonych, 

wynikających ze zwyczajów społecznych, 

kulturowych, związanych z uznaniem lub 

prestiżem (telefony komórkowe, płaskie 

ekrany, do których produkcji potrzebne są 

liczne metale). Pojęcie zrównoważonego 

rozwoju, zwracając uwagę na pogorszenie 

się stanu środowiska i ryzyko niedoboru, 

rozszerzyło pojęcie zasobu naturalnego na 

zasoby niezbędne nie tylko dla człowieka, 

ale dla wszystkich ekosystemów, 

które świadczą użyteczne, a nawet 

niezastąpione, usługi środowiskowe: lasy, 

ziemie uprawne konieczne do produkcji 

żywności, zasoby rybne oceanów i rzek, 

siedliska naturalne, bioróżnorodność.

8. Definicje przytoczone za US Geological 

Survey (USGS 2010)

-  Zasoby: złoża surowca występujące 

wewnątrz lub na powierzchni skorupy 

ziemskiej w formie i ilości pozwalającej 

na ich wydobycie w danych  warunkach 

gospodarczych lub w przyszłości 

- Rezerwy: część rozpoznanych 

zasobów, która może być wydobyta lub 

wyprodukowana w danych warunkach 

gospodarczych. 
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osoby, danego terytorium, miasta czy całej ludzkości, 

całkowitą presję wywieraną na zasoby. Jest tak w 

przypadku tzw. „śladu ekologicznego”, pojęcia, które 

pojawiło się w trakcie konferencji w Rio w 1992 roku 

i które od tego czasu zostało doprecyzowane przez 

stowarzyszenie Global Footprint Network[9]. Ślad 

ekologiczny siedmiu (niebawem) miliardów osób 

wynosi niemal półtorej planety Ziemi, co jest wy-

razem faktu, że światowy popyt ludności na zasoby 

już przewyższa podaż, jaką oferuje biosfera[10]. 

Ślad ten wynosiłby nawet pięć naszych planet, gdyby 

każdy mieszkaniec Ziemi żył jak mieszkańcy Ame-

ryki Północnej.

To przekroczenie możliwości naszej planety, istniejące 

faktycznie od lat 70., prowadzi w prostej linii do wy-

czerpania nieodnawialnych zasobów naturalnych i do 

coraz większej akumulacji niezagospodarowanych 

odpadów, jako że presja na zasoby rośnie w nieunik-

niony sposób. Zakładając utrzymanie się obecnych 

tendencji demograficznych i konsumpcyjnych, ślad 

ekologiczny ludzkości wyniesie przed rokiem 2040 

dwukrotność naszej planety zgodnie ze średnimi sce-

nariuszami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest 

to odzwierciedleniem faktu, że człowiek żyje obecnie 

„na kredyt, przejadając kapitał zasobów”, pożyczając 

od planety część tego kapitału bez realizacji spłat, 

pozostawiając przyszłym pokoleniom ten obowiązek. 

Metoda używana do określenia śladu ekologicz-

nego porównuje i konsoliduje dane niesłychanie 

różnorodne, wobec czego naturalne jest to, że jest 

ona przedmiotem debaty, a nawet że kontestuje 

się jej rygor i precyzję. Należy jednak przyznać, że 

posiada ona wymiar pedagogiczny i jest w stanie 

wnieść użyteczny wkład w międzynarodową dyskusję 

naukową na temat zasobów. 

Wzmiankowane wcześniej przekroczenie możliwości 

naszej planety zaobserwować można w odniesieniu 

do większości powszechnie używanych surowców. 

Weźmy choćby przykład najbardziej rozpowszech-

nionego ze stopów metali, stali, której produkcja 

wzrosła trzydziestokrotnie w trakcie XX wieku, co, 

jak przewiduje jedno ze znanych badań, doprowa-

dzi do wyczerpania złóż żelaza w roku 2042.[11] To 

samo badanie przewiduje wyczerpanie przed 2030 

rokiem metali takich jak chrom, cyna, cynk, srebro 

i ołów.

Z kolei ropa naftowa, która stała się kluczowym za-

sobem w XX wieku, jest emblematyczna z punktu 

widzenia niedoboru złóż wszystkich surowców 

nieodnawialnych. Jej temat powracał regularnie na 

forum debaty publicznej po kolejnych kryzysach 

paliwowych, z roku 1973, 1979 i 2008. Rzadkość 

tego surowca, którą świat odkrywa poprzez bru-

talny wzrost jego cen, obudziła jałową, lecz głęboką 

świadomość, iż w najbliższej przyszłości dojdzie do 

wyczerpania jego złóż, o czym mówią też teorie na 

temat tzw. „peak-oil”[12].

 

Wszystkie te obserwacje wskazują na to, że 

począwszy od dwudziestego wieku „wrzucono wyższy 

bieg” w zakresie zwiększenia presji na zasoby 

naszej planety, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, 

co sprawia, że za zaledwie kilka pokoleń spodziewać 

się można całkowitego wyczerpania złóż surowców 

nieodnawialnych takich jak powszechnie wykorzys-

tywane metale, ropa naftowa czy gaz ziemny.[13]

unia europejska stawia na „rozdział” 

wzrostu od zużycia surowców

Mimo, że nie ma już wątpliwości co do tego, że obecna 

ścieżka wzrostu jest nie do utrzymania z punktu 

widzenia zasobów, trudno jest o ustrukturyzowaną 

refleksję na ten temat w wielkich gospodarczych blo-

kach regionalnych (UE, USA, Chiny). Spośród tych 

podmiotów Unia Europejska wyłania się jako lider 

strategicznej refleksji, w wyniku której opublikowa-

no szereg komunikatów:  

- komunikat na temat „rynków towarowych i su-

rowców”[14] przewiduje szereg działań mających 

na celu zabezpieczenie dostępu Unii Europejskiej 

do surowców i zawiera wykaz 14 surowców o kluc-

zowym znaczeniu[15], których niedobór odbiłby się 

znacząco na gospodarce europejskiej i w odniesie-

niu do których ryzyko związane z zaopatrzeniem 

związane jest przede wszystkim z faktem, że ich 

produkcja skupiona jest w niewielkiej liczbie krajów 

poza Unią Europejską.

- komunikat w sprawie „Europy efektywnie 

korzystającej z zasobów”[16], będący jedną z 

przewodnich inicjatyw strategii Europa 2020, przewi-

duje w rozdziale 4 ramy działań mające zapewnić 

„uniezależnienie wzrostu gospodarczego od zużycia 

9. Ślad ekologiczny mierzy (w 

hektarach) powierzchnię lądu 

podukcyjnego i ekosystemów 

wodnych konieczną do 

wyprodukowania zasobów 

zużytych na konsumpcję i 

do absorbcji odpadów, przy 

wykorzystaniu dostępnych w 

danym momencie technologii.

10. Wszystkie części Ziemi, w 

których występują istoty żywe.

11. USDI/USGS Mineral 

Commodities Summary 2010, 

cytowany w „Atlas des Futurs 

du Monde” autorstwa Virginie 

Raisson.

12. Moment, w którym połowa 

światowych zapasów ropy 

została wykorzystana i w którym 

rozpoczyna się okres spadku 

produkcji, charakteryzujący się 

gwałtownym wzrostem cen i 

zakłóceniami w dostawach. 

13. Klub Rzymski wsławił się 

publikacją w 1972 roku raportu 

o dość surowym tytule „The 

limits to growth” (Granice 

wzrostu), źle przetłumaczonym 

na francuski jako „Halte à la 

croissance ?” (Wstrzymanie 

wzrostu ?): naukowcy z 

MIT podważali w nim zalety 

wzrostu realizowanego w 

ówczesnych warunkach, w imię 

uwzględnienia ograniczonego 

dostępu do źródeł energii 

i konsekwencji rozwoju 

przemysłowego dla środowiska. 

14. Komunikat 2011/25 z 2 

lutego 2011 r.

15. Antymon, beryl, kobalt, 

fluoryt, gal, german, grafit, 

ind, magnez, niob, pierwiastki z 

grupy platyny, pierwiastki ziem 

rzadkich, tantal, wolfram

16. Komunikat 2011/212 z 26 

stycznia 2011 r.
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zasobów i wpływu tego zużycia na środowisko”, a 

także „stworzenie gospodarki niskoemisyjnej do 

2050 r.”

- komunikat w sprawie „zrównoważonej konsum-

pcji i produkcji”[17] proponuje plan działania 

wykorzystujący szereg narzędzi, aby „tworzyć 

większą wartość przy mniejszym wykorzystaniu za-

sobów”. Są to narzędzia takie jak ekoprojektowanie 

produktów, etykiety efektywności energetycznej, 

polityka „zielonych” zamówień publicznych, eko-

innowacyjność, itd.

- komunikat na temat „strategii tematycznej na 

rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów na-

turalnych”[18] już w 2003 roku stawiał cel „ogra-

niczenia negatywnego wpływu na środowisko 

wynikającego z wykorzystywania zasobów przy jed-

noczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego.”

Rozdział wzrostu gospodarczego od zwiększonego 

wykorzystania surowców, do którego nawołuje 

Unia Europejska, można już ponoć częściowo 

zaobserwować w Unii od kilku lat[19]. Jeśli zjawis-

ko to się potwierdzi, to byłoby to oczywiście czymś 

napawającym otuchą i mogłoby dać Unii przewagę 

w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów, a 

w jego wyniku również w zakresie konkurencyjności. 

Ponieważ jednak brak jeszcze wystarczająco długiego 

okresu obserwacji, należy zachować ostrożność, 

starając się odróżnić rzeczywiste sukcesy polityki 

efektywnego wykorzystania surowców od  zjawisk 

wynikających z koniunkturalnego spadku produkcji. 

Należy również, co niezwykle istotne, zapewnić 

spójność różnych strategii i zawartych w nich celów. 

Zbyt duży kontrast między różnymi wytycznymi 

może sparaliżować podmioty gospodarcze. Wys-

tarczy przytoczyć jeden przykład: recykling. Łatwo 

można stwierdzić istnienie konfliktu między celem 

ustanowienia gospodarki opartej na cyklu surowców, 

czy też „społeczeństwa recyklingu”, w którym odpady 

stanowią zasoby, a celem stworzenia gospodarki po-

zbawionej tego zasobu poprzez ograniczenie go u 

źródła.

Jednak niezależnie od trudności z zapewnieniem 

spójności między różnymi strategiami, założenie 

uniezależnienia  wzrostu gospodarczego od 

zwiększonego wykorzystania zasobów, przyjęte 

przez Unię Europejską, jest ważnym, czytelnym i 

niesłychanie ambitnym celem. Pozwala ono wyjść 

obronną ręką z dylematu między dwoma kierunka-

mi działania, z których żaden nie jest do przyjęcia: 

gospodarką opartą na ujemnym wzroście, która 

doprowadziłaby do zubożenia obywateli lub, wręcz 

przeciwnie, gospodarką, która kontynuowałaby bez 

zmian drogę do przewidywanego niedoboru zaso-

bów.                                                                                                                                                                                                             

w jaki sposób możemy sprostać 

temu wyzwaniu? w stronę większej 

efektywności wykorzystania zasobów 

Podstawowym priorytetem jest zwiększenie 

efektywności wykorzystania zasobów. Pierwszym 

etapem realizacji tego celu jest bardziej efektywna 

gospodarka energetyczna na szczeblu miast i tery-

toriów. Rozwój sieci  ciepłowniczych i chłodniczych 

stanowi obiecujący kierunek działania w zakresie 

promowania energii niskoemisyjnej. 

- Opiera się on z jednej strony na możliwości ro-

zwoju energii skojarzonej[20]. Przykładowo, bilans 

węglowy Poznania pokazuje, że  skojarzona pro-

dukcja energii elektrycznej i cieplnej pozwoliła 

miastu zaoszczędzić 14% emisji dwutlenku węgla 

w porównaniu z polskimi miastami nie używającymi 

skojarzonej produkcji energii.

- Z drugiej strony, modernizacja sieci ciepłowniczych 

pozwala w większym stopniu korzystać z od-

nawialnych źródeł energii. W Europie Środkowej 

koncern Veolia i jego filia dalkia przewiduje sto-

pniowe wyeliminowanie emisji pochodzącej ze spa-

lania węgla w sieciach ciepłowniczych w Polsce (w 

Poznaniu i Łodzi) oraz na Węgrzech (w Pecs), poprzez 

budowę instalacji ciepłowniczych opalanych w stu 

procentach biomasą, w których węgiel zastępowany 

jest surowcami pochodzącymi z leśnictwa i rolnictwa.  

Odzyskiwanie energii często idzie w parze z 

wykorzystaniem surowców pozyskiwanych z od-

padów. Stanowią one prawdziwe „złoże miejskie”, 

które na szczeblu świata stanowii rocznie niemal 

cztery miliardy ton, z czego jedynie 1 miliard ton 

objęty jest waloryzacją (pod wszystkimi jej posta-

ciami). Trzy czwarte tych gigantycznych zasobów w 

postaci surowców, które mogą zostać poddane re-

cyklingowi lub w postaci energii (w przypadku od-

padów posiadających wartość kaloryczną) nie są 

17. Komunikat 2008/397 z 16 lipca 2008 r.

18. Komunikat 2003/572 z 1 października 

2003 r.

19. Komunikat 2008/397 z 16 lipca 2008 

r., ustęp 3.1: „W UE produktywność 

zasobów ulegała poprawie o 2,2 % 

rocznie w wartościach rzeczywistych w 

ciągu ostatnich 10 lat. Oznacza to, że UE 

zdołała ustabilizować zużycie zasobów w 

rozwijającej się gospodarce, głównie dzięki 

poprawie efektywności produkcji oraz 

wzrastającej roli usług w gospodarce.”

20. Jednoczesna produkcja energii 

elektrycznej i cieplnej pozwalająca na 

zdecydowane zwiększenie wydajności 

energetycznej w porównaniu z rozdzielną 

produkcją energii elektrycznej i cieplnej. 
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więc zagospodarowane. Aby móc poddać waloryzacji 

tę część odpadów, której wcześniej nie potrafiliśmy 

waloryzować w odpowiednich warunkach technic-

znych i ekonomicznych, koncern Veolia zaprojektował 

i zbudował bardziej zautomatyzowane zakłady se-

lekcji odpadów, takie jak zakłady w Nantes i w Ludres 

we Francji, łączące procesy mechaniczne, optyczne, 

a już niedługo również chemiczne i biologiczne.

Również osady ściekowe produkowane przez stacje 

oczyszczania w wyniku filtrowania ścieków komu-

nalnych i przemysłowych mogą być postrzegane nie 

jako odpady, lecz jako zasoby. Czy zawarta w nich 

materia organiczna mogłaby być przekształcona 

w wartościowe produkty, takie jak bioplastik czy 

metan? W takim kierunku zmierza pierwszy na 

świecie eksperyment prowadzony w stacji oczyszcza-

nia Bruksela-Północ.

W bardziej ogólnym ujęciu cykl wodny może zostać 

przyspieszony w przypadku lokalnego zachwia-

nia równowagi między jej podażą a popytem[21]. 

Dostępne obecnie technologie pozwalają na ponowne 

wykorzystanie ścieków, w zależności od sposobu ich 

zagospodarowania, jakiego życzą sobie władze lo-

kalne (głównie do irygacji). Istnieje nawet możliwość 

produkowania wody pitnej ze ścieków, co ma mie-

jsce już dziś w zakładzie Windhoek w Namibii, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Morze z kolei 

stanowi potencjalnie niewyczerpalne źródło wody, w 

miarę jak postęp technologiczny pozwala zmniejszyć 

zużycie energii i wyrzucanie nadmiernych ilości so-

lanki przez zakłady odsalania wody morskiej: mogą 

one w takiej sytuacji, tak jak ma to miejsce w mieście 

Ashkelon w Izraelu, dostarczać wodę pitną nadmors-

kim aglomeracjom w suchych rejonach.

Oczywiście gospodarowanie wodą, odnawialnym 

zasobem naturalnym, zawsze musi skupiać się w 

pierwszym rzędzie na wodach powierzchniowych i 

gruntowych, poprzez walkę z marnotrastwem i od-

powiednie utrzymanie sieci wodociągowej, jednak 

takie rozwiązania jak odsalanie wody morskiej czy 

oczyszczanie ścieków są ilustracją nowych perspek-

tyw stojących przed zieloną gospodarką.

Urbanizacja i zagęszczenie zaludnienia w aglome-

racjach powodują napięcia wokół wielu zasobów, od 

przestrzeni począwszy. Ograniczenie śladu ekologic-

znego miast uzyskać można między innymi poprzez 

odpowiednie zarządzanie mobilnością. Ważne jest 

to, aby zawsze, kiedy jest to możliwe, faworyzować 

transport zbiorowy lub wspólny (dzielony lub na 

życzenie) w stosunku do transportu indywidualnego. 

Przykładem takiego działania może być intermodalny 

system transportu miasta Limbourg w Holandii, który 

pozwolił przejść od sytuacji, w której podróżni mieli 

do czynienia ze złożonym zlepkiem wielu sieci trans-

portu  (pociągi konkurujące z liniami autobusowymi 

i taksówkami), do całkowicie zintegrowanej organi-

zacji, z jednym organem zarządzającym całym sys-

temem transportu, który został zaprojektowany tak, 

aby ułatwić przejazd z jednego punktu do drugiego. 

Ważne jest również, aby samorządy lokalne dbały 

o to, aby dobre zarządzanie jednym zasobem nie 

odbywało się kosztem innych, ale wręcz przeciwnie, 

aby przynosiło korzyści innym zasobom, jeśli jest to 

możliwe. I tak na przykład dobra zbiórka i przetwar-

zanie „miejskiego złoża” odpadów, a w szczególności 

odpadów niebezpiecznych, na danym terytorium jest 

często warunkiem koniecznym do uniknięcia zaniec-

zyszczenia wód gruntowych danego obszaru i zapew-

nienia wysokiej jakości zasobów wody. 

konieczne są nowe modele gospodarcze

Zapewnienie sukcesu rozdziału wzrostu gospodar-

czego od zużycia zasobów głoszonego przez Unię 

wymaga również stworzenia nowych modeli gos-

podarczych, które powinny zachęcać do dobrych 

zachowań. Unia Europejska wprowadziła na skalę 

kontynentu nowatorski instrument walki ze zmia-

nami klimatu w postaci systemu handlu emisjami 

ETS i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W 

przyszłości system ten będzie być może uzupełniony 

tzw. podatkiem węglowym[22].

Jednak modele takie muszą jeszcze powstać na 

szczeblu lokalnym. Zarysowują się tu różne kierunki 

działania, a w szczególności: 

- wprowadzenie wynagrodzenia opartego na wyni-

kach, a więc częściowo uniezależnionego od sprze-

danego wolumenu. w takim przypadku podmiot 

świadczący usługi nie jest zainteresowany sprzedażą 

dodatkowych kWh lub m3 wody, lecz realizacją wyz-

naczonych celów.

- Inne rozwiązanie, będące przedłużeniem poprzed-

niego, polega na przejściu z gospodarki wolumenu 

21. Artykuł „L’Union Européenne 

face au défi de la rareté 

de l’eau” - Antoine Frérot - 

Fundacja im. Roberta Schumana 

– „Questions d’Europe N°126”, 

2 lutego 2009 r.

 

22. Najczęściej rozważane 

formy „podatku węglowego” 

to tzw. mechanizm włączający 

węgiel (fr. Mécanisme 

d’Inclusion Carbone - 

MIC)  lub „podatek węglowy 

na granicy”, którego 

wprowadzenie umożliwia 

unijne ustawodawstwo w 

sprawie ETS - europejskiego 

systemu handlu uprawnieniami 

oraz opodatkowania energii 

elektrycznej i produktów 

energetycznych.
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do gospodarki „wolumenu ujemnego”, w której wy-

nagrodzenie uzależnione jest od zaoszczędzonych 

zasobów.

- Trzecie rozwiązanie ma na celu oddzielenie wolu-

menu sprzedawanego od wolumenu pozyskiwanego z 

przyrody, poprzez odzyskiwanie ścieków i „zużytych 

surowców”, którymi są odpady stałe.

Co dzień stwierdzamy, że wprowadzenie nowych 

modeli gospodarczych nie przychodzi bez trudu. 

Obecnie musimy „robić więcej zużywając mniej”. Jak 

jednak sprawić, aby produkcja bardziej oszczędnie 

czerpała z zasobów naturalnych, jeśli konsumenci, 

pod wpływem chwilowej mody, zachęcani są do ich 

marnotrawienia? Aby doszło do rozpowszechnie-

nia usług opartych na zrównoważonym rozwoju nie 

wystarczy ich stworzenie. Klienci i ustawodawcy 

muszą je jeszcze zaakceptować. W związku z tym 

wdrożenie nowych modeli gospodarczych i zapew-

nienie ich spójności z ambitnym celem zmniejsze-

nia śladu ekologicznego zależeć będzie od impulsu i 

zgody samorządów lokalnych, które odpowiedzialne 

są za organizację usług i określają ich ceny. 

Konieczne będzie wykazanie się wyobraźnią i 

innowacyjnością. Bez nich nie uda nam się wyjść 

z dylematu między „wzrostem gospodarczym 

prowadzącym do zanieczyszczenia środowiska i 

wyczerpania zasobów” a „ochroną środowiska i za-

sobów przy jednoczesnej stagnacji.” Aby wyrwać 

naszą gospodarkę z uzależnienia od dwutlenku 

węgla i nadmiernej konsumpcji, jedynym zasobem, 

z jakiego powinniśmy czerpać bez ograniczeń, jest 

nasza kreatywność. Zielona gospodarka musi być 

gospodarką innowacyjną. W przeciwnym wypadku 

nie ma szans na jej zaistnienie.
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Antoine Frérot 

Były uczeń Politechniki (rocznik 1977) i doktor Narodowej 

Szkoły Mostów i Dróg Antoine Frérot rozpoczął swoją karierę 

w 1981 roku jako inżynier-badacz w Centralnym Biurze 

Studiów dla Terytoriów Zamorskich. W 1983 roku dołącza do 

Ośrodka Studiów i Badań Narodowej Szkoły Mostów i Dróg 

jako szef projektu, potem staje się jego wicedyrektorem w 

latach 1984-1988. Od 1988 do 1990 roku zajmuje stanowisko 

kierownika operacji finansowych w Crédit national. W 1990 

dołącza do Veolia Eau jako koordynator, następnie jest 

dyrektorem generalnym Compagnie Générale d'Entreprises 

Automobiles (CGEA). W 2000 roku mianowany został 

dyrektorem generalnym Veolia Transport, transportowej 

sekcji Veolia Environnement, i członkiem zarządu Veolia 

Environnement. 21 stycznia 2003 roku mianowany zostaje 

dyrektorem generalnym Veolia Eau, wodnej sekcji Veolia 

Environnement, i członkiem Komitetu Wykonawczego 

Veolia Environnement. Pod koniec 2009 roku Antoine Frérot 

mianowany został Dyrektorem Generalnym a od grudnia 

2010 roku jest Prezesem Dyrektorem Genralnym Veolia 

Environnement.
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program środowiskowy organizacji narodów 

zjednoczonych (unep) opublikował w 2011 roku 

poparty wieloma danymi raport na temat zielonej 

gospodarki, którego celem jest przyczynienie się do 

debaty poprzedzającej szczyt Rio+20. Dwa wiodące 

tematy tego szczytu, który odbędzie się w lipcu 

2012 roku w Rio de Janeiro, to zielona gospodarka 

i zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Raport 

UNEP stwierdza między innymi, że realokacja na 

rzecz „zielonych inwestycji” w dziesięciu kluczowych 

sektorach[23], 2% światowego PKB, czyli mniej niż 

10% światowych inwestycji, pozwoliłaby dać impuls 

do pójścia w kierunku gospodarki niskoemisyj-

nej, zapewniającej zarówno większy dobrobyt jak i 

większe poszanowanie dla środowiska naturalnego.

oecd opublikowało w maju 2010 roku raport w sprawie 

„strategii na rzecz zielonego wzrostu gospodarczego”, 

w którym wzrost ten przedstawiony jest jako sposób 

na dalszy rozwój gospodarczy, przy jednoczesnym 

zapobieganiu pogarszaniu się stanu środowiska, 

zubożeniu bioróżnorodności i niezrównoważonemu 

korzystaniu z zasobów. Raport ten zawiera zalece-

nia techniczne, takie jak wprowadzenie sygnałów czy 

instrumentów rynkowych pozwalających na ustalenie 

ceny za zanieczyszczanie czy też wdrożenie nowych 

wskaźników. 

unia europejska wprowadziła ze swojej strony 

w roku 2010 strategię  „Europa 2020”, której 

przyświeca ambicja promowania gospodarki „bar-

dziej efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej 

zielonej i bardziej konkurencyjnej” w oparciu między 

innymi o zielone technologie i technologie informacji 

i komunikacji. Kładzie ona akcent na walkę ze zmia-

nami klimatu i kwestie energetyczne. 

we Francji przyjęto w roku 2010 program przyszłych 

inwestycji, który ma wesprzeć program działań 

przyjęty w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji 

na temat środowiska (tzw. Grenelle de l’Environne-

ment). Program ten przewiduje przeznaczenie kilku 

miliardów euro na „ekologiczne sektory przyszłości”, 

od biopaliw poprzez efektywne energetycznie budyn-

ki i inteligentne sieci energetyczne (smart grids), aż 

po „zieloną” chemię i pojazdy przyszłości.

w stanach zjednoczonych debata na temat zielo-

nej gospodarki skupiła się na kwestiach energetyc-

znych, nadmiernym uzależnieniu tego kraju od paliw 

kopalnych i konieczności zwiększenia niezależności 

energetycznej.

w chinach, ogromne i widoczne szkody dla 

środowiska naturalnego wynikające z niespotyka-

nego w historii ludzkości tempa wzrostu sprawiły, 

że niektórzy obserwatorzy  przedstawili hipotezę, że 

koszt tych szkód niweluje znaczną część, a zdaniem 

niektórych nawet całość[24], korzyści wynikających 

z tego wzrostu[25]. Wobec konieczności znaczącego 

zwiększenia zdolności produkcji energii w tym kraju, 

władze chińskie wprowadziły bardzo duże programy 

inwestycji w odnawialne źródła energii. Chiny stały 

się w ten sposób numerem jeden na świecie w zakre-

sie energii wiatrowej, zarówno jako jej producent jak 

i jako producent sprzętu do jej wytwarzania[26]. 

ZAŁĄCZNIK – Kto mówi o zielonym wzroście i zielonej gospodarce?


