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Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse dla rolnictwa i
leśnictwa
„Z naszych gospodarek wyciekają cenne materiały. W świecie, w którym popyt na
określone i niekiedy ograniczone zasoby oraz konkurencja w tym obszarze będą coraz
większe, a presja wywierana na zasoby powoduje narastającą degradację i niestabilność
środowiska, Europa może odnieść korzyści gospodarcze i środowiskowe z lepszego
wykorzystania tych zasobów. Od czasu rewolucji przemysłowej w naszych gospodarkach
utrwalił się model wzrostu „weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć” – model linearny oparty na
założeniu, że zasoby występują w obfitych ilościach, są dostępne, łatwo pozyskiwalne i
można je usunąć niewielkim kosztem. Staje się coraz bardziej oczywiste, że zagraża to
konkurencyjności Europy.

Przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu jest nieodzowne do
realizacji inicjatywy na rzecz zasobooszczędności przewidzianej w ramach strategii
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu. Dalsza trwała poprawa w zakresie zasobooszczędności jest
osiągalna i może przynieść znaczne korzyści gospodarcze…” to główne przesłanie
komunikatu Komisji Europejskiej pn. „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program
‘zero odpadów’ dla Europy”. 1

Czym zatem jest gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. „circular economy”)? Jak
wynika z ww. komunikatu gospodarka o obiegu zamkniętym to taki system gospodarki,
który „…pozwala zachować możliwie jak najdłużej wartość dodaną produktów i
wyeliminować odpady. Zachowują one zasoby w obrębie gospodarki, kiedy
cykl życia produktu dobiega końca, pozwalając na ich ponowne wielokrotne
wykorzystanie w sposób produktywny i tworząc w ten sposób kolejną wartość”.1

1 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND
THE COMMITTEE OF THE REGIONS ‘Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe’
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Komisja Europejska w dniu 2 grudnia 2015 roku przyjęła nowy, ambitny pakiet pod
nazwą "Gospodarka o Obiegu Zamkniętym" – pakiet działań mający na celu pomóc
europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom dokonać przejścia do modelu
gospodarki, w którym zasoby do produkcji wykorzystywane są w sposób bardziej
zrównoważony.

Proponowane działania przyczynią się do "zamknięcia obiegu" w cyklu życia produktów
poprzez zwiększenie recyklingu i ponownego wykorzystania zasobów i przyniesie
korzyści zarówno dla środowiska i gospodarki. Działania te zakładają maksymalne
wykorzystanie surowców, produktów i odpadów w sposób sprzyjający oszczędności
energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Propozycje działań obejmują cały cykl życia produktu: od produkcji i konsumpcji do
gospodarowania odpadami oraz rynku surowców wtórnych. Przekształcenie do
gospodarki o obiegu zamkniętym będzie wspierane finansowo przez Europejski Fundusz
Strukturalny i Inwestycyjny (ESIF), a wsparcie to wynosić będzie 5,5 mld €, w tym na
zrównoważone gospodarowanie odpadami. Ponadto działania te wspierane będą w
ramach Horyzontu 2020 (unijnego programu finansowania badań i innowacji)
w wysokości 650 mln € oraz z inwestycji dot. gospodarki o obiegu zamkniętym na
poziomie krajowym.
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Rys. 1 Model gospodarki o obiegu zamkniętym

Źródło: Komisja Europejska

Rolnictwo i leśnictwo stanowią podstawowe sektory Europy w kontekście działań
środowiskowych, to sektory, które produkują odnawialne zasoby oraz stanowią znaczący
udział w gospodarce UE. Rolnictwo i leśnictwo pozostają jednym z najbardziej
kluczowych elementów modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym w kontekście działań
Unii Europejskiej
Polityka UE zakłada zwrot społeczeństwa w stronę bardziej efektywnego wykorzystania
zasobów, co zostało określone w strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju. Strategia ta określa ogólne ramy działań skupiające inicjatywy
mające na celu promowanie bardziej efektywnego korzystania z zasobów w Europie.

Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym jest jednym ze sposobów realizacji tego planu,
poprzez przekształcenie Europy w bardziej konkurencyjną i efektywnie korzystającą z
zasobów gospodarkę, gdzie zależność od zasobów nieodnawialnych jest zmniejszona.
Rys. 2 Model Strategii Europa 2020

Źródło: Komisja Europejska

Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse dla rolnictwa i leśnictwa

W celu ułatwienia przejścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja
Europejska zgromadziła szereg istniejących polityk i narzędzi. "Pakiet" ten obejmuje
działania w całym łańcuch wartości, wniosków legislacyjnych w sprawie recyklingu
odpadów oraz przeglądu rozporządzeń w sprawie nawozów. Wszystko to przyczynia się
do realizacji szerszych celów strategicznych w ramach strategii Europa 2020.

Dla rolnictwa i leśnictwa istnieje szereg polityk i narzędzi UE, które już zapewniają
wsparcie w tej dziedzinie. Należą do nich np. środki i narzędzia dostarczone przez
Wspólną Politykę Rolną, w tym programy rozwoju obszarów wiejskich oraz EIPAGRI ,
jak również wsparcie przewidziane w ramach programu Horyzont 2020.

Dlaczego “gospodarka o obiegu zamkniętym”?
Europejska gospodarka jest obecnie w dużej mierze oparta na podejściu "liniowym".
Wykorzystujemy zasoby do wytworzenia produktu, który potem używamy aby na końcu
się go pozbyć. Gdy potrzebujemy innego produktu, rozpoczynamy ten proces od nowa.
Powoduje to, że korzystamy z zasobów naturalnych oraz wytwarzamy odpady w sposób
liniowy. Kontynuacja i zwiększenie popytu na produkty wytwarzane w ten sposób
przyczynia się do bezpośredniego ograniczania nieodnawialnych zasobów.

Społeczeństwo polegało na tym liniowym podejściu od dziesięcioleci, zaspokajanie
potrzeb społeczeństwa odbywało się poprzez zwiększenie wykorzystania zasobów.
W ostatnich czasach zapotrzebowanie na bioprodukty zaczęło wzrastać i
różnicować się. Częściowo jest to efekt zmiany wzorców konsumpcji. Jest
to również efekt działań proaktywnych w celu rozwoju biogospodarki w
Europie i dekarbonizacji systemu energetycznego poprzez rozwój produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.
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Sektor rolnictwa i leśnictwa jest stosunkowo wyjątkowy, gdyż w znacznym stopniu
uzależniony jest od zasobów i cykli naturalnych. Zasoby takie jak woda, gleba, składniki
odżywcze i różnorodność biologiczna stanowią podstawę funkcjonowania ekosystemów.
Ponieważ zapotrzebowanie na te zasoby w gospodarce rośnie liniowo, ryzykujemy
nadmiernie ich wykorzystywanie, zahamowanie podstawowych sektorów gospodarki
w przyszłości oraz ograniczenie korzyści jakie generują one dla społeczeństwa.

Dlatego też niezbędne jest przestawienie na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
oraz ich ponowne użytkowanie, co stanowi podstawę koncepcji gospodarki o obiegu
zamkniętym. To sprawi, że przedsiębiorstwa staną się bardziej wydajne ekonomicznie i
bardziej zrównoważone w dłuższej perspektywie, zmniejszając ryzyko związane ze
zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi oraz cenami surowców, jednocześnie
obniżając presję na zasoby naturalne oraz otwarcie nowych strumieni przychodów
poprzez innowacje i współpracę między sektorami.

Plan działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Pakiet działań w ramach koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym daje wyraźny
sygnał dla podmiotów gospodarczych, że UE prowadzi działania zmierzające do
przekształcenia unijnej gospodarki, otwierając drogę do nowych możliwości biznesowych
i zwiększaniu konkurencyjności. Szeroko zakrojone działania służące zmianie pełnego
cyklu życia produktu wykracza poza dotychczasowe wąskie podejście oparte na
końcowym przetwarzaniu produktu i podkreśla wyraźne ambicje Komisji do
przekształcenia gospodarki UE.
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Celem KE jest propagowanie innowacyjnych i bardziej wydajnych sposobów produkcji i
konsumpcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma potencjał, aby stworzyć wiele miejsc
pracy w Europie, zachowując cenne i coraz bardziej ograniczone zasoby dzięki
zmniejszeniu wpływu ich wykorzystania na środowisko oraz nowe podejście do
produktów odpadowych.

Szereg podjętych już działań przeprowadzany jest lub ma być przeprowadzany w
przyszłości w ramach mandatu obecnej Komisji, obejmujący m.in.:
* Finansowanie w kwocie ponad 650 mln € w ramach Horyzontu 2020 i 5,5 mld € w
ramach funduszy strukturalnych;
* Działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, by osiągnąć
globalny cel zrównoważonego rozwoju określający m.in. zmniejszenie o połowę ilości
odpadów spożywczych w 2030 r;
* Opracowanie standardów jakościowych surowców wtórnych w ramach jednolitego
rynku;
* Działania w planie prac dotyczących 'Ekoprojektu' na lata 20152017 w celu
promowania możliwość naprawy, trwałość i recyklingu produktów, dodatkowo do
poprawy efektywności energetycznej;
* Zmiany w rozporządzeniach dotyczących nawozów w celu zdefiniowania zasad
obrotem nawozami organicznymi i nawozami opartymi na substancjach odpadowych na
jednolitym rynku oraz wspieranie roli bioskładników odżywczych;
* Strategia dotycząca rozwiązywania problemów związanych z recyklingiem plastiku,
biodegradacji, utylizacji niebezpiecznych substancji.
* Szereg działań w sprawie ponownego wykorzystania wody, w tym w zakresie
ponownego wykorzystania ścieków.

Komunikat zawiera jasny harmonogram proponowanych działań dla prostego i
skutecznego systemu monitorowania realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Propozycja nowego prawa o odpadach
Nowy wniosek legislacyjny w sprawie odpadów ustanawia jasne cele dotyczące
zmniejszenia ilości odpadów i ustanawia ambitną ścieżkę długoterminowego zarządzania
odpadami i recyklingu. W celu zapewnienia skutecznej realizacji założonych celów
przedstawiono konkretne środki realizacji tych założeń, dostosowane do różnych sytuacji
w poszczególnych państwach członkowskich.

Kluczowe elementy propozycji nowego prawa dotyczącego odpadów obejmują:
* Wspólny cel UE dot. recyklingu – 65% redukcji odpadów komunalnych do roku 2030;
* Wspólny cel UE dot. recyklingu – 75% redukcji odpadów z opakowań do 2030 roku;
* Wiążący cel dot. ograniczeń składowisk do maksymalnie 10% wszystkich odpadów do
roku 2030;
* Zakaz składowania selektywnie zbieranych odpadów;
* Promocja instrumentów ekonomicznych zniechęcających do składowania odpadów;
* Uproszczone definicje i zharmonizowane metody obliczania współczynnika recyklingu
w całej UE;
* Konkretne działania w celu promowania ponownego używania produktów (promocja
modelu "produkt końcowy z jednej branży – surowcem początkowym w innej branży")
* Bodźce ekonomiczne dla producentów do wprowadzenia bardziej "zielonych"
produktów na rynek oraz program wsparcia odzysku i recyklingu.
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Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie i
leśnictwie
Gospodarka o obiegu zamkniętym to taka gospodarka, w której efektywne korzystanie z
zasobów jest nadrzędnym celem, zapewniając wartość dodaną i upewniając się, że
zasoby te są wykorzystywane tak długo, jak to jest możliwe, że mogą one być stosowane
wielokrotnie. To taki model gospodarki, gdzie możliwe do uniknięcia odpady są
eliminowane, wymagania dotyczące zasobów są zminimalizowane, wydajność ulega
poprawie, a koszty obniżone.

W rolnictwie i leśnictwie oznacza to:
* Zachowanie i wzmocnienie kapitału naturalnego poprzez równoważenie przepływów
zasobów odnawialnych;
* Optymalizację (nie maksymalizację) wydajności zasobów naturalnych poprzez
zapewnienie obiegu produktom, komponentom i materiałom;
* Wspieranie efektywności wykorzystania odpadów i eliminowania szkodliwych praktyk;
* Wspieranie interakcji między ludźmi, efektywne wykorzystanie zasobów i optymalne
zarządzanie nieuniknionymi odpadami.
Rys. 3 Schemat gospodarki o obiegu zamkniętym

Źródło: Komisja Europejska

Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse dla rolnictwa i leśnictwa

Przestrzeganie tych zasad oznacza szerokie wykorzystanie odpadów i pozostałości jako
"zasobów", łącząc koniec systemu przetwórczego z jego początkiem i tworzenie obiegu
zamkniętego dla tych surowców. Cel ten można osiągnąć na różnych płaszczyznach, w
gospodarstwie lub w lesie, albo poprzez łączenie jednostek, przedsiębiorstw i sektorów
do efektywnego wykorzystania zasobów.

Model biogospodarki jest często mylony z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, a
jest to kolejny koncepcyjny termin używany w kontekście efektywności zasobów.
Biogospodarka skupia się na produkcji i wykorzystaniu odnawialnych zasobów
biologicznych i ich konwersji do produktów o wartości dodanej, takich jak żywność,
pasza, materiały i bioenergia na bazie biologicznej. Rolnictwo i leśnictwo są w samym
centrum tej koncepcji.

Zarówno gospodarka o obiegu zamkniętym jak i biogospodarka wymagają innowacji i
nowych modeli biznesowych. Ale w przeciwieństwie do gospodarki o obiegu zamkniętym,
biogospodarka nie ma oddolnego zrównoważonego podejścia i może mieć liniowy lub
obiegowy charakter w zależności od dokonanych wyborów i działań.
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Rolnictwo i leśnictwo – w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym
Przekształcenia do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rosnący rozwój biogospodarki
niesie ze sobą wiele możliwości dla sektora rolnego i leśnego. Obejmują one m.in.:
* Nowe źródła dochodów i zatrudnienia poprzez wykorzystanie nowych zasobów oraz
otwarcie nowych rynków.
* Dywersyfikacja praktyk i możliwości powstania nowych sektorów i przedsiębiorstw.
* Ograniczenie ekspozycji na ryzyko zmian cen towarów lub zmian w prawodawstwie,
poprzez przejście do nowych modeli biznesowych bardziej efektywnie wykorzystujących
zasobów.
* Obniżenie kosztów poprzez bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów i ponowne
wykorzystanie odpadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to system, który opiera się na procesach i zasobach
biologicznych, ale z silnym powiązaniem z działaniami gospodarczymi. Przetwarzanie
surowców w obiegu zamkniętym jest nieodłączną częścią tych działań. Producenci i
konsumenci są ze sobą ściśle powiązani i są oni beneficjentami korzyści płynących z
bardziej efektywnego korzystania z zasobów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to taki system, w którym rolnicy i leśnicy pełnią
wiodącą rolę w rozwoju biogospodarki i prowadzą bardziej zrównoważone działania
poprzez integrację naturalnych cyklów występujących w przyrodzie z tymi
związanymi z zamkniętym przetwarzaniem surowców. Zapewnienie, że
rolnicy i leśnicy korzystają z tych działań ma kluczowe znaczenie dla ich
zaangażowania i długoterminowej stabilności biogospodarki w praktyce.
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Rys. 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w sektorze rolnym i leśnym
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Źródło: Komisja Europejska
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Rolnictwo i leśnictwo jako element gospodarki o obiegu
zamkniętym
* Waloryzacja produktów obecnie uważanych za odpady
Zapewnienie "drugiego życia" produktom jest kluczowym aspektem modelu gospodarki o
obiegu zamkniętym. Zamiast wyrzucania produktów, które nie spełniają norm
handlowych, już obecnie powszechna praktyką jest używanie ich w alternatywny sposób.
Są one przetwarzane i mogą być stosowane w przemyśle spożywczym i / lub do
produkcji paszy oraz bioenergii lub wykorzystywane są do zwiększenia zawartości
substancji organicznych w glebie. Dalszy rozwój nowych rynków zbytu w rolnictwie i
leśnictwie ma ogromne znaczenie.

* Badania i innowacje – wsparcie dla wielofunkcyjnego podejścia
Takie wielofunkcyjne podejście obejmujące m.in. ograniczenie zużycia surowców, ich
ponowne wykorzystanie, odzyskiwanie zasobów jest ważnym elementem gospodarki o
obiegu zamkniętym. Rolnicy i posiadacze lasów wymagają wsparcia nie tylko w
zdobywaniu niezbędnych umiejętności i wiedzy, ale także w uzyskaniu dostępu do
rezultatów badań i innowacyjnych rozwiązań.

* Strategia długoterminowa
Realizacja koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie
i leśnictwie, począwszy od produkcji podstawowej do konsumenta, wymaga
sprecyzowanej długoterminowej strategii. Strategia, która pozwala
na maksymalizację wartości zasobów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
i ryzyka produkcji jest odpowiedzią na rosnący niedobór zasobów naturalnych.
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* Gospodarka o obiegu zamkniętym – wzmocnienie klasycznej koncepcji rolnictwa i
leśnictwa
Rolnictwo i leśnictwo są oparte na naturalnych cyklach. Woda, składniki odżywcze,
gleba, wiatr i energia słoneczna są kluczowymi czynnikami produkcji. Zwiększanie
produktywności przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów
naturalnych przynosi wiele istotnych korzyści ekonomicznych. Dalsza optymalizacja ma
ogromny potencjał w kontekście specjalizacji zarówno dla produkcji roślinnej jak i
zwierzęcej.

* Wspieranie zintegrowanych systemów rolniczych
Zintegrowane systemy gospodarowania, które pozwalają na obniżenie środków
zewnętrznych, takich jako nawozy, energia i środki ochrony roślin stają się atrakcyjną
formą gospodarowania w rolnictwie. Precyzyjna technologia jest jednym z narzędzi
wykorzystywanych do realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, z naciskiem
na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów. Dobrym przykładem jest
odpowiedzialne korzystanie z wód, w tym recykling wody czy tez wykorzystywanie
pozostałości z podstawowej produkcji roślinnej jako paszy zwierzęcej. Zintegrowany
system współpracy rolników w zakresie m.in. optymalizacji wykorzystania nawozów
organicznych czy dywersyfikacji produkcji w znaczący sposób przyczynia się do
zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko naturalne, jednocześnie obniżając koszty
produkcji.

* Optymalizacja produkcji i konsumpcji + zmniejszenie ilości odpadów
Unikanie marnotrawstwa zasobów jest priorytetem dla rolników. Światowy popyt na
żywność, pasze, paliwa wzrasta, natomiast wielkość zasobów naturalnych jest
ograniczona. Istotne jest, aby zachęcić rolników do przejścia do gospodarki
o obiegu zamkniętym w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonej konsumpcji
i produkcji. Można to osiągnąć poprzez promowanie stosowania uczciwych
działań na każdym etapie łańcuchów rolnospożywczych. Celem jest, najlepsze
wykorzystanie terenów produkcyjnych i pomoc konsumentom w dokonywaniu
zrównoważonych i zdrowych wyborów stylu życia.
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* Edukacja konsumentów w zakresie zmniejsza marnotrawienia żywności
Rosnąca populacja miejska często nie ma pełnego zrozumienia dla procesów
naturalnych. To, wraz z ideą jakości produktów (tj. kształt, kolor i rozmiar), przyczynia się
do zwiększania ilości odpadów z żywności. Edukacja konsumentów ma zasadnicze
znaczenie dla zapewnienia większej uwagi dla wartości odżywczych i jakości produktów
niż ich cech wizualnych. Ważne jest ograniczenie marnotrawienia żywności, począwszy
od gospodarstwa rolnego poprzez przetwórstwo, handel i konsumpcję.

* Nowe modele biznesowe dla rolnictwa i leśnictwa
Nowe modele biznesowe mogą być tworzone poprzez optymalizację wykorzystania i
ponowne wykorzystanie zasobów. Perspektywa wykorzystania pozostałości oraz
produktów ubocznych z przetwórstwa jako surowców w innych działalnościach jest
obiecujące i powinno być promowane. Gospodarka o obiegu zamkniętym stwarza szanse
aby rozwijać i skutecznie zarządzać alternatywnymi procesami i produktami, jak również
uzyskać dostęp do nowych rynków. Koncepcja ta musi stać się bardziej atrakcyjna dla
małych i średnich przedsiębiorstw, aby w pełni wykorzystać ich potencjał innowacyjności
do znalezienia nowych rynków zbytu dla produktów ubocznych, co z kolei pozwala im
być bardziej konkurencyjnymi, tworzyć nowe miejsca pracy i generować wzrost
gospodarczy na obszarach wiejskich.

* Biogospodarka – inteligentne, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych
Biogospodarka pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów odnawialnych w postaci
produktów rolnych i leśnych oraz produktów ubocznych, poprzez maksymalne
wykorzystanie ich wartości. Przyczynia się to do zmniejszenia zużycia surowców
kopalnych i do zwiększenia produkcji bioenergii i produktów na bazie naturalnej,
które idą w parze z produkcja żywności. Ogromna znaczenie ma zaangażowanie
rolników w produkcję i wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, takich
jak biogaz, energia wiatru i energia słoneczna.
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Jakość życia, zdrowie, żywność – wszystko zależy od środowiska. Jednak sposób i tempo,
w jakim wykorzystujemy zasoby naturalne może ostatecznie doprowadzić do pogorszenia
naszego dobrostanu w związku z tym, że możliwości natury w zakresie zaspokajania
naszych potrzeb są ograniczone. Musimy diametralnie zmienić sposób wytwarzania
towarów, wzorce konsumpcji i styl życia. Musimy zmienić podejście do produkcji towarów i
ich wykorzystywania, a proces ten powinien zacząć się już teraz.
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