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Europejska Agencja Środowiska,  

Kopenhaga 

Paweł Kaźmierczyk 

 

Zakres ‘zasobów materiałowych’: 

Strumienie materiałów wchodzących  

do danej gospodarki lub z niej wychodzących 

również surowce wtórne. 

 

Źródła informacji: 

Kraje członkowskie EEA 

Krajowe centra referencyjne  

ds. gospodarki wydajnej zasobowo   

Krajowe Punkty Kontaktowe  
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http://www.eea.europa.eu/publications/
more-from-less 
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Opracowany na podstawie informacji 

przygotowanych przez ekspertów: 

 

Ministerstwa Gospodarki  
(obecnie Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo 
Energii) 

Ministerstwa Środowiska  
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
(obecnie Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa)  

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
Głównego Urzędu Statystycznego.  
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ZAKRES RAPORTU 

• Kluczowe kierunki w wykorzystaniu materiałów;  

• Krajowe strategie i plany; 

• Siły napędowe dla wydajnego wykorzystania zasobów; 

• Zasoby i sektory priorytetowe; 

• Inicjatywy z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym; 

• Cele ilościowe; 

• Wskaźniki; 

• Rozwiązania instytucjonalne. 
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CEL RAPORTU  

• dzielenie się doświadczeniem na polu polityk  
z zakresu wydajności wykorzystywania zasobów 
materiałowych i dobrymi praktykami, 

 

• zwiększenie zrozumienia różnego podejścia  
do tych polityk, 

 

• poszerzenie bazy wiedzy wspierającej wydajność 
zasobową i gospodarkę o obiegu zamkniętym. 
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WYDAJNOŚĆ GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MATERIAŁOWYMI 
 
 
 
 
 

Wykorzystanie zasobów spadek o 12%.  Wydajność z zasobów wzrost o 34%.  
Oddzielenie rozwoju gospodarczego od wykorzystania zasobów.  
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KRAJOWE STRATEGIE I PLANY 
 Element innych strategii i polityk; dotyczących odpadów i energii, rozwoju przemysłowego, 

programów, reform, krajowych strategii środowiskowych lub rozwoju zrównoważonego; 

Austria, Finlandia i Niemcy  
- strategie na poziomie krajowym 
 
Flandria (Belgia) i Szkocja (Wlk. Brytania)  
- strategie na poziomie regionalnym  
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SIŁY NAPĘDOWE wydajnego  

wykorzystywania zasobów materiałowych  
• interesy gospodarcze, obawy 

środowiskowe oraz wymogi 
regulacyjne, 

• potrzeba konkurencyjności, 

• zapewnienie dostępu do 
surowców i energii, 

• zmniejszenie zależności od 
surowców z importu, 

• zmniejszenie presji na środowisko, 

• potrzeba poprawy wydajności 
produkcji oraz osiągów sektora 
energetyki, tworzenia nowych 
miejsc pracy, potrzeba poprawy 
zarządzania odpadami i stosowania 
surowców wtórnych. 
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ZASOBY I SEKTORY PRIORYTETOWE  

Holandia i Szwajcaria zbadały, które z materiałów  
są krytyczne dla ich gospodarek i konkurencyjności.  
 
Francja, Polska i Turcja, są w trakcie ustaleń. 
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• Szereg krajów nawołuje  
do bardziej systemowego 
podejścia do materiałowej 
wydajności zasobowej,  
łącznie z poprawą zrozumienia 
obiegów materiałowych  
i rozwijaniem lepszych 
sposobów radzenia sobie  
z fazą konsumpcji przez 
użytkownika końcowego;  
 
• Przykłady dobrych praktyk 
przedstawiane przez 
poszczególne kraje są 
zdominowane przez 
zapobieganie powstawaniu 
odpadów i/lub rozwiązania  
z zakresu recyklingu.  
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ZAMYKANIE PĘTLI materiałów  

w gospodarce o obiegu zamkniętym  

10 krajów wskazało na 
koncepcję gospodarki o 
obiegu zamkniętym jako siłę 
napędzającą wydajne 
wykorzystanie zasobów 
materiałowych. 
 
Flandria (Belgia),  
Niemcy i Holandia ––  
wykazało posiadanie 
strategii poświęconej 
gospodarce obiegu 
zamkniętego. 
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CELE  ILOŚCIOWE  

Austria, Estonia, Francja, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Słowenia i Węgry przyjęły cele ilościowe dla krajowej 
wydajności wykorzystania zasobów materiałowych.  
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WZKAŹNIKI 
• wskaźniki wytwarzania odpadów                       

i gospodarowania nimi, 

• wskaźniki opracowane przez Eurostat  

w oparciu o sprawozdawczość  

w zakresie przypływów materiałowych 

(MFA), 

• Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, 

Szwajcaria i Wlk. Brytania inicjatywy 

przygotowawcze do zbudowania  

metryk  i wskaźników dla gospodarki  

o obiegu zamkniętym, 

• 8 krajów poinformowało o rozważaniu 

wskaźników uwzględniających zasoby 

wbudowane w handel międzynarodowy, 

na przykład zużycie surowców. 
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STRUKTURA INSTYTUCJONALNA  

Współdzielona kompetencja 
ministerialna, zwykle obejmująca 
ministerstwa środowiska, 
gospodarki, energii i rolnictwa. 
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PRZEMYŚLENIA W ZAKRESIE POLITYK  

1. Kluczowe pojęcia;  

2. Sposobności dla synergii;  

3. Gospodarka o obiegu zamkniętym; 

4. Cele ilościowe i wskaźniki.  
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W PODSUMOWANIU… 

• Według EEA państwa europejskie dostrzegły już korzyści gospodarcze 
związane z bardziej wydajnym wykorzystaniem zasobów. Coraz 
częściej przyjmują też logikę, zgodnie z którą zasobów można 
wykorzystywać mniej, ale w lepszy sposób; 

 

• Pomimo wzrastającej liczby strategii krajowych, szeroki zakres  
i złożoność merytoryczna tego zagadnienia pozostawia wiele miejsca 
na poprawę inicjatyw z zakresu polityk i ich wdrażania; 

  

• Można zauważyć miejsce dla zwiększenia nacisku na rozwiązania 
związane z wcześniejszymi fazami procesów, pozwalające na 
zamykanie pętli obiegu materiałów; 
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• W licznych krajach przyjęto konkretne cele ilościowe i odpowiadające 
im mechanizmy monitorowania, nadal występują znaczące luki  
w zakresie kompatybilnych statystyk dotyczących strumieni odpadów  
i materiałów, jak również rozliczeń, sektorowych wskaźników osiągów, 
czynników umożliwiających postęp oraz współkorzyści środowiskowych 
i społeczno-ekonomicznych; 

  

• Powszechnie uznaje się potrzebę budowania kompetencji, przy 
postrzeganiu centralnej roli wymiany doświadczeń krajowych oraz 
sprzyjania skutecznym praktykom. 
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Raporty oraz prezentacja dostępne na stronie: 
 
http://www.ibs.pw.edu.pl/pol/CIMA/Pliki-do-pobrania 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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