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Gospodarka w XX wieku oparta była na modelu linearnym, odwzorowują-
cym produkcję przy taśmociągu w fabryce. Był to wygodny, ale wyniszcza-
jący środowisko przyrodnicze i rabunkowo eksploatujący zasoby naturalne 
schemat: powstanie produktu, wykorzystanie go, a na końcu wyrzucenie. 
Wiek XXI ma należeć do gospodarki cyrkulacyjnej, w której każdy produkt 
jest wykorzystany w maksymalnym stopniu, a odpady powstają w znikomej 
ilości. To jednak, czy tak faktycznie się stanie, zależy nie tylko od decyden-
tów w sprawach gospodarki, ale także od nas – konsumentów.

Gospodarka linearna generuje 
tony śmieci. Wiele z nich to od-
pady, które albo mogą zostać 

ponownie wykorzystane, albo w ogóle 
nie powinny znaleźć się w koszu, bo 
są w stanie umożliwiającym ich dal-
sze użytkowanie (na przykład elektro-
śmieci). Głównym celem gospodarki 
cyrkulacyjnej jest właśnie ograniczenie 
powstawania odpadów i ich recykling, 
dlatego często nazywa się ją również 
gospodarką o obiegu zamkniętym.

Na wzór przyrody
Zgodnie z definicją gospodarka cyr-

kulacyjna to model gospodarki, która 
już na etapie założeń i projektowania 
zakłada obieg zamknięty surowców, 
a nie wyrzucanie produktów i materia-
łów. Produkty z materiałów biologicz-
nych mają być zaprojektowane tak, 
aby ich odpady mogły być bezpiecznie 
ponownie wprowadzone do biosfery 
(na przykład ekologiczne, biodegra-
dowalne opakowania). Z kolei produk-
ty i urządzenia techniczne powstałe 
z tworzyw sztucznych mają być trwałe i 
wysokiej jakości oraz przetwarzane tak, 
aby działać jak najdłużej, a w okresie 
użytkowania nie szkodzić środowisku 
naturalnemu. 

W rzeczywistości gospodarka cyr-
kulacyjna to nic innego, tylko kopia 
rozwiązań stosowanych przez samą 
naturę. Już krótka i pobieżna dowol-
na obserwacja przyrodnicza pokazuje 
nam, że w przyrodzie nic się nie mar-
nuje, a wszystkie „odpady” (na przy-
kład opadłe liście czy resztki martwych 
organizmów) są wykorzystywane po-
nownie. W przypadku gospodarki ta-
kiej stuprocentowej skuteczności raczej 
nigdy nie osiągniemy, ale wyznacza 
nam ona kierunek, do którego mamy 
dążyć.

Zmień złe nawyki!
Pozornie gospodarka cyrkulacyjna 

opiera się tylko na recyklingu. W rze-
czywistości to dużo więcej, to syste-
mowe podejście do cyklu życia danego 
produktu. W przypadku „zwykłego” 
recyklingu (oby był jak największy!) do-
piero po powstaniu odpadów zastana-
wiamy się, jak możemy je wykorzystać 
ponownie. W gospodarce cyrkulacyjnej 
już na etapie projektowania i plano-
wania produktu bierze się pod uwagę 
przyszłość materiałów wykorzystanych 
do jego produkcji. Towary mają być 
projektowane tak, aby w przypadku 
uszkodzenia lub zużycia materiałów 
eksploatacyjnych można je było na-
prawić lub uzupełnić brakujące części, 
a nie wyrzucać. 

W tym kontekście odpowiedzialność 
spada nie tylko na decydentów kierują-

cych gospodarką i poszczególnych pro-
ducentów, ale także na konsumentów, 
czyli każdego z nas. Czy nie ulegamy 
zbyt pochopnie trikom marketingo-
wym i nie wymieniamy wciąż dobrych 
i przydatnych urządzeń na „nowy, lep-
szy model”? Czy zamiast oddać sprzęt 
do naprawy nie wolimy kupić nowego? 
Czy nie kierujemy się lenistwem i wy-
godą, wyrzucając sprzęty elektroniczne 
i AGD gdzie popadnie, zamiast oddać 
je do miejsc lub firm prowadzących
specjalistyczne zbiórki? Sprzęt, który 
dla nas nie spełnia już swej roli, ale 
wciąż jest sprawny, może przecież być 
wciąż wykorzystywany w gospodar-
kach mniej rozwiniętych. Wydłużając 
„czas życia” danego produktu w prosty 
sposób sprawiamy, że gospodarka wy-
korzystuje mniej bezcennych zasobów 
naturalnych. 

Wspólnie – znaczy 
ekologicznie

Gospodarka cyrkulacyjna to także 
tzw. ekonomia współdzielenia, czyli 
maksymalne wykorzystanie jednego 
produktu. Przykładowo w dużej firmie
lub instytucji nie ma potrzeby, aby każ-
dy dział posiadał własny sprzęt kopiu-
jąco-drukujący. Do produkcji dziesię-
ciu kserokopiarek trzeba zużyć więcej 
energii i zasobów niż do produkcji jed-
nej. Poza tym każdy posiadany sprzęt 
jest z reguły podłączony do prądu 
przez cały czas pracy biura, co zwielo-
krotnia zużycie prądu. Ponadto każdy 
dodatkowy sprzęt „kusi” nas także do 
nadmiernej produkcji odpadów, na 
przykład drukowania niepotrzebnych 
dokumentów. Zgodnie z ideą współ-
dzielenia i gospodarki cyrkulacyjnej 
w każdej firmie lub instytucji wystarczy
jedna lub kilka drukarek dostępnych 
dla wszystkich pracowników w „stra-
tegicznych” miejscach (sekretariat, 
wspólny korytarz itp.). Takie właśnie 
rozwiązanie z powodzeniem jest prak-
tykowane od lat w biurach Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Ekonomia współdzielenia to także 
na przykład wspólne dojazdy do pra-
cy jednym samochodem i wzajemne 
wypożyczanie sobie sprzętów (aby nie 
kupować produktów, które chcemy 
wykorzystać tylko sporadycznie). Nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że to po 
prostu praktykowanie solidarności na 
co dzień, tak bliskie członkom NSZZ 
„Solidarność”, a tak dalekie od przymu-
su nadmiernej konsumpcji i posiadania 
ogromnej liczby dóbr, promowanego 
przez neoliberalny model gospodarki.

Wprowadzenie modelu gospodar-
ki cyrkulacyjnej wymaga posiadania i 
rozwoju przemysłu wysokich technolo-
gii, bo to one finalnie tworzą produkty

To już naprawdę ostatni moment, aby dać sobie szansę na zdobycie 
cennej nagrody ułatwiającej kontakt z przyrodą, na przykład lornetki 
lub aparatu fotograficznego. Tylko do końca listopada czekamy na Pań-
stwa zdjęcia obrazujące jeden z dwóch tematów:

1. Ochrona środowiska naturalnego w Polsce (szczególnie w województwie 
pomorskim). 2. Gospodarka i przyroda w województwie pomorskim. Prace na-
leży przesłać do redakcji (na adres mailowy: magazyn@solidarnosc.gda.pl lub 
za pośrednictwem profilu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w serwisie
Facebook.). Zwycięzców w obu kategoriach wybierze specjalne jury, a ich na-
zwiska podamy w grudniowym „Magazynie”. Warto zatem raz jeszcze przej-
rzeć swoje zbiory fotografii, chociażby z letnich wyjazdów na łono natury.

Wygraj nagrody!
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o większej efektywności, trwalsze i zu-
żywające mniej zasobów naturalnych. 
Posiadanie takiego przemysłu decyduje 
również o konkurencyjności całej gospo-
darki, a w konsekwencji o większej licz-
bie miejsc pracy w danym kraju. Z kolei 
upowszechnienie ekonomii współdziele-
nia prowadzi do rozwoju sektora usług. 

Gospodarka cyrkulacyjna to zatem 
świetny przykład zrównoważonego 
rozwoju, korzystnego zarówno dla 
człowieka, jak i środowiska naturalne-
go. Oby w Polsce jak najszybciej stała 
się faktem.

Adam Chmielecki
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