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Dla Klary i Charlotte. Tak czy inaczej, dożyjecie tego.

Istnieje jeszcze tysiąc nieprzebytych ścieżek, po tysiąckroć 
istnieje zdrowie i ukryte wyspy życia. Niewyczerpany  

i nieodkryty jest ciągle jeszcze człowiek i ziemia człowiecza.

Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra

Robienie dalej tego samego jest zbrodnią, sama tylko 
etyka wyrzeczenia jest naiwna. Inteligentna droga 
znajduje się pośrodku pomiędzy jednym a drugim.

Peter Sloterdijk
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Przedmowa do wydania polskiego/

Książka Ralfa Fücksa jest na polskim rynku wydawniczym 
wydarzeniem szczególnym. Jej Autor jako prezes Funda-
cji im. Heinricha Bölla od wielu już lat upowszechnia nie 
tylko w teorii, ale również w praktyce, innowacyjne idee 
społeczeństwa i gospodarki trzeciego tysiąclecia. Jest ona 
warta polecenia uwadze polskich czytelników przede 
wszystkim z tego względu, że zawarta w niej została idea 
nowego światopoglądu ekologicznego. Fundamentem idei 
prezentowanych w książce jest filozofia „ekologii głębo-
kiej”, która dalece wykracza poza dotychczasowe (zwią-
zane z ochroną środowiska naturalnego człowieka, czyli 

„ekologią płytką”) sposoby postrzegania znaczenia czynni-
ków ekologicznych w procesach rozwojowych. 

Fücks postanowił poświęcić się poszukiwaniu nowe-
go paradygmatu rozwojowego, który odpowiadałby wy-
zwaniom nowego tysiąclecia. W swoich rozważaniach 
nie ogranicza się jednak wyłącznie do stwierdzenia, że 
w przeszłości zawsze dochodziło do przełomowych re-
wolucji gospodarczych wówczas, kiedy pojawieniu się no-
wych technologii komunikacyjnych towarzyszyło powsta-
nie nowych systemów energetycznych. Era post-węglowa, 
aby mogła mieć miejsce wymaga bowiem spełnienia wielu 
innych, istotnych warunków – większość spośród nich do-
tyczy konieczności przechodzenia na sieciową organizację 
nie tylko życia gospodarczego, ale i społecznego oraz po-
stulowaną w książce ekonomię współdzielenia.
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Jak zauważa Ralf Fücks, świat dotarł do epoki antropo-
genu, w której człowiek wycisnął istotne piętno na sys-
temie Ziemi. To przejście od świata przyrody do epoki 
antropoceńskiej zmusza do innego niż dotychczas prag-
matycznego myślenia i działania. Autor, który jest przede 
wszystkim ekofilozofem podkreśla, że w tej nowej sytuacji 
potrzebne jest przejście od antropocentrycznego do bio-
centrycznego punktu widzenia procesów rozwojowych. 
Z kolei ograniczanie się wyłącznie do antropocentrycz-
nego punktu widzenia procesów rozwojowych prowadzi 
do technokratyzmu i pozbawia je godnościowego pier-
wiastka ludzkiego. 

Wymaga to jednak głębszego zrozumienia miejsca i roli 
człowieka w przyrodzie, zmiany wzorców myślenia i uży-
wanego w debatach na ten temat języka. Wyraźną prze-
szkodą stał się na tym polu nadużywany język współczesnej 
ekonomii, przy pomocy którego przyrodę traktuje się wy-
łącznie w kategoriach zasobów naturalnych, które można 
w nieograniczonej skali eksploatować i przekształcać w to-
wary. Zasoby Ziemi widziane wyłącznie przez taki pryzmat 
zostały w ten sposób zdegradowane do wartości użytkowej 
i wymiennej oraz sposobów ich liczenia i księgowania.

Rodzaj cywilizacji, jaką tworzymy jest współzależny ze 
sposobami księgowania. Ujęcia księgowe powinny ulegać 
zmianom wraz z inną percepcją i akceptacją wartości, ja-
kie przypisujemy różnym rodzajom aktywności człowieka. 
Przyszłość społeczeństw nie może opierać się na kulcie 
rynku i wierze w jego wszechmocną rolę oraz na „wartości 
gotówkowej”. Dlatego też postrzeganie prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej nie powinno ograniczać się jedynie 
do odzwierciedlania zmian w produkcji krajowej wyłącz-
nie przez pryzmat zmian w wielkościach przeprowadza-
nych transakcji pieniężnych.
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Lektura tej książki pomaga lepiej zrozumieć, że współ-
czesne zmiany cywilizacyjne przede wszystkim wyma-
gają zasadniczego zwrotu w sposobach myślenia o rela-
cjach między człowiekiem i przyrodą. Początki trzeciego 
tysiąclecia wyraźnie uzmysłowiły, że Planety Ziemi nie 
można traktować jako jednego, globalnego supermarke-
tu, a wszelkich zasobów, które się na niej znajdują, jako 
potencjalnych towarów. Skonstruowany bowiem na takim 
fundamencie myślowym system wartości musi w nie-
uchronny sposób prowadzić do pogłębiania się eksplo-
atacyjnych metod wytwarzania i destrukcyjnych modeli 
konsumpcji. 

W efekcie również nauka ekonomii zostaje ogromnie 
zubożona i sprowadzona jedynie do poziomu poszukiwa-
nia rozwiązań najbardziej efektywnych metod eksploatacji 
i konsumpcji wszelkich dostępnych zasobów materialnych 

– w tym również i ludzi. W tak uprawianej ekonomii abstra-
huje się od różnic kulturowych i traktuje się ją ahistorycznie. 
Zapomina się, że świat nie rozwija się linearnie, lecz wie-
lokierunkowo oraz że najważniejsza jest jedność globalnej 
gospodarki w jej w różnorodności. Zapomina się wówczas 
także i o tym, że rozwój, który jednocześnie dokonuje się 
w różnych punktach globu jest różnokierunkowy i w związ-
ku z tym wymaga różnych kompilacji na wielu poziomach, 
ale także o tym, że istnieją różne systemy wartości w róż-
nych kulturach. Współczesnych źródeł degradacji wielu ce-
lów społecznych trzeba poszukiwać w wąskim i nadmiernie 
technicystycznym ujęciu badanych zjawisk i procesów eko-
nomicznych. Niedostatek szerokich, problemowych analiz 
socjoekonomicznych coraz bardziej spycha bowiem nauki 
ekonomiczne na pozycje narzędziowe, czyniąc z niej łatwy 
przedmiot manipulacji partykularnych, grupowych intere-
sów ekonomicznych i politycznych. 
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Zaprezentowana w książce „ekologia głęboka” Fücksa jest 
szczególnie aktualna w obecnej sytuacji w Polsce, gdzie nie-
stety uparcie powraca się do różnych koncepcji rozwoju tra-
dycyjnych struktur przemysłowych i powiązanych z nimi 
starych gałęzi przemysłu energetycznego. W rezultacie 
tak realizowanej polityki przemysłowej zaprzepaszcza się 
szanse, jakie stwarza transformacja energetyczna związana 
z nowym przemysłem energii ekologicznej. Z tego punktu 
widzenia książka jest szczególnie przydatna edukacyjnie dla 
lepszego zrozumienia na czym polega wyjątkowość i punkt 
zwrotny w trakcie przechodzenia do epoki post-kopalnia-
nej, w której głównym źródłem energii staje się Słońce. 

W takich przełomowych momentach rozwojowych naj-
bardziej ujawnia się intelektualna siła praktycznego od-
działywania tworzonych teorii i promowanych idei oraz 
wizji przyszłych stanów świata – ich trafność bądź jało-
wość praktyczna. Jak nigdy dotąd z taką wielką siłą poja-
wiła się potrzeba metateoretycznego podejścia do proble-
matyki roli i funkcji, jakie spełniają wiedza i kapitał inte-
lektualny oraz możliwości ich wykorzystania w procesach 
zarządzania we współczesnej gospodarce globalnej. 

W naukach ekonomicznych dąży się do formułowania 
praw i prawidłowości obiektywnych. Jednak nie można 
zapominać, że te prawa i prawidłowości dotyczą zjawisk 
i procesów, które są kreowane przez człowieka i społe-
czeństwo. Jako takie mają więc charakter historyczny. 
Prawa przyrody, którymi zajmują się nauki przyrodnicze 
takiego charakteru nie mają. Z tego też m.in. powodu cią-
gle trzeba relatywizować i weryfikować rezultaty poznaw-
cze w ekonomii, gdyż nie mają one charakteru wieczne-
go. Wymusza to z kolei ciągłego poszukiwania nowych 
narzędzi i metod badawczych. Jest to więc równoczesny 
proces negacji i kontynuacji. Ogromne znaczenie w tym 
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procesie mają systemy wartości, które nie są tylko prosty-
mi zbiorami kryteriów oceny analizowanych procesów, ale 
także same są przedmiotem prowadzonych badań w ob-
rębie ekonomii. Część spośród nich wynika z przyjętych 
zasad etycznych, jednak ich większość ma swoje korzenie 
w warunkach materialnego bytu i panujących stosunków 
społecznych. 

Autor książki zarysował w niej główne kierunki po-
szukiwań nie tylko nowego paradygmatu ekonomiczne-
go, ale także filozoficznego i egzystencjalnego. Miałby on 
zastąpić dotychczasowy zużyty już paradygmat wąsko 
i instrumentalnie pojmowanej koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju,  zdominowanej przez dążenie do wzrostu 
wartości ekonomicznej, wyrażanej wyłącznie poprzez 
zysk. O rzeczywistym tempie postępu, stagnacji, czy też 
regresu cywilizacyjnego świadczą bowiem nie tylko takie, 
czy inne charakteryzujące go liczby, ale pojawienie się no-
wych jakości w życiu ludzkim, a także zdolność systemów 
społecznych do ewolucji w pożądanych kierunkach. Trzy 
wielkie komponenty tego, co się określa mianem „evo-
lvability” spełniają decydującą rolę w skali postępu cywi-
lizacyjnego. Są to: 1/ warunki życia społecznego; 2/ ska-
la i tempo wzrostu/spadku nierówności społecznych; 3/ 

„głęboka ekologia”. 
Warto zwrócić uwagę Czytelnika tej książki na jesz-

cze inny rodzaj zawartego w niej przekazu. Wzrastają-
cy wpływ człowieka na świat biofizyczny wymaga wzię-
cia przez niego znacznie większej odpowiedzialności za 
prowadzoną przez niego działalność. Zawarta w książce 
Fücksa perspektywa długiego spojrzenia sprawia, że w no-
wym kontekście pojawia się kwestia odpowiedzialności 
za podejmowane decyzje rozwojowe. Coraz bardziej wi-
doczna staje się potrzeba stworzenia czegoś, co mogłoby 
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przyjąć formę globalnej etyki przyszłości. W jej obszarze 
zainteresowania powinny się znaleźć nie tylko kwestie 
odpowiedzialności za obecnie podejmowane decyzje, ale 
również w jakiejś formie odpowiedzialność za dziedzicze-
nie ich skutków – tak, aby nie ograniczać wolności następ-
nych pokoleń. W takim właśnie kontekście trzeba więc też 
widzieć coraz liczniej zgłaszane postulaty oraz podejmo-
wane próby sformalizowania i prawnego zabezpieczenia 

„Praw Przyszłych Pokoleń”. 
Każda pojawiająca się nowa kultura cywilizacyjna ar-

tykułuje i zmierza do narzucenia adekwatnych dla siebie 
wartości i standardów. Jednocześnie kwestionuje ona, 
bądź wręcz ignoruje dotychczas istniejące, gdyż nie znaj-
dują się one w obszarze jej interesów lub po prostu skali 
dostępnej wyobraźni. Nierzadko wyraziciele nowych war-
tości i standardów czynią to bez posiadania dostatecznej 
demokratycznej legitymizacji, która by ich do tego upo-
ważniała. Jeśli ma ona ewentualnie miejsce, to zazwyczaj 
jest ograniczona do bardzo niedalekiej przyszłości. Kon-
sekwencją tak realizowanych procesów decyzyjnych staje 
się coraz większe ograniczanie pola i możliwości wyboru 
przyszłych „ścieżek rozwojowych”, przed którymi stają na-
stępne pokolenia. Dlatego więc nowotworzone kodeksy 
etyczne powinny, w dalece bardziej odważny i wybiegający 
znacznie bardziej w przyszłość sposób, łączyć wprowa-
dzane kryteria i zasady etyczne z indywidualną odpowie-
dzialnością ludzką i skutkami funkcjonowania instytucji, 
co najmniej o kilka pokoleń. Jednocześnie podejście prag-
matyczne wymaga zaprojektowania instytucjonalnych 
mechanizmów, który umożliwiłaby realny dialog i koja-
rzenie interesów międzypokoleniowych.

Miejmy nadzieję, że przekazywana w ręce Czytelników 
książka Ralfa Fücksa wyznaczy nowy, pragmatyczny nurt 



globalnego myślenia w kategoriach „ekologii głębokiej”. 
Oznacza ona pozytywną zmianę języka dyskursu publicz-
nego na temat faktycznie osiąganych rezultatów w proce-
sach rozwoju i postępu.

Prof. Andrzej Herman
Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie
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Przedmowa i podziękowanie/

Książka ta jest ponownym ostrzeżeniem przed zagładą 
świata. Nie jest ekologicznym kazaniem, nie jest apelem 
o wstrzemięźliwość i wyrzeczenia. Era postępu technicz-
nego, społecznego, demokratycznego nie wyczerpała jesz-
cze swoich możliwości. Stoimy raczej u progu nowej epo-
ki nowoczesnego świata przemysłowego, przechodzimy 
od ekonomii opartej na paliwach kopalnych do ekonomii 
post-kopalnej, od gospodarki rabunkowej w stosunku do 
przyrody do wzrastania wraz z przyrodą. Niniejsza książ-
ka opowiada historię tej Wielkiej Transformacji, procesu 
ekonomicznej i kulturowej zmiany, której kontury się już 
dzisiaj zarysowują. I daje wyraz zaufaniu, że zagrożenie, 
jakie sama dla siebie stworzyła cywilizacja przemysłowa, 
będzie można w przyszłości przezwyciężyć środkami no-
woczesnego świata, takimi jak nauka, technologia, demo-
kracja. Czy wygramy wyścig ze zmianą klimatu i kryzysem 
zasobów, nie jest bynajmniej pewne. Do tego potrzebna 
jest co najmniej zielona rewolucja przemysłowa – wielki 
skok od gospodarki rabunkowej w stosunku do przyrody 
do wzrastania wraz z nią. Ale zawsze lepiej jest opisywać 
przyszłość jako świat nowych możliwości niż jako czarne 
nieszczęście.

Kluczowe elementy nadchodzącej zielonej rewolucji:
– Rewolucja energetyczna: do połowy stulecia globalne 

zapotrzebowanie na energię musi być, na ile to możliwe, 
pokryte w pełni przez energie odnawialne.
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– Rewolucja wydajności: z mniejszej ilości zasobów należy 
wytwarzać więcej dobrobytu.

– Zero odpadów, zero emisji: połączone w jeden system 
łańcuchy wytwarzania wartości, w których każdy ma-
teriał odpadowy wprowadzany jest na powrót do bio-
logicznego albo przemysłowego obiegu.

– Bio-gospodarka: substancje naturalne i procesy biolo-
giczne jako podstawa zrównoważonego sposobu pro-
dukcji; synteza biologii i techniki (bionika).

– Rekultywacja: przeobrażanie zdegenerowanych gleb 
w żyzne grunty rolne i ponowne zalesienia na wielką 
skalę.

– Ekologizacja rolnictwa: Szeroka gama metod uprawy, 
od drobnych farm rolnictwa ekologicznego do zaawan-
sowanego technologicznie rolnictwa w miastach; łącze-
nie rolnictwa, przetwórstwa żywności, produkcji bio-
chemicznej i wytwarzania energii.

– Lokomocja oparta na trwałych podstawach: pojazdy 
elektryczne, atrakcyjne systemy komunikacji publicz-
nej, car sharing, rozbudowa międzynarodowych linii 
kolejowych, zoptymalizowane łańcuchy transportowe, 
neutralna dla klimatu komunikacja samolotowa.

– Ekologiczne budownictwo: budynki połączone z oto-
czeniem w jeden system i wytwarzające więcej energii, 
niż jej zużywają, materiały nadające się do ponownego 
wykorzystania, pionowe szklarnie, ogrody na dachach, 
zielone elewacje.
Wszystkie te zmiany nie następują same z siebie. Po-

wstają one w wyniku interakcji między przewidującą po-
lityką, aktywnym społeczeństwem obywatelskim, poczu-
wającymi się do odpowiedzialności konsumentami, inno-
wacyjnymi przedsiębiorstwami i badaniami naukowymi.
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Mogłem przystąpić do tej książki tylko dzięki licznym 
inspiracjom i wielkiemu bogactwu materiałów, jakich 
dostarcza mój port macierzysty, Fundacja im. Heinri-
cha Bölla – związana z politycznym Ruchem Zielonych 
i współpracująca z zespołem ekspertów z całego świa-
ta, połączonych w sieć o globalnym zasięgu. Jednak pi-
szę wszystko w zupełności na własną odpowiedzialność. 
Książka traktuje o licznych kontrowersyjnych problemach, 
dyskutowanych znacznie szerzej niż tylko w obrębie zie-
lonej wspólnoty, a spełni swój cel, jeżeli wniesie do deba-
ty świeży powiew i wzbudzi entuzjazm dla transformacji. 
Pierwsze wydanie niemieckie było przedmiotem dyskusji 
zarówno w kręgach gospodarczych, jak i wśród działaczy 
ruchu ochrony środowiska – dokładnie takie przymierze 
jest potrzebne dla sprawy ekologicznej transformacji spo-
łeczeństwa przemysłowego. 

Chciałbym podziękować kilku osobom, które mają 
swój udział w tej książce, choć, oczywiście, nie ponoszą 
odpowiedzialności za rezultat. W pierwszej kolejności 
Karin Graf, która po przyjacielsku ale stanowczo nama-
wiała mnie, żebym podjął to ryzyko. Rękopis na różnych 
etapach przeglądali i komentowali Helmut Wiesenthal, 
Willfried Maier, Dorothee Landgrebe i Annette Maennel. 
Bardzo dziękuję za zachętę i krytykę. Pomocne też były 
dyskusje z Peterem Sillerem. Margret Kowalke-Paz nadała 
profesjonalny kształt przypisom i bibliografii. Martinowi 
Janikowi, redaktorowi Hanser-Verlag, wdzięczny jestem 
za poradę, krytyczne wskazówki i nacisk na to, żeby nie 
zrobić z rękopisu niekończącej się historii. Na koniec 
chciałbym też podziękować Tejowi P.S. Sood i Brianowi 
Stone z Anthem Press, dzięki którym moja książka trafi-
ła do czytelników angielskojęzycznych. Rachel Harland 
była cudowną, pełną wyczucia i znającą się na rzeczy 



tłumaczką. I – last not least – dziękuję też mojej żonie 
Marii za jej wspaniałomyślność w okresie, gdy męczyłem 
się nad książką: poświęcanie całego czasu pracy na pisanie 
jest czymś w wysokim stopniu aspołecznym. Mam jednak 
nadzieję, że się to opłaciło. 
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Wstęp: apokalipsa  
czy narodziny nowej epoki?/

W roku 1972 ukazał się raport napisany przez grupę mło-
dych badaczy skupioną wokół Dennisa L. Meadowsa Gra-
nice wzrostu, wywołując piorunujące wrażenie. Obecnie 
dyskusja na temat wzrostu przeżywa renesans. Cierpi ona 
jednak na ostrą schizofrenię: obrońcy środowiska, krytycy 
kultury, a nawet ekonomiści apelują o „odejście od obłędu 
wzrostu”. Jednocześnie cała Europa podejmuje działania, 
by przełamać opadającą spiralę gospodarki. Oszczędzanie 
pogłębia jeszcze tylko kryzys. Nowy cykl wzrostu jest cza-
rodziejskim zaklęciem, mającym przerwać diabelski krąg 
zadłużenia i bezrobocia. Ale jak dotąd ponowne ożywie-
nie dynamiki gospodarczej na trwałych podstawach jest 
tylko pobożnym życzeniem. Zamiast obrać ambitną drogę 

„Green New Deal”, która zmodernizowałaby publiczną in-
frastrukturę i wysunęła Unię Europejską na czoło inno-
wacji, rządy swoim lawirowaniem tylko dryfują poprzez 
kryzys. A przy tym Europa ponownie stanie na nogi do-
piero wtedy, gdy wykorzysta kryzys jako szansę na wielki 
skok naprzód w kierunku większej politycznej integracji 
i zarazem odnowy naszej gospodarki. Europa ma poten-
cjał, by stać się pionierem zielonej rewolucji przemysłowej. 
Na tym właśnie polu rozstrzygnie się zarówno dobrobyt 
przyszłych pokoleń, jak i rola Europy w świecie.
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W obliczu wzrastającej liczby ludności świata, ze wszyst-
kimi jej potrzebami, życzeniami i ambicjami, marzenie 
o społeczeństwie, które odeszłoby od modelu gospodarki 
opartej na wzroście, graniczy z ucieczką od rzeczywisto-
ści. Starej Europie może się wydawać kuszące wycofanie 
się ze światowego wyścigu gospodarczego, by pogrążyć 
się w stanie kontemplacji, poprzestając dobrowolnie na 
małym. W oczach reszty świata byłoby to równoznaczne 
z utratą znaczenia. Dla samych Europejczyków szybko by 
się okazało, że społeczeństwo, które odeszło od wzrostu 
gospodarczego, nie jest idyllą, lecz areną dramatów spo-
łecznych i walk o podział dóbr. Grecja w ostatnich latach 
doświadczała w sposób dotkliwy tego koszmaru. Równie 
nieżyciowe jest jednak wyobrażenie, że moglibyśmy po-
wrócić do energochłonnego i zużywającego intensywnie 
zasoby wzrostu gospodarczego, charakterystycznego dla 
ostatniego stulecia. Oznaczałoby to zamykanie oczu na 
kryzysy ekologiczne, które się nam szykują. Zmiana kli-
matu, postępująca utrata żyznych gleb i rozpoczynający 
się deficyt wody w gęsto zaludnionych regionach są wi-
docznymi znakami tego, że nasz dotychczasowy sposób 
gospodarowania niszczy biofizyczne podstawy swojego 
istnienia. Jesteśmy na najlepszej drodze do przekroczenia 
granic wytrzymałości głównych ekosystemów. Jeżeli ten 
trend się utrzyma, grożą nam ciężkie kataklizmy.

Skoro więc postępowanie „dalej w ten sam sposób” jest 
zbrodnią wobec szans życiowych przyszłych pokoleń, 
a same tylko apele o wyrzeczenia trafiają w próżnię, to 
w takim razie jaka jest alternatywa? Jest to główna kwe-
stia podjęta w tej książce. Chodzi o wkroczenie w eko-
logiczną nowoczesność, która, trzymając się idei postę-
pu, wyrażą ją w nowy sposób, mianowicie jako wspólną 
ewolucję człowieka i przyrody, której potencjał na razie 
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ledwie zaczęliśmy wykorzystywać. Obecny kryzys nie jest 
bynajmniej apokalipsą cywilizacji naukowo-technicznej, 
lecz jest czasem przejścia od okresu przemysłu opartego 
na paliwach kopalnych do ekologicznego sposobu pro-
dukcji, którego zarysy już ukazują się na horyzoncie. Jego 
elektrownią jest słońce. Ogólnoeuropejska sieć energii ze 
źródeł odnawialnych dostarcza prądu i ciepła, nie stwa-
rzając zagrożenia dla klimatu. Budynki stają się miniaturo-
wymi elektrowniami, wytwarzającymi więcej energii, niż 
jej zużywają. Poruszamy się po mieście w sposób płynny, 
korzystając na przemian z komunikacji publicznej, rowe-
rów i samochodów elektrycznych, które w razie potrzeby 
się wypożycza i na powrót odstawia. Baterie elektryczne 
pełnią rolę magazynów prądu, które przyjmują nadmiar 
prądu, a z kolei w okresach wysokiego zapotrzebowania 
doprowadzają go, gdzie trzeba. Miniaturyzacja techniki 
redukuje wkład materiału; komputery, maszyny i silniki 
stają się mniejsze, lżejsze i sprawniejsze. Zintegrowane 
łańcuchy produkcyjne umożliwiają optymalne wykorzy-
stywanie naturalnych zasobów. Odpady ponownie są wy-
korzystywane albo w obiegu biologicznym, albo technicz-
nym. Efektywność wykorzystania energii i możliwość re-
cyklingu określają sposób projektowania sprzętów. Urzą-
dzenia do ultrafiltracji przemieniają ścieki w wodę pitną. 
Wokół miast powstają centra rolniczo-przemysłowe, które 
są połączeniem rolnictwa, ogrodnictwa, hodowli zwierząt, 
przetwórstwa oraz produkcji energii i działają w obie-
gach zamkniętych. Produkcja żywności powraca po czę-
ści do miast. W starych fabrykach, w pionowych szklar-
niach i farmach na dachach uprawia się przez wszystkie 
pory roku warzywa, owoce i grzyby. Ciepła odlotowego 
i dwutlenku węgla z zakładów przemysłowych używa się 
utrzymywania cieplarni i hodowli alg. Rekultywacja gleb, 
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nowoczesna gospodarka oparta na obiegu substancji i wy-
rafinowane hodowanie nowych odmian roślin pozwala-
ją na trwały wzrost plonów rolniczych. Biotechnologia – 
techniczne stosowanie procesów i zasobów biologicznych 

– staje się nową przewodnią nauką. Sztuczna fotosynteza 
umożliwia przemianę światła słonecznego, wody i dwu-
tlenku węgla w paliwa syntetyczne. Bioreaktory wytwa-
rzają chemikalia z odpadów organicznych i celulozy. Go-
spodarka staje się wymianą materii z przyrodą. Ziemia nie 
jest wielkością statyczną, wąsko ograniczoną przestrzenią 
życiową, lecz dynamicznym systemem pełnym nieodkry-
tych jeszcze możliwości. Inteligentnym wzrostem nazywa 
się wzrastanie razem z przyrodą.

Dla dużej części społeczności obrońców środowiska 
tego rodzaju przeświadczenie jest tak dziwne, że aż po-
dejrzane. Kto stawia na ducha wynalazczości i innowacje, 
zaraz spotyka się z zarzutem „wiary w technologię”. Chęt-
nie hołdujemy fatalistycznej wizji rzeczywistości: ostat-
nie 150 lat burzliwego wzrostu w świecie zachodnim było 
okresem stanowiącym wyjątek. Nie da się go ani prze-
dłużyć czasowo, ani rozszerzyć geograficznie. Dobrobyt 
społeczeństw przemysłowych opiera się na gospodarce 
rabunkowej w stosunku do przyrody. Kontynuacja wzro-
stu i zrównoważenie nie idą ze sobą w parze. Dostępne 
zasoby kończą się. Koniec imprezy. W sposób stabilny żyli 
tylko biedacy w krajach rozwijających się. Jeżeli chcą oni 
naśladować nasz dobrobyt, to grozi to totalną zapaścią. 
Naszego standardu życiowego nie da się zglobalizować. 
Dlatego musimy się w sposób radykalny ograniczać. Jeżeli 
nie zawrócimy dobrowolnie, nasza cywilizacja za sprawą 
serii kryzysów i katastrof dostanie lekcję, jak żyć w zgo-
dzie z naturą.
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Nie podzielam tej wizji świata. Ale nikt nie może być 
pewny, że ponure ostrzeżenia się nie sprawdzą. Mimo 
wszystkich konferencji klimatycznych i deklaracji intencji 
światowa emisja gazów cieplarnianych osiągnęła w roku 
2014 swój nowy szczytowy poziom. Jeżeli ten trend bę-
dzie się utrzymywał, zmiana klimatu osiągnie groźne roz-
miary. Trwa wyścig między innowacją a nadciągającym 
nieszczęściem. Żeby ten wyścig wygrać, potrzebujemy 
przynajmniej zielonej rewolucji. Nie istnieje na to żaden 

„mistrzowski plan”, który określałby od A do Z, co należy 
robić. Jak w przypadku każdej rewolucji, chodzi o proces 
poszukiwania, którego wynik jest sprawą otwartą. Należy 
jednak, stawiając sobie cel, mieć jasność co do kierunku: 
czy chodzi o wkroczenie na nowy ląd, czy też o zorgani-
zowanie odwrotu? Czy stoimy u progu nowej epoki, czy 
też czeka nas okres zarządzania niedostatkiem, w którym 
chodzi przede wszystkim o sprawiedliwy podział tego, 

„czego jest mniej”? To są bardzo różne komunikaty i bar-
dzo różnie brzmiące tony. W zależności od tego, którą 
melodię zaintonujemy, wytworzymy odmienne dynamiki 
i zawrzemy inne przymierza.

Od pęknięcia bańki finansowej w roku 2008 panuje wy-
soka koniunktura na różne formy pesymizmu kulturowe-
go. Wcale to nie dziwi. Znamy ten wzorzec z poprzednich 
kryzysów kapitalizmu1. Nadzieja ustępuje przed zwątpie-
niem w siebie mieszczaństwa. Wśród klas średnich sze-
rzy się strach przed przyszłością. Większość Niemców 
nie wierzy w to, że ich dzieciom będzie się powodzić le-
piej. Przesunięcie środka ciężkości gospodarki światowej 
w rejon Pacyfiku wzmacnia poczucie, że Europa ma już 

1 Zob. Werner Plumpe, „Konjunkturen der Kapitalismuskritik“, w: Mer-
kur, Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 6/2012.
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swój zenit za sobą. Lewicowa krytyka kapitalizmu łączy 
się z konserwatywnym zdegustowaniem społeczeństwem 
konsumpcyjnym. Ktoś, kto obecne pęknięcia i napięcia 
odczytuje jako symptomy ostatecznego kryzysu „społe-
czeństwa opartego na wzroście”, nie dostrzega jednak, że 
kryzysy działają jako katalizator modernizacji kapitalizmu. 
W ten sposób powstało państwo socjalne jako reakcja na 
masową biedę i rozwój ruchu robotniczego, „New Deal” 
Roosevelta był odpowiedzią na wielką depresję na począt-
ku lat 30., demokracja socjalna nastała po spustoszeniach 
spowodowanych przez narodowy socjalizm i wojnę.

Dzisiaj stoimy u progu nowej wielkiej transformacji. 
Rozgrywa się ona jednocześnie na kilku płaszczyznach:
– Globalizacja dokonuje się na nowym poziomie. Obej-

muje już dosłownie najdalsze zakątki kuli ziemskiej. 
Nowe technologie, idee, ruchy, style życia stają się zjawi-
skami globalnymi. Konflikt między tradycją a nowocze-
snością przebiega przez wszystkie kultury i kontynenty2.

– Dynamika gospodarcza przesuwa się z osi transatlan-
tyckiej na oś Pacyfiku. Stare państwa przemysłowe tracą 
swój monopol na produkty wysokiej jakości i zaawan-
sowane technologie; kraje nadrabiające dystans cywi-
lizacyjny przeskakują bezpośrednio do epoki wysokiej 
technologii.

– W toku gwałtownego rozwoju dawnego Trzeciego  
Świata miliardy ludzi z nędznych warunków życia 
awansują do klasy średniej. To, co kiedyś uchodziło za 

2 To nie „clash of civilizations”, uznany przez Samuela Huntingtona za 
nową oś konfliktu polityki światowej, wyciska piętno na globalnej sy-
tuacji, lecz rozgrywający się w obrębie społeczeństw konflikt między 
nowoczesnością a restauracją. Polem walki są stosunek państwa i re-
ligii, ideologia gender, pluralizm przeciw ujednoliceniu i demokracja 
liberalna przeciw porządkowi autorytarnemu.
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zachodni styl życia, staje się sposobem życia światowej 
klasy średniej. Tym samym wciąż wzrasta parcie na za-
soby naturalne.

– Globalnej ruchliwości kapitału i towarów odpowiada 
wzrastająca ruchliwość ludzi – niezależnie od wszelkich 
prób utrzymania kontroli nad swoimi granicami podej-
mowanych przez państwa. Powstaje nowa ponadnaro-
dowa elita.

– Nowoczesne techniki komunikacyjne zacieśniają czas 
i przestrzeń, umożliwiają współpracę na skalę światową 
i działanie o nieznanym nigdy dotąd zasięgu i tempie. 
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, jak i społeczeń-
stwa obywatelskiego. 

– Świat cyfrowy, płynący w globalnej sieci niekończący się 
strumień informacji, obrazów, myśli i procesów komu-
nikacyjnych, uzyskuje własną realność, która oddziałuje 
zwrotnie na świat analogowy (świat rzeczy). Świat wir-
tualny i realny zlewają się ze sobą nawzajem.

– Wiedza na temat świata wzrasta w tempie wykładni-
czym. Jeszcze nigdy tak wielu badaczy na całej kuli 
ziemskiej nie pracowało nad poznaniem nowych rzeczy 
i nad nowymi rozwiązaniami. Tempo innowacji wzrasta. 
Zapisana w systemie cyfrowym wiedza o świecie jest 
potencjalnie dostępna dla wszystkich. Kultura staje się 
najważniejszym zasobem.

– Nauki o systemie nerwowym, informatyka, badania 
genetyczne, biotechnologia i nanotechnologia łączą się 
w jedną grupę nazywaną „life sciences”, granice między 
biologią a technologią stają się płynne. Ludzie tworzą 
przyrodę.

– Konflikt między gwałtownym wzrostem światowej 
gospodarki a przeciążeniem głównych ekosystemów 
wymusza syntezę ekologii i gospodarki: od gospodarki 
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rabunkowej w stosunku do przyrody do współpracy 
z przyrodą, od energii z paliw kopalnych do energii ze 
źródeł odnawialnych, od linearnego łańcucha produk-
cyjnego do zamkniętego obiegu substancji, od maksy-
malizacji produkcji do optymalizacji procesów.

– Ponadnarodowe ekosystemy, od których zależna jest 
cywilizacja ludzka, oddawane są, jako globalne dobra 
publiczne, pod zarząd stowarzyszenia międzynarodo-
wego na wzór Układu w sprawie Antarktyki. Również 
Protokół Montrealski o ochronie warstwy ozonowej jest 
przykładem na to, jak dzięki zbiorowemu zobowiązaniu 
można odwrócić groźny rozwój sytuacji.
W tym nowym etapie rewolucji przemysłowej uczestni-

czą już miliony ludzi na całym świecie – badaczy i inżynie-
rów, architektów i urbanistów, przedsiębiorców i inwesto-
rów, aktywistów ochrony środowiska i krytycznych kon-
sumentów, dziennikarzy i artystów, a także niezliczonej 
liczby obywatelek i obywateli, angażujących się na wielką 
i na małą skalę w działalność na rzecz lepszego świata. 
Protest i alternatywne ruchy kulturowe są tak samo nie-
zbędnym fermentem dla tego ponownego zrzucania starej 
skóry przez kapitalizm jak nauka i technika. Niebagatelne 
znaczenie ma też to, żeby polityka na wszystkich płaszczy-
znach – od rady gminy do ONZ – ustawiła odpowiednio 
zwrotnicę, dając pociągowi dziejów wolną drogę w kie-
runku ekologicznej nowoczesności.

Od świata przyrOdy  
dO świata ludzkiegO

Dla świata, który wkrótce będzie liczył 9 miliardów lu-
dzi, „powrót do natury” nie jest realną opcją. Jest nas na 
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to zbyt wielu i mamy zbyt wielką moc sprawczą. Wyszli-
śmy już daleko poza stadium „naturalnego” sposobu ży-
cia. W naszym długim marszu poprzez dzieje dotarliśmy 
już do antropogenu – epoki, w której na systemie Ziemi 
wycisnął istotne piętno człowiek. Włoski geolog Antonio 
Stoppani mówił już w roku 1873 o początku nowej epoki 
antropoceńskiej, w której ludzie jako nowa ziemska po-
tęga mają dość siły i uniwersalnego znaczenia, by pod-
jąć walkę z potężnymi mocami przyrody. Paul Crutzen, 
który został uhonorowany nagrodą Nobla w dziedzinie 
chemii za swoje badania nad dziurą ozonową, nawiązał 
na przełomie stuleci do tych refleksji. W opublikowanym 
w roku 2002 artykule pod tytułem „Geology of Mankind” 
dla czasopisma naukowego Nature opisuje on w ogólnych 
zarysach wzrastający wpływ człowieka na świat biofizycz-
ny3. Proponuje on, żeby początek nowej epoki w dziejach 
Ziemi datować na wynalezienie maszyny parowej przez 
Jamesa Watta w roku 1784. Od tego czasu człowiek zmie-
nia klimat Ziemi wskutek zwiększania zawartości węgla 
w atmosferze. W rezultacie kończy się epoka trwające-
go 10 tys. lat okresu stabilnych warunków klimatycznych, 
podczas której temperatury wahały się tylko w przedziale 
1° C. Crutzen uważa, że naukowcy i inżynierowie powinni 
wziąć na siebie odpowiedzialność za to, żeby przeprowa-
dzić ludzkość przez ten kryzysowy okres w kierunku sta-
bilnego zarządzania środowiskiem.

Nie istnieje już prawie żaden zakątek planety, który nie 
wykazywałby śladów działania ludzkiego. Wielkie obszary 
powierzchni Ziemi ukształtowane są przez ludzi. Jeszcze 
tylko niecałą ¼ krajobrazów – zwłaszcza pokryte lodem 

3 Tekst można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu w Mainz: 
www.studgen.uni-mainz.de/sose04/schwerp3/expose/geology.pdf.
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okolice podbiegunowe i wielkie obszary pustynne – zali-
cza się do terenów pozostających w stanie dzikim. Mamy 
wpływ na morza, na świat zwierząt i roślin, na żyzność 
gleb i obieg wody. Nawet klimat i powłoka ozonowa Ziemi 
nie są już zjawiskami czysto naturalnymi. Historię gatun-
kową ludzkości można ujmować jako historię rozciągania 
świata ludzkiego na świat naturalny. Od wygnania z Raju 
człowiek zmienia topografię planety. Stworzenie staje 
się stwórcą, potężnym czynnikiem ewolucji. Zaczyna się 
to już od wczesnych form rolnictwa i udomowienia dzi-
kich zwierząt. Im potężniejsze stawały się narzędzia, za 
pomocą których człowiek dobierał się do przyrody, tym 
szerszy i głębszy stawał się ślad, który one pozostawiały. 
Lasy zostały wykarczowane, rzeki uregulowane, morzu 
zostały wydarte nowe obszary lądu do uprawy roli i za-
siedlenia, zbudowane zostały tory kolejowe, kanały i ulice. 
Z osiedli powstawały miasta, z dzikich terenów krajobra-
zy ukształtowane przez człowieka. Wyhodowane zostały 
nowe odmiany zwierząt i roślin, wiele innych wyginęło na 
zawsze. Nowoczesna genetyka jest tylko dalszym etapem 
na tej długiej drodze zmiany naszego środowiska i zmiany 
człowieka przez samego siebie. Granice między człowie-
kiem a przyrodą ulegają zniesieniu, cywilizacja i biosfera 
zlewają się w jeden super złożony system. Dziennikarz 
naukowy Christian Schwägerl zebrał literaturę naukową 
na temat nowej epoki w dziejach Ziemi w swojej książce 
Menschenzeit (Epoka człowieka). Cytowani są w niej ame-
rykańscy geografowie, Jonathan Foley, Navin Ramankut-
ty i Erle Ellis, którzy domagają się odwrotu od naszego 
dotychczasowego sposobu zapatrywania: „Traktowanie 
Ziemi jako naturalnego ekosystemu zakłócanego przez 
ludzi jest przestarzałe.” Ziemia stała się raczej „systemem 
ludzkim, w którym są osadzone naturalne ekosystemy”. 
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W antropocenie chodzi już nie o to, żeby zachować przy-
rodę, lecz o to, żeby w sposób zrównoważony gospodaro-
wać biosferą4.

Każdemu nowemu szczeblowi przeobrażania przyro-
dy towarzyszyły obawy. Ostrzeżenie przed ludzką pychą, 
żal z powodu strat, które niesie ze sobą postęp, poczu-
cie, że wpadliśmy w jakiś wściekły wir, w którym sami 
się zatracamy, przestroga, że wszelkie bogactwo jest tylko 
blichtrem – wszystko to nie jest wynalazkiem ruchu eko-
logicznego, lecz pradawnym akompaniamentem towarzy-
szącym każdemu nowemu przekraczaniu granic, od wieży 
Babel aż do wynalezienia kolei żelaznej. „To się kończy 
unicestwieniem” – brzmi finałowy komentarz Mefistofe-
lesa do niezmordowanej przedsiębiorczości Fausta. Go-
ethe przedstawia gospodarkę pieniężną, przemysł i udo-
mowienie przyrody jako postęp prowadzący do upadku. 
Ujarzmiane siłą żywioły są potężniejsze niż wszelka sztuka 
inżynierska. Prawie w tym samym czasie ukazała się po-
wieść-koszmar Mary Shelley Frankenstein. Nowoczesny 
Prometeusz. Stawia ona tym samym swojego tragicznego 
bohatera w jednym szeregu z przynoszącym ogień antycz-
nym tytanem, który zbuntował się przeciw bogom i któ-
ry musiał ciężko pokutować za swój występek. Również 
Frankenstein stawia się ponad boskim porządkiem, po-
budzając do życia człekopodobną kreaturę. Kiedy skutki 
jego genialnego dzieła wprawiają go w przerażenie, jest 
już za późno. Jego nieszczęsny stwór go przerósł. Stał się 
potworem, który zwraca się przeciw ludziom. Zarówno 
Goethe jak Shelley antycypują ambiwalencję „rewolucji 

4 Christian Schwägerl, Menschenzeit. Zerstören oder gestalten? Die ent-
scheidende Epoche unseres Planeten, Monachium 2010, s. 20.



34

naukowo-technicznej” w czasach, kiedy ona dopiero 
raczkowała5. Już u nich znajdujemy wszystkie podstawo-
we wzory krytyki postępu, począwszy od bezustannego 
przyspieszania życia, a kończąc na iluzji wzrostu pozba-
wionego granic, wzory krytyki, które dzisiaj stały się pra-
wie komunałami. Centralnym toposem jest ostrzeżenie 
przed „obłędem wykonalności”, wyobrażaniem sobie, że 
dla człowieka (podobnie jak dla bogów) wszystko jest 
możliwe i wszystko mu wolno. Również motyw ucznia 
czarnoksiężnika, który nie potrafi się już uwolnić od du-
chów, które przywołał, ciągnie się aż do obecnych czasów.

ruchOme granice

Znoszenie granic przeciw ograniczeniu – pomiędzy tymi 
biegunami toczy się dyskusja już od starożytności. W rze-
czywistości tworzą one dialektyczną jedność. Bez granic 
nie jest możliwe ani indywidualne, ani społeczne życie. 
I na odwrót, historia cywilizacji jest permanentnym prze-
kraczaniem kulturowych, technicznych i naturalnych gra-
nic. Nietrudno zauważyć, że ta pra-dyskusja pobrzmie-
wa również w aktualnych kontrowersjach wokół genetyki 
i syntetycznej biologii. Granice wzrostu są klasyczną po-
zycją nowoczesnego ruchu ekologicznego, która odcisnęła 
piętno na myśleniu całego pokolenia. Jej tytuł stał się ha-
słem wywoławczym. Modele komputerowe grupy badaw-
czej skupionej wokół Dennisa L. Meadowsa pokazywały 
w sposób na pozór nieodparty, że dalsze trwanie wzro-
stu gospodarczego prowadzi w dającym się przewidzieć 

5 Frankenstein ukazał się w roku 1818, II część Fausta została opubliko-
wana w roku 1832, kilka miesięcy po śmierci Goethego. Pierwszą część 
Goethe ukończył w roku 1805; dopiero 20 lat później podjął dalszą pracę 
nad tym tematem.
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czasie do ekologicznej zapaści. Jeśli dobrowolnie nie na-
ciśniemy na hamulec, postępujące w galopującym tem-
pie zanieczyszczanie środowiska i wyczerpywanie natu-
ralnych zasobów wymusi spadek produkcji i konsumpcji. 
System Ziemi traci równowagę, straszne kryzysy niedo-
statku dziesiątkują ludność. Komunikat jest twardy i jasny: 
ekspansywna epoka ludzkości ma się ku końcowi. Samo-
ograniczenie się albo upadek – tertium non datur. Kie-
dy się dobrze przyjrzeć, stanowisko to nie jest nowe. Już 
brytyjski teolog i ekonomista Thomas Malthus, współcze-
sny Goethego i Shelley’a, przepowiedział ciężkie okresy 
głodu spowodowane przekroczeniem w wyniku wzrostu 
ludności możliwości wytwarzania żywności przez Ziemię. 
Kiedy ukazał się jego esej Essay on the Principle of Popu-
lation, ludność Ziemi wynosiła mniej więcej miliard ludzi. 
Dziś jest nas 7 miliardów. Nasza oczekiwana długość życia 
jest przeszło dwukrotnie wyższa, a wobec standardu życia 
dzisiejszej klasy średniej ówczesna arystokracja mogłaby 
pęknąć z zazdrości. Wprawdzie faktycznie około miliar-
da ludzi cierpi głód, ale są oni niedożywieni nie dlatego, 
że nie wystarcza produkcji rolniczej. Problem głodu jest 
problemem nędzy i zarazem problemem marnotrawstwa: 
zbyt wiele zboża idzie na produkcję paszy i zbyt wiele się 
traci po drodze z pola do konsumenta.

Pozornie nieubłagane granice wzrostu okazują się wiel-
kościami ruchomymi. Czynnikiem, który je przesuwa, są 
wynalazczość, nauka i technika – siły prometejskie. Nie-
bagatelne znaczenie miała też demokracja, która wraz 
z prawem wyborczym dla biednych, związkami zawodo-
wymi i wolnością prasy przeciwdziałała pauperyzacji. Dzi-
siaj jako katalizator zwrotu ekologicznego działa ogólno-
światowy ruch ekologiczny we współdziałaniu z naukow-
cami i pionierskimi przedsiębiorstwami. Nie jest to wcale 
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gwarancją powodzenia. Postęp i zniszczenie, poprawa 
i zagrożenie ludzkich warunków życia, podjęcie nowego 
wyzwania i strata są nierozerwalnie ze sobą splecione. Nie 
oznacza to jednak, że jedno z drugim się równoważy. Hi-
storia nowoczesnego świata nie jest grą o sumie zerowej. 
Pomimo wszystkich porażek i katastrof jest ona historią 
postępu, napędzaną przez podwójną siłę: przez perma-
nentną rewolucją naukowo-techniczną i przez rozwój 
wolności demokratycznej. Dopiero w połączeniu z prawa-
mi demokratycznymi i socjalnymi historia techniki staje 
się historią postępu.

Szerokie masy wciąż na nowo musiały sobie wywalczać 
udział w postępie gospodarczym. Dzisiaj ponownie mamy 
taką sytuację. W kapitalizmie powojennym – po fazie po-
stępującej egalitaryzacji – od lat 90. ponownie się roz-
wierają nożyce między biedą i bogactwem. Podczas gdy 
na szczycie drabiny społecznej bogactwo wzrasta, liczba 

„working poor” wzrasta. Zarówno w Europie jak i w Sta-
nach Zjednoczonych realne dochody ogromnej większo-
ści utrzymują się na tym samym poziomie albo nawet 
spadają. Wzrost gospodarczy nie jest już odczuwany jako 

„postęp dla wszystkich”. Rodzi to zwątpienie w sensowność 
całego modelu: po co się męczyć w szkole, żeby zdobyć 
wykształcenie i zawód, skoro przecież i tak nie odniesie 
się sukcesu? Jaki ma sens wzrost PKB, skoro nie wiąże się 
on z osiągnięciem dobrobytu przez wszystkich? Równość 
szans i zrównanie socjalne nie są tylko kwestią sprawiedli-
wości: są to sprawy centralne dla dynamiki gospodarczej 
i dla politycznej akceptacji gospodarki rynkowej. Inno-
wacje ekologiczne i uczestnictwo społeczne muszą iść ze 
sobą ręka w rękę. Nie jest to tylko kwestia kompensacyjnej 
polityki podatkowej i społecznej. W obliczu rozwierają-
cych się nożyc w podziale bogactwa stara idea udziału 
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pracobiorców w potencjale produkcyjnym staje się po-
nownie aktualna. Jednocześnie musimy zwrócić uwagę 
na konflikty celów zielonej gospodarki. Nie wszystko jest 
zrównoważone, co się sprzedaje pod tą etykietką. Wypie-
ranie ropy naftowej przez biopaliwa brzmi początkowo 
dobrze. Ale jeśli zamiana kukurydzy, soi albo oleju pal-
mowego w biogaz i etanol podkopuje produkcję żywności, 
przyczynia się do erozji gleby i przyspiesza unicestwienie 
lasów deszczowych, to staje się z dobrodziejstwa plagą6.

Pomimo wszelkich ciemnych stron i strat, dla ogromnej 
większości ludzi dobrodziejstwa wzrostu gospodarczego 
nie ulegają wątpliwości. Na całej kuli ziemskiej oczeki-
wana długość życia i standard życiowy miliardów ludzi 
gwałtownie wzrosły. Rozszerzyły się również ich szanse 
na samostanowienie, ich osobiste opcje i stopnie wolności. 
Wszystko to jest nierozłącznie związane z rozkwitem go-
spodarczym, który idzie w parze z rewolucją przemysłową. 
Na przekór wszystkim złowieszczym głosom globaliza-
cja otrzymała też nowy impuls dzięki upadkowi „świato-
wego systemu komunistycznego”. Wraz z rozszerzaniem 
się nowoczesności przemysłowej rozszerza się również 
na cały świat idea praw człowieka. Poziom kultury pod-
nosi się szerokim frontem. Coraz więcej młodych ludzi 
studiuje za granicą, Internet umożliwia wymianę infor-
macji i idei w skali globalnej. Nie ma gwarancji kontynu-
acji tego sukcesu. Byłoby niedbalstwem niedostrzeganie 
sygnałów ostrzegawczych, które się mnożą w ostatnich 
latach, od tąpnięć w systemie finansowym po objawy 
chorobowe ekosystemu. Pogoń za skąpymi zasobami 

6 Zob. Krytyczna dyskusja z koncepcją „green economy” w: Barbara 
Unmüßig i inni, Kritik der grünen Ökonomie, wyd. Heinrich-Böll-Stif-Heinrich-Böll-Stif-
tung, Berlin 2012. Niewątpliwie słuszne byłoby zaostrzenie pojęcia „zie-Niewątpliwie słuszne byłoby zaostrzenie pojęcia „zie-
lonej gospodarki”, ale wyrzucanie go na śmietnik nie jest właściwe.
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uruchomiła nową spiralę zbrojeń. Szczególnie w rejonie 
Pacyfiku i w strefie postradzieckiej grozi powrót geopoli-
tyki zbrojnej. Globalne splatanie się rynków i rozdęcie sek-
tora finansowego zwiększa podatność systemu na kryzysy. 
Nie chodzi o to, żeby lekceważyć te niebezpieczeństwa. 
To łatwe i (popularne) opisywać przyszłość jako ciemną 
i groźną. Ale bardziej opłaca się tropić powstające w trak-
cie kryzysu elementy nowej drogi, nowego modelu ekolo-
gicznego i postępu społecznego. O tym traktuje ta książka.

zdegustOwanie wzrOstem

Do wielkiego wybuchu rewolucji przemysłowej ingerencje 
ludzi we własne środowisko były natury lokalnej i regio-
nalnej. Ich następstwa mogły być poważne, ale ich zasięg 
był ograniczony. Zmieniło się to od momentu wkroczenia 
w epokę paliw kopalnych. Węgiel i ropa naftowa stworzyły 
potężną siłę napędową dla przemysłu, komunikacji, rol-
nictwa, urbanistyki i konsumpcji. Niestety, powstają przy 
tym niezamierzone skutki uboczne: nieustanne zwięk-
szanie zawartości węgla w atmosferze wzmacnia efekt 
cieplarniany. Temperatury wzrastają, lody polarne top-
nieją, obiegi geotermiczne popadają w chaos. Dochodzi 
na całym świecie nie tylko do kryzysów finansowych, ale 
również do kryzysów środowiska. Burzliwy wzrost gospo-
darczy krajów rozwijających się, z Chinami na czele, przy-
spiesza ekologiczny kryzys. Skoro miliardy ludzi jeżdżą 
samochodami, używają komputerów, mieszkają w kom-
fortowych domach, podróżują samolotami i jedzą steki, 
staje się nagle jasne, że dotychczasowy sposób produkcji, 
zużywający intensywnie zasoby, nie ma przyszłości. Jeste-
śmy już w punkcie, w którym koszty wzrostu opartego na 
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gospodarce rabunkowej przewyższają jego dobroczynne 
skutki. A jednak utrata żyznych gleb, nadmierne zużywa-
nie rezerw wody pitnej i przesądzona już z góry zmiana 
klimatu nie pojawiają się w żadnym narodowym bilansie 
gospodarczym. Nie znaczy to jednak, że kiedyś nie trzeba 
będzie ich policzyć. Ten moment się już zbliża. Im póź-
niej zmienimy kurs, tym wyższe będą przyszłe straty dla 
naszego dobrobytu.

Żeby ustabilizować klimat, musimy do połowy stulecia 
obniżyć w skali świata o połowę emisję CO2. Zdecydowa-
na większość społeczności naukowej nie ma co do tego 
wątpliwości. Nie wiadomo jednak, jakie wnioski wycią-
gnie się ze zrozumienia tej sytuacji. Czy jako uprzywilejo-
wana mniejszość będziemy musieli drastycznie ograniczyć 
nasze aspiracje, mając nadzieję, że społeczeństwa Azji, 
Ameryki Łacińskiej i Afryki oprą się pokusom nowocze-
sności? Czy powinniśmy więc brać sobie za przykład Dio-
genesa w beczce, dla którego poprzestawanie na małym 
było warunkiem wolności, a dążenie do luksusu, kariery, 
władzy i sławy – jedynie inną formą niewolnictwa? Czy 
ratunek leży w heroicznym opieraniu się pokusom spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego, wzorem Odyseusza, który 
rozkazał swoim towarzyszom zatkać sobie uszy woskiem, 
a sam przywiązał się do masztu statku, żeby nie ulec uro-
kowi śpiewu syren?

Krytyka ekspansywnej kultury, nastawionej na przy-
spieszenie i intensyfikację życia, ma długą tradycję. Wy-
gląda na to, jakby przeżywała ona obecnie kolejny rene-
sans. Kiedy w tle mamy permanentny kryzys finansowy, 
nadużycia sektora finansowego, niepewność klas śred-
nich i coraz ostrzejszą konkurencję na światowych ryn-
kach, narasta zwątpienie w społeczeństwo gospodarczego 
wzrostu. Nowy duch czasu to miara i złoty środek zamiast 
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chciwości i stresu, pewność zamiast ryzyka, wartości za-
miast pieniędzy. To jest mentalne macierzyste łono nowej 
krytyki wzrostu, która pod wieloma względami wygląda 
tak, jakby odżyły lata 70. Splata się to w całą wiązkę mo-
tywów. Wielu uważa, że wzrost gospodarczy możliwy jest 
tylko kosztem naturalnych podstaw życia. Abstrahując na-
wet od tego, inni spodziewają się po europejskich gospo-
darkach już tylko minimalnych stóp wzrostu, w związku 
z czym powinniśmy, i to lepiej wcześniej niż później, na-
stawiać się na przyszłość bez wzrostu. Z tej perspektywy 
polityka wzrostu jest kosztowną fikcją, a nowym reali-
zmem jest dobrobyt bez wzrostu7.

Kapitalizm nie zna żadnych immanentnych granic wzro-
stu. Jest on nastawiony na permanentny ruch w górę. Zde-
rza się to z pierwotną ideą Ruchu Zielonych, że „w ogra-
niczonym świecie nie jest możliwy bezgraniczny wzrost”. 
To, co jednych fascynuje w tej formie gospodarki – nie-
kończące się pasmo nowych produktów i nowych potrzeb 

– innych przejmuje zgrozą. Dochodzi do tego zdegustowa-
nie kulturą sukcesu za wszelką cenę. Krótkie upojenie neo-
liberalizmem, uwolnieniem rynków i niepohamowanym 
bogaceniem się minęło. Coraz silniejsze jest pragnienie 
rozsądniejszej równowagi między dobrobytem material-
nym a niematerialnymi wartościami. Miłość, przyjaźń, 
przyzwoitość, radość życia: The best things in life are free! 
Dla wielu młodych ludzi rodzina i przyjaciele, działanie 
zgodne z własnymi celami i idealistyczne zaangażowanie 
jest ważniejsze niż konsumpcja i kariera. Podpisują się 
oni z całym przekonaniem pod pięknym wierszem Wolfa 

7 Tak brzmi tytuł głośnego manifestu Tima Jacksona, profesora zrówno-
ważonego rozwoju Uniwersytetu Surrey: Wohlstand ohne Wachstum. 
Leben und Wirtschaften in einer endlichen Welt, Monachium 2011. Prze-Prze-
kład niemiecki wydany został przez Fundację Heinricha Bölla.
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Biermanna8: „Czy pragnę dobrobytu? I owszem, czemu 
nie, byleby koniec końców dobrobyt nie miał mnie.” Na 
pierwszy plan wysuwa się życzenie pewnego utrzymania, 
dobrej opieki medycznej i przewidywalnej przyszłości. Im 
bardziej kryzysowa wydaje się sytuacja na świecie, tym 
bardziej biorą górę wartości defensywne, nastawione na 
utrzymanie istniejącego stanu rzeczy, nad wszystkimi da-
lekosiężnymi nadziejami i ambicjami. Wydaje się, jakby to 
nie były tylko zjawiska koniunkturalne, lecz oznaki głębo-
ko sięgającej zmiany. Czy to nie dziwne, że powiedzenie 

„pieniądze są fajne” i nie mniej wulgarne „chciwość jest 
fajna” są już passé, że znowu wyżej stoją wartości niż szyb-
ki sukces? Ależ tak! Pokolenie moich córek nie oddziela 
już moralności politycznej i życia prywatnego. Próbuje 
w swoim życiu codziennym żyć zgodnie z globalną spra-
wiedliwością. Wielu ludzi odżywia się w sposób wegeta-
riański, przywiązuje wagę do uczciwego handlu, zachowu-
je się w sposób suwerenny w stosunku do mody i znaków 
firmowych. Ludzie ci angażują się w sprawę praw czło-
wieka i równouprawnienia. Praca ma nie tylko zapewnić 
utrzymanie, ale też powinna być sensowna. Są oni chętni 
do działania, ale nie zależy im na awansie za wszelką cenę. 
Daje to nadzieję na przyszłość.

A jednak ciąży nad tą dyskusją o „wydobywaniu się z kry-
zysu wzrostu” trudno uchwytne, lecz wyczuwalne znuże-
nie – poczucie, że Europa ma już swoje najlepsze czasy 
za sobą. Podczas gdy dynamika wzrostu przeniosła się do 
Azji, Chiny szykują się do wyprzedzenia Stanów Zjedno-
czonych a Afryka właśnie budzi się z trwającej dziesiątki 
lat stagnacji, Europa żyje swoją dawną wielkością. Let it 

8 Wolf Biermann – niemiecki śpiewak i poeta, znany jako przedstawiciel 
opozycji krytycznej wobec systemu w byłej NRD.
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be! Trzeba odejść z godnością. Peter Gauweiler, rajski ptak 
CSU, wzywa Europę, żeby przypomniała sobie swoje lo-
kalne tradycje, śpiewa hymn na cześć partykularyzmu ma-
łych państw i przekonuje, że przecież lepiej jest trzymać 
się z dala od światowego handlu. Unia Europejska jako 
połączenie sił, żeby współuczestniczyć w koncercie wiel-
kich? Dziękuję, nie! Wiemy przecież dość na temat, dokąd 
to prowadzi. Meinhard Miegel, nieortodoksyjny myśli-
ciel środowiska konserwatywnego, mówi o „wyczerpaniu 
się owego ekspansjonistycznego myślenia, odczuwania 
i działania, które było również ojcem chrzestnym euro”9. 
Zwalcza on wirusa znoszenia granic, użala się nad bra-
kiem bezpieczeństwa i stwierdza nie bez satysfakcji, że nie 
tylko Europa, lecz w ogóle połowa świata wykazuje „obja-
wy zmęczenia”. Wszelkie próby zaaplikowania gospodarce 
nowego hormonu wzrostu za pomocą zastrzyku kredy-
towego są daremnymi zachodami miłosnymi. Europa po 
prostu już dalej nie rośnie. Jej ekonomiczna żywotność 
wyczerpała się. Teraz chodzi o to, żeby utrzymać zdolność 
społeczeństwa do funkcjonowania również w warunkach 
gospodarczego kurczenia się. Jednym słowem, musimy 
zorganizować odwrót, nie dopuszczając do załamania się 
struktury społecznej.

Podzielam diagnozę, że uganianie się za wzrostem ta-
kim jak dawniej jest dla Europy bezsensem. Dawny mo-
del wzrostu jest odpowiedzialny za finansowanie długiem 
i intensywne eksploatowanie zasobów. Nie można uciec 
ani przed kryzysem gospodarczym, ani przed kryzysem 
ekologicznym na zasadzie „więcej tego samego”. Ale czy 
z tego wynika, że mamy już definitywnie pożegnać się 

9 Meinhard Miegel w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
(FAZ) z 11.08.2012, s. 33.
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z wzrostem? Bynajmniej. „Zerowy wzrost nie rozwiązuje 
ani jednego problemu, a tylko stwarza nowe”, stwierdza 
Martin Jänicke, długoletni kierownik centrum badawcze-
go do spraw polityki środowiskowej Wolnego Uniwersy-
tetu w Berlinie10. 

Z ekologicznego punktu widzenia wzrost zerowy ozna-
cza tylko tyle, że zużycie środowiska pozostaje na stałym 
poziomie – a przez to nic jeszcze się nie zyskuje. Apele 
o opuszczenie pozłacanej klatki konsumpcjonizmu nie 
podejmują tematu samego sposobu produkcji. Krytyka 
kulturowa nie może zastąpić krytyki stosunków produk-
cji, co do tego stary Marks miał całkowitą rację. Żądanie 
wyrzeczenia się konsumpcji jest tylko pozornie radykal-
ne. Nie trafia ono w centralny punkt każdej ekologicznej 
transformacji: w fundamentalną zmianę panującego spo-
sobu produkcji, włączając rolnictwo, energię, komunika-
cję i urbanistykę. Sprawa ma sens dopiero wtedy, kiedy 
nie poprzestajemy na europejskim zapatrzeniu we własny 
pępek, lecz kierujemy spojrzenie na świat.

Dyskusja nad społeczeństwem post-wzrostowym roz-
mija się z globalną dynamiką wzrostu w nadchodzących 
dziesięcioleciach. O tym, czy światowa gospodarka wzra-
sta, czy też nie, nie decyduje to, co się dzieje w Europie. 
Z pewnością Chiny nie pozostaną przez czas nieokreślo-
ny światową lokomotywą wzrostu z roczną stopą wzrostu 
7-9%. Jednak globalna stopa wzrostu do połowy stulecia 
będzie wynosić raczej powyżej niż poniżej 3%. Troszczą 
się o to miliardy ludzi, którzy stoją na progu przemysłowej 

10 Martin Jänicke, „Radikal schrumpfen, radikal wachsen“, w: Böll.Thema, 
magazyn Fundacji Heinricha Bölla, 2/2011, s. 30. Jänicke zajmował 
się przez kilkadziesiąt lat ekologiczną polityką innowacyjną, zob. 
Megatrend Umweltinnovation. Zur ökologischen Modernisierung von 
Wirtschaft und Staat, Monachium 2008.
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nowoczesności i mają przed oczami przede wszystkim je-
den cel: poprawienie swojego standardu życiowego. To 
jeszcze raz da wielki impuls do wzrostu popytu na prze-
strzeń mieszkalną, żywność, dobra konsumpcyjne, trans-
port i wszelkiego rodzaju usługi. Wzrost gospodarczy wy-
nika w istocie z dwóch czynników: po pierwsze ze wzra-
stającego wkładu kapitału i pracy, a po drugie z innowacji 
naukowo-technicznych, prowadzących do wyższej efek-
tywności. W nadchodzących dziesięcioleciach nie będzie 
brakowało ani jednego, ani drugiego.

W starzejących się społeczeństwach Europy i Japonii 
dynamika się zmniejsza. Ale nawet one mogą sobie dobrze 
poradzić poprzez zwiększenie inwestycji w wykształce-
nie, naukę i innowacje, jeśli chcą się uporać ze zmianą 
demograficzną bez drastycznej utraty dobrobytu. To jest 
w dalszej perspektywie najlepsza droga, żeby zrekompen-
sować spadający potencjał siły roboczej. Nie jest przesą-
dzone, czy w przyszłości Europa nadal będzie magnesem 
dla wykwalifikowanych imigrantów – inne rejony świata, 
w których wiele się dzieje, zyskują na atrakcyjności. Ale 
również na starym kontynencie istnieje jeszcze szerokie 
pole dla zrównoważonego wzrostu. Ekologiczna moder-
nizacja rezerw kapitałowych i infrastruktury wymaga wy-
sokich nakładów inwestycyjnych. Stare zakłady i maszyny 
w dynamicznym otoczeniu prędzej są zastępowane przez 
nowe technologie efektywniej wykorzystujące zasoby niż 
na rynkach pozostających w zastoju albo kurczących się. 
Kiedy obroty, dochody i wpływy z podatków spadają, ma-
leją również inwestycje modernizacyjne. To byłoby fatal-
ne. Jesteśmy dopiero na początku rewolucji energetycznej 
z ogromnym zapotrzebowaniem na elektrownie wiatrowe 
i słoneczne, ponadnarodową siecią elektryczną i energo-
oszczędnymi technologiami. To samo dotyczy sektora 
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komunikacyjnego. Pojazdy elektryczne, car sharing i ela-
styczny system połączeń publicznych i prywatnych środ-
ków komunikacji zmienia oblicze naszych miast. Wystę-
puje wielkie spiętrzenie inwestycyjne przy poprawianiu 
stanu budynków. Chodzi przynajmniej o gruntowne od-
nowienie wszystkich urządzeń technicznych i infrastruk-
tury publicznej, porównywalne z wielkimi przedsięwzię-
ciami modernizacyjnymi tworzącymi pod koniec XIX w. 
podwaliny nowej epoki oraz z okresem po II wojnie świa-
towej. Jednocześnie istnieje też wielkie zapotrzebowanie 
w dziedzinie edukacji, zwłaszcza w dziedzinie kształcenia 
zawodowego i ustawicznego dokształcania się. Świadcze-
nia zdrowotne będą nadal wzrastać. W obliczu zmiany 
demograficznej będziemy musieli znacznie więcej inwe-
stować w pielęgniarstwo i opiekę. To wymaga maksymal-
nie efektywnej gospodarki.

Co się tyczy prywatnej konsumpcji, to większość Euro-
pejczyków bynajmniej nie opływa w dostatki. Krąg ludzi, 
którzy nie wiedzą już, na co mogliby wydać swoje pie-
niądze, jest dość ograniczony. Nawet w dostatnich Niem-
czech w roku 2009 połowa gospodarstw domowych miała 
do dyspozycji – po odliczeniu podatków i składek na ubez-
pieczenie społeczne – mniej niż 1311 euro11. Te gospodar-
stwa nie cierpią na nadmiar, lecz na brak siły nabywczej. 
Im dalej jedzie się na wschód, tym wyraźniej widać, że 
znaczna większość Europejczyków w żadnym razie nie 
żyje w post-materialistycznym dobrobycie. O „przesy-
cie” nie może być mowy. Widać to we właściwym świetle 
dopiero wtedy, gdy skieruje się spojrzenie poza Europę. 
Znaczna większość ludności świata egzystuje jeszcze dziś 

11 Sprawozdanie tygodniowe DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsfor-Sprawozdanie tygodniowe DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsfor-
schung) Berlin 24/2010, zob. www.diw.de/documents/publikationen/73/
diw_01.c.357505.de/10-24-1.pdf.
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w nędznych warunkach. Miliardy żyją na skraju głodu, nie 
mają prądu, wody bieżącej i wystarczającej opieki zdro-
wotnej. A do tego jeszcze liczba mieszkańców Ziemi do 
połowy stulecia wzrośnie jeszcze przypuszczalnie o dwa 
miliardy. To potrzeby, życzenia i ambicje tych ludzi napę-
dzają wzrost gospodarczy. Kwestią do dyskusji jest nie to, 
czy światowa gospodarka dalej wzrasta, ale jak ona wzra-
sta. „Wzrost zerowy” nie jest perspektywą realistyczną, 
a w obliczu masowej nędzy na świecie nie jest to też per-
spektywa pożądana. „Dalej tak samo” również nie wcho-
dzi w grę. Trzecią opcją, za którą się opowiada ta książka, 
jest wzrost zrównoważony pod względem ekologicznym, 
uwzględniający aspekt społeczny12.

Możliwe, że również gospodarka opierająca się na syn-
tezie przyrody i techniki dosięgnie kiedyś ostatecznych 
granic wzrostu. Można się zakładać – sprawa jest otwarta. 
Możliwe, że dla powiększającej się liczby ludzi materialne 
potrzeby staną się drugorzędne wobec pragnienia swo-
bodnego dysponowania własnym czasem i samorozwoju. 
Ale znaczna większość obywateli Ziemi idzie drogą pro-
wadzącą w odwrotnym kierunku. Zapasy energii są więcej 
niż wystarczające, żeby umożliwić industrializację krajów 
rozwijających się. Węgla i gazu jest jeszcze pod dostat-
kiem. Udokumentowane rezerwy ropy naftowej są dzisiaj 
nawet wyższe niż 40 lat temu. Zapasy większości metali 
i minerałów są wciąż znaczne. Jeśli podaż na określone 
surowce pozostaje w tyle za popytem, rosną ceny. Wyższe 
ceny prowadzą z kolei do tego, że udostępnia się nowe 

12 UNEP, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Środowiska, de-
finiuje „zieloną gospodarkę” jako taką, która przyczynia się do poprawy 
ludzkiego dobrostanu i równości społecznej, zmniejsza ryzyko dla śro-
dowiska i zapobiega powstawaniu ekologicznych deficytów.
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złoża, deficytowe surowce wykorzystuje się w bardziej 
efektywny sposób i zastępuje alternatywnymi materiałami.

Głównym wąskim gardłem dla wzrostu gospodarczego 
nie jest wcale wyczerpywanie się surowców. Niebezpie-
czeństwo dla planety polega raczej na tym, że w sposób 
bezwzględny eksploatowane są dostępne zasoby. Nawet je-
śli tylko z ogólnej ilości, na jaką szacowane są zasoby węgla, 
ropy i gazu, wydobędzie się i spali tylko 10%, to znajdzie-
my się w rezultacie efektu cieplarnianego daleko poza kry-
tycznym progiem globalnego wzrostu temperatury o 2° C13.  
Emisja gazów cieplarnianych nie jest jednak jedynym pro-
blemem związanym z występującym w społeczeństwie 
przemysłowym głodem zasobów. Z reguły wydobycie 
i przetwarzanie surowców idzie ręka w rękę z wysokim 
nakładem energii, wody i chemikaliów. Zostawia ono po 
sobie spustoszone krajobrazy i skażone wody gruntowe. 
Zwłaszcza w tych krajach rozwijających się, w których in-
stytucje publiczne są słabe, a elity rządzące skorumpowa-
ne, bogactwo surowców może się przeobrazić w przekleń-
stwo. Dlatego chodzi o to, żeby wykorzystywać naturalne 
zasoby w sposób bardziej efektywny i żeby newralgiczne 
surowce krążyły w obiegach zamkniętych oraz były stop-
niowo zastępowane przez materiały przyjazne środowisku. 
Dotyczy to właśnie zielonych technologii (np. elektrowni 
wiatrowych i słonecznych), w których stosowane są me-
tale szlachetne takie jak miedź, srebro, platyna i pallad. 

13 Por. Ottmar Edenhofer, Michael Jacob: „Die Illusion grünen Wachs-Por. Ottmar Edenhofer, Michael Jacob: „Die Illusion grünen Wachs-
tums”, Frankfurter Allgemeine Zeitung z 2.03.2012. Autorzy argumen-Autorzy argumen-
tują, że sam tylko zwrot ku efektywniejszemu wykorzystywaniu zaso-
bów i surowcom odnawialnym nie wystarcza, żeby zahamować zmianę 
klimatu: ponieważ zasoby kopalnych nośników energii są tak ogromne, 
potrzebne jest pilnie światowe porozumienie klimatyczne, które nakła-
dałoby limity na ich wydobywanie. „Zielony wzrost nie może zastąpić 
takiego systemu regulacji. Może jednak pomóc w jego stworzeniu.”
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Równolegle chodzi o stworzenie globalnego systemu za-
rządzania zasobami, który gwarantowałby maksimum 
przejrzystości oraz wysokie standardy środowiskowe 
i społeczne. Wzrastającą rolę odgrywają przy tym nowe 
sojusze między przemysłem a organizacjami działającymi 
na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Określają 
one kryteria zrównoważonego wykorzystywania surow-
ców i nadają znaki jakości, pozwalające zorientować się 
konsumentom w wartości towarów14.

Krytycznym punktem w możliwości dalszego wzrostu 
gospodarczego jest granica wytrzymałości trzech podsta-
wowych ekosystemów: klimatu, gleby i wody. W szcze-
gólności zmiana klimatu ma znaczenie matki wszystkich 
kryzysów. Jeśli nie chcemy grać va banque, stężenie CO2 
w atmosferze musi, o ile to możliwe, wynosić poniżej 400 
ppm (parts per million). Powyżej tej granicy grożą nam 
nieobliczalne skutki klimatyczne. Daje się z tego wywnio-
skować, że atmosfera może wchłonąć jeszcze maksymalnie 
840 miliardów ton dwutlenku węgla. Brzmi to jak bardzo 
wielkie ilości, ale tak nie jest. W roku 2011 światowa emi-
sja osiągnęła rekordową wartość 34 miliardów ton. Gdyby 
kontynuować emisję o takich rozmiarach, to w ciągu 25 
lat nasz „kontyngent CO2” zostałby wyczerpany. Do koń-
ca stulecia należałoby się liczyć z ociepleniem ok. 4° do 6°. 
Potrzeba działania jest więc dramatyczna. Nie pozostało 
już wiele czasu, żeby dokonać zwrotu od wzrastającej do 
malejącej emisji. Bez radykalnego wzrostu efektywności 
wykorzystania energii i przestawienia się z kopalnych na 
odnawialne źródła energii tego odwrócenia tendencji nie 
da się osiągnąć. Żeby przyspieszyć ten proces, emisja CO2 

14 Zob. studium wydane przez Fundację Heinricha Bölla we współpracy 
z Instytutem ds. Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu: Interna-
tional Resource Politics, Berlin 2012.
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musiałaby zostać ograniczona przez międzynarodowe 
porozumienia i przez opatrzenie etykietką z ceną. Rów-
nolegle będziemy w przyszłości na powrót odciągać wę-
giel z atmosfery przez zalesianie, wzbogacanie warstwy 
próchniczej w glebie, albo za pomocą wykorzystywania 
dwutlenku węgla jako surowca w produkcji chemicznej.

Z naukowych ekspertyz klimatycznych wynika pilna po-
trzeba działania. Jednak w żadnym razie nie wyznaczają 
nam one z góry, jaka może być maksymalna ilość dóbr 
i usług oddanych w przyszłości do dyspozycji ludzkości, 
żeby nie wytrącić klimatu z równowagi. Ta ilość zależy 
w decydującym stopniu od dwóch dynamicznych czynni-
ków, którymi są przejście od kopalnych do odnawialnych 
nośników energii oraz efektywność, z jaką wykorzystu-
jemy skąpe zasoby. Ekonomia, która opiera się na ener-
gii słonecznej i na biologicznym obiegu substancji, nie 
powoduje żadnych środowiskowych problemów. Grani-
ce wzrostu wynikają ze stosunku granic możliwego ob-
ciążenia biosfery do ludzkiej wynalazczości. Jeden czyn-
nik jest ograniczony, drugi – potencjalnie nieskończony. 
W dłuższej perspektywie możliwe jest dalsze podniesienie 
gospodarczego dobrobytu tylko poprzez przejście do spo-
sobu produkcji delikatnie czerpiącego z zasobów i neu-
tralnego dla klimatu. Mamy alternatywę: zielony wzrost 
albo zapaść. Kluczem do zrównoważonego wzrostu jest 
oddzielenie wytwarzania wartości od zużywania przyrody.

unOwOcześnienie nOwOczesnegO świata

Zatrzymanie dynamiki nowoczesnego świata nie jest 
ani pożądane, ani nie rokuje sukcesu. Nie jest pożądane, 
ponieważ na świecie jest jeszcze zbyt wiele nędzy, żeby 
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można ją było przezwyciężyć przez samą tylko redystry-
bucję. Ale nie jest pożądane również dlatego, że apel o sa-
moograniczenie się zbyt łatwo kończy się tyranią cnoty. 
Co miałoby mobilizować do działania w sytuacji, kiedy 
każdemu przydzielałoby się skąpy limit emisji i zasobów, 
którego nie wolno by mu było przekroczyć? I co zrobić, 
jeśli stary Adam (albo raczej Ewa – w końcu to ona zła-
mała zakaz jedzenia z drzewa poznania) nie jest gotowy 
do poniechania swego dążenia do „wyżej, dalej, szybciej”? 
Czy należy go w takim wypadku zmusić do wyższego zro-
zumienia? Kto sądzi, że kryzys środowiska można prze-
zwyciężyć tylko poprzez radykalne ograniczenie ludzkiej 
aktywności na planecie – mniej produkować, mniej kon-
sumować, mniej podróżować, wytwarzać mniej informa-
cji – ląduje w ekologicznym reżimie stanu wyjątkowego. 
A kiedy ekologia nadchodzi z gestem „nie wolno ci”, to już 
przegrała. Znaczna większość ludzi na naszym globie śni 
całkiem inny sen. Podczas gdy stara Europa wątpi w siebie 
i boi się nieprzyjemnych wiatrów globalizacji, oni dążą do 
zdobyczy nowoczesnego życia, które dla większości z nas 
już od dawna są czymś, co rozumie się samo przez się. Nie 
pozwolą nikomu i za nic odebrać sobie tego snu.

To prawda: jeśli kraje rozwijające się nadrabiają swo-
je gospodarcze zaległości wedle wzorca, który im poka-
zaliśmy, może to się źle skończyć. Podczas gdy w społe-
czeństwie takim jak nasze, z malejącą liczbą mieszkańców 
i wzrastającą liczbą starych ludzi, wzrasta popyt na usłu-
gi społeczne i kulturalne, to w krajach Południa chodzi 
jeszcze zdecydowanie o silny wzrost materialnego bogac-
twa: o mieszkania, żywność i wszelkiego rodzaju dobra 
użytkowe. Żeby zilustrować na przykładach o jakie rzę-
dy wielkości tu chodzi, rzućmy okiem na chiński rynek 
samochodowy. W roku 1990 zostało wyprodukowanych 
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w Chinach 509 tys. pojazdów (samochody osobowe, au-
tobusy, ciężarówki). Na przełomie tysiącleci ich produk-
cja wynosiła już ponad 2 miliony. Potem zaś produkcja 
wzrastała w tempie rakietowym. Od roku 2009 Chiny są 
zdecydowanie numerem jeden na świecie. W roku 2011 
schodzi z taśmy produkcyjnej ponad 18 milionów pojaz-
dów, około trzy razy tyle co w kraju samochodów, jakim 
są Niemcy. Szczególnie gwałtownie wzrasta liczba samo-
chodów osobowych. W roku 2010 liczba nowo dopuszczo-
nych do ruchu samochodów osobowych wyniosła 13,75 
mln – w Niemczech jest to przeciętnie około 3 milionów 
rocznie. Jednak liczba samochodów osobowych w stosun-
ku do ludności jest w Chinach jeszcze znacznie niższa niż 
w krajach wysoko uprzemysłowionych. W Niemczech wy-
nosi ona przeszło 500 na 1000 mieszkańców, w Chinach 

– mniej więcej 77. Nie należy się obawiać, że Chiny osią-
gną pod tym względem poziom Niemiec. W nadchodzą-
cych dziesięcioleciach samochód utraci swoją dominują-
cą pozycję w wielkich miastach. Ale poza metropoliami 
jest jeszcze ogromny potencjał wzrostu dla komunikacji 
samochodowej. Rząd chiński wychodzi z założenia, że 
do roku 2020 liczba samochodów zwiększy się przeszło 
dwukrotnie. Byłoby wtedy w Chinach mniej więcej 200 
milionów pojazdów. Jednocześnie będzie się znacznie 
zwiększać komunikacja kolejowa i samolotowa. A przy 
tym Chiny są tylko pionierem nadrabiania zaległości, któ-
re ogarnęło całą Azję. Również Ameryka Łacińska i Afry-
ka podążają w tym kierunku.

Zasadniczą kwestią nie jest jednak, czy w skali świa-
ta ruchliwość wzrasta – to jest w ogóle poza dyskusją. 
Sprawą decydującą będzie, jak efektywne pod względem 
zużycia energii i wykorzystywania zasobów będą syste-
my transportu i pojazdy, które przewozić będą miliardy 
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ludzi w ramach komunikacji lokalnej i na dalsze odle-
głości. Samo tylko zwielokrotnienie naszego dzisiejszego 
nasilenia ruchu byłoby ostatecznym ciosem dla klimatu. 
Odpowiedź na ten problem może być tylko taka, że nale-
ży tak szybko, jak to tylko możliwe, zmierzać w kierunku 
komunikacji neutralnej dla klimatu i zużywającej niewie-
le zasobów: szybkie i komfortowe publiczne sieci komu-
nikacyjne, samochody elektryczne, samoloty napędzane 
biokerozyną lub wodorem, miasta przyjazne dla pieszych 
i rowerzystów. Jeśli uda się zwiększyć czterokrotnie efek-
tywność wykorzystania energii w komunikacji – a to nie 
są żadne czary – możliwe będzie podwojenie światowe-
go nasilenia ruchu komunikacyjnego przy jednoczesnym 
obniżeniu o połowę emisji CO2. W tej sytuacji, o ile pozo-
stałe zapotrzebowanie na energię będzie pokryte ze źró-
deł odnawialnych, cel, jakim jest neutralność dla klimatu, 
znajdzie się w naszym zasięgu15.

Czego nas to uczy? Musimy wspierać społeczeństwa, 
które ruszyły w drogę ku nowoczesnemu światu, w tym, 
by najszybciej, jak to tylko możliwe, przeskoczyły epokę 
paliw kopalnych. Na terenach wiejskich Afryki tylko 10% 
wszystkich gospodarstw domowych ma prąd. Brak ener-
gii jest podstawowym wąskim gardłem dla gospodarcze-
go i społecznego rozwoju. Tak czy owak zużycie energii 
na tym kontynencie będzie w nadchodzących dziesięcio-
leciach gwałtownie wzrastać. Decydującą kwestią jest, 
czy podstawę energetyczną dla gospodarczego rozkwitu 
będą stanowić węgiel i ropa naftowa, czy też słońce i wiatr. 
Kraje rozwijające się mają jeszcze możliwość zbudowania 

15 Mnóstwa konkretnych przykładów dotyczących rewolucji wydajności 
w XXI w. dostarcza zespół skupiony wokół Ernsta Ulricha von Weizsäc-
kera w: Faktor Fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum, Monachium 
2010.
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swoich miast, przemysłu, zaopatrzenia w energię i syste-
mów transportu w sposób tak efektywnie wykorzystujący 
energię, jak to tylko możliwe. Potrzebują do tego wsparcia 
w postaci pieniędzy i techniki. Szanse na zrównoważony 
wzrost wzrastają, jeśli zamożne kraje uprzemysłowione 
poprzedzają je na tej drodze. Europa wciąż jeszcze dys-
ponuje potencjałem naukowym, technicznym i finanso-
wym, żeby przerwać diabelski krąg wzrostu gospodar-
czego i dewastacji środowiska. Możemy przy tym odwo-
łać się również do pozytywnych doświadczeń. Od lat 70. 
w starych krajach uprzemysłowionych osiągnięto znaczne 
postępy w poprawie jakości środowiska. Obciążenie dla 
środowiska spowodowane przez wszelkiego rodzaju szko-
dliwe substancje radykalnie zmalało. Rzeki i lasy doszły 
do siebie, smog nad miastami przerzedził się. Możemy 
nawiązać do tego sukcesu. Na najbliższym etapie chodzić 
będzie o to, żeby oddzielić od siebie wzrost gospodarczy 
i zużycie zasobów oraz emisję CO2. Niech nikt nie mówi, 
że jest to niemożliwe. Wyniki gospodarcze Republiki Fe-
deralnej od zburzenia muru berlińskiego wzrosły o około 
1/3. W tym samym okresie emisja gazów cieplarnianych 
spadła o 25%16. Również Dania obniżyła o ten sam rząd 
wielkości swoją emisję CO2, a Kopenhaga jest na naj-
lepszej drodze, żeby do roku 2025 stać się pierwszą pod 
względem neutralności wobec klimatu stolicą na świecie. 

16 W latach 2013-2014 niemiecka emisja CO2 znowu lekko wzrosła. Wy-
nika to przede wszystkim z tego, że w ostatnich latach wygaszonych 
zostało około połowy elektrowni atomowych i częściowo musiały one 
zostać zastąpione przez elektrownie węglowe. Wraz ze stopniowym 
zastępowaniem prądu węglowego przez prąd z energii odnawialnych 
i wraz ze wzrastającą efektywnością wykorzystania energii w sektorach 
budownictwa oraz komunikacji będzie też ponownie maleć emisja CO2 
– celem jest jej redukcja o 40% do roku 2020.
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Za tymi liczbami kryje się poważna poprawa efektywności 
wykorzystania zasobów w przemyśle i sukces w dziedzinie 
alternatywnych energii.

Doświadczenia niemieckie stały się globalnym wzor-
cowym modelem, pokazującym, że wzrost gospodarczy, 
lepsza jakość środowiska i malejąca emisja mogą iść ze 
sobą ręka w rękę. To jest nasz najważniejszy komunikat 
dla krajów rozwijających się. Dlaczego Europa miałaby nie 
uczestniczyć we wzrastającej gospodarce światowej z in-
teligentnymi usługami i trwałymi produktami? Naszymi 
atutami są wiedza i umiejętności – tego świat nie ma zbyt 
wiele. Jak dzielone są owoce wzrostu – to już inna spra-
wa. Decyduje się to w sporze o sprawiedliwe społeczeń-
stwo. Jak widzieliśmy w ostatnich 20 latach, wzrost nie 
jest żadną rękojmią lepszej sytuacji klasy pracującej. Ale 
dynamiczne otoczenie gospodarcze oferuje zawsze lepsze 
szanse na awans społeczny niż okres stagnacji ekonomicz-
nej. Baśń o wzroście bez zatrudnienia (jobless growth) jest 
empirycznie obalona, a sytuacja finansowa ubezpieczeń 
społecznych jest zwierciadłem koniunktury. Również sil-
niejsze finansowanie świadczeń socjalnych z podatków 
w niczym by nie zmieniło tej sytuacji: także wpływy z po-
datków zależą na dłuższą metę od wzrostu gospodarczego. 
Wyższe podatki dla „bogaczy” mogą ten związek tylko na 
krótko przesłonić.

synteza techniki i przyrOdy

Dotąd wymiana materii między człowiekiem a przyrodą 
była procesem opartym na zużywaniu przyrody: im bogat-
szy i potężniejszy świat ludzki, tym biedniejsza przyroda. 
Obowiązuje to przynajmniej od pojawienia się pierwszych 
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imperiów. Już starożytni Grecy i Rzymianie uprawiali go-
spodarkę rabunkową w stosunku do lasów obszaru śród-
ziemnomorskiego, żeby uzyskać drewno budowlane dla 
swoich miast i floty. Tym, co pozostawili oni po sobie, kie-
dy ich mocarstwa upadły, były gołe, wypalone przez słońce 
przestrzenie. Ten sposób postępowania kontynuowany jest 
aż do czasów obecnych: nigdy nie było tak ogromnego zu-
życia zasobów naturalnych, tak wysokiej emisji gazów cie-
plarnianych, tak alarmującego wymierania gatunków jak 
dzisiaj. Gwałtowny wzrost potencjału produkcyjnego kra-
jów uprzemysłowionych sprawia, że systemom ekologicz-
nym, od których zależy ludzka cywilizacja, grozi zapaść. 
Stopa utraty „naturalnego kapitału” wzrasta proporcjonal-
nie do wzrostu materialnego bogactwa17. Tak nie można, 
tak dalej nie będzie. Przeciążenie głównych ekosystemów, 
od których zależy ludzka cywilizacja, wymusza zmianę 
kierunku. Zbyt duże stężenie gazów cieplarnianych w at-
mosferze prowadzi do naruszenia równowagi klimatycznej. 
Erozja i zasolenie prowadzą do utraty żyznych gleb w sy-
tuacji, gdy popyt na żywność i surowce rolnicze wzrasta. 
Deficyt wody jest zagrożeniem dla rolnictwa.

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym: albo uda się do-
konać wielkiego skoku do zrównoważonego sposobu pro-
dukcji, albo nasz świat wystawi się na ciężkie kryzysy. Jest 
to nie tylko kwestia nowych technologii, sposobów po-
stępowania i produktów. Tym, co musi się zmienić, jest 
stosunek między człowiekiem a przyrodą. W przyszło-
ści będziemy odpowiedzialni nie tylko za świat ludzki, 
lecz również za świat przyrody. W antropocenie politycy, 

17 Tak argumentowali już Paul Hawken, Amory i Hunter Lovins w swojej 
klasycznej pozycji Öko-Kapitalismus. Die industrielle Revolution des 21. 
Jahrhunderts, Monachium 2000, s. 19. Oryginalne amerykańskie wyda-Oryginalne amerykańskie wyda-
nie ukazało się rok wcześniej pod tytułem Natural Capitalism.
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przedsiębiorcy i konsumenci są zobowiązani również do 
troski o stabilność klimatu, różnorodność gatunków i za-
chowanie żyznej gleby. Chodzi o to, żebyśmy wzięli przy-
rodę pod opiekę. Dlatego polityka w XXI w. musi stać się 
geopolityką w dosłownym tego słowa znaczeniu18. Musi 
ona uznać atmosferę, morza światowe i arktyczne ekosys-
temy za światowe dobra publiczne, które są pod wspólnym 
zarządem. Ludzkość już dawno przekroczyła etap pozo-
stawiania Ziemi taką, jaka ona jest. Chodzi raczej o to, 
żeby ją ukształtować jako wielkie parki krajobrazowe. Park 
jest przyrodą urządzoną. Piękno i użyteczność pozostają 
w symbiozie. W ukształtowanych kulturowo chłopskich 
krajobrazach alpejskich, w nadreńskich obszarach uprawy 
winorośli i w pagórkowatym krajobrazie Toskanii było to 
praktykowane przez stulecia. Są to krajobrazy ukształto-
wane przez chłopów, wzorcowe przykłady zrównoważo-
nej formy gospodarki, która zwraca uwagę na zachowanie 
swoich naturalnych podstaw produkcji. Wraz z nastaniem 
wielkiego przemysłu upowszechnił się inny sposób my-
ślenia, upatrujący w przyrodzie przede wszystkim zasób 

– jako na pozór niewyczerpany magazyn surowców i jako 
wysypisko do pozbywania się ekskrementów społeczeń-
stwa przemysłowego. Gospodarka wzrastała i wzrastała, 
anektując skarby, które drzemały ukryte w ziemi i w la-
sach. Tym, co oddawała z powrotem, były odpadki, spaliny 
i ścieki. Skończyło się to na gospodarce rabunkowej.

Teraz czeka nas nowa zmiana paradygmatu: przejście 
do formy gospodarki, która współpracuje z produkcyj-
nymi siłami przyrody zamiast zadawać jej gwałt. Na na-
szym dotychczasowym obrazie przyrody wyciska piętno 

18 Zob. Ernst Ulrich von Weizsäcker: Erdpolitik. Ökologische Realpolitik 
an der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, Darmstadt 1989.
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przekonanie o szczupłości zasobów naturalnych, które 
trzeba w związku z tym wykorzystywać w sposób możli-
wie najbardziej efektywny: surowce, zasoby wody słodkiej, 
żyzne gleby są wielkościami skończonymi, przyroda jest 
coraz bardziej kurczącą się przestrzenią życiową dla wzra-
stającej liczby ludzi. Brzmi to przekonująco, a jednak taki 
widok jawi się nam tylko przy skróconej perspektywie. Nie 
skąpość ograniczonych zasobów, lecz fantastyczna moc 
produkcyjna przyrody, olbrzymie bogactwo ewolucji jest 
podstawą zrównoważonej gospodarki. Nie znamy jeszcze 
możliwości, jakie się wyłaniają z połączenia kreatywności 
przyrody z umysłem ludzkim, z synergii biosfery i noosfe-
ry19. Zarysowują się kontury zielonej ekonomii, w której 
ewolucja biologiczna i technika wchodzą ze sobą w pro-
duktywną syntezę. Prekursorzy polityki ekologicznej zna-
leźli dla tej wizji pojęcia, które pozwalają zorientować się, 
o co chodzi: technika przymierza (Ernst Bloch), biocy-
bernetyka (Frederic Vester), rewolucja efektywnościowa 
(Ernst Ulrich von Weizsäcker), natural capitalism (Amory 
i Hunter Lovins, Paul Hawken). Ich ideałem nie jest sta-
tyczne, lecz dynamiczne społeczeństwo, nie uległe wpaso-
wanie się w zastany naturalny porządek, lecz wzrastanie 
wraz z przyrodą.

Główną siłą produkcyjną społeczeństwa post-kopal-
nego jest energia słoneczna. Jak dotąd przy haśle „ener-
gia słoneczna” myślimy przede wszystkim o prądzie sło-
necznym. Uchodzi przy tym łatwo naszej uwadze, że 

19 Pojęcie „noosfery” – utworzone od greckiej nazwy umysłu – zostało 
wprowadzone do obiegu przez rosyjskiego geochemika Władimira Iwa-
nowicza Wiernadskiego już w latach 20. XX w. W latach 70. medioznaw-
ca Marshall McLuhan używał tego pojęcia na określenie rozciągającej 
się na cały świat elektronicznej sieci systemów informacyjnych, stano-
wiących „techniczny mózg świata”.
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przeobrażenie światła słonecznego w związki węgla sta-
nowi podstawę całego życia na Ziemi – z tego powstaje 
świat roślin i drobnoustrojów, od których zależą wszyst-
kie inne żywe istoty. Również ekonomia ekologiczna musi 
w dłuższej perspektywie opierać się na fotosyntezie jako 
źródle podstawowych biologicznych i chemicznych sub-
stancji. Biotechnologia staje się wiodącą techniką XXI w. 
Nowe techniki, materiały i produkty naśladują „wynalazki”, 
których dokonywała ewolucja przez miliony lat.

Jednocześnie należy ciągle poprawiać efektywność wy-
korzystywania zasobów. W ten sposób stary slogan zielo-
nych – „mniej jest więcej” – otrzymuje nowe znaczenie: 
z mniejszej ilości pierwotnej energii i surowców wytwa-
rzać więcej dobrobytu. To brzmi trochę na sposób alche-
miczny, ale nie są to żadne czary. Przemysł chemiczny już 
pokazał, jak podwyższa się produkcję i zarazem zmniejsza 
zużycie zasobów. Poszedł on dalej niż inne branże w sto-
sowaniu zasady zamkniętych obiegów substancji i kaska-
dowego wykorzystania surowców i energii. Jeśli pytać, dla-
czego przemysł niemiecki tak dobrze radzi sobie na rynku 
światowym, to wśród czynników składających się na ten 
sukces należy wymienić efektywność wykorzystania zaso-
bów. Stosowna formuła brzmi: zielone produkty to złoty 
interes. W ostatnich 20 latach Republika Federalna stała 
się przykładem na to, jak wysoko uprzemysłowione spo-
łeczeństwo może obniżyć swoją emisję CO2 bez naraża-
nia na ryzyko swojej konkurencyjności. Niemiecki „zwrot 
w polityce energetycznej” utorował drogę do wzrostu pro-
dukcji energii wiatrowej i słonecznej na całym świecie. 
Wiele krajów obserwuje bardzo dokładnie, jak Niemcy ra-
dzą sobie z wyzwaniami, które powstają wskutek gwałtow-
nego wzrostu produkcji energii odnawialnych. Skoro wiatr 
i słońce stają się głównymi źródłami energii, potrzebna się 
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staje całkowita przebudowa systemu zaopatrzenia w prąd. 
Jeśli uda się poprowadzić z powodzeniem tę transformację 
dalej, wówczas inni pójdą za nami. Również dlatego po-
winniśmy iść konsekwentnie do końca tą drogą.

przeciw pesymizmOwi ekOlOgicznemu

Dyskurs ekologiczny jest tradycyjnie określony przez dwa 
słowa na „g”: groźba i granice. Są do tego dobre powody. 
Bicie na alarm jest nieodzowne, żeby przerwać rutynę „da-
lej tak samo” i potrząsnąć opinią publiczną. Ale alarmo-
wanie bez dawania alternatywy zobojętnia. Jeśli my, oby-
watele, przedsiębiorcy, parlamenty i rządy, chcemy dopro-
wadzić do ekologicznego zwrotu, musimy mówić o szan-
sach i potencjałach. Pouczającym przykładem jest w tym 
względzie spór o energię atomową. Już od lat 70. istnieje 
w Republice Federalnej silny ruch przeciwko energii ato-
mowej, a od katastrofy w Czarnobylu w kwietniu 1986 r. 
realne zagrożenie związane z energią atomową stało się 
czymś oczywistym. Ale trwało jeszcze 20 lat, zanim doszło 
do politycznej decyzji o odejściu od osobliwej idei wytwa-
rzania pary wodnej za pomocą nuklearnej reakcji łańcu-
chowej. Rząd federalny postanowił przedłużyć elektrow-
niom atomowym czas działania właśnie wtedy, gdy w Ja-
ponii wymknęła się spod kontroli elektrownia Fukushima. 
Czująca zawsze pismo nosem kanclerz Merkel ogłosiła 
nagłą zmianę strategii i wstrzymała za jednym zamachem 
pracę prawie połowy niemieckich reaktorów atomowych. 
Protesty ze strony przemysłu były ledwie słyszalne. Nikt 
nie oczekiwał, że nazajutrz zgasną światła. Było to możli-
we tylko dlatego, że – inaczej niż w roku 1986 – była już do 
dyspozycji szeroko stosowana alternatywa wobec energii 
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jądrowej: energie odnawialne. Energia wiatru i prąd sło-
neczny zdały już egzamin dojrzałości. Od kiedy czerwo-
no-zielona koalicja wprowadziła w życie 1 kwietnia 2000 
r. ustawę o odnawialnych energiach, powstała nowa gałąź 
gospodarki ze 100 tys. miejsc pracy. Znaczna część opinii 
publicznej była (i jest) przekonana, że jest to przyszłość 
zaopatrzenia w energię.

Dlatego wycofanie się z energii jądrowej było nie tylko 
aktem obrony przed niebezpieczeństwem. Było to rów-
nież wkroczenie w nową, fascynującą epokę odnawialnych 
energii, początek zielonej rewolucji. Nie ma dla niej żad-
nego z góry ustalonego scenariusza. Zmiana ekologicz-
na jest dopiero w toku i sama tworzy swoją własną dy-
namikę. Liczba wynalazków wzrasta, pojawiają się nowe 
technologie, kapitał podwyższonego ryzyka napływa do 
nowych przedsiębiorstw, powstają nowe rynki. Dzisiejsza 
rzeczywistość przekracza to, co wczoraj było jeszcze scien-
ce fiction. Kto przed 30. laty mógłby sobie wyobrazić świat, 
w jakim obecnie żyjemy? Od kiedy upadł Związek Ra-
dziecki i runął mur berliński, podział Europy jest już tylko 
historią. Chiny awansowały do roli światowego mocar-
stwa. Marka niemiecka trafiła do muzeum. Lasy w Europie 
nie zginęły. W Renie znowu pływają łososie. Rewolucja 
cyfrowa gruntownie zmieniła gospodarkę, politykę i nasz 
świat codzienny. Niemcy stały się pionierem energii wia-
trowej i słonecznej. Świat arabski, który długo uchodził 
za uosobienie zastoju, stał się centrum politycznego hura-
ganu. Chciałoby się powiedzieć: nie można wyprowadzić 
przyszłości z teraźniejszości. Ani nie możemy być pewni 
tego, że „już wszystko będzie szło dobrze”, ani nie musi-
my rezygnować z idei postępu. Chodzi raczej o to, żeby 
go na nowo zdefiniować. Ekologowie, wkładając całą swą 
pasję w propagowanie wizji przyszłości jako nieszczęścia, 
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nic ostatecznie przez to nie osiągną. Ludziom przejdą po 
plecach ciarki, skwapliwie przytakną, ale tak długo, jak 
to będzie możliwe, będą postępować zgodnie ze swymi 
starymi nawykami. Dynamika zmiany powstaje dopiero 
wtedy, kiedy poza niebezpieczeństwem ukazuje się szanse 
na lepszą przyszłość.

Kto agituje za zieloną rewolucją przemysłową, łatwo 
ściąga na siebie zarzut „wiary w technologię”. Wprawdzie 
również zatwardziali krytycy cywilizacji przyznają, że nie 
da się całkiem obyć bez innowacji technicznych, ale osta-
tecznie są to tylko naprawy na Titanicu. Nie zmiana spo-
sobu produkcji miałaby być właściwym wyzwaniem, lecz 
zmiana człowieka, jego zwyczajów, pragnień i sposobów 
zachowania. Z nieumiarkowanego Szawła musi powstać 
pełen umiaru Paweł. Ale też, jak to zawsze bywa w przy-
padku takich kazań, przy bardziej trzeźwym rozpatrzeniu 
dochodzi się do wniosku, że rezygnacja z konsumpcji nie 
ocali planety. Jest nas jak na to zbyt wielu na świecie, a co-
dziennie dochodzą dalsze miliony ludzi, którzy wyciągają 
ręce po zdobycze nowoczesnego świata. Nie ma możli-
wości zejścia poniżej poziomu cechującego nowoczesne 
społeczeństwa, jeśli chodzi o rozwój indywidualności, 
możliwość lokomocji, komfort, komunikację i pluralizm. 
Minimalizacja produkcji i konsumpcji jako program po-
lityczny kończyłaby się na autorytarnych rządach cnoty 
w imię ekologii. Powinniśmy, jeśli to możliwe, trzymać się 
z dala od tego. Celem polityki ekologicznej nie jest zmiana 
ludzkiej mentalności, lecz przekształcenie sposobu pro-
dukcji i konsumpcji.

Czy więc mamy się opierać jedynie na innowacjach 
technicznych? Bynajmniej. Zmiany w naszych zachowa-
niach codziennych i rewolucja przemysłowo-techniczna 
stanowią jedną całość. Czasy niewinnej konsumpcji mamy 
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już za sobą. Musimy wziąć odpowiedzialność za skutki 
naszego postępowania. Ważna jest nie tylko wyznaczona 
cena produktu, ale również społeczne i ekologiczne skutki, 
jakie pociąga on za sobą. Nigdzie wyraźniej tego nie widać 
niż w przypadku naszej żywności. To, co jemy, wpływa 
nie tylko na nasze osobiste zdrowie. Poprzez użytkowa-
nie gruntów, metody uprawy, hodowlę zwierząt, zużycie 
wody, transport i emisję CO2 odbija się to na całej kuli 
ziemskiej. Największą siłą napędową uprzemysłowienia 
rolnictwa jest nasz apetyt na produkty mięsne i mleczne. 
Jeśli rosnąca liczba ludzi sięga w supermarkecie po drób, 
wołowinę, salami, jogurt i koktajle mleczne, to tym samym 
nakręcają oni masową hodowlę zwierząt. Odpowiednio 
do tego wciąż większa część produkcji zboża musi być 
przeznaczona na paszę. Ceny na podstawowe produkty 
żywnościowe podnoszą się. Wzrasta nacisk na dalszą in-
tensyfikację rolnictwa. Kto ubolewa nad przemianą krów, 
świń i kur wyłącznie w biomaszyny i oburza się na mon-
strualne chlewnie na dziesiątki tysięcy zwierząt, musi za-
kwestionować własny jadłospis: mniej mięsa, więcej zboża, 
roślin strączkowych, świeżych warzyw, owoców. Kto tego 
spróbuje, odkryje, że to żadna rzeczywista strata. Zjeść 
jeszcze tylko od czasu do czasu dobry kawałek mięsa nie 
jest żadnym wyrzeczeniem się przyjemności jedzenia, jeśli 
rekompensują to zalety kuchni wegetariańskiej. Nie cho-
dzi wówczas o wyrzeczenie się, lecz o inny sposób doga-
dzania sobie.

Zapewne zmiana naszych wyobrażeń o dobrym jedze-
niu nie zmieni rolnictwa w rzekomą idyllę okresu przed-
industrialnego. Globalny popyt na żywność będzie wzra-
stał. Zarazem surowce rolnicze odgrywają coraz większą 
rolę w przemyśle i w gospodarce energetycznej. Nacisk na 
rolnictwo, na gleby i zasoby wody będzie nadal wzrastać. 
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O tyle nasze indywidualne zachowanie stanowi tylko część 
rozwiązania. Bez reform politycznych i innowacji nauko-
wych nie przezwyciężymy tych problemów. Ale nieza-
leżnie od tego, w jakim stopniu nasza osobista postawa 
wpływa na ogólny bilans, zawsze jest rzeczą słuszną za-
chowywać się w miarę możliwości tak, żeby nie zadawać 
cierpienia żadnej innej żywej istocie. „Fair trade” i „bio”, 
etyczna konsumpcja i trwałe lokaty pieniędzy są czymś 
więcej niż trendami mody. Są to zwiastuny nowej ekono-
mii. Im więcej ludzi zastanawia się nad skutkami swojego 
stylu życia, tym większe ma to znaczenie jako dźwignia.

Dopiero przy współdziałaniu innowacji technicznych, 
działań politycznych i zachowań indywidualnych powsta-
je owa głębokość, szerokość i prędkość ekologicznej trans-
formacji, która jest niezbędna, żeby uniknąć popadnięcia 
w burzliwe kryzysy. Czy to się uda, można mieć w tym 
względzie raczej wszystko inne niż pewność. Możliwe, że 
Ziemia w najbliższych dziesięcioleciach stanie się bardzo 
niegościnnym miejscem, „gorącym, suchym i nieprzyja-
znym życiu”. Ale jeśli nawet miałoby być zbyt późno na 
ograniczenie efektu cieplarnianego do dwóch stopni Cel-
sjusza, powinniśmy poruszyć wszystkie dźwignie, żeby 
zredukować możliwie radykalnie emisję CO2. Im lepiej 
się to uda, tym lepsza będzie sytuacja wyjściowa nadcho-
dzących pokoleń w dostosowywaniu się do zmiany kli-
matu i w ponownym ochładzaniu Ziemi20. Jesteśmy już 
w punkcie, w którym musimy prowadzić podwójną stra-
tegię: maksymalnie redukować nową emisję gazów cie-
plarnianych – obniżać już spowodowane stężenie węgla 
w atmosferze – najlepiej jak to możliwe dostosowywać 

20 Zob. Hans-Josef Fell, Global Cooling. Strategies for climate protection, 
Londyn 2012.



się do nieuniknionych zmian klimatu. Żadna, choćby nie 
wiadomo jak skuteczna strategia innowacyjna, żadna re-
formacja kulturalna i polityczna nie zapewni harmonijnej, 
wolnej od kryzysów przyszłości. Świat liczący 9 miliardów 
ludzi nie może być idyllą. Jednak musimy robić wszystko 
co w naszej mocy, żeby nadać postępowi nowy kierunek 
i uniknąć zawołania w duchu darwinizmu społecznego: 

„ratuj się, kto może”.
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Rozdział 1/ 
Świat w trakcie zmiany

W kwestii wzrostu gospodarczego nie ma zgody. Jedni wy-
czekują go z utęsknieniem, żeby obciążony długami sta-
tek państwa zaczął znowu płynąć, podczas gdy dla innych 
jest to ślepa uliczka, od której jak najszybciej powinniśmy 
odejść. W 40 lat po tym, jak raport Klubu Rzymskiego na 
temat Granic rozwoju stał się manifestem ruchu na rzecz 
środowiska, krytyka wzrostu gospodarczego powraca. 
Przeciążenie systemów ekologicznych, nienasycony głód 
energii nowoczesnej cywilizacji, coraz szerzej rozwierają-
ce się nożyce między zużywaniem zasobów a ograniczoną 
ilością istniejących surowców skłaniają z nową mocą, by 
wzywać do budowania społeczeństwa post-wzrostowe-
go. Dochodzi do tego mnóstwo innych motywów: prze-
syt konsumpcją jako celem życia, polemika z niekończą-
cym się naciskiem na wydajność i z przyspieszeniem ży-
cia pod każdym względem, poczucie bezsilności wobec 
zdziczenia rynków finansowych, wzrastająca niepewność 
klas średnich wobec nowej bezwzględności ekonomicz-
nej, która żąda więcej wysiłku i daje mniej bezpieczeń-
stwa. Aktualne badania ankietowe pokazują, że większość 
Niemców nie łączy z pojęciem „dobrobytu” podwyższe-
nia swojego materialnego standardu, lecz życie bez obawy 
przed bezrobociem, starością i chorobą. Im mniej pewna 
wydaje się przyszłość, tym ważniejsze stają się takie war-
tości jak pewność i bezpieczeństwo. Coraz mniej ludzi 
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wierzy jeszcze w to, że przyszłym pokoleniom będzie się 
żyło lepiej. Skoro idea postępu przez wzrost traci blask, to 
w centrum uwagi znajdują się kwestie podziału.

Czyż kryzys, który wstrząsnął rynkami finansowymi, 
nie świadczy o tym, że rację mają głosiciele rychłego koń-
ca wzrostu? Istotnie, wzrost finansowany przez zwiększa-
jący się dług znalazł się już pod ścianą. Dotyczy to stałego 
zwiększania świadczeń państwowych na kredyt, jak też 
finansowanego kredytem wzmożonego popytu na nieru-
chomości, który nakręcał koniunkturę w USA i w Hisz-
panii. Idea, że można przez zaciąganie coraz to nowych 
długów utrzymywać w ruchu perpetuum mobile wzra-
stających dochodów i zatrudnienia, okazała się mrzonką. 
Na sporych obszarach Europy słabnąca dynamika ekono-
miczna i zmniejszanie się świadczeń państwowych prowa-
dzą do obniżenia standardu życiowego szerokich warstw 
ludności. Ten trend wzmacnia jeszcze zmiana demogra-
ficzna, ponieważ malejąca liczba ludności zarabiającej 
musi ponosić wzrastające wydatki na zdrowie i opiekę 
społeczną. Czyżby więc problem wzrostu rozwiązywał 
się sam przez się, rozkręcone koło produkowania „coraz 
więcej” zatrzymywało się wskutek niedostatku zasobów, 
dynamika kapitalizmu słabła z powodu przesycenia ryn-
ków, a globalny monopol miał się ku końcowi, ponieważ 
coraz więcej ludzi wypadło już z gry?

Raczej nie. Końca wzrostu nie widać. Wprost przeciw-
nie. Kryzysy finansowe ostatnich lat nie powinny nam 
przesłaniać tego, że z historycznej perspektywy znajdu-
jemy się w okresie wzrostu gospodarki światowej. Jest ona 
napędzana przez cztery podstawowe czynniki:
– Po pierwsze, ludność świata wzrośnie do połowy obec-

nego stulecia od niecałych 7 do przypuszczalnie co 
najmniej 9 miliardów ludzi. Choćby nawet wzrastający 
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dobrobyt, lepsze wykształcenie i większy zakres samo-
stanowienia kobiet spłaszczały demograficzną krzy-
wą wzrostu, przyrost ten jest z góry zaprogramowany 
dzięki odnotowanym już rocznikom o dużej liczbie na-
rodzonych dzieci. Obecnie każdego roku zaludnienie 
świata wzrasta mniej więcej o liczbę mieszkańców Re-
publiki Federalnej Niemiec, czyli o trochę więcej niż 
80 milionów ludzi. Najsilniejszy wzrost demograficzny 
przypada na Afrykę: w roku 2050 będzie w niej żyć po-
nad dwa razy tyle ludzi co obecnie. Już samo to będzie 
zwiększać popyt na produkty żywnościowe i wszelkiego 
rodzaju dobra oraz usługi.

– Po drugie, ogólna liczba ludności zarabiającej, licząca 
dziś około 3 miliardów, do połowy stulecia mniej wię-
cej się podwoi, ponieważ każdego roku kolejnych kilka-
dziesiąt milionów młodych, energicznych ludzi będzie 
napierało na rynki pracy i szukało zatrudnienia w pro-
dukcji. Wzrastającemu popytowi na dobra odpowiada 
więc po drugiej stronie wzrastający potencjał siły robo-
czej. W samych tylko Chinach w nadchodzących dwóch 
dziesięcioleciach liczba ludności zdolnej do zarabiania 
ma znowu wzrosnąć o około 250 milionów ludzi. Ten 
przyrost przewyższa cały dzisiejszy potencjał siły ro-
boczej Europy.

– Po trzecie, jesteśmy właśnie świadkami tego, jak miliar-
dy ludzi dążą ze wszystkich sił do uczestnictwa w zdo-
byczach nowoczesnej cywilizacji, takich jak mieszkania 
z bieżącą wodą i energią elektryczną, obfite odżywianie, 
urządzenia gospodarstwa domowego, opieka lekarska, 
wykształcenie, komputery, telefony komórkowe, moż-
liwość przemieszczania się. Oni nie zadręczają się py-
taniem „ile wystarczy?”, lecz ciężko pracują i inwestują 
w wykształcenie swoich dzieci, żeby uchronić się przed 
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biedą i korzystać z tego wszystkiego, co dla nas stało się 
samo przez się zrozumiałe. Napór potrzeb miliardów, 
które mają w tym względzie wiele do nadrobienia, jest 
potężnym czynnikiem stymulującym wzrost, w porów-
naniu z którym wszystkie kryzysy koniunktury schodzą 
na dalszy plan. W toku tego wielkiego wzrostu globalna 
klasa średnia będzie bardzo szybko wzrastać. Liczba 
ludzi, których siła nabywcza wynosi od 10 do 100 $ na 
dzień, wzrośnie do połowy stulecia z około miliarda do 
przypuszczalnie 4 miliardów ludzi. Tym samym wzro-
śnie też wielokrotnie w porównaniu z dzisiejszym po-
ziomem popyt na dobra konsumpcyjne i usługi o wy-
sokiej wartości.

– Niepoślednie znaczenie ma też zapierające dech coraz 
szybsze tempo innowacji. Podczas gdy ostatnia wielka 
innowacja o podstawowym znaczeniu, rewolucja cyfro-
wa, jest jeszcze w pełnym toku, wzbierają już nowe fale 
innowacji: odnawialne energie, lokomocja elektryczna, 
biotechnologia, inżynieria materiałowa, robotyzacja, 
nanotechnologia, inżynieria medyczna – zapowiada się 
szeroka gama nowych technologii, produktów i usług. 
Wydajność komputerów rośnie w tempie porażającym, 
co umożliwia projekty badawcze na całkiem inną ska-
lę. Wyszukiwarki o wysokiej wydajności i informacje 
dostępne w sieci umożliwiają powszechny dostęp do 
dowolnych zbiorów danych. Granice pomiędzy dyscy-
plinami naukowymi zacierają się. Powstaje nowa wiedza 
w interdyscyplinarnych sieciach. Zarazem globalizuje 
się proces wytwarzania wiedzy. Jeszcze nigdy tak wie-
lu pracowników i pracownic nauki w tak wielu krajach 
nie pracowało nad nowymi ideami i projektami. Swoje 
możliwości innowacyjne rozwijają zwłaszcza wscho-
dzące gospodarki azjatyckie. Tak więc w ciągu ostatnich  
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5 lat pięciokrotnie wzrosła liczba chińskich zgłoszeń 
do Europejskiego Urzędu Patentowego. Zachowując to 
tempo, Chiny w ciągu kilku lat zepchną Republikę Fede-
ralną Niemiec z trzeciego miejsca (na szczycie znajdują 
się Stany Zjednoczone, a po nich, w pewnym odstępie, 
idą Japonia i Niemcy), toteż przewodniczący tego urzę-
du, Benoît Battistelli, stwierdził: „Nie można więc już 
mówić, że Chiny są tylko fabryką świata: szykują się one 
do tego, by stać się również światowym laboratorium 
badawczym”21. 

chiny jakO piOnier

Nowy cud gospodarczy rozgrywa się przede wszystkim 
w krajach rozwijających się, które przechodzą w przyspie-
szonym tempie proces industrializacji. W rezultacie w go-
spodarce światowej zachodzą dramatyczne przesunięcia 
w rozłożeniu ciężarów. Z jej dynamiki wzrostu wynika, 
że nowe kraje uprzemysłowione przypuszczalnie do roku 
2030 wytwarzać będą około 2/3 globalnego produktu kra-
jowego brutto (PKB). Natomiast udział Europy drastycz-
nie będzie się kurczyć. Amerykański historyk gospodarki, 
Robert W. Fogel, na podstawie dzisiejszych trendów eko-
nomiczne i demograficznych oszacował rozwój sytuacji 
do roku 2040. Według tych szacunków 15 zachodnioeu-
ropejskich krajów UE z 4% ludności świata będzie wytwa-
rzać około 5% światowego PKB, USA z 5% ludności 14%, 

21 Wywiad we Frankfurter Allgemeine Zeitung z 20.10.2011, www.faz.net/
aktuell/wirtschaft/recht-steuern/gespraech-mit-panentamt-chef-batti-
stelli-wir-patentieren-niemals-nur-die-gene-allein-11931412.html. 
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a Chiny z 17% – 40% światowego PKB22. Nie należy takich 
linearnych szacunków brać za dobrą monetę. Ale ilustru-
ją one ekonomiczne przesunięcie międzykontynentalne, 
które zmieni w sposób fundamentalny również polityczną 
architekturę świata. W każdym razie można zaryzykować 
prognozę, że przypuszczalnie jeszcze w tym dziesięciole-
ciu Chiny jako największa gospodarka świata wyprzedzą 
Stany Zjednoczone. Berliński przedstawiciel nauk spo-
łecznych, Helmut Wiesenthal, wskazuje na to, że rozwój 
ten jest „z perspektywy historii powszechnej czymś mało 
zaskakującym”: zarówno Chiny jak i Indie powracają tym 
samym jako wiodące potęgi gospodarcze na miejsce, które 
zajmowały jeszcze do początku XIX w. Aż do początku 
rewolucji przemysłowej stanowiły one dwie największe 
gospodarki narodowe świata. Nawiązują one teraz ponow-
nie do swojej dumnej historii, która nigdy nie znikła z ich 
zbiorowej pamięci23. W pewien sposób dotyczy to również 
Turcji jako spadkobiercy cesarstwa osmańskiego. Są one 
jedynym krajem graniczącym z Europą, który może do-
trzymać kroku innym wschodzącym gospodarkom. Nawet 
w kryzysowym roku 2011 turecka gospodarka odnotowała 
robiący wielkie wrażenie wzrost o 8,5%.

Znajdujemy się dopiero na początku awansu społe-
czeństw Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki, które przez 
długi czas pozostawały niezmiennie na peryferiach ryn-
ku światowego. Dla znacznej większości ludzi nie było to 
szczęście lecz nieszczęście – byli oni odcięci od wykształ-
cenia, opieki zdrowotnej i szans na rozwój. Ten diabelski 

22 Robert W. Fogal, Capitalism and Democracy in 2040: Forecasts and 
Speculations, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2007.

23 Helmut Wiesenthal, „(Irr-)Wege in die inklusive Arbeitsgesellschaft”, 
wykład z 15.05.2012, www.boell.de/downloads/wirtschaftsoziales/Wie-
senthal_Irrwege_Juni_2012.pdf.
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krąg biedy przełamały jako pierwsze azjatyckie „państwa 
tygrysy”: Korea Południowa, Tajwan, Singapur utorowały 
drogę, a za nimi idą Malezja, Tajlandia, Filipiny, Indone-
zja, Wietnam. Od lat 80. ubiegłego wieku rolę światowej 
lokomotywy wzrostu przejęły Chiny. Gospodarka chińska 
rozwija się od 30 lat z roczną stopą wzrostu od 8 do 10%. 
Nawet najnowsze globalne kryzysy finansowe nie zdoła-
ły zahamować owej nasilającej się samoistnie dynamiki. 
Ten ogromny postęp napędzany jest przez wysoką po-
nad miarę stopę inwestycyjną: od około 30% na początku 
lat 70. podniosła się ona przez następne lata do ponad 
40%, osiągając mniej więcej dwukrotnie wyższy poziom 
niż w Niemczech lub w Stanach Zjednoczonych24. Wy-
sokie stopy inwestycyjne oznaczają poszerzanie możli-
wości produkcyjnych, modernizację infrastruktury, ale 
również rozbudowywanie instytucji oświatowych, stale 
wzrastającą liczbę wykwalifikowanej siły roboczej, a tym 
samym zwiększenie innowacyjnego potencjału gospodar-
ki. Chiny przechodzą w szybkim tempie od imitacji do 
innowacji. W roku 2012 było w Państwie Środka zatrud-
nionych przy badaniach i pracach na rzecz rozwoju trzy 
razy więcej ludzi niż w Niemczech – i ta różnica będzie 
się jeszcze powiększać. Gospodarka chińska jest w stanie 
wzrostu nie tylko ilościowego, ale również jakościowego 

– pod względem poziomu technicznego, zróżnicowania 
i możliwości innowacyjnych. Towarzyszy temu znaczny 
wzrost dochodów ludności. Dochód na głowę wzrastał 
przez ostatnie 30 lat w tempie około 8% na rok. Pomimo 
jaskrawych nierówności w podziale bogactwa oznaczało 
to polepszenie sytuacji życiowej, jakiego nigdy dotąd tam 

24 Carlo Jaeger, Wachstum – wohin?, Monachium 2011, s. 18.
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nie było, dla setek milionów ludzi, którzy ze stanu dotkli-
wej biedy wznieśli się do względnego dobrobytu.

Ze względów ekologicznych i demograficznych Chiny 
muszą w krótkim czasie dokonać przejścia od eksten-
sywnego do intensywnego wzrostu gospodarczego. Już 
wkrótce dosięgną je skutki ich „polityki jednego dziecka”. 
Chińska stopa narodzin wynosi około 30% poniżej granicy 
2,2 dzieci na kobietę, która jest konieczna dla stabilne-
go rozwoju zaludnienia. Przypuszczalnie punkt zwrotny 
w rozwoju demograficznym Chiny osiągną jeszcze przed 
rokiem 2030. Potem liczba ludności w wieku produkcyj-
nym będzie miała tendencję malejącą, podczas gdy liczba 
ludzi starych będzie gwałtownie wzrastać. Amerykańskie 
Census Bureau szacuje, że grupa ludzi w wieku ponad 65 
lat wzrośnie w najbliższych 20 latach od 115 milionów do 
około 240 milionów25. Chiny zbliżają się pod względem 
struktury demograficznej do Europy, choć na o wiele niż-
szym poziomie dobrobytu. Europa stała się bogata, zanim 
się zestarzała. Chinom grozi, że się zestarzeją, zanim zdo-
łają się wzbogacić. Dlatego przywództwo polityczne sta-
wia zdecydowanie na to, żeby oprzeć wzrost gospodarczy 
na nowej podstawie, zwiększając wydajność i innowacyj-
ność Chin. Z ekologicznego punktu widzenia jest to dobra 
wiadomość, ponieważ intensywność wykorzystywania za-
sobów przez chińską gospodarkę będzie w perspektywie 
średnioterminowej spadać.

Jak dotąd chińska emisja CO2 wzrasta mniej więcej 
równolegle do wzrostu PKB. W ostatnim dziesięcioleciu 
dokładnie się ona podwoiła. Tym samym Chiny wyprze-
dziły Stany Zjednoczone jako kraj o największej emisji 

25 Ramesh Ponnuru, „China’s Population Crash Could Upend U.S. Policy”, 
www.bloomberg.com/news/2012-04-30/china-s-population-crash-
could-upend-u-s-policy.html. 
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dwutlenku węgla, jeśli nawet w przeliczeniu na głowę lud-
ności jest ona wyraźnie poniżej poziomu starych krajów 
uprzemysłowionych. Ale Chiny szybko doganiają je i pod 
tym względem. W roku 2011 ich emisja dwutlenku węgla 
wzrosła o 9,3% czyli o 720 milionów ton. Żeby uzmysło-
wić skalę, o którą tu chodzi: ten przyrost w Chinach jest 
niewiele niższy niż cała emisja CO2 w Niemczech w tym 
roku. Chiński cud gospodarczy oparty jest w głównej mie-
rze na energii uzyskiwanej z paliw kopalnych. Kraj ten 
spala mniej więcej połowę zużywanego na świecie wę-
gla. W roku 2011 udział węgla w ogólnym zużyciu ener-
gii wynosił 72%; co tydzień dołączane są do sieci nowe 
elektrownie węglowe o mocy około 900 megawatów. Jeśli 
nawet nowe elektrownie odznaczają się z reguły wyraźnie 
wyższym stopniem sprawności, to przecież zostaje w ten 
sposób z góry zaprogramowana przyszła emisja CO2. Jed-
nocześnie Chiny inwestują na wielką skalę w wydajność 
energetyczną i energie odnawialne. W roku 2011 Chiń-
ska Republika Ludowa wyprodukowała już 58 gigawatów 
energii w elektrowniach wiatrowych, to jest ćwierć gene-
rowanej na całym świecie energii z tego źródła. Zgodnie 
z planem, w roku 2015 ma być wyprodukowanych 100 
gigawatów prądu z turbin wiatrowych. W chwili obecnej 
wśród 10 największych na świecie producentów turbin 
wiatrowych znajduje się 5 przedsiębiorstw chińskich. Roz-
budowuje się sieć elektryczną, żeby siłę wiatru z rzadko 
zaludnionych rejonów zachodnich skierować w postaci 
prądu elektrycznego do ośrodków gęstego zaludnienia na 
wschodzie26. Zarazem Chiny są obecnie największym na 
świecie producentem ogniw słonecznych. Jak dotąd lwia 

26 Zob. Jonathan Watts, „China’s big spend on Green power”, w: Chinadia-
logue, 02.05.2012, www.chinadialogue.net. 
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część tej produkcji szła na eksport, zwłaszcza do Niemiec, 
które dzięki taryfom gwarantowanym na prąd słonecz-
ny stały się wiodącym rynkiem prądu słonecznego. Po-
średnio niemieccy konsumenci prądu sfinansowali też 
budowę chińskiego przemysłu energii słonecznej. Kiedy 
cena ogniw słonecznych radykalnie spadła, Chiny zaczęły 
rozbudowywać swoją własną produkcję prądu słoneczne-
go. Rząd postawił ambitne cele podniesienia wydajności 
energetycznej. „Trwały wzrost” stał się oficjalną koncepcją. 
Stoją za tym ważne gospodarcze racje. Spora część nomi-
nalnego wzrostu jest zżerana przez związane z dotychcza-
sowym modelem rozwoju straszliwe szkody wyrządzane 
środowisku i zdrowiu. Wang Yuqing, poprzedni wicedy-
rektor ministerstwa ochrony środowiska, szacuje straty 
wyrządzone środowisku w 2011 r. na 5-6% PKB; odpo-
wiada to ponad połowie wzrostu gospodarczego w owym 
roku27. Skażenie powietrza, wody i gleby zagraża zaopa-
trzeniu w wodę pitną, podminowuje gospodarkę i sprawia, 
że ludzie chorują. 40% rzek uważa się za zagrażające zdro-
wiu. 8 na 10 miast jest poniżej i tak niskich standardów 
jakości powietrza. Obszary dotknięte suszą poszerzają się, 
wzrasta zawartość metali ciężkich w glebie.

Jeśli Chiny chcą uniknąć zapaści ekologicznej i ekono-
micznej, muszą zmienić swój model wzrostu: od eksten-
sywnego do intensywnego wykorzystywania naturalnych 
zasobów, od rabunkowego gospodarowania człowiekiem 
i przyrodą do oszczędnej gospodarki, od dominacji ener-
gochłonnych gałęzi przemysłu do bardziej energicznego 
wzrostu usług i zaawansowanej technologii – tak, by w cią-
gu kilku dziesięcioleci kraj ten osiągnął poziom rozwoju, 
do którego Europa dochodziła przez przeszło 150 lat. Na 

27 Tamże.
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zjeździe partii w listopadzie 2012 r. kierownictwo chińskie 
uznało zachowanie równowagi ekologicznej za naglące 
zadanie partyjne. Delegaci jednogłośnie zaakceptowali 
wprowadzenie odpowiedniego ustępu do statutu partii 
komunistycznej. Zbudowanie „cywilizacji ekologicznej” 
ma być „długoterminowym planem o żywotnym znacze-
niu dla życia ludu i przyszłości narodu” i ma też na celu 

„uczynienie Chin piękniejszymi”28. Jednocześnie wzrasta 
oddolny nacisk przeciw dokonywanemu na ogromną skalę 
zanieczyszczaniu środowiska. Protesty przeciw rabunko-
wej pod względem ekologicznym gospodarce przybierają 
na sile. Tak więc w lipcu 2012 r. mieszkańcy wschodnio-
chińskiego miasta portowego Quidong bronili się przeciw 
budowie rurociągu, którym miałyby być odprowadzane 
do morza ścieki z oddalonej o około 100 kilometrów fa-
bryki papieru japońskiej firmy Oji Paper. Ludzie bali się, że 
trujące ścieki zniszczą łowiska, będące dla nich źródłem 
utrzymania. W protestach wzięło udział kilka tysięcy lu-
dzi. W ramach prowadzonej walki zaatakowali oni główną 
kwaterę władz miasta, zniszczyli komputery i poprzewra-
cali biurka. Burmistrz ostatecznie ogłosił zastopowanie 
projektu przed kamerami transmitującymi na żywo prze-
bieg konfliktu.

Dotychczasowy model wzrostu Chin, oparty na gospo-
darce rabunkowej, doszedł do swych ekologicznych i po-
litycznych granic. Obecne przejawy kryzysu związane są 
z przechodzeniem do nowego modelu wzrostu opartego 
na innowacji i jakości. O ile dotąd rozkwit gospodarczy 
prawie w całości opierał się na eksporcie, o tyle w przy-
szłości główną rolę będzie odgrywać popyt wewnętrzny. 

28 „China will die Umwelt schützen”, sprawozdanie w Die Welt 
z 15.11.2012, zob. www.welt.de/print/die_welt/politik/article111084414/
China-will-die-Umwelt-schuetzen.
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Chiny, jak zawsze, nie pozwalają już sobie narzucać recept 
z zewnątrz, ale potrafią się uczyć i są ambitne. Zachód 
powinien robić wszystko, żeby wesprzeć „Państwo Środka” 
na jego drodze od czarnego do zielonego supermocarstwa. 
Gdyż w obliczu ogromnych skutków ekologicznych, jakie 
powoduje „odcisk stopy” tego olbrzyma, w interesie całe-
go świata leży, żeby Chiny nie powtarzały wszystkich grze-
chów starych krajów uprzemysłowionych, lecz tak szybko, 
jak to tylko możliwe, dokonały skoku w post-kopalnianą 
przyszłość.

glObalizacja

Przy tym wszystkim Chiny są tylko pionierem drogi roz-
woju o znacznie szerszym zasięgu, zaznaczającej się za 
sprawą ekonomicznego rozkwitu kontynentów południo-
wych. Globalizacja, która otrzymała nowy impuls wskutek 
zawalenia się „światowego systemu socjalistycznego” na 
początku lat 90., sprzyja procesowi nadrabiania zaległości 
dawnego Trzeciego Świata w stosunku do krajów uprze-
mysłowionych o ustalonej pozycji. Globalizacja umożliwia 
przeniesienie zaawansowanej wiedzy, nowoczesnych tech-
nologii i metod zarządzania bez konieczności przecho-
dzenia długiej, okrężnej drogi. Wielonarodowe koncerny 
nie tylko rozlokowują swoje miejsca produkcji po całej 
kuli ziemskiej, ale też umiędzynarodawiają swoje oddzia-
ły do spraw rozwoju. Otwarte rynki kapitałowe sprzyjają 
splataniu się starych i nowych gospodarek narodowych. 
Komunikacja on line i systemy logistyczne o światowym 
zasięgu stanowią system nerwowy światowego podziału 
pracy. Chiny przeobrażają się ze światowego warsztatu 
roboczego w kraj zaawansowany technicznie. Już teraz 
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kształcą więcej inżynierów niż Stany Zjednoczone. Na 
Targi Hanowerskie 2012 przybyło z Chin 500 wystawców 
na ogólną liczbę 5 tys. Do roku 2020 Chiny chcą stać się 
ośrodkiem innowacji numer jeden. Jest to cel ambitny, ale 
jak najbardziej realistyczny. Korea Południowa pokazała, 
jak w ciągu czterech dziesięcioleci można dokonać sko-
ku od kraju rolniczego do kraju zaawansowanej techniki. 
Indie stały się centrum przemysłu informatycznego w za-
kresie oprogramowania i usług internetowych. Brazylia 
rozwija się jako wielkie mocarstwo energetyczne z aspira-
cjami do tego, by również samodzielnie przetwarzać swoje 
bogactwo surowców. W dochodzie na głowę ludności Bra-
zylia już w roku 2010 znajdowała się przed Rosją; około 
połowa ludności z rocznym dochodem przekraczającym 
5 tys. dolarów może być już zaliczona do klasy średniej.

Drugą stroną tego rozwoju jest utrata monopolu tech-
nologicznego przez stare kraje uprzemysłowione. Amery-
kański guru zarządzania Vijay Govindarajan mówi o „od-
wróconym kierunku wprowadzania innowacji”: nowe pro-
dukty i usługi wynajdywane są w coraz większym stopniu 
w rozwijających się krajach Południa i stąd rozchodzą się 
na cały świat. Również dobra o wysokiej wartości nie są 
już domeną Północy. Samochody, maszyny, chemikalia, 
komputery, telefony komórkowe, elektronikę użytkową, 
oprogramowanie, ogniwa słoneczne i turbiny wiatrowe 
produkuje się na całym świecie. W coraz większym stop-
niu rynki wschodzące występują jako konkurenci na ryn-
ku eksporterów. Tak więc Chiny w roku 2011 wyeksporto-
wały już 850 tys. samochodów, przede wszystkim na inne 
rynki wschodzące – o 50% więcej niż w roku poprzednim.
Kto już wie o tym, że również produkcja farmaceutyków 
zaczęła się w ostatnim czasie przenosić do Azji? Już nie  
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Niemcy, lecz Chiny i Indie są dziś „apteką świata”29. Stany 
Zjednoczone sprowadzają już z obu tych krajów prawie 
90% swoich substancji farmaceutycznych, natomiast w Eu-
ropie ich udział wynosi od 45 do 70%. Nadal główną zaletą 
chińskich wytworów jest ich atrakcyjna cena, ale produ-
cenci z jasną świadomością celu pracują nad poprawą ich 
jakości i wizerunku.

Zapewne rewolucja w międzynarodowym podziale pra-
cy nigdzie nie jest w bardziej drastyczny sposób widocz-
na niż w Wielkiej Brytanii, macierzy uprzemysłowienia. 
Tam, gdzie kiedyś kwitła produkcja tekstyliów, stali, loko-
motyw, okrętów i samochodów, przetrwały jeszcze tylko 
resztki produkcji przemysłowej. Jeszcze na początku lat 
50. ćwierć całego światowego eksportu przemysłowego 
pochodziło z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj ten udział spadł 
do poziomu poniżej 3%. Na przemysł wytwórczy przypa-
da jeszcze całe 10% brytyjskich wyników gospodarczych 
(w Niemczech jest to 23% – przemysł niemiecki mógł się 
utrzymać na rynku światowym jako dostawca dóbr wyso-
kiej wartości). Wraz z przemysłem została zdziesiątkowa-
na również brytyjska klasa robotnicza o bogatej tradycji; 
związki zawodowe straciły swoją dawną siłę. O ile w 1952 
r. było w przemyśle jeszcze 8,5 miliona miejsc pracy, 60 
lat później zostało ich już tylko 2,5 miliona. Równolegle 
coraz bardziej się rozchodziły dochód i majątek. W lon-
dyńskim City, jednym z wiodących centrów finansowych 
świata, aż do pęknięcia wielkiej bańki finansowej wypłaty 
premii stawały się coraz obfitsze, natomiast liczba pracu-
jącej biedoty (working poor) wzrastała. W całej Europie 

29 Tak twierdzi Matthias Braun, członek kierownictwa koncernu farmaceu-
tycznego Sanofi-Aventis, w artykule zamieszczonym w pracy zbiorowej 
Die Modernität der Industrie, wyd. Birger P. Priddat i Klaus-W. West, 
Marburg 2012, s. 295.
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przepaść pomiędzy ponadnarodowymi elitami a tymi, 
którzy przegrali w ogólnoświatowej konkurencji ośrod-
ków gospodarczych, coraz bardziej się pogłębiała. Kto po-
siada kwalifikacje, na które jest popyt, jest wielojęzyczny 
i mobilny, czerpie korzyści z nowego, kosmopolityczne-
go świata gospodarki. Kto natomiast ma do zaoferowa-
nia niewiele więcej niż swoją fizyczną siłę roboczą, ulega 
prekaryzacji: niestałe zatrudnienie, zarobki, które ledwie 
pozwalają utrzymać się przy życiu, bezrobocie i perspek-
tywa nędzy na starość są odwrotną stroną zglobalizowanej 
ekonomii, w której wiedza jest atutem, a siła robocza jest 
dostępna w wielkiej obfitości.

Nic dziwnego, że wielka część ludności odnosi się do 
globalizacji lękliwie, a nawet negatywnie. We francuskich 
wyborach prezydenckich z początku 2012 r. w pierwszej 
turze antyglobalistyczne partie skrajnej prawicy i lewicy 
zgromadziły łącznie 30% głosów. Również obaj główni 
konkurenci François Hollande i Nicolas Sarkozy prześci-
gali się w protekcjonalnych zapewnieniach i obietnicach, 
że będą chronić Francję przed srogimi wiatrami globalnej 
konkurencji. A przy tym właśnie Francja stanowi prze-
konujący przykład niepowodzenia etatystycznej polityki 
przemysłowej. Udział państwa w kluczowych gałęziach 
przemysłu i karmienie ich papką zleceń i subwencji raczej 
sprzyja niż zapobiega porażce francuskiego przemysłu 
w globalnej rywalizacji. A przy tym ich udział w wytwarza-
niu dochodu przez gospodarkę krajową jest tak mały jak 
w Wielkiej Brytanii. Powinno to dać wiele do myślenia tym 
wszystkim, którzy najchętniej otoczyliby Europę płotem, 
żeby bronić naszego przemysłu przed międzynarodową 
konkurencją. Powrót do protekcjonistycznej polityki był-
by również czymś fatalnym pod względem politycznym. 
Połączenie produkcji i obiegu towarów w globalną sieć 
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powoduje nie tylko zależności gospodarcze. Dzięki proce-
sowi nieprzerwanej wymiany łączy ono państwa i narody 
świata; jest to podstawą, na której może się ukształtować 
rzeczywiste społeczeństwo światowe. Po raz pierwszy 
w historii komunikują się ze sobą nawzajem w wymia-
rze ponad kontynentalnym nie tylko dyplomaci i wąskie 
elity. Kosmopolityzm nie jest już tylko piękną ideą, lecz 
przeżywaną rzeczywistością dla studiujących i naukow-
ców, biznesmenów i inżynierów, menedżerów i artystów. 
Ale globalizacji polityki i kultury nie da się oddzielić od 
globalizacji gospodarczej – to raczej ona jest siłą napędo-
wą realnego kształtowania się „narodów zjednoczonych”.

Dalszym mile widzianym skutkiem integracji eko-
nomicznej o światowym zasięgu jest globalizacja norm 
i standardów. Dotyczy to norm prawa pracy – takich jak 
zakaz pracy dzieci, dopuszczalność związków zawodo-
wych albo regulacje w zakresie ochrony zdrowia w miejscu 
pracy – a także podwyższenia standardów ekologicznych. 
Jeśli nawet tak często schodzą poniżej dolnej granicy i tak 
brutalne są warunki pracy w wielu sweatshops (zakładach 
wyzyskujących siłę roboczą), w których produkowane są 
dobra konsumpcyjne na rynek światowy, to przecież ist-
nieją nie tylko globalne standardy ochrony pracy i śro-
dowiska, lecz również globalna opinia publiczna, która 
bije na alarm, gdy tylko wyjdą na jaw uchybienia. Euro-
pejskie i amerykańskie koncerny muszą uważać, żeby ich 
nie postawiono pod pręgierzem z powodu oburzających 
warunków pracy u ich poddostawców. Związana z tym 
utrata reputacji odbija się bezpośrednio na obrotach i zy-
sku. Poza tym każde przerwanie światowego łańcucha do-
stawy i produkcji prowadzi do dotkliwych strat. Dlatego 
przedsiębiorstwa takie jak Bayer albo BASF utrzymują na 
całym świecie takie same standardy w swych zakładach 
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produkcyjnych. Budując nowe fabryki w krajach rozwija-
jących się, nie uprawiają żadnego ekologicznego dumpin-
gu. Skutkiem umiędzynarodowienia jest raczej stopniowe 
upgrading [podnoszenie standardów] warunków pracy 
i ochrony środowiska.

nOwy cud gOspOdarczy i jegO cena

Integracja światowej gospodarki pozwoliła w ostatnich 20 
latach setkom milionów ludzi dojść do dobrobytu. Glo-
balny dochód na głowę wzrastał między 1960 a 2000 r. 
przeciętnie w tempie 2,5% na rok, z lekko wzrastającą ten-
dencją. Od tego momentu roczna stopa wzrostu zwięk-
szyła się do 3%. Globalny PKB wzrastał w ostatnim dzie-
sięcioleciu o równe 4% rocznie30. A przy tym wydajność 
gospodarki na kontynentach południowych (z wyjątkiem 
Afryki) wzrastała w tempie prawie trzy razy szybszym niż 
w Europie i Stanach Zjednoczonych. O ile w następstwie 
globalizacji nierówność w obrębie państw się powiększa, 
o tyle dystans pomiędzy starymi i nowymi krajami uprze-
mysłowionymi zmniejsza się. Udział biedoty w ludności 
świata maleje, klasa średnia się rozrasta31. Wskaźnikiem 
tego jest stroma krzywa wzrostu nowo zarejestrowanych 
samochodów w dawnym Trzecim Świecie. Chiny jako 
rynek samochodowy już wkrótce wyprzedzą całą Euro-
pę. W Indiach w pierwszym kwartale 2012 r. nowo włą-
czonych do komunikacji samochodów było więcej niż 
w Niemczech, a Brazylia już depcze im po piętach.

30 Jaeger, Wachstum – wohin?, s. 15.
31 Tamże, s. 20.
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Pomimo krańcowo nierównego podziału bogactwa na 
rynkach wschodzących dobrobyt wzrasta nie tylko na 
szczycie. Według danych Banku Światowego, w okresie od 
1992 do 2008 r. liczba ludzi, którzy muszą się utrzymywać 
za mniej niż 1,25 $ dziennie, zmalała z 41% do 22% ludno-
ści świata (w liczbach absolutnych z 1,9 do 1,3 miliarda). 
Liczba ludzi, którzy nie mają dostępu do czystej wody pit-
nej, zmalała do połowy. Tym samym dwa „milenijne cele” 
polityki rozwojowej zostały osiągnięte już na 5 lat przed 
założonym terminem. Również wyżywienie poprawiło się 
wyraźnie w skali świata w ciągu ostatnich 40 lat. Obec-
nie w Afryce wytwarza się o ¼ więcej żywności na głowę 
niż jeszcze w roku 1992, a w Ameryce Łacińskiej wzrost 
był nawet trochę wyższy. Grozi wprawdzie zatrzymanie 
procesu ograniczenia głodu z powodu wzrastających cen 
żywności, za które w znacznej mierze odpowiedzialny jest 
rosnący popyt na rośliny energetyczne (biopaliwa). Po tym 
jak liczba głodujących do roku 1997 spadła do poziomu 
820 milionów, od zapaści światowej gospodarki wskutek 
kryzysu finansowego 2008/2009 podniosła się ona ponow-
nie do przeszło miliarda. Skandal głodu jest skandalem 
ubóstwa: na świecie nie brakuje żywności, lecz dochodów 
po stronie biednych, które umożliwiałyby im jej kupno. 
Również zmiana klimatu przyczynia się do kryzysu gło-
du, ponieważ niesie ona ze sobą coraz częstsze anomalie 
pogody: tu okresy suszy, tam powodzie. Uderzają one tym 
silniej w biednych, że pomimo setek miliardów artykułów 
żywnościowych przeznaczonych na pomoc w rozwoju dla 
Trzeciego Świata gospodarka w wielu krajach była syste-
matycznie zaniedbywana. Wciąż jeszcze brakuje magazy-
nów, chłodni o wystarczającej pojemności i możliwości 
transportowych.
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Jednak społeczna i gospodarcza tendencja jest dla 
miliardów ludzi pozytywna. Rosnąca ich liczba uzysku-
je dostęp do zdobyczy nowoczesnego życia – takich jak 
elektryczność, ogrzewane mieszkania, obfite wyżywienie, 
wyższe wykształcenie, lokomocja, profesjonalna medycy-
na, wolny wybór konsumencki. Od 1992 r. zużycie ener-
gii na głowę rosło przeciętnie o 5% na rok. Poziom wy-
kształcenia podnosi się zarówno w szerokim przekroju jak 
i na szczycie, śmiertelność wśród dzieci spada. Odwrotną 
stroną tego pasma sukcesów jest wzrastające parcie na za-
soby naturalne. Według Programu Środowiskowego Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych UNEP (United Nations 
Environment Programme) od roku 1992 utracone zostały 
dalsze trzy miliony kilometrów kwadratowych pierwot-
nej puszczy. Odpowiada to powierzchni ośmiokrotnie 
większej od Niemiec. Przede wszystkim w Ameryce Po-
łudniowej i Afryce wyrąb i gospodarka żarowa dewastują 
lasy deszczowe. Podczas gdy standard życiowy większości 
ludzi podwyższa się, w ciągu minionych 20 lat zniknął co 
ósmy gatunek zwierząt. Rozrastanie się obszarów zasie-
dlonych i gospodarczych coraz bardziej zawęża przestrzeń 
życiową flory i fauny. Wraz z uprzemysłowieniem rynków 
wschodzących wzrasta również emisja CO2. Według Mię-
dzynarodowej Agencji Energetycznej wzrosła ona w la-
tach 1992-2011 od 22 do 31,6 miliardów ton. Szczegól-
nie silny był ten wzrost w Chinach, których gospodarka 
jak dotąd opiera się przede wszystkim na elektrowniach 
węglowych. Mniej więcej połowę światowego wydobycia 
węgla spala się w Chinach.

Błogosławieństwo i przekleństwo, postęp społeczny 
i zagrożenie dla jego trwałości idą ręka w rękę. Rozwiąza-
niem tego dylematu nie może być zastopowanie rozwoju. 
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Chodzi raczej o to, żeby w trwały sposób zapewnić speł-
nienie obietnicy „dobrobytu dla wszystkich”.

Tym samym określone zostaje prawdziwe wyzwanie: 
w jaki sposób potężny wzrost dóbr i usług, jaki będzie 
miał miejsce w nadchodzących dziesięcioleciach, można 
skierować na drogę, która mu zapewni trwałość? To za-
pewne prawda, że zwielokrotnienie dzisiejszego zużycia 
węgla oraz ropy naftowej, zagospodarowania przestrzeni, 
strumienia odpadów i emisji dwutlenku węgla zepchnę-
łoby świat w piekielną czeluść. Istotnie, spełnienie nie-
kończącego się żądania „Więcej tego samego” przekracza 
granice wytrzymałości naszej planety. Koncepcja „ekolo-
gicznego skutku” polega na szacowaniu, jak się ma obecne 
zużycie zasobów do zdolności regeneracyjnej ziemskiego 
systemu ekologicznego32. Zasadniczym wskaźnikiem jest 
powierzchnia ziemi potrzebna do tego, żeby zrekompen-
sować obecne zużycie środowiska. W rezultacie współ-
czynnik przekroczenia już przez ludzkość ekologicznej 
wytrzymałości Ziemi wynosi 1,5. Ale ta ogólna liczba 
przesłania jaskrawe różnice pomiędzy różnymi częścia-
mi Ziemi. Gdyby dokonać globalizacji obecnego zużycia 
energii i zasobów przez Stany Zjednoczone, potrzeba by 
było jeszcze siedmiu „dodatkowych planet”. Europa wciąż 
jeszcze utrzymuje się na poziomie czterech kul ziemskich. 
Czysto ilościowe rozważanie wprowadza w istocie w błąd: 
wielkość wywieranego przez nas ekologicznego skutku za-
leży nie tyle od wielkości ogólnej wydajności gospodarczej, 
ale raczej od sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy. 
To przede wszystkim wysoko uprzemysłowione, względ-
nie zamożne społeczeństwa roszczą sobie jak dotąd prawa 

32 Zob. www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_ 
basics_overwiew/.
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do lwiej części zasobów naturalnych i nasycają atmosfe-
rę gazami cieplarnianymi. Dlatego muszą one kroczyć 
na czele procesu przechodzenia do gospodarki łagodnej 
dla zasobów i neutralnej, jeśli chodzi o dwutlenek węgla. 
Jednak rynki wschodzące, z Chinami na czele, w szybkim 
tempie zwiększają ekologiczne skutki swojej działalności 
gospodarczej. Jeśli pójdą one tą samą drogą, którą stare 
narody uprzemysłowione doszły do bogactwa, to przyczy-
nią się w przyszłości w decydującym stopniu do zrujno-
wania planety. Dlatego jedne i drugie kraje stoją wspólnie 
przed wyzwaniem, by oprzeć swoją gospodarkę na nowej, 
trwałej podstawie.

Przeciętny wzrost od 3 do 4% oznacza podwojenie PKB 
w czasie krótszym niż 20 lat. Nie jest to bynajmniej pro-
gnoza nierealistyczna. Dochód na głowę Stanów Zjed-
noczonych wzrasta od 200 lat (!) w tempie zaledwie 2% 
rocznie. Nowe kraje uprzemysłowione zdecydowanie 
przekraczają ten poziom (w Chinach jest to obecnie 7-8%). 
Jednocześnie ludność świata wzrośnie do połowy stule-
cia o około 2 miliardy. Niezależnie od tego, że przesadny 
wzrost w krajach rozwijających się wykazuje tendencję 
do spłaszczania się i przebiega w sposób coraz bardziej 
kryzysowy, w nadchodzących latach należy założyć idącą 
ostro w górę dynamikę wzrostu33. Nawet raczej sceptyczny, 
zapowiadający gigantyczne kryzysy nowy raport dla Klu-
bu Rzymskiego na temat świata w roku 2052 zakłada, że:
– światowy PKB wzrośnie do tego czasu ponad dwukrot-

nie (w wielkościach realnych)

33 Carlo Jaeger, ekonomista Poczdamskiego Instytutu Badania Skutków 
Zmian Klimatu, spodziewa się, że nominalny światowy PKB wzrośnie 
do połowy stulecia sześciokrotnie, od około 65 bilionów obecnie do 400 
bilionów dolarów.
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– wydatki konsumpcyjne na głowę zwiększą się od obec-
nych, wynoszących przeciętnie 7,5 dolarów, do 12 tys. 
dolarów rocznie

– roczne inwestycje wzrosną przeszło trzykrotnie 
– globalne zużycie energii zwiększy się o ponad 50%.

Te prognozy sytuują się w pobliżu dolnej granicy ana-
logicznych scenariuszy np. Banku Światowego albo Or-
ganizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 
Przypuszczalnie powinniśmy zakładać zdecydowanie 
wyższe stopy wzrostu. Lwia część tego procesu wzrostu 
przypadać będzie na półkulę południową. Ale również 
Stany Zjednoczone pozostaną rosnącym olbrzymem, choć 
liczba ich mieszkańców wzrośnie do roku 2050 prawdopo-
dobnie zaledwie do 400 milionów. W gospodarkach ryn-
kowych opartych na przedsiębiorczości wzrastająca podaż 
siły roboczej pociąga za sobą również podniesienie poten-
cjału wzrostu. O tyle należy założyć, że Stany Zjednoczone 
i Europa w średnim dystansie czasowym będą się rozwijać 
gospodarczo w bardzo różny sposób. „Stara Europa” nie 
stanowi modelu dla świata na najbliższą przyszłość, lecz 
jest przypadkiem szczególnym. Jest tak również w porów-
naniu z innymi krajami, w których wzrost ludności zbliża 
się do punktu kulminacyjnego. Jeśli nawet ich demogra-
ficzna krzywa wzrostu stopniowo się spłaszcza, to będą 
one usilnie starały się utrzymywać swój wzrost gospodar-
czy na możliwie jak najwyższym poziomie, żeby poprawić 
swój standard życiowy i podołać wzrastającym kosztom 
starzenia się ludności.

Bez względu na kryzysy światowa gospodarka w nad-
chodzących dziesięcioleciach wciąż jeszcze będzie się 
rozwijać: Podsumowując, będzie znaczny wzrost dóbr 
i usług. Sama tylko liczba nowych budynków, które będą 
powstawać do połowy stulecia, odpowiada mniej więcej 
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obecnemu stanowi, związanemu z gwałtownym rozra-
staniem się miast. Również nasilenie przenoszenia się 
nad wodę, na wieś i na świeże powietrze będzie wzrastać 
wykładniczo, podobnie jak popyt na artykuły spożywcze. 
Przy naszym obecnym systemie energetycznym i zużyciu 
zasobów nie da się temu wszystkiemu podołać. Kontynu-
owanie dzisiejszego modelu wzrostu doprowadziłoby do 
przekroczenia granic wytrzymałości Ziemi. Zerowy roz-
wój nie jest żadnym rozwiązaniem. Jeśli nie chcemy hołdo-
wać cynicznemu fatalizmowi, czekając na to, że ludzkość 
zostanie zmuszona przez gwałtowne kryzysy do zachowa-
nia miary dopuszczalnej z ekologicznego punktu widze-
nia, to pozostaje jako jedyna możliwość zawczasu przed 
tym uciec, dokonując oddzielenia wzrostu gospodarczego 
od eksploatacji przyrody. To jest istota zielonej rewolucji 
przemysłowej, o której traktuje ta książka.

czy półnOc musi się kurczyć, żeby 
pOłudnie mOgłO wzrastać?

Większość orędowników „dobrobytu bez wzrostu” przy-
znaje, że jeszcze przez pewien czas należy godzić się na 
gospodarczy wzrost krajów rozwijających się. Ale nie do-
tyczy to wysoko rozwiniętych społeczeństw uprzemysło-
wionych. Bogate kraje tego świata powinny raczej ogra-
niczyć swoją konsumpcję, żeby umożliwić najuboższym 
wydobycie się z biedy. Dla radykalnego kaznodziei cywi-
lizacyjnego zwrotu, Rudolfa Bahro, ten argument znaczy: 

„Solidarne rozwiązanie konfliktu pomiędzy Północą a Po-
łudniem wymaga w sposób nieunikniony, żeby nasza ma-
szyna produkcyjna nie powiększała się, ale malała, jeśli 
suma tego, co wszyscy muszą mieć, ma nie przekroczyć 
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dopuszczalnych granic, wyznaczonych przez skończo-
ność Ziemi.”34 Z tej perspektywy suma tego, co materialnie 
możliwe, jest wartością stałą, która określona jest przez 
wydajność systemu Ziemi, tzn. jego wytrzymałość na ob-
ciążenie. Ta granica jest już przekroczona. Światowej spra-
wiedliwości można uczynić zadość tylko poprzez redy-
strybucję tego, co jest do dyspozycji: wzrost gospodarczy 
na Południu wymaga jego kurczenia się na Północy.

Ma to urok moralnego rygoryzmu i politycznej rady-
kalności. Ale przesłanka nie jest poprawna, a konkluzja 
nie ma sensu. Ziemia jest skończona tylko w sensie prze-
strzennym, a nie pod względem potencjału produkcyjnego, 
który bierze się ze współdziałania energii słonecznej, foto-
syntezy i wynalazczości ludzkiej. Również z granic obcią-
żenia atmosfery nie da się wyprowadzić żadnej absolutnej 
granicy dla gospodarczego wzrostu. Decydująca dla kli-
matu nie jest objętość lecz intensywność emisji dwutlenku 
węgla naszego sposobu produkcji. W odwróceniu znaczy 
to, że samo tylko „mniej produkować, mniej konsumo-
wać” nie może zapobiec ekologicznej ruinie. O ile mniej 
zużycia zasobów i emisji CO2 spodziewamy się w wyni-
ku samoograniczenia się przez zamożne kraje? 20%? To 
byłoby już prawie na poziomie Grecji. Celem założonym 
przez politykę klimatyczną w stosunku do państw OECD 
jest jednak redukcja gazów cieplarnianych rzędu 90%. Na-
wet przy optymistycznej kalkulacji wyrzeczenie się może 
spowodować tylko ułamek koniecznego ekologicznego 
odciążenia. Lwią część trzeba osiągnąć przez innowacje 
dotyczące produktu i procesu.

34 Rudolf Bahro: Elemente einer neuen Politik. Zum Verhältnis von Ökologie 
und Sozialismus, Berlin 1980, s. 194.
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„Mniej tego samego” (mniej podróżować, mniej kon-
sumować, mniej komfortowe mieszkanie) nie uratuje 
planety. Decydujące znaczenie ma zmiana procesu pro-
dukcji, systemu energetycznego, rolnictwa, komunikacji 
i urbanistyki – zwłaszcza w sytuacji przesunięcia dyna-
miki wzrostu na półkulę południową. Na Republikę Fe-
deralną przypada na razie jeszcze 2,5% światowej emisji 
gazów cieplarnianych z tendencją nadal malejącą. Udział 
całej Unii Europejskiej wynosił w 2010 r. 13%, a do 2030 r. 
spadnie zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agen-
cji Energii do 9%. Tymczasem w przypadku Chin jest to 
niemal 25%, co oznacza wzrost o ponad 200% od roku 
1990. Wiara w to, że Europejczycy mogą zrekompenso-
wać wzrost emisji CO2 w krajach rozwijających się przez 
wyrzeczenia w konsumpcji, jest nie z tego świata. Stanom 
Zjednoczonym nikt zresztą na serio nie wystawi takiego 
rachunku. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby udało się 
w sposób radykalny zredukować zużycie zasobów przez 
Północ i jednocześnie skierować rozwój Południa na trwa-
łą drogę.

Jak by na to nie patrzeć, nie ma żadnego sensu, mając 
na względzie kraje Południa, liczyć na obniżenie stan-
dardu życia w starym świecie uprzemysłowionym. Któż 
chciałby zalecić 500 milionom Europejczyków tak znacz-
ne obniżenie własnej konsumpcji, żeby przez to uzyskać 
wystarczającą wolną przestrzeń dla poprawy standardu 
życiowego miliardów ludzi w krajach rozwijających się? 
Za pomocą samej tylko redystrybucji bogactwa między 
zamożnymi i najbiedniejszymi osiągnęłoby się jeszcze nie-
wiele: Światowa emisja gazów cieplarnianych musi spaść 
o połowę, aby utrzymać zmianę klimatu w rozsądnych 
granicach. Tak bezczelny program polityki oszczędnościo-
wej byłby wszystkim innym niż wzorem do naśladowania 
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dla pnących się w górę społeczeństw Południa. Trzeba od-
wrócić podejście do sprawy. Przekonamy kraje rozwijające 
się do wkroczenia na drogę ekologiczną tylko wtedy, kiedy 
nie będzie się to wiązać z utratą dobrobytu. Dopóki sta-
wiamy znak równości pomiędzy spóźnioną redukcją zu-
życia zasobów i emisji a spadkiem wytwarzania wartości, 
zamykamy drogę do globalnego sojuszu klimatycznego.

Nie znaczy to, że zmiany w stylu życia są bez sensu. 
Trzeba coś zrobić przede wszystkim w odniesieniu do 
naszych zwyczajów żywieniowych i komunikacyjnych: 
jedzenie mniej mięsa zalecane jest zarówno ze względów 
zdrowotnych jak i ekologicznych, a przestawienie się 
z prywatnego samochodu osobowego na kombinację pu-
blicznych środków komunikacji, roweru, wypożyczonego 
samochodu i starego dobrego chodzenia na piechotę jest 
przynajmniej w miastach bardziej efektywne i zarazem 
tańsze. Tematem nie ma być pseudo moralne ogranicze-
nie naszych życzeń i potrzeb, lecz zdrowe i bogate odży-
wianie i bardziej inteligentny sposób lokomocji. Ekologia 
i hedonizm nie wykluczają się, tak samo jak techniczne 
innowacje i zmiany zachowań. Nie powinniśmy mydlić 
sobie i innym oczu: lwia część wymaganego odciążenia 
ekosystemu musi pochodzić z nieustannego poprawiania 
efektywności wykorzystywania zasobów i z przestawienia 
się na energie odnawialne.

Taka dokładnie nauka płynie też z międzynarodowych 
pertraktacji klimatycznych. Światowy szczyt klimatyczny 
w Kopenhadze, któremu towarzyszyły wielkie oczekiwa-
nia, rozbił się w roku 2010 przede wszystkim o to, że ani 
rynki wschodzące, ani Stany Zjednoczone nie były goto-
we do zaakceptowania obowiązujących górnych granic 
ich emisji CO2, ponieważ upatrywały w tym ogranicze-
nie swoich szans rozwojowych. Trzymały się one wciąż 
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jeszcze wyobrażenia, że wzrastający dobrobyt idzie ręka 
w rękę ze wzrastającą emisją CO2. Ochrona klimatu ma 
szansę tylko wtedy, gdy ten znak równości można będzie 
przekreślić. Dopiero wtedy nastąpi globalny zwrot ku sta-
bilizacji klimatu Ziemi, kiedy główni aktorzy przekona-
ją się, że możliwy jest wzrost dobrobytu przy malejącym 
zużyciu zasobów. Ottmar Edenhofer, główny ekonomista 
Poczdamskiego Instytutu Badania Skutków Zmian Klima-
tu i jeden z czołowych przywódców Międzynarodowego 
Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC), kładzie nacisk 
na to, że „zielony wzrost” nie może zastąpić światowego 
paktu klimatycznego, który wyznaczyłby obowiązujące 
górne granice emisji gazów cieplarnianych. Ale i na od-
wrót, prawdą jest również, że bez przekonujących przy-
kładów realizacji przyjaznego dla środowiska wzrostu nie 
dojdzie do żadnej tego rodzaju zmiany strategii. W gospo-
darce tak samo jak w polityce klimatycznej punkty cięż-
kości przesuwają się coraz bardziej od starych ku nowym 
krajom uprzemysłowionym. W roku 2008 Chiny po raz 
pierwszy wyprzedziły w emisji CO2 Stany Zjednoczone, 
a trzy lata później ta ich emisja była już półtora razy więk-
sza. A przy tym Chiny są tylko pionierem fali industrializa-
cji, która ogarnęła dawny Trzeci Świat. Jest ona zarówno 
przed nimi jak i po nich oparta na energii uzyskiwanej 
z paliw kopalnych. W obliczu szybkiego wzrostu emisji 
gazów cieplarnianych w nowych krajach uprzemysłowio-
nych dotychczasowe kalkulacje na ograniczenie zmiany 
klimatu do dwóch stopni Celsjusza są już makulaturą35. 
Jeśli nie chcemy popaść w chaos i utracić kontroli nad sy-
tuacją, musi zdecydowanie wzrosnąć tempo ekologicznej 

35 Zob. Wołanie na alarm redaktora Die Zeit, Franka Drieschnera, w wy-
daniu z 11.10.2012: „Der große Selbstbetrug”, www.zeit.de/2012/41/
Vier-Grad-Klimapolitik-Klimawandel.
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innowacji, żeby zastąpić paliwa kopalne energią odnawial-
ną i wielkimi krokami zmierzać do obniżenia emisji CO2. 
O ile stara Europa w ogóle jeszcze wchodzi w rachubę 
jako zalecany model, musimy my właśnie pokazać, jak to 
się robi. Zamiast odczepiać nas od globalnego wzrostu, 
Europa powinna postawić sobie za punkt honoru, żeby 
stać się pionierem zielonego wzrostu. Mamy do tego naj-
lepsze przesłanki: wysoką świadomość ekologiczną lud-
ności, szerokie spektrum know-how w przedsiębiorstwach 
i instytutach badawczych, wysoko wykwalifikowaną klasę 
robotniczą i szeroki wachlarz instrumentów do wspiera-
nia przyjaznych środowisku technologii i produktów.

wzrOst i pOstęp spOłeczny

Niezależnie od tego, jakie ze zwyczajowych kryteriów się 
przyjmie, czy to będzie spodziewana długość życia, czy 
śmiertelność dzieci, poziom wykształcenia, opieka zdro-
wotna, prawa kobiet czy też wolności demokratyczne – 
rozwój gospodarczy ostatnich 200 lat szedł ręka w rękę 
ze społecznym postępem. Najpewniejszą jego miarą jest 
przypuszczalnie przeciętna spodziewana długość życia. 
Wzrosła ona w skali świata tylko od połowy ubiegłego 
stulecia od 45 do 67 lat dla mężczyzn i od 48 do 72 lat dla 
kobiet. W roku 1950 tylko 1% ludności mógł oczekiwać, 
że będzie żył przeszło 70 lat, dziś jest to 57%. Społecz-
ne bogactwo jest wprawdzie dzielone bardzo nierówno, 
ale też położenie klas pracujących poprawiło się stopniu 
nieoczekiwanym. Z perspektywy robotnika dniówkowego 
z wczesnego okresu uprzemysłowienia większość dzisiej-
szych robotników świata zachodniego prowadzi bajeczne 
życie. Dotyczy to zarówno ich prywatnego stylu życia, jak 
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i ich praw społecznych i politycznych: pięciodniowy ty-
dzień pracy, gwarantowany coroczny urlop, kontynuacja 
wypłaty pensji przez pracodawcę w przypadku choroby, 
opieka medyczna w szerokim zakresie, wykształcenie 
szkolne i szanse na awans, prawo wyborcze i możliwość 
energicznego występowania w obronie własnych intere-
sów bez narażania się na spałowanie albo wtrącenie do 
więzienia. Wystarczy tylko pójść do dowolnego muzeum 
historycznego, żeby przekonać się na własne oczy, jak ba-
jeczna wprost poprawa położenia klas pracujących mia-
ła miejsce przez ostatnie 150 lat. Historia industrializacji 
w Europie była pomimo wszystkich niesprawiedliwości hi-
storią cywilizacyjnego postępu. Powtarza się ona właśnie 
w innych częściach świata. Wszystko to byłoby nie do po-
myślenia bez potężnego wzrostu wydajności pracy i nie-
ustannego procesu technicznych unowocześnień, które 
poziom społecznego bogactwa podniosły na nigdy dotąd 
nieznane wyżyny. Na tej podstawie powstało państwo 
socjalne jako zinstytucjonalizowany kompromis klasowy. 
Długotrwały wzrost gospodarczy umożliwił społeczną 
ugodę w postaci wzrastającej płacy i państwowej polityki 
redystrybucji. Stworzył on zarazem podstawę dla krótsze-
go czasu pracy i uczestnictwa rosnących warstw ludności 
w wykształceniu i kulturze.

Ta historia jeszcze się nie zakończyła. Dla miliardów 
ludzi właśnie dopiero się zaczęła. Ich aspiracje, ich dąże-
nie do lepszego życia dla siebie i własnych dzieci napę-
dzają światowy wzrost gospodarczy. I na odwrót, wzrost 
gospodarczy jest podstawą dla rosnących inwestycji w wy-
kształcenie, zdrowie, lepsze zaopatrzenie w wodę, a tym 
samym dla wzrastającej spodziewanej długości życia 
i lepszej jakości życia. Wszędzie na świecie daje się za-
obserwować związek pomiędzy wzrastającym poziomem 
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wykształcenia kobiet, materialnym dobrobytem rodzin 
i stopą urodzin. Szczególnie wysoką stopę urodzin (idącą 
przeważnie ręka w rękę z wysoką śmiertelnością wśród 
dzieci) wykazują najbiedniejsze kraje rozwijające się.

W ostatecznym rachunku to nie państwa określają, 
czy gospodarka rozrasta się czy się kurczy. To zależy od 
chłopów, którzy zwiększają swoje zbiory, od kobiet, któ-
re podejmują małą działalność gospodarczą, od imigran-
tów, którzy stwarzają sobie nowe warunki egzystencji, od 
sklepikarzy, którzy rozszerzają swoją ofertę, i od przedsię-
biorców, którzy inwestują w nowe produkty i usługi. Po-
lityka może wspierać albo hamować dynamikę gospodar-
czą. Korupcja, niepewność prawna, wysokie zadłużenie 
państwa, rażąca nierówność w posiadaniu ziemi i majątku 
podkopują wzrost gospodarczy. Inwestycje w kształcenie 
i zdrowie, stabilny system energetyczny i dobre połączenia 
komunikacyjne są siłą napędową wzrostu. Ale czynnikiem 
decydującym są ludzie, którzy przystępują do urzeczy-
wistniania swoich marzeń. Dotyczy to w każdym razie 
społeczeństw opartych na gospodarce rynkowej, w któ-
rych decydującymi podmiotami są producenci i konsu-
menci. Czyż mamy próbować zahamować to dążenie do 
poprawy własnej sytuacji życiowej, stłumić chęć na coś 
nowego i powstrzymać ducha przedsiębiorczości, by do-
prowadzić do zerowego wzrostu gospodarczego? Byłoby 
to ze strony sytej Północy nie tylko aroganckie posunięcie 
wobec głodnego Południa. Byłby to również z ekologicz-
nego punktu widzenia samobój. Kryzysu ekologicznego 
nie da się bowiem przezwyciężyć przez zatrzymanie go-
spodarki, lecz tylko przez przyspieszoną zmianę struktu-
ralną i wysokie tempo innowacji. Potrzebujemy nie mniej, 
lecz więcej wynalazczości i przedsiębiorczości.
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Nie jest rozstrzygnięte, czy przyszłość dla większości 
ludzi świata będzie lepsza niż przeszłość. Ale fatalizm 
jest tak samo złym doradcą jak ufność, że wszystko ja-
kimś sposobem będzie już dobrze szło. Żeby dobrze szło, 
potrzeba zasadniczych zmian na wszystkich poziomach 
polityki, gospodarki i naszej kultury codziennej. Na przy-
kładzie wyżywienia świata przedstawia się to tak, że nawet 
dla 9 miliardów ludzi, którzy już wkrótce będą żyć na Zie-
mi, będzie wystarczająco dużo do jedzenia, jeśli wzrosną 
inwestycje w infrastrukturę rolnictwa w krajach rozwija-
jących się i poprawią się metody uprawy tak, by udało się 
powstrzymać erozję gleby, i jeśli produkcja biopaliw nie 
będzie rosnąć kosztem wyżywienia świata. Wskutek kon-
kurujących ze sobą roszczeń do powierzchni lądowych 
konieczna będzie również rekultywacja jałowych gleb. Ta-
kie ustawienia zwrotnic nie są sprawą błahą, zwłaszcza że 
czas, jaki pozostaje do dyspozycji, żeby zapewnić podsta-
wy do życia wzrastającej ludności świata, jest już względ-
nie krótki. Ale jest to wykonalne. Zamiast ze zmarszczo-
nym czołem ostrzegać przed „urojeniem wykonalności”, 
potrzebujemy światłej kultury postępowania, znajdującej 
rozwiązania dla problemów ludzkości, które sama sobie 
je stwarza.

zmiana demOgraficzna

Gdyby chodziło tylko o Europę Zachodnią, to dzielni bo-
jownicy zwalczający „urojenie wzrostu” mogliby się od-
prężyć. Ważne rzeczy dzieją się gdzie indziej. Jest w tym 
pewna ironia, że krytyka wzrostu wzbudza najsilniejszy 
oddźwięk tam, gdzie wzrost gospodarczy dokonuje się już 
tylko z wielkim trudem. W Republice Federalnej Niemiec 
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odnotowujemy spadek stopy wzrostu od przeciętnie 8,2% 
w latach 50. do 1,1% w okresie od 2000 do 2010 r. Wpraw-
dzie nie wynika z tego, że nie będzie znowu okresów bar-
dziej dynamicznych, lecz będzie to zależało, jak widzie-
liśmy, w decydującym stopniu od innowacyjności i dzia-
łalności inwestycyjnej. Długotrwały wzrost światowej 
gospodarki stwarza właśnie dla przemysłu niemieckiego 
dobre szanse. Jednak zmiana demograficzna w Europie 
tłumi potencjał wzrostowy. Wiąże się to przede wszystkim 
z drastycznym spadkiem ludności zdolnej do działalności 
zarobkowej, który już się zaczął. W nadchodzących la-
tach ten trend jeszcze bardziej się nasili. Na chwilę obec-
ną Europa jest pod względem demograficznym przypad-
kiem szczególnym. Tylko Japonia znajduje się aktualnie 
w porównywalnej sytuacji: daleko posunięte starzenie się 
społeczeństwa przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby 
ludności. W Stanach Zjednoczonych wprawdzie również 
zwiększa się udział starszych, ale w ramach w dalszym 
ciągu rosnącej ogólnej liczby ludności.

Wprawdzie wciąż na nowo występują fazy, w których 
całe kraje zostają dotkliwie zdziesiątkowane wskutek ka-
tastrof naturalnych, epidemii, nadmiernego zużycia za-
sobów ekologicznych, polowania na niewolników albo 
pustoszących wojen, ale po raz pierwszy w historii ludz-
kości w większości europejskich państw rozpoczął się 
długotrwały spadek liczby ludności w czasach znaczne-
go dobrobytu i trwałego pokoju. Odwraca to całkowicie 
dotychczasowy wzorzec ewolucji. Dotąd wzrost ludności 
szedł równolegle z rozwojem sił wytwórczych, od rozwoju 
rolnictwa aż do nowoczesnego przemysłu. Lepsze odży-
wianie, higiena i nowoczesna medycyna przyczyniły się do 
ograniczenia śmiertelności dzieci i wydłużenia spodzie-
wanej długości życia.
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Ogół ludności ok. 8000 przed Chrystusem szacowany 
jest na 20 milionów. Na przełomie starej i nowej ery było 
to mniej więcej 200 milionów. Próg miliarda został osią-
gnięty około roku 1830. Od powstania w zamierzchłych 
czasach homo sapiens upłynęło mniej więcej milion lat. 
Ale rozwój demograficzny przyspieszył w sposób zawrot-
ny dopiero w trakcie industrializacji: w roku 1930 ludność 
świata liczy już 2 miliardy ludzi. Na wzrost o kolejny mi-
liard potrzeba już było tylko 30 lat, następnie 15, potem 13, 
dalej 12 i wreszcie mniej więcej 11, by dojść do obecnego 
stanu 7 miliardów ludzi. Im szybsze jest tempo gospodar-
czego, technicznego i kulturalnego rozwoju, tym szybciej 
wzrasta również ludność świata36. 

Odtąd, jeśli zgodzić się z prognozami demografów, 
wzrost ludności znowu się spowolni. Wraz ze wzrostem 
dobrobytu, poziomu wykształcenia i działalności zarob-
kowej kobiet stopa urodzeń maleje; w niektórych krajach 
spada ona nawet poniżej stopy reprodukcji, która jest 
konieczna do utrzymania liczby ludności (przeciętnie 
2,3 dziecka na kobietę). Dotyczy to nie tylko większości 
państw europejskich, lecz również Rosji, a od początku 
obecnego stulecia także Chin. Tym niemniej ludność 
świata będzie jeszcze przynajmniej do połowy stulecia 
nadal wzrastać. Odnośne prognozy przewidują do tego 
czasu wzrost ludności przynajmniej do 9 miliardów. Rów-
nież w Chinach, pomimo rygorystycznej kontroli urodzin, 
należy oczekiwać wzrostu ludności do 1,4-1,5 miliarda 
mieszkańców. Dla naszego tematu zasadnicze znaczenie 
ma przewidywalny wzrost chińskiego potencjału o kolej-
ne 250 milionów ludzi, dla których trzeba będzie znaleźć 

36 Grafik przedstawiający wzrost ludności świata: www.faw-neu-ulm.de/
sites/default/files/Weltbev%/C3%B6lkerung.pdf.
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miejsca pracy i dochody. Jasne jest, że w tym stanie rzeczy 
chiński rząd (każdy chiński rząd) będzie w dającym się 
przewidzieć czasie trzymać się swojej polityki wzrostu37. 
Przeszło połowa światowego wzrostu ludności będzie 
miała przypuszczalnie miejsce w Afryce. Bez trwałego 
wzrostu gospodarczego większość ludzi w krajach rozwi-
jających się nie będzie miała żadnej szansy na wydobycie 
się z biedy i niepewności własnej egzystencji. 

W Niemczech ludność według szacunków Federalne-
go Urzędu Statystycznego od dzisiaj do połowy stulecia 
zmaleje od około 82 do zaledwie 69 milionów. Szacuje 
się przy tym na 100 tys. osób roczny napływ imigrantów. 
Jeśli zaś saldo imigracyjne się podwoi, będzie to około 74 
milionów38. Gdyby utrzymała się obecna stopa urodzin 
1,4 dziecka na kobietę, to struktura wieku społeczeństwa 
radykalnie by się zmieniła. Jeżeli w roku 2000 na 100 osób 
w wieku produkcyjnym przypadały 23 osoby w wieku po-
wyżej 65 lat, to w połowie stulecia przypadałoby ich 5739. 
Potencjał zarobkowy (określany jako liczba ludzi między 
30 a 65 rokiem życia), przy założeniu obecnej nadwyż-
ki imigracyjnej, zmaleje od dzisiejszych 50 milionów do 
35-39 milionów. Natomiast liczba ludzi ponad 80-letnich 
wzrośnie od zaledwie 4 milionów w 2005 roku do 10 mi-
lionów w roku 2050.

37 Zob. studia Berlińskiego Instytutu Ludności i Rozwoju na temat rozwoju 
zaludnienia w Chinach, www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/
handbuch_texte/PDF_Taubmann_Bevoelkerungsentwicklung_China.
pdf.

38 Federalny Urząd Statystyczny, Bevölkerung Deutschlands bis 2050, 
Wiesbaden 2006, s. 5.

39 Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego: online dossier „De-Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego: online dossier „De-
mografische Wandel in Deutschland”, www.bpb.de/politik/innenpolitik/
demografischer-wandel/75997/soziale-auswirkungen.
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W liczbach tych tli się zarzewie poważnych konfliktów 
pomiędzy pokoleniami przy podziale. Przy jednocze-
snym spadku realnej wydajności gospodarki byłyby one 
nieuniknione. Również starzejące się społeczeństwo po-
trzebuje wzrostu, żeby przebudować swoją infrastrukturę, 
zmodernizować gospodarkę narodową i zagwarantować 
wysoki standard socjalny. Skoro zaś potencjał zarobkowy 
znacząco maleje i zarazem zwiększa się liczba ludzi wy-
magających opieki, to tym bardziej takie społeczeństwo 
zdane jest na wysoką produktywność. Żeby zniwelować 
skutki zmiany demograficznej, potrzebujemy jako działań 
zabezpieczających:
– silniejszego otworzenia się Europy na imigrację mło-

dych, gotowych do pracy ludzi
– wyższej stawki wynagrodzenia dla kobiet
– uelastycznienia granicy wieku i wyższej stawki wyna-

grodzenia dla starszych pracobiorców
– kultury uczenia się przez całe życie
– dużej gotowości do oszczędzania w celu sfinansowania 

inwestycji produkcyjnych i stworzenia dodatkowego 
prywatnego zabezpieczenia na starość.
Równolegle (nie alternatywnie!) do energicznej polityki 

innowacyjnej musimy zacząć od zredukowania zależności 
naszego społeczeństwa od wzrostu. Umożliwi to wresz-
cie obniżenie zadłużenia państwa. Wysoki dług publicz-
ny wymaga możliwie wysokiego wzrostu gospodarcze-
go. W przeciwnym razie grozi zły koniec z drakońskim 
podwyższeniem podatków i ostrymi cięciami w świad-
czeniach socjalnych. Dlatego pozbycie się długów musi 
mieć pierwszeństwo przed nowymi ustawami o świadcze-
niach. Gospodarka narodowa, która wzrasta już bardzo 
umiarkowanie, musi również ograniczyć liczbę roszczeń 
płatniczych kierowanych do kas publicznych. Wydłużenie 
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okresu aktywności zawodowej i ucięcie dynamicznego 
wzrostu rent nie są popularne, ale są konieczne. Ubezpie-
czenia społeczne powinny być dostosowane do świadczeń 
ubezpieczenia emerytalnego. Wobec wykazującej tenden-
cję spadkową liczby ludzi prowadzących działalność za-
robkową finansowanie zadań publicznych nie może już 
odbywać się poprzez podatki i obciążenia nakładane na 
dochody z pracy. Będzie ono w przyszłości przesuwać się 
w kierunku podatków za zużywanie i wykorzystywanie 
zasobów. Musi również zwiększyć się wkład dochodów 
z majątku. W wyniku zmiany demograficznej zdolność 
państwa socjalnego do świadczeń będzie się ostatecznie 
wyczerpywać. Tym ważniejsza staje się zdolność społe-
czeństwa do samopomocy. Zaangażowanie obywatelskie, 
działalność honorowa, inicjatywy sąsiedzkie i projekty 
spółdzielcze staną się ważniejsze niż dotąd.

Co warto podkreślić: zmniejszenie zależności od wzro-
stu nie oznacza rezygnacji z szans rozwojowych. W świe-
cie, który będzie się charakteryzował ostro idącym w górę 
popytem na dobra i usługi, Europa może i musi pozostać 
w grze jako oferująca trwałe produkty i rozwiązania pro-
blemów. W przeciwnym razie grozi opadająca spirala z za-
ostrzającymi się konfliktami przy podziale kurczącego się 
produktu krajowego. Decydującym punktem orientacyj-
nym nie jest przy tym absolutna wielkość produktu kra-
jowego brutto, lecz wydajność gospodarki w przeliczeniu 
na głowę ludności. Dopóki pozostaje ona na wysokim po-
ziomie (i jeszcze wzrasta, jak to tylko możliwe), dopóty 
również kurczące się społeczeństwo może zachować swój 
dobrobyt.
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Rozdział 2/ 
Granice wzrostu – wzrost granic

Kiedy w 1972 r. grupa naukowców skupiona wokół Den-
nisa L. Meadowsa opublikowała na zlecenie Klubu Rzym-
skiego studium pod tytułem The Limits to Growth, wybu-
chła bomba40 . Książka ta należy do tych rzadkich publika-
cji, o których można powiedzieć, że zmieniły nasze spoj-
rzenie na świat. Została sprzedana w 12 milionach egzem-
plarzy i przetłumaczona na ponad 30 języków. Wszystkie 
wielkie czasopisma i magazyny poświęciły jej omówienia 
w czołówce. A gdy były wiceprezydent Stanów Zjedno-
czonych Al Gore ruszył 35 lat później do walki ze zmianą 
klimatu ze sloganem Niewygodna prawda na ustach, tym 
bardziej zrobiło się głośno o tej dawnej publikacji. Stała 
się ona biblią światowego ruchu na rzecz ochrony środo-
wiska. Metafora „granice wzrostu” weszła do powszech-
nej praktyki językowej, a sam Meadows stał się uznanym 
naukowo-moralnym autorytetem.

Nawet jeśli przepowiednie z 1972 r. się nie sprawdziły, 
należy dziś do common sense na znacznie szerszą skalę 
niż Ruch Zielonych to, że jest „niemożliwy nieograniczo-
ny wzrost na ograniczonej planecie”. Kto przeciwstawia 
się temu, twierdząc, że granice wzrostu gospodarczego 
w żadnym razie nie są z góry daną na mocy praw przyrody 

40 Dennis Meadows, Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome 
zur Lage der Menscheit, Stuttgart 1972.
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wielkością stałą, lecz mogą być przesuwane dzięki ludzkiej 
wynalazczości, naraża się na to, że zostanie ekskomuni-
kowany jako heretyk. A przy tym sami autorzy raportu 
wskazywali na to, że chodziło o scenariusze, które mogą, 
ale nie muszą się zdarzyć: „Czy ma to znaczyć, że faktycz-
nie ludzkości pisany jest wzrost aż do pewnej optymalnej 
wartości, a następnie cofnięcie się do marnej formy egzy-
stencji? Tylko wówczas, gdy obowiązujące dziś założenia 
dotyczące rozwoju również w przyszłości pozostaną obo-
wiązujące. Mamy wystarczająco wiele dowodów ludzkiej 
inteligencji, wynalazczości i zdolności do przystosowania 
się.” Modelowa symulacja dotycząca świata powinna „być 
stosowana jako narzędzie do przetestowania możliwego 
wpływu postępu technicznego na granice wzrostu”41.

Chociaż wołanie na alarm z roku 1972 było nader sku-
teczne, nawet jeśli sam Meadows widzi dziś siebie jako 
wołającego na puszczy, którego przestrogi były rzucaniem 
grochem o ścianę, to czy ma on rację ze swoim ponurym 
bilansem? Świat nie wyrzekł się złotego cielca wzrostu. 
Z małymi wyjątkami państwa nie mogły się porozumieć 
co do obowiązującej ugody w sprawie ochrony środowiska 
naturalnego. Wielkie ekologiczne trendy są nadal nega-
tywne: emisja gazów cieplarnianych wzrasta, wymiera-
nie gatunków postępuje dalej, lasy deszczowe kurczą się, 
skażenie mórz szkodliwymi substancjami zwiększa się, 
degradacja gleb rolniczych postępuje i poszerzają się ob-
szary dotknięte suszą. Wszystko to się sprawdza. Szykuje-
my sobie ekologiczne i społeczne kataklizmy na ogromną 
skalę, popychani do tego przez wzrost populacji Ziemi 
i konsumpcyjną cywilizację, której apetytu na „więcej” nie 
sposób powstrzymać. 

41 Tamże, s. 115.
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Czynnikiem niedocenianym przez Meadowsa – zarów-
no wówczas, jak i dziś – są siły przeciwne, które działa-
ją już wszędzie: setki tysięcy naukowców, którzy pracują 
nad przyjaznymi dla środowiska technologiami i produk-
tami; niezmierzona liczba towarzystw ekologicznych i ini-
cjatyw obywatelskich, które popychają naprzód politykę 
i gospodarkę; przedsiębiorstwa, które współzawodniczą 
w dziedzinie ekologicznych innowacji; rozszerzanie za-
kresu ustawodawstwa dotyczącego środowiska i tworzenie 
profesjonalnych instytucji zarządzających środowiskiem; 
wzrastająca wrażliwość opinii publicznej na kwestie ekolo-
giczne i dorastanie nowego pokolenia, dla którego ekologia 
nie jest już obcym słowem. Bilans ekologiczny ostatnich 
40 lat jest z pewnością bardzo mieszany. Po stronie „ma” 
możemy zanotować, że w znacznej mierze zostały wyeli-
minowane z produkcji przemysłowej substancje szkodliwe 
dla ozonu. Następnie, że nastąpiła na wielkich obszarach 
Europy i Ameryki Północnej poprawa jakości powietrza. 
Stan biologiczny naszych rzek i jezior jest wyraźnie lep-
szy niż w latach 70. Bilans środowiskowy przemysłu che-
micznego, niegdyś jednej z najbrudniejszych i najbardziej 
obfitującej w wypadku gałęzi przemysłu, stale się popra-
wia. Skażenie metalami ciężkimi, gigantyczny problem 
w latach 60. i 70., zostało z powodzeniem zahamowane. 
W rolnictwie postępuje się ostrożniej z pestycydami. Szko-
dliwe dla zdrowia substancje, takie jak azbest lub DDT, 
zostały w wielu krajach wyeliminowane. Została w nowy 
sposób zorganizowana gospodarka odpadami, dzikie wy-
sypiska śmieci zostały usunięte, wartościowe materiały 
zbierane są osobno i poddawane recyklingowi. Również 
rodzime lasy – które przed 30 laty zdawały się skazane na 
zagładę – odrodziły się, powierzchnia lasów w Europie 
wzrasta. Bezpieczeństwo żywności, pomimo wszystkich 
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kasandrycznych głosów, wzrosło. Zużycie energii w wie-
lu przedsiębiorstwach zmalało, pomimo wzrostu produk-
cji. Wstrzymane zostało budowanie nowych elektrowni 
atomowych, podczas gdy energie odnawialne są w stanie 
dynamicznego rozkwitu. Równolegle do postępów ekolo-
gicznych przeciętna oczekiwana długość życia na świecie 
od pierwszego wydania Granic wzrostu wzrosła o 10 lat, 
a śmiertelność dzieci zmalała o prawie 2/3.

Wszystko to są rezultaty, w których osiągnięciu tezy 
Klubu Rzymskiego odegrały niemałą rolę. O tyle miały 
one bez wątpienia wielką siłę sprawczą, przyczyniając się 
do uruchomienia procesu ekologicznej przebudowy spo-
łeczeństwa przemysłowego. Pytanie brzmi, czy ten proces 
transformacji odpowiednio szybko będzie posuwał się na-
przód i osiągnie przewagę, zanim kryzysy ekonomiczne 
rozwiną cały swój impet. W pierwszej fazie polityki eko-
logicznej, która zaczęła się w latach 70., chodziło przede 
wszystkim o to, żeby zahamować zanieczyszczanie po-
wietrza, uratować lasy i rzeki przed biologiczną śmiercią 
i zapanować nad klasycznymi szkodliwymi substancjami 
społeczeństwa przemysłowego, takimi jak metale ciężkie, 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, trujące chemikalia. Obec-
nie główne zadanie brzmi: podnieść w ogromnym stopniu 
wydajność wykorzystania zasobów i przyspieszyć przesta-
wienie się na energie odnawialne.

dygresja: najpierw umiera las,  
pOtem człOwiek

Kto jeszcze sobie przypomina wzburzenie z powodu 
umierania lasu, które dominowało w Niemczech przede 
wszystkim w pierwszej połowie lat 80. i dodało skrzydeł 
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rozwojowi ruchu zielonych? „Na każdym wierzchołku jest 
trucizna”, napisał Stern w roku 1981. Spiegel dorzucił do 
tego artykuł zamieszczony w czołówce. Opierał się on na 
opublikowanym już w roku 1979 studium gleboznawcy 
z Getyngi, Bernarda Ulricha, który przepowiadał obumar-
cie w ciągu 5 lat znacznych części niemieckiego zasobu 
lasów. Faktycznie straty, jakie poniosły lasy w znacznych 
częściach Środkowej i Północnej Europy w latach 70., 
osiągnęły wielkie rozmiary. Były one przede wszystkim 
skutkiem emisji dwutlenku siarki przez elektrownie i za-
kłady przemysłowe, które były porozmieszczane na wiel-
kich obszarach Europy. Pojęcie „kwaśnych deszczy” było 
wówczas znane niemal każdemu dziecku. Również tlenki 
azotu, ozon i metale ciężkie sprawiły lasom kłopot. Czę-
ściowa przestarzałość i błędne gospodarowanie (mono-
kultury) dodatkowo pogłębiły problemy. Przy pierwszym 
ogólnofederalnym dochodzeniu szkód doznanych przez 
lasy z roku 1984 oszacowano liczbę drzew leśnych, które 
ucierpiały, na 1/3. Jednak pod pojęcie „nowego rodzaju 
szkód leśnych” podciągnięto wiele różnych zjawisk. Dra-
matyczne obrazy łysych świerków, martwych gałęzi i dziu-
rawych wierzchołków drzew, które poruszyły ówczesną 
opinię publiczną, pochodziły przeważnie z terenów Harzu 
albo Rudaw Czeskich, które szczególnie silnie ucierpiały 
wskutek dymiących gazów z elektrowni spalających wę-
giel brunatny w ówczesnej Czechosłowacji, NRD i RFN. 
Wzburzenie z powodu nieuchronnego na pozór umierania 
lasu nie wzięło się więc z powietrza. Jednak kiedy temat 
ten rozpalał w Niemczech umysły (we Francji „umieranie 
lasu” pozostało zawsze obcym słowem), następował już 
zwrot ku lepszemu.

W skali globalnej zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki 
osiągnęło już swój najwyższy punkt w roku 1973. Było 
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ono tematem na sztokholmskiej konferencji poświęconej 
środowisku, która stała się punktem wyjścia dla szeregu 
układów w sprawie ograniczenia szkodliwych substan-
cji. W roku 1979 uchwalona została konwencja genewska 
w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza 
na dalekie odległości. Nabrała ona mocy w roku 1983 jako 
pierwszy obowiązujący prawnie instrument międzynaro-
dowy do zmniejszenia emisji szkodliwych dla powietrza 
substancji. Dołączony do niej został protokół helsiński 
uchwalony w roku 1985, dotyczący ograniczenia emisji 
siarki przynajmniej o 30%, a także uchwalone w roku 1988 
kolejne porozumienie w sprawie ograniczenia emisji tlen-
ków azotu (protokół sofijski). W ten sposób protesty prze-
ciwko umieraniu lasów stały się wyzwalaczem pierwszej 
serii układów multilateralnych w sprawie ochrony środo-
wiska. W połączeniu z całym szeregiem zarządzeń krajo-
wych doprowadziły one do efektywnej redukcji substancji 
szkodliwych dla powietrza i poprawy stanu zdrowia lasów. 
Urządzenia filtrujące dla elektrowni i fabryk, katalizatory 
dla samochodów, wapnowanie wielkich obszarów leśnych 
odniosły swój skutek. Emisja dwutlenku siarki spadła o ba-
jeczną wielkość 88%, tlenków azotu o połowę42. Również 
upadek państw bloku wschodniego i szlaban dla elektrow-
ni węglowych na terenie byłej NRD doprowadził do ogra-
niczenia zanieczyszczenia powietrza. 

W roku 2003 ówczesna federalna minister rolnictwa, 
Renata Künast, ogłosiła, zgodnie z orzeczeniami europej-
skich sąsiadów, że „umieranie lasów” się skończyło. Nega-
tywny trend został zahamowany. Stan lasów ustabilizował 
się, choćby nawet nadal były widoczne znaczne szkody 

42 Zob. Barbara Paul, Marcel Wagner, „Der kranke Wald: ein Mythos von 
gestern?“, www.swr.de/unser-wald/oekosystem/waldsterben-debatte/-/
id=3927758/nid=3927758/did=3873062/4di2nb/index.html.
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w części drzewostanu43. Również po tym, jak ekstremalnie 
gorące i suche lato 2003 r. dało się lasom mocno we zna-
ki, względnie szybko ich stan wrócił ponownie do normy. 
Największe zagrożenie dla ich zdrowia wynika obecnie 
ze zmiany klimatycznej. Będą je nękać wzrastające tem-
peratury, okresy suszy i gwałtowne burze. Ale nie umrą 

– przeciwnie, znowu rozszerzają się. W ostatnich dwóch 
dziesięcioleciach przybyło w całej Europie (nie licząc Ro-
sji) 17 milionów hektarów lasu, w Niemczech był to mi-
lion hektarów, bądź co bądź 10% całej powierzchni lasów. 
Lasy europejskie rosną dziś gęstsze i wyższe niż przed 20 
laty. Łącznie 56 milionów hektarów objętych jest ochroną 
przyrody, z czego około 30% w Rosji. Rocznie przybywa 
mniej więcej pół miliona hektarów44.

Jaka nauka płynie z tej historii? Zagrożenia dla środo-
wiska są dziś tak samo realne, jak były w roku 1972, kiedy 
po raz pierwszy zostały opublikowane Granice wzrostu. 
Jeśli nie będziemy im zapobiegać, grożą nam kataklizmy 
na ogromną skalę. Dlatego krytyka ekologicznego fata-
lizmu nie jest dawaniem wolnej ręki postępowaniu bez 
skrupułów „dalej w ten sam sposób”. Nie możemy zdać się 
na to, że wszystko będzie dobrze. Bez zasadniczych zmian 
procesu produkcji i produktów, systemu energetycznego 
i komunikacyjnego ryzykujemy, że zapanuje chaos. Sed-
nem sprawy jest że tak się stać może, ale nie musi. Kasan-
dra ma ważną rolę, żeby nami potrząsnąć. Ale to, czy jej 
proroctwa się spełnią, jest w naszych rękach.

Meadows i jego szkoła wnieśli zapewne niewielki wkład 
do strategii ekologicznej odnowy. Jeśli ekologiczne oca-
lenie zależy od tego, czy świat przestawi się w krótkim 
43 Zob. wwwde.wikipedia.org/wiki/Waldsterben.
44 Zob. www.spiegel.de/wissenschaft/natur/uno-bericht-europas-waelder-

wachsen-a-768498.html.
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czasie z modelu wzrostu na model samoograniczenia, to 
faktycznie pozostaje już mało nadziei na to, że da się jesz-
cze uniknąć zapaści cywilizacyjnej. Na najbliższe dziesię-
ciolecia wszystkie systemy są nadal zaprogramowane na 
wzrost. Chodzi więc w tym wszystkim o to, żeby wzrost 
realnej gospodarki uwolnić od zużywania przyrody, inny-
mi słowy o to, żeby ograniczyć negatywny wpływ ludzko-
ści na środowisko przy jednoczesnym wzroście dobrobytu 
szerokich mas. Co do tego punktu nie ma zgody. Dla Me-
adowsa wszelkie wysiłki, żeby ograniczyć zużycie środo-
wiska do poziomu trwałej równowagi, są w ostatecznym 
rezultacie daremnym trudem, dopóki nie nastąpi zwrot 
ku Mniej: przezwyciężenie światowego kryzysu jest z jego 
punktu widzenia możliwe tylko wtedy, gdy poziom kon-
sumpcji zamożnej części ludzkości zmniejszy się w sensie 
absolutnym. Skoro dziś to, czego żądamy od ekosystemu, 
przekracza już jego możliwości o 50%, to może pomóc tyl-
ko drastyczna redukcja produkcji i zużycia – i basta. Jest 
dla niego oczywiste, że rewolucja w zakresie wydajności 
i odnawialne energie nie mogą przejąć na siebie konsump-
cyjnego naporu wzrastającej ludności świata. Niepohamo-
wana konsumpcja pożera wszystkie osiągnięcia w zakre-
sie wydajności. Innowacje techniczne mogą ewentualnie 
odroczyć zapaść, ale nie mogą jej zapobiec. Pozostaje on 
co do tego wierny sobie od 1972 r. Już wówczas napisał, 
że „technologiczny optymizm jest nie tylko zwykłą, ale też 
najbardziej niebezpieczną reakcją” na „granice wzrostu”. 
Odwraca on uwagę od „głównego problemu, którym jest 
wykładniczy wzrost w obrębie ograniczonego systemu”45. 
Również państwowe rozporządzenia w kwestii środowi-
ska leczą według Meadowsa tylko symptomy choroby 

45 Tamże, s. 139.
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wzrostu, na którą zapadła nowoczesna cywilizacja. Oparty 
na wzroście typ gospodarki i sposobu życia skazany jest na 
to, że wcześniej czy później przekroczy zasadnicze granice 
ekosystemu. Następstwem tego są ciężkie kryzysy: klęski 
głodu, depresja gospodarcza, obniżenie się oczekiwanej 
długości życia. Cywilizacja ludzka cofnie się do modelu 
opartego na walce o przeżycie.

autOrytarna pOkusa ekOlOgii

Kiedy w roku 1972 ukazało się pierwsze wydanie Granic 
wzrostu, autorzy przepowiadali dla okresu od 2020 r. za-
łamanie w produkcji żywnościowej i przemysłowej na gło-
wę w wypadku, gdyby dalej następował niepohamowany 
wzrost gospodarki i ludności. Wówczas świat zacznie się 
chwiać na wszystkie strony ogarnięty rozległym kryzysem 
zasobów: wyczerpanie zasobów wody pitnej, spadek wy-
dobycia ropy naftowej, niedobór surowców przemysło-
wych, wyjałowienie terenów rolniczych i występujące na 
pewnych obszarach zanieczyszczenie powietrza dopro-
wadzą do kryzysu cywilizacyjnego. Z pewnym czasowym 
opóźnieniem spadnie oczekiwana długość życia, ludność 
świata zostanie zdziesiątkowana. Zalecone postępowanie, 
które grupa Meadowsa wyprowadziła ze swoich na po-
zór niewzruszonych modeli komputerowych, zmierzało 
do rygorystycznego ograniczenia życia gospodarczego 
i rozwoju ludności. Pozostawało ono przez to w ukrytym 
konflikcie z liberalnym porządkiem politycznym i ekono-
micznym. Jest godne uwagi, że ten autorytarny rys rapor-
tu (przynajmniej w obrębie ekologicznej wspólnoty) nie 
był w dyskusji prawie w ogóle podnoszony. A tymczasem 
ta autorytarna tendencja jest całkowicie logiczna, o ile 
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jedyny ratunek leży w „podporządkowaniu się zakreślo-
nym przez naturę granicom wzrostu”46. Jeśli podporząd-
kowanie się nie następuje dobrowolnie, to musi ono być 
wymuszone albo przez silne państwo, albo przez upadek 
cywilizacji przemysłowej. Ponieważ dla Meadowsa korzeń 
zła tkwi we wzroście, więc ekologicznej zapaści można 
uniknąć tylko poprzez przejście do „stanu równowagi”. 
Dotyczy to zarówno rozwoju liczby ludności, jak i dzia-
łalności gospodarczej. Wynika z tego, że: a) stopa urodzeń 
nie może być większa niż stopa zgonów, b) inwestycje nie 
mogą przekraczać zużycia kapitału47. Pierwsze wymaga 
restrykcyjnej polityki ludnościowej, drugie – daleko idącej 
kontroli państwowej nad gospodarką. Nietrudno się zo-
rientować, że takie społeczeństwo jest na wojennej stopie 
z indywidualną wolnością i gospodarką rynkową.

Dzisiaj dla Meadowsa przesunął się jedynie trochę mo-
ment czasowy, w którym nastąpi wielki krach. Do już 
kiedyś znanych czynników kryzysowych dochodzi jesz-
cze efekt cieplarniany, który przyspiesza globalny kryzys 
wody i żywności. Kiedy dostępne zasoby wody stają się 
skąpe, obniżają się również plony rolne. Zegar tyka. We-
dług Meadowsa wskutek nadmiernego zużycia planety 
dojdzie niechybnie do spadku produkcji przemysłowej 
i plonów rolnych. W konsekwencji również ludność świa-
ta zostanie zdziesiątkowana i sprowadzona do poziomu, 
jaki planeta może wytrzymać. Ponieważ ludzkość wyraź-
nie nie jest gotowa, żeby dobrowolnie pohamować swoje 
roszczenia, ograniczenie jej liczebności i jej konsumpcji 
wymuszone zostanie przez kryzysy ekologiczne. Wraz ze 
zmierzchem bogów nowoczesności przemysłowej grozi 

46 Tamże, s. 153.
47 Tamże, s. 146 i n.
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niebezpieczeństwo również demokracji i wolności: „Skoro 
fizyczne rezerwy planety się kończą, nie ma praktycznie 
żadnej szansy, żeby można było jeszcze posuwać się na-
przód z wolnością, demokracją i mnóstwem rzeczy niema-
terialnych, które cenimy”48. Wyobrażenie, że moglibyśmy 
utrzymać nasz standard życiowy, a tymczasem biedne na-
rody stopniowo by do nas dołączały, jest iluzoryczne, po-
dobnie jak nadzieja, że za pomocą „magii techniki” można 
uniknąć wielkiej zapaści. Mówienie o „trwałym rozwoju” 
jest dla Meadowsa tylko jeszcze jednym wielkim samo-
oszukiwaniem się. Na prewencyjną korekturę jest już za 
późno. Zostaje już tylko możliwość, że nasze społeczeń-
stwa przygotują się możliwie jak najlepiej na nadchodzące 
ekologiczne, gospodarcze i społeczne wstrząsy. Demokra-
cje są strukturalnie nastawione na nadużywanie ekosyste-
mu, ponieważ partie i rządy kupują sobie aprobatę wciąż 
nowymi dobrodziejstwami, których koszty przesuwane są 
w przyszłość. O tyle nagromadzenie ekologicznych dłu-
gów jest tylko odwrotną stroną wzrastających zadłużeń 
finansowych: Buy now, pay later. Meadows jest zasadniczo 
sceptyczny co do możliwości pogodzenia demokracji i sta-
bilności: „Ludzie mają zbyt krótki horyzont czasowy. Jeśli 
chcemy rozwiązać globalne problemy, np. problem zmiany 
klimatu, musimy mieć perspektywę czasową 30, 40 albo 50 
lat. Ale perspektywa, z jakiej myślą politycy, sięga tylko do 
następnych wyborów. Dlatego m.in. nie dochodzi do za-
warcia obowiązującego porozumienia w sprawie ochrony 

48 Dennis Meadows w wywiadzie dla Magazynu Muzeum Smitha, opub-
likowanego 16.03.2012, powiedział: „If the physical parameters of the 
planet are declining, there is virtually no chance that freedom, democ-
racy and a lot of the immaterial things we value will be going up.” www.
smithsonianmag.com/science-nature/Is-it-Too-Late-for-Sustainable-De-
velopment.html?c=y&page=1.
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klimatu”49. Mieszają się tu argumenty antropologiczne 
z powątpiewaniem, czy demokracje są w stanie przełożyć 
długoterminowe interesy dobra ogólnego na działanie po-
lityczne. Argument antropologiczny głosi: rzucamy dalej, 
niż możemy dostrzec. Znaczy to: stwarzamy ustawicznie 
długoterminowe skutki, których nie ogarniamy wzrokiem. 
A jeśli nawet je poznajemy, to nie jesteśmy w stanie zgod-
nie z tym działać, ponieważ całe nasze odczuwanie, my-
ślenie i działanie określone jest przez teraźniejsze impulsy: 
zaspokajanie potrzeb tu i teraz, konieczność szybkiej reak-
cji na budzące lęk zagrożenie albo pogoń za bezpośrednią 
przyjemnością. Austriacki filozof Günter Anders nazywa 
to „anachronicznością człowieka”50. 

Trudno nie dostrzec bijącego z tej tezy dogłębnego kul-
turowego pesymizmu, wręcz ekodarwinizmu: ludzkość 
wykroczyła już daleko poza granice wzrostu, a jednocze-
śnie nie jest zdolna do polityki odwrotu. Innowacja nie jest 
żadnym wyjściem. Dlatego zwrot ku Mniej musi zostać 
wymuszony przez kryzysy, podczas których ludzkość cof-
nięta zostanie do poziomu możliwej do utrzymania rów-
nowagi ekologicznej. Meadows nie jest przy tym w sta-
nie empirycznie i mentalnie uwolnić się od modelowania 
przyszłości na wzór teraźniejszości. Wprawdzie w swych 
obliczeniach uwzględnia on konsekwentnie podwyższenie 
efektywności wykorzystania zasobów i postępy w dziedzi-
nie energii odnawialnych, ale te postępy pozostają stop-
niowe. Mogą one tylko odroczyć upadek, ale nie mogą 
go powstrzymać, dopóki nie zostanie przerwany wzrost 
gospodarczy. Z tego punktu widzenia trwały wzrost jest 

49 Wywiad z okazji 40-lecia Limits to Growth, Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung z 4.03.2012, s. 43.

50 Günter Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Über die Seele im 
Zeitalter der zweiten industriellen Revolution, Monachium 1956.
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niemożliwością. W istocie jednak nie daje się oszacować 
wielkiego skoku w gospodarkę o charakterze ekologicz-
nym na podstawie status quo – zawiera ona na to zbyt 
wiele niewiadomych. Można tylko wzmacniać potencjały 
i tendencje zielonej rewolucji, które zaznaczają się już dziś. 
Czy rozwiną się one w sposób wystarczająco szybki, żeby 
zapobiec grożącym kataklizmom, nie jest pewne. Ale za-
wsze jest bardziej produktywne rozumieć przyszłość jako 

„uniwersum możliwości” (Ernst Ulrich von Weizsäcker) 
niż jako fatum. Meadows nie ma zrozumienia dla otwar-
tości przyszłości, dla zdolności rodzaju ludzkiego do 
przezwyciężania kryzysu niedoboru dzięki wynalazczości. 
Ale to właśnie zdolność do wprowadzania technicznych 
i społecznych innowacji wyodrębniła człowieka z przy-
rody. Dlatego też nie da się przepowiadać przyszłości na 
podstawie ekstrapolacji teraźniejszości.

Polemika z figurą myślową sztywnych granic wzrostu, 
którym ludzkość musi się podporządkować pod groźbą 
upadku, ma nie tylko znaczenie ekonomiczne. Kwestia, 
czy widzimy przyszłość jako otwartą, dającą się kształ-
tować przestrzeń, czy też jako okres strasznego niedobo-
ru, ma zarazem wielką wagę demokratyczno-polityczną. 
Norweski ekonomista Jørgen Randers, wieloletni towa-
rzysz i współautor Dennisa L. Meadowsa, w przyczynku 
z okazji 20-lecia światowego szczytu z Rio de Janeiro dał 
wyraz jawnej sympatii dla modelu autorytarnego51. Za-
ostrza on jeszcze bardziej argumentację Meadowsa, zgod-

51 Jørgen Randers, „Ein guter Diktator. Das ist der Gipfel”, Tagesspiegel 
z 17.06.2012, www.tagesspiegel.de/politik/rio-20-ein-guter-diktator-
das-ist-der-gipfel/6760528.html. Randers został wybrany do napisania 
następnego raportu z okazji 40-lecia Limits to Growth: 2052. Der neue 
Bericht an den Club of Rome. Eine globale Prognose für die nächsten 40 
Jahre, Monachium 2012.
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nie z którą demokracje przedstawicielskie nie są w stanie 
przełamać nastawienia na maksymalizację krótkotermi-
nowych korzyści w imię długoterminowych interesów ro-
dzaju ludzkiego. Rozwiązaniem dylematu przez Randersa 
jest „dobrotliwy dyktator”. Powołuje się przede wszystkim 
na starożytny Rzym, który w okresach wojny ustanawiał 
jedynowładcę, żeby „szybko, bez długich dyskusji podej-
mować decyzje”. Wybierane parlamenty mogłyby brać 
z tego przykład i powoływać na określony czas takiego 
dobrotliwego dyktatora, który miałby „dla dobra ludzi 
określać politykę klimatyczną”.

Czyta się to, oczom nie wierząc: leninowska teoria awan-
gardy w ekologicznej szacie. Bo Randers konsekwentnie 
wskazuje jako wzór Komunistyczną Partię Chin. Chiński 
aparat partyjny jest w jego oczach „dobrotliwym dyktato-
rem, który robi to, co słuszne, toteż nie mam tego za złe, 
że Partia przejmuje władzę”. Randers jest zafascynowany 
autorytarnym kierownictwem centralnym, które może re-
alizować wielkie projekty bez wielkich publicznych debat 
i nie licząc z tymi, którzy na tym ucierpią. Przychodzi 
mi przy tym na myśl słynna Zapora Trzech Przełomów, 
która w całym tego słowa znaczeniu zbudowana została 
bez względu na straty. Zalanych zostało 13 wielkich i 140 
mniejszych miast, a także 1350 wiosek. 1,2 miliona ludzi 
musiało porzucić swoje rodzinne strony z powodu utwo-
rzenia tam długiego na 600 kilometrów zbiornika. W cią-
gu 5 lat od jego ukończeniu w roku 2006 zostało prze-
siedlonych następnych 300 tys. ludzi. Publiczna krytyka 
tego projektu w stylu faraonów była zakazana, kto mimo 
to protestował, musiał się liczyć z więzieniem albo zama-
chami na zdrowie i życie. Po udzieleniu krytycznego wy-
wiadu dla pisma ARD Tagesthemen aktywista Fu Xiancai 
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został brutalnie pobity – jest od tej pory sparaliżowany 
od szyi w dół52.

Ale o tym Randers nie mówi. Jako godny pochwały przy-
kład przytacza budowę torów dla szybkich kolei: „wobec 
centralnych struktur decyzyjnych prawa do ziemi niektó-
rych żyjących tam ludzi nie mają mocy i nie mogą hamo-
wać postępu budowy. Szyny i drogi buduje się w niewia-
rygodnym tempie, choćby nawet kosztem interesów tych, 
których nie pyta się o zdanie”. No cóż, gdzie drwa rąbią, 
tam wióry lecą, nieprawdaż? 

Dla Randersa plusem jest nie tylko polityczny monopol 
KP Chin; również brak praworządności wydaje się mu za-
letą: gdzie nikt nie może z widokiem na sukces zaskarżać 
organów władzy, tam nie dochodzi też do opóźnień przy 
wykonywaniu mniej lub bardziej sensownych z ekologicz-
nego punktu widzenia decyzji. Tylko „dobrotliwy dyktator” 
może jednym pociągnięciem pióra zamknąć 100 przesta-
rzałych papierni i zamiast nich kazać zbudować olbrzymią 
fabrykę papieru utrzymującą najwyższy standard ochrony 
środowiska, nie musząc brać pod uwagę robotników, któ-
rzy stracili swoje miejsca pracy w dawnych fabrykach. Ko-
mentarz Randersa: „Te decyzje służą w sposób długoter-
minowy środowisku i w społeczeństwie demokratycznym 
trudno by je było zrealizować. Ma to w długiej perspek-
tywie wielkie ekologiczne zalety, ale wymiarze krótkoter-
minowym wyrządza szkodę niektórym ludziom.” I dobrze 
się składa, że nie ma tam również niezależnych związków 
zawodowych.

Randers kreśli różowy obraz pełnej gwałtownych 
sprzeczności sytuacji wewnętrznej Chin, twierdząc: 

52 Zob. hasło „Tama Trzech Przełomów” w wikipedii: www.pl.wikipedia.
org/wiki/Tama_Trzech_Przełomów.
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„Chińczycy rozwiązali problem klimatu”. Daleko im jeszcze 
do tego. Chińska emisja CO2 wzrasta w przybliżeniu w ta-
kim samym tempie jak ich wydajność gospodarcza; we-
dług oficjalnych danych o 7,5% rocznie w okresie czasu od 
1997 do 2010, nieoficjalne szacunki wychodzą od pozio-
mu 8,5%53. Natomiast emisja na głowę, wynosząca 7,2 ton, 
wypada znacznie powyżej średniej światowej. Wprawdzie 
udział energii odnawialnych wzrósł czterokrotnie od roku 
1992, ale węgiel wciąż stanowi kręgosłup chińskiego za-
opatrzenia w energię. Kierownictwo chińskie ma ambitne 
plany rozbudowy energetyki słonecznej i wiatrowej, pod-
niesienia sprawności energetycznej i zwiększenia zakresu 
ponownego zalesienia. Ale kraj jest jeszcze daleki od trwa-
łego rozwoju. Również wyobrażenie Randersa o Partii Ko-
munistycznej jako „dobrotliwym dyktatorze” odpowiada 
bardziej życzeniu niż rzeczywistości. Cechuje je ślepota 
na notoryczną korupcję i własne bogacenie się nomen-
klatury, co jest nieuchronnym skutkiem braku podziału 
władz, praworządności i publicznej kontroli. Wreszcie 
nie docenia on tego, że rzekoma zaleta „autokratyczne-
go rządzenia” prowadzi do tego, że krytyczne zarzuty nie 
przebijają się, alternatywy nie są w poważny sposób we-
ryfikowane, a podejmowane decyzje oparte są na uprosz-
czeniach. Dlatego w ostatecznym rezultacie postępowanie 
przemyślane jest bardziej efektywne niż metody autory-
tarne. Trwa ono dłużej, ale gruntowne rozważenie róż-
nych argumentów i interesów prowadzi też z reguły do 
lepszych rezultatów. A uwzględnienie głosów krytycznych 
daje szanse na ostateczny trwały konsensus zamiast tylko 
kreować zwycięzców i pokonanych.

53 Informacja ze Spiegel Online z 11.06.2012, www.spiegel.de/wissenschaft/
natur/forscher-entdecken-riesige-luecke-in-chinas-co2-bilanz-a-838183.
html.
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Nie można zaprzeczyć, że w demokracji parlamentarnej 
zawarte jest nieodłącznie dążenie do „Więcej”: tu rozbu-
dowa bazy przedszkolnej, tam zasiłki na opiekę, gwaran-
towane minimalne renty, ulepszone usługi pielęgnacyj-
ne, bezpłatne studia, nowe filharmonie, w razie potrze-
by nawet na kredyt. Kto nie spełnia oczekiwań, że każdy 
rząd dalej rozbudowuje państwo socjalne, musi liczyć się 
z odwołaniem przez wyborców. Jednak pesymiści tacy jak 
Meadows nie doceniają zdolności demokracji do samoko-
rektury, przeceniając zarazem przyszłość, jaką mają przed 
sobą autorytarne reżimy. Jest to robienie karykatury ze 
zdolności sądzenia obywateli, jeśli przedstawia się ich jako 
jedynie łowców okazji, którzy myślą wyłącznie o swojej 
krótkoterminowej korzyści. Oni oczywiście chcą, żeby ich 
informowano, dopuszczano do udziału i brano poważnie. 
I obstają przy tym, żeby sprawy szły w sposób właściwy, 
a obciążenia rozkładane dość uczciwie.

To, że Niemcy stały się pionierem ochrony środowi-
ska i inżynierii środowiskowej, jest rezultatem trwającej 
dziesiątki lat krytyki i opozycji. Kto podziwia autorytar-
ne reżimy, nie docenia znaczenia, jakie mają demokra-
tyczne mechanizmy sprzężenia zwrotnego dla procesów 
ekologicznej edukacji. Inicjatywy obywatelskie, krytyczne 
media, pluralizm polityczny i wolne wybory są kataliza-
torami zmiany, z których nie należy rezygnować. Z ogól-
niejszego punktu widzenia, wykraczającego poza tę funk-
cjonalną argumentacje, chodzi o zasadnicze ugruntowa-
nie ekologiczne polityki. Jej sensem i celem nie jest samo 
tylko przeżycie ludzkości. Stwierdzenie Hannah Arendt: 

„Celem wszelkiej polityki jest wolność”, dotyczy również 
zielonej polityki. Chodzi o zapewnienie przyszłym po-
koleniom wolności, tak by mogły one, wiodąc swe życie, 
stanowić o samych sobie. Ten cel musi określać również 
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środki naszej polityki. Kto flirtuje z modelami autorytar-
nymi, szkodzi sprawie ekologicznej.

czy wyczerpuje się paliwO  
spOłeczeństwa przemysłOwegO?

Główną tezą Limits to Growth było, że niedobór surow-
ców wymusi koniec wzrostu. Społeczeństwo przemysłowe 
podobne jest do pracującego na pełnych obrotach silnika, 
któremu w dającym się dokładnie przewidzieć terminie 
zabraknie paliwa. Zespół autorów badał wówczas 19 su-
rowców, istotnych dla nowoczesnego systemu przemysło-
wego. Przy 12 z nich dochodzą oni do wniosku, że – za-
kładając wzrost wykładniczy – w ciągu niecałych 40 lat się 
one wyczerpią. Nawet gdyby odkryto jeszcze 5 razy tyle, 
niż liczyły ich znane wówczas zasoby, to termin ten prze-
dłużyłby się tylko o kilka dziesięcioleci54. Tak czy owak 
należy się liczyć w przewidywalnym terminie z wyczerpa-
niem się rezerw aluminium, miedzi, złota, srebra, ołowiu, 
cynku, gazu ziemnego, ropy naftowej, rtęci, molibdenu, 
cyny i wolframu, czemu towarzyszyć będzie gwałtowny 
wzrost cen surowców. Faktyczny rozwój wykazuje jednak 
raczej ograniczoność takiego rodzaju prognoz niż na nie-
unikniony koniec wzrostu.

Klasycznym przykładem tego, jak można rozwiązać 
problemy niedoboru i środowiska przez zastąpienie, jest 
rtęć. Z powodu jej szkodliwości dla zdrowia znikła ona 
w znacznej mierze z baterii, plomb dentystycznych i ter-
mometrów. W rezultacie jej zużycie spadło od początku 
lat 70. o 98%, a jej cena o 90%. Natomiast zużycie złota od 

54 Meadows, Grenzen des Wachstums, s. 46 i n.
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opublikowania Granic wzrostu zwiększyło się w stopniu, 
który 8-krotnie (!) przewyższył znane wówczas rezerwy. 
Na początku lat 70. wynosiły one 10 980 ton. Odpowied-
nio do tego autorzy przepowiadali, że zapasy złota wy-
czerpią się najpóźniej pod koniec XX w. Faktycznie przez 
ostatnie 40 lat wydobyto go około 81 410 ton, a będące 
dziś do dyspozycji rezerwy złota szacowane są na 51 tys. 
ton. W przypadku złota jak i innych metali obserwuje-
my paradoksalne zjawisko, że wraz ze zużyciem wzrasta-
ją również znane rezerwy. Nie oznacza to, że ich zaso-
by są nieskończone. Ale nawet jeśli nie zostałyby odkryte 
żadne nowe miejsca występowania złota, to okres czasu, 
w którym złoto będzie jeszcze dostępne, można będzie 
przedłużyć daleko w przyszłość przez bardziej wydajne 
metody wydobycia, recykling i zastąpienie go czymś in-
nym. W przypadku miedzi w roku 1970 znane rezerwy 
wynosiły 280 milionów ton. Od tego czasu zużyto jej 400 
milionów ton, a zarazem rezerwy miedzi, jakie jeszcze są 
do dyspozycji, szacuje się obecnie na 700 milionów ton. 
Duński statystyk, Bjørn Lomborg, prawdziwe l’enfant ter-
rible w gronie ekologów, rozszarpał te daty na kawałki 
w eseju dla renomowanego amerykańskiego czasopisma 
Foreign Affairs55. Lomborg zapewne zdecydowanie prze-
sadza, kiedy wykorzystując fakt, że scenariusze upadku 
kreślone przez Klub Rzymski nie spełniły się, występuje 
jako bezwzględny obrońca wzrostu gospodarczego, bez 
zadawania pytania o sposób wzrostu. 

55 Bjørn Lomborg, „Environmental Alarmism, Then and Now”, Foreign 
Affairs lipiec/sierpień 2012, s. 24 i n. Lomberg bagatelizuje dramatyzm 
zmiany klimatu, a również degradację terenów rolniczych i zaczynający 
się kryzys wody w gęsto zaludnionych regionach. Właściwym proble-
mem środowiskowym jest jego zdaniem zanieczyszczenie powietrza, 
odpowiedzialne w wysokim stopniu za zachorowania i zgony na całym 
świecie.
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Wąskie gardła zaznaczają się tylko przy mało strate-
gicznych zasobach. W perspektywie średnioterminowej 
mogłoby dojść do krytycznej sytuacji z fosforem, kluczo-
wym składnikiem przy produkcji nawozów. Fosfat sprzyja 
wzrostowi roślin. Kulminacyjny punkt światowej produk-
cji mógłby zostać osiągnięty już około 2035 r., pełnego wy-
czerpania zasobów naturalnych oczekuje się – w zależno-
ści od kształtowania się popytu – za 80 do 120 lat56. Uprze-
mysłowione rolnictwo nie może się obejść bez nawozów 
fosfatowych. Autor science fiction Isaac Asimov określa 
fosfor jako „szyjkę od butelki życia”57. Ale też w przypad-
ku artykułów spożywczych straty materiałowe w długim 
łańcuchu produkcyjnym od kopalni aż do konsumentów 
są ogromne, szacuje się je na około 80%. Wypłukiwany 
fosfor przyczynia się do eutrofizacji wód. Odzyskiwanie 
surowca ze ścieków, osadów, gnojówek, resztek roślinnych 
i mączki kostnej jest jak dotąd nader rzadko praktykowa-
ne. Przy kurczącej się podaży i wzrastających cenach to 
się zmieni. Jeśli fosfor stanie się rzadki, notowania ekolo-
gicznych metod uprawy pójdą w górę. Kolejną alternatywą 
jest uaktywnienie obecnych w glebie trudno rozpuszczal-
nych fosfatów za pomocą bakterii rozpuszczających siarkę. 
Uwolniony przez nie kwas czyni związany w ziemi fosfat 
dostępnym dla korzeni roślin. Tym samym zapotrzebo-
wanie na nawozy sztuczne można by znacznie ograniczyć.

Podsumowując, prorokowany ostateczny kryzys surow-
cowy ani nie nadszedł, ani nie grozi nam w dającym się 

56 Zob. International Resource Politics, s. 22.
57 Cytowane według Michael Odenwald, „Bedeutet die Verknappung von 

Phosphor das Ende der Menschheit?” Focus Online z 9.05.2008, www.
focus.de/wissen/weltraum/odenwalds_universum/odenwalds-universum 
-bedeutet-die-verknappung-von-phosphor-das-ende-der-menscheit_
aid_300609.html.
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przewidzieć czasie. Ale nie jest to glejt dla niepohamowa-
nego marnotrawienia zasobów. Z perspektywy ekologicz-
nej są dobre racje przemawiające za tym, żeby surowców 
zgromadzonych w skorupie ziemskiej nie wydobywać do 
ostatnich resztek. Z pozyskiwaniem surowców związa-
ne są ogromne ingerencje w krajobraz. Przy polowaniu 
na metale szlachetne, kruszce, minerały albo ropę nafto-
wą karczowane są lasy, ulegają skażeniu wody gruntowe 
i stosowane są trujące chemikalia. Ich czyszczenie wią-
że się z wysokim nakładem energii. Przemysł ciężki jest 
jednym z głównych źródeł emisji CO2 i innych substancji 
szkodliwych dla powietrza. Głód surowców jest siłą na-
pędową politycznych i militarnych konfliktów. W wielu 
krajach bogatych w surowce kopalniane rządzą mniej lub 
bardziej autorytarne reżimy. Warunki pracy w kopalniach 
są pożałowania godne, zyski płyną do kieszeni skorum-
powanych elit. Światowy wyścig do strategicznych su-
rowców, zaostrzony przez chiński głód surowców, w nie-
wielkim stopniu liczy się z prawami człowieka i ochroną 
środowiska. Pokusa jest wielka, żeby prowadzić politykę 
surowcową jako wyłącznie politykę zaopatrzenia, której 
ofiarą padają cele rozwojowe i demokratyczno-politycz-
ne58. Wszystko to przemawia za tym, żeby zminimalizo-
wać zużycie surowców – przez oszczędne obchodzenie 
się z ograniczonymi surowcami, podniesienie efektywno-
ści wykorzystania zasobów od pięciu do dziesięciu razy 
i bezodpadowy obieg surowców. Równolegle muszą zostać 
ustalone obowiązujące społeczne i ekologiczne standardy 
dotyczące wydobycia i przetwarzania surowców, czemu 
towarzyszyć powinien wzrost realnego znaczenia umów 

58 Zob. Heidi Feldt: Die deutsche Rohstoffstrategie. Eine Bestandsaufnahme, 
wyd. Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2012.
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międzynarodowych i nowych porozumień wzajemnych 
w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Bez długoletnie-
go uporczywego lobbingu ze strony „Extractive Industries 
Transparency Initiative” Kongres amerykański przypusz-
czalnie nie uchwaliłby „Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act”, który zobowiązuje przed-
siębiorstwa surowcowe notowane na Giełdzie Nowojor-
skiej do ujawniania swoich wypłat kraj za krajem, projekt 
za projektem59. 

Zaś w odniesieniu do zaopatrzenia w energię – krwio-
obiegu społeczeństwa przemysłowego – już zupełnie nie 
może być mowy o wyczerpaniu rezerw. Dotyczy to przede 
wszystkim potencjału energii odnawialnych, który jak do-
tąd wykorzystujemy dopiero w ułamku. Ale dotyczy to 
również rezerw węgla, ropy naftowej i gazu. Wbrew ogól-
nie przyjętej opinii, w nadchodzących dziesięcioleciach 
nie grozi nam bynajmniej niedobór kopalnych źródeł 
energii. Ottmar Edenhofer, naukowiec z Poczdamskiego 
Instytutu Badania Skutków Zmian Klimatu i jeden z wio-
dących ekonomistów ekologicznych naszych czasów, 
oszacował kopalne rezerwy energetyczne znajdujące się 
jeszcze w skorupie ziemskiej na około 12 tys. gigaton. Jed-
na gigatona to – drobnostka – miliard ton. Problemem nie 
jest więc wyczerpanie kopalnych surowców, lecz ich nad-
mierne zużycie. Dotyczy to przede wszystkim emisji dwu-
tlenku węgla, który się uwalnia przy ich spalaniu. Według 
międzynarodowej rady do spraw zmian klimatu IPCC, do 
której należy Edenhoffer, atmosfera może wchłonąć jesz-
cze najwyżej 230 gigatony węgla, jeśli zmiany klimatu mają 
być utrzymane na poziomie mniej więcej dwóch stopni. 
Najpóźniej wtedy koncentracja CO2 w atmosferze nie 

59 International Resource Politics, s. 51 i n.
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będzie mogła już wzrastać, jeśli chcemy uniknąć samona-
silającego się efektu kumulacyjnego, takiego jak topnienie 
wiecznej zmarzliny. Faktycznie wydobycie ropy naftowej 
i węgla wzrasta w tempie, które zmierza raczej w kierunku 
czterostopniowego ocieplenia. Jeśli dodać obecne plany 
rozbudowy światowej bazy wydobycia ropy naftowej, to 
możliwości wydobywcze wzrosną od dzisiejszych 93 mi-
lionów baryłek dziennie do około 110 milionów baryłek 
dziennie do roku 2020. Na czele rozwoju zmierzającego 
w tym kierunku znajdują się Stany Zjednoczone i Kana-
da60. Również inne obciążenia dla środowiska związane ze 
spalaniem ropy naftowej, węgla i gazu, mają jasną wymo-
wę: choroby dróg oddechowych, szkody w budownictwie, 
większe zużycie wody, skażenia gleby i wód są „skutkami 
ubocznymi”, które dosięgają wszystkich. Z tego punktu 
widzenia ceny kopalnych źródeł energii są wciąż jeszcze 
zbyt małe, żeby zrekompensować koszty, jakimi obciążają 
one gospodarkę narodową.

nOwa kOniunktura naftOwa?

Podczas gdy węgla i gazu jest jeszcze pod dostatkiem, 
uczeni spierają się co do ropy naftowej, czy przekroczyli-
śmy już szczytowy punkt jej wydobycia. Badania rozmia-
rów wydobycia dotyczące poszczególnych krajów prowa-
dzą do wniosku, że już 64 kraje osiągnęły albo przekro-
czyły swoje maksimum wydobycia, a wśród nich Rosja, 

60 Zob. Steve Kretzmann, „Oil’s new supply boom is a bust for the climate”, 
www.priceofoil.org/3012/10/25/oils-new-supply-boom-is-a-bust-for- 
the-climate/.
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Meksyk i Norwegia61. Według studium Citigroup, Arabia 
Saudyjska, największy światowy producent ropy naftowej, 
stanie się począwszy od 2030 r. importerem netto, jeżeli jej 
krajowe zużycie energii będzie dalej wzrastać tak jak do 
tej pory. Kraj zużywa już na własne potrzeby ¼ swojego 
ogromnego wydobycia i jej zużycie ropy naftowej wzrasta 
o 8% rocznie. Jeśli to nadmierne zużycie energii będzie 
kontynuowane, eksportowy potencjał Arabii Saudyjskiej 
skurczy się do zera62. Przypuszczalnie pozostanie to jedy-
nie rachunkiem na papierze, gdyż również Arabia Saudyj-
ska będzie nasilać inwestycje w efektywność wykorzysta-
nia energii i w energię słoneczną. Ale wzrastające własne 
zużycie krajów wydobywających ropę naftową będzie po-
wodować tendencję do zmniejszania się podaży na ryn-
kach ropy naftowej. Pozostaje kwestią otwartą, w jakim 
stopniu będzie to zrekompensowane przez rozszerzenie 
podaży w innych miejscach. 

Jeśli nożyce pomiędzy podażą a popytem się rozwie-
rają, ceny rosną. Proces ten nie przebiega jednak w pro-
sty linearny sposób. Rosnące ceny sprzyjają odkrywaniu 
nowych i bardziej intensywnych sposobów eksploatacji 
istniejących pól naftowych, prowadzą więc do rozszerze-
nia podaży. Jednocześnie tłumią one popyt, bądź to przez 
bardziej oszczędne wykorzystywanie, bądź to przez prze-
stawianie się na inne źródła energii. Ten książkowy efekt 
można dokładnie zaobserwować również w rzeczywisto-
ści. Dlatego prognozy, zgodnie z którymi cena ropy nafto-
wej w nadchodzących latach wystrzeli w górę, przebijając 

61 Raport na temat ropy naftowej pierwszej Group Research, 5.03.2012,  
s. 11. www.scribed.com/rstoeferle/d/83917885-Olreport-Marz-2012

62 Zob. James Burgess, „Saudi Arabia Could Become a Net Oil Importer by 
2030”, 5.09.2012, www.oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/
Saudi-Arabia-Could-Become-a-Net-Oil-Importer-by-2030.html.
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sufit, należy traktować ostrożnie, gdyż jest ona w dużym 
stopniu zależna od koniunktury. Faktycznie cena baryłki 
ropy „brent” spadła w okresie od czerwca do października 
2014 o przynajmniej 20% – mimo wojennego konfliktu 
w krajach eksportujących ropę naftową – w Iraku, Syrii 
i Libii. Wpływają na to dwa podstawowe trendy: zastój 
w globalnym popycie na ropę naftową i nieoczekiwane 
dołączenie Stanów Zjednoczonych do grona największych 
jej producentów. Kluczowym słowem jest „fracking”, czy-
li wydobywanie niekonwencjonalnych złóż z głębokich 
warstw skalnych. Technologia ta obaliła wszelkie pro-
gnozy dotyczące światowego rynku ropy naftowej i gazu.

Kiedy grupa badaczy skupiona wokół Donelli i Dennisa 
L. Meadowsów na początku lat 70. opracowywała swoje 
prognozy dla Granic wzrostu, udokumentowane świato-
we rezerwy ropy naftowej wynosiły około 600 miliardów 
baryłek. Zaledwie 40 lat później wydobyta od tamtego 
czasu ilość ropy naftowej wyniosła już 760 miliardów ba-
ryłek; globalne rezerwy szacowane są zaś na 1,2 bilionów 
baryłek63.

Wraz ze zużyciem ropy naftowej wzrastają też rezerwy, 
jakie są do dyspozycji. W jaki sposób dochodzi do tego 
paradoksu? Dzięki nowym technikom wydobywczym, 
znacznie efektywniejszej eksploatacji pól naftowych, od-
krywaniu nowych miejsc występowania ropy, udostępnia-
niu dotąd niedostępnych obszarów (głębia morska, Ark-
tyka) i wykorzystywaniu niekonwencjonalnych rezerw 
węglowodorów (oleju łupkowego, smoły i piasków ropo-
nośnych). Przy wzrastających cenach opłaca się również 
pozyskiwanie ropy naftowej z odległych miejsc i z dużym 
nakładem środków. Jest to – z ekologicznego punktu 

63 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung z 4.03.2012, s. 45.
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widzenia – zła wiadomość. Wraz z przestawianiem się na 
niekonwencjonalne miejsca występowania wzrasta nakład 
energii i emisja, a także destrukcyjne skutki dla wrażli-
wego systemu ekologicznego. Ale jednocześnie – i to jest 
dobra wiadomość – rosnące ceny prowadzą do wzrostu 
wydajności, a tym samym do mniejszej zależności naszej 
gospodarki narodowej od ropy naftowej. Można to zaob-
serwować w wysoko rozwiniętych państwach przemysło-
wych od roku 2005: wzrost gospodarczy uniezależnił się 
od zużycia ropy naftowej. 

Odkrycie nowych zasobów i pojawienie się nowych 
technik wydobycia ropy naftowej i gazu prowadzą do 
geopolitycznych przesunięć, których doniosłość dopiero 
w niewielki sposób daje się zauważyć. Stany Zjednoczone, 
które przez dziesięciolecia były uzależnione od importu 
ropy naftowej jak ćpun od dealera, stają się znowu wiel-
ką potęgą naftową. Pomimo spustoszeń, jakie wyrządziła 
katastrofa naftowa, która rozegrała się w 2010 r. w Zatoce 
Meksykańskiej, udzielane są wciąż nowe licencje na wydo-
bycie ropy. Jednocześnie Stany Zjednoczone przeżywają 
opartą na trwałych podstawach koniunkturę na gaz ziem-
ny. Szczególnie potężne są ich zasoby gazu łupkowego. 
Dopiero od końca lat 90., wraz z „frackingiem”, pojawiły się 
techniczne możliwości, które uczyniły jego pozyskiwanie 
ekonomicznie opłacalnym. Trzeba przy tym często wier-
cić kilka kilometrów w głąb, żeby dotrzeć do skały łupko-
wej, by następnie wiercić już dalej w kierunku poziomym. 
W wywiercony otwór wtłacza się następnie pod wysokim 
ciśnieniem mieszaninę wody, piasku i chemikaliów, żeby 
pootwierać skałę i uwolnić uwięziony w niej gaz ziem-
ny. Podobną technikę stosuje się również przy wydobyciu 
ropy naftowej. Stany Zjednoczone rozporządzają 20 roz-
ległymi polami wydobywczymi łupkowej ropy naftowej. 
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Można tam „czarne złoto” wydobywać po kosztach od 50 
do 65 $ za baryłkę – przy obecnej cenie rynkowej około 
90 $. W sierpniu 2014 r. Stany Zjednoczone prześcignęły 
już nawet Arabię Saudyjską jako producent ropy naftowej 
numer 1. W rezultacie zmniejszy się zależność Stanów 
Zjednoczonych od importu. Jeszcze w roku 2005 importo-
wały one 60% swojego zapotrzebowania, w roku 2012 było 
to już tylko 42% przy silnie malejącej tendencji.

Obrońcy środowiska mają duże i dobrze uzasadnione 
zastrzeżenia w stosunku do „frackingu”. Krytycy obawiają 
się, że substancje chemiczne mogą przeniknąć do warstw, 
na których znajdują się wody gruntowe. Należą do nich 
również substancje rakotwórcze, takie jak benzol. Poza 
tym „fracking” wiąże się z ogromnym zapotrzebowaniem 
na wodę. Mogłoby to w znacznym stopniu stłumić euforię 
na punkcie nowej koniunktury gazowej. Właśnie na środ-
kowym zachodzie i w południowych regionach Stanów 
Zjednoczonych palącym problemem staje się niedobór 
wody, jak to ostatnio stało się widoczne podczas wielkiej 
suszy latem 2012 r. Zużycie wody w celu wydobycia gazu 
i ropy naftowej konkuruje z zapotrzebowaniem na wodę 
w rolnictwie.

Do tego dochodzi ignorowany dotąd w znacznej mie-
rze problem niekontrolowanej emisji metanu: „Satelitarne 
obserwacje ogromnych zagłębi ropy naftowej i gazu we 
wschodnim Teksasie i północnej Dakocie potwierdzają 
szokujące 9 i 10% ulatnianie się metanu – gazu zatrzy-
mującego ciepło.” „Podsumowując”, piszą naukowcy, „przy 
obecnej stopie procentowej utraty metanu, niezależnie 
od tego, w jakich przedziałach czasowych to rozpatry-
wać, mało prawdopodobne są korzyści netto dla klimatu 
z powodu sięgnięcia do niekonwencjonalnych zasobów 
w analizowanych konkretnych formacjach geologicznych. 
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Mówiąc w skrócie, ‚fracking’, dzięki samemu tylko ulatnia-
niu się metanu, przyspiesza powodowaną przez człowieka 
zmianę klimatu. Warto zauważyć, że głównym składni-
kiem gazu ziemnego jest metan (CH4), gaz powodujący 
bardzo silny efekt cieplarniany, który zatrzymuje 86 razy 
więcej ciepła niż CO2 przez okres ponad 20 lat. Tak więc 
nawet małe nieszczelności w systemie produkcji i dostawy 
gazu ziemnego mogą mieć duży wpływ na klimat – mogą 
one zniweczyć wszelkie korzyści z przejścia ze spalania 
węgla na gaz”64.

Na podstawie dokonanej wszechstronnie kalkulacji 
ryzyka niemiecki Federalny Urząd do spraw Środowiska 
(UBA) zalecił we wrześniu 2012 r. zezwalać na wydobycie 
gazu z głębokich warstw skalnych tylko pod warunkiem 
przestrzegania rygorystycznych norm bezpieczeństwa. 
Na obszarach objętych ochroną wody pitnej „fracking” 
zasadniczo nie powinien być dopuszczany. Obecnie UBA 
odradza stosowanie wielkiej techniki65. Można to odczyty-
wać jako „teraz raczej nie, później być może” – w zależno-
ści od tego, jak się sprawdzi technologia. Wobec zapotrze-
bowania na elektrownie gazowe jako rezerwę dla energii 
odnawialnych i wielkiej roli gazu na rynku ciepłowniczym 
chodzi o przykładowy konflikt: czy lepiej jest importo-
wać z Syberii gaz ziemny, który jest tam wydobywany bez 
większych ekologicznych skrupułów, czy też wydobywać 
go we własnym kraju w kontrolowanych warunkach? To 
jeszcze potrwa, zanim gaz ziemny będzie mógł zostać 

64 www.theenergycollective.com/josephromm/2146821/methane-
leaks-wipe-out-any-climate-benefit-fracking-satellite-observations-
confir?ref=popular_posts. Dostępne od 30.10.2014.

65 „‚Fracking‘ nur unter strengen Auflagen”, dpa, 6.09.2012, www.faz.
net/aktuell/politik/inland/gasfoerderung-fracking-nur-unter-strengen-
auflagen-11881112.html.
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zastąpiony w znaczącym zakresie przez biogaz z trwałej 
produkcji albo gaz syntetyczny z energii odnawialnych. 
Podobnie jak w innych krajach europejskich, to, czy gaz 
łupkowy w Niemczech ma przyszłość, zależy w decydu-
jącym stopniu od jego akceptacji przez ludność. Czy ob-
szerna informacja i wczesne dopuszczenie do udziału oby-
wateli coś w tym względzie zmieni, można powątpiewać.

W Austrii przepadł nawet projekt pilotażowy „Clean 
Fracking”, który zakładał wydobycie bez stosowania tok-
sycznych chemikaliów. „Fracfluid”, płynny koktajl, który 
byłby wtłaczany do skały, miał się składać jedynie z wody, 
piasku boksytowego i skrobi kukurydzianej. Ta mieszanka 
miała krążyć i być każdorazowo oczyszczana w zamknię-
tym obiegu wodnym. Projektowi przeciwstawiła się akcja 
obywatelska prowadzona pod hasłem „ćwiartka wina za-
miast ćwiartki gazu”. Projekt został wstrzymany bez roz-
głosu, zanim jeszcze zdołano przeprowadzić pierwsze 
próbne odwierty głębokie na 6 kilometrów. W informacji 
na stronie internetowej koncernu naftowego i gazowego 
OMV, który rozwijał projekt we współpracy z Uniwersyte-
tem Górniczym w Leoben, stwierdza się lapidarnie: „Pro-
jekt z ekonomicznego punktu widzenia nie ma obecnie 
sensu.” Czy przez to zostało wypowiedziane ostatnie sło-
wo, to się okaże – zasoby gazu łupkowego w dolnej Austrii 
powinny wystarczyć, żeby pokryć krajowe zapotrzebowa-
nie na gaz, na 30 lat. Jak mało można jednak ufać takim 
prowizorycznym szacunkom, pokazuje polski przykład: 
musiano tam skorygować 10-krotnie w dół bombastyczne 
prognozy dotyczące występowania gazu łupkowego: z 5,3 
bilionów do 346-768 miliardów metrów sześciennych66. 

66 „ExxonMobil departure unsettles outlook for shale gas exploration”, 
Financial Times z 31.10.2012, s. 3.
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ExxonMobil już się wycofał z eksploracji polskich złóż 
gazu łupkowego: złożone warunki geologiczne, zasoby 
mniejsze, niż się spodziewano, i „nadmierna biurokracja” 
stłumiły w znacznym stopniu marzenia o polskiej ko-
niunkturze gazowej. 

Również w Ameryce mają miejsce liczne lokalne prote-
sty przeciw „frackingowi”. Dotychczas stoją one przeważ-
nie na straconych pozycjach. Polityka i gospodarka widzą 
w nowej technice wydobywczej przede wszystkim szansę 
przybliżenia się do energetycznej niezależności i ożywie-
nia we własnym kraju procesu wytwarzania wartości do-
danej. Obecnie Stany Zjednoczone wydobywają już więcej 
gazu ziemnego niż Rosja. Cena gazu od 2004 r. spadła aż 
o połowę. Obecnie przemysłowi użytkownicy gazu płacą 
w Stanach Zjednoczonych o 2/3 mniej niż w Niemczech, 
oszczędność prądu wynosi 40%67. Czyni to znowu Amery-
kę interesującą jako ośrodek przemysłowy, zwłaszcza dla 
energochłonnych branży, takich jak produkcja chemiczna 
albo produkcja aluminium. Stany Zjednoczone stają się 
już nawet eksporterem netto gazu ziemnego. Wysyłany na 
eksport gaz schładza się w takim stopniu, że staje się płyn-
ny i może być transportowany tankowcami. Z 600 metrów 
sześciennych gazu powstaje wówczas 1 metr sześcienny, 
objętość transportowa jest więc skurczona do części ułam-
kowej. Chiny, w których zużycie gazu szybko wzrasta, go-
towe są zakupić wydobycie Stanów Zjednoczonych. Kiedy 
skończy się rozbudowa Kanału Panamskiego, będzie wol-
ny szlak transportowy do Azji. Jeśli dodać do tego Kanadę, 
która nie kryje się z tym, że jest zdecydowana pomimo 
ekologiczno-politycznych sprzeciwów rozwinąć eksplo-
atację swoich piasków roponośnych, Ameryka Północna 

67 Handelsblatt z 8.10.2012, s. 1.



131

będzie mogła pokryć z własnych źródeł swoje zapotrze-
bowanie na ropę naftową. Jest to geopolityczna rewolucja. 
Niektórzy mówią nawet o nowej erze obfitości ropy nafto-
wej, w której kraje OPEC stracą swoją potęgę68. Odwrotną 
stroną nowej koniunktury naftowej jest zapewne to, że 
wzrastają koszta i ryzyko związane z eksploracją nowych 
złóż ropy naftowej głęboko pod powierzchnią morza bądź 
w odległych rejonach, takich jak Arktyka. Odkrywanie no-
wych źródeł staje się coraz kosztowniejsze, złoża dogodne 
w eksploatacji tracą wydajność. Skoro tylko zasoby pola 
naftowego są wyczerpane więcej niż w połowie, krzywa 
produkcji opada, a koszty wydobycia rosną wykładniczo. 
Jeżeli nie osiągnęliśmy jeszcze „peak oil”, to przynajmniej 

„peak cheap oil”. Czasy taniej ropy naftowej skończyły się.
Poza zmianą klimatu są więc również silne gospodarcze 

argumenty za stopniowym odchodzeniem od ropy naf-
towej jako podstawowego surowca społeczeństwa prze-
mysłowego. W perspektywie wzrostu cen zabezpieczenie 
zaopatrzenia może stanowić problem. Połowa zużywanej 
w Niemczech ropy naftowej pochodzi z Morza Północ-
nego. Wydobycie tam ustawicznie maleje. Najwyższy po-
ziom około 6 milionów baryłek dziennie osiągnęło ono 
w roku 1999. Prognozy wychodzą z założenia, że ta war-
tość do roku 2020 spadnie do dwóch milionów baryłek. 
Tym samym wzrośnie zależność Republiki Federalnej 
od będących w kryzysowej sytuacji krajów wydobywają-
cych ropę naftową. Nikt nie może dziś przepowiedzieć, 
jak będzie ze stabilnością państw zatoki w ciągu 10 lat. 
Irak i Libia są wciąż jeszcze kruche, Iran i Wenezuela są 

68 Tak twierdzi Steve Levine w przyczynku napisanym dla wiodące-
go amerykańskiego czasopisma poświęconego polityce zagranicznej, 
Foreign Policy. „The Era of Oil Abundance”, www.foreignpolicy.com/
articles/2012/07/17.
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nieobliczalne. Również Nigeria nie jest pewnym bankiem. 
Nie można odczuwać spokoju, jeśli światowa gospodar-
ka zależy od niestabilnych reżimów. Tak czy owak jest 
wystarczająco dużo ekologicznych, gospodarczych i po-
litycznych powodów, żeby działać na rzecz przejścia od 
energii z paliw kopalnych do energii odnawialnych. Tym 
ważniejsze, żeby alternatywne energie stały się konku-
rencyjne. Do tego należy również wyznaczenie na całym 
świecie ceny na emisję CO2 i skończenie z bezpłatnym wy-
korzystywaniem atmosfery ziemskiej jako przechowalni 
gazów cieplarnianych. Potrzeba tych instrumentów jest 
tym bardziej nagląca, że właśnie nie możemy wychodzić 
z założenia, iż okres wykorzystywania energii pochodzą-
cej z paliw kopalnych zbliża się do końca z powodu wy-
czerpywania się ich zasobów.

Jeżeli surowa ropa naftowa drożeje, wzrasta konkuren-
cyjność alternatywnych materiałów palnych. Zalicza się 
do nich w pierwszym rzędzie gaz ziemny. Chociaż zużycie 
gazu w ostatnim dziesięcioleciu wzrosło o 31%, udoku-
mentowane rezerwy są obecnie na poziomie o 60% wyż-
szym niż w roku 1991 i stale odkrywane są nowe złoża. 
Przy produkcji prądu gaz ziemny ma tę zaletę, że w pro-
cesie jego spalania powstaje tylko około połowy dwutlen-
ku węgla w porównaniu ze spalaniem węgla. Elektrow-
nie gazowe mogą stanowić dobrą kombinację z energia-
mi odnawialnymi, ponieważ ich pracą daje się sterować 
w sposób elastyczny. Wreszcie gaz ziemny może też być 
stosowany jako podstawowy materiał w przemyśle che-
micznym albo jako paliwo dla statków. O ile zastępuje on 
węgiel lub ropę naftową, poprawia się bilans środowisko-
wy. Nowa koniunktura gazowa ma jednak również nie-
bezpieczną stronę. Przede wszystkim Stany Zjednoczone 
stoją wobec pokusy przejścia na gaz ziemny i mogą się 
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na tym potknąć. Obecna cena w Ameryce jest tak niska, 
że grozi to całkowitym zlekceważeniem efektywności wy-
korzystania energii i zaniedbaniem energii odnawialnych. 
Załamały się już w drastyczny sposób zlecenia na nowe 
urządzenia dla elektrowni wiatrowych. Podobno w samej 
tylko Kalifornii krajobraz jest zasłany 14 tys. nierucho-
mych wiatraków. Błędna państwowa polityka wydobyw-
cza dokłada swoje do klęski energii odnawialnej. Jest wiel-
ka pokusa, żeby zamiast stawiać na efektywność i energie 
odnawialne, nastawiać się wyłącznie na wydobycie gazu 
i ropy naftowej: Drill, baby, drill!69 Przy tym marnotraw-
ne zużywanie energii przez Amerykę od dawna już nie 
ma związku z wyższą jakością życia i wydajnością. Można 
tylko mieć nadzieję, że prezydent Obama podczas swojej 
drugiej kadencji będzie prowadził bardziej ambitną poli-
tykę energetyczną i klimatyczną. Poza tym nadzieja na glo-
balne porozumienie w sprawie klimatu pozostaje mglista. 
I Ameryka podobnie nie wykorzystuje szansy wyjścia na 
czoło zielonej rewolucji energetycznej, chociaż są w tym 
kraju ku temu wszelkie przesłanki: wysoka technika, kapi-
tał, przedsiębiorczość oraz bogactwo słońca i wiatru.

Da się przewidzieć, że w średnioterminowej przyszłości 
ropa naftowa jako surowiec przemysłowy nie zniknie, ale 
będzie tracić swoją dominującą rolę w światowym zaopa-
trzeniu w energię. Na znaczeniu będą zyskiwać energie 
odnawialne i gaz. W sektorze transportowym ropa naf-
towa będzie stopniowo wypierana przez pojazdy elek-
tryczne, gaz i biopaliwa drugiej generacji. Z ogrzewania 
budynków i produkcji prądu też będzie ona znikać. Po-
winno ulegać ograniczeniu jej używanie w dziedzinach, 
w których uzyskuje się wysoką wartość dodaną i feedstock 

69 „Wiercić, wiercić” – slogan republikanów z kampanii wyborczej 2008.
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change (czyli przetworzenie surowca wyjściowego) wy-
maga dłuższego czasu. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu 
chemicznego i farmaceutycznego.

Wysokie ceny ropy naftowej zapewne sprawią też, że 
stanie się rentowne pozyskiwanie płynnego paliwa sil-
nikowego z węgla. Zaczęto to już robić na wielką skalę 
w krajach Trzeciego Świata, żeby zmniejszyć uzależnie-
nie od ropy naftowej i produkować paliwa dla przemysłu 
i sił zbrojnych. Obecnie do pionierów wytwarzania drogą 
pośrednią płynnego paliwa silnikowego z węgla metodą 
Fischera-Tropscha zalicza się Afryka Południowa. Przy tej 
metodzie węgiel jest najpierw w temperaturze ponad 1000 
stopni Celsjusza przetwarzany w gaz syntetyczny, który 
następnie służy jako materiał wyjściowy do wytwarzania 
benzyny, oleju do silników Diesla, oleju do ogrzewania 
i substancji aromatycznych dla przemysłu chemicznego. 
Trzy wielkie zakłady pokrywają mniej więcej 1/3 połu-
dniowoafrykańskiego zapotrzebowania na paliwa silni-
kowe. Według Wikipedii obecnie na świecie planuje się 
dalszych 25 zakładów wytwarzania drogą pośrednią płyn-
nego paliwa z węgla, z czego 13 w Stanach Zjednoczonych 
i 7 w Chinach70. Metoda ta jest niezwykle energochłonna 
i uwalnia ogromne ilości CO2. Uzyskiwane nią produkty 
finalne są jeszcze bardziej szkodliwe dla klimatu niż paliwa 
bazujące na ropie naftowej. Czy ta technologia przyjmie 
się w skali międzynarodowej, zależy przede wszystkim 
od jej opłacalności ekonomicznej i dostępnych alterna-
tyw. Obowiązkowe ograniczenie i podrożenie emisji wę-
gla w ramach systemu „Cap & Trade” albo wprowadzenie 
podatku od emisji CO2 byłoby skutecznym hamulcem. 
Brudne metody pozyskiwania energii ostatecznie znikną 

70 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Kohleverfl%C3%BCssigung.
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tylko wtedy, gdy będziemy dysponowali tańszymi alter-
natywami. Dlatego czynnikiem decydującym jest dalsze 
obniżanie kosztów energii odnawialnych. Równolegle 
musi zostać zahamowany popyt na paliwa silnikowe dzię-
ki bardziej oszczędnym pojazdom i inteligentniejszemu 
systemowi komunikacji. Również tu chodzi o kombina-
cję wzrostu wydajności i zastępowania paliw silnikowych 
uzyskiwanych z surowców kopalnych przez alternatywne 
techniki napędu. Jak by nie kombinować, opieranie spe-
kulacji na tym, że systemowi przemysłowemu skończy się 
paliwo, jest niebezpieczną iluzją. Jesteśmy raczej w środku 
ryzykownego dla klimatu wyścigu między energiami od-
nawialnymi a kopalnymi.

Dotyczy to w porównywalnym stopniu także innych 
smarów systemu przemysłowego, również tzw. metali 
ziem rzadkich, które wcale nie są tak rzadkie: ich globalne 
zasoby szacowane są nawet na 99 milionów ton: obfity za-
pas przy rocznym zużyciu wynoszącym obecnie około 140 
tys. ton, choćby popyt nadal wzrastał71. Nawet jeśli na sku-
tek restrykcyjnej polityki eksportowej Chin w przypadku 
niektórych z tych surowców tworzą się wąskie gardła, nie 
można na tej podstawie wyciągać wniosków dotyczących 
długoterminowych rezerw. Pekin kontroluje wprawdzie 
95% światowego rynku metali ziem rzadkich, dysponu-
je jednak tylko około 1/4 znanych zasobów. Wzrastający 
popyt i rosnące ceny doprowadzą jednak do reaktywa-
cji starych i uruchomienia nowych ośrodków wydobycia. 
Jednocześnie – podobnie jak w przypadku innych metali 

– rosnąć będzie kwota recyklingu, oznaczająca oszczęd-
ność w wykorzystywaniu naturalnych zasobów. Zamiast 
wysyłać na wielką skalę elektroniczny złom z Europy do 

71 Niemiecka gazeta Weser-Kurier z 3.04.2012, s. 22.
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Afryki, gdzie wykorzystuje się go, nie licząc się z człowie-
kiem i przyrodą, powinno się na miejscu ponownie poroz-
dzielać zawarte w nim wartościowe substancje – wśród 
których znajduje się złoto, miedź, nikiel, kobalt i szereg 
metali ziem rzadkich, takich jak cer, lantan i prazeodym. 
Rosnącą rolę będą przy tym odgrywać metody biotech-
nologiczne – np. odzyskiwanie za pomocą bakterii pal-
ladu, który jest zawarty w nikłych ilościach w odpadach 
przemysłowych. Brytyjscy badacze pracują nad tym, żeby 
takie pokryte cząstkami palladu mikroby zastosować jako 
biokatalizatory w ogniwach paliwowych.

zasOby i ceny

Zajadłym przeciwnikiem nowoczesnych maltuzjanistów, 
którzy zakładali nieuchronne wyczerpanie się naturalnych 
zasobów, był zmarły w roku 1998 r. amerykański ekono-
mista, Julian L. Simon. Argumentował on, że nigdy nie 
wiemy w sposób ostateczny, jak wielkie mamy faktycz-
nie do dyspozycji zasoby danego surowca, ponieważ za 
pomocą nowych technik mogą zostać odkryte również 
nowe zasoby. Poza tym obstawał on przy „prawie nieogra-
niczonej” zdolności ludzi do przezwyciężania kryzysów 
niedoboru za pomocą innowacji72. Nie należy podzielać 
optymizmu Simona, że również w przyszłości nie będzie 
żadnego trwałego niedoboru surowców. Ale jego podsta-
wowa teza, że ludzka wynalazczość w połączeniu ze sku-
tecznością cen na artykuły deficytowe zawsze znajduje 
nowe rozwiązania problemu wąskich gardeł zasobów, jest 

72 Julian L. Simon: The Ultimate Resource, Princeton 1981. Już pierwsze 
zdanie wstępu jest typowe dla lakonicznego stylu Simona „Is there 
a natural-resource problem now? Certainly – just as always.”
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historycznie uzasadniona. Simon nie zaprzecza natural-
nie temu, że występowanie pewnych określonych surow-
ców jest ograniczone, nawet jeśli wraz z upływem czasu 
znajdowane są coraz to nowe ich złoża. Ale nawet jeśli 
ruda żelaza, złoto, miedź, platyna itd. kiedyś się wyczer-
pią, nie znamy potencjału naturalnych zasobów, którymi 
będziemy dysponować w przyszłości. Siły przyrody (wiatr, 
energia słoneczna, siła wody) i materiały naturalne (ruda 
żelaza, miedź, bawełna itd.) nabierają bowiem wartości 
dopiero dzięki technicznym wynalazkom. Stają się one 
zasobami dopiero wtedy, gdy jesteśmy zdolni ich używać. 
Przedtem są po prostu tylko częścią świata przyrody. Dla 
starożytnych Egipcjan ropa naftowa znajdująca na Półwy-
spie Arabskim była bezużyteczna. Węgiel stał się warto-
ściowym surowcem dopiero wraz z maszyną parową i no-
woczesnym przetapianiem żelaza, słońce dopiero wraz 
z wynalezieniem fotoogniwa jako źródła prądu. Dlatego 
wraz z szybkim rozwojem nauki i techniki rozszerzają się 
również możliwości wykorzystania potencjału przyrody 
jako źródła dobrobytu.

Słynny stał się zakład Simona z entomologiem Pau-
lem R. Ehrlichem, który dał się poznać dzięki szczególnie 
drastycznym przepowiedniom dotyczącym głodu i kata-
strofalnych niedoborów w następstwie „eksplozji demo-
graficznej”. Jego opublikowana w roku 1968 książka The 
Population Bomb wywarła wielki wpływ na dyskusję na 
temat nieuniknionego kryzysu zasobów, która cztery lata 
później zaowocowała opublikowaniem studium Klubu 
Rzymskiego o Granicach wzrostu. Simon wezwał Ehrlicha, 
żeby podał mu pięć metali o łącznej wartości 1000 $, któ-
re wedle jego szacunków w nie za długim czasie staną się 
trudno dostępne, a tym samym należy oczekiwać znacz-
nego wzrostu ich cen. Ehrlich wymienił chrom, miedź, 
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nikiel, cynę i wolfram. Zakład dotyczył okresu 10 lat. Po 
upływie tego czasu, we wrześniu 1990 r., cena wszystkich 
tych metali, przy uwzględnieniu inflacji, spadła i Ehrlich 
zapłacił Simonowi kwotę różnicy w wysokości 576,07 $. 
Ceny cyny i wolframu spadły nawet o więcej niż połowę. 
Ehrlich straciłby również, gdyby zainwestował w benzy-
nę, cukier, kawę, bawełnę albo fosfat, gdyż wszystkie te 
dobra przy uwzględnieniu inflacji staniały, chociaż w tym 
samym czasie odnotowano rekordowy wzrost ludności 
świata o 800 milionów ludzi. Również pozostałe apoka-
liptyczne prognozy Ehrlicha nie sprawdziły się. Natomiast 
podobny zakład na temat ceny drewna ze specjalistą od 
leśnictwa, Dawidem Southem, Simon przegrał73. 

Otóż 10 lat to nie jest okres, na podstawie którego moż-
na formułować długoterminowe prognozy. Ale Simonowi 
udało się pokazać, że ceny surowców – przy uwzględnie-
niu inflacji – przez długi czas pozostawały w przybliżeniu 
stałe, a nawet spadały. Silnie wzrastające chwilowo ceny 
zostały skompensowane przez odkrycie nowych zasobów, 
bardziej wydajne techniki, a także przez przestawienie się 
na surowce alternatywne. Wbrew zdroworozsądkowym 
mniemaniom, ceny surowców, przy uwzględnieniu inflacji, 
od początku industrializacji wyraźnie spadły. Jeśli przyjąć 
za miernik uśredniony indeks cen na surowce przemysło-
we w roku 2001, poziom cen podczas pierwszej wielkiej 
fali industrializacji około roku 1850 był sześć razy wyższy. 
Swój absolutny szczyt ceny surowców osiągnęły pod ko-
niec I wojny światowej, żeby następnie aż do początku II 
wojny światowej gwałtownie spadać. W wyniku ogrom-
nego zużycia surowców przez przemysł wojenny i odbu-
dowę po roku 1945 ceny ponownie rosły, zanim pomiędzy 

73 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Julian_L._Simon.
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rokiem 1960 a 2001, poruszając się zygzakiem, nie spadły 
do najniższego poziomu w ogóle74. Również ceny żyw-
ności zgodnie szacunkami FAO są dziś znacznie niższe 
niż jeszcze w latach 60. i 70., pomimo fali drożyzny w la-
tach 2008-2010. Jeśli założyć poziom z roku 2002 jako 100, 
ceny żywności w roku 1960 kształtują się na poziomie 250, 
wzrastają do połowy lat 70. do rekordowego poziomu 350 
i od tego momentu idą w sposób ciągły w dół. Dopiero 
od początku nowego tysiąclecia znowu mają tendencję 
wzrostową75. 

Są dobre racje, żeby zakładać, iż wkroczenie bogatych 
w ludność krajów rozwijających się w fazę industrializacji 
i masowej konsumpcji zmienia w sposób zasadniczy sto-
sunek podaży i popytu na rynkach surowcowych. Świad-
czy o tym fakt, że ceny surowców w dekadzie 2001-2011 
wzrosły przy uwzględnieniu inflacji o prawie 150%. Wska-
zuje to na to, że zaczęła się nowa faza wzrostu gospo-
darki światowej, w której zapotrzebowanie na wszelkie-
go rodzaju zasoby wzrasta szybciej niż faktyczna podaż. 
Z tego względu należy wyjść od tendencji wzrostowej cen 
surowców. Ale należy się też spodziewać w odniesieniu 
do przyszłości, że pięcie się w górę cen przy niedoborze 
zasobów wywoła stosowne przeciwdziałania. Rosnące 
ceny zwiększają motywację do szukania alternatywnych 
sposobów działania i materiałów. Pojawiają się nowe, bar-
dziej wydajne technologie, idące w kierunku zastępowania 
jednych surowców innymi. Znanym przykładem jest za-
miana przewodów miedzianych na kable z włókien szkla-
nych. Ponadto ceny surowców są w najwyższym stopniu 

74 Stosowny przegląd znajduje się w cytowanym już artykule Lomborga 
w Forreign Affairs, s. 33. Dane liczbowe oparte są na indeksie cen 
surowców z Economist i Międzynarodowych Zasobów Walutowych.

75 „Was die Nahrungspreise treibt”, FAZ z 14.08.2012, s. 11.
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zależne od koniunktury, więc efekt ten wzmocniony jest 
jeszcze przez wzrastającą ilość spekulacyjnych certyfika-
tów surowcowych i kontraktów terminowych. Po hossie 
z 2011 r., wobec długotrwałego kryzysu w Europie, chwiej-
nej koniunktury w USA i słabnącej w Chinach, surowce 
przemysłowe zdecydowanie staniały: w ciągu roku ceny 
rudy żelaza spadły o około 40%, palladu o 30%, a miedzi 
o 25%. W stosunku do najwyższego poziomu z września 
2011 cena złota spadła o 15%, chociaż w czasach kryzysu 
wzrasta popyt na złoto jako lokatę wartościową76. 

Pamiętajmy: nie chodzi o to, czy wystarczy surowców, 
jakimi dysponuje Ziemia w połączeniu z energią Słońca, 
by umożliwić wzrost gospodarczy ad infinitum. Efektyw-
ność wykorzystywania zasobów nie może rosnąć w sposób 
nieograniczony, a także przeobrażanie światła słoneczne-
go w energię i biomasę jest zależne od zasobów fizycz-
nych: od ziemi, wody, surowców przemysłowych. W nad-
chodzących dziesięcioleciach należy się liczyć ze wzrasta-
jącym zapotrzebowaniem na wszelkiego rodzaju zasoby 
naturalne. Parcie na gleby, lasy i morza będzie wzrastać. 
Nie oznacza to zapewne, że dochodzimy już przez to do 
granic wzrostu. Występowanie niedoborów na rynkach 
surowcowych sprzyja raczej przejściu do stabilnego spo-
sobu produkcji, ponieważ rosnące ceny prowadzą do bar-
dziej wydajnego wykorzystywania zasobów i przyspiesza 
poszukiwanie alternatywnych materiałów. O tyle okresy 
kryzysu są zawsze również sposobnościami do forsowania 
innowacji. Wyobrażanie sobie przyszłości jako prostego 
przedłużenia teraźniejszości jest stale popełnianym błę-
dem. Dotyczy to również przyszłego społeczeństwa prze-
mysłowego, jego bazy surowcowej i metod produkcji.

76 „Minenwerte unter Druck”, FAZ z 11.08.2012, s. 22.
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Podsumowanie: W dającym się przewidzieć czasie kry-
tycznym punktem wyznaczającym granice wzrostu nie jest 
wyczerpanie źródeł energii i surowców przemysłowych, 
lecz przeciążenie podstawowych ekosystemów: klimatu, 
gleb, mórz i zbiorników wodnych. Najbardziej palącym 
problemem jest nasycenie atmosfery gazami cieplarniany-
mi. Zmiana klimatu wchodzi bowiem w negatywne sprzę-
żenie zwrotne z innymi głównymi ekosystemami. Dlatego 
kluczowe znaczenie dla strategii zrównoważonego wzro-
stu ma dekarbonizacja gospodarki, zdecydowany skok od 
cywilizacji kopalnej do słonecznej. Równolegle trzeba za-
cząć podejmować inne palące wyzwania: odzysk i popra-
wa stanu gruntów rolnych, zaopatrzenie wzrastającej lud-
ności świata w świeżą wodę, ochrona ekosystemów mor-
skich i zachowanie różnorodności gatunków. Kluczem do 
tego jest podniesienie efektywności wykorzystania zaso-
bów: więcej dobrobytu przy mniejszym zużyciu energii 
i surowców. Idzie przy tym nie tylko o optymalizację pro-
cesów produkcyjnych, budynków, narzędzi, pojazdów itd. 
Produkcja i zużycie muszą raczej tak się ze sobą sprzęgać, 
żeby szło na straty możliwie jak najmniej surowców, wody 
i materiałów organicznych. Im wyższe są efekty synergicz-
ne, tym mniejsze zapotrzebowanie na dziewicze surowce.

thOmas malthus i nieubłagana natura

Już raz, w początkach społeczeństwa przemysłowego, wy-
dawało się, że granice wzrostu zostaną wkrótce osiągnięte: 
pod koniec XVIII w. brytyjski pastor, ekonomista i filozof 
społeczny Thomas Malthus prorokował, że produkcja rol-
na nie jest w stanie dotrzymać kroku szybko zwiększa-
jącemu się zaludnieniu. Nie da się uniknąć wzrostu cen 
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żywności i klęsk głodu. Ziemia nie daje podstaw do życia 
dla ponad miliarda ludzi – taka była mniej więcej ówcze-
sna liczba ludności. W swoim Essay on the Principle of 
Population mówi Malthus o nadliczbowych, dla których 
nie naszykowano nakrycia na „wielkiej uczcie przyrody”: 

„Natura każe im odejść i sama bezzwłocznie wykonuje ten 
rozkaz.”

Jeśli nawet dalszy bieg historii całkowicie obalił twier-
dzenie Malthusa, jego sposób myślenia wciąż jest kontynu-
owany. Odnosi się to zwłaszcza do wyobrażenia sztywnych 
granic zakreślonych przez „naturę” cywilizacji ludzkiej. 
Przekroczenie ich podobne jest do grzechu pierworod-
nego, który musi być okupiony nędzą i śmiercią. Natura 
określa, co jest dla człowieka możliwe, daje z góry prze-
strzeń życiową, w której ludzkość musi pozostawać. To, że 
ta przestrzeń może być rozszerzona dzięki ludzkiej wyna-
lazczości, było dla Malthusa wyobrażalne tylko w wąskich 
granicach. Wzrost plonów rolnych uważał on za możliwy 
tylko stopniowo. Jego teoria, podobnie jak to jest u jego 
wielu duchowych dzieci, dotknięta była pewną zasadniczą 
wadą: przedłużała ona w przyszłość status quo. Bo też jak 
mógłby on przewidzieć epokowe odkrycia Justusa Liebiga 
i jego współczesnego Gregora Mendla? Połączenie agro-
chemii i systematycznej uprawy roślin zrewolucjonizowa-
ło rolnictwo i zwielokrotniło plony.

Od czasu ponurych prognoz Malthusa ludność świata 
wzrosła 7-krotnie, z czym szła w parze wzrastająca liczba 
kalorii na głowę: klasyczny przykład „granic wzrostu”. Je-
śli dziś jest przeszło miliard ludzi niedożywionych, to nie 
wynika to z braku pożywienia. Oni głodują, ponieważ są 
zbyt biedni, by kupić żywność, a prowadzona przez wiele 
państw przez dziesięciolecia zła gospodarka zaszkodziła 
rozwojowi rolnictwa. W tym samym czasie zużycie energii 
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wzrosło mniej więcej 40-krotnie, a gospodarka światowa – 
50-krotnie. Tylko w XX w. ludność świata wzrosła prawie 
4-krotnie, od 1,6 do 6,1 miliarda. Historia nigdy jeszcze 
nie widziała tak gwałtownego wzrostu ludności. Budziło 
to obawę przed chronicznym głodem i dramatycznym nie-
doborem zasobów. Zamiast tego oczekiwana długość ży-
cia w sposób ciągły wzrastała, a standard życia wzniósł się 
przede wszystkim w krajach wysoko uprzemysłowionych 
na nieoczekiwane wyżyny – nie pomimo, lecz w wyniku 
wzrastającej liczby ludności. Gdyż większa liczba ludzi 
w powiązaniu z nowoczesną techniką i wzrastającym po-
ziomem wykształcenia oznaczała również większy poten-
cjał ekonomiczny – w końcu decydującą siłą wytwórczą 
są ludzie.

Wraz ze wzrostem ludności świata do 9 miliardów 
i więcej presja ze strony problemów ekologicznych na-
dal będzie wzrastać. Niebezpieczeństwo destabilizacji 
głównych ekosystemów jest powszechnie znane i byłoby 
zaniedbaniem nie znaleźć na to żadnych środków zarad-
czych. O tyle faktycznie potrzebujemy zwłaszcza „planu 
B”, którego przedmiotem byłoby to, jak nasze społeczeń-
stwa mogą odeprzeć całą serię kryzysowych wydarzeń – 
załamanie się światowej gospodarki, brak wody, kryzysy 
żywnościowe, konflikty przy podziale w sytuacji niedo-
boru zasobów. Jest to wydział zarządzania kryzysem. Ale 
nasz „plan A” musi zmierzać do tego, żeby uniknąć za-
grażających kryzysów, minimalizując zużywanie przyrody 
w nowoczesnym świecie – samego nowoczesnego świata 
się jednak nie wyrzekając. Granice wzrostu, które miał 
przed oczami Malthus, zostały zniesione przez pierwszą 
rewolucję naukowo-techniczną. Obecnie społeczeństwo 
przemysłowe natrafia na nowe granice: ubytek różno-
rodności gatunków i żyznych gleb, destabilizacja klimatu, 
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nadmierne odławianie mórz i wzrastający niedobór wody 
w wielu regionach Ziemi. Zasadnicze wyzwanie polega na 
tym, żeby znaleźć już teraz także inteligentne rozwiązania 
tych problemów. Granice możliwego obciążenia systemu 
Ziemi jako domu ojczystego cywilizacji ludzkiej są ogra-
niczone. Wynalazczość ludzka i zdolność odpowiadania 
na kryzysy innowacjami technicznymi, kulturowymi i po-
litycznymi jest nieograniczona. I prawie nieograniczona 
jest energia słoneczna jako źródło post-kopalnego sposo-
bu produkcji i życia.

ślepa uliczka zerOwegO wzrOstu

„Mniej jest więcej” może być dla jednostki drogą do szczę-
ścia. Samodzielne dysponowanie czasem, stosunki spo-
łeczne i satysfakcjonująca praca określają jakość życia 
w stopniu nie mniejszym niż dobra materialne. Ale zero-
wy wzrost w Europie nie jest odpowiedzią na gwałtowny 
wzrost gospodarczy całej wielkiej reszty świata. Z punktu 
widzenia narodów pnących się w górę wszystko można 
negocjować poza ich „prawem do wzrostu”. Przez to wła-
śnie spełzła na niczym dyplomacja klimatyczna po Kioto. 
Kiedy ekologia występuje jako polityka anty-wzrostowa, 
od razu stoi na straconych pozycjach. To jest również do-
bre dla środowiska, kiedy miliardy ludzi wydobywają się 
z biedy. Wraz z dobrobytem wzrasta również świadomość 
ekologiczna. Zamiast jak Don Kichot walczyć z wiatraka-
mi, musimy zmienić rodzaj wzrostu. Zafiksowanie debaty 
na większym albo mniejszym PKB prowadzi na manowce. 
PKB jest ilością pieniędzy, która nie mówi nic na temat 
ekologicznych skutków gospodarki. Problemem nie jest to, 
czy pieniężna wartość kupowanych dóbr i usług wzrasta, 
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lecz to, jakie jest zużycie zasobów przy ich wytwarzaniu, 
jaka emisja im towarzyszy i jak bardzo obciążają one bios-
ferę. Dlatego ekologowie nie powinni się koncentrować 
na wzroście albo kurczeniu się PKB, lecz na materialnej 
stronie ekonomii. Naszym celem powinna być „zerowa 
emisja”, a nie zamrożenie działalności gospodarczej na 
dzisiejszym poziomie. Z ekologicznego punktu widzenia 
zerowy wzrost już nie pomaga, z ekonomicznego i spo-
łeczno-politycznego punktu widzenia powoduje mnóstwo 
problemów: kapitał odpływa, ambitni obywatele emigru-
ją, tempo innowacji spada, infrastruktura niszczeje, renty 
i świadczenia zdrowotne kurczą się jeszcze bardziej, niż to 
i bez tego ma już miejsce. W obliczu zmiany demograficz-
nej jest z pewnością słuszne, żeby nasze systemy socjalne, 
a także nasze osobiste życie uczynić mniej zależnymi od 
wzrostu. Ale w żadnym razie nie wynika z tego, że powin-
niśmy przyjąć za cel stagnację albo wręcz kurczenie się 
aktywności gospodarczej.

Obecny europejski kryzys zadłużenia pokazał całą 
schizofrenię krytyki wzrostu. Podczas gdy w felietonach 
i w salach konferencyjnych straszy wołanie o „wydobycie 
się z obłędu wzrostu”, polityka i duża część opinii publicz-
nej jest zatroskana problemem, jak przywrócić wzrost go-
spodarczy w krajach dotkniętych kryzysem. Zieloni nie są 
tu bynajmniej wyjątkiem. Debata na temat społeczeństwa 
post-wzrostowego znajduje się w stanie nirwany, podczas 
gdy w realnym świecie rząd federalny krytykowany jest za 
kurs oszczędnościowy. Zieloni i SPD są w pełni ze sobą 
zgodni, że europejskiej polityce wobec kryzysu brakuje 
elementu wzrostowego. Sama tylko presja na oszczędza-
nie wpędza te kraje w opadającą spiralę gospodarczą, pro-
wadzi do załamania się popytu, zwiększenia rozmiarów 
bezrobocia i biedy oraz utraty nadziei na lepszą przyszłość.
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Kryzys najsilniej dotyka młode pokolenie. Miliony są 
bez pracy, bez dochodów zapewniających egzystencję, bez 
materialnych środków pozwalających na założenie rodzi-
ny. W wielu europejskich krajach mówi się już o straco-
nym pokoleniu. Na początku 2012 r. w Wielkiej Brytanii 
wśród młodych dorosłych w wieku od 16 do 24 lat było 
22,5% bezrobotnych, we Francji 23,3%, w Hiszpanii i Gre-
cji połowa (!) młodych ludzi była bez pracy. We Włoszech 
1/4 30-latków nie miała ani płatnej pracy, ani ukończo-
nego wykształcenia. Te przerażające liczby wołają o na-
silenie inwestycji w zwiększenie szans na wykształcenie 
i o reformy kształcenia zawodowego. Jasne jest zarazem, 
że szanse zawodowe tego pokolenia zależą od tego, czy 
europejskie gospodarki narodowe zdołają zapewnić so-
bie trwały wzrost. Praca w niepełnym wymiarze, własna 
przedsiębiorczość, praca honorowa i projekty finansowa-
ne ze środków publicznych są ważnymi odpowiedziami 
na kryzys. Ale nie mogą one na dłuższą metę zastępować 
odrodzenia sektora produkcyjnego.

Problem nie polega na tym, czy Europa potrzebuje wzro-
stu gospodarczego, ale jak można wzmocnić siły wytwór-
cze i jaki kierunek należy obrać: czy usiłujemy wskrzesić 
stary model wzrostu, czy też wykorzystujemy kryzys do 
tego, by popchnąć do przodu ekologiczną przebudowę 
naszych miast, przeforsować w skali europejskiej zwrot 
energetyczny, zmodernizować naszą infrastrukturę komu-
nikacyjną oraz wdrożyć wielki program badawczy i rozwo-
jowy dotyczący technologii przyjaznych dla środowiska?

Również dla Republiki Federalnej stały zerowy wzrost 
nie byłby w żadnym razie korzystny. Wyzwanie, by jedno-
cześnie uporać się ze zmianą demograficzną, sprowadzić 
zadłużenie państwa do znośnego poziomu, zapewnić wy-
kształcenie i pracę milionom młodych imigrantów, a przy 
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tym wszystkim utrzymać wypłacalność państwa socjalne-
go, jest już i bez tego ogromne. Sprostanie temu wyzwaniu 
jest prawie niemożliwe przy jednoczesnym zastoju albo 
nawet kurczeniu się gospodarki. Wpływy państwa z po-
datków są zależne od wzrostu gospodarczego, podobnie 
jak sytuacja finansowa ubezpieczeń społecznych. Również 
często rozpowszechniana teza o jobless growth [o wzro-
ście bezzatrudnieniowym] nie znajduje empirycznego po-
twierdzenia. Związek wzrostu gospodarczego i zatrudnie-
nia jest, był i będzie nie do podważenia. Po skurczeniu 
się wskutek kryzysu finansowego 2008/2009, liczba osób 
pracujących zarobkowo w Republice Federalnej osiągnęła 
wkrótce swój najwyższy dotychczasowy poziom. Wbrew 
powszechnemu odczuciu stosunki pracy objęte zobowią-
zaniem do ubezpieczenia społecznego wzrosły przy tym 
silniej niż „mini jobs”. Od roku 2005 liczba miejsc pra-
cy objętych ubezpieczeniem społecznym wzrosła od 26 
milionów do ponad 29 milionów. Ten wzrost bierze się 
w istocie prawie całkowicie ze zwiększonego udziału pra-
cy w niepełnym wymiarze77. Nawet jeśli we wzroście wcale 
nie wszystko jest złotem, wzrost zerowy oznacza ogromny 
ekonomiczny i polityczny stres z ostrymi konfliktami przy 
redystrybucji. Można sobie wyobrazić, że standard życio-
wy większości da się do pewnego stopnia utrzymać przez 
jakiś czas dzięki dokonywanej na wielką skalę redystrybu-
cji majątku „bogatych”. Ale żadne społeczeństwo nie może 
kupić sobie przyszłości na zasadzie redystrybucji swojego 
obecnego bogactwa. Raczej wcześniej niż później nadej-
dzie wówczas moment, kiedy zacznie ono żyć, czerpiąc 

77 Zob. statystyki Federalnej Agencji Pracy, www.statistik.arbeitsagentur.
de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung-Nav.
html.
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ze swojego kapitału. Do czego to prowadzi, można było 
obserwować w NRD do roku 1989.

Niepoślednie znaczenie ma też okoliczność, że wzrost 
gospodarczy przyczynia się do odnowy kapitału podsta-
wowego. Innowacja techniczna ma miejsce przede wszyst-
kim w fazach wzrostu gospodarczego, kiedy inwestuje się 
w nowe fabryki, zakłady i maszyny. Każdy nowy zakład 
produkcyjny jest z reguły bardziej przyjazny środowisku 
i bardziej efektywnie wykorzystuje zasoby niż jego po-
przednik. Kiedy gospodarka znajduje się w stanie zastoju, 
spadają również inwestycje, a wraz z nimi tempo odna-
wiania się gospodarki narodowej. Dotyczy to nie tylko 
przedsiębiorstw, ale również prywatnych gospodarstw 
domowych i administracji publicznej. W okresach zero-
wego wzrostu albo recesji również prywatne gospodar-
stwa domowe przeznaczają mniej pieniędzy na poprawę 
stanu domów albo na zakup artykułów gospodarstwa do-
mowego, pojazdów itd. Ustaje wymiana starych sprzętów 
i pojazdów na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Rów-
nież inwestycje państwowe związane są w ostatecznym 
rezultacie ze stopą wzrostu gospodarki narodowej. Jeżeli 
dynamika gospodarki narodowej spada, spadają również 
wpływy z podatków, podczas gdy wydatki socjalne rosną. 
W konsekwencji inwestycje publiczne zmniejszają się, po-
nieważ w znacznym stopniu zostaje zamknięta możliwość 
uciekania się do zwiększania zadłużenia publicznego. Tym 
samym spowalnia się też odnawianie infrastruktury pu-
blicznej, które jest zależne od inwestycji państwowych 
(albo przynajmniej od dopłat państwowych). Dotyczy to 
zarówno publicznej komunikacji miejskiej i międzymia-
stowej, jak też programów ekologicznej odnowy miast, fi-
nansowania badań itd. We wszystkich tych dziedzinach 
potrzebne są ogromne inwestycje, żeby popchnąć naprzód 
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zwrot ekologiczny. Kto dla przykładu chce przeforsować 
przesunięcie transportu towarów na koleje, musi zainwe-
stować w rozbudowę sieci torów i w modernizację techni-
ki transportu kolejowego. Kto chce obniżyć zużycie ener-
gii w budynkach, musi połączyć publiczne programy po-
mocowe z prywatnymi inwestycjami. Obowiązuje tu jako 
ogólna reguła: im większa jest dynamika wzrostu, tym 
szybciej następuje odnowa stanu budynków, systemów 
komunikacyjnych, wytwarzania energii, przemysłowego 
parku maszynowego i inwentarza prywatnych gospo-
darstw domowych. Sednem sprawy jest to, że efektywność 
wykorzystania zasobów w procesie odnowy musi wzrastać 
szybciej niż ich zużycie. Bez tego inwestycyjnego i inno-
wacyjnego skoku pozostaniemy przy starych maszynach, 
metodach produkcji i strukturach, a tym samym również 
przy negatywnym bilansie ekologicznym. Otóż pod ha-
słem „mniej tego samego” da się co najwyżej odwlec nieco 
w czasie katastrofę ekologiczną, lecz się jej nie powstrzy-
ma. Do tego potrzeba trwałego procesu wprowadzania 
ekologicznych innowacji, które najlepiej mogą się udać 
w dynamicznym ekonomicznym otoczeniu.

Również chętnie przytaczana teza, że wzrastające do-
chody i możliwości konsumpcyjne po osiągnięciu śred-
niego standardu życiowego nie czynią człowieka wcale 
bardziej szczęśliwym, ma w sobie coś z autosugestii. Przy-
pomina ona bajkę o lisie, dla którego winogrona były zbyt 
kwaśne, chociaż tak naprawdę wisiały one zbyt wysoko, 
żeby mógł ich dosięgnąć. Nie ma w tym nic dziwnego, 
że w czasach kryzysu i niepokoju o przyszłość przeważa 
potrzeba bezpieczeństwa i stabilnych stosunków społecz-
nych. Lęk przed katastrofą kładzie się cieniem na nadzie-
ję poprawy. Nie powinno się przesadzać, widząc w tym 
uwerturę do społeczeństwa post-wzrostowego. Związek 
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między wzrostem gospodarczym a jakością życia również 
w zamożnych społeczeństwach wciąż jeszcze ma miejsce, 
jeśli tylko związane ze wzrostem lęki nie są zmonopolizo-
wane przez happy few [nielicznych szczęśliwców]. W wy-
wiadach z ludźmi bogatymi i odnoszącymi sukcesy wciąż 
pada pytanie: co oznaczają dla was pieniądze? Rozsąd-
niejsi odpowiadają: wolność. Dotyczy to również reszty 
ludności. Wzrastające dochody rozszerzają nasze możli-
wości wyboru, jak i gdzie chcemy żyć. Czynią nas one 
pod wieloma względami bardziej niezależnymi. Pozwalają 
na bardziej komfortowe mieszkanie, więcej przyjemności, 
lepsze wykształcenie dzieci. Zwiększają szanse na długie 
życie w dobrym zdrowiu. Spływa z nich więcej podatków 
do publicznej kasy, przez co umożliwiają finansowanie 
kultury, oświaty i ubezpieczeń społecznych – „wartości”, 
do których również post-materialistyczne mieszczaństwo 
przywiązuje wielką wagę. 

„Pieniądze szczęścia nie dają” to co najwyżej półprawda. 
W uszach tych, którzy każde euro długo obracają w palcach 
i muszą przyjąć każdą pracę, żeby związać jakoś koniec 
z końcem, mądrość ta brzmi jak marna pociecha. Już prę-
dzej trafia w sedno stwierdzenie, że same tylko pieniądze 
nie dają szczęścia, ale nie jest to w istocie żadne nowe od-
krycie. Ci, którzy mają już wszystko, mogą śpiewać hymn 
na cześć powściągliwości – znacznej większości ludzi na 
tej planecie chodzi wciąż jeszcze o poprawę swojego mate-
rialnego standardu życiowego. Również w przypadku do-
brze sytuowanej klasy średniej w naszym własnym kraju 
nie obserwujemy wcale odwrócenia się od przyjemności 
społeczeństwa konsumpcyjnego, lecz uszlachetnienie jej 
stylu konsumpcji. Zamiast „wciąż więcej” nowym tren-
dem jest lepiej, piękniej i w sposób bardziej indywidualny. 
Fair trade i bio są częścią uświadomionego ekologicznie 
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hedonizmu, podobnie jak kółka sportowe, samochody hy-
brydowe, car-sharing, mieszkanie w domu ekologicznym, 
joga i studio fitness. Ekologiczne skutki tego sposobu ży-
cia są już z powodu rozległych powierzchni mieszkalnych, 
częstego podróżowania i wyposażenia w urządzenia elek-
troniczne pod każdym względem wyższe niż w przypadku 
ludzi zależnych od świadczeń socjalnych Hartz IV, którzy 
nie troszczą się o ekologię, ponieważ bardziej palące są 
dla nich inne troski. Jestem daleki od tego, żeby oskarżać 
styl życia LOHAS78. Jest to w mniejszym lub większym 
stopniu mój własny styl. Ale nie powinniśmy mieć żad-
nych złudzeń co do tego, iżby zielony hedonizm mógł być 
wystarczającą odpowiedzią na kryzys ekologiczny. Bez re-
wolucji w produkcji przemysłowej, w systemie energetycz-
nym, w rolnictwie itd. styl życia ekologicznej moderny nie 
będzie mógł być trwały.

78 LOHAS = Lifestyle of Health and Sustainability, styl życia światłych 
„urban professionals”, pochodzący, jak prawie wszystkie mody, ze Sta-
nów Zjednoczonych.
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Rozdział 3/  
Zdegustowanie nowoczesnym 

światem79

Gdziekolwiek spojrzę, wszędzie marność nad marnościami,
Co teraz ktoś buduje, to inny wnet rozwali,

Gdzie dziś wysoko w górę rosną wspaniałe miasta,
Tam pasterz swoje stada przyjdzie jutro wypasać.

Co dziś tak pięknie kwitnie, wkrótce będzie zdeptane,
Po tym, co dziś tak żwawe, popiół i kość zostanie,

Nie ma nic na tym świecie, co trwałoby niezmiennie,
Dziś sprzyja ci fortuna, a jutro los swój przeklniesz.

Andreas Gryphius, 1616-1664

Fundamentalne uczucie nietrwałości, nicości, daremności 
towarzyszy historii ludzkiej cywilizacji jako kontrapunkt 
wobec sięgania do gwiazd. Od najwcześniejszych począt-
ków dążeniu pod hasłem „szybciej, wyżej, dalej” towarzy-
szy strach, że to się źle skończy. W starotestamentowej 
historii budowy wieży Babel Pan Bóg każe ludzi za pychę, 
że chcieli wznieść miasto i wieżę, „której szczyt sięgałby 
do nieba”, mieszając im ich język, „żeby jeden nie rozumiał 
języka drugiego”. Zostali zmuszeni do odstąpienia od swo-
jego zamiaru i rozproszenia się po całym świecie. Budowla 
pozostała w niedokończonej postaci jako przestroga przed 

79 Zob. Charles Taylor, Das Unbehagen an der Moderne, Frankfurt nad 
Menem 1995. Krytyka Taylora dotyczy kultu samorealizacji, który ob-Krytyka Taylora dotyczy kultu samorealizacji, który ob-
serwuje on w cywilizacji zachodniej.
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przecenianiem przez człowieka samego siebie. Ta opowieść 
należy do całej serii „historii wykroczeń”, które opowiadają 
o ciężkich karach. Bóg unicestwia grzeszną ludzkość, która 
odeszła od niego, zsyłając na nią potop, i niszczy grzeszne 
miasta Sodomę i Gomorę ogniem i siarką. Wyjaśnianie 
upadku całych cywilizacji w wyniku powodzi i pożarów 
jako kary za pychę i rozwiązłość nie jest specjalnością 
chrześcijaństwa. Historie o potopach występują we wszyst-
kich tradycjach we wszystkich regionach świata. Również 
apokaliptyczne wizje skutków zmiany klimatu dołączają 
do tej prehistorii. Modele symulacyjne Międzynarodowej 
Rady Klimatycznej IPCC (The Intergovernmental Panel 
on Climate Change) opierają się na danych empirycznych 
i hipotezach, mających naukowe podstawy, dotyczących 
oddziaływań wzajemnych między gazami cieplarnianymi, 
zmianą klimatu, powierzchnią mórz, zaburzeniami pogo-
dy itp. Zbywać je jako mitologię byłoby lekkomyślnością. 
Ale wyjaśnianie zmiany klimatu jako następstwa braku 
umiaru nowoczesnej cywilizacji nie jest nauką, lecz no-
woczesną wersją prastarych opowieści o upadku za sprawą 
ognia i wody jako karze za grzeszne życie.

Zbyt wysoko mierzył również Ikar. Przypomnijmy 
krótko tę pouczającą historię z greckiej mitologii. De-
dal, cieszący się sławą znakomitego wynalazcy, inżyniera, 
budowniczego i artysty, otrzymał od króla Krety, Mino-
sa, polecenie zbudowania Labiryntu. Miał on służyć jako 
mieszkanie dla Minotaura, potwora, półczłowieka, półby-
ka, który narodził się z mezaliansu królowej z bykiem. Już 
przy tym podstawą była pomysłowość Dedala: skonstru-
ował on drewnianą atrapę krowy, do której wślizgnęła się 
Pazyfae, żeby w sposób występny oddać się bykowi. Nie 
dość na tym, Dedal wymyślił, jak można wyjść z Labiryn-
tu, znacząc drogę za sobą odwijaną z kłębka nitką. Dzięki 
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temu fortelowi syn ateńskiego króla, Tezeusz, zdołał za-
bić Minotaura i wydostać się z Labiryntu. Za karę Minos 
uwięził nielojalnego wynalazcę wraz z jego synem na Kre-
cie. Ucieczka drogą morską była nie do pomyślenia. Nasz 
spryciarz wpadł więc na pomysł, żeby naśladować ptaki. 
Zmajstrował sztuczne skrzydła, przymocowując pióra wo-
skiem do lekkiego szkieletu. Zanim wystartowali, zakazał 
surowo synowi, by frunął zbyt wysoko i zbyt nisko: nie 
wolno mu było ani zbytnio się zbliżać do żaru słońca, ani 
do wilgoci, która unosiła się z morza. A jednak stało się to, 
co musiało się stać: upojony lotem Ikar tak się rozochocił, 
że wzbił się zbyt wysoko ku słońcu. Wosk w skrzydłach 
się roztopił, pióra poodpadały i lekkomyślny młodzieniec 
runął w morze. Morał tej historii jest oczywisty: Ikar padł 
ofiarą własnej pychy. Śmiertelnym nie wolno porywać się 
na słońce. W świecie antycznym należy ono do sfery bo-
gów. W istocie utopia latania nie została przez to całkiem 
przekreślona. Gdyby zarozumialec trzymał się właściwego 
kursu, przygoda zakończyłaby się pomyślnie. Z tego mitu 
daje się wyciągnąć jeszcze jedną wskazówkę: człowiek 
może poszerzać swoje możliwości dzięki technice, którą 
uzyskuje dzięki naśladowaniu natury. Może przekroczyć 
swoje naturalne granice, ucząc się od natury. Tylko nie 
powinien popadać w zarozumiałość.

Również mit o Prometeuszu opisuje ambiwalencję 
otwarcia i trwogi, postępu i zagrożenia, którą odczuwamy 
przy każdym nowym szturmie na królestwo bogów. Pro-
meteusz – co znaczy przewidujący, przezorny – obdarza 
ludzi boskimi zdolnościami i właściwościami: użycza im 
mądrości Ateny, zręczności Hefajstosa, uczy ich technik 
rzemieślniczych, dzięki którym mogą się obronić przed 
ekscesami przyrody. I przynosi im na powrót ogień, który 
Zeus zabrał im za karę za oszukanie bogów. Zemsta ojca 
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bogów jest straszliwa. Wysyła Pandorę, Wszechdawczy-
nię, i daje jej puszkę zawierającą wszelkie możliwe plagi. 
Wbrew ostrzeżeniom Prometeusza, jego brat Epimeteusz 
przyjmuje dar bogów. Odtąd ludzkość gnębią choroby, 
cierpienia i wczesna śmierć. Tylko nadzieja, ostatni dar, 
nie może wydostać się na zewnątrz, ponieważ Pandora 
szybko na powrót zamyka puszkę. Nasuwa się interpre-
tacja tej opowieści jako ostrzeżenia, że wraz z każdą nową 
techniką, z każdym nowym sięganiem w sferę bogów przy-
chodzi na świat również nowe nieszczęście. Z każdym wy-
nalazkiem, z każdym technicznym zawładnięciem jakimś 
zjawiskiem naturalnym, takim jak ogień, ludzkość wycho-
dzi o kolejny krok dalej ze stanu natury. Przyswaja sobie 
zdolności, które przedtem zastrzeżone były dla bogów: 
latanie z prędkością dźwięku, rozmawianie pomiędzy sobą 
na wielkie odległości, wytwarzanie światła („niech stanie 
się światłość”), zmienianie biegu rzek, przenoszenie gór, 
ciskanie błyskawic i piorunów na wrogów80. Wszystkie te 
osiągnięcia mają również swoją stronę odwrotną: mogą 
one też przynieść ludzkości cierpienie i strach. Promete-
usz, sławiony przez młodego Marksa jako „najważniejszy 
święty w kalendarzu filozoficznym”, ucieleśnia krnąbrność 
wobec bogów. Nie stosuje się do naturalno-boskiego po-
rządku rzeczy, lecz obdarza ludzi nowymi zdolnościami, 
dzięki którym stają się oni podmiotami własnej historii. 
Za tę pychę musi on strasznie pokutować: Zeus każe Pro-
meteusza przykuć do skały, gdzie musi wytrzymywać bez 
snu, jedzenia i picia. Nie dość na tym, codziennie orzeł 
pożera mu wątrobę, która wciąż mu odrasta, żeby nie było 

80 Amerykański ekonomista David S. Landes nadał swojej monumentalnej 
historii rewolucji naukowo-przemysłowej tytuł The Unbound Prome-
theus. Pierwsze wydanie niemieckie tej książki ukazało się w roku 1973 
pod tytułem Der entfesselte Prometheus [„Prometeusz rozpętany”].
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końca cierpieniu. Wieczne życie, tak powiadają starożytni, 
jest wiecznym cierpieniem. Ale czy damy się tym straszyć?

Faust gOethegO jakO tragedia pOstępu
O biada! biada! przez ciebie on –  

ten piękny świat – przepada! 81

Każda epoka rozumie na swój własny sposób ogólnoludz-
ki dramat Goethego. Z naszego współczesnego punktu 
widzenia, kiedy patrzymy w przyszłość, mając przed 
oczami horror przeszłości, nasuwa się odczytanie Fausta 
jako „przykładu tragedii postępu, będącej udziałem no-
woczesnego człowieka”82. Faktycznie Goethe z upiornym 
jasnowidzeniem przewidział cienie nowoczesnego świata 
kapitalistycznego: spekulację i kryzysy finansowe, wojny 
i niszczenie środowiska naturalnego, chciwość i przemoc. 
Również „welocyferyczne”83 przekleństwo zapierającego 
dech przyspieszenia, chemiczne tabletki miłości i sztucz-
na hodowla człowieka należą do rozpatrywanych tematów. 
Odpowiada temu świat wewnętrzny, oscylujący pomiędzy 
depresją a manią wielkości. Bez wytchnienia i bez ustanku 

81 Johann Wolfgang Goethe, Faust, por. przekład Emila Zegadłowicza, w: 
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/goethe-faust.pdf, s. 39.

82 Benjamin von Blomberg, kierownik literacki z hamburskiego Thalia-
-Theater, który wystawił „Maraton Faustowski” w reżyserii Nicolasa 
Stemanna.

83 „Welocyferyczność” (das Veloziferische) to neologizm utworzony przez 
Goethego jako zbitka dwóch łacińskich słów – velocitas (szybkość, po-
śpiech) i Lucifer (etymologicznie: przynoszący światło). Zgodnie z am-
biwalentnym charakterem Lucyfera słowo to oznacza więc diabelskie 
przyspieszenie, zbyt szybkie tempo życia, ale także przedwczesne oświe-
cenie. Ma to, oczywiście, związek z Faustem i Mefistofelesem. (Przyp. 
tłum.)
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podnosi sobie Faust coraz wyżej poprzeczkę, bezwzględny 
w dążeniu do swoich celów. Jest on duchem, który zawsze 
rwie się do przodu i właśnie dlatego chce czegoś więcej 
od „ziemskich radości”84. O ile w pierwszej części, tragedii 
Małgosi, tęskni on jeszcze za najwyższym ziemskim szczę-
ściem, jakim jest miłość, o tyle w drugiej części powodują 
nim całkiem inne pożądania: „władzę zdobędę i posiądę 
włości”85. Przemienia się w prototyp przedsiębiorcy, któ-
rego talent polega na tym, żeby pilność swoich robotni-
ków ukierunkować na cel: „Strzec mi porządku! Za pilność 
w tym czynie rychła nagroda was, dzielni, nie minie; by 
wielkich dzieł dokonać, czegóż trzeba więcej? – wystar-
czy jeden duch wśród rąk tysięcy.”86 A przy tym napędza 
go nie sama tylko żądza bogactwa, lecz „marzenie i wola 
stworzenia własnego królestwa, wola bycia zwycięzcą 
i radość z kształtowania” – za pomocą takich atrybutów 
opisuje Joseph A. Schumpeter na początku XX w. nowo-
czesnego przedsiębiorcę87. Projekt, w którym Faust widzi 
ukoronowanie swojego życia, jest parabolą wczesnej fazy 
industrializacji. Goethe pokazuje, jak zmienia się nasta-
wienie do przyrody: morze, zamiast być w swym dzikim 
pięknie przedmiotem podziwu, staje się przeciwnikiem, 
którego trzeba ujarzmić. Następuje przejście od kontem-
placji przyrody do panowania nad nią. W wiecznym ko-
łysaniu się fal Faust widzi przede wszystkim trwonienie 
energii: „Nabrzmiałe siłą fale rzygają z czeluści! Wracają! 

— Było pusto, teraz jeszcze puściej! Wysiłek bezcelowy; 

84 Goethe, Faust, op. cit., s. 44.
85 Tamże, s. 283.
86 Tamże, s. 319.
87 Joseph Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Un-

tersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit und Konjunktur-
zyklus, Monachium/Lipsk 1926.
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żywioł niespętany! poczułem w sercu rozpacz i strach mi 
nie znany, a duch mi nakazywał wskrzesić w sobie mę-
stwo, wziąć się z morzem za bary i odnieść zwycięstwo!”88 
Każe zastępom robotników ruszyć do budowania grobli 
i kanałów, a odzyskany ląd przygotować do zasiedlenia. 
Co zostało wydarte morzu, ma stać się światem ludzkim. 
Tamten świat nie interesuje Fausta, wierzy jednak, że dzię-
ki swemu projektowi lądowemu stanie się nieśmiertelny: 

„Czyny dni moich czas przesilą, u wrót wieczności klękną. 
W przeczuciu szczęścia, w radosnym zachwycie” może 
wreszcie powiedzieć: „trwaj chwilo (…) jesteś piękną”89. 
Tym samym przegrywa swój zakład z Mefistofelesem i wy-
daje wyrok śmierci na samego siebie. Łopaty, których od-
głos słyszy porażony ślepotą Faust, nie kopią wcale kanału, 
lecz jego własny grób. I nie ludzie wezmą w posiadanie ląd, 
lecz upiorne lemury, „ze ścięgien, żył i kości podzierzgane 
potwory”90. 

Szwajcarski ekonomista Hans Christoph Binswanger 
użył wielkiej uczoności do tego, żeby zinterpretować arcy-
dzieło Goethego jako pradramat kapitalizmu. Nie o sławę 
chodzi Faustowi, lecz o „kontynuowanie przez człowieka 
procesu stworzenia”91. Pójście śladami Goethego fascynu-
je nas i zarazem przeraża. Tym bardziej dotyczy to sytuacji, 
kiedy nie chodzi już o łopaty i o maszyny parowe, z pomo-
cą których nacieramy na przyrodę, lecz o rozszczepienie 
atomu, genetykę i biotechnologię. Przesłanką rozpętania 

88 Goethe, Faust, op. cit., s. 284.
89 Tamże, s. 321.
90 Tamże, s. 319.
91 Hans Christoph Binswanger, „Pieniądze i magia”, esej w programie do 

„Maratonu Faustowskiego”, Hamburg 2011. Obszerniej w: Geld und Ma-
gie. Eine geldtheoretische Deutung von Goethes Faust, wydanie drugie, 
Hamburg 2005.
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techniki było zastąpienie złota jako środka płatniczego 
przez dające się w sposób dowolny reprodukować pienią-
dze papierowe. To dopiero umożliwiło inwestycje w wiel-
kim stylu, które musiały się zamortyzować dzięki przyszłe-
mu wzrostowi. Emisja banknotów opisana jest w Fauście 
jako swego rodzaju czarna magia: coś bezwartościowego 
(papier) przemienia się w coś wartościowego (pieniądze), 
o ile i dopóki ludzie w to wierzą. Również finansowana 
kredytami eksploatacja bogactw naturalnych jawi się jako 
kontynuowanie za pomocą innych środków średniowiecz-
nej alchemii: z błota ma powstać złoto. Mówiąc słowami 
Biswangera: „Chodzi o maksymalizację pieniężnej war-
tości świata. W tym sensie cały świat jest kopalnią złota.” 
Wszystko, co występuje w przyrodzie, można pozłocić, 
czyli zamienić w pieniądz – to właśnie było marzeniem 
alchemików. Pieniądz jako taki jest magicznym medium: 
daje władzę nad ludźmi i rzeczami.

Dla Biswangera idea nieograniczonego wzrostu odpo-
wiada dążeniu do „przezwyciężenia czasu i zmienności” 

– do uzyskania właściwości przysługujących tylko nie-
śmiertelnym bogom. Tak naprawdę ta interpretacja nie jest 
oryginalna. Jest to standardowy motyw psychologizującej 
literatury, że całe to cechujące nowoczesnego człowieka 
dążenie, by osiągnąć więcej, cały ten przymus sięgania co-
raz dalej to ucieczka od własnej śmiertelności. Stać się nie-
śmiertelnym dzięki swym czynom i dziełom – czy to jako 
artysta, czy to jako polityk, czy też jako przedsiębiorca – to 
najsilniejszy motyw działania, najpotężniejsze marzenie 
nowoczesnego człowieka. Gromadzenie bogactw jest tylko 
niższą formą owego parcia do tego, by po śmierci istnieć 
dalej w pamięci jako ktoś opromieniony sławą odkrywcy, 
uczonego, męża stanu, wynalazcy, poety lub zwycięzcy 
olimpijskiego. Czy chcemy, czy możemy zrezygnować z tej 
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siły napędowej na rzecz kontemplacyjnej, zadowalającej 
się samą sobą formy istnienia? Raczej nie.

Również metafora paktu z diabłem, która jest punktem 
wyjścia Fausta, tkwi głęboko w naszym wariancie nowo-
czesnego świata przemysłowego. Chodzi tu nie tylko o ry-
zykowne technologie i pozbawioną skrupułów pogoń za 
zyskiem. Diabolicznym piętnem naznaczone jest już nie 
znające granic parcie do wiedzy, która wdziera się coraz 
głębiej w tajemnice przyrody. To właśnie diabelski wąż 
namówił Ewę do zjedzenia owocu z drzewa poznania, 
a tym samym do utraty niewinności. To jest grzech pier-
worodny, z powodu którego zostaliśmy wygnani z Raju. 
Nie ma odtąd drogi powrotnej do pierwotnej jedności 
z Bogiem i przyrodą, lecz tylko droga naprzód ku budo-
wie naszego własnego świata. Mity starożytności mówią 
nam, że „niebezpiecznie jest dążyć do poznania świata 
i je wykorzystywać. Mówią one również, że człowiek musi 
i chce poznawać i że tego, co raz zostało poznane, nigdy 
się już nie zapomni”92. Od początku rewolucji neolitycznej 
sprzed około 20 tys. lat człowiek nie dostosowuje się już 
tylko do przyrody, lecz przeobraża ją stosownie do swo-
ich własnych potrzeb93. Zmieniając zastany świat, buduje 
nowy. Decydującym pytaniem jest, czy przewagę uzyskuje 
aspekt destrukcyjny, czy twórczy. Im więcej wiemy o świe-
cie, im dokładniej znamy strukturę oddziaływań wzajem-
nych w systemie Ziemi, tym bardziej możliwe jest stabilne 
gospodarowanie planetą.

92 David S. Landes: Der entfesselte Prometheus, wydanie kieszonkowe,  
Monachium 1983, s. 511.

93 Wikipedia definiuje tę cezurę jako „przejście od przymusowego dosto-
sowywania się do środowiska do procesu gwałtownego wzrostu moż-
liwości produkcyjnych, dynamizowanego przez brzemienne w skutki 
wynalazki”, zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Neolithische_Revolution.
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Interpretacja Goethego, jaką daje Binswanger, koncen-
truje się na ambiwalencji nowoczesnego świata z całym 
dobrodziejstwem inwentarza – tworzeniem pieniądza, 
kapitalistyczną przedsiębiorczością, nauką, technicz-
nym opanowaniem przyrody, uwolnieniem jednostki od 
wszystkich tradycyjnych więzi. Wszystko to umożliwia 
rzeczywisty postęp, twórczą aktywność, wspaniałe wyna-
lazki i niebywałą poprawę standardu życiowego szerokich 
mas. Ale ten „postęp” ma swoją cenę. Binswanger wydoby-
wa z Fausta trzy wielkie strefy strat nowoczesnego świata:

Pierwszą jest „utrata piękna”. Świat był piękny, zanim 
człowiek zaczął odciskać na nim swoją pieczęć. W insce-
nizacji Thalia Theater w piątym akcie pokazane jest w spo-
sób plakatowy idące ze sobą w parze zniszczenie natury 
i zeszpecenie. Tam, gdzie wcześniej panowała bukoliczna 
idylla, wnoszone są teraz na scenę tekturowe sylwetki me-
ga-miast. Piękne krajobrazy przyrody znikają, powstają 
pasma górskie drapaczy chmur. Znamy zapewne wszy-
scy ból odczuwany w obliczu brutalnego wdzierania się 
w krajobrazy zabudowy miejskiej i betonowych osiedli, 
które na wielu wybrzeżach rozrosły się jak pędy roślin-
ne. A jednak bilans nie jest tak jednoznaczny, jak to się 
zdaje być u Goethego i jego interpretatora Binswangera. 
Po pierwsze, w Europie większość krajobrazów, które od-
czuwamy jako piękne, to właśnie nie pierwotna przyroda, 
lecz rezultat trwającej przez wiele stuleci uprawy. Są one 
ukształtowaną przyrodą, przeważnie produktem symbio-
zy drobnochłopskiej kultury rolnej, odpowiedniej do wa-
runków, z zastanym krajobrazem. Można by to jeszcze 
ujmować jako potwierdzenie tego, że brzydota wkroczyła 
w świat dopiero wraz z industrializacją. Ale jak się ma 
sprawa z pięknem nowoczesnych krajobrazów miejskich? 
Taka była w każdym razie moja odruchowa reakcja na tę 
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scenę ze wspomnianego przedstawienia Fausta: czy te 
zbudowane przez ludzi pasma górskie nie są też wspa-
niałe? Dlaczego fascynuje nas Manhattan? Pisząc to, wy-
glądam z 29 piętra hotelu w Chicago na panoramę miasta 
pełną wieżowców, ciągnącą się aż po horyzont, nad którą 
górują smukłe wieże, wznoszące się ku niebu. Może są 
ludzie, których ten widok deprymuje. Dla mnie jest on 
wzniosły.

Nie wdając się w estetyczne i psychologiczne rozważa-
nia, można uznać, że smutek z powodu ekspansji prze-
mysłu i budownictwa miejskiego ma w sobie coś głębo-
ko arystokratycznego: jest to smutek z powodu utraty 
świata, który umożliwiał wzniosłe życie tylko niewielkiej 
mniejszości. To arystokraci i wyższy kler mogli, mając 
wolny czas, prowadzić wzniosłe życie. Chłopi i ubodzy 
mieszkańcy miast prowadzili w nędznych warunkach ży-
cie krótkie, ciężkie, często pełne cierpień. Przypuszczal-
nie nie postrzegali przyrody w jej romantycznym pięk-
nie, lecz jako zewnętrzną moc, na której musieli wymóc 
własne utrzymanie się przy życiu i ze strony której wciąż 
na nowo spotykało ich zło. Susze, fale upałów, plagi owa-
dów, katastrofalne opady deszczu, klęski powodzi, trza-
skające mrozy i gwałtowne burze nie zdarzają się dopiero 
od czasu, kiedy zaczęła się zmiana klimatu. A przy tym 
w epoce przedindustrialnej ludzie byli wydani na ich pa-
stwę w znacznie większym stopniu niż dziś. Dla większo-
ści mieszkańców ziemi dzisiejszy świat jest o wiele lepszy 
niż wcześniejszy. Piękny jest świat, który umożliwia naj-
większe szczęście jak największej liczbie ludzi.

Drugie ubolewanie dotyczy „utraty bezpieczeństwa 
z powodu zagrożeń powodowanych przez technikę”94. 

94 Binswanger, Geld und Magie, s. 36.
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Również ta narracja towarzyszy technice (jako środkowi 
do ujarzmienia przyrody) jak nieprzerwane echo. Dotych-
czasowym punktem kulminacyjnym protestu przeciw 
destrukcyjnej sile postępu technicznego jest opór wobec 
energii atomowej i jej militarnej siostry – bomby atomo-
wej. Również Binswanger wspomina niedawną katastrofę 
atomową w japońskim mieście Fukushima jako przykład, 
jak stworzona przez człowieka technika obraca się prze-
ciw ludzkości. Faktycznie, energia atomowa jest przedsię-
wzięciem wysoce ryzykownym. Opiera się ona na kontro-
lowanej nuklearnej reakcji łańcuchowej. Powstające przy 
tym ciepło zamienia się w parę wodną, która z kolei na-
pędza turbiny. Szydercy określają tę technikę jako pod-
grzewanie wody za pomocą rozszczepiania atomu, a więc 
w sposób najbardziej, jak tylko można pomyśleć, skompli-
kowany i niebezpieczny. Ten proces i powstające w jego 
wyniku radioaktywne produkty rozpadu muszą być w spo-
sób niezawodny odizolowane od środowiska. Nie dotyczy 
to tylko uwolnionego promieniowania w reaktorze, lecz 
również odpadów atomowych, które muszą być składo-
wane w zamknięciu przez ponad 10 tys. lat. Samo to już 
jest błędnym przedsięwzięciem, ponieważ nikt nie może 
wziąć odpowiedzialności za tak długie okresy historii Zie-
mi. Dochodzi do tego zagrożenie katastrofami, jakie niesie 
z sobą awaria reaktora. Ponieważ wiemy z doświadczenia, 
że w kombinacji człowiek/maszyna zawarte jest niebez-
pieczeństwo nieszczęśliwego wypadku i pomimo wszel-
kich podjętych środków ostrożności nie można zagwa-
rantować absolutnego bezpieczeństwa, praca elektrowni 
atomowych zawsze związana jest z „marginesem ryzyka”. 
Choćby nawet to ryzyko było minimalne, to trzeba mieć 
świadomość, iż jest to igranie z życiem i zdrowiem dzie-
siątków tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Wystarczy tylko 
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przypomnieć sobie, że podczas stopienia rdzenia reakto-
ra w Fukushimie o mało nie doszło do ewakuacji Tokio. 
Gdyby nastąpiło uwolnienie radioaktywności na wielką 
skalę, na dziesiątki lat zostałyby napromieniowane wiel-
kie obszary lądu i skażone radioaktywnie wody. Ludzie, 
których to dotyczy, będą cierpieli jeszcze w następnym 
pokoleniu na choroby popromienne i wady wrodzone. To 
ze względu na ten swój wymiar przestrzenny i czasowy 
katastrofa atomowa słusznie budzi strach. Choćby nawet 
o wiele więcej ludzi ginęło w wypadkach samochodowych 
niż wskutek wielkich katastrof atomowych w ostatnich 
dziesięcioleciach, to przecież technika atomowa wywołu-
je silniejsze poczucie zagrożenia. Potencjalne niebezpie-
czeństwa przeważają nad korzyściami, zwłaszcza że siła 
jądrowa jako źródło energii w żadnym razie nie jest „po-
zbawiona alternatywy”.

Dokładniej biorąc, w Fauście nie chodzi jednak o rozwa-
żanie zalet i ryzykowności konkretnych technologii. Ra-
czej wzbudza on ogólny strach, że dążenie do opanowania 
przyrody doprowadzi do katastrofy. Kiedy Faust zakłada, 
że wynalazczość i siła robocza pokonają przyrodę, Mefi-
stofeles roztacza wizję kasandryczną. Widzi za groblami 
i tamami, którymi Faust każe ogrodzić morze, żeby uzy-
skać ląd do zasiedlenia, zbliżający się szum wielkiej powo-
dzi: „To wszystko dla nas, panie bracie, ziemia, przystanie, 
rowy, tamy; piekielny wodnik trwa na czacie – na oścież 
rozwiera bramy. Zguba zewsząd czyha na człowieka, ży-
wioł wszelki z nami się sprzymierza; wszystko pleśnią 
i mchem się obleka – wszystko do zniszczenia zmierza!”95 
Wszelkie ludzkie dzieło jest daremne, kto się nie podpo-
rządkowuje przyrodzie, zostaje przez nią unicestwiony. 

95 Goethe, Faust, op. cit., s. 320.
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We współczesnym żargonie ekologicznym brzmi to: 
„przyroda daje odpór”. Zmiana klimatu, susze, zalewająca 
ląd ogromna fala morska to kara za pychę i przekraczanie 
miary przez człowieka. Binswanger zdaje się podzielać ten 
apokaliptyczny punkt widzenia, kiedy zgadza się z tym, 
że Mefistofeles „wie lepiej” niż oślepiony Faust, ogarnięty 
obłędem, że to się da wykonać.

Ale czy słuszna jest teza, że opanowanie przyrody za 
pomocą techniki czyni ludzką egzystencję bardziej nie-
pewną? Są ważne argumenty, żeby w to wątpić. Faktycz-
nie, nowoczesna cywilizacja jest w znacznie mniejszym 
stopniu narażona na kaprysy i dokuczliwości ze strony 
przyrody, niż to było w poprzednich epokach. Dotyczy 
to również rolnictwa. Fale zimna i upałów wytrzymu-
jemy o wiele lepiej niż nasi przodkowie. Podczas gdy 
jeszcze w XIX w. całe dzielnice miasta pochłaniane były 
przez pożary, my czujemy się zagrożeni przez ogień ra-
czej w niewielkim stopniu. Zarazy, które w średniowie-
czu raz za razem dziesiątkowały ludność, przynajmniej 
w krajach uprzemysłowionych zostały w znacznej mierze 
zlikwidowane. Jeżeli gdzieś ponownie występują zarazy 

– jak w przypadku epidemii ebola – wynikają one z nie-
uświadomienia i braku (albo niekompetencji) publicznej 
służby zdrowia. Wypadki przy pracy były we wcześniej-
szej fazie uprzemysłowienia o wiele częstsze niż dzisiaj. 
Antybiotyki i postępy nowoczesnej medycyny znacznie 
obniżyły stopę śmiertelności. W świecie uprzemysłowio-
nym przeciętna oczekiwana długość życia zwiększyła się 
przeszło dwukrotnie. Również nasze samostanowienie 
w odniesieniu do własnego życia jest nieporównywalnie 
większe niż u naszych przodków. Przyczynia się do tego 
zarówno wzrastający poziom wykształcenia jak też swo-
boda poruszania się, którą zawdzięczamy nowoczesnym 
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środkom komunikacji, równości wobec prawa klas pra-
cujących i równouprawnieniu płci oraz rozmiar podsta-
wowego bezpieczeństwa socjalnego, który gwarantuje de-
mokratyczne państwo dobrobytu. Wszystko to jest nie do 
oddzielenia od potężnego wzrostu społecznego bogactwa, 
który szedł ręka w rękę z rewolucją techniczno-przemy-
słową ostatnich dwustu lat.

Czy jednak Mefistofeles nie ma racji, że cały ten postęp 
prowadzi ostatecznie do unicestwienia? Niebezpieczeń-
stwo istnieje. Dotychczasowy model rozwojowy opiera się 
na gospodarce rabunkowej w stosunku do przyrody i jej 
sił produkcyjnych. Jeżeli ta droga będzie kontynuowana, 
grozi zapaść głównych ekosystemów, od których zależy 
ludzka cywilizacja, a którymi są ziemia, woda i klimat. Ka-
tastrofa całych regionów nadmorskich wskutek podnoszą-
cej się powierzchni morza, długotrwałe okresy suszy, sie-
jące spustoszenie burze są realistycznymi scenariuszami 
w razie, gdyby zmiana klimatu się przyspieszyła. Ale ratu-
nek nie polega na odwrocie od technicznego ujarzmiania 
przyrody. Bo też do czego mielibyśmy wracać? Rzekoma 
idylla epoki przedindustrialnej nie jest już dla nas możli-
wa. Droga „z powrotem do natury” jest zamknięta, mo-
żemy iść tylko naprzód w kierunku bardziej inteligentne-
go, opartego na trwałych podstawach wykorzystywania 
produkcyjnych sił przyrody. Dzisiaj, gdy ludzkość dzięki 
swej liczebności i technice stała się potężna jak nigdy do-
tąd, tym bardziej skazani jesteśmy na bezzwłoczną zmia-
nę sposobu myślenia – tak, by brać pod uwagę także jej 
skutki i zdawać sobie sprawę z nieuchronnej ambiwalencji 
postępu. Każdy krok poza dotychczasowe granice nauki 
i techniki, każde wtargnięcie na nowy teren jest ryzykiem. 
Nigdy nie możemy przewidzieć wszystkich skutków i ni-
gdy nie możemy wykluczyć, że błogosławieństwo zmieni 
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się w przekleństwo. Nie wynika z tego jednak ani dawanie 
wolnej ręki bezmyślnemu igraniu ze światem, ani prze-
ciwnie, lękliwe trzymanie się status quo. Możemy tylko 
próbować nadać nigdy nie kończącemu się procesowi na-
ukowo-technicznej innowacji postać procesu uczenia się, 
który umożliwia wczesne korektury w sytuacji, gdy bieg 
rzeczy wymyka się spod kontroli.

Trzecia strata polega „na wzrastającej niezdolności do 
korzystania z bogactwa, które się wytwarza”. Binswanger 
mówi w związku z tym o „stracie teraźniejszości”. Życie 
tu i teraz zżera troska. Wraz ze wzrastającym bogactwem 
troski nie ubywa, ale przybywa. Posiadacz patrzy zatroska-
ny w przyszłość, dręczony strachem przed ruiną i utratą 
uzyskanego z trudem dobrobytu. Im bardziej globalne są 
rynki, tym bardziej są one nieprzewidywalne. Kto posiada 
akcje, nie może wyluzować, lecz obserwuje bez ustanku 
wszelkie możliwe wskaźniki, które mogłyby mu pomóc 
przepowiedzieć przyszłość. „Inwestora dręczy w najwyż-
szym stopniu troska o przyszły rozwój gospodarki. Nigdy 
nie może się on zadowolić teraźniejszością. Staje się raczej 
spragniony prognoz (…) i w stałym poczuciu zagrożenia 
wyczekuje wiadomości zwiastujących nieszczęście”96. Jest 
to wnikliwa obserwacja, ale stanowi tylko połowę prawdy. 
Wiele przemawia za tezą Binswangera. Liczba magazynów 
giełdowych i wskazówek dla lokujących swoje pieniądze 
jest już prawie nie do ogarnięcia. Guru giełdowi odczytują 
przyszłość z fusów od kawy. Kto troszczy się prywatnie 
o stan swojego majątku, śledzi z zaniepokojeniem wzrosty 
i spadki na rynkach kapitałowych i martwi się z powodu 
przeoczenia momentu odwrócenia się tendencji spadko-
wej lub wzrostowej. Przedsiębiorcy kalkulują, opierając 

96 Binswanger, Geld und Magie, s. 37.
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się na niepewnych oczekiwaniach dotyczących przy-
szłego popytu i podaży. Im bardziej sprywatyzowane są 
ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne, tym bardziej też 
wzrasta troska jednostki o przyszłość. Krachy finansowe 
mogą przez jedną noc obalić plany związane z własną sta-
rością lub wykształceniem dzieci. Nasze materialne bez-
pieczeństwo związane jest w znacznej mierze z kontrolą 
odnośnych rynków finansowych, których kompleksowo-
ści zwyczajny śmiertelnik nie jest już w stanie przeniknąć. 
Dochodzi do tego troska z powodu kryzysów ekologicz-
nych i konfliktów politycznych w szybko zmieniającym 
się świecie. Pomimo nigdy dotąd nieznanego bogactwa 
społecznego wzrasta troska o to, co nam przyniesie przy-
szłość. A może nawet wzrasta ona z powodu naszego bo-
gactwa, gdyż wraz z dobrobytem wzrasta również strach, 
że się go utraci?

Tymczasem jednak troska o przyszłość nie przeszkadza 
uprzywilejowanej części ludzkości w używaniu życia peł-
ną piersią na osłonecznionym pokładzie Titanica. Dotyczy 
to nie tylko bogatych i pięknych. Trzeba tylko w słoneczny 
dzień przejść się po śródmieściu jakiejś europejskiej me-
tropolii, żeby zobaczyć, jak światowa klasa średnia cieszy 
się życiem. W twierdzeniu, jakoby ludzie nie mogli się już 
cieszyć teraźniejszością, pobrzmiewa elitarna mizantro-
pia. Pomimo wszystkich skarg na „terror przyspieszenia” 
mamy więcej czasu i możliwości, by cieszyć się pięknem 
życia, niż nasi rodzice i dziadkowie. Tygodniowy i rocz-
ny czas pracy sukcesywnie się obniża, podczas gdy ocze-
kiwany czas życia, poziom wykształcenia, przysługujący 
wymiar urlopu i siła nabywcza gwałtownie rosną. Bierze 
to pod uwagę przeciwstawny nurt konserwatywnej kry-
tyki kultury: krytyka samolubnego hedonizmu, kultu te-
raźniejszości i ucieczki w konsumpcję, która rozmija się 
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z „właściwym” życiem. Raz jest to utrata religii, wpędza-
jąca ludzi w kompensacyjną konsumpcję, raz strach przed 
śmiercią, czy też ucieczka od życia wewnętrznego, zawsze 
jednak podniesiony jest przy tym palec wskazujący, który 
upomina rzekome ofiary terroru wydajności i konsump-
cji, by powróciły do prawdziwego i dobrego życia. Raz 
ludzie przegapiają teraźniejszość, ponieważ zżera ich tro-
ska o przyszłość, innym razem wypierają grożące kryzysy, 
rzucając się tym bardziej nieprzytomnie w Tu i Teraz. Jak 
się nie zrobi, będzie źle.

nawróćcie się! nOwy ruch pOkutniczy

Apel o „dobrobyt bez wzrostu” przypomina dobrowolny 
umiar podstarzałego króla życia, który po okresie tarzania 
się w rozpuście odkrywa cnotę „miary i środka”. Europa 
do połowy XX w. przeprowadziła rewolucję przemysło-
wą. Malutki półkontynent wysysał zasoby całego świata 
jako paliwo nigdy dotąd nieznanego wzrostu gospodarki 
i dobrobytu. Obecnie spada gwałtownie krzywa demo-
graficzna, ustaje dynamika gospodarcza, stopa wzrostu 
obniża się. Upowszechnia się poczucie, że Europa ma już 
za sobą swój najlepszy okres, a w każdym razie nie jest 
w stanie rywalizować z głodnymi narodami znajdującymi 
się na fali wznoszącej. Kulturoznawca Harald Welzer, je-
den z nowych heroldów odwrotu od wzrostu, ujął to pięk-
nie: „Zachód nie ma już przed sobą przyszłości. Trzeba 
umieć odpuścić.”97 Urojenie społeczeństwa post-wzrosto-
wego jest przedmiotem westchnień akademickiej warstwy 

97 „Danke, wir verzichten“, Frankfurter Allgemeine Zeitung z 27.12.2009. 
Dział felietonów postuluje dyskusję na temat społeczeństwa post-wzro-
stowego. Natomiast redakcja ekonomiczna reprezentuje stanowisko 
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średniej, która ma już wszystko, czego dusza zapragnie 
(poza następnym iPhonem). Cała ogromna reszta świata 
śni inny sen: sen o postępie społecznym i wzrastającym 
standardzie życia.

To demokracja podniosła do rangi programu dla mas 
styl życia bogatych i możnych, który przedtem dostępny 
był tylko dla niewielkiej, uprzywilejowanej mniejszości. 
Obowiązujący dla wszystkich ascetyczny tryb życia z dra-
stycznym ograniczeniem możliwości przemieszczania 
się na dalsze odległości, konsumpcji, mody, komunikacji 
technicznej itd. byłby prawdopodobnie do zrealizowania 
tylko poprzez poddanie potrzeb autorytarnej dyktaturze. 
Nowoczesne społeczeństwo przemysłowe jest wcieleniem 
prometejskiej zasady, napędzającej rozwój społeczeństwa 
ludzkiego: wynalazczość, chęć dokonywania nowych od-
kryć i zdobywania nowych doświadczeń, ale również 
niespokojny duch, który nie chce zatrzymywać się przy 
pięknej chwili, ale zawsze szuka czegoś nowego. Zawsze 
jednak istniały i wciąż na nowo powstawały alternatywne 
ruchy kulturowe, które propagowały skromność, samo-
ograniczenie i kontemplacyjne życie w harmonii z naturą. 
Ale ostatecznie te regresywne ruchy prowadziły jedynie 
do wysubtelnienia i zindywidualizowania kulturalnych 
form życia.

Projekt cywilizacji nie jest zakończony. Nie chodzi o to, 
żeby dynamikę ewolucji ludzkiej doprowadzić do statycz-
nej równowagi, lecz o to, żeby nadać jej nowy kierunek 

– świadomej wspólnej ewolucji z przyrodą. Odpowiada 
temu tendencja do odmaterializowania potrzeb, oczy-
wiście na wysokim materialnym poziomie. W bogatych 

przeciwne. Ale spór między outsiderami a apologetami pozostaje jało-
wy, jak długo nie zostaje postawiony problem jakości wzrostu.
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społeczeństwach przemysłowych występuje trend do od-
chodzenia od gromadzenia coraz większej ilości rzeczy, 
czyli od wyłącznie ilościowego rozszerzania konsumpcji. 
W to miejsce wkraczają potrzeby związane z samoreali-
zacją, wysubtelnieniem, zmysłem piękna, komunikacją, 
doświadczaniem samego siebie i świata. Powyżej pew-
nego progu dobrobytu nie chodzi już o zwykłe „więcej”, 
lecz o „lepiej”. Byłoby doprawdy samooszukiwaniem się 
zrównywanie tego z odejściem od paradygmatu wzrostu. 
Również wzrost jakościowy pozostaje w znacznej mierze 
związany z produktywnością i wytwarzaniem wartości.

Peter Sloterdijk, samotnik wśród współczesnych filozo-
fów, opisał w porywczym wykładzie wygłoszonym na po-
święconej światowemu klimatowi konferencji w Kopen-
hadze walkę między dwoma przeciwstawnymi wzorcami 
reakcji na kryzys ekologiczny98. Zdumiewające jest, że ta 
intelektualna prowokacja nie miała szerszego oddźwię-
ku. Najwyraźniej nie była zdolna do tego, by włączyć się 
w dominujący w Niemczech ekologiczny dyskurs. Slo-
terdijk podziela przy tym całkowicie alarmistyczną dia-
gnozę ruchu na rzecz ochrony środowiska. Jego punktem 
wyjścia jest kryzys „kinetycznego ekspresjonizmu” – tak 
nazywa on „styl bycia świata nowoczesnego, który umoż-
liwiła przede wszystkim dostępność energii z paliw ko-
palnych”. Ta wysokoenergetyczna forma życia musi zostać 
gruntownie zmodyfikowana, gdyż za sprawą zmiany kli-
matu zagraża ona cywilizowanemu życiu na naszej pla-
necie. W walce o klimat nie chodzi wcale o sprawy błahe, 
lecz o „możliwość podtrzymania procesu cywilizacyjnego 
i zapewnienia jego kontynuacji”. XXI w. staje się epoką 

98 Dokumentacja w: Die Welt z 17.12.2009, www.welt.de/die-welt/debatte/
article5556427/Wie-gross-ist-gross.html.
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silnych kryzysów i wielkich przewrotów. Dokonująca się 
„meteorologiczna reformacja” jest niemniej doniosła niż 
chrześcijańska reformacja w początkach czasów nowo-
żytnych. Wywołuje ona porównywalne ruchy ratowania 
planety przed piekłem zmiany klimatu poprzez oczysz-
czenie, nawrócenie i zaczęcie od początku.

Sloterdijk, zaostrzając jak zwykle sprawę, szkicuje obraz 
„wojny gigantów” pomiędzy kaznodziejami nawołujący-
mi do pokuty a zwolennikami dalszego unowocześnie-
nia: „w tej wojnie partia idealistyczna reprezentowana jest 
przez zwolenników nowego umiarkowania. Występują 
oni wobec swoich materialistycznych przeciwników z żą-
daniem zredukowania wszystkich form kinetycznego eks-
presjonizmu do minimum dającego się tolerować z punk-
tu widzenia polityki wobec Ziemi”. Ta „etyka przyszłości, 
nieprzyjazna wobec ekspresji i emisji, zmierza wprost do 
odwrócenia dotychczasowego kierunku cywilizacji. Żąda 
ona zmniejszenia tam, gdzie dotąd planowano zwiększe-
nie, (…) przypomina o samoograniczeniu tam, gdzie do-
tąd sławione było wyzwalanie się z ograniczeń.” W tym re-
żimie zarządzania niedostatkiem „każda jednostka ludzka 
zarządzałaby pewnym niewielkim limitem emisji, który 
ma przyznany jako shareholder [udziałowiec] atmosfery 
i pozostałych żywiołów”. W języku walk reformacyjnych 
Sloterdijk określa ten kierunek jako „ekologiczny kalwi-
nizm”. Żąda on wyrzeczenia, oszczędności i największej 
cnotliwości w imię przeżycia gatunku i sprawiedliwego 
podziału niedostatku99. 

99 Historyczny kalwinizm nie szukał odwróconej od świata wewnętrzno-
ści, lecz cechowała go przedsiębiorczość: pogoń za zarobkiem uchodziła 
za miłą Bogu; kto był skuteczny w ziemskim życiu, mógł liczyć na to, że 
również na tamtym świecie będzie należał do wybrańców.
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Taką końcową postać świata można uważać za pożąda-
ną albo straszną – ale tak czy owak nie należy oczekiwać, 
że wezwanie do umiaru będzie skuteczne. Tego rodzaju 
apele o zachowanie umiaru mają „przeciwko sobie nie tyl-
ko całą siłę tłoka ekspresjonistycznej cywilizacji, stoją one 
również w sprzeczności z siłami napędowymi wyższych 
kultur. Te kultury są mianowicie nie do pomyślenia bez 
powiązania pomiędzy dążeniem do zachowania samego 
siebie a wolą wspięcia się wyżej”. Jest w tym przesądzony 
z góry werdykt „na korzyść kultury, w której prawo oby-
watelskie otrzymuje nadmiar, rozrzutność i luksus”. 

Faktycznie, miliardy ludzi na południowych kontynen-
tach biorą właśnie udział w szybkim marszu ku epoce ro-
snących gwałtownie potrzeb. Różnorodność opcji, wol-
ność konsumpcyjna, ruchliwość, moda, światowy system 
komunikacji, prędkość, kultura masowa, doświadczanie 
na większą skalę samego siebie i świata – wszystko to jest 
nierozłącznie związane ze światem nowoczesnym. Zjawi-
ska te nie są atrybutami zewnętrznymi, lecz formami ist-
nienia nowoczesnej jednostki. Ich okrojenie skończyłoby 
się programem reedukacji, w którym z góry jest założone 
stosowane przymusu.

naprawa człOwieka

Jest tylko mały krok od ratowania świata poprzez rygory-
styczne samoograniczenie się do bardziej lub mniej twar-
dych programów reedukacji człowieka. Kto uważa, że ją-
drem problemu jest dyspozycja jednostki, dla tego ulep-
szenie świata jest równoznaczne z „naprawą człowieka 



175

w skali masowej”100. Tylko dogłębna zmiana wewnętrz-
nej natury, podstawowej struktury psychicznej nowocze-
snego człowieka może powstrzymać apokalipsę. Zapyta-
ny, jak ludzkość może uniknąć wielkiej biedy, Dennis L. 
Meadows odpowiedział: „Do tego musiałaby się zmienić 
natura człowieka. (…) Obawiam się, że ze względów ge-
netycznych po prostu nie jesteśmy w stanie zajmować się 
takimi długoterminowymi sprawami jak zmiana klima-
tu101. U Meadowsa ma to wydźwięk pełen rezygnacji – nie 
widzi on już żadnej szansy uniknięcia straszliwego kry-
zysu cywilizacyjnego. Jego kolega, Jørgen Randers, flir-
tuje z autorytarnymi formami panowania. Filozof Rudolf 
Bahro, marksistowski dysydent z byłej NRD i najbardziej 
radykalny reprezentant kulturowo-rewolucyjnej zmiany 
samego siebie przez nowoczesnego człowieka, skończył 
na koncepcji wyprowadzki małych duchowych wspólnot 
z „megamaszyny” kapitalizmu przemysłowego. Projekt 
uszlachetnienia człowieka ma długą tradycję. Dzieli się 
on na dwa główne kierunki. Jego wariant ascetyczny żąda 
samonaprawy poprzez wyrzeczenie się wszystkiego, co 

„nieistotne”, wszelkich błyskotek i luksusu. Jego krańcową 
formą jest pustelnik, który w samotności i odmawiając so-
bie wszelkich cielesnych przyjemności dąży do świętości. 
Jako ruch masowy był on realizowany w klasztorach we 
wczesnym średniowieczu: zniesienie własności prywat-
nej, ścisła dyscyplina, pełne podporządkowanie jednost-
ki życiu zbiorowości, ukierunkowanie dnia powszedniego 
na modlitwę i medytację. Do tej tradycji należy również 
celibat. Drugim wielkim kierunkiem naprawy człowieka 

100 Peter Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, Frankfurt nad Menem 
2009, s. 546.

101 Dennis Meadows, „Powinniśmy troszczyć się nie o planetę, lecz o gatu-
nek ludzki”, w: Evonik-Magazin, 2/2012, s. 27.
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jest bardziej lub mniej przymusowa reedukacja przez in-
stancje państwowe, od indoktrynacji ideologicznej aż do 
obozu reedukacyjnego. Jego punktem szczytowym była 
ideologia i praktyka komunistyczna. Chodziło przy tym 
nie tylko o samooczyszczenie się rewolucjonistów, o prze-
zwyciężenie burżuazyjnych wzorców zachowań w czyśćcu 
walki klasowej. Nowe społeczeństwo, do którego dążono, 
wymagało raczej powstania nowego człowieka. Ze starym 
Adamem nie dało się zbudować komunizmu. Lew Troc-
ki, teoretyk „rewolucji permanentnej” i praktyk czerwo-
nego terroru, miał projekt psychicznego przekształcenia 
człowieka sformułowany w profetyczny sposób: „Ludz-
kość, uzyskawszy kontrolę nad anarchistycznymi siłami 
swojego własnego społeczeństwa, będzie mogła ufor-
mować samą siebie w moździerzu i retorcie chemika. Po 
raz pierwszy spojrzy na siebie samą jako na surowiec lub 
co najwyżej jako na fizyczny i psychiczny półprodukt.”102 

„Moździerzami”, w których stary człowiek był utłukiwany, 
były obozy pracy Gułagu; retortą jest kuchnia czarownicy 
nowoczesnej genetyki ludzkiej.

rudOlf bahrO: utrzymanie  
plus duchOwOść

Idea „nowego człowieka” pojawia się ponownie również 
w tradycji myślowej ruchu ekologicznego, zwłaszcza 
w owych prądach, które widzą korzenie wszelkiego zła 
w konsumpcjonizmie. Rudolf Bahro formułuje w sposób 

102 Trocki w mowie do przedstawicieli duńskiej organizacji studenckiej 
z listopada 1932, cytat według Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, 
s. 494.
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najbardziej radykalny to, co inni wyrażają za pomocą for-
muł miękkich i rozmytych. Dla Bahro ekspansywna dyna-
mika kapitalistycznych stosunków produkcji odzwiercie-
dla się w strukturze potrzeb jednostek. Akumulacja kapi-
tału i psychiczne nastawienie na konsumpcję jako cel życia 
warunkują się nawzajem. Dlatego nawet walka między ka-
pitałem a pracą nie wydobywa z pułapki wzrostu, lecz tyl-
ko coraz głębiej w nią wciąga. Wyższe płace i świadczenia 
socjalne utrzymują w ruchu machinę wzrostu: „Krótko-
terminowe interesy, panujące stosunki narzucane ludziom 
jako zależnym od płacy, pozostają faktycznie w sprzecz-
ności z ich długoterminowymi interesami.”103 Historia 
oferuje tylko dwa modele rozwiązywania tak głębokich 
sprzeczności: „Coś w rodzaju Platońskiego państwa nad-
zorującego lub dzisiejszej superbiurokratycznej dyktatu-
ry, albo masowy społeczny ruch rewolucyjny, z nadzieją 
na dotarcie do jakiegoś celu.” Albo więc dyktatura w sto-
sunku do potrzeb, albo rewolucja społeczno-kulturalna. 
Musi ona nie tylko poddać społecznej kontroli system pro-
dukcyjny, ale również przeprogramować psychikę: „Kry-
zys ekologiczny jest nie do rozwiązania bez wzniesienia 
niezliczonych jednostek ponad ich jedynie bezpośrednie 
i kompensacyjne interesy”104. 

Żeby przezwyciężyć dążenie do „coraz więcej”, nie wy-
starczy apelowanie do rozsądku. Tu zaczyna się quasi re-
ligijny zwrot Bahro. Powołuje się on przede wszystkim 
na współczesnego Marksowi „amerykańskiego romantyka” 
Henry Thoreau, proroka prostego życia bliskiego naturze 
i pioniera nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nowocze-
sny świat przemysłowy ze swoim nieustannym wzrostem 

103 Rudolf Bahro, Elemente einer neuen Politik, s. 125.
104 Tamże, s. 113.
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produkcji i konsumpcji odczuwał Thoreau jako drogę pro-
wadzącą do niewolnictwa: „Każde zbyteczne posiadanie 
jest ograniczeniem wolności”. Mieści się to całkowicie 
w tradycji średniowiecznych franciszkanów i dominika-
nów, którzy odrzucali wszelkie osobiste posiadanie, żeby 
osiągnąć wolność duchową. Stawiali się oni tym samym 
w rzędzie kontynuatorów Jezusa, którego również Bah-
ro powołuje jako świadka koronnego: „Nie gromadźcie 
sobie skarbów na ziemi! (…) Albowiem gdzie jest skarb 
twój – tam będzie i serce twoje” [Mateusz 6, 19 i 21]. Dla 
Bahro jest jasne, że wielki zwrot ku „Mniej” wymaga co 
najmniej „rewolucji psychologicznej”. Ascetyczna samo-
realizacja oznacza „przekroczenie samego siebie ku in-
nemu człowiekowi, ku ludzkości i ku wszechnaturze, ba, 
ku wszystkiemu, cokolwiek jeszcze mieści się w obrębie 
człowieczeństwa”105. 

Bahro, kiedy musiał z rozczarowaniem stwierdzić, że 
Partia Zielonych w Niemczech nie chciała opuścić Ti-
tanica, lecz tylko „odroczyć cywilizacyjną zapaść syste-
mu”, porzucił aktywną politykę, żeby skoncentrować się 
całkowicie na drodze „do wewnątrz”. Od strony praktyki 
życiowej robił to w różnych eksperymentalnych komu-
nach, włącznie z podróżą do Oregonu do Bhagwan Shree 
Rajneesh (alias Osho), ówczesnego guru wszystkich guru, 
który założył tam centrum oświecenia duchowego i roz-
wiązłości seksualnej. Od strony teoretycznej – poprzez 
pracę nad swoim ostatnim wielkim dziełem, Logiką oca-
lenia106. W dziele tym jeszcze bardziej radykalizuje on 
swoją diagnozę i terapię. W poszukiwaniu sił napędo-
wych „logiki podkopywania własnych korzeni”, w którą 
105 Tamże, s. 114.
106 Rudolf Bahro, Logik der Rettung. Ein Versuch über die Grundlagen 

ökologischer Politik, Stuttgart 1987.
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w jego oczach popadła cywilizacja, zdejmuje on z niej jak 
z cebuli warstwę po warstwie: wychodząc od „megama-
szyny przemysłowej” dochodzi do pozbawionego umiaru 
wykorzystywania kapitału, stąd do „europejskiej kosmo-
logii” i „rozpasanego Ja białych ludzi”, stąd znowu do pa-
triarchatu, do „męskiego logosu” i „utraconej równowagi 
pomiędzy mężczyzną a kobietą” i na koniec do punktu 
wyjścia i błędnego rozwoju antropologicznego, który 
rozpoczął się już na długo przed nowoczesnym światem 
kapitalistycznym – przed ludzkim „antropocentryzmem” 
i „egocentryzmem”.

Skoro grzech pierworodny polega na podwójnym prze-
ciwstawieniu – Ja i wspólnoty oraz człowieka i natury – 
więc pogubiony człowiek musi rozpocząć długą podróż 
z powrotem do początków cywilizacji, żeby zacząć jeszcze 
raz od początku. Taki właśnie jest sens Logiki ocalenia Bah-
ro. Chodzi o oparcie kultury na nowej podstawie „głębo-
kiego przeobrażenia świadomości”, które sięgałoby aż do 
najstarszej warstwy i samej podstawy naszego genotypu.

Za zasady nowej kultury ogłasza on:
– „Pierwszeństwo pierwotnych cykli i rytmów życia, a nie 

rozwoju i postępu. Więcej szczęścia jest możliwe tylko 
wtedy, gdy będziemy tworzyć mniej historii.”

– Cywilizacja przemysłowa musi być zastąpiona przez 
„styl życia oparty na gospodarce nastawionej na utrzy-
manie, polegający na dobrowolnej prostocie i oszczęd-
nym pięknie”: nie wolno nam męczyć i wykorzystywać 
zwierząt, uprawiać turystyki, jeździć samochodami, 
używać lekarstw, uczestniczyć w obiegu pieniądza or-
ganizowanym przez banki, zajmować się pozytywistycz-
ną nauką itd.”

– Indywidualizacja musi zostać przezwyciężona przez nową 
syntezę społeczną w postaci życia w społecznościach 
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opartych na pokrewieństwie z wyboru. „Zdolność do 
istnienia nowych społeczności zależy od wspólnej wizji 
i od skoncentrowania życia powszedniego wokół prak-
tyki duchowej, umożliwiającej pojednanie i podniesienie 
na wyższy poziom Erosa, Logosu i Pracy”.107

Bahro doprowadza program rewolucji kulturowej aż do 
ostatecznej konsekwencji: do radykalnego odwrócenia się 
od nowoczesnego świata. Wzywa do skończenia nie tylko 
z kapitalizmem i wielkim przemysłem, ale w ogóle z całą 
współczesną formą życia. Jedno jest nieodłączne od dru-
giego. Jest on w tym w każdym razie bardziej konsekwent-
ny niż owi krytycy wzrostu, którzy występują wprawdzie 
przeciw globalizacji i wielkiej produkcji przemysłowej, ale 
bynajmniej nie chcą rezygnować ze zdobyczy tego sposo-
bu produkcji. Bahro nazwałby to „umyj mi głowę, ale tak, 
by mnie nie zamoczyć”. Jego program oznacza powrót do 
przedindustrialnych form produkcji i życia, ponowne uza-
leżnienie człowieka od cyklów życia, akceptację choroby 
i śmierci jako przeznaczenia, pracę i życie w lokalnych 
wspólnotach, istnienie przywiązane do określonego miej-
sca zamiast lokomocji w skali globalnej. Chodzi o „po-
wściągliwy sposób życia”, który ogranicza do minimum 
obrót surowcami i kieruje wszelki rozwój do wewnątrz: 
praca ręczna plus duchowość. Przypomina to starą bene-
dyktyńska zasadę: „Ora et labora, Deus adest sine mora” 

– Módl się i pracuj, a wtedy Bóg zawsze będzie przy tobie.
Bahro radykalizuje alternatywę „mieć albo być”, która 

od czasu bestsellera Ericha Fromma z roku 1976, który 
odcisnął emocjonalne piętno na całym pokoleniu. Co jed-
nak, jeśli samo to przeciwstawienie prowadzi do błędu? 
Problemem nie jest „być czy mieć: „Chodzi o stawanie się, 

107 Tamże, s. 319-321.
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o niezakończony proces ewolucji człowieka i świata”. Ze 
śmiałą repliką wystąpili Jan Bloch i Willfried Maier, któ-
rzy już w roku 1984 wydali pracę zbiorową pod tytułem 
Wzrost granic. Samoorganizacja w przyrodzie i przyszłość 
społeczeństwa. Jeszcze całkiem w duchu utopijnego mark-
sizmu krytykują oni figurę myślową „granic wzrostu”, o ile 
wyprowadzone jest z niej żądanie, by dostosować się do 
danej z góry przestrzeni przyrody108. Zakładają oni nato-
miast współewolucję z przyrodą.

Od ukazania się Logiki ocalenia upłynęło 25 lat, w cza-
sie których „megamaszyna” jeszcze bardziej zwiększyła 
tempo i zasięg. Zamiast nie dać się uwieść społeczeństwu 
konsumpcyjnemu, miliardy ludzi dążą do osiągnięcia sty-
lu życia nowoczesnych klas średnich. Zamiast powrotu 
do gospodarki nastawionej na utrzymanie następuje przy-
spieszenie w zakresie innowacji technicznych, rozwoju 
światowego podziału pracy, komunikacji i urbanizacji. 
Gdyby rodzaj ludzki przed samozniszczeniem mógł ura-
tować tylko odwrót od nowoczesnego świata przemysło-
wego, musielibyśmy porzucić wszelką nadzieję. Wówczas 
pozostawałoby jeszcze tylko co najwyżej autorytarne za-
rządzanie biedą, żeby powstrzymać nadchodzące kryzy-
sy. Od tego Bahro odstąpił. Stawiał na oddolną rewolucję 
duchową, wychodzącą od małych wspólnot, które miałyby 
działać jako ferment dla wielkiej transformacji. Pomimo 
wyrzeczenia się wszelkiej przemocy i gwałtu projekt kom-
pletnego mentalnego przeprogramowania człowieka ma 
w sobie coś totalitarnego. Bahro zwraca się przeciw hybry-
dzie cywilizacji, której celem jest opanowanie natury. Ale 
w wezwaniu do przebudowy głębokich struktur ludzkiej 

108 Jan Robert Bloch, Willfried Maier (wyd.), Wachstum der Grenzen. Selb-
storganisation in der Natur und die Zukunft der Gesellschaft, Frankfurt 
nad Menem 1984.
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psychiki kryje się jeszcze większa zarozumiałość. Nato-
miast projekt ekologicznej transformacji społeczeństwa 
przemysłowego jawi się niemal pragmatycznym przed-
sięwzięciem, chociaż także kończy się on na rewolucji: 
rewolucji nie tylko technicznej bazy społeczeństwa prze-
mysłowego, lecz również jego stosunku do przyrody.

pOtencjał ziemi

Czy jest możliwe kontynuowanie w XXI w. „welocyferycz-
nej kultury” nowoczesnego świata, bez wyrządzania nie-
odwracalnych szkód biosferze, od której zależy cywilizacja 
ludzka? Sloterdijk poprzestaje tu na spekulatywnych uwa-
gach. Kwestionuje aksjomat, że Ziemia jest ściśle ograni-
czoną przestrzenią życiową, której potencjał daje się usta-
lić i przewidzieć metodami nauk przyrodniczych. Na razie 
biofizykalna przestrzeń życiowa ograniczona jest przez 
dwa sztuczne światy: przez świat techniki („technosfera”) 
oraz przez świat duchowy, świat wiedzy dostępnej w sieci 
(„noosfera”). Działają one jako rozszerzenie naturalnego 
świata i zwielokrotniają jego potencjał. Sloterdijk przenosi 
na Ziemię myśl Spinozy, że dotąd jeszcze nikt nie okre-
ślił wszystkiego, do czego zdolne jest ludzkie ciało: Nie 
wiemy jeszcze, „do czego zdolne jest ciało Ziemi, kiedy 
geosfera i biosfera są dalej rozwijane przez inteligentną 
technosferę i noosferę. Nie jest a priori wykluczone, że 
dzięki temu wystąpią efekty równoważne zwielokrotnieniu 
Ziemi”. Tylko wówczas, gdy o stosunkach między człowie-
kiem a przyrodą nadal myślimy w kategoriach wyzysku, 

„Ziemia pozostaje po wszystkie czasy ograniczoną mona-
dą”. Chodzi zaś o to, żeby na drodze współpracy między 
przyrodą i techniką przeobrazić ją w „planetarną hybrydę, 
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na której będzie możliwe więcej, niż uważają konserwa-
tywni geologowie”.

Sloterdijk zarysowuje tu wizję rozszerzenia zakreślo-
nych przez naturę granic wzrostu w postaci triady, na 
którą składałyby się przyroda, duch i technika. Tym sa-
mym przedłuża rozwój, który zaczął się już w początkach 
uprawy roli i sztucznego nawadniania, a od początku re-
wolucji przemysłowej systematycznie wznosi się w górę. 
Różnica jakościowa w stosunku do pierwszych 150 lat 
społeczeństwa przemysłowego polega na nowym stosun-
ku pomiędzy człowiekiem a przyrodą: Ziemia nie jest już 
tylko po prostu materiałem, źródłem surowców i hałdą 
odpadów, czymś, co się wykorzystuje do użytku, lecz jest 
kongenialną siłą wytwórczą. Nie znikają przez to granice 
wzrostu, w szczególności szczupłość zasobów żyznej zie-
mi i ograniczona możliwość emisji CO2 ze względów kli-
matycznych. Ale nie stanowią one żadnej trwałej granicy 
dla liczby ludzi i dla ich standardu życiowego. Potencjału 
Ziemi nie daje się raz na zawsze określić w ścisły naukowy 
sposób, lecz jest on rezultatem pomnożenia naturalnych 
zasobów przez ludzką inteligencję.

Nie należy wyobrażać sobie transformacji ekologicznej 
jako bukolicznej sielanki. Dla jednostek powrót do życia 
kontemplacyjnego może być czymś wartym zachodu; ale 
nie jest to odpowiedzią na kryzysy ekologiczne i społecz-
ne naszych czasów. Wymagają one raczej wzmożenia in-
nowacji społecznych i technicznych, ducha przedsiębior-
czości i dynamiki. Zapowiada się nie spowolnienie, lecz 
przyspieszenie technicznych i społecznych przemian, je-
żeli ma się w ciągu kilku dziesięcioleci dokonać skok do 
gospodarki nie opierającej się na węglu.
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Rozdział 4/  
Zielona rewolucja przemysłowa

The purpose of thinking about the future is not
to predict it but to raise people’s hopes109.

Freeman J. Dyson

„Zanosi się na wielką zmianę” – tak Ernst Ulrich von We-
izsäcker, Karlson Hargroves i Michael Smith zaczynają 
wstęp do swojej książki Czynnik pięć. Formuła trwałego 
wzrostu, będącej kontynuacją klasycznej pozycji literatury 
ekologicznej Czynnik cztery, dzięki której przeszło 15 lat 
temu von Weizsäcker wspólnie ze swymi współautora-
mi Amorym i Hunterem Lovinsem wylansował formułę 

„dwa razy tyle dobrobytu – połowa zużycia przyrody”. Ten 
kierunek ekologicznego myślenia różni się od mainstre-
amu – zwłaszcza w Niemczech – swoim podstawowym 
tonem, pełnym ufności, że jesteśmy w stanie zażegnać 
niebezpieczeństwo, jakim jest sama dla siebie cywilizacja 
przemysłowa, mianowicie „wykorzystując wszystkie nasze 
umiejętności w dziedzinie przyrodoznawstwa i techniki 
w celu znacznego zmniejszenia obciążenia środowiska”. 
Chodzi o to, „jak mają ze sobą współdziałać technika, in-
frastruktura, prawo, kultura i powszednie zwyczaje, żeby 
możliwe były zarazem wzrost gospodarczy i ochrona 

109 Celem myślenia o przyszłości nie jest to, żeby ją przewidzieć, ale to, by 
wzbudzić w ludziach nadzieję.
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środowiska”110. Podkreślmy: budzenie nadziei na lepszą 
przyszłość nie oznacza aplikowania pigułek uspokajają-
cych. Również Weizsäcker podziela pogląd, że kapitalizm 
oparty na paliwach kopalnych przekroczył już granice wy-
trzymałości centralnych ekosystemów, od których zależy 
cywilizacja ludzka. Skoro jednak odpowiedzią na to nie 
jest drastyczne ograniczenie produkcji i konsumpcji, trze-
ba jej szukać, kierując się w całkiem inną stronę: w oddzie-
leniu wytwarzania dobrobytu od zużywania przyrody. To 
jest sedno zielonej rewolucji przemysłowej, której począt-
ków właśnie doświadczamy.

Ekologiczne skutki, odciskane przez ludzkość na Zie-
mi, zależą od trzech parametrów: liczba ludności, poziom 
zużycia i technologia. Są więc w zasadzie trzy możliwości 
wyrównania naszego bilansu środowiskowego:
1. Ograniczenie ludności światowej: nieludzkie przedsię-

wzięcie, w którym człowieka uznaje się za szkodnika.
2. Ograniczenie poziomu konsumpcji; co najwyżej opcja 

dla tych, którzy opływają w dostatki. Nawet bohaterska 
rezygnacja z konsumpcji nie mogłaby obniżyć emisji 
CO2 o potrzebny rząd wielkości: o 50% mniejsza emi-
sja gazów cieplarnianych w wymiarze ogólnym, o 90% 
mniejsza w starych społeczeństwach przemysłowych.

3. Innowacje technologiczne: ich sednem jest kombinacja 
rewolucji wydajności z energiami odnawialnymi i eko-
logicznym obiegiem surowców.
Skłaniamy się do traktowania trwałości przede wszyst-

kim jako problemu ilościowego: kraje przemysłowe produ-
kują i konsumują więcej, niż oddają ekosystemy. Ale ilość 
dóbr i usług, na którą może sobie pozwolić ludzkość bez 

110 Ernst Ulrich von Weizsäcker, Karlson Hargroves, Michael Smith, Faktor 
Fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum, Monachium 2010, s. 14.
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rujnowania naturalnych podstaw życia, zależy w decydu-
jącym stopniu od ich jakości: z jakich źródeł pobieramy 
energię, jakie stosujemy technologie, surowce i materiały, 
jak trwałe są procesy produkcyjne i produkty? Trwałość 
jest kwestią sposobu produkcji. Zamiast przyprawiać lu-
dzi o nieczyste sumienie z powodu ich rzekomego braku 
umiaru, chodzi o znalezienie inteligentnych rozwiązań 
odpowiadających aspiracjom i ambicjom już wkrótce 9 
miliardów obywateli Ziemi. Możemy przy tym mnóstwa 
rzeczy nauczyć się od przyrody. Jej biofabryka opiera się 
na energii słonecznej, wodzie i dwutlenku węgla. Stanowią 
one elementy fotosyntezy. Na tym ostatecznie opiera się 
wspaniałe bogactwo roślin i zwierząt zapełniających nasz 
glob. Zużywają one wielokrotnie więcej energii i pożywie-
nia niż człowiek, nie powodując katastrof klimatycznych 
i nie zanieczyszczając gleby, powietrza i wody. Chemik 
i nonkonformista Michael Braungart opowiada w związ-
ku z tym piękną historię: biomasa mrówek wielokrotnie 
przewyższa biomasę ludzi. Ich zużycie kalorii odpowia-
da mniej więcej zużyciu 30 miliardów ludzi. Mrówki są 
w większości wegetariankami. Nie są one jednak proble-
mem ekologicznym, przeciwnie: są one niezwykle poży-
teczne, tropikalny las deszczowy nie mógłby bez nich ist-
nieć. Dlaczego tak jest? Wszystko to jest kwestią strumieni 
materiałów. Mrówki odżywiają się substancjami organicz-
nymi. I wszystko, co zużytkowują, staje się ponownie ma-
teriałem pokarmowym, który krąży w biologicznym obie-
gu111. To jest wzorzec ekologicznej ekonomii, w ramach 
której wszelkie pozostałości trafiałyby na powrót albo do 
obiegu technicznego albo do bioobiegu.

111 Michael Braungart, „Ein Rohstoff ist ein Rohstoff ist ein Rohstoff”, w: 
Earnest & Algernon: Dream & Reality, 3/2012, s. 28 i n.
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„Wielka transformacja” już się zaczęła. Mamy skłonność 
do tego, by dostrzegać przede wszystkim nadciągające nie-
bezpieczeństwo. Kiedy jednak otwieramy oczy, widzimy 
wszędzie oznaki lepszej przyszłości. Powstaje ona w mi-
lionach laboratoriów i biurach inżynierskich, w ruchach 
na rzecz uczciwego handlu i właściwej gospodarki świato-
wej, w szybkim rozwoju na świecie odnawialnych energii 
i rosnącego rynku zielonych produktów. Opisywana jest 
ona w niezliczonych książkach i dyskutowana na konfe-
rencjach, jest tematem na targach przemysłowych, kon-
gresach związkowych i dniach kościelnych.

Czcze iluzje, naiwna wiara w postęp? Nie, po prostu 
przeświadczenie, że ludzkość znajduje drogi wyjścia z eko-
logicznego impasu: wraz z niebezpieczeństwem wzrasta 
również to, co może przynieść ocalenie. Musimy wytę-
żyć wszystkie siły, zmobilizować całą wynalazczość, żeby 
w ciągu kilku dziesięcioleci całkowicie przebudować spo-
łeczeństwo przemysłowe, dokonując przejścia od paliw 
kopalnych do energii odnawialnych, od surowców, któ-
rych zasoby są skończone, do surowców, które odrastają, 
od marnotrawstwa deficytowych zasobów do maksymal-
nej wydajności, od społeczeństwa produkującego odpady 
do ekonomii zamkniętego obiegu, od plądrowania przy-
rody do współpracy z przyrodą. W nadchodzącej przy-
szłości zasadnicze pytanie brzmi nie, czy lecz w jaki spo-
sób światowy produkt będzie dalej wzrastał. Wzrost musi 
zmienić kierunek.

To nie jest jedynie apel. Faktycznie ekologiczna zmia-
na struktury zaczęła się już dawno, a jej tempo wzrasta. 
Dobrym tego miernikiem są największe na świecie targi 
przemysłowe, odbywające się wiosną każdego roku w Ha-
nowerze. Można tam zobaczyć, w którą stronę świat zmie-
rza, jakie tematy, trendy i technologie określą przyszłość 
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społeczeństwa przemysłowego. W roku 2012 głównym 
tematem targów była greentelligence. Ochrona klimatu, 
obniżenie emisji CO2, delikatne obchodzenie się z zaso-
bami, obniżenie zużycia energii, energie odnawialne, eko-
logiczne projektowanie i przyjazne środowisku produkty 
stały się przewodnimi kierunkami rozwoju technicznego. 
Chodzi przy tym nie tylko o pojedyncze innowacje, lecz 
o rozwiązania całościowe. Postępy w technice pomiaro-
wo-kontrolnej umożliwiają coraz bardziej wydajne stero-
wanie procesem. Można w sposób optymalny sterować 
nakładem energii i materiałów, minimalizując emisję 
i ilość odpadów. Przestrzenna i czasowa koordynacja po-
działu pracy w procesie produkcyjnym i odpowiednich 
łańcuchów transportowych oszczędza energię i zasoby. 
Można lepiej pakować strumienie towarów, dopasowy-
wać do siebie nawzajem przewoźników i unikać pustych 
przewozów. Według prognozy ze studium firmy konsul-
tingowej Rolanda Bergera do roku 2020 będzie następo-
wał wzrost światowego popytu na innowacyjną technikę 
środowiskową o 5,4% rocznie. Wzrost w niemieckim sek-
torze środowiskowym oceniany jest nawet na 8% rocznie. 
Tym samym jego udział w wydajności całej gospodarki 
miałby wzrosnąć do 16%112. 

Również wśród wielu przeklinanych „ponadnarodo-
wych koncernów” już dawno zaczęła się nowa orientacja 
w kierunku oparcia na trwałych podstawach – nie przy 
wszystkich i nie w niezbędnym tempie, ale przy wielu 
światowych przedsięwzięciach przestawia się zwrotnicę 
na zielone tory. Przykład Siemensa: koncern jest syste-
matycznie przebudowywany na pioniera trwałej techniki 
przemysłowej. W roku 2011 Siemens na przestawienie się 

112 Jänicke, Megatrend Umweltinnovation, s. 16.
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na „zielone produkty” przeznaczył już 30 miliardów euro 
– 40% całego swojego biznesu. Należą do tego wysokowy-
dajne turbiny gazowe, elektrociepłownie blokowe, sieci 
prądu wysokiego napięcia, w przypadku których straty 
związane z transferem są już bardzo niewielkie, pojazdy 
szynowe i silniki elektryczne, zakłady przemysłowe wy-
dajnie wykorzystujące surowce, oświetlenie oszczędzające 
prąd, inteligentne wyposażenie techniczne budynków, go-
spodarowanie wodą i morska energia wiatrowa. W krót-
kim czasie przedsiębiorstwo stało się liderem światowego 
rynku w dziedzinie morskiej energii wiatrowej. Siemens 
inwestuje mniej więcej 5% swych obrotów w badania i roz-
wój, w roku 2011 było to około 4 miliardy euro. Znaczna 
część tego przeznaczona była na green solutions. 29 tys. 
naukowców i inżynierów na całym świecie pracuje nad no-
wymi produktami i procedurami. Tak jak wszelkie badanie 
i rozwój, również innowacje ekologiczne dokonywane są 
metodą prób i błędów. Nie każda wielce obiecująca idea 
jest ostatecznie efektywna gospodarczo. Tak więc koncern 
zainwestował setki milionów euro w solartermię, która 
przeobraża światło słoneczne w dające się magazynować 
ciepło. Za pośrednictwem wymiennika ciepła wytwarzana 
jest para, która z kolei napędza generator prądu. Siemens 
chciał sobie w dziedzinie tej technologii zapewnić czo-
łowe miejsce. Spadek cen ogniw słonecznych i postępy 
w technice magazynowania w fotowoltaice pokrzyżowały 
te plany. W październiku 2012 roku zarząd ogłosił wyco-
fanie się z solartermii. W oczywisty sposób nie dostrzegł 
perspektyw, by w przewidywalnym czasie zacząć osiągnąć 
dzięki tej technologii jakieś zyski. Dziwi jednak moment 
tej decyzji: przypadła ona na moment, kiedy ukonkretni-
ły się pierwsze wielkie solartermiczne projekty w Maro-
ko i Tunezji. Przykład ten nie jest bynajmniej nietypowy. 
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Właśnie w tak młodej dziedzinie przemysłu, jaką jest 
technika środowiskowa, ma miejsce wyścig między kon-
kurencyjnymi kierunkami technologicznymi. Które z nich 
okażą się przyszłościowe w dłuższej perspektywie, może 
pokazać tylko praktyka. Jeżeli żądania badań i rozwoju 
nie chce się kierować wyłącznie do sektora publicznego, 
potrzeba siły kapitału i konkretnej inżyniersko-technicz-
nej wiedzy o wielkich przedsięwzięciach, żeby forsować 
innowacje, na temat rentowności których można sobie 
wróżyć jedynie z gwiazd.

Również Philips, drugi wielki europejski koncern ener-
getyczny, organizuje się w nowy sposób. Celem jest, by do 
roku 2015 połowę obrotów stanowiły „zielone produk-
ty”. W roku 2011 według danych przedsiębiorstwa było 
to już 39%. Do takich informacji na własny temat należy 
jednak podchodzić z wielką ostrożnością, zbyt często bo-
wiem kryje się za nimi więcej pozoru niż rzeczywistości. 
Ale to, że Philips otrzymał najwyższą ocenę w ramach 
„Carbon Disclosure Project (CDP)”, który ocenia emisję 
CO2 przedsiębiorstw, przemawia jednak za tym, że cho-
dzi tu nie tylko o parę w gwizdek (czyli o „Greenwashing”, 
o „ekościemę ”). Inwestycje w innowacje przyjazne śro-
dowisku wyniosły 479 milionów euro. Z tego 291 milio-
nów zostało przeznaczonych na optymalizację urządzeń 
oświetlających. Podpada pod to system sterowania świa-
tłem, za pomocą którego daje się precyzyjnie regulować 
zewnętrzne oświetlenie miasta w zależności od padają-
cego światła i zapotrzebowania na jasność. W połączeniu 
z żarówkami LED można za pomocą systemu „City Touch” 
zaoszczędzić aż do 70% energii w porównaniu z konwen-
cjonalnym oświetleniem. Do roku 2015 mają być zainwe-
stowane 2 miliardy euro w program przedsięwzięcia „Eco 
Vision”. Dzieli się on na trzy strategiczne obszary: troska 
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o zdrowie, efektywność wykorzystania energii i zamknięty 
obieg materiałów. Celem jest podwyższenie efektywno-
ści wykorzystania energii całego asortymentu produktów 
o 50% oraz podwojenie ponownego wykorzystania starych 
urządzeń i udziału surowców wtórnych. Ważna ma być 
uzyskana w ten sposób oszczędność na kosztach energii 
i materiałów. Do deklarowanych celów należy również re-
zygnacja ze szkodliwych dla środowiska materiałów takich 
jak polichlorek winylu (PCW) i brom113. 

Jest ziarnko prawdy w powiedzeniu „small is beatiful”, 
ponieważ wiele innowacji inicjują outsiderzy, podczas gdy 
renomowane przedsiębiorstwa z reguły usiłują bronić tak 
długo, jak tylko można, swoich starych modeli bizneso-
wych. Słynnym (choć w sensie negatywnym) przykładem 
na to jest branża energetyczna. Ale do ekologicznej prze-
budowy społeczeństwa przemysłowego potrzebujemy 
kombinacji „small” i „big”. Koncerny, które zainwestowa-
ły miliardy w określone linie produkcyjne i zakłady, za-
wsze będą dążyć do ciągnięcia z tego korzyści tak długo, 
jak się tylko da. Ale nie należy nie doceniać strategicznej 
inteligencji „global players”, takich jak Siemens, Philips, 
czy też General Electric. Mają one na względzie nie tylko 
swoje wyniki kwartalne, lecz zastanawiają się też inten-
sywnie nad przyszłością swoich przedsiębiorstw w świecie, 
w którym zasoby naturalne topnieją, a ludzie mają coraz 
większą świadomość ekologiczną. Coraz więcej przedsię-
biorstw zorientowało się, że odpowiedzialność za środo-
wisko i ochrona klimatu są kluczem do sukcesu ekono-
micznego w przyszłości. Bardziej efektywne obchodzenie 

113 Zob. Wirtschaftsdienst Nordic Market z 29. 02. 2012, www.nordic-
market.de/news/2707/philips_absatz_von_gruenen_produkten_
erreicht_rekordniveau.htm. 
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się z zasobami i energią obniża koszty, zmniejszenie emisji 
CO2 podnosi wartość przedsiębiorstwa, rozwój produk-
cji towarów przyjaznych środowisku umożliwia korzyści 
z bycia pionierem, a wiarygodny zielony wizerunek po-
większa kapitał, jaki stanowi dobra reputacja. Jest również 
naszą powinnością – jako obywateli, konsumentów i lu-
dzi zaangażowanych politycznie – popychać gospodarkę 
w kierunku ekologicznych innowacji.

wzrastać wraz z przyrOdą

Ernst Bloch w swoim głównym dziele Zasada nadziei 
zawarł swoje przemyślenia na temat stosunku między 
człowiekiem a przyrodą opartego na współpracy. Anty-
cypują one to, o co chodzi w zielonej rewolucji przemysło-
wej. Dotychczasowa technika, powiada Bloch, prowadzi 
w przyrodzie działania tak „jak armia w kraju wroga”. Żywi 
się, plądrując zasoby naturalne. Lasy, morza, gleby wy-
korzystywane są jako spiżarnie, w których zaopatruje się 
przemysł. Są one wyłącznie materiałem do wytwarzania 
wartości i wartości dodanej. Im bogatsze stawały się spo-
łeczeństwa przemysłowe, tym biedniejsza stawała się ota-
czająca nas przyroda. Industrializacja była wyprawą wo-
jenną przeciw środowisku, w czasie której przeorane zo-
stały krajobrazy, wyrąbane lasy, morza odłowione do cna 
z ryb, powietrze zanieczyszczone, a atmosfera nasycona 
gazami cieplarnianymi. Wszystko to powtarza się obecnie 
przy gwałtownej industrializacji Trzeciego Świata. Bloch 
przeciwstawia temu piękne pojęcie „techniki przymierza”: 
nie gospodarka rabunkowa, lecz symbiotyczna współpra-
ca z przyrodą jest modelem dla przyszłego społeczeństwa 
przemysłowego. Punktem wyjścia ekonomii ekologicznej 
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nie jest skąpość naturalnych zasobów, lecz nieskończone 
bogactwo przyrody. Mówiąc słowami Michaela Braungar-
ta: „Przyroda żyje nie oszczędnością, wyrzeczeniem, uni-
kaniem – przyroda żyje rozrzutnością. Spójrzcie wiosną 
na kwitnącą wiśnię!”114 Z tej perspektywy nie jest ona wro-
gim żywiołem, który trzeba ujarzmić, lecz wielką żywiciel-
ką i nauczycielką człowieka. Nie o to chodzi, żeby wydzie-
rać przyrodzie jej skarby, lecz o to, żeby wykorzystywać 
w sposób inteligentny biologiczną produktywność. W tym 
celu przede wszystkim należy zrozumieć: Jak rośliny prze-
obrażają światło słoneczne w siłę? Jak ptaki wędrowne roz-
poznają kierunek? Jak niedźwiedzie polarne zachowują 
ciepło pomimo arktycznego zimna? Jaki jest mechanizm 
wykorzystywania przez bakterie szkodliwych substancji? 
Co czyni nić pajęczą bardziej wytrzymałą i bardziej ela-
styczną niż stal? Jak dokonuje się obieg substancji w sym-
biotycznych kompleksach roślinnych?

„Wzrastać wraz z przyrodą” znaczy przede wszystkim 
uczyć się od przyrody. Stosownie do tego bionika sta-
wia sobie za cel przełożenie procesów biologicznych na 
technikę i uczenie się z fantastycznych rozwiązań, któ-
re zostały wypracowane przez ewolucję w długich okre-
sach czasowych. W ten sposób możemy się uczyć np. od 
ryb, jak można zminimalizować opór przepływu okrętów 
i statków. Albo od kwiatów lotosu, jak zachowują one bia-
łe powierzchnie swoich kwiatów, do których żaden brud 
nie może przylgnąć. Również zasada zamkniętego obie-
gu substancji, w którym każdy produkt końcowy staje się 
punktem wyjścia dla nowego procesu, jest podpatrzony 
w przyrodzie. Bezodpadowy cykl produkcyjny, sztucz-
na fotosynteza, rekultywacja gleby przez wzbogacanie 

114 Rozmowa w Deutschlandfunk z 17. 06. 2012. 
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organicznego życia gleby – wszystko to są konkretne 
przykłady uczenia się od przyrody – wszystko to mieści 
się w zakresie tego, co wykonalne.

Kto poszukuje materiału poglądowego na temat zielo-
nej rewolucji, wcześniej czy później natknie się na projekt 

„Blue Economy”115. Chodzi o światową platformę dla inno-
wacji ekologicznych, które trzymają się zasady „uczenia się 
od przyrody”. Jak dotąd uzbierało się przeszło 3 tys. inno-
wacyjnych idei, z których wiele jest już na etapie zasto-
sowania komercyjnego. Ideą przewodnią Blue Economy 
jest wykorzystywanie synergii. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o zastosowanie fusów z kawy do uprawy piecza-
rek, czy o wytwarzanie papieru z włókien roślinnych, gro-
madzących się przy uprawie i przetwarzaniu ryżu, orze-
chów kokosowych, bambusa, trzciny cukrowej i bananów 

– sednem sprawy jest zawsze myślenie w ramach syste-
mów. Nie „redukcja” (downsizing) gospodarki jest drogą 
wyjścia z kryzysu ekologicznego, lecz budowa obiegów 
produkcyjnych, w których każdy produkt odpadowy sta-
je się punktem wyjścia dla nowych łańcuchów tworzenia 
wartości. Tym samym produktywność zasobów może być 
zwielokrotniona. W rezultacie z procesu produkcyjnego 
muszą być wyeliminowane wszystkie substancje, których 
nie daje się ponownie spożytkować. Z podejścia „zero 
marnotrawstwa” powstają nowe modele biznesu i nowa 
kultura przedsiębiorstwa. „Entrepreneurship” jest ważną 
siłą napędową blue economy. Prawdziwi przedsiębiorcy 
dostrzegają szansę, jaką daje trwały wzrost, zamiast się 
fiksować na obniżaniu kosztów i unikaniu ryzyka. Spi-
ritus rector tego ruchu jest Gunter Pauli, sam skuteczny 
przedsiębiorca, kosmopolita i wizjoner nowej gospodarki. 

115 Zob. www.blueeconomy.eu.



196

Pauli uważa, że odpowiedzią na kryzys ekologiczny nie 
jest zakazywanie i wyrzeczenia, lecz „druga zielona rewo-
lucja”116. Jak wszystkie rewolucje, zaczęła się ona w głowie: 
jako przejście od myślenia zgodnie z modelem linearne-
go łańcucha produkcyjnego do modelu obiegu substancji. 
Znakami nowej ekonomii są ścisłe zazębianie się rolnic-
twa i przemysłu, regionalne kompleksy produkcyjne, ka-
skadowe wykorzystywanie surowców i energii, różnorod-
ność zamiast monostruktur. Przedsiębiorstwa organizują 
się jako sieci. System sterowania nimi podobny jest do 
ludzkiego układu nerwowego: „decentralizacja plus bez-
pośredni dostęp do ogółu informacji”117. Żeby na obszarze 
badań i rozwoju osiągnąć optymalną synergię, łączy się ze 
sobą różne dziedziny fachowe: biologia, nauki ekonomicz-
ne i techniczne, chemia i fizyka zlewają się w pewną nową 

„naukę produkcyjną”. Brzmi to trochę jak echo New Age’u, 
ale za podstawę bierze się tu wiedzę techniczną i spraw-
dzoną kompetencję w zarządzaniu.

Społeczeństwo przemysłowe rozwijało się jak dotąd 
przede wszystkim przez pozbawione umiaru zużywanie 
zasobów. W przyszłości będzie chodzić o wzrost syner-
giczny, o nową symbiozę między społeczeństwem prze-
mysłowym a ekosystemem. W odróżnieniu od symbio-
tycznych systemów przyrody wspólna ewolucja człowieka 
i przyrody musi być kształtowana świadomie. Taki jest 
sens mówienia o antropocenie jako nowym etapie ewo-
lucji. Wkroczyliśmy w epokę, w której rodzaj ludzki jest 

116 Mianem pierwszej zielonej rewolucji określa się dążenie Banku Świato-
wego i innych międzynarodowych agencji do poprawy sytuacji żywno-
ściowej w krajach rozwijających się dzięki wprowadzeniu przemysłowej 
techniki rolnej. Zaczęła się ona w roku 1960.

117 Gunter Pauli, Neues Wachstum. Wenn grüne Ideen nachhaltig „blau“ 
werden, Berlin 2010, s. 19.
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czynnikiem geologicznym, ingerującym głęboko w proce-
sy obiegów naturalnych. W zasadzie było tak już od po-
czątku ludzkiej cywilizacji. Obecnie jednak wpływ czło-
wieka na globalne ekosystemy osiąga już wymiar, który 
zmusza nas do tego, by wziąć odpowiedzialność za sta-
bilność ekosfery. Nie możemy już harcować w przyrodzie 
niby uczeń czarnoksiężnika, który nie zdaje sobie sprawy 
ze skutków swych działań. Zbyt wielki jest już jak na to 
efekt dźwigni wywołany przez działania człowieka. Jedno-
cześnie droga powrotna do „naturalnego” sposobu życia 
jest już dla nas zamknięta. Musimy raczej ujmować siebie 
jako współpracownika przyrody, który ingeruje w sposób 
świadomy w naturalną ewolucję bez wytrącania jej z jej 
koleiny. Chodzi o takie ukształtowanie wymiany materii 
między społeczeństwem a przyrodą, żeby niezamierzone 
skutki uboczne nie wyrosły nam ponad głowę i nie znisz-
czyły warunków istnienia ludzkiej cywilizacji: wzrastanie 
wraz z przyrodą. 

zielOny cykl kOndratiewa

Światowa gospodarka kapitalistyczna nie rozwijała się 
linearnie, lecz poprzez dynamiczne skoki, wywoływane 
każdorazowo przez innowacje otwierające nowe horyzon-
ty: mechaniczne krosno tkackie i przemysłowa produkcja 
żelaza – maszyna parowa, kolej żelazna, stal – elektryfi-
kacja, chemia, silnik spalinowy – petrochemia, telewizja, 
samoloty, podróże kosmiczne – komputer, Internet, tele-
fonia komórkowa i biotechnologia. Pomiędzy kolejnymi 
z tych skoków innowacyjnych upływało mniej więcej 50 
do 60 lat, w czasie których dotychczasowe podstawowe 
technologie traciły dynamikę, aż w końcu zastępowały je 
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nowe. Te „długie fale koniunktury” opisał jako pierwszy 
w latach 20. rosyjski ekonomista Nikołaj Dmitrijewicz 
Kondratiew. Jeden z wiodących naukowców okresu mię-
dzywojennego, Joseph A. Schumpeter, poszedł o jeszcze 
jeden zdecydowany krok dalej. Doszedł do wniosku, że 
punktem wyjścia każdego okresu wzrostu jest reorgani-
zacja gospodarki napędzana przez technologiczne inno-
wacje. Dawne wiodące przemysły zastępowane są przez 
nowe, odchodzi się od dominujących dotąd procesów 
produkcyjnych, kapitał włożony w przestarzałe urządze-
nia przepada. Tego rodzaju proces dokonuje się obecnie 
w Niemczech w związku z transformacją energetyczną. 
Elektrownie atomowe są wygaszane, elektrownie węglo-
we wypierana energia słoneczna i wiatrowa. „Twórcza 
destrukcja” tego, co stare, kieruje falę inwestycji w nowe 
sposoby produkcji i produkty, które prowadzą do wzro-
stu zatrudnienia i wyższych dochodów aż do momentu, 
kiedy nastąpi faza spowolnienia dynamiki, która znowu 
przyspieszy proces poszukiwania nowych wynalazków118. 
Amerykański naukowiec David S. Landes również doszedł 
w swoim przełomowym studium na temat rewolucji prze-
mysłowej do cyklicznego sposobu jej rozpatrywania: „Po-
stęp techniczny nie jest w żaden sposób gładkim i zrówno-
ważonym procesem. Każda nowość wydaje się raczej pod-
legać pewnemu szczególnemu cyklowi życiowemu, prze-
chodząc przez okresy eksperymentalnej młodości, pełnej 
energii dojrzałości i zwiastującej upadek starości”, w której 
zaczyna się rozkwit nowych wiodących technologii119.

118 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, socialism and democracy, New York/
London 1942, wydanie niemieckie, Wiedeń 1946.

119 Landes, Der entfesselte Prometheus, s. 17.
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Kolejna długa fala wzrostu zostaje uruchomiona przez 
innowacje ekologiczne, przede wszystkim przez przej-
ście do energii odnawialnych, do technologii efektywnie 
wykorzystujących zasoby i do procesów biotechnicznych. 
Są one podstawowymi innowacjami naszej epoki. Skoro 
tylko przekroczyły one progi gospodarcze w niektórych 
kluczowych dziedzinach i osiągnięta została masa kry-
tyczna w badaniach, rozwoju i w politycznym wsparciu, 
uruchomiony zostaje przez to samonapędzający się pro-
ces zmiany. „Zmiana rodzi zmianę” – tak mówi o tym 
David S. Landes. Ernst Ulrich von Weizsäcker mówi zaś 
o „przełomach technologicznych, które pobudziły wzrost 
i spowodowały ożywienie”, i nawołuje do „ufności, że ‘zie-
lona’ rewolucja technologiczna może stanowić impuls dla 
nowego cyklu rozwoju”120.

Wzbudźmy entuzjazm dla zielonej rewolucji przemysło-
wej! Słyszę to w głębi swojej duszy i jednocześnie taki apel 
jest dobrze przyjmowany w Niemczech, jako ze wszech 
miar godny uwagi. W naszym kraju czołowi felietoniści 
prześcigają się w ostrzeganiu przed „technologicznym wy-
znaniem wiary”. Harald Welzer, bohater ruchu na rzecz 
gospodarki post-wzrostowej w Niemczech, przedstawia 
to stanowisko z klasyczną prostotą: „Problem ocieplenia 
klimatu powstał wskutek pozbawionego skrupułów stoso-
wania techniki, dlatego każda próba jego likwidacji przez 
dalsze, ale już ‘lepsze’ stosowanie techniki jest częścią pro-
blemu, a nie jego rozwiązaniem.”121 Zgodnie z tym wzorem 
rozumowania można by twierdzić, że demokracja wpędzi-
ła nas w tarapaty, jest więc niezdolna do wydobycia z nich.

120 Weizsäcker i inni, Faktor Fünf, s. 23.
121 Harald Welzer, Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird, 

Frankfurt nad Menem 2008, s. 261.
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Niemieckie stanowisko wobec nauki i techniki grani-
czy ze schizofrenią. Występuje ogromny rozziew między 
sukcesem, który ten kraj zawdzięcza swojej wiodącej po-
zycji technologicznej, a głębokimi wątpliwościami, jakie 
ma duża część opinii publicznej w stosunku do innowacji 
technicznych. Dominuje postawa obronna przed zagro-
żeniami. Unikanie ryzyka jest ważniejsze niż szanse. Na 
całym (moim!) pokoleniu odcisnęła piętno walka prze-
ciw energii atomowej: to, co dla jednych było kwintesen-
cją postępu technicznego, dla nas było groźbą katastrofy. 
Równolegle ruch pokojowy walczy o rozbrojenie atomowe. 
Bomba atomowa była kompletną perwersją nauki i techni-
ki, przez co zdyskredytowane zostało samo pojęcie energii 
atomowej. Również zmiana klimatu interpretowana jest 
jako ostrzeżenie, że postęp techniczny zwraca się na ko-
niec przeciw ludzkości: „To się kończy unicestwieniem.”122 
Ale należałoby tu zdefiniować na nowo postęp techniczny, 
zamiast się go wyrzekać.

To, że rozwiązaniem problemów ludzkości nie jest „je-
dynie” techniczna innowacja, jest truizmem. Ale ani mniej 
lub bardziej dobrowolne uszlachetnienie starego wiecznie 
głodnego Adama, ani wizja ekonomii post-wzrostowej nie 
może zastąpić zielonej rewolucji przemysłowej. Chodzi 
przy tym o coś więcej niż o „samą tylko technikę”. Chodzi 
nam raczej o inny sposób produkcji. Za pomocą tego poję-
cia Marks ujął łącznie siły wytwórcze i stosunki produkcji 
panujące w pewnej historycznej epoce. Kogo ekscytuje re-
wolucja, ten znajduje w zielonej rewolucji szerokie i obie-
cujące pole działania: od zaangażowania w działanie na 
rzecz światowych dóbr wspólnych aż do „urban farming”. 

122 Goethe, Faust, końcowy komentarz Mefistofelesa do niepohamowanej 
przedsiębiorczości Fausta. 



201

Uruchomienie nowej fali wynalazczości, entuzjazmu 
i przedsiębiorczości zmienia świat bardziej niż wszystkie 
kongresy mające na celu reaktywowanie komunizmu.

Czynnikami napędzającymi innowację i wzrost gospo-
darczy są inwestycje. Faktycznie ekologiczna przebudowa 
społeczeństwa przemysłowego oznacza potężny program 
inwestycyjny. Instytut badawczy „Trend Research” szacuje 
zapotrzebowanie na same tylko inwestycje potrzebne do re-
alizacji transformacji energetycznej w Niemczech w okre-
sie od 2011 do 2031 na 300 miliardów euro. Uwzględniony 
jest przy tym jedynie aspekt podaży, a więc produkcja, gro-
madzenie zapasów i dystrybucja prądu. Mniej więcej 2/3 
wszystkich inwestycji przypada na zakłady wytwarzające 
prąd ze źródeł odnawialnych, pozostała 1/3 dzieli się po 
połowie na rozbudowę sieci elektrycznych oraz urządzeń 
do gromadzenia zapasów prądu i na modernizację oraz 
budowę nowych elektrowni gazowych i węglowych jako 
bufora dla energii odnawialnych. Dochodzą do tego jesz-
cze ogromne inwestycje dotyczące korzystania – przede 
wszystkim w celu dalszej poprawy efektywności wykorzy-
stywania energii, zarówno w przemyśle, jak i w prywatnych 
gospodarstwach domowych.

Podobnie jest w przypadku rynku ciepłownictwa: ener-
getyczne uzdrowienie stanu budynków jest najbardziej 
efektywnym, jaki daje się pomyśleć, programem inwestycji 
i zatrudnienia, który może uruchomić polityka. W żadnej 
innej dziedzinie nie ma tak korzystnego efektu dźwigni 
między publicznym wsparciem, prywatnymi inwestycjami 
i miejscami pracy, które powstają przy ocieplaniu budyn-
ków, montowaniu energooszczędnych okien, odnawianiu 
urządzeń grzewczych i systemów klimatyzacyjnych, insta-
lacji pomp ciepła itd.
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Inwestycje oznaczają najpierw koszty. One muszą być 
finansowane z dochodu narodowego i o tyle redukują wy-
datki konsumentów. Ale zarazem inwestycje w innowa-
cję ekologiczną podnoszą ekonomiczny potencjał wzrostu 
i stanowią bazę dla przyszłego zatrudnienia i dochodu. 
Kto dziś boi się kosztów ochrony środowiska, będzie mu-
siał jutro zapłacić podwójnie lub potrójnie, kiedy zmiana 
klimatu i kryzys zasobów podkopią dobrobyt narodów. 
Zgodnie z modelowymi szacunkami z Programu Środo-
wiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP 

– United Nations Environment Programme) potencjał 
wzrostu przy scenariuszu „green growth”, zakładającym 
inwestowanie rocznie 2% globalnego PKB w ochronę śro-
dowiska, przekracza już po 7 latach globalną stopę wzro-
stu, przewidywaną przy scenariuszu „business as usual”, 
i ta przewaga wraz z czasem rośnie123.

Nowy zielony cykl Kondratiewa napędzany jest cztere-
ma głównymi innowacjami124:
– Radykalne podwyższenie efektywności wykorzystania 

zasobów. Umożliwia ono wzrost dobrobytu przy zmini-
malizowaniu zużycia zasobów. Kluczową rolę odgrywa 
przy tym wzrost efektywności wykorzystania energii. 
Dotyczy to zarówno aspektu wytwarzania energii, przy 
którym wzrost wydajności ma jeszcze wielkie rezerwy, 
jak też wykorzystywania energii w przedsiębiorstwach, 
w sektorze komunikacyjnym oraz w prywatnych gospo-
darstwach domowych. Centralnym polem działania są 
bardziej wydajne budynki, narzędzia i pojazdy, odzysk 
ciepła oraz inteligentne systemy sterowania – podaż 

123 Zob. Michael Jacobs, Green Growth: Economic Theory and Political 
Discourse. Centre for Climate Change Economics and Policy, Working 
Paper nr 108, październik 2012

124 Zob. Weizsäcker i inni, Faktor Fünf, s. 30 i n.
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i popyt są optymalnie do siebie dostrojone, a straty ener-
gii zminimalizowane.

– Energie odnawialne zastępują kopalne nośniki energii 
jako bazę społecznej wymiany materii. Efektywność wy-
korzystania energii ma na celu obniżenie zużycia energii, 
a z drugiej strony chodzi tu o pokrycie z odnawialnych 
źródeł pozostałego zapotrzebowania na prąd, ciepło 
i paliwa. Celem jest zaopatrzenie w energię neutralne 
pod względem CO2.

– Systemowe projektowanie optymalizuje całe cykle pro-
dukcyjne i systemy zaopatrzenia, zamiast koncentrować 
się jedynie na udoskonaleniu pojedynczego produktu 
albo procesu produkcyjnego. Klasycznym obszarem 
zastosowania systemowego projektowania jest dzie-
dzina komunikacji. Chodzi tu nie tylko o przyjazne dla 
środowiska samochody albo o samoloty wytwarzające 
możliwie jak najmniej gazów cieplarnianych, lecz o ca-
łościową koncepcję lokomocji, która obejmuje również 
urbanistykę, komunikację publiczną, transport towa-
rów itd.

– Biomimikra, czyli modelowanie produktów i procesów 
technicznych zgodnie z zasadami przyrody. Znanym 
przykładem jest zapięcie zwane rzepem, które zostało 
zrobione na podobieństwo rzepa rośliny. Pokrewnymi 
pojęciami są bionika (to pojęcie jest też używane da-
lej) i biomimetyka. Chodzi przy tym nie tylko o nowe 
produkty i procesy, lecz także o nowy, symbiotyczny 
stosunek między techniką a przyrodą.
We wszystkich tych dziedzinach są już wdrażane zasad-

nicze innowacje.
Zielona rewolucja przemysłowa już się zaczęła. Cho-

dzi o to, by utorować jej drogę politycznie i zapalić do 
niej młode pokolenie. Pomocne jest w tym ukazywanie 
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całościowego obrazu, jaki wyłania się z dziesiątków ty-
sięcy innowacji.

rewOlucja wydajnOści: mOsty 
prOwadzące dO epOki słOnecznej

Rewolucja wydajności oznacza, że robi się więcej z mniej-
szej ilości, czyli zwielokrotnia się uzysk z każdej tony ropy, 
miedzi, boksytu, rudy i z każdej kilowatogodziny prądu: 
więcej dobrobytu z mniejszej ilości materiału. Wydłuża 
to okres, w którym są jeszcze do dyspozycji skąpe zasoby, 
i stwarza koniunkturę dla skokowych innowacji, dzięki 
którym można je zastąpić. Dla Ernsta Ulricha von Weiz-
säckera wzrost efektywności wykorzystania zasobów jest 

„melodią nowego postępu technicznego, który stanowi 
podstawę nowego wielkiego cyklu wzrostu”. Dotychcza-
sowa historia przemysłu jest przede wszystkim historią 
wzrostu wydajności pracy. Przez ostatnie 200 lat wzro-
sła ona mniej więcej o czynnik 20. Od lat 50. (w USA już 
trochę wcześniej) ten rozwój wyraźnie przyspieszył. Bez 
równoległego wzrostu produktu społecznego ogromny 
wzrost wydajności pracy tworzyłby narastającą nieustan-
nie rezerwową armię „zbytecznych”, dla których nie byłoby 
już produktywnego zajęcia. Taka też obawa towarzyszy-
ła każdorazowo wypieraniu starych technik przez nowe. 
W wyniku wprowadzenia mechanicznego krosna tkackie-
go i fabrycznej organizacji produkcji tekstylnej w taki spo-
sób „uwolnieni” zostali masowo tkacze chałupnicy, który 
utracili zarobek i chleb. Gerhart Hauptmann przedstawił 
w dosadny sposób ten dramat w swojej sztuce Tkacze. Po-
dobnie ponure prognozy wzrastającego bezrobocia towa-
rzyszyły rozkwitowi techniki komputerowej. Zamiast tego 
stale wzrastająca liczba ludności w wieku produkcyjnym 
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została wchłonięta przez pracę przy powstawaniu wciąż 
nowych produktów, usług i gałęzi przemysłu, i to przy 
wzrastających przez długi czas realnych zarobkach.

Podczas gdy u nas w kraju występuje niedobór fachow-
ców, w krajach o dużej liczbie ludności brakuje możliwości 
zarobkowych. W wielkiej części świata jeszcze przez długi 
czas nie będzie brakować siły roboczej – w całkowitym 
przeciwieństwie do zasobów naturalnych, takich jak zie-
mia uprawna i słodka woda. Międzynarodowa Organiza-
cja Pracy (ILO – International Labour Organization) wy-
chodzi z założenia, że w skali światowej do mniej więcej 
pełnego zatrudnienia brakuje około 800 milionów miejsc 
pracy. Jednocześnie zaostrza się globalny kryzys zasobów. 
Dlatego wszystko przemawia za tym, żeby dynamikę inno-
wacji technicznej ukierunkować na efektywne wykorzy-
stywanie zasobów. Zamiast wyciskać coraz więcej wydaj-
ności z godziny pracy, chodzi teraz w pierwszym rzędzie 
o to, żeby wytwarzać coraz więcej dobrobytu z każdego 
metra sześciennego gazu, z każdej kilowatogodziny prądu, 
z każdej tony rudy żelaza albo boksytu,z każdego hekta-
ra ziemi uprawnej i z każdego metra sześciennego wody. 
Oznacza to ni mniej ni więcej „zmianę kierunku postępu 
technicznego: efektywność wykorzystania zasobów musi 
stać się motywem przewodnim naszych czasów”125.

dygresja: efekt Odbicia

Kto opierając się na von Weizsäckerze i Lovinsie stawia 
na zwielokrotnienie efektywności wykorzystania źródeł, 
zgodnie z mottem „połowa zużycia przyrody, podwojony 

125 Tamże.
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dobrobyt”, musi liczyć się z tym, że będzie oskarżony 
o tworzenie iluzji. Kluczowe słowo brzmi: „efekt odbi-
cia”. Odpowiada ono za fenomen polegający na tym, że 
poprawa efektywności może pociągać za sobą wzrasta-
jące zużycie. Jako pierwszy opisał efekt odbicia brytyj-
ski ekonomista i filozof William Stanley Jevons w swoim 
opublikowanym w roku 1865 dziele The Coal Question: 

„Przyjmowanie, że ekonomiczne użytkowanie paliw idzie 
w parze z mniejszym zużyciem, jest całkowitym pomie-
szaniem pojęć. Faktycznie ma miejsce coś dokładnie prze-
ciwnego”.126 Kiedy np. dzięki lepszej technice zastosowa-
nej w elektrowni zużywa się mniej węgla, spadają koszty 
produkcji. Popyt na prąd wzrasta. To z kolei czyni czymś 
atrakcyjnym budowę nowych elektrowni węglowych. 
W rezultacie zużywa się więcej węgla niż poprzednio. Kie-
dy silniki spalinowe stają się bardziej wydajne i zużywają 
mniej benzyny, wywołuje to zapewne taki skutek, że jeździ 
więcej samochodów. Mówi się wówczas o prostym efekcie 
odbicia. Efekt odbicia ma również tak jak kameleon wiele 
oblicz. Jeśli np. prywatne gospodarstwa domowe zużywają 
mniej energii dzięki bardziej wydajnej technice ogrzewa-
nia i lepszej izolacji cieplnej, to mogą one zaoszczędzone 
pieniądze wydać w inny sposób. Wtedy wzrasta zużycie 
energii w innym miejscu. Poza tym również produkcja ko-
tłów kondensacyjnych i materiałów izolacyjnych wymaga 
energii i surowców127.

126 Cytowane według: Wikipedia, www.de.wikipedia.org/wiki/Rebound 
(Ökonomie).

127 Przegląd różnych odmian można znaleźć w pracy wydanej przez Insty-
tut ds. Środowiska, Klimatu i Energii w Wuppertalu: Tilman Santarius, 
Der Rebound-Effekt. Über die unerwünschten Folgen der erwünschten 
Energieeffizienz, Wuppertal 2012.
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Czyż nie ma w tym prawdziwego dylematu? Dokładnie 
tak się to też rozumie: jak zawsze podejmuje się gorliwe 
starania, żeby odciążyć środowisko za pomocą bardziej 
efektywnej techniki, a na koniec to, co się zaoszczędziło, 
zostaje pożarte przez większe zużycie. Pomaga przecież 
tylko zatrzymanie machiny wzrostu. Dochody narodu 
muszą zostać ograniczone, żeby w końcu zmalał popyt 
na dobra pożerające energię i zasoby. Ten triumfalny ar-
gument ma jednak także kilka słabych stron. Efekt odbi-
cia jest również dlatego tak lubiany, że z trudem daje się 
skwantyfikować. Związek cen i popytu (ekonomiści na-
zywają to cenową elastycznością popytu) nie jest liniowy. 
Jeśli np. spadają koszty ogrzewania, to przecież większość 
ludzi nie ogrzewa swoich mieszkań do 25°. Spadające ceny 
mogą wywołać pozytywne efekty substytucyjne dla przy-
jaznych środowisku źródeł energii: np. obecnie w Stanach 
Zjednoczonych gaz ziemny w znacznym stopniu wypiera 
węgiel i w rezultacie spada emisja CO2. To samo doty-
czy elektrowni słonecznych i wiatrowych, których wydaj-
ność coraz bardziej wrasta. Ostatecznie jest do dyspozycji 
cała masa instrumentów, żeby powstrzymać efekt odbi-
cia. Podatki od wykorzystywania zasobów mogą być tak 
ustalone, żeby kompensowały spadające ceny, a tym sa-
mym przeciwdziałały wzrostowi popytu. W komunikacji 
ulicznej ograniczenia prędkości obniżają zużycie benzyny 
niezależnie od jej ceny. Podnoszące się stopniowo stan-
dardy sprawności samochodów, urządzeń elektronicznych 
i budynków utrzymują na wysokim poziomie tempo in-
nowacji. Z uwagi na ochronę środowiska absolutne górne 
granice nałożone w Unii Europejskiej na emisję CO2 przez 
elektrownie i przemysł hamują wzrost emisji za sprawą 
zysków z lepszej wydajności.
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Kto chciałby całkowicie wyeliminować efekty odbicia, 
musiałby kompensować cały zysk uzyskany dzięki bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu zasobów poprzez zmniejsza-
nie siły nabywczej gospodarki krajowej w odpowiadającym 
temu stosunku ilościowym. Kończyłoby się to na zatrzy-
maniu każdej dynamiki gospodarczej. Spadające dochody 
i kurczące się inwestycje działają przecież jako hamulec in-
nowacji. Zamiast przyspieszenia rewolucji wydajnościowej 
miałoby miejsce jej tłumienie. Właśnie przykład niemiecki 
pokazuje, że jest jak najbardziej możliwe absolutne oddzie-
lenie tworzenia wartości i zużywania środowiska. Dotyczy 
to zwłaszcza klasycznych elementów środowiska – gleby, 
powietrza, wody i lasów – których jakość w stosunku do 
lat 70. znacznie się poprawiła. Dotyczy to również ograni-
czenia emisji CO2. A przy tym tendencja w kierunku energii 
odnawialnych właśnie dopiero nabiera tempa i w odniesie-
niu do efektywności wykorzystania energii poprawa stanu 
budynków i komunikacja pozostają jeszcze daleko z tyłu. 
Prawdziwie wielkie skoki innowacyjne wcale jeszcze nie 
miały miejsca.

W stosunku do przyjętego za podstawę roku 1990 cał-
kowita wielkość niemieckiej emisji gazów cieplarnianych 
zmalała do końca roku 2010 o prawie 25%, co oznacza 
295 milionów ton mniej. Tym samym Niemcy wywiązały 
się z nawiązką ze swoich zobowiązań z Protokołu z Kioto. 
Nie należy bagatelizować tego dokonania, choćby nawet 
zawarty był w tym efekt specjalny spowodowany zamknię-
ciem licznych brudasów z byłej NRD. Mniej więcej 2/3 fe-
deralnych oszczędności CO2 osiągniętych zostało w latach 
po roku 1995. Równolegle realny produkt krajowy brutto 
wzrósł o 1/3; niemiecki przemysł rozszerzył jeszcze swój 
eksport. Oddzielenie wzrostu gospodarczego od emisji 
gazów cieplarnianych jest sukcesem silnego ruchu na 
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rzecz ochrony środowiska i ambitnej polityki energetycz-
nej, do której w coraz większym stopniu przekonywał się 
przemysł niemiecki. Nie jest sprawą przypadku, że w roku 
2011 odnotowaliśmy najmniejsze zużycie energii od po-
nownego zjednoczenia. Kryje się za tym zarówno ciągłe 
podnoszenie efektywności wykorzystywania energii, prze-
ciętnie o 1,8% rocznie, jak też rozpoczęte przestawianie się 
na energie odnawialne. Suma obu czynników prowadzi do 
efektywnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Jak już zostało zaznaczone we Wstępie, emisja CO2 
w Niemczech na powrót lekko wzrosła w latach 2013- 

-2014. To odwrócenie trendu wynika przede wszystkim 
z wygaszenia połowy niemieckich elektrowni jądrowych 
w rezultacie największej hipotetycznej awarii (super-GAU) 
w japońskiej Fukushimie i wzrastającego eksportu prądu 
z elektrowni węglowych w sąsiednich krajach europejskich. 
W nadchodzących latach niemiecka emisja CO2 będzie po-
nownie spadać. Również obecna koalicja rządowa z konser-
watystami i chrześcijańskimi demokratami trwa przy celu, 
jakim jest redukcja emisji przynajmniej o 30% do roku 2020 
i o 40% do roku 2030 w porównaniu z rokiem 1990. 

W Unii Europejskiej emisja gazów cieplarnianych spa-
dła pomiędzy rokiem 1990 a 2009 o 17,3%. Emisja CO2 na 
głowę ludności obniżyła się z 11,1 do 8,4 tony. W liczbach 
tych ma swój udział przesunięcie na Azję gałęzi przemysłu 
intensywnie emitujących CO2. Dotyczy to przede wszyst-
kim takich krajów jak Wielka Brytania, która pozwoliła, 
by skurczyła się jej działalność wytwórcza na rzecz sek-
tora finansowego. Tym samym obniżyła się jej emisja 
CO2 związana z produkcją, ale nie emisja odpowiadająca 
konsumpcji. Niemcy, jak wiadomo, nie poszły tą drogą. 
Podczas gdy udział przemysłu w produkcie narodowym 
brutto Wielkiej Brytanii obniżył się między 2002 a 2011 
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rokiem z 13,9 do 10,8% (we Francji liczby te wyglądają 
jeszcze smutniej), w Niemczech udział przemysłu wzrósł 
z 21,5 do 22,6%. Tym bardziej godne uwagi jest więc od-
dzielenie emisji dwutlenku węgla od wzrostu gospodar-
czego. Dekarbonizacja naszej gospodarki już się zaczęła. 
Chodzi o to, żeby tę dekarbonizację na szerokim froncie 
przyspieszyć.

Przemysł niemiecki między 1990 a 2010 r. zredukował 
swoje zużycie energii o około 1/6, podczas gdy jego obroty 
wzrosły od jednego biliona do 1,7 biliona128. Jeszcze silniej 
zaznaczył się efekt oszczędności w przypadku rzemiosła, 
handlu i usług. Natomiast prywatne gospodarstwa domo-
we i komunikacja w roku 2010 zużyły energii trochę więcej 
w stosunku do poziomu z roku 1990129. Jeżeli rozpatruje 
się wyłącznie emisję CO2, to trzeba też odnotować lekki 
spadek w komunikacji drogowej – mimo znacznie wyż-
szego ruchu komunikacyjnego. Suma emisji dwutlenku 
węgla była w roku 2010 o około 5 milionów ton niższa 
w stosunku do wartości z roku 1990. Wynikło to przede 
wszystkim ze zredukowanie do połowy typowego zużycia 
energii przy przejeździe stu kilometrów przez jedną oso-
bę130. To robi wrażenie, ale wystarcza tylko do tego, żeby 
zrekompensować wzrost ruchu komunikacyjnego. Ko-
nieczna jest cała masa dalszych usprawnień, nowe typy 
pojazdów i przestawianie transportu na szyny i drogi 
wodne, żeby znacząco obniżyć emisję gazów cieplarnia-
nych komunikacji drogowej. Poza tym należy ograniczyć 

128 Zob. „Ein Lob auf die deutsche Industrie“, Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung z 21.10.2012, s. 33.

129 „Der geplatzte Traum vom Energiesparen“, Welt z 25.08.2012, zob. info-
grafik www.welt.de/wirtschaft/energie/article108796448/Der-geplatzte-
Traumvom-Energiesparen.html?wtmc=nl.wdwbaufmacher. 

130 Verband der Automobilindustrie, Jahresbericht 2012, s. 114.
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komunikację, która oparta jest na subwencjonowanych 
cenach transportu albo na błędnej, powierzchownej po-
lityce. Klasycznymi przykładami są komunikacja waha-
dłowa między osiedlami podmiejskimi a miastami, która 
premiowana jest poprzez ryczałt za dojazdy do pracy, czy 
też przewożenie krabów w tę i z powrotem przez tysią-
ce kilometrów, ponieważ koszty robocizny w Maroku są 
o tyle niższe, że rekompensuje to z nawiązką koszty trans-
portu ciężarowego.

Prekursorem w sprawach wydajności był przemysł che-
miczny. W okresie od 1990 do 2009 jego produkcja wzro-
sła o 42%, podczas gdy jego zużycie energii zmalało o 33%, 
a emisja gazów cieplarnianych wręcz o 47%: uderzający 
przykład oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia 
środowiska131. Przy około 28% udziale kosztów energii 
w wytwarzaniu wartości brutto, obniżenie zapotrzebo-
wania na energię jest zarazem znaczącym czynnikiem dla 
poprawy konkurencyjności w skali międzynarodowej tego 
podstawowego przemysłu. Bayer, jeden z dwóch najwięk-
szych gigantów chemicznych, zredukował tylko w latach 
od 2007 do 2011 swoją emisję gazów cieplarnianych o 12% 
(z 9,30 do 8,15 milionów ton)132.

Można te liczby interpretować jako obiecujący początek 
albo jako zaledwie pojedynczą kroplę padającą na gorący 
kamień: nie da się z tego wywieść stwierdzeń na temat 
tego, jaki jest zakres oszczędności energii i emisji możli-
wych do uzyskania z tego w przyszłości. Dotychczasowe 
zyski z poprawy wydajności mają źródło w optymalizacji 
istniejących produktów, procesów i urządzeń, np. poprzez 

131 Por. Verband der chemischen Industrie, Chemie-Industrie. Branchen-
porträt der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie 2011, s. 6, 
www.vci.de/downloads/BP2011.pdf. 

132 Zob. www.nachhaltigkeit2011.bayer.de/de/oekologie.aspx. 



212

zastosowanie w przemyśle ciepła technologicznego i go-
spodarki energetycznej skojarzonej. Również zamiana 
paliwa z ropy naftowej na gaz ma pozytywny wpływ na 
wyniki. W przyszłości będzie bardziej chodziło o połącze-
nie stopniowych ulepszeń i skokowych innowacji, które 
prowadzą do nowych technologii, procesów, materiałów 
i produktów. Zmiana idąca w kierunku energii odnawial-
nych w wytwarzaniu prądu i ciepła prowadzi do ogra-
niczenia emisji CO2 na całkiem inną skalę. Już na bazie 
dzisiaj znanej techniki istnieje ogromna przestrzeń dla 
bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów.

W Czynniku Pięć, podstawowym dziele Ernsta Ulricha 
von Weizsäckera, Karlsona Hargrovesa i Michaela Smitha, 
znajduje się mnóstwo konkretnych przykładów na to, jak 
we wszystkich możliwych dziedzinach można radykalnie 
obniżyć zużycie materiałów, nakład energii i zużycie wody. 
Dotyczy to również przemysłu surowcowego, intensywnie 
eksploatującego zasoby. Tak więc przez przestawienie się 
z produkcji cementu na geopolymer cement można zre-
dukować nakład energii o około 4/5133. Obniżenie nakła-
du energii na tonę cementu jest naglące, ponieważ szyb-
ko wzrasta popyt na ten materiał budowlany, zwłaszcza 
na kontynentach południowych. Cement jest surowcem 
dla urbanizacji. Włókna roślinne – np. bambus, włókna 
drzewne albo pozostałości trzciny cukrowej – które moż-
na zmieszać z cementem jako dodatek organiczny, podno-
szą jego trwałość i odporność na wilgoć134. W przypadku 
budynków mieszkalnych i przemysłowych, w transpor-
cie, w rolnictwie i w energetyce – prawie wszędzie moż-
liwe są odciążenia środowiska rzędu 80% i więcej dzięki 

133 Weizsäcker i inni, Faktor Fünf, s. 148 i n.
134 Gunter Pauli, Neues Wachstum, s. 65.
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kombinacji wielu małych kroków i skoków innowacyjnych. 
Otwiera to przestrzeń dla wzrastających aspiracji rosnącej 
ludności świata, bez rujnowania ekologicznych podstaw 
życia.

Jak szybko i na jaką skalę wykorzystywane są takie po-
tencjały, zależy w decydującym stopniu od dwóch czyn-
ników: od kształtowania się cen surowców i energii oraz 
od zależnych od polityki ogólnych warunków dla przed-
siębiorstw i konsumentów. Inwestycje przemysłowe ma-
jące na celu poprawę efektywności wykorzystania energii 
i materiałów amortyzują się przeważnie w bardzo krótkim 
czasie od dwóch do pięciu lat. Wyższe opodatkowanie 
zużycia zasobów przy jednoczesnym odciążeniu docho-
dów z pracy mogłoby dodatkowo stymulować inwestycje 
w efektywność. Podobne działanie ma licytacja praw do 
emisji CO2, o ile ich ogólna ilość jest w sposób ciągły re-
dukowana i ogranicza się do minimum wyjątki dla naj-
bardziej energochłonnych gałęzi przemysłu. Wymaga to 
korektury dotychczasowej polityki rozdzielnictwa, w ra-
mach której całą masę certyfikatów rozdaje się bezpłatnie. 
Gdyby UE mogła się w końcu zdobyć na to, żeby pod-
wyższyć z 20 do 30% redukcję emisji CO2 założoną jako 
cel do osiągnięcia w roku 2020, to wzrosłyby w rezultacie 
również ceny certyfikatów emisyjnych. Powinna też zo-
stać ograniczona możliwość zastępowania obniżania emi-
sji CO2 we własnym przedsiębiorstwie poprzez realizację 
projektów stanowiących obciążenie dla klimatu w krajach 
rozwijających się. Choć brzmi to w tak oczywisty sposób, 
że osiąga się tam za pomocą mniejszych inwestycji wyższe 
efekty oszczędnościowe, to jednak trudno jest kontrolo-
wać wymaganą dodatkową ilość tych środków.
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Jak dotąd system handlu emisjami UE był bezzębnym 
tygrysem. Jest to woda na młyn krytyków, którzy najchęt-
niej w ogóle by zrezygnowali ze sterowania o charakterze 
rynkowym i powrócili do regulacji prawnych w czystej 
postaci. Inteligentna polityka regulacyjna wykorzystuje 
oba instrumenty: sterowanie za pomocą ceny, które po-
tencjalnie wyzwala większą dynamikę i ma szerszy zasięg 
oddziaływania, i sterowanie za pomocą zachęt prawnych 
w odniesieniu do dużych grup produktów. Nie ma tu jed-
nak mowy o ustaleniu norm efektywności wykorzystania 
energii przez pojazdy, lodówki i budynki odpowiednio 
do najlepszego w danym czasie standardu techniczne-
go. Dzięki takim normom podnosi się na wyższy poziom 
proces technicznego dostosowania. Natomiast ciągłe pod-
noszenie kosztów zużywania surowców i emisji wzmaga 
współzawodnictwo w zakresie najbardziej efektywnych 
technologii. Jest to systemowa zaleta tego rodzaju stero-
wania w stosunku do regulacji biurokratycznej. Poza tym 
regulacje prawne nigdy nie mogą obejmować całej róż-
norodności produktów i technologii, podczas gdy zmia-
na relacji cenowych ma wpływ na cały łańcuch produkcji 
i dotyczy również konsumentów.

Kolejną dźwignią obniżenia zużycia zasobów są obo-
wiązki odbioru nałożone na handel i przemysł. Kto wy-
puszcza towar na rynek, jest ostatecznie odpowiedzialny 
za jego cykl użytkowania, a także za jego recykling. Jeśli 
zastosować tę zasadę do samochodów, urządzeń elek-
trycznych, komputerów itd., to producenci będą osobiście 
mocno zainteresowani w tym, żeby materiały i projekty 
nadawały się w optymalny sposób do ponownego zasto-
sowania. Ta szykująca się rewolucja w dziedzinie efektyw-
ności nie jest więc tylko kwestią techniki; jej tempo i jej za-
sięg zależą w znacznej mierze od decyzji politycznych. Ma 
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to znaczenie tak naprawdę dopiero wtedy, gdy tempo in-
nowacji ekologicznych ma być zdecydowanie przyspieszo-
ne. Jak pokazał Martin Jänicke, coraz to nowe ulepszenia 
w zakresie efektywności pojawiają się w znacznym stopniu 
w sposób autonomiczny. Jednak przy forsowaniu skoków 
innowacyjnych potrzebna jest „aktywizująca działalność 
państwa”135. Podstawową dźwignią jest uwzględnianie po-
wodowanych kosztów ekologicznych, jak to się nazywa 
w języku ekonomicznym. O ile obciążenia dla gleby, po-
wietrza i wody nie powstrzymuje się środkami prawnymi, 
musi mu przeciwdziałać ochronna cena. Tylko wówczas, 
gdy ceny „dają wyraz prawdzie ekologicznej”, mogą one 
spełnić swoją rolę sterującą. Dlatego w celu przyspiesze-
nia zwrotu ekologicznego niezbędne są podatki i opłaty za 
zużywanie zasobów i emisję oraz skuteczny system han-
dlu prawami do emisji CO2. Są one zarazem najskutecz-
niejszym środkiem zaradczym przeciw „efektowi odbicia”: 
W miarę jak dzięki coraz bardziej efektywnej technice ob-
niżają się koszty energii i surowców, odpowiednie opła-
ty powinny wzrastać. Przeciwdziała to rozszerzaniu się 
popytu, a jednocześnie utrzymuje na wysokim poziomie 
presję w kierunku innowacji.

W sensie politycznym apologeci efektu odbicia porusza-
ją się w obrębie nierozwiązywalnej sprzeczności. Głosząc 
z jednej strony, że niemożliwe jest oddzielenie wzrostu go-
spodarczego od niszczenia środowiska, domagają się za-
razem radykalnego obniżenia emisji i zużycia środowiska. 
Gdyby ich przesłanka okazała się słuszna, byłoby to moż-
liwe tylko przez masowe obniżenie standardu życiowego 
nowoczesnych społeczeństw. To jest jednak nie do prze-
prowadzenia – przynajmniej na drodze demokratycznej. 

135 Jänicke, Megatrend Umweltinnovation, s. 18.



Kto poważnie domaga się, żeby Europa i USA obniżyły 
do połowy stulecia swoją emisję CO2 o 80 do 90%, musi 
wspierać proces oddzielania wytwarzania wartości od zu-
życia środowiska naturalnego, zamiast uznawać, że takie 
oddzielnie jest niemożliwe.
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Rozdział 5/  
Bioekonomia

Wzrost efektywności wykorzystania zasobów daje nam 
czas na przeprowadzenie drugiej wielkiej operacji, jaką 
jest przestawienie się na korzystanie z energii i surowców 
odnawialnych. Podstawą przyszłego zaopatrzenia w ener-
gię powinna stać się energia słoneczna i wiatrowa, energia 
fal, wodór i energia geotermiczna, a podstawą przyszłej 
produkcji przemysłowej – surowce odnawialne i biotech-
nologie. Koncepcja gospodarki przyszłości opiera się na 
produktywności samej przyrody, która przekształca świa-
tło słoneczne w energię roślinną i chemiczną, z niemal 
jeszcze niezbadanej produktywności procesów mikrobio-
logicznych oraz z łańcuchowych procesów życia organicz-
nego, nie wytwarzających odpadów. 

Ograniczona ilość surowców nieodnawialnych pocho-
dzenia mineralnego i surowców kopalnych, a także na-
kład energii i zatrucie środowiska naturalnego związane 
z ich wykorzystywaniem przemawiają za stopniowym 
przechodzeniem na bioekonomię, której bazę materia-
łową stanowią surowce organiczne. W końcu i tu tak-
że chodzi o światło słoneczne jako podstawowe źródło 
wszelkiej produkcji i konsumpcji. Dla rozszerzenia bio-
logicznej bazy surowców naturalnych nie jest konieczne 
powiększanie powierzchni terenów uprawnych, ani bez-
względna eksploatacja ziemi uprawnej w celu uzyskania 
wzrostu plonów. Według danych Organizacji Narodów 
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Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
niemal 1/3 żywności produkowanej na świecie do celów 
konsumpcyjnych marnuje się lub wyrzuca. Według ak-
tualnych badań uniwersytetu w Stuttgarcie, w samych 
Niemczech około 11 milionów ton żywności wyrzuca się 
na śmietnik, z tego ponad połowę w prywatnych gospo-
darstwach domowych136. 

Największy potencjał bioekonomii przyszłości tkwi 
w możliwie pełnym wykorzystaniu dostępnej biomasy. 
Obecnie do produkcji żywności i wysokowartościowych 
produktów przemysłowych – takich jak chemikalia, le-
karstwa, kosmetyki, alkohol i papier – wykorzystujemy 
zaledwie znikomą część organicznej substancji roślin 
i drzew. Pozostała część masy zostaje spalona lub ląduje 
na śmietniku. Dla przykładu przy produkcji masy celulo-
zowej wykorzystuje się zaledwie do 30% masy biologicznej 
drzew. Pozostałość – tzw. czarny ług – jest z reguły spa-
lana, mimo że zawarte w niej substancje, lignina i hemi-
celuloza, nadawałyby się do użytku jako podstawowy su-
rowiec do produkcji innych produktów biochemicznych. 
W przetwórstwie trzciny cukrowej zaledwie 17% biomasy 
zużywa się do produkcji cukru. Pozostałe 83% ulega zwy-
kle spaleniu, mimo że włókna po przetworzeniu można 
by wykorzystać w dalszej produkcji biochemicznej jako 
organiczny dodatek do cementu lub do produkcji płyt 
gipsowo-włóknowych. W produkcji naturalnych środków 
czyszczących na bazie oleju palmowego wykorzystuje się 
zaledwie 5% roślinnej biomasy, reszta marnuje się jako od-
pady. W rybołówstwie około 30% złowionych, martwych 

136 Badania wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Ochrony Konsumentów z lutego 2012, www.bmelv.de/
SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelabfaelle_
Kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile. 
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już ryb wyrzucanych jest z powrotem do morza jako bez-
wartościowy „przyłów”137. Zasadniczo do pełnego wyko-
rzystania odpadów roślinnych i zwierzęcych niezbędne 
jest przeprowadzenie dodatkowych, bardziej szczegóło-
wych badań biochemicznych i technologicznych. Jednak-
że kaskadowe wykorzystanie zasobów biologicznych nie 
jest jeszcze w ogóle brane pod uwagę, ponieważ łańcuchy 
produkcyjne zorganizowane są liniowo i nie są ze sobą 
powiązane w ramach sieci produkcyjnej. Dopiero przyję-
cie produkcji bezodpadowej jako zasady systemowej po-
zwoli odkryć cały potencjał kryjący się w rozwiązaniach 
synergicznych. 

W szerszym rozumieniu przejście na bioekonomię ozna-
cza wykorzystanie potencjału przyrody do celów człowie-
ka przy równoczesnym utrzymaniu jej przy życiu. Tech-
nologia staje się projektem ekologicznym, „technicznym 
wykorzystaniem naturalnych systemów”138. Sformułowa-
nie to nawiązuje do pionierskich prac Frederica Vestera 
na temat „biocybernetyki”139. Vester był i pozostaje jed-
nym z największych prekursorów gospodarki ekologicznej, 
choć w dzisiejszej dyskusji nie odgrywa już niemal żadnej 
roli, podobnie jak w ogóle koncepcja współpracy z przy-
rodą, która została wyparta przez czysto ilościowy sposób 
rozpatrywania. Traktowanie problemu wzrostu jako naj-
ważniejszego, centralnego zagadnienia sprowadza proble-
my ekologiczne do zwykłej kwestii ilościowej – z takiego 
punktu widzenia stabilizację ekosystemu można uzyskać 
wyłącznie poprzez ograniczenie produkcji i konsumpcji. 

137 Liczby i fakty z cytowanej już książki Guntera Pauli, Neues Wachstum, 
s. 61.

138 Bloch/Maier (wyd.), Wachstum der Grenzen, s. 21.
139 Zob. Frederic Vester, Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum 

kybernetischen Zeitalter, Stuttgart 1980.
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Traci się przy tym z oczu problem zasadniczy – że cho-
dzi nie tyle o ilość, co o jakość procesów produkcyjnych 
i produktów. W teorii ekosystemu nie chodzi o poszcze-
gólne innowacje techniczne, lecz o przeniesienie zasad 
ewolucji biologicznej na sposób produkcji przemysłowej: 
rozwój systemów symbiotycznych, kaskadowe wykorzy-
stanie energii i surowców, gospodarkę opartą na obiegach 
zamkniętych. Zasady te realizuje się obecnie najszerzej 
w zintegrowanych ośrodkach chemicznych. Innym ro-
dzajem integracji sieci zdecentralizowanych jednostek 
w kompleksowe systemy jest nowa gospodarka energe-
tyczna, której zręby powstają dziś na naszych oczach: 
łączy ona setki tysięcy lokalnych instalacji słonecznych, 
parków wiatrowych, lokalnych elektrociepłowni, samo-
chodów elektrycznych, elektrowni akumulacyjnych itd. 
w jedną rozległą sieć o zasięgu ogólnokrajowym, która 
zagwarantuje jej stabilność i dostępność.

Zgodnie z dokumentem „Innowacyjna bioekonomia” 
niemieckiej Rady Bioekonomicznej z 2010 r., „bioekono-
mia obejmuje niemal wszystkie sektory gospodarki, któ-
re produkują, przetwarzają i wykorzystują zasoby biolo-
giczne”140. Już sama ta definicja sugeruje sprowadzenie 
systemów biologicznych do „zasobów” służących dostar-
czaniu biomasy. Wydaje się, że ten tak wąski punkt wi-
dzenia nie jest przypadkowy, lecz koresponduje z silnie 
przemysłowym nastawieniem Rady. W przemyśle prze-
waża bowiem jak dotąd myślenie o przyrodzie jako o ma-
gazynie surowców. To, że dzisiaj bardziej orientujemy się 

140 Rada Bioekonomii − tak właśnie się ona nazywa − została założona 
w 2009 r. z inicjatywy rządu federalnego pod przewodnictwem Nie-
mieckiej Akademii Nauk Technicznych (acatech). Od tego czasu Rada 
opublikowała szereg zaleceń dotyczących różnych działań, zob. www.
biooekonomierat.biocom-intra.de/. 
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na „zasoby biologiczne”, a więc na świat zwierząt, roślin 
i mikroorganizmów, w niczym nie zmienia faktu, że na-
dal traktujemy świat przyrody instrumentalnie. Nie ma 
powodu, by sprzeciwiać się tendencji do poszukania no-
wych produktów i rozwiązań technologicznych opartych 
na substancjach i procesach biologicznych. To jest nasza 
przyszłość. Jednak zrównoważony może być tylko spo-
sób produkcji traktujący pozaludzki świat przyrody jako 
żywy system, z którym człowiek współpracuje. Prioryte-
tem powinno być przede wszystkich zachowanie różno-
rodności biologicznej. Odnosi się to do całego królestwa 
roślin i zwierząt, których wzajemne powiązania ze sobą 
tworzą zadziwiającą produktywność przyrody. Przy szer-
szym rozumieniu bioekonomii chodzi o to, żeby wyko-
rzystując potencjał systemów biologicznych do ludzkich 
celów, zarazem go zachowywać. Wzorcowym przykładem 
tego rodzaju synergii jest rolnictwo ekologiczne. Także 
bionika, czyli techniczne przełożenie procesów i struk-
tur biologicznych na nowe produkty i procesy, polega na 
uczeniu się od przyrody. Dalej zajmiemy się jeszcze do-
kładniej tym tematem.

Zgodnie z definicją Rady Bioekonomicznej „filarami, na 
których opiera się bioekonomia, są znane od setek tysięcy 
lat metody uprawy roślin użytkowych, gospodarki leśnej, 
udomowiania zwierząt użytkowych oraz prostej biotech-
nologicznej przemiany materii. Fotosynteza, w której ro-
śliny przemieniają m.in. dwutlenek węgla w masę biolo-
giczną, stanowi podstawę życia na Ziemi. Wytwarzana 
w ten sposób biomasa jest pierwszym i najważniejszym 
źródłem surowców dla bioekonomii”. Do jej głównych 
sektorów należą jako dostawcy produktów zwierzęcych 
i roślinnych gospodarka rolna i leśna oraz rybołówstwo, 
a po stronie praktycznego wykorzystania – gospodarka 
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energetyczna oraz przemysł spożywczy, farmaceutyczny, 
chemiczny i tekstylny. W przyszłości czeka nas zmiana 
surowcowej bazy gospodarki przemysłowej przez przesta-
wienie się z surowców kopalnych na surowce pochodzenia 
biologicznego. Produkty biochemiczne stanowią dzisiaj 
około 5% światowych obrotów chemii – z tendencją ro-
snącą. Aminokwasy i antybiotyki są klasykami biochemii. 
Obecnie na masowe rynki weszły, jako standardowe pro-
dukty, również polietylen na bazie trzciny cukrowej oraz 
kukurydza. W chemii uznaje się za realistyczną wartość 
docelową zastąpienie do roku 2025 w ok. 25-30% ropy 
naftowej przez biomasę.

Decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju bioekono-
mii ma efektywność wykorzystania zasobów. Kluczowym 
pojęciem jest synergia. Odpady, które powstają w gospo-
darce rolnej i leśnej, w prasach do tłoczenia oleju, w go-
rzelniach i przy produkcji żywności, można uszlachetnić 
i przetworzyć na wartościowe produkty biologiczne: su-
rowce chemiczne, żywność i paszę dla zwierząt, surowce 
do produkcji leków i kosmetyków, produkty włókniste 
oraz paliwa napędowe. Przykładem może być antybak-
teryjny biopolimer chitozan, uzyskiwany ze skorup kre-
wetek i innych skorupiaków. Chitozan wykorzystywany 
jest do konserwacji żywności, przy produkcji kosmety-
ków, produktów medycznych i papieru oraz jako mate-
riał filtrujący. Następnym etapem w tym procesie roz-
wojowym są zintegrowane biorafinerie karmione słomą, 
odpadami drewna, trawą, lucerną lub koniczyną, produ-
kujące szeroki wachlarz paliw i podstawowych chemika-
liów. Zasada produkcji łączonej umożliwia pełne wyko-
rzystanie wszystkich substancji zawartych w materiale 
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organicznym141. Wielką barierą do przezwyciężenia jest 
tu przetworzenie biomasy roślinnej przy użyciu specjal-
nych biokatalizatorów w celu uwolnienia i spożytkowania 
zgromadzonych w niej węglowodanów. Aby to osiągnąć 
należy rozdrobnić lignocelulozę zawartą w ścianach ko-
mórkowych i rozłożyć ją na substancję drzewną – ligninę, 
cukier-celulozę oraz hemicelulozę. Z ligniny wytwarzany 
jest pellet drzewny, natomiast wyodrębniona mieszanka 
cukrowa jest rozkładana za pomocą enzymów na pier-
wiastki chemiczne. Rozmaite instalacje pilotażowe zostały 
już uruchomione. Dla przykładu specjalistyczne przedsię-
biorstwo chemiczne Süd-Chemie w Straubing w Bawarii 
używa bioreaktora do produkcji etanolu celulozowego na 
bazie słomy pszennej. Z 4,5 tys. ton słomy pszennej uzy-
skuje się tam 1000 ton etanolu rocznie142.  

ziemia jakO dObrO deficytOwe

Zgodnie z ekspertyzą Rady Bioekonomicznej, granica 
wzrostu konwencjonalnej bioekonomii wynika z tego, że 

„w przewidywalnym czasie czynnikiem ograniczającym 
stanie się niemożliwość trwałej dostępności biomasy”. Do 
zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na żywność 
i paszę dla zwierząt niezbędny jest w najbliższych dziesię-
cioleciach znaczny wzrost plonów. Prognoza Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnic-
twa (FAO) z roku 2006 wychodzi z założenia, że do połowy 

141 Zob. „Statusbericht Bioraffinerie” na platformie internetowej PROCESS, 
www.process.vogel.de/anlagen_apparatebau/engineering_dienstleistung/
bioanlagen/articles/256058/. 

142 Zob. Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (wyd.), Weiße Biotech-
nologie. Chancen für eine biobasierte Wirtschaft, Berlin 2012, s. 33.
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stulecia światowa produkcja zboża powinna wzrosnąć na-
wet o 70% – i to w mniej korzystnych warunkach klima-
tycznych. Takie szacunki uwzględniają jednak wyłącznie 
wzrost produkcji rolnej, tracąc z pola widzenia możliwość 
zmniejszenia strat produktów żywnościowych, jakie po-
wstają w drodze z pola do konsumenta. Ponadto zakłada-
ją one kontynuację obecnych zwyczajów żywieniowych, 
w szczególności wzrastające spożycie mięsa, wymagające 
z kolei wzrostu produkcji pasz dla zwierząt. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że popyt na wszelkiego 
rodzaju produkty spożywcze będzie znacząco wzrastał. 
Stąd czynnikiem decydującym o zakresie, w jakim prze-
mysł i gospodarka energetyczna będą mogły w przyszłości 
korzystać z surowców rolnych, jest wydajność produkcyj-
na gospodarki rolnej. Musi ona wzrosnąć na wszystkich 
etapach systemu produkcji rolniczej: od uprawy gatunków 
przynoszących wysokie plony i odpornych na czynniki 
klimatyczne, poprzez orkę i siew, techniki uprawy i na-
wadniania po zbiory plonów, magazynowanie i dalsze 
przetwórstwo. Jakby na to nie patrzeć, jeżeli surowce rol-
ne mają w znacznym stopniu zastąpić surowce kopalne, 
niezbędny jest „trwały wzrost produkcji biomasy”. I w tym 
jest sedno sprawy. Przynoszące otrzeźwienie rezultaty ca-
łego tego szumu wokół biopaliw w ostatnich latach wyka-
zały, że zrównoważona produkcja surowców rolnych uza-
leżniona jest od dwóch zasadniczych kwestii: nie może 
ona ograniczać produkcji produktów żywnościowych i nie 
może sama prowadzić gospodarki rabunkowej w stosunku 
do przyrody.

Na świecie toczy się coraz bardziej zaciekła walka kon-
kurencyjna o skąpe zasoby ziemi. Dostępnej powierzch-
ni rolnej nie da się dowolnie powiększyć. Zaledwie 29% 
powierzchni Ziemi składa się z lądów, z czego tylko 1/3 
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nadaje się dla rolnictwa; pozostałe 2/3 to ziemia pokryta 
lodem lub pustynie, lasy i góry. Łącznie więc tylko około 
10% powierzchni Ziemi ma warunki klimatyczne i topo-
graficzne odpowiednie do produkcji żywności. Jednocze-
śnie obszar ten jest dziesiątkowany wskutek nieustannej 
ekspansji przestrzeni miejskiej, a także powierzchni prze-
mysłowej, infrastruktury komunikacyjnej, terenów wypo-
czynkowych itd. Wprawdzie statystycznie rzecz biorąc ist-
nieją jeszcze znaczne rezerwy rozszerzania powierzchni 
gruntów rolnych, jednak jej pozyskanie możliwe jest tylko 
warunkowo. Po części ziemia ta nie wydaje wystarczają-
co wysokich plonów, w innych zaś wypadkach jej uprawa 
wymaga bardzo wysokich nakładów. Z drugiej strony na-
stępuje na dużą skalę utrata gruntów rolnych i pastwisk 
wskutek erozji i zasolenia gleby, postępuje pustynnienie. 
W obliczu rosnącego zapotrzebowania na produkty rol-
ne należy wzmóc rekultywację „utraconej ziemi”. Liczne 
przykłady wskazują, że procesy erozji gleby i pustynnie-
nia można odwrócić poprzez takie działania jak sadzenie 
drzew i roślin nawozowych, odpowiednią do warunków 
hodowlę zwierząt oraz poprawę nawadniania.

Sprawa ziemi kryje w sobie również potężny polityczny 
ładunek wybuchowy. Toczy się już walka na całego o ży-
zne tereny uprawne. Nową formą przejmowania ziemi na 
skalę globalną jest „land grabbing”. Pod tym pojęciem kry-
je się wykup lub dzierżawa wielkich obszarów ziemi rolnej 
w krajach rozwijających się przez prywatnych lub kiero-
wanych przez państwo inwestorów z krajów silnych kapi-
tałowo. Według danych organizacji humanitarnej Oxfam, 
od roku 2001 zawłaszczono w Afryce, Ameryce Łacińskiej 
i Azji obszary gruntów o powierzchni odpowiadającej 
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Zachodniej Europie143. Siłą napędową tej nowej formy 
kolonializmu rolniczego jest przede wszystkim potrzeba 
zabezpieczenia żyznej gleby uprawnej do produkcji pro-
duktów spożywczych i biopaliw. Mamy tu do czynienia 
z silnym konfliktem interesów pomiędzy globalną bioeko-
nomią a produkcją żywności na potrzeby miejscowej lud-
ności. W szczególności zostały znacznie poszerzone tere-
ny pod uprawę „roślin energetycznych” – takich jak trzci-
na cukrowa, kukurydza, olej palmowy i rzepak. Około 7% 
światowych plonów zboża przerabia się obecnie na etanol. 
Niezależnie od ogromnego zapotrzebowania przemysłu 
na nowe zasoby rośnie również popyt na tereny upraw-
ne, choćby ze względu na to, że potrzebna jest żywność 
dla rosnącej liczby ludności na świecie. Efekt ten potę-
gują dodatkowo zmiany zwyczajów żywieniowych. Wraz 
ze wzrostem dobrobytu wzrasta również spożycie mięsa, 
co widać zwłaszcza w gospodarkach wschodzących. Pro-
wadzi to również do nieproporcjonalnie dużego wzrostu 
popytu na pasze. Produkcja pasz staje się konkurencją dla 
produkcji produktów spożywczych pochodzenia roślinne-
go. Niezależnie więc od innych źródeł popytu na biomasę, 
również i z tego względu należy liczyć się z długofalowym 
wzrostem cen ziemi i gleby uprawnej. Zakup ziemi sta-
je się lukratywną lokatą kapitału. Uderza to szczególnie 
w uboższe warstwy społeczne. 

Skuteczne przeciwdziałanie obniżaniu produkcji i wzro-
stowi cen produktów rolnych polega na zdecydowanym 
zwiększeniu inwestycji w prace badawcze w dziedzinie rol-
nictwa w celu doprowadzenia do wzrostu efektywności 

143 Wprowadzenie do tematu z licznymi odniesieniami do tekstów źródło-
wych i linkami znajduje się na stronie Schweizer Entwicklungshilfeko-
alition Alliance Sud, www.alliancesud.ch/de/dokumentation/e-dossiers/
land-grabbing. 
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produkcyjnej rolnictwa. Badania pokazują, że występu-
je wyraźna pozytywna korelacja pomiędzy nakładami na 
badania w dziedzinie rolnictwa a plonami w rolnictwie. 
Z kolei wzrost plonów powoduje spadek cen. Taki efekt 
dźwigni można jeszcze bardziej wzmocnić poprzez zasto-
sowanie środków politycznych (reforma rolna, kształcenie, 
inwestycje w infrastrukturę wiejską, mikrokredyty) oraz 
lepsze zarządzanie ziemią. Do tego dodać można również 
rozbudowę prywatnych i/lub państwowych powierzchni 
do magazynowania produktów rolnych, by w ten sposób 
przeciwdziałać coraz większym wahaniom cen. W okresie 
nadwyżek podaży można zwiększać rezerwy, a w okre-
sie silnego wzrostu cen zwiększać ofertę rynkową. Takie 
działania stabilizują ceny i dochody w sektorze rolnym. 
W końcu pożytek z produktów rolnych, które są do dys-
pozycji, można też znacznie zwiększyć poprzez ich bar-
dziej efektywne wykorzystanie. Także tutaj kluczową rolę 
odgrywa efektywność wykorzystania zasobów, bo to ona 
zawęża lub rozszerza granice wzrostu. Granice te określa 
ostatecznie pełne spożytkowanie wszystkich części skła-
dowych roślin (i zwierząt) w kombinowanych łańcuchach 
wykorzystywania. W ostatecznym rozrachunku wykorzy-
stanie materialne lub energetyczne produktów rolnych 
musi być jednak podporządkowane zabezpieczeniu żyw-
ności dla rosnącej liczby ludności świata. Najpierw jedze-
nie, potem bioekonomia – tej zasady nie wolno naruszać.

Lasy są oprócz ziemi uprawnej najważniejszym źró-
dłem zasobów gospodarki biologicznej. W Niemczech 
powierzchnia lasów zwiększa się o około 20 tys. hekta-
rów rocznie. Ścięte drewno przeznaczane jest w ok. 43% 
na produkcję energii. Drewno, owoce, rośliny, orzechy, 
grzyby, zioła lecznicze, korek, żywica – rezerwuar war-
tościowych produktów leśnych jest niewyczerpany tak 
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długo, jak długo ekosystem leśny jest zdolny do regene-
racji. I dokładnie w tym leży problem. W lutym 2011 r. 
FAO złożyła raport o sytuacji lasów na świecie. Wyni-
ki są alarmujące. Mimo wszystkich deklaracji na arenie 
międzynarodowej w sprawie ochrony lasów, co roku giną 
lasy o powierzchni równej powierzchni Anglii. Lasy są 
wycinane i wypalane w celu zaspokojenia rosnącego gło-
du ziemi, energii, surowców, paszy dla zwierząt i mięsa. 
Motorem napędowym tego procesu jest popyt w Euro-
pie, Ameryce Północnej, Japonii oraz na dynamicznych 
rynkach wschodzących. Naturalnie występują również 
obiecujące tendencje przeciwne. Nie tylko w Europie, ale 
również w Azji powierzchnie lasów ponownie wzrastają. 
W Chinach zalesia się na nowo miliony hektarów rocznie. 
Również na Filipinach, gdzie liczba ludności wciąż silnie 
wzrasta, lasy się regenerują. W Kostaryce powierzchnia 
lasów, która spadła już do 21% powierzchni, wynosi obec-
nie 45%144. Nadal jednak powierzchnia lasów niszczonych 
jest większa od powierzchni ponownie zalesianej o około 
5 milionów hektarów rocznie – w latach 90. straty sięgały 
nawet 8 milionów hektarów rocznie. Współodpowiedzial-
ność za to ponosi powiększanie terenów pod uprawę soi 
i oleju palmowego. Wyrąb lasu w celu wytwarzania pasz 
i energii to zamiana bioekonomii w farsę. 

144 Wywiad z Eduardo Rojas-Briales, zastępcą sekretarza generalnego 
FAO i przewodniczącym globalnego partnerstwa leśnego, www.
spiegel.de/wissenschaft/natur/welt-waldbericht-unser-sorgenkind-ist-
lateinamerika-a-743093.html. 
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dygresja: Olej palmOwy

Olej palmowy uzyskiwany jest z owoców palm oleistych. 
Głównymi krajami, w których uprawia się palmy oleiste, 
jest Indonezja i Malezja. Rosnący popyt na tanie tłuszcze 
roślinne spowodował prawdziwy boom na naturalny olej 
palmowy. Ten wszechstronny surowiec można znaleźć 
od pewnego czasu w co drugim supermarkecie w wielu 
produktach, poczynając od szminek i mrożonej pizzy aż 
po pastę do zębów, środki piorące i batoniki czekoladowe. 
Popyt napędzany jest również przez zastosowanie oleju 
palmowego do produkcji biopaliw oraz jako paliwa dla 
elektrowni. Przez ostatnie 10 lat jego produkcja wręcz się 
podwoiła. Odpowiednio powiększyły się również tere-
ny uprawne – kosztem tropikalnych lasów deszczowych 
Azji Południowej. Bilans dla środowiska naturalnego tego 
rodzaju pozyskiwania surowców wypada zdecydowanie 
negatywnie. Lasy tropikalne rosną niejednokrotnie na gle-
bach torfowych, które są ogromnymi zbiornikami węgla. 
Wypalanie lasów oraz wysychanie gleb torfowych powo-
duje uwalnianie ogromnych ilości CO2. Miejsce bogatej 
w gatunki wegetacji zajmują monokultury, które są in-
tensywnie nawożone i chronione pestycydami. Niejedno-
krotnie naruszane są prawa własności ziemi miejscowej 
ludności.

W międzyczasie pojawiły się inicjatywy, żeby produk-
cję oleju palmowego prowadzić w bardziej zrównoważo-
ny sposób. Organizacja ekologiczna World Wide Funds 
For Nature (WWF) powołała w roku 2004 „Okrągły Stół 
na rzecz Oleju Palmowego (RSPO)” z udziałem produ-
centów oleju palmowego, handlarzy, producentów dóbr 
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konsumpcyjnych oraz organizacji pozarządowych145. De-
klarowanym celem tego projektu jest zobowiązanie pro-
ducentów i importerów do przestrzegania minimalnych 
standardów ekologicznych i społecznych: zakaz karczo-
wania lasów pierwotnych, ochrona wody, ziemi i lasów, 
respektowanie praw miejscowej ludności, zakaz pracy 
dzieci, wspieranie drobnych rolników, kontrola przez nie-
zależnych badaczy. Inicjatywa ta spotkała się z krytyką ze 
strony innych organizacji działających na rzecz ochrony 
środowiska i rozwoju jako tzw. mydlenie oczu – za zbyt 
nieokreślone kryteria, brak gwarancji, że te zobowiązania 
będą w ogóle przestrzegane, i za to, że certyfikat RSPO bę-
dzie tylko alibi dla dalszej gospodarki rabunkowej. Istotnie, 
autoprezentacja tej „wspólnej inicjatywy wielu zaintereso-
wanych stron” wydaje się zbyt gładka. Nie ma chyba jed-
nak innej drogi niż podejmowanie uciążliwych prób zna-
lezienia kompromisu pomiędzy interesami ekologicznymi, 
społecznymi i gospodarczymi. Importerzy i producenci 
dóbr konsumpcyjnych w Europie mogą walnie przyczy-
nić się do tego, wprowadzając na rynek wyłącznie taki 
olej palmowy, który spełnia w sposób dający się sprawdzić 
ustalone standardy ekologiczne i społeczne. Analogicznie 
Unia Europejska oraz rząd federalny powinny wprowadzić 
bardziej precyzyjne kryteria przy dopuszczaniu do użytku 
surowców rolnych z importu. Inaczej deklarowany przez 
UE cel, że do roku 2020 co najmniej 10% paliw w komuni-
kacji ulicznej musi pochodzić z surowców odnawialnych, 
skończy się katastrofą.

145 Zob. www.rspo.org/. 
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energia z pOla?

Nie wszystko, co reklamuje się jako „biologiczne”, jest do-
bre dla środowiska. Dotyczy to towarów sprzedawanych 
w supermarketach, ale naprawdę poważnym problemem 
są dopiero paliwa pochodzenia roślinnego, które płyną na 
rynek pod banderą z napisem „biopaliwo”. Dwa najważ-
niejsze ich rodzaje to bioetanol, otrzymywany metodą fer-
mentacji surowców pochodzenia roślinnego i następnie 
destylacji, oraz biodiesel, pozyskiwany z olejów roślinnych. 
Paliwa biologiczne mają co najmniej trzy problematyczne 
z ekologicznego punktu widzenia aspekty. Po pierwsze, 
konkurują w walce o powierzchnię uprawną z produkcją 
żywności. Po drugie, w celu uprawy „roślin energetycz-
nych” poświęca się często – jak w przypadku oleju pal-
mowego – tereny wartościowe ekologicznie. Po trzecie, 
ziarna olejowe i kukurydza są z reguły produkowane jako 
monokultury, przy których stosuje się w dużych ilościach 
nawozy sztuczne i pestycydy. W rezultacie połączenia tych 
trzech czynników bilans ekologiczny paliw pochodzenia 
rolniczego jest w wielu przypadkach alarmujący.

Biologiczne nośniki energii odgrywają na świecie co-
raz większą rolę w koszyku energetycznym. Dotyczy to 
zwłaszcza silnej ekspansji sektora paliw rolniczych (eta-
nol, agrodiesel). Pionierem przejścia na paliwa rolnicze 
jest Brazylia. Obecnie już ponad 90% sprzedawanych tam 
nowych samochodów napędzanych jest mieszanką ben-
zyny i etanolu. Paliwo to, pozyskiwane przede wszystkim 
z trzciny cukrowej, jest dla tego ogromnego państwa po-
łudniowej Ameryki drugim najważniejszym po ropie naf-
towej źródłem energii, co czyni z Brazylii surowcowego gi-
ganta. 10% etanolu przeznacza się na eksport. Na znacze-
niu zyskuje również produkcja paliwa agrodiesel z ziaren 



232

sojowych – planuje się jej znaczny wzrost w przyszłości. 
Unia Europejska jest dla Brazylii bardzo lukratywnym ryn-
kiem eksportowym. Jednak to, co na pierwszy rzut oka 
wydaje się pozytywem, jest co najmniej ambiwalentne. 
Wprawdzie w dorzeczu Amazonki nie uprawia się trzci-
ny cukrowej, ponieważ jednak rozwój przemysłu biopali-
wowego sprawia, że coraz więcej pastwisk zamienia się na 
plantacje trzciny cukrowej, więc hodowla bydła wypierana 
jest w stronę Amazonki, gdzie na wielką skalę karczuje się 
tropikalne lasy pod produkcję mięsa.

Wobec ambitnych planów brazylijskiego rządu, który 
planuje ogromny wzrost produkcji biopaliw, istnieje nie-
bezpieczeństwo, że efekt tego wypierania – karczowanie 
lasów – będzie się zwiększał. Grupa niemieckich naukow-
ców i ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych do 
spraw Ochrony Środowiska UNEP w Nairobi wyliczyła, 
że na zrealizowanie planowanej rozbudowy produkcji 
paliw pochodzenia roślinnego potrzebna byłaby dodat-
kowa powierzchnia uprawna wielkości połowy Niemiec. 
Ogromnych powierzchni uprawnych wymaga zwłaszcza 
uprawa soi, pod którą wycina się lasy. Przy czym wycięcie 
jednego hektara lasów deszczowych uwalnia niemal 300 
razy więcej dwutlenku węgla, niż zaoszczędzi go w cią-
gu roku – w porównaniu z paliwem tradycyjnym – uzy-
skane dzięki temu rzekomo ekologiczne biopaliwo. Tak 
więc odciążenie netto klimatu wystąpiłoby dopiero za 300 
lat – podczas gdy obciążenie postępuje tu i teraz w tem-
pie błyskawicznym. Aby ograniczyć te negatywne skut-
ki, badacze proponują przestawienie produkcji biodiesli 
z soi na bardziej wydajny olej palmowy. Do wytworzenia 
danej ilości paliwa palmom oleistym wystarcza zaledwie 



233

około 4% powierzchni, jakiej potrzebuje do tego soja146. 
Jak wspomniano wyżej, również o bilansie ekologicznym 
oleju palmowego decyduje wybór powierzchni uprawnej 
i sposobu uprawy. Pozyskiwanie etanolu z trzciny cukro-
wej można przyspieszyć i zwiększyć także bez zwiększania 
powierzchni uprawnej. Jak dotąd do produkcji paliw wy-
korzystujemy tylko sok z trzciny cukrowej. Wykorzystanie 
również pozostałych części rośliny jako nośnika energii 
daje możliwość znacznie efektywniejszego jej wykorzysty-
wania. Obecnie trwają intensywne prace nad metodami 
produkcji takich właśnie „biopaliw drugiej generacji”. 

Jeżeli nawet w Brazylii, gdzie panują stosunkowo ko-
rzystne warunki do produkcji paliw rolniczych, biopaliwa 
stały się tematem drażliwym, to tym bardziej odnosi się 
to do Europy i USA. W Stanach Zjednoczonych w roku 
2010 wyprodukowano około 45 miliardów litrów etanolu 

– wyprzedzały one wówczas jeszcze Brazylię w tej dziedzi-
nie. Koniunktura na biopaliwa nakręcona został za pre-
zydenta Busha juniora, a administracja Obamy kontynu-
uje ten kurs. Amerykańska Federalna Agencja Ochrony 
Środowiska EPA dopuściła przy dystrybucji na stacjach 
benzynowych domieszkę biopaliwa w wysokości do 15% 
(E15). W USA podstawą produkcji etanolu jest kukurydza. 
W porównaniu z brazylijską trzciną cukrową (zwłaszcza 
gdy jest ona uprawiana na ugorach) bilans ekologiczny 
kukurydzy jest znacznie bardziej tragiczny, przede wszyst-
kim wówczas, gdy uprawiana jest ona w ogromnych mo-
nokulturach, jak to się dzieje na środkowym zachodzie 
USA. Obecnie 40% amerykańskich zbiorów kukurydzy 
przeznacza się na produkcję paliw, jest to więcej niż idzie 

146 „Gift für Brasiliens Regenwald”, Zeit Online z 08.02.2010, www.zeit.de/
wissen/umwelt/2010-02/studie-biosprit-urwald/komplettansicht. 
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na pasze. Tym samym utracony zostaje ważny bufor dla 
światowego zaopatrzenia w zboże. Jeżeli zbiory w Amery-
ce są słabe wskutek długotrwałej suszy, jak to miało miej-
sce latem 2012 r., to również w Ameryce Łacińskiej i Afry-
ce cena ziarna idzie w górę, a liczba głodujących wzrasta. 
To, co zwiększa niezależność energetyczną USA, pogłębia 
kryzys żywnościowy w innych krajach. Dlatego José Gra-
ziano da Silva, szef Organizacji NZ do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO), w artykule wstępnym dla Financial Ti-
mes wezwał rząd amerykański do wstrzymania produkcji 
etanolu: w sytuacji dramatycznego braku żywności i pasz 
prowadzona na wielką skalę produkcja paliw ze zbóż jest 
perwersją. Trudno jednak szybko zmienić kurs, jeżeli 
właśnie setki tysięcy rolników i ogromny przemysł prze-
twórczy zaangażowane są w produkcję biopaliwa. Jednak 
w obliczu wielkiej suszy również w USA ożyła na nowo 
dyskusja na temat sensu i bezsensu produkowania paliw 
rolniczych. Nie tylko „tradycyjni podejrzani” z ruchów 
społecznych krytykują wykorzystywanie zboża w sposób 
obcy jego naturze. Latem 2012 r. w obliczu dramatycznego 
braku pasz i drożyzny również szeroka koalicja farmerów 
produkujących mleko, hodowców bydła i drobiu domaga-
ła się wstrzymania dodawania domieszek bioetanolu do 
benzyny. 

W Niemczech zbiera się rocznie z pól i łąk około 53 milio-
nów ton biomasy. W ponad 90% przeznacza się ją na żyw-
ność dla ludzi, paszę dla zwierząt i produkty przemysłowe. 

Nośniki energii pochodzenia roślinnego stanowią obec-
nie około 8,5% wielkości produkcji rolnej i pokrywają mniej 
niż 1,5% pierwotnego zużycia energii147. Uprawa roślin 

147 Zob. studium Akademii Nauk Leopoldina na temat możliwości i gra-
nic bioekonomii, www.192.168.33.1/login?dst=http%3A%2F%2Fwww.
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energetycznych do produkcji paliw i biogazu w ostatnich 
latach systematycznie wzrasta. Agencja Surowców Od-
nawialnych szacuje, że w roku 2011 rośliny energetyczne 
były uprawiane na powierzchni około 2,28 milionów hek-
tarów – jest to 6% więcej niż w roku poprzednim. Energe-
tyczny scenariusz rządu federalnego Niemiec przewiduje, 
że w roku 2050 możliwe będzie pokrycie z biomasy do 
23% zapotrzebowania na pierwotną energię148. Koronnym 
argumentem przemawiającym za nośnikami energii po-
chodzenia roślinnego jest fakt, że podczas ich spalania nie 
uwalnia się więcej dwutlenku węgla, niż się go wiąże pod-
czas wzrostu biomasy. Jest to jednak ignorowania nakładu 
energii i emisji związanych z uprawą i przetwarzaniem su-
rowców rolniczych. Innymi argumentami są zmniejszenie 
zależności od importu energii i nowe źródła dochodu dla 
miejscowego rolnictwa i przemysłu. Unia Europejska sta-
wiała sobie początkowo za cel, że do roku 2020 10% zapo-
trzebowania na paliwo napędowe pokryją paliwa roślinne. 
Jednak z powodu coraz ostrzejszej krytyki negatywnych 
skutków produkcji biopaliw udział tradycyjnych biopaliw 
zredukowany został obecnie do 5,5%. Przyszła ekspansja 
w kierunku osiągnięcia tych 10% procent powinna kie-
rować się ku paliwom drugiej generacji, produkowanym 
z glonów, odpadów rolniczych lub ścieków.

Jak dotąd bilans ekologiczny paliw rolniczych nie przed-
stawia się najlepiej. Badania noblisty w dziedzinie che-
mii Paula Crutzena wykazały, że biodiesel z rzepaku jest 
niemal 1,7 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż pali-
wo tradycyjne, zaś bioetanol z kukurydzy – prawie 1,5 
raza. Przyczynia się do tego przede wszystkim uwalniany 

leopoldina.org%2Fuploads%2Ftx_leopublication%2F201207_Stellun-
gnahme_Bioenergie_kurz_de_en_final.pdf. 

148 Zob. www.biotechnologie.de/BIO/Navigation/DE/root,did=153182.html. 
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podtlenek azotu – wskutek nawożenia azotem. Podtlenek 
azotu ociepla atmosferę 300 razy bardziej niż dwutlenek 
węgla149. Ekspertyza opracowana dla Komisji Europej-
skiej nie wypadła aż tak tragicznie, ale również zakoń-
czyła się oceną negatywną, zgodnie z którą w procesie 
produkcji paliw na bazie rzepaku uwalnia się 4,5% więcej 
dwutlenku węgla niż podczas produkcji zwykłego pali-
wa – w przypadku soi jest to nawet 11,7%150. Tym samym 
omijane są unijne wytyczne dotyczące energii odnawial-
nych z kwietnia 2009 r. Stanowią one, że stosowanie bio-
paliw tylko wówczas można zaliczyć jako wkład w reali-
zację celu, jakim jest obniżenie emisji CO2 przez państwa 
członkowskie, jeżeli jego bilans węglowy wykazuje co naj-
mniej o 35% niższe obciążenie dla klimatu niż przy sto-
sowaniu paliw konwencjonalnych. Regulacja ta obowią-
zuje niezależnie od tego, czy używane surowce rolnicze 
powstały z upraw na terenie Unii Europejskiej, czy poza 
jej terenem. Używać wolno tylko takich surowców, któ-
re pochodzą ze zrównoważonych upraw – warunki, jakie 
mają one spełniać, określają szczegółowe wytyczne. Tak 
więc wykluczone są surowce pochodzące z lasów pierwot-
nych (np. z terenów lasów deszczowych)151. Kalkulacje te 
nie uwzględniają jednak pośrednich skutków dla klimatu, 
wynikających z wypierania innych rodzajów działalności 
rolniczej na inne obszary. Jeżeli dochodowa uprawa roślin 
energetycznych wypiera hodowlę i rolnictwo z ich dotych-
czasowych miejsc i karczowane są lasy w celu uzyskania 

149 Zob. www.focus.de/wissen/technik/erfindungen/tid-11316/neue-ener-
gie-hat-biosprit-eine-gute-klimabilanz_aid_321536.html. 

150 Zob. www.ftd.de/politik/europa/:neue-co2-berechnung-biosprit-ist-gift-
fuer-die-umwelt/60104780.html. 

151 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2009/28/EG_%28Erneuerbare- 
Energien-Richtlinie%29. 
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nowych terenów rolniczych, to taki „indirect land use ef-
fect” daje w sumie negatywny bilans ekologiczny produk-
cji paliw rolniczych.

Również produkcja biogazu na bazie roślinnej okazuje 
się problematyczna. Za sprawą wsparcia, jakie daje Usta-
wa o Energiach Odnawialnych, powstało w Niemczech 
około 7,3 tys. zakładów. Większość z nich bazuje na kuku-
rydzy, przetwarzanej w gaz przez mikroorganizmy. Odpo-
wiednio do tego nastąpił znaczny wzrost uprawy kukury-
dzy. Na około 6% powierzchni ziemi rolnej w Niemczech 
uprawia się już „energetyczną kukurydzę”. W Dolnej Sak-
sonii kukurydza rośnie już na co trzecim hektarze zie-
mi – dla ekologów jest to okropne. Na naszej szerokości 
geograficznej kukurydza wymaga silnego nawożenia. Na-
wożenie azotem uwalnia gazy bardzo aktywnie oddzia-
łujące na klimat, azotan jest szkodliwy dla gleby i wód 
gruntowych. Kukurydzę uprawia się głównie w monokul-
turach, które odbierają przestrzeń życiową innym rośli-
nom i zwierzętom152.

W dodatku paliwa rolnicze krytykowane są też za to, że 
pośrednio przyczyniają się do wzrostu cen żywności. Na 
ile faktycznie jest za to odpowiedzialna uprawa „roślin 
energetycznych”, jest sprawą dyskusyjną. Jednak przezna-
czanie ziemi uprawnej na produkcję biopaliw ma niewąt-
pliwy wpływ na spadek podaży żywności i winduje w górę 
ceny, zwłaszcza w okresach szczególnie niskich plonów. 
Dokładnie tak było w roku 2012. Według danych Detleva 
Virchowa, kierownika Centrum Bezpieczeństwa Żywno-
ści Uniwersytetu w Hohenheim, obecnie zużywamy dwa 
razy więcej zboża na produkcję paliw rolniczych, niż to 

152 Winand von Petersdorff, „In die Biotonne”, strona online Frankfurter 
Allgemeine Zeitung z 28.07.2012, www.faz.net/aktuell/politik/inland/
bioenergie-in-die-biotonne-11835386.html. 
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miało miejsce przed rokiem 2006. W roku 2010 wypro-
dukowano paliwo z około 6% światowej produkcji zboża153. 
Według innych źródeł, pod uprawę roślin energetycznych 
zużywa się około 2% światowych powierzchni rolniczych. 
W obliczu narastającego braku ziemi uprawnej i rosną-
cego popytu na żywność jest to wielkość istotna. Bank 
Światowy przypisuje produkcji paliw rolniczych wręcz 
decydujący wpływ na wzrost cen żywności. W rezultacie 
paliwo rolnicze stało się mimowolnym przykładem na to, 
jak domniemane błogosławieństwo może stać się prze-
kleństwem. Paliwa rolnicze wydawały się bowiem bardzo 
intratnym przedsięwzięciem, z korzyścią zarówno dla śro-
dowiska, jak i dla chłopów, inwestorów oraz producentów 
maszyn i urządzeń. 

Krytyczny całościowy bilans „bioenergii” przedstawili 
naukowcy Narodowej Akademii Leopoldina w lipcu 2012. 
Doszli oni do wniosku, że „w rzeczywistości wykorzysty-
wanie na większą skalę biomasy jako źródła energii – z wy-
jątkiem utylizacji odpadów organicznych – nie jest realną 
opcją dla takich krajów jak Niemcy”154. Rekomendacja ta 
opiera się na kompleksowej ocenie kosztów ekologicznych 
i klimatycznych energetycznego wykorzystania biomasy, 
obejmującej wszystkie bezpośrednie i pośrednie skutki jej 
produkcji i przetwarzania. Należą do nich: 
– zapotrzebowanie na energię i emisja bardzo aktywnych 

gazów cieplarnianych, związana z nawożeniem nawo-
zami azotowymi

– obciążenie gleb i wód gruntowych przez nawozy fos- 
forowe

153 Zob. www.sueddeutsche.de/wirtschaft/nahrungsmittel-statt-biosprit- 
gefangenin-der-ethanol-falle-1.1438888-2. 

154 Zob. www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/201207_Stellun-
gnahme_Bioenergie_kurz_de_en_final.pdf. 
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– związane z uprawą roślin energetycznych zapotrzebo-
wanie na wodę

– nakłady związane z zasiewem, orką, zbiorem i trans- 
portem

– zużycie energii i emisje w procesie przemiany technicz-
nej biomasy w gazowe lub płynne nośniki energii 

– zjawisko wypierania produkcji żywności i pasz oraz su-
rowców przemysłowych. Eksperci wychodzą z założe-
nia, że walka konkurencyjna o korzystanie z gruntów 
będzie się w związku ze wzrostem popytu na żywność 
jeszcze zaostrzać. Stąd w Chinach zakazana jest pro-
dukcja etanolu i butanolu z roślin jadalnych zawierają-
cych cukier lub skrobię.
Przy trzeźwej ocenie potencjału nośników energii po-

chodzenia roślinnego wydaje się, że nie da się osiągnąć 
w sposób bezpieczny dla środowiska celu, jakim jest po-
krycie do połowy stulecia 23% zapotrzebowania na ener-
gię pierwotną w Niemczech z zasobów biologicznych. 
Jako alternatywę eksperci proponują wspieranie rozwoju 
energii odnawialnych, które charakteryzują się wyższymi 
efektami przy mniejszym zapotrzebowaniu na powierzch-
nię. Uważają jednak za sensowne łączenie produkcji żyw-
ności i przetwórstwa przemysłowego z energetycznym 
wykorzystaniem odpadów roślinnych.

W sumie znacznie większy potencjał w zakresie odcią-
żenia środowiska niż roślinne źródła energii ma sposób 
odżywiania o bardziej wegetariańskim profilu: „Przesta-
wienie się przez człowieka w sposobie odżywiania na dietę 
o mniejszej zawartości składników pochodzenia zwierzę-
cego zredukowałoby zapotrzebowanie na biomasę do pro-
dukcji pasz dla zwierząt i umożliwiło mniej intensywną 
gospodarkę rolną. Mogłoby to prawdopodobnie obniżyć 
emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie, a tym samym 
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złagodzić w większym stopniu zmiany klimatyczne, niż 
to jest w większości przypadków możliwe przy produk-
cji bioenergii.” Problem z taką rekomendacją tkwi w try-
bie przypuszczającym – mogłoby itd. Istnieje 100 istot-
nych powodów, dla których należy spożywać mniej mięsa, 
a w młodym pokoleniu liczba wegetarian rośnie. Należy 
jednak założyć, że w nadchodzących dziesięcioleciach glo-
balny popyt na mięso będzie wzrastał. Wydaje się również 
nieprawdopodobne, żeby tacy giganci w produkcji bioma-
sy jak Brazylia, USA i eksporterzy oleju palmowego z Azji 
Południowej zaprzestali produkcji biopaliw. Dlatego na-
dal będziemy musieli się miotać pomiędzy celami, które 
pozostają ze sobą w konflikcie. Nie można zrezygnować 
z produkcji gazu, prądu i paliw z biomasy. Chodzi o moż-
liwie jak największe złagodzenie konfliktu pomiędzy pro-
dukcją bioenergii a zabezpieczeniem żywności i pasz dla 
zwierząt i o zdecydowaną poprawę bilansu ekologicznego 
paliw rolniczych. Wymaga to innowacji technicznych, od-
powiednich standardów prawnych i międzynarodowych 
konwencji. Światowa Rada Klimatyczna (IPPC), gremium 
ekspertów od zmiany klimatu przy ONZ, ocenia bioener-
gię w globalnej perspektywie znacznie bardziej pozytyw-
nie. Wiosną 2012 r. Rada przedstawiła obszerny raport 
Special Report on Renewable Energy Sources and Climate 
Change Mitigation, określony przez naukowców Leopol-
diny jako „zbyt optymistyczny”155.

Pomimo całej krytyki obecnej praktyki nie należy zasad-
niczo odrzucać produkcji energii z surowców rolniczych. 
Tyle tylko, że również tutaj decydującą kwestią jest jak: 
jakie surowce są nośnikami energii, jak są produkowane, 

155 Edenhofer, Ottmar i inni (wyd.), Renewable energy sources and climate 
change mitigation. Special Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), Cambridge 2012.
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jak duże są nakłady przy ich przetwarzaniu? Celem, do 
którego należy dążyć, jest zaprzestanie pozyskiwania 
energii z tych produktów, które dadzą się lepiej wyko-
rzystać jako żywność lub pasza. Subwencjonowanie pro-
dukcji biopaliw i biogazów ze zboża ustanawia fałszywe 
priorytety. Ziemia uprawna musi służyć w pierwszej ko-
lejności do produkcji żywności. Drugim priorytetem są 
surowce roślinne dla przemysłu farmaceutycznego, che-
micznego i tekstylnego. Pozyskiwanie energii z biomasy 
powinno się znaleźć na samym końcu kompleksowego 
łańcucha wykorzystywania surowców. Jego bilans ekolo-
giczny musi być jednoznacznie pozytywy. Z tego punktu 
widzenia wiele dzisiejszych form produkcji bioenergii ma 
charakter niezrównoważony. Ale nie musi to być ostatnie 
słowo w tej dziedzinie. Jeżeli chcemy możliwie szybko wy-
cofać kopalne nośniki energii z produkcji prądu, z rynku 
grzewczego i sektora transportu i obniżyć w ten sposób 
emisję CO2, to ryzykowne byłoby zdanie się wyłącznie na 
energię słoneczną i wiatrową. Energię z biomasy można 
bez problemu gromadzić w dowolnym stanie skupienia 

– stałym, jako paliwo płynne lub jako gaz. Zdecentralizo-
wanymi elektrowniami zasilanymi biomasą lub biogazem 
łatwo zarządzać. W tym sensie są one optymalnym uzu-
pełnieniem przy fluktuacjach w dopływie energii słonecz-
nej i wiatrowej. Stabilizują zaopatrzenie i sieci dystrybu-
cyjne. To ogromna zaleta, którą można wykorzystywać 
dopóty, dopóki nie pojawią się wydajne technologie ma-
gazynowania ekologicznej elektryczności i połączona sieć 
energetyczna dalekiego zasięgu zapewni zrównoważone 
dostarczanie prądu.

Biopaliwa są również ciekawą propozycją w kwestii 
redukcji emisji dwutlenku węgla w lotnictwie. W obli-
czu szybkiego rozwoju branży lotniczej (w perspektywie 
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długoterminowej natężenie ruchu lotniczego wzrasta 
przeciętnie o 2% rocznie) jest to sprawa z punktu widze-
nia polityki klimatycznej bardzo istotna. Paliwa kopalne 
powinna zastąpić biokerozyna. Bazą surowcową do jej 
produkcji mogą być uwodornione oleje roślinne, takie 
jak olej rzepakowy, palmowy czy olej z jatrofy. Drzewa ja-
trofy można uprawiać nawet na nieurodzajnej i suchej sa-
wannie. Potrzebują one niewiele wody, a ponieważ roślina 
jest trująca, nie wymaga żadnych chemicznych środków 
ochrony roślin. Kerozynę można by również uzyskiwać 
z glonów o dużej zawartości oleju. Fachowcy twierdzą, że 
biokerozyna może wejść do użytku jako regularne paliwo 
napędowe najwcześniej od roku 2015. Pierwszy próbny lot 
na biodieslu przeprowadziła w styczniu 2009 r. linia lotni-
cza Air New Zealand. Linie lotnicze Lufthansa i KLM sto-
sują w niektórych lotach pasażerskich 50% domieszki bio-
kerozyny. Brazylijski producent samolotów Embraer ofe-
ruje samoloty napędzane alcooisem (bioetanolem drugiej 
generacji)156. Według uzgodnień pomiędzy koncernem 
Airbus, największymi europejskimi towarzystwami lotni-
czymi, Komisją Unii Europejskiej oraz europejskimi pro-
ducentami biopaliw, począwszy od roku 2020 produkcja 
biopaliw dla lotnictwa powinna wynosić dwa miliony ton 
rocznie157. Również i w tym przypadku kluczem jest bilans 
ekologiczny przy produkcji paliw. Wycinanie lasów desz-
czowych czy przemysłowo-rolnicza uprawa soi i kukury-
dzy w celu produkcji paliw lotniczych to jak wypędzanie 
diabła Belzebubem. Ponieważ potencjał zrównoważonej 
produkcji paliw rolniczych jest ograniczony, sensownym 
rozwiązaniem w wymiarze średnioterminowym mogłoby 

156 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Biokraftstoff. 
157 Susanne Kilimann, „Benzin aus der Biotonne”, Zeit Online z 12. 07. 2011.
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być zarezerwowanie jej dla lotnictwa przy jednoczesnym 
przestawieniu ruchu drogowego w znacznej mierze na 
napęd elektryczny. 

W celu uniknięcia wielorakich negatywnych skutków, 
z jakimi mamy do czynienia przy produkcji paliw i biogazu 
z roślin uprawnych, przeprowadza się intensywnie ekspe-
rymenty z biopaliwami drugiej generacji. Zaliczają się do 
nich etanol celulozowy, biometan i biokerozyna. Podczas 
gdy paliwa rolnicze pierwszej generacji wykorzystują tylko 
niewielką część roślin (owoce lub nasiona), w paliwach 
drugiej generacji wykorzystuje się niemal całą masę ro-
ślinną. Dlatego jest to metoda znacznie bardziej efektyw-
na, wymagająca do produkcji określonej ilości biopaliwa 
znacznie mniej ziemi, wody, nawozu itd. Następna jej 
zaleta polega na tym, że biomasa do produkcji pochodzi 
z odpadów rolniczych i przemysłowych, bądź też można 
ją uprawiać na niestawiających wymagań gruntach, nie 
robiąc przez to konkurencji produkcji żywności. Na su-
rowiec dla etanolu celulozowego nadaje się słabej jakości 
drewno z lasów, odpady powstałe przy przemysłowej ob-
róbce drewna, szybko rosnące rośliny drzewiaste takie jak 
topola lub eukaliptus, słoma i trzcina pospolita. Najwięk-
szą część biomasy roślinnej stanowi celuloza, która musi 
jednak być poddana kosztownemu procesowi rozkładu 
w specjalnej mieszance drobnoustrojów i enzymów. Jeże-
li uda się zrealizować ten proces w dużej technicznej skali, 
to paliwa wytwarzane na bazie celulozy mogą osiągnąć 
dziesięciokrotnie lepszy bilans klimatyczny niż dotych-
czasowe paliwa rolnicze158. Takie technologie testowane 
są już w urządzeniach pilotażowych. Za bazę surowco-
wą służą odpady organiczne, odpady rolnicze i leśne oraz 

158 Weizsäcker i in., Faktor Fünf, s. 168.
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trawy uprawiane na zdegradowanych glebach. Łagodzi to 
konflikt celów: „na talerz czy do baku?”

Trzecim wariantem, na razie jeszcze dość futurystycz-
nym, jest produkcja paliw, biogazu lub wodoru na bazie 
glonów. Glony wykazują dużo wyższy przyrost biomasy 
w stosunku do powierzchni niż roślinne źródła energii. 
Można je hodować w otwartych zbiornikach wodnych lub 
w zamkniętych bioreaktorach. Niezbędny do tego celu 
dwutlenek węgla można pozyskiwać z emisji elektrowni 
i zakładów przemysłowych. Markowe przedsiębiorstwa 
inwestują już dziś w rozwój elektrowni glonowych. I tak 
np. ExxonMobil planuje wspólnie z Synthetic Genomics 
Incorporated zrealizować projekt produkcji paliwa glo-
nowego za 600 milionów dolarów. Amerykański koncern 
lotniczy Boeing zapowiedział loty próbne na paliwie glo-
nowym. RWE testuje w elektrowni węgla brunatnego Nie-
deraußem pilotażowe urządzenie do oczyszczania gazów 
spalinowych przez mikroglony. Odsiarczone gazy spali-
nowe wprowadzane są do zbiornika o powierzchni 600 
kilometrów kwadratowych z pływającymi w słonej wodzie 
glonami. Mikroglony przemieniają w procesie fotosynte-
zy dwutlenek węgla w substancje organiczne i tlen159. Za-
warte w glonach węglowodany mikroby mogą przemienić 
w etanol lub olej. Jak dotąd nie ma jeszcze komercyjnych 
zakładów produkcyjnych, gdyż koszty są zbyt wysokie, 
w szczególności z powodu nakładów potrzebnych do 
oczyszczania paliwa.

159 „Kraftwerk lässt Abgas durch Algen filtern”, Handelsblatt Online 
z 6.11.2008, www.handelsblatt.com/technologie/energie-umwelt/um-
welt-news/co2-reduzierung-kraftwerk-laesst-abgas-durch-algen-fil-
tern/3049646.html. 
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biOnika: uczymy się Od przyrOdy

W jakim celu ewolucja wyposażyła zebry na afrykańskiej 
sawannie w biało czarne pasy na skórze? Od razu przycho-
dzi nam do głowy, że nie wynikało to wyłącznie z poczucia 
estetyki przyrody. W rzeczywistości chodzi o tyleż pro-
sty, co skuteczny system chłodzenia organizmu. Ciemne 
partie skóry absorbują światło słoneczne, natomiast białe 
pasy je odbijają. Powstaje w ten sposób różnica tempera-
tur (do 20°C), która powoduje chłodzącą cyrkulację po-
wietrza. Ponadto pasiaste wzory służą też zebrom do ma-
skowania się i chronią je przed insektami. Dla nas jednak 
szczególnie interesująca jest metoda biernego chłodzenia 
powietrza. Szwedzki architekt Anders Nyquist, pionier ar-
chitektury ekologicznej, użył biało-czarnych wzorów na 
zewnętrznych elewacjach domów i na dachach, żeby zbu-
dować samoregulujące się budynki, które obywają się bez 
sztucznego ogrzewania i chłodzenia. W ten sposób można 
zaoszczędzić ogromną ilość energii użytkowej i obniżyć 
koszty eksploatacji budynku. Jest to tylko przykład, jak 
możemy „uczyć się od natury”, a to jest podstawowa za-
sada bioniki. Za prekursora tej dyscypliny uważany jest 
Leonardo da Vinci, który próbował zastosować do kon-
strukcji swoich maszyn latających informacje uzyskane 
z analizy lotu ptaków. Wykorzystanie komputerów oraz 
współpraca interdyscyplinarna pozwoliły na wielki postęp. 
Jej różnorodne zastosowania już od dawna towarzyszą 
nam w codziennym życiu: zapięcia na rzepy w ubraniu 
i butach, samooczyszczające się powierzchnie i powłoki, 
aerodynamiczne karoserie, lekkie konstrukcje w lotnic-
twie czy przemyśle samochodowym, konstrukcje nośne 
budowane na podobieństwo budowy kości – wszystko to 
jest podpatrzone w przyrodzie.
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Bionika jest kombinacją biologii i techniki. Quasi ofi-
cjalna definicja bioniki, opublikowana w 1933 r. przez 
Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich, brzmi: „Bioni-
ka jako dyscyplina naukowa zajmuje się techniczną trans-
pozycją zasad konstrukcji, funkcjonowania i rozwoju wy-
stępujących w systemach biologicznych.” Coraz więcej 
wyższych uczelni i przedsiębiorstw pracuje nad tym, jak 
można przełożyć rozwiązania biologiczne na nowe pro-
dukty i technologie. W samych tylko Niemczech Towa-
rzystwo Badawcze Biokon koordynuje działalność na tym 
polu ponad 70 uniwersytetów, instytutów badawczych 
i poszczególnych osób160. Jesteśmy dopiero na początku 
ogromu odkryć, możliwych dzięki lepszemu zrozumie-
niu organizmów i systemów biologicznych. O tyle bio-
nika staje do wyścigu z masowym ginięciem gatunków 
zwierzęcych i roślinnych w wyniku brutalnej ingerencji 
człowieka w przyrodę. Szacuje się, że dziennie wymiera 
ponad 100 gatunków, w większości jeszcze niezbadanych. 
Nikt nie wie, jaki potencjał dla medycyny, wyżywienia, 
materiałów biologicznych itp. marnuje się w ten sposób 
bezpowrotnie. Jak dotąd zbadaliśmy naukowo zaledwie 
ułamek biologicznego królestwa Ziemi. W tej różnorod-
ności tkwi niezmierny potencjał dla przyszłych, bliskich 
przyrodzie sposobów produkcji, opartych na synergii 
człowieka i przyrody. Ewolucja wytworzyła przez miliar-
dy lat materiały, struktury i procesy przemiany materii 
działające optymalnie w danych warunkach środowisko-
wych. Chodzi przy tym nie tylko o badanie poszczegól-
nych organizmów w izolacji, lecz o głębsze zrozumienie 
systemowych procesów zachodzących w świecie biolo-
gicznym – takich, jak optymalizacja nakładów i zysków, 

160 Zob. www.biokon.net – znalezione w sieci.
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wysoka umiejętność dostosowania się do zmienionych 
warunków środowiska, samoorganizacja złożonych sys-
temów i symbiotyczny związek pomiędzy pojedynczymi 
organizmami a ich środowiskiem. 

Człowiek od zawsze zapożyczał pomysły od przyro-
dy. Klasycznym tego przykładem jest noszenie futer dla 
ochrony przed zimnem. Nowoczesna bionika systematy-
zuje uczenie się od przyrody. Bada, jak można zastoso-
wać wyspecjalizowane procesy biologiczne w dziedzinie 
techniki. Chodzi przy tym nie tylko o zwykłe kopiowanie 
natury, lecz również o rozpoznanie analogii funkcjonal-
nych. Zaczyna się zawsze od pytania, jak to się dzieje, że 
niektóre zwierzęta i rośliny są zdolne do tak zadziwiają-
cych rzeczy. Oto kilka przykładów: 
– W 1976 r. biolog Wilhelm Barthlott zauważył, że liście 

niektórych roślin pozostają zawsze bardzo czyste. Wy-
jaśnienie tego zjawiska znalazł pod mikroskopem: ich 
chropowate powierzchnie odpychały cząstki brudu 
i krople wody. Było to rozwiązanie zagadki tzw. efek-
tu lotosu. Znając tę zasadę udało się wytworzyć farby 
i materiały powłokowe dla samooczyszczających się po-
wierzchni, które od dawna należą do standardów tech-
niki. To przełomowe odkrycie, uważane za pionierskie 
w dziedzinie bioniki, znalazło w międzyczasie ponad 
200 nowych zastosowań161.

– Jakim cudem muchy umieją chodzić w górę po gład-
kich ścianach? Odpowiedź znajdziemy na ich nóżkach: 
są one porośnięte niezliczonymi maleńkimi włoskami, 
podlegającymi silnemu przyciąganiu cząsteczkowemu, 
co pozwala im stawić czoło prawu ciążenia. Szczególnie 

161 Kay Dohnke, „Abgeguckt”, w: mobil, Zeitschrift der Deutschen Bahn, 
1/2012. Również następne przykłady pochodzą z tego artykułu.
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jaskrawym przypadkiem podobnej przyczepności jest 
gekon: nawet gdyby trzymał się sufitu tylko jednym pal-
cem, to mógłby jeszcze trzymać całe wiadro wody i nie 
spadnie. Techniczna transpozycja takich umiejętności 
umożliwia nowe rozwiązania w dziedzinie technologii 
materiałowej i technologii klejenia.

– Statki transportowe, które mają na dziobie walcowa-
te zgrubienie przypominające nos delfina, oszczędzają 
do 10% paliwa, ponieważ wybrzuszenia redukują opór 
przepływu.

– Chropowata, łuskowata skóra rekina służy za wzór dla 
powłok kadłubów statków. W ten sposób zapobiega się 
ich obrastaniu przez rośliny wodne i wąsonogi i zmniej-
sza opór płynięcia przez wodę. Zmniejsza to nie tylko 
koszty paliwa nawet o 30 tys. dolarów dziennie, lecz 
również emisję CO2 i innych szkodliwych dla atmosfery 
substancji. 

– Również w lotnictwie stosuje się liczne zapożyczenia od 
przyrody – już sam fakt, że człowiek nauczył się latać, 
jest klasycznym przykładem bioniki. Tak zwane win-
glety, czyli skrzydełka ustawione pod kątem na końcu 
skrzydła samolotu, redukują zużycie kerozyny. Także 
w tym przypadku idą ze sobą w parze ekonomiczność 
i ochrona środowiska.

– Przezroczyste, puste w środku włosy niedźwiedzi polar-
nych przepuszczają grzejące światło słoneczne do samej 
skóry, a następnie długo utrzymują ciepło. Zastosowa-
nie tej zasady w pokryciach izolacyjnych budynków po-
zwala na bardziej efektywne wykorzystanie pasywnej 
energii słonecznej.

– Chociaż kości jako ciała porowate mają niewielki ciężar 
właściwy, to jednak dzięki swojej strukturze są bardzo 
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stabilne. Na ich wzór można wytwarzać bardzo wytrzy-
małe materiały o małym ciężarze własnym.
W rolnictwie można w miejsce insektycydów stosować 

biologiczne metody ochrony roślin. Na przykład szkodli-
we insekty odstraszane są od pola repelentami (techni-
ka płoszenia). Przy uprawie winorośli stosuje się bardzo 
wyrafinowaną (albo perfidną) metodę, żeby powstrzymać 
rozmnażanie się zwójek: w winnicach rozwiesza się w po-
jemnikach sztucznie wytworzone feromony płciowe sa-
mic, co powoduje taką dezorientację u samców, że nie są 
w stanie odnaleźć samic. W Szwajcarii 60% winorośli i po-
łowa plantacji owoców chroniona jest przed szkodliwymi 
insektami właśnie „techniką dezorientacji ”162.

Techniczne wykorzystanie rozwiązań zaczerpniętych 
z procesów biologicznych jest bardzo obiecującą perspekty-
wą na przyszłość również w produkcji energii. Dalej zajmie-
my się jeszcze dokładniej procesem fotosyntezy. Kolejnym 
przykładem jest produkcja wodoru z celulozy. Mistrzami 
tej metody są termity odżywiające się głównie właśnie ce-
lulozą. W procesie trawienia z udziałem symbiotycznych 
mikroorganizmów powstaje wodór. Według profesora An-
dreasa Vilcinskasa, kierownika grupy projektowej Fraun-
hofera „Bioressourcen”, z celulozy zawartej w jednej kartce 
papieru DIN-A4 termity potrafią wytworzyć około dwóch 
litrów wodoru163. Samochód wyposażony w ogniwa paliwo-
we (FCEV) może na tej porcji wodoru przejechać około 10 
kilometrów, nie emitując spalin i CO2. Odtworzenie tego 

162 Zob. www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Pflanze/25-Jahre-Verwir-
rungstechnik-in-der-Schweiz_article1313310484.html. 

163 „Termiten als Treibstoffproduzenten”, notatka na stronie technologii 
Haute Innovation, www.haute-innovation.com/de/magazin/energie/
biowasserstoff.html. 
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procesu na wielką skalę techniczną uczyniłoby technikę 
ogniw paliwowych znacznie bardziej wydajną. 

biOrObOty

Nową gałęzią bioniki jest biorobotyka, która zajmuje się 
zastosowaniem do budowy robotów technik zaczerpnię-
tych z biologii. Dla przykładu, grupie badaczy uniwersy-
tetu Kalifornijskiego udało się zbudować sześcionogie-
go robota, która może równocześnie chodzić, wspinać 
się i pokonywać znaczne uskoki terenu – umiejętności 
bardzo cenne, zwłaszcza dla robotów ratowniczych. In-
spiracją była w tym przypadku fenomenalna właściwość 
karaluchów. Prusaki nie są wprawdzie szczególnie sympa-
tycznymi towarzyszami ludzi, posiadają jednakże bardzo 
ciekawą umiejętność, mianowicie umieją uciekać z pręd-
kościami dochodzącymi do pięćdziesięciokrotności dłu-
gości ich ciała na sekundę, a do tego, nie zwalniając tempa, 
wbiegają na spodni blat stołu. Zastosowanie ultraszybkiej 
kamery pozwoliło zanalizować te akrobatyczne wyczyny. 
Nagrania pokazują, jak karaluch wczepia się maleńkimi 
haczykami na tylnych nóżkach w kant powierzchni sto-
łu, przekręcając się przez to ruchem wahadłowym o 180°, 
który go katapultuje na spód blatu stołu. Działa przy tym 
na insekty siła od trzech do pięciu razy większa od przy-
ciągania ziemskiego. Technika ta znana jest również in-
nym zwierzętom-akrobatom: gekonom. Gekony potrafią 
np. w ekspresowym tempie zniknąć pod wielkimi liśćmi. 
Badacze wraz z ekspertami od robotyki podjęli próby wy-
korzystania tej sprytnej metody poruszania się przy bu-
dowie robota (Dynamic Autonomous Sprawled Hexapod). 
Wyposażyli tylne nogi robota w struktury podobne do 
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rzepów i zaprogramowali sekwencję jego ruchów odpo-
wiednio do jego naturalnych pierwowzorów164. Podobny 
system opracowali uczeni z uniwersytetu w Osace: mecha-
nicznego pająka, który wspina się na ukos lub po schodach 
i umie przejść pod płaskimi przeszkodami. „Pająk-robot” 
może np. uczestniczyć w akcji ratowniczej po trzęsieniu 
ziemi, szukając pod gruzami osób, które przeżyły. Takie 
pająki-roboty produkowane są również przez Instytut 
Techniki Produkcyjnej i Automatyzacji im. Fraunhofera165.

Wraz z szybkim postępem sensoryki i techniki przetwa-
rzania danych biorobotyce udaje się konstruować coraz 
doskonalsze roboty według wzorów zaczerpniętych ze 
świata żywych istot. Rozpoznają one kolory, przetwarza-
ją informacje chemiczne, mogą czuć zapachy i orientować 
się w trudnym terenie. Wykorzystuje się je w szerokim 
zakresie – w procesie produkcji przemysłowej, w gospo-
darstwach domowych i w technice wojskowej. Są bardzo 
przydatne np. przy rozpoznawaniu skażonych zakładów 
przemysłowych czy też wraków zatopionych statków. 
Grupa badaczy z uniwersytetu w Essex zbudowała robota 
pływającego na wzór ryby z płetwami tułowiowymi i ogo-
nowymi. Taki robot ma zdecydowanie lepszą zdolność 
manewru niż tradycyjne jednostki pływające, napędzane 
śrubami okrętowymi. Ryby-maszyny wyposażone w czuj-
niki chemiczne mogą badać zbiorniki wodne i uszkodzone 
statki w celu wykrycia szkodliwych substancji.

Najnowszym osiągnięciem nauki są roboty, które dzia-
łają autonomicznie na podstawie kompleksowych percep-
cji i same potrafią zdecydować, co należy zrobić w da-
nej sytuacji. Jak to często bywa, także w tym przypadku 
164 Zob. www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/315648.html. 
165 „Die Natur als Vorbild”, Forum – Das Wochenmagazin z 25.05.2012,  

s. 84 i n.
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pionierem jest technika wojskowa, co budzi całkiem nowe 
pytania etyczne i prawne: czy wolno robotowi bojowemu 
pozostawić decyzję, kiedy i do kogo ma otworzyć ogień? 
Kto będzie wówczas odpowiedzialny prawnie za błędne 
decyzje takiej maszyny? Stosowane obecnie bezzałogo-
we systemy wojskowe zaprogramowane są na atakowa-
nie określonego celu. Jeżeli w przyszłości bezzałogowe 
samoloty bojowe i uzbrojone roboty będą mogły same 
namierzać cele, to będzie to nowa jakość. Cudowny świat 
biorobotyki jest fascynujący, ale już czas, żeby nauka, po-
lityka i opinia publiczna zajęły się problemem, jak musi-
my (i możemy) kontrolować rozwój systemów sztucznej 
inteligencji, gdy stają się już one podmiotami zdolnymi do 
samodzielnych decyzji.

biOtechnOlOgia

Greckie słowo „bios” oznacza „życie”. Biotechnologia to 
techniczne wykorzystanie procesów i substancji biologicz-
nych dla celów człowieka. W ostatnich dziesięcioleciach 
badania i zastosowania biotechniczne coraz bardziej się 
różnicowały. Wyróżniamy wśród nich trzy główne grupy:
– Czerwona biotechnologia wzięła swoją nazwę od kolo-

ru krwi. Zajmuje się ona zastosowaniami biotechnolo-
gii w diagnostyce medycznej i w terapii. W jej zakres 
wchodzi hodowla tkanek do transplantacji skóry oraz 
wytwarzanie leków o ściśle ukierunkowanym działaniu, 
które swoje substancje czynne uwalniają tylko w cho-
rych organach. Do czerwonej inżynierii genetycznej 
należy również produkcja leków metodami biotech-
nicznymi. Znanym przykładem jest produkcja insuli-
ny przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych bakterii 
(dawniej uzyskiwano ten hormon ze świńskiej trzustki). 
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Metodami biotechnicznymi produkuje się także anty-
biotyki, szczepionki, proteiny i witaminy.

– Biała biotechnologia to pojęcie ogólne, obejmujące 
zastosowanie metod biotechnicznych w przemyśle, 
w szczególności w procesie technologicznym. Metodą 
biotechniki przemysłowej o bardzo długiej tradycji jest 
browarnictwo, nowszą metodą jest stosowanie enzy-
mów jako biokatalizatorów w przemyśle chemicznym, 
farmaceutycznym i spożywczym. Katalizatory spowal-
niają lub przyspieszają reakcje biochemiczne. Dzięki 
temu procesy, które tradycyjnie przebiegają pod wyso-
kim ciśnieniem lub w wysokich temperaturach, można 
zrealizować z dużo mniejszym nakładem energii. Prze-
kształcenie biomasy w pierwiastki chemiczne, włókna 
przemysłowe czy paliwa również należy do tej kategorii.

– Zielona biotechnologia jest nastawiona na poprawę wła-
ściwości roślin. Pod tym szyldem występuje także zie-
lona inżynieria genetyczna, najbardziej kontrowersyjny 
członek wielkiej biotechnicznej rodziny. 
W miarę upływu czasu biotechnologia dzieli się na ko-

lejne podgrupy. Tak więc „niebieska biotechnologia” zaj-
muje się organizmami morskimi, np. bakteriami morski-
mi i glonami jako źródłami użytecznych substancji. Poję-
cie „szara biotechnologia” obejmuje biologiczne metody 
uzdrawiania gleby, oczyszczanie ścieków i przetwarzania 
odpadów. Zastosowanie mikroorganizmów do odkaża-
nia gleby i uzdatniania ścieków ma już za sobą stosun-
kowo długą historię. Oczyszczalnie ścieków pracowały 
z bakteriami na długo przedtem, zanim powstało poję-
cie „biotechnologia”. Wypróbowaną techniką jest także 
zastosowanie mikroorganizmów do uzdrawiania skażo-
nych gruntów wokół rafinerii i zakładów chemicznych. 
W Niemczech istnieje ponad 70 stacjonarnych urządzeń 
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do biologicznego leczenia ziemi, które mogą oczyścić oko-
ło 4 milionów ton ziemi rocznie. Istota tej metody pole-
ga na tym, że toksyczne substancje służą mikrobom za 
pożywienie i przeobrażane są w dwutlenek węgla i wodę. 
Przegląd różnych metod i obszarów zastosowania można 
znaleźć w publikacji Urzędu do spraw Ochrony Środowi-
ska Nadrenii Północnej-Westfalii Leistungsbuch Altlasten 
und Flächenentwicklung 2004/2005166.

Również skażone ścieki z zakładów przemysłowych czy 
wysypisk odpadów można oczyszczać metodą mikrobio-
logiczną. W Saksonii przeprowadzane są próby oczyszcze-
nia skażonego szlamu w łożysku Białej Estery za pomocą 
mikroorganizmów i roślin absorbujących metale ciężkie, 
tak aby można go było używać jako warstwy uprawnej167. 

Szara biotechnologia jest klasyczną technologią „end of 
the pipe”, która koncentruje się na oczyszczaniu skażeń na 
wylocie, na końcu długiego łańcucha procesów. Mało to 
elegancka metoda, ale jest ona niezbędna do oczyszczenia 
produktów odpadowych społeczeństwa przemysłowego. 
Dewizą na przyszłość powinno być: nie wolno dopuszczać, 
aby takie szkodliwe substancje w ogóle dostawały się do 
biosfery. Najlepszą strategią zapobiegawczą jest zastępo-
wanie ich materiałami i technologiami nieszkodliwymi dla 
środowiska naturalnego. Właśnie ze względu na to bio-
technologia jest ważna. Ma ona potencjał, żeby ograniczyć 
nakład materiałów i zużycia energii, zastąpić surowce ko-
palne surowcami odnawialnymi oraz zastąpić w możliwie 
maksymalnym stopniu triadę surowiec – przetwarzanie 

– odpady przez obiegi biologiczne.

166 Zob. www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/malbo/malbo20/malbo- 
20s611s634.pdf. 

167 Zob. www.biospektrum.de/blatt/d_bs_pdf&_id=1008981. 
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biOgenetyka

Bionika medyczna bada skuteczność substancji i metod 
biologicznych w lecznictwie. Na przykład przerwane 
nerwy można łączyć ze sobą nićmi pajęczymi. Nici służą 
jako most, wzdłuż którego komórki nerwowe ponownie 
się ze sobą zrastają. Substancja ta ma własności antybak-
teryjne i jest dobrze znoszona przez organizm człowieka. 
W chirurgii można ją stosować do zszywania ran. Jedwab 
pajęczy można również stosować w budowie sztucznych 
więzadeł i ścięgien. W Wyższej Szkole Medycznej w Ha-
nowerze hoduje się z dobrym skutkiem komórki ludzkiej 
skóry na splocie zrobionym z nici pajęczych. Własna skó-
ra niezbędna jest np. przy leczeniu skaleczeń i oparzeń 
o dużej powierzchni168.

Nić pajęcza posiada niezwykłe właściwości, interesu-
jące nie tylko dla medycyny. Jest ona odporna na zrywa-
nie i równocześnie elastyczna, jest mocniejsza niż stal 
i bardziej elastyczna niż guma. Tajemnica tej cudownej 
substancji tkwi w skomplikowanej budowie różnych czą-
steczek białka. Długie łańcuchy stabilnie ze sobą połączo-
nych białek przeplatają się z odcinkami luźno powiązany-
mi, co daje w rezultacie ogromną elastyczność. Symulacje 
komputerowe udowodniły, że dałoby się z nich zbudo-
wać nawet sieci chwytające dla samolotów, które wypa-
dły z pasa startowego. Mogą też one w wielu przypad-
kach zastępować stal lub sztuczne włókno. Jednak skąd 
wziąć nici pajęcze w ilościach niezbędnych do zastosowań 
przemysłowych? Pająków, w przeciwieństwie do gąsienic 
jedwabnika, nie da się hodować na skalę masową. Pają-
ki walczą o swoje terytoria i pożerają się wzajemnie. I tu 

168 Kay Dohnke, „Abgeguckt”, s. 71.
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wkracza biogenetyka. Badaczom z kręgu Florence Teulé 
na uniwersytecie w Wyoming udało się tak zmodyfikować 
materiał genetyczny jedwabników, że ich nici jedwabne 
przypominają swoimi właściwościami nici pajęcze. W ich 
gruczoły przędne wszczepiono instrukcję budowy nici 
złotego pająka (nephila clavipes), dzięki czemu nici je-
dwabników zawierały składniki protein nici pajęczych. Ich 
wytrzymałość na zrywanie odpowiada jakości nici paję-
czych169. Równolegle do prób wytwarzania nici pajęczych 
metodami biotechnicznymi pracuje się nad stworzeniem 
sztucznego aparatu pajęczego, odtwarzającego skompli-
kowane procesy biochemiczne zachodzące przy wytwa-
rzaniu jedwabiu pajęczego.

Kto z zasady odrzuca genetyczną manipulację przy 
zwierzętach i roślinach, może być wstrząśnięty tym, że 
człowiek w taki sposób ingeruje w ewolucję. Z punktu 
widzenia wielu naukowców nie ma aż tak wielkiej róż-
nicy pomiędzy eksperymentalną hodowlą w laborato-
riach, która również ma na celu modyfikację właściwości 
organizmów żywych, a biogenetyką, która bezpośrednio 
majstruje w DNA. Dotyczy to zwłaszcza metod, pozwa-
lających przeprogramować pewne określone segmenty, 
nie wszczepiając do genomu obcych gatunkowo genów. 
Dawno przekroczyliśmy punkt, w którym człowiek zaczął 
aktywnie ingerować w ewolucję biologiczną. I każda kry-
tyka metod biogenetycznych musi uwzględniać fakt, że 
jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale 
także za to, czego nie robimy, choć moglibyśmy. W obli-
czu zapotrzebowania na zasoby dla rosnącej liczby ludno-
ści nie będziemy wiedzieli z góry, która decyzja jest pod 

169 Zob. Spiegel Online z 03.01.2012, www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ 
0,1518,806859,00.html. 
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względem etycznym „słuszna”: korzystanie z metod bio-
genetycznych czy też ich odrzucenie.

Nowy poziom biotechnologii stanowi biologia syn-
tetyczna. Jej przedmiotem jest budowa nowych organi-
zmów. Wprawdzie budowa w laboratorium całkiem no-
wych skomplikowanych żywych istot to jeszcze science 
fiction, jednak trwają już prace nad wprowadzeniem do 
istniejących żywych organizmów syntetycznych genów, 
które nadadzą im nowe właściwości i zdolności. Nauka 
staje się tym samym demiurgiem w całym tego słowa zna-
czenia – twórcą życia. Nie tylko tworzy nowe kombinacje 
z istniejących genów – jak zielona inżynieria genetyczna 

– lecz buduje także nowe formy życia. Twory te podlegają 
mutacjom, jak wszystkie inne żywe organizmy, jednak – 
jak się nas zapewnia – „mają się do pewnego stopnia stać 
‘odporne na mutacje’”170.

Biologia syntetyczna znajduje się jeszcze w fazie ekspe-
rymentalnej. Niejasne są także etyczne, społeczne i po-
lityczne konsekwencje tej technologii. Krytyczne zarzu-
ty mają szerokie spektrum – od ryzyka bioterroryzmu, 
poprzez sprawę praw własności do żywych organizmów, 
aż po całkowitą negację. UE w roku 2007 wystartowała 
z projektem pod nazwą „SYNBIOSAFE: Safety and Ethical 
Aspects of Synthetic Biology”, który ma się zająć w od-
niesieniu do biologii syntetycznej kwestią bezpieczeństwa 
oraz aspektami etycznymi171.

170 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Synthetische_Biologie. 
171 Zob. www.synbiosafe.eu/. 
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sztuczna fOtOsynteza

Obecnie stało się już prawie komunałem, że „na ograni-
czonej planecie nie może być nieograniczonego wzrostu”. 
Ale Ziemia jest ograniczona jedynie co do wymiarów geo-
graficznych, natomiast z punktu widzenia termodynamiki 
nie stanowi zamkniętego systemu, lecz otwarty172. Całe 
ziemskie życie opiera się ostatecznie na nieustannym 
pobieraniu energii z zewnątrz, ze Słońca. Ilość energii 
słonecznej, która trafia do nas w ciągu godziny, wystar-
czyłaby do pokrycia zapotrzebowania na energię dla całej 
ludzkości przez blisko rok. Światło słoneczne jest źródłem 
nieustannego odnawiania się życia organizmów na naszej 
planecie. Podstawą tych wszystkich biologicznych proce-
sów odbudowy jest fotosynteza: przekształcanie energii 
świetlnej i wody w zawierające energię związki węgla. 
Proces fotosyntezy odbywa się w dwóch fazach. Światło 
słoneczne dostarcza energii, która rozkłada wodę na jej 
elementy, czyli tlen i wodór; w następnej fazie z wodoru 
i dwutlenku węgla absorbowanego z powietrza powstają 
złożone związki węgla, takie jak cukry i olej. Rośliny dzielą 
ten proces na fazę dzienną i nocną. W ciągu dnia nastę-
puje przemiana światła słonecznego i wody w chemiczne 
związki energetyczne, w nocy zaś pobierają one dwutlenek 
węgla z powietrza i budują z tego cząsteczki cukru. W pro-
cesie fotosyntezy nie tylko powstają substancje odżywcze 
dla roślin i mikroorganizmów, lecz równocześnie z po-
wietrza odciągany jest dwutlenek węgla, a w zamian za to 
wzbogacane jest ono w tlen. Bez fotosyntezy nie byłoby 
więc ludzkiego życia na Ziemi.

172 Zob. Raymond Fismer i in.: „Die Thermodynamik und das Weltgesetz 
der Entropie”, w: Jan Robert Bloch, Willfried Maier (wyd.), Wachstum 
der Grenzen, s. 295 i n.
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Nośnikami fotosyntezy są oprócz roślin także glony, 
bakterie i mikroby morskie. W jednym litrze wody mor-
skiej znajduje się około 100 milionów tych jednokomór-
kowców. Są to najmniejsze znane organizmy, które opa-
nowały proces fotosyntezy. Ze światła słonecznego, wody 
i dwutlenku węgla wytwarzają one około ¼ tlenu, którym 
oddychamy173. Ta gigantyczna siłownia słoneczna złożona 
z żywych organizmów przekształca rocznie około 1350 
terawatów energii słonecznej w biomasę. Natomiast ludz-
kość potrzebuje około 16 terawatów energii rocznie. Jest 
to ilość ogromna, jednak w porównaniu z potencjałem 
promieniowania słonecznego raczej skromna. „Sztuczna 
fotosynteza jest więc dla nas drogą do poradzenia sobie 
z kilkoma problemami związanymi z energią.”174 Również 
kopalne nośniki energii, takie jak węgiel, ropa naftowa 
i gaz, nie są w końcu niczym innym niż skondensowaną 
energią słoneczną. Powstały one miliony lat temu z ma-
terii roślinnej.

Sztuczna fotosynteza jest zbiorczym pojęciem dla róż-
norodnych metod przekształcania energii słonecznej 
w nośniki energii takie jak metan, etanol czy wodór. W od-
różnieniu od prądu słonecznego są one wykorzystywane 
jako surowce w przemyśle chemicznym; ponadto łatwo 
można je magazynować. Metan można wprowadzać do 
istniejącej sieci gazu ziemnego; z etanolu da się korzystać 
w ramach infrastruktury stworzonej dla paliw płynnych; 
w wodorze energia jest trzy razy bardziej skondensowana 
niż w benzynie. Można go wykorzystywać bezpośrednio 
jako źródło energii albo przemieniać w prąd za pomocą 

173 Hanno Charisius, „Das grüne Wunder”, www.spiegel.de/wissenschaft/
natur/forscher-arbeiten-an-kuenstlicher-photosynthese-a-820372.html. 
Przykłady pochodzą z tego artykułu.

174 Tamże.
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ogniw paliwowych. W tym kierunku zmierzają już liczne 
projekty badawcze na całej naszej planecie. Wielka Bryta-
nia wdrożyła już tego rodzaju projekt, zespoły japońskie 
pracują nad rozwojem nowego rodzaju ogniw słonecz-
nych, amerykańskie ministerstwo energetyki ma w ciągu 
pięciu lat zainwestować 122 miliony dolarów w „Centrum 
Sztucznej Fotosyntezy” w Kalifornii175.

W MIT (Massachusetts Institute of Technology) gru-
pa badawcza skupiona wokół chemika Daniela Nocery 
stworzyła sztuczny liść, który potrafi rozkładać cząsteczki 
wody na wodór i tlen. Liść wielkości karty do gry zrobiony 
jest z krzemu. Jako katalizator do przyspieszania procesu 
fotosyntezy służy mieszanka kobaltowo-fosforanowa. Do 
elektrolizy potrzebna jest bardzo niewielka ilość prądu. 
Jeżeli katalizator umieścimy na tylnej części zwykłego do-
stępnego w handlu fotoogniwa, a płaski moduł wsadzimy 
do pojemnika z wodą, to możemy otrzymywać wodór bez 
zewnętrznego źródła prądu. Nocera wyznaczył sobie jako 
następny cel opracowanie autonomicznego systemu, za 
pomocą którego gospodarstwa domowe same będą mogły 
produkować potrzebną im energię ze światła słonecznego 
i kilku litrów wody. Technika ta byłaby interesująca przede 
wszystkich dla ludności z terenów wiejskich, które nie są 
jeszcze podłączone do ogólnokrajowej sieci elektrycznej. 
Wynalazek Nocery daleki jest na razie od możliwości wy-
korzystania komercyjnego, ale tak było również z pierw-
szymi urządzeniami fotowoltaicznymi.

Niemiecki Start-up Sunfire opracował metodę wytwa-
rzania paliw syntetycznych z dwutlenku węgla i wody. Za 
pomocą elektrolizy woda rozkłada się na tlen i wodór, 

175 Süddeutsche Zeitung z 23. 07. 2011, Zob. www.sueddeutsche.de/wissen/
energiegewinnung-sprit-aus-licht-1.11.24182. 
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który wchodząc w reakcję z CO2 w procesie kilkufazowej 
syntezy wytwarza benzynę, diesel, kerozynę albo metan. 
Dwutlenek węgla pobierany jest z powietrza za pomocą 
filtra. W procesie elektrolizy zachodzącej w gorącej pa-
rze wodnej osiąga się współczynnik sprawności 70%. Taka 
właśnie część nakładu energii elektrycznej magazynowa-
na jest jako wartość grzewcza w wytworzonych paliwach. 
Dzięki temu metoda ta nadaje się do przechowywania 
nadwyżek energii wiatrowej i słonecznej. Uruchomienie 
pierwszego próbnego urządzenia w warunkach laborato-
ryjnych miało miejsce w roku 2010. Do roku 2016 mają 
powstać pierwsze prototypy jako wstęp do przemysłowe-
go zastosowania metody. Technologia ta jest szczególnie 
interesująca dla przemysłu lotniczego oraz transportu cię-
żarowego na dalsze odległości – tam, gdzie ze względu na 
niewielkie skondensowanie energii w bateriach elektrycz-
nych nie można używać silników elektrycznych176.

Dla amerykańskiego fizyka Freemana J. Dysona, znane-
go ze swojego heretyckiego sposobu myślenia, kluczem do 
rozwoju terenów wiejskich na całym świecie jest kombina-
cja energii słonecznej, fotosyntezy i Internetu: energia sło-
neczna dostarcza prądu wszędzie, gdzie jest on potrzeb-
ny, fotosynteza zapewnia energię transportowi, Internet 
kończy izolację wspólnot wiejskich i otwiera im dostęp do 
informacji i rynków177.

Drugi główny nurt w badaniach nad fotosyntezą stawia 
na zdolności naturalnych organizmów do przekształcania 
światła słonecznego i dwutlenku węgla w związki węgla. 
Glony i bakterie hodowane w bioreaktorach pobierają 

176 Zob. strona www firmy, www.sunfire.de. 
177 Zob. Freeman J. Dyson, Die Sonne, das Genom und das Internet. Wis-

senschaftliche Innovation und die Technologien der Zukunft, Frankfurt 
nad Menem 2000.
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CO2 i tworzą z niego substancje, z których syntezy moż-
na uzyskać biodiesel lub etanol. Oto przykład: „bardzo 
obiecującą metodę wytwarzania z dwutlenku węgla (…) 
butanolu opracowali naukowcy z uniwersytetu w Kalifor-
nii. James Liao i jego koledzy wyhodowali w pojemniku 
z wodą, przez który przepływa gazowy dwutlenek węgla, 
genetycznie zmodyfikowane bakterie ralstonia eutropha. 
Prąd dostarczany przez zwykłe dostępne w handlu foto-
ogniwo, wywołuje reakcję dwutlenku węgla z wodą, w wy-
niku której powstaje kwas mrówkowy. Ten kwas pobie-
rany jest przez mikroby, które zamieniają go w butanol. 
Do syntezy biopaliw można wykorzystywać alkohol, któ-
ry zawiera energię o porównywalnym stopniu kondensa-
cji. Metoda ta nie jest wprawdzie jeszcze wystarczająco 
efektywna, wskazuje jednak interesującą drogę magazy-
nowania w przyszłości prądu słonecznego w węglowodo-
rach”178. Takie metody można już stosować w technice na 
dużą skalę. Jednym z pionierów produkcji paliw napędo-
wych za pomocą organizmów biologicznych jest armia 
amerykańska – nie z troski o klimat, lecz po to, żeby w ten 
sposób uniezależnić się od importu ropy naftowej i zre-
dukować długie łańcuchy transportowe. Przeprowadzono 
już pierwsze próbne loty na biokerozynie179.

Trzecią ścieżką rozwojową jest optymalizacja procesu 
fotosyntezy zachodzącego w roślinach w celu stymulacji 
ich wzrostu i zwiększenia plonów. Optymalizacja przyro-
dy oznacza tu bardziej efektywne wykorzystanie energii 
słonecznej do produkcji żywności. Ilość energii słonecznej 
pobieranej przez rośliny i przekształcanej w związki węgla 
jest bowiem decydująca dla ich wzrostu i objętości ich 

178 Informacja w dziale nauki Frankfurter Allgemeinen Zeitung z 18.04.2012.
179 Charisius, „Das grüne Wunder”.
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liści, korzeni, owoców i nasion. Z reguły rośliny zielone 
wykorzystują maksymalnie tylko 3% padającego światła 
słonecznego. Sam proces przemiany przebiega z różną 
wydajnością w zależności od gatunku rośliny. Na przykład 
kukurydza, proso, trzcina cukrowa czy miskant chiński 
wyposażone są w wyspecjalizowane aparaty komórkowe 
do przemiany światła słonecznego w wodór oraz do two-
rzenia, przy udziale CO2, związków cukrowych. To czyni 
cały proces znacznie wydajniejszym, niż to ma miejsce 
np. w przypadku ryżu, który nie wykształcił tego rodzaju 
specjalizacji, choć w ryżu genetycznie również tkwi taka 
możliwość. Gdyby udało się przy pomocy odpowiednich 
modyfikacji genetycznych uruchomić ten mechanizm, 
można by znacznie zwiększyć plony. Pracuje nad tym 
międzynarodowe konsorcjum badawcze pod kierunkiem 
Instytutu Badania Ryżu IRRI na Filipinach180. Projekt fi-
nansowany jest przez fundację Bill & Melinda Gates Fo-
undation. W Niemczech uczestniczy w tym zbiorowym 
projekcie Instytut Biologii Rozwojowej i Molekularnej 
Roślin Uniwersytetu w Düsseldorfie. Przeniesienie wyso-
kowydajnej fotosyntezy („fotosynteza C4”) na ryż powin-
no nie tylko podnieść plony o 50%, lecz również znacznie 
zmniejszyć zużycie wody.

Trzeba w związku z tym pamiętać, że ryż jest podsta-
wą wyżywienia dla około połowy ludności świata. Obec-
nie hektar pola ryżowego w Azji pozwala wyżywić około 
27 osób. Do połowy stulecia jeden hektar będzie musiał 

180 Organizacja pożytku publicznego International Rice Research Institute 
dysponuje największym na świecie bankiem genów ryżu z ponad 110 tys. 
gatunków z całego świata. Udostępnia bezpłatnie nasiona na znośnych 
warunkach badaczom i farmerom. Zob. wyjaśnienia na stronie IRRI,  
www.irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=11579&Itemi-
d=100028&lang=en. 
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wyżywić przypuszczalnie 43 osoby. Liczba ludności stale 
wzrasta, a zasoby ziemi i wody są skąpe. Ryż należy do 
gatunków zboża wymagających intensywnego nawad-
niania. Około 30% dostępnej wody pitnej zużywa się do 
uprawy ryżu181. Przewidywalne następstwa zmiany klima-
tu spowodują dodatkowe obciążenie dla rolnictwa. Wzrost 
plonów i poprawa odporności ryżu na suszę i upał mają 
decydujące znaczenia dla bezpieczeństwa żywnościowe-
go Azji. Praktyka wykaże, które metody i drogi okażą się 
najskuteczniejsze dla osiągnięcia tego celu. Ernst Ulrich 
von Weizsäcker informuje w Faktor Fünf o nowym ga-
tunku ryżu o nazwie „Hardy” (co znaczy „zahartowany”), 
który ma zapewnić wysokie plony także podczas suszy. 
Naukowcy z Instytutu Bioinformatyki w Wirginii wszcze-
pili ryżowi gen gęsiówki – ten, który umożliwia jej bar-
dzo wydajne wykorzystanie wody. Zredukowało to utratę 
wody przez ryż i przyspieszyło fotosyntezę. Dzięki temu 
nowy ryż w warunkach suszy dawał o 50% większy plon182. 

Wzrost bioprodukcji za pomocą procesów fotosynte-
tycznych daje możliwość lepszego materiałowego i ener-
getycznego wykorzystania biomasy. Równocześnie w ten 
sposób można by dodatkowo odciągać CO2 z atmosfe-
ry. Szanse i zagrożenia związane z tą metodą należałoby 
rozważyć w trzeźwy sposób w dialogu pomiędzy polityką, 
nauką, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim.

181 Weizsäcker i inni, Faktor Fünf, s. 175.
182 Zob. informację w Welt z 11.09.2007, www.welt.de/welt_print/artic-

le1174263/Wissenschaft-kompakt.html. 
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cO2: zabójca klimatu jakO surOwiec

Dwutlenek węgla, związek chemiczny składający się z wę-
gla i tlenu, jest niepalnym, bezbarwnym i bezzapachowym 
gazem. Powstaje w procesie oddychania komórkowego or-
ganizmów żywych i w procesie fermentacji materii orga-
nicznej. W tym sensie jest on naturalnym składnikiem po-
wietrza. W atmosferze dwutlenek węgla absorbuje część 
promieniowania słonecznego odbijanego przez Ziemię. 
To on jest przyczyną słynnego efektu cieplarnianego, który 
podnosi przeciętną temperaturę na Ziemi z minus 18 do 
plus 15 stopni i umożliwia w ten sposób życie organiczne. 
Swoją złą sławę jako zabójca klimatu zyskał dopiero wraz 
z masowym spalaniem węgla i ropy, wskutek czego do 
atmosfery dostają się dodatkowe ilości dwutlenku węgla. 
Kiedy w atmosferze wzrasta stężenie czynników chłoną-
cych ciepło, wzmacnia to efekt cieplarniany. Przeciętne 
temperatury na Ziemi wzrastają. Mechanizm ten może 
być wzmacniany lub osłabiany dzięki takim naturalnym 
zjawiskom jak cykliczne wahania natężenia promienio-
wania słonecznego; mimo to ma on decydujący wpływ 
na długoterminowe trendy w rozwoju klimatu Ziemi. Od 
początków industrializacji stężenie CO2 w atmosferze 
wzrosło z 280 do 380 ppm (parts per million). Równo-
cześnie w okresie od 1880 do 2010 r. przeciętna globalna 
temperatura wzrosła o 0,9° stopni i ten wzrost dokonuje 
się w coraz szybszym tempie. Dziesięciolecie między ro-
kiem 2000 a 2009 było najcieplejszym, od kiedy zaczęto 
dokonywać pomiarów, następnym po nim były lata 90. po-
przedniego stulecia. Jeżeli ten proces będzie postępował, 
to może wymknąć się spod kontroli. Warto wiedzieć, że 
proces ocieplania się Ziemi nie przebiega linearnie, w spo-
sób ciągły. Kiedy nastąpi globalny wzrost temperatury na 
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Ziemi o dwa stopnie Celsjusza, dalej temperatura może 
się już zwiększać wykładniczo. Naukowcy mówią o „kry-
tycznych punktach” dla klimatu Ziemi. Należą do nich 
np. uwolnienie wielkich ilości metanu wskutek odwilży 
w wiecznych zmarzlinach w Kanadzie i w Rosji, czy też 
topnienie powłok lodowych w rejonie polarnym i w Hi-
malajach. Ziemia zatrzymywałaby przez to większą ilość 
ciepła słonecznego. Poza tym groziłoby to zapadnięciem 
się pokrywy lodowej na Grenlandii i wzrostem o kilka me-
trów poziomu morza na Antarktydzie183.

Stabilizacja klimatu Ziemi wymaga więc obniżenia emi-
sji dwutlenku węgla spowodowanej działalnością człowie-
ka do takiego poziomu, który umożliwiałby wchłonięcie 
go przez biosferę. Żeby uniknąć chaotycznych skutków 
klimatycznych, nasza gospodarka musi najpóźniej do po-
łowy stulecia stać się neutralna pod względem bilansu 
CO2. Największy potencjał dla obniżenia emisji dwutlen-
ku węgla tkwi w zastąpieniu surowców kopalnych energią 
odnawialną: słońce, wiatr i bioenergia zamiast węgla i ropy 
naftowej. Na razie emisja gazów cieplarnianych nadal dra-
matycznie rośnie, dlatego musimy szukać sposobów re-
dukcji stężenia CO2 w atmosferze. Najbardziej efektyw-
nym sposobem jest podwyższenie pojemności natural-
nych pochłaniaczy związków węgla, np. poprzez zalesia-
nie i rekultywację gleby. W ostatnich latach prowadzone 
są pod hasłem „recykling CO2” intensywne prace nad dru-
gą ścieżką, jaką jest wykorzystanie dwutlenku węgla jako 
surowca. Odciążenie klimatu następuje wtedy, gdy CO2 
jest tą metodą zabierane z atmosfery, czyli dwutlenek wę-
gla zastępuje kopalne źródła energii. Daje to interesującą 

183 Zob. infografika dotycząca punktów zwrotnych klimatu na świecie na 
Spiegel Online, www.spiegel.de/flash/0,5532,17184,00.html. 
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alternatywę dla technologii CCS: po co z wielkim nakła-
dem pracy wtłaczać dwutlenek węgla w podziemne skła-
dowiska, jeżeli można go użyć jako wartościowego su-
rowca? Tygodnik Wirtschaftswoche opracował zestawie-
nie projektów, które obecnie są w toku realizacji184. Przy 
czym nie chodzi tu o nierealne pomysły, bo wystarczy się 
przyjrzeć, kto już nad tym pracuje. I tak np. ministerstwo 
energetyki USA od roku 2010 zainwestowało ponad 100 
milionów dolarów w badanie i rozwój wykorzystania CO2. 
Niemieckie federalne ministerstwo badań również uczest-
niczy w tym projekcie na kwotę 100 milionów euro. Do 
tego dochodzi potencjał takich przedsiębiorstw chemicz-
nych i technologicznych jak Bayer, BASF, Evonik i Siemens. 
Również przedsiębiorstwa energetyczne wspierają te pro-
jekty. Alessandra Quadrelli, kierowniczka katedry Zrów-
noważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Lyonie, wycho-
dzi z założenia, że tym sposobem można osiągnąć prawie 
10% niezbędnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest 
to ambitna skala zamierzeń, ale jednocześnie pokazuje to, 
że recykling CO2 nie jest żadną alternatywą dla zapobie-
gania emisji dwutlenku węgla. Autorzy piszący dla tygo-
dnika Wirtschaftswoche bardzo przesadzają, twierdząc, że 
recykling dwutlenku węgla mógłby „zdjąć z niego odium 
zabójcy klimatu”. Zapobieganie musi mieć pierwszeństwo 
przed wykorzystaniem. Wykorzystanie CO2 jako surowca 
jest tylko opcją uzupełniającą – ani mniej, ani więcej.

Dwutlenek węgla jest fundamentem przemysłu che-
micznego. To właśnie czyni CO2 tak interesującym jako 
surowiec. Już dzisiaj syntetyzuje się na wielką skalę pod-
stawowe substancje chemiczne. Na samą tylko produkcję 

184 Zob. Sebastian Matthes, Susanne Donner, „Der Klimakiller als Rohstoff”, 
Wirtschaftswoche z 24.05.2012, www.wiwo.de/technologie/forschung/
co2-recyclingder-klimakiller-als-rohstoff-seite-all/6642990-all.html. 
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mocznika wykorzystywanego do produkcji nawozów lub 
żywicy syntetycznej, zużywa się go 50 milionów ton185. 
Rozpuszczalniki na bazie dwutlenku węgla stosowane 
są także przy produkcji kawy bezkofeinowej. Przeszkodą 
w wykorzystaniu dwutlenku węgla na większą skalę jest 
jak dotąd potrzebny do tego duży nakład energii. Dwutle-
nek węgla jest ubogi energetycznie i powoli reaguje. Jego 
przetwarzanie wymaga wysokich temperatur i wysokie-
go ciśnienia. Stąd decydujący jest rozwój katalizatorów 
biochemicznych i metod przyspieszających jego reakcje 
z innymi substancjami, dzięki którym można by obniżyć 
nakład energii i koszty. Dwutlenek węgla może służyć 
jako materiał wyjściowy do wytwarzania wapna i sody, 
materiałów budowlanych, substancji chemicznych sto-
sowanych na masową skalę, lekarstw, powłok z tworzyw 
sztucznych, pianek i opakowań nadających się do kompo-
stowania. Ropa i gaz zastępowane są przy tym przez CO2. 
Wiele tych metod stosuje się już powszechnie na skalę 
przemysłową. Zespół badawczy z Centrum Badań Mate-
riałowych we Freiburgu opracował metodę umożliwiającą 
pozyskiwanie czystego metanu w drodze syntezy wodoru 
i dwutlenku węgla. Specjalne katalizatory przyspieszają 
czas reakcji CO2, co obniża nakład energii potrzebny w tej 
metodzie. Z 10% obecnej emisji dwutlenku węgla w Niem-
czech można by pokryć całe roczne zapotrzebowanie na 
paliwo silnikowe186.

Inną możliwością jest wykorzystanie dwutlenku wę-
gla jako nawozu w uprawach szklarniowych. Dwutlenek 

185 Uta Bilow, „Vom Abgas zum wertvollen Rohstoff”, FAZ z 31.10.2012,  
s. N2.

186 Zob. „Grünes Benzin aus Kohlenstoffdioxid”, www.energie-und-tech- 
nik.de/energiequellen/news/article/89167/0/Gruenes_Benzin_aus_ 
Kohlenstoffdioxid/. 
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węgla jest niezbędny do wzrostu roślin. W połączeniu ze 
światłem słonecznym i wodą rośliny tworzą z niego związ-
ki cukru jako nośniki energii i budulec. Z powodu gęsto 
posadzonych roślin w szklarniach stężenie dwutlenku wę-
gla w powietrzu często nie jest wystarczające. Dodatkowa 
dawka przyśpiesza wegetację roślin, o ile mają one wystar-
czający dostęp do światła. 

Ciekawe jest również wykorzystanie dwutlenku węgla 
jako pożywienia w hodowli glonów. Można przy tym uzy-
skać do 100 ton suchej substancji na hektar rocznie. W tej 
sposób wiąże się maksymalnie 200 ton dwutlenku węgla, 
niemal 20 razy więcej niż np. przy uprawie rzepaku na 
tej samej powierzchni. Glony są więc bardzo efektywne 
w zużywaniu CO2. Dlatego wykorzystywane są już jako 
wysokobiałkowy dodatek do karmy dla zwierząt, jako pod-
stawowy surowiec w przemyśle chemicznym i farmaceu-
tycznym oraz przy produkcji biopaliw. Producent maszyn 
przemysłowych GEA rozwija technologię wykorzystania 
CO2 jako surowca wyjściowego dla całego łańcucha two-
rzenia wartości. Najpierw CO2 służy jako składnik odżyw-
czy do hodowli glonów na dużą skalę. Z kolei komórki 
drożdży przekształcają cukier zawarty w substracie glo-
nów w alkohol, który następnie jest oddzielany i przetwa-
rzany na biopaliwa. Komórki drożdży, podobnie jak masa 
glonowa, dają się powtórnie wykorzystać jako karma dla 
zwierząt lub do nawożenia. Powstaje w ten sposób niemal 
bezodpadowy cykl produkcyjny. Obecnie prowadzone są 
w Hiszpanii próby wykorzystania CO2 ze spalin w fabryce 
cementu. Czy taka metoda okaże się rentowna w użyt-
ku komercyjnym, zależy z jednej strony od cen sprzeda-
ży produktów końcowych, z drugiej zaś strony – od ceny 
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emisji CO2. Im one będą wyższe, tym bardziej zyskowne 
staną się inwestycje w recykling dwutlenku węgla187.

Jak to często bywa, również w tym przypadku istnieje 
niebezpieczeństwo, że nowa, bardzo obiecująca techno-
logia zostanie wykorzystana przez stary, szkodliwy dla 
środowiska przemysł do przyklejenia sobie ekologicznej 
etykietki. Jeżeli koncerny energetyczne takie jak RWE czy 
Vattenfall instalują teraz w elektrowniach spalających wę-
giel brunatny urządzenia pilotażowe, mające na celu od-
zysk znikomo małej emisji dwutlenku węgla z przeznacze-
niem na hodowlę glonów, to nie oznacza jeszcze w żadnym 
razie „ekologicznej elektrowni węglowej”. Recykling CO2 
jest interesującą opcją dla zakładów przemysłowych, które 
długo jeszcze będą uzależnione od surowców kopalnych. 
W połączeniu z elektrowniami wykorzystującymi biomasę 
i zakładami zasilanymi biogazem ponowne wykorzystanie 
CO2 może nawet spowodować w ogólnym bilansie spadek 
netto emisji dwutlenku węgla. Ale z pewnością nie jest to 
żadne alibi dla budowy elektrowni węglowych. 

187 Zob. www.process.vogel.de/anlagen_apparatebau/effizienzsteigerung/
verfahrenseffizienz/articles/300140/. Dostępne w sieci od 25.07.2014.
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Rozdział 6/  
Przyszłość rolnictwa

Jeśli poddać się działaniu języka, którym napisany jest ra-
port Rady Bio-Ekonomicznej, to rozwiewa się wszelkie 
romantyczne wyobrażenie chłopskiego rolnictwa pozo-
stającego w harmonii z przyrodą. Rolnictwo jest konse-
kwentnie rozumiane jako prowadzony w sposób nauko-
wy przemysł rolniczy, pomimo wszystkich odniesień do 
różnorodności struktur i praktyk rolniczych na świecie. 
Chodzi o dostarczenie maksimum „biomasy” dzięki moż-
liwie najbardziej efektywnemu gospodarowaniu glebami, 
roślinami i zwierzętami użytkowymi, traktowanymi jak 
zwykłe zasoby. Ostatecznie świat biologiczny traktowa-
ny jest konsekwentnie jako środek do celu: jako materia, 
z której należy wytworzyć maksymalną wartość użytkową 
na potrzeby wyżywienia ludzi, przemysłu i zaopatrzenia 
w energię. Rośliny i zwierzęta hodowlane traktowane są 
jako biomaszyny, których wydajność powinna być mak-
symalizowana za pomocą wszelkich środków nowocze-
snej biotechnologii. Wszystko jest nastawione na wzrost 
wydajności: uprawa gleby, wzrost roślin, mleczność krów, 
produkcja drobiu.

Jeśli trzymać się logiki dzisiejszej gospodarki rolnej, to 
jest to całkowicie konsekwentne. Zgodnie ze wszystki-
mi prognozami, jakimi dysponujemy, zapotrzebowanie 
na wszelkiego rodzaju produkty rolne będzie bowiem 
gwałtownie wzrastać. Zarazem powierzchnie uprawne 
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są szczupłe. Jeśli podzielić rolnicze powierzchnie upraw-
ne, jakie są do dyspozycji, przez liczbę ludności świata, to 
w roku 1970 na wyżywienie jednego człowieka przypadało 
jeszcze 3,8 tys. m2, a do roku 2005 liczba ta obniżyła się już 
do 2,5 tys. m2. Do roku 2050 obszary rolnicze, jakie są do 
dyspozycji, zmaleją w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca do około 1,8 tys. m2.188 Wydaje się, że jest na to tylko 
jedna odpowiedź: rolnictwo musi stać się jeszcze bardziej 
wydajne i plony z hektara muszą nieustannie wzrastać. 
Logika ta nie jest zapewne aż tak nieodparta, jak mogłoby 
się to wydawać na pierwszy rzut oka. W skali świata wy-
twarza się dość kalorii, żeby wyżywić w przyszłości nawet 
9 mld ludzi. Dzisiaj przypada ich 4,6 tys. na głowę. Z tego 
wprawdzie 1/3 (a według niektórych szacunków nawet 
połowa) po drodze z pola do konsumentów idzie na straty 

– produkty żywnościowe gniją na polach, ulegają zepsuciu 
podczas transportu albo lądują w śmieciach. Mniej więcej 
800 kalorii odchodzi na karmę dla zwierząt przy produkcji 
mięsa. Jakie następstwa ma wysoka konsumpcja mięsa dla 
światowego zaopatrzenia w produkty spożywcze, można 
przestudiować na przykładzie Stanów Zjednoczonych. 
Wskutek wysokiego popytu na pasze 5% ludności świata 
zużywa tam prawie 1/3 światowej produkcji kukurydzy 
i 1/5 zbiorów soi. Dochodzi do tego przetwarzanie zbo-
ża w biopaliwo. W rezultacie 80% produkcji kukurydzy 
w USA przeznacza się na paszę dla zwierząt i biopaliwa. 
Tylko 11% zużytkowanych jest bezpośrednio jako poży-
wienie189. W Niemczech tylko 28% użytków rolnych służy 

188 Zob. www.green-economy.de/nachhaltige-landwirtschaft/agrar-und-
forstwissenschaften/glossar/agrar-und-forstwissenschaften-globale-
situation.xhtml. 

189 „Wetten auf den Hunger”, Frankfurter Allgemeine Zeitung z 14.09.2012, 
s. 23.
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produkcji żywności, 12% produkcji bioenergii. Natomiast 
aż 57% to uprawy przeznaczone na paszę. Reszta należy 
do kategorii „pozostałe”. Redukcja strat plonów i zmiana 
naszych zwyczajów odżywiania mogłyby więc znacznie 
poprawić światową sytuację żywnościową.

Nie wynika z tego jednak, że rolnictwo mogłoby się 
ostać w swojej obecnej postaci. Ani intensywne rolnic-
two takie, jakie dominuje dziś w USA i w Europie, nie jest 
modelem przyszłościowym, ani nie wystarczą możliwo-
ści produkcyjne drobnochłopskiego rolnictwa w krajach 
rozwijających się do tego, żeby pokryć rosnące aspiracje 
wzrastającej ludności. Kto wydobywa się z dotkliwej nędzy, 
dochodząc do umiarkowanego dobrobytu, nie zadowala 
się już miską ryżu czy też garścią prosa. Pożywienie staje 
się obfitsze i urozmaicone. Mięso i ryby wzbogacają jadło-
spis. Jednocześnie wzrasta popyt na wszelkiego rodzaju 
surowce pochodzenia rolniczego: bawełnę, oleje roślinne, 
krochmal, włókna roślinne, drewno itd. Według prognoz 
światowej Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO) produkcja żywności do połowy stulecia wzrośnie 
o 70%. Niekoniecznie trzeba się z tym zgadzać. Ale jeśli 
nawet straty plonów zostaną ograniczone i będzie się wy-
rzucać niewiele żywności, to i tak rolnictwo musi stać się 
wydajniejsze. Spór toczy się o to, w jaki sposób można to 
osiągnąć. Również i w tym wypadku wielkie pytanie nie 
brzmi, czy produkcja rolna ma wzrastać, lecz w jaki sposób.

W Ruchu Zielonych rolnictwo przemysłowe ma złą re-
putację. Jest ono energochłonne i szkodzi wodom grunto-
wym, wyjaławia glebę i zwiększa jej erozję, zamienia zwie-
rzęta w maszyny produkcyjne, dziesiątkuje różnorodność 
gatunków i przemienia żywe krajobrazy w monotonne, 
spustoszone doszczętnie przestrzenie. To wszystko praw-
da. Nie można jednak sprowadzać rozwoju nowoczesnego 
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rolnictwa do kontynuacji grzechu pierworodnego. Rze-
czywistość jest bardziej skomplikowana. Pierwsza wielka 
rewolucja naukowo-techniczna w rolnictwie wspierała się 
na czterech filarach: nawożenie wytwarzanymi przemy-
słowo związkami azotu, chemiczna ochrona roślin, upra-
wa roślin i hodowla zwierząt o coraz większej wydajno-
ści oraz zastosowanie nowoczesnych maszyn rolniczych. 
Dopiero to połączenie nauki, techniki i praktycznego 
rolnictwa umożliwiło ogromny wzrost plonów, który był 
konieczny do wyżywienia gwałtownie rosnącej ludności 
świata. Gdyby za pomocą zbiorów z hektara z roku 1961 
trzeba było wytworzyć ilość żywności wyprodukowanej 
w roku 1998, potrzeba by było do tego 82%, zamiast fak-
tycznie zagospodarowanych 38% światowej powierzchni 
lądów190. Ogromny wzrost efektywności produkcji szedł 
ręka w rękę z silną koncentracją na coraz mniej licznych, 
ale coraz większych i dających coraz większe plony jed-
nostkach produkcyjnych. W Niemczech liczba gospo-
darstw rolnych skurczyła się pomiędzy rokiem 1949 a 2010 
z 1,65 miliona do 300 tys. Liczba pracowników zatrud-
nionych w rolnictwie zmalała z 4,8 milionów do 648 tys. 
Jednocześnie wzrosła liczba ludzi, którzy są żywieni przez 
jednego chłopa, z 10 do 132191.

Wraz ze wzrostem produkcji z upraw rolnych i hodowli 
zwierząt wzrasta też jednak w ogromnym stopniu zużycie 
w rolnictwie zasobów i energii: wzrost na wyjściu dzięki 
wzrostowi na wejściu. To równanie nie ma przyszłości. 
Również w rolnictwie potrzebna jest rewolucja w zakresie 

190 Informacje z artykułu do hasła „rolnictwo ekologiczne” w Wikipedii, 
www.de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologische_Landwirtschaft#cite_ 
note-Goklany2002-66.

191 Jan Grossarth, „Getreide für Brot, Tierfutter und Strom”, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung z 14.09.2012, s. 17.
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wydajności. Jego przemiana w gałąź produkcji prowadzo-
nej na sposób przemysłowy opierała się na taniej, dostęp-
nej w dużych ilościach ropie naftowej, która potrzebna 
była do produkcji nawozów sztucznych i jako paliwo 
dla coraz bardziej rozbudowanego parku maszynowego. 
Tymczasem fosfor, nawozy azotowe i paliwo do silników 
dieslowskich stają się coraz droższe. Jednocześnie rosnące 
zużycie energii podwyższa emisję CO2 przez rolnictwo. Je-
żeli zsumować emisję dwutlenku węgla, metanu i podtlen-
ku azotu w rolnictwie i w gałęziach przemysłu pracujących 
na jego potrzeby ze skutkami, które powodowane są przez 
rozszerzenie powierzchni użytków rolnych kosztem lasów 
i mokradeł, to okazuje się, że sektor rolniczy powoduje 
prawie 1/3 światowej emisji gazów cieplarnianych192. Spo-
ra część tworzonej wartości (i związanego z nią nakładu 
energii) przypadła na pracujące na rzecz rolnictwa gałęzie 
przemysłu: na przemysł nawozów sztucznych i nasienni-
czy, ochronę roślin, maszyny rolnicze. Dochodzi do tego 
gwałtowny rozwój transportu w ramach globalnej sieci 
przemysłu żywnościowego, dzięki któremu pasza, surow-
ce i produkty końcowe mogą krążyć w ogólnoświatowym 
obiegu. Niskie opłaty transportowe wydłużają drogi mię-
dzy zbiorami, przetwarzaniem a konsumentami. Tylko 
w ciągu 5 lat od 1995 do 2000 r. transport paszy i żywno-
ści wzrósł w Niemczech o 30%. Osławionym przykładem 
jest transportowanie krabów ciężarówkami w celu obiera-
nia ich ze skorup od Morza Północnego do Maroka – 2,5 
tys. km w tę i z powrotem. Takie absurdy mają miejsce, 
gdy różnica kosztów robocizny jest zdecydowanie wyż-
sza od kosztów transportu. Ponad 95% żywności, którą 

192 Dietrich Schulz, „Die Rolle der Landwirtschaft beim Klimawandel”, 
www.umweltbundesamt.de/landwirtschaft/publikationen/llsn24-
25e-12-15.pdf. 
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klienci supermarketu pakują dziś do swoich wózków na 
zakupy, ma za sobą przeszło stukilometrową drogę trans-
portu, a wiele z nich odbyło podróż długości połowy kuli 
ziemskiej193.

Rolnictwo z 70% zużycia słodkiej wody jest w skali świa-
towej największym konsumentem wody. To sprawia, że 
jest ono ekstremalnie zagrożone przez zmiany klimatu, 
które wiążą się ze wzrastającymi temperaturami i suszami 
w wielu stronach świata. Monokultury rolnicze wyjaławia-
ją glebę i zwiększają erozję. Są zagrożone przez szkodniki 
i wymagają stosowanie większej ilości chemicznych środ-
ków ochrony roślin. Okresy upałów i suszy dotykają szcze-
gólnie mocno obszarów uprawnych, na których bezkresne 
przestrzenie pokryte są wyłącznie przez kukurydzę, soję 
lub bawełnę. Do tego koncentracja na nielicznych gatun-
kach przynoszących wysokie plony w sposób drastyczny 
ogranicza bogactwo roślin uprawnych. W Indiach liczba 
gatunków ryżu zmalała od około 50 tys. w latach 60. do 
około 50 pod koniec lat 90. Wprawdzie uprzemysłowione 
rolnictwo znacznie zwiększyło plony, ale cena tego była 
wysoka: blisko dwa miliardy hektarów, czyli prawie 40% 
światowej powierzchni użytkowej, dotkniętych jest de-
gradacją gleby. Tym samym rolnictwo na dłuższą metę 
podkopuje swoje własne podstawy. Listę grzechów moż-
na przedłużać. Powszechnie wiadomo, że potrzebna jest 
zmiana. Ale kierunek, w którym w skali globalnej zmienia 
się rolnictwo, przedstawia obraz zróżnicowany.

193 Zob. www.verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xchg/projektklima/hs.xsl/
die_lange_reise_bis_zum_kochtopf.htm. 
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rOlnictwO ekOlOgiczne

Alternatywą w stosunku do energochłonnego i zużywają-
cego dużo wody rolnictwa konwencjonalnego jest rolnic-
two ekologiczne, które stanowi kombinację metod trady-
cyjnych i nowoczesnych, wiedzy doświadczalnej i nowej 
wiedzy naukowej. W tym teoretyczno-praktycznym kie-
runku rolnictwa traktuje się przyrodę jako żywy system, 
a nie jako jedynie „zasób”, z którego należy wyciągnąć 
maksymalny zysk. Jego metody, oparte na zasadach go-
spodarki ukierunkowanej na obieg, mają na celu podnie-
sienie żyzności gleby i wykorzystanie biologicznych efek-
tów synergicznych. Należą do nich:
– rezygnacja z produktów chemiczno-syntetycznych, ta-

kich jak środki grzybobójcze, herbicydy, nawozy sztucz-
ne i antybiotyki,

– stosowanie jako nawozów odpadków zwierzęcych i ro-
ślinnych oraz naturalnych minerałów,

– ponowne wprowadzenie płodozmianu dla wspomoże-
nia regeneracji gleby,

– uprawianie co pewien czas nawozów zielonych, które 
spulchniają glebę i wzbogacają ją w substancje odżywcze,

– biologiczna ochrona roślin (zwalczanie szkodników za 
pomocą mikroorganizmów i roślinnych albo mineral-
nych substancji aktywnych),

– delikatna obróbka gleby, która nie zagęszcza gruntów 
ornych i zachowuje życie gleby,

– połączenie rolnictwa i hodowli zwierząt zgodnie z zasa-
dą gospodarki opartej na obiegu (pola dostarczają paszy 
dla bydła, zwierzęta nawozu dla rolnictwa),

– kombinacja rolnictwa i gospodarki leśnej (agroleśnic-
two): drzewa poprawiają mikroklimat i użyczają cienia, 
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stanowią ochronę przed erozją, zatrzymują wodę w gle-
bie i nawożą ją swymi liśćmi.
Rolnictwo ekologiczne (albo biologiczne) chce trzymać 

się natury. Chemiczne środki ochrony roślin, nawozy mi-
neralne i zielona inżynieria genetyczna stanowią tabu. Ho-
dowla bydła jest ekstensywna, dokupywanie pasz regla-
mentowane, zwierzęta mają być traktowane stosownie do 
wymagań gatunku, powinno się uwzględniać ich naturalną 
potrzebę ruchu. W porównaniu z masową przemysłową 
hodowlą zwierząt i konwencjonalnymi formami rolnictwa 
z użyciem dużej ilości nawozów i pestycydów bilans kli-
matyczny bio-rolnictwa jest zdecydowanie lepszy. Ze stu-
dium berlińskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Eko-
logiczną (IÖW) wynika, że przestawienie się na rolnictwo 
biologiczne mogłoby zredukować światową emisję gazów 
cieplarnianych o 15 do 20%194. Podczas gdy w przypadku 
zielonej inżynierii genetycznej pierwszoplanowe znacze-
nie ma optymalizacja roślin, rolnictwo ekologiczne jest 
nastawione na poprawę gleby. Przez planowe wzbogaca-
nie organicznej materii gleby można zgromadzić więcej 
węgla – jest to jeden z najbardziej obiecujących sposo-
bów zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze. Wiele 
metod rolnictwa ekologicznego może przynieść błogosła-
wione skutki również w rolnictwie konwencjonalnym, np. 
nawożenie gleby poprzez uprawę co jakiś czas łubinu, lu-
cerny albo określonych gatunków koniczyny, które wzbo-
gacają glebę w azot i poprawiają życie gleby. Łubin daje 
się również zużytkować jako pożywienie albo pasza, jego 
nasiona można przerabiać na mleko i tofu. Zawiera on 
wszystkie istotne aminokwasy i nie zawiera cholesterolu. 

194 Jesko Hirschfeld i in., Klimawirkungen der Landwirtschaft in Deutsch-
land. Schriftenreihe des IÖW 186/08, Berlin 2008.
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Z bogatych w białko nasion słodkiego łubinu daje się uzy-
skać bezglutenową mąkę z wysoką zawartością błonnika. 
Również dla ochrony roślin istnieją biologiczne alterna-
tywy, które w znacznej mierze mogą zastąpić pestycydy. 
W przypadku „techniki push-and-pull” tworzy się kom-
binację roślin, które mają odpychające względnie przy-
ciągające działanie na szkodniki. Na przykład zasadze-
nie desmodium na polach kukurydzy trzyma na dystans 
niepożądane insekty, podczas gdy trawa słoniowa, która 
rośnie na brzegach pola, wabi je ku sobie. Opartą na tym 
metodą jest zastosowanie roślinnych substancji odstra-
szających i wabiących.

Światowy rynek zdrowej żywności oszacowany zo-
stał przez Instytut Badań nad Rolnictwem Biologicznym 
(FiBL) dla roku 2010 na 59,1 miliardów dolarów (49,0 mi-
liardów euro), z czego 28 miliardów dolarów w Europie. 
Największym rynkiem zdrowej żywności są Stany Zjed-
noczone z 20,2 miliardami i Niemcy z około 6 miliardami 
dolarów195. Przy tym wiele dokonań „wielofunkcyjnego 
gospodarstwa biologicznego” w ogóle nie jest wymiernych 
w pieniądzu, zwłaszcza jego wkład w utrzymanie rozma-
itości gatunków i krajobrazów rolniczych.

Nawet jeśli rolnictwo biologiczne cieszy się rosnącym 
popytem, w skali globalnej wciąż jeszcze ma charakter 
marginesowy. W roku 2008 w skali światowej 35,1 mi-
lionów hektarów było uprawianych przez 1,4 milionów 
producentów w sposób ekologiczny. Około 2/3 tej po-
wierzchni to tereny trawiaste. Udział gospodarki ekolo-
gicznej odpowiada mniej więcej 0,3% światowych użytków 
rolnych (pastwiska i ziemia orna), chociaż wiele milionów 
małorolnych chłopów w krajach rozwijających praktykuje 

195 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologische_Landwirtschaft. 
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bliskie naturze rolnictwo bez oficjalnej etykietki ekolo-
gicznej. Najbardziej obiecującą drogą przezwyciężenia 
nędzy i głodu jest wsparcie ich w podnoszeniu plonów 
metodami ekologicznymi. W Niemczech udział gospo-
darki ekologicznej w rolnictwie wynosi mniej więcej 6%, 
a w Austrii – prawie 16%. Tendencja jest rosnąca, również 
dlatego, że wzrasta popyt na ekologiczne produkty rolne 
wśród miejskich warstw średnich.

Głównym zarzutem wytaczanym przez orędowników 
uprzemysłowionego rolnictwa przeciw rolnictwu ekolo-
gicznemu jest jego mniejsza wydajność. Według świeżo 
opublikowanej oceny, dokonanej przez naukowców Uni-
wersytetu Wageningen na podstawie 362 studiów po-
równawczych między biologicznymi i konwencjonalny-
mi metodami upraw, różnica w plonach z hektara wynosi 
przeciętnie 20%. Głównym powodem tego jest, poza ogra-
niczonym stosowaniem środków ochrony roślin, rezygna-
cja z nawozów mineralnych196. Tym samym ekologiczne 
zalety rolnictwa biologicznego stanęłyby z kolei pod zna-
kiem zapytania z powodu ich większego zapotrzebowania 
na powierzchnię. Do podobnych wniosków doprowadziło 
amerykańskie badanie, którego rezultaty zostały opubli-
kowane wiosną 2012 roku w czasopiśmie naukowym Na-
ture197. Zgodnie z nim znacząca różnica występuje przede 
wszystkim w uprawie zbóż, podczas gdy w przypadku 
owoców, warzyw i roślin strączkowych można uzyskiwać 

196 Zob. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X1100182X. 
197 Verena Seufert, Navin Ramankutty, Jonathan Foley, „Comparing the  

Yields of Organic and Conventional Agriculture”, Nature 485, 10.05.2012,  
s. 229-232, cyt. za: Andrew C. Revkin, „Study Points to Roles for Indu- 
strie and Organics in Agriculture”. Zob.: www.dotearth.blogs.nytimes. 
com/2012/04/25/study-points-to-roles-for-industry-and-organics-in-
agriculture/. 
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porównywalne plony. Do sumarycznych wypowiedzi na-
leży podchodzić ostrożnie, ponieważ wydajność zmienia 
się w zależności od uprawianych ziemiopłodów, właści-
wości gleby, klimatu, techniki nawadniania itd. Wcześniej-
sze studium z roku 2007, które również opierało się na 
analizie wielkiej liczby badań terenowych, doprowadziło 

– przy rozpatrywaniu zróżnicowanym regionalnie – do 
wyraźnie pozytywnego rezultatu: przy porównaniu mię-
dzy „rolnictwem high-input” a biologicznymi metodami 
uprawy w krajach uprzemysłowionych, rolnictwo ekolo-
giczne wykazywało się plonami przeciętnie o 9% niższymi. 
Natomiast ekologiczne metody uprawy w krajach połu-
dniowych dawały plony aż do 74% wyższe198.

To przemawia w jakiejś mierze za tym, że biologiczne 
rolnictwo może być opłacalne właśnie w drobnochłop-
skich strukturach w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej: 
potrzebuje ono mniejszego kapitału, dostarcza różnorod-
nych produktów z małej powierzchni i umożliwia gospo-
darkę w zamkniętym obiegu, która substancje organiczne 
dostarcza na powrót do gleby. Dzięki kombinacji trady-
cyjnej wiedzy opartej na doświadczeniu z nowoczesnymi 
badaniami rolniczymi, wydajność rolnictwa naturalnego 
może znacznie wzrosnąć. Jak dotąd rolnictwo drobno-
chłopskie jest w większości krajów chronicznie zanie-
dbywane, natomiast wspierane są wielkie farmy, które 
często produkują na eksport. Reformy rolne, lepsze wy-
kształcenie i poradnictwo, wydajniejsze systemy nawad-
niania, możliwości składowania i dostęp do rynków mogą 
znacznie jeszcze podnieść wydajność naturalnych, drob-
nochłopskich struktur. Jest jeszcze wiele przestrzeni dla 

198 Przytoczone za: Peter Clausing, „Reale Alternativen”, www.welt-ernaeh-
rung.de/2009/11/18/reale-alternativen/. 
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lepszej obróbki gleby, bogatszego asortymentu owoców, 
ochrony roślin i nawożenia, a także dla hodowli wydajniej-
szych i bardziej odpornych na stres odmian, żeby podnieść 
wyniki produkcyjne. Mając w tle miliard niedożywionych 
ludzi, nadal wzrastającą liczbę ludności i rosnące aspira-
cje do wysokowartościowego odżywiania, FAO i Między-
narodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa IFAD wychodzą 
z założenia, że produkcja żywności w krajach rozwijają-
cych się musi wzrosnąć do roku 2030 o 2/3 (!). Centralną 
sprawą, od której się wychodzi, jest zmniejszenie strat plo-
nów: w wielu krajach rozwijających się 1/3 plonów idzie na 
straty, ponieważ brakuje magazynów, środków transportu 
i możliwości przetwórczych.

spór O zielOną inżynierię genetyczną

Inżynieria genetyczna doprowadza do polaryzacji stano-
wisk. Szeroka i stabilna większość ludności w Niemczech 
odrzuca żywność genetycznie modyfikowaną (GMO). Po 
drugiej stronie znajduje się stosunkowo nieliczna grupa 
zwolenników, która ostrzega Europę przed pozostaniem 
w tyle w dziedzinie badań i rozwoju GMO. Określenie 

„zielona” znaczy tu, że chodzi o zastosowanie nowocze-
snej genetyki do uprawy roślin. Wszczepienie specjalnych 
genów do dziedziczonego materiału roślin ma poprawić 
ich odporność na szkodniki i ich zdolność do przetrwa-
nia w czasie suszy, podnieść w nich zawartość substancji 
odżywczych i zwiększyć plony. Jak dotąd jednak za obiet-
nicami zielonej inżynierii genetycznej, że przyczyni się 
ona w istotny sposób do poprawy żywnościowego bezpie-
czeństwa w czasach zmiany klimatu, nie stoją żadne prze-
konujące rezultaty. Wyhodowanie za pomocą inżynierii 
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genetycznej odpornych na stres roślin, które mogą być 
uprawiane na suchych lub silnie zasolonych glebach, nie 
wyszły dotąd jeszcze poza stadium badawcze. Monsanto 
zapowiedziało wysianie w roku 2012 na 250 doświadczal-
nych polach w Stanach Zjednoczonych odpornej na su-
szę odmiany kukurydzy (Mon 87460). Zielona inżynieria 
genetyczna konkuruje w tym z alternatywnymi metoda-
mi inteligentnej uprawy (smart breeding), które również 
ukierunkowane są na odmiany lepiej plonujące i bardziej 
odporne. Tak więc firma Pioneer wyhodowała kukurydzę, 
która w sytuacji stresu cieplnego ma przynieść plon o 7% 
wyższy199. Międzynarodowemu Instytutowi Badań nad 
Ryżem udało się wyhodować odmianę, która wytrzymuje 
trwające wiele tygodni zalanie.

Podczas gdy hodowla roślin oparta na selekcji i krzyżo-
waniu obstaje przy naturalnym procesie mutacji i nowych 
kombinacjach cech dziedzicznych w celu wytworzenia 
nowych odmian, zielona inżynieria genetyczna stawia jak 
dotąd na wprowadzanie nowych genów. Przekraczanie 
granic gatunków dotyka przy tym strefy tabu. Mieszanie 
różnych gatunków jawi się wielu ludziom jako zbrodnia 
przeciw naturze. Od tysięcy lat mitologia – nieświado-
mość zbiorowa ludzkości – zapełniona jest chimerami 
i potworami, odrażającymi, straszliwymi albo wzbudza-
jącymi współczucie hybrydami. Dochodzi do tego uza-
sadniony sceptycyzm w stosunku do redukcjonizmu 
genetycznego, który ustanawia linearną przyczynowość 
między charakterystykami genetycznymi a określonymi 
predyspozycjami. Nawet dla interesującego się sprawą 
laika jest jasne, że cechy i właściwości organizmów nie 

199 Jedna z wielu informacji, którą zawdzięczam Joachimowi Müller-Jung, 
redaktorowi naukowemu Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „Kränkelnde 
Krume”, FAZ z 22.08.2012, s. N1.
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są „żadnym mechanicznym przełożeniem informacji ge-
netycznej na proteiny, struktury anatomiczne i i zacho-
wania”, jak pisze dziennikarz naukowy Bernard Kegel na 
podstawie biologów Scotta Gilberta i Davida Epela: „Feno-
typ nie jest po prostu odwinięciem genotypu.”200 Poszcze-
gólne odcinki DNA pozostają w złożonym wzajemnym 
stosunku z innymi dziedzicznymi informacjami; poza tym 
przełożenie cech dziedzicznych na konkretne własności 
zależy w decydującym stopniu od wpływów środowiska. 
Pozostaje niepewne, jakie nieprzewidziane zmiany meta-
bolizmu wywoła wprowadzenie obcych genów, zwłasz-
cza że dotychczasowe metody transplantacji genów były 
określone w sposób nieprecyzyjny: w pierwszej genera-
cji transgenicznych roślin wstrzykiwane były obce geny 
w materiał dziedziczny bez wiedzy o tym, do których od-
cinków DNA się one przyłączą201. Tym samym wzrasta ry-
zyko niepożądanych skutków ubocznych, np. odporności 
na antybiotyki albo wywoływania alergii.

Od tamtej pory badania genetyczne wkroczyły już na 
nową drogę. Za pomocą wytwarzanych syntetycznie ami-
nokwasów możliwe jest precyzyjne sterowanie, pozwa-
lające uzyskać dowolną docelową sekwencję w materiale 
dziedzicznym. W kombinacji z tzw. nożycami genetycz-
nymi (nukleazami) poszczególne bazowe pary mogą być 
wbudowane albo usunięte z DNA, geny mogą być aktywi-
zowane, albo wyłączane. „Dołączanie, wymazywanie, wy-
mienianie, redagowanie w obrębie genetycznego tekstu 
staje się dzięki temu niemal zabawą dla dzieci.”202 Coś, co 
robi wrażenie jako science-fiction, jest już praktykowane 

200 Bernhard Kegel, Epigenetik. Wie Erfahrungen vererbt werden, Kolonia 
2009, s. 292.

201 Tamże.
202 Tamże.
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w licznych laboratoriach jak kula ziemska długa i szeroka. 
Rozwój następuje w piorunującym tempie. Nowe techni-
ki otwierają możliwości dokonywania od środka zmiany 
informacji dziedzicznej, zamiast wprowadzania obcych 
genów jako nośników określonych własności. Za pomocą 
metody TALEN („Transcriptional Activator-Like Effec-
tor Nucleases”) można wyhodować organizmy, których 
DNA nie da się odróżnić od roślin powstałych w wyniku 
skrzyżowania albo mutacji. Żywność produkowana z ta-
kich produktów wyjściowych nie wykazuje już żadnych 
transgenicznych śladów. Pierwsze rośliny testowe, które 
zostały zmienione „nieinwazyjnymi” metodami, znajdują 
się już w szklarniach przemysłu nasienniczego. Dla orga-
nów zatwierdzających oznacza to nowy kontynent – czy 
rośliny zmodyfikowane genetycznie, które powstały dzięki 
punktowej zmianie genetycznej, powinny podlegać takie-
mu samemu opodatkowaniu jak organizmy transgenicz-
ne? Debatę na temat inżynierii genetycznej czeka więc 
nowa runda.

Jak do tej pory zastosowanie zielonej inżynierii gene-
tycznej koncentruje się w skali światowej na czterech ro-
ślinach uprawnych: udział roślin zmodyfikowanych ge-
netycznie w przypadku soi wynosi obecnie 77%, bawełny 
49%, kukurydzy 26%, a rzepaku – 21%. W Ameryce Pół-
nocnej dochodzą jeszcze do tego buraki cukrowe, które 
są tam zmodyfikowane genetycznie w ilości dochodzącej 
do 95%203. Chodzi przy tym przede wszystkim o zmianę 
dwóch właściwości: odporności na herbicydy i odporno-
ści na insekty. Uodpornianie soi, kukurydzy bądź też ba-
wełny na herbicydy jest sprawą kontrowersyjną. Zachęca 
ono do używania niespecyficznych szerokopasmowych 

203 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCne_Gentechnik. 
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herbicydów, które mogą umartwić wszystkie inne rośliny, 
a nawet działać toksycznie na zwierzęta. Dokładnie to ma 
na celu model biznesu giganta ziarna siewnego Monsanto, 
który transgeniczne ziarno siewne sprzedaje w pakiecie ze 
swoim superherbicydem „Roundup”. Natomiast zwolenni-
cy zwracają uwagę na to, że uprawa odpornych na herbi-
cydy roślin w USA i w Brazylii prowadzi do rozszerzenia 
gospodarki bez pługa. Tym samym redukuje się erozję 
gleby, zużycie paliwa i emisję gazów cieplarnianych. Po-
zostaje kwestią sporną, czy uprawa transgenicznych roślin 
w ostatecznym rezultacie prowadzi do trwałego wzrostu 
plonów przy zmniejszonym zużyciu pestycydów. Rezulta-
ty są zróżnicowane w zależności od doświadczenia w sto-
sowaniu, klimatu i warunków środowiskowych.

Do negatywnych zjawisk towarzyszących zielonej inży-
nierii genetycznej należy to, że przez swoją koncentrację 
na małej liczbie produktów wzmacnia ona tendencję do 
monokultur na wielkich obszarach. Natomiast zrównowa-
żone, stabilne rolnictwo stawia na wielość odmian i me-
tod uprawy, które w optymalny sposób dostrojone są do 
danych warunków glebowych i klimatycznych. Właśnie 
z powodu odmiennych skutków zmiany klimatu dla róż-
nych regionów, globalna standaryzacja ziarna siewnego 
i metod uprawy jest nieefektywna. Zamiast tego wskazane 
jest silniejsze regionalne zróżnicowanie204. Ze względu na 
wysokie koszty badań i rozwoju, rynek zmodyfikowanego 
genetycznie ziarna siewnego zdominowany jest przez nie-
liczne wielkie koncerny. Rozwój koncentruje się na kilku 
liniach produkcyjnych, które następnie są urynkawiane 

204 Zob. Stanowisko Urzędu Federalnego do spraw Ochrony Środowiska 
w sprawie wyżywienia świata, różnorodności biologicznej i techniki 
genetycznej, Bonn, grudzień 2008, www.bfn.de/fileadmin/MDB/docu-
ments/themen/agrogentechnik/PositionspapierWelternaehrungGT.pdf. 
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w skali światowej. Dlatego głównym przedmiotem kry-
tyki jest to, że zielona inżynieria genetyczna prowadzi do 
dalszej redukcji wielości odmian. Budzą też poważne wąt-
pliwości biznesowe modele tych przedsiębiorstw, które 
mają na całym świecie problem z protestami. Zwłaszcza 
przodownik rynku, Monsanto, zyskał sobie złą opinię, 
ponieważ w sposób bezwzględny egzekwuje swoje prawa 
patentowe i w razie wątpliwości stosuje brutalne meto-
dy wobec chłopów, którym koncern zarzuca naruszenia 
umowy. Umowy licencyjne i urynkowienie roślin hybry-
dowych mają zagwarantować, żeby wciąż na nowo trzeba 
było nabywać ziarno siewne i żeby udaremnić tradycyjną 
praktykę chłopską przeznaczania części plonu na nowy 
zasiew. Powstaje przez to strukturalna zależność, która 
może zrujnować drobnych chłopów. W Indiach w paź-
dzierniku 2012 r. rząd ogłosił pięcioletnie moratorium na 
dopuszczenie genetycznie zmodyfikowanego ziarna siew-
nego, żeby ochronić drobnochłopską gospodarkę przed 
nadmiernym zadłużeniem. Powodem była obserwacja, 
że uprawa roślin, na których była dokonana manipulacja 
genetyczna, sprzyja koncentracji w rolnictwie; również 
przerażający odsetek samobójstw wśród zrujnowanych 
chłopów pozostaje niejednokrotnie w związku z mode-
lem biznesowym przemysłu inżynierii genetycznej.

W Europie skuteczna była dotąd taktyka opóźniania 
stosowana przez grupy ekologiczne i konsumentów wo-
bec zielonej inżynierii genetycznej. Natomiast w innych 
rejonach świata oceniana jest ona zdecydowanie bardziej 
pozytywnie. W konsekwencji przedsiębiorstwa agroche-
miczne takie jak BASF i Bayer nie zrezygnowały bynaj-
mniej ze swoich udziałów w inżynierii genetycznej, lecz 
przeniosły je do Ameryki i Azji. W roku 2010 około 15 
milionów rolników (z tego 90% w krajach rozwijających 
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się i na rynkach wschodzących) uprawiało na 148 milio-
nach hektarów rośliny genetycznie zmodyfikowane. Od-
powiada to w skali światowej mniej więcej 10,7% gruntów 
rolnych. W Argentynie udział ten wynosi nawet 72% (soja, 
kukurydza, bawełna), w Brazylii 42% a w USA 39%. Nato-
miast Chiny są interesującym kontrprzykładem: tylko na 
3% powierzchni gruntów rolnych uprawia się tam rośliny 
transgeniczne; jednocześnie wydajność chińskiego rolnic-
twa jest ponadprzeciętnie wysoka. W Chinach z 1 hekta-
ra ziemi uprawnej musi być wyżywionych około 10 ludzi, 
przeszło dwa razy tyle niż przeciętna światowa. Możliwe 
jest to dzięki rolnictwu bardzo intensywnemu pod wzglę-
dem nakładu pracy i nawadniania oraz wysokiemu zuży-
ciu nawozów sztucznych. Przykład ten pokazuje przynaj-
mniej, że przynoszące wysokie plony rolnictwo możliwe 
jest także bez genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

Nowoczesne rolnictwo, także w nurcie alternatywnym 
w stosunku do inżynierii genetycznej, w coraz większym 
stopniu stosuje metody naukowo-przemysłowe. Tak więc 
znajdująca się w fazie laboratoryjnej inteligentna uprawa 
(smart breeding) bardzo niewiele ma już wspólnego z tra-
dycyjnym prowadzeniem uprawy. Dokonująca się zmiana 
ziarna siewnego przez rozmnażanie i naturalną mutację 
jest tu przyspieszana za pomocą zaawansowanej techno-
logii i poddawana selekcji. Liczne odmiany są rezultatem 
mutacji, które wywołane zostały przez wystawienia ziarna 
siewnego na promieniowanie radioaktywne. Metoda ta 
była bardzo szeroko rozpowszechniona w latach 70. Od 
tamtego czasu ziarno siewne roślin analizowane jest za 
pomocą markerów genetycznych, w celu znalezienia opty-
malnych kombinacji dla krzyżówek. Również w tym wy-
padku chodzi o wyhodowanie nowych odmian, względnie 
o zmianę ustalonych genetycznie własności – z tą wszakże 
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różnicą, że do DNA nowych organizmów nie są wstawia-
ne żadne obce geny. Pożądane własności muszą już być 
obecne już w materiale dziedzicznym rośliny, żeby je prze-
kazać poprzez krzyżowanie205.

Nowoczesne rolnictwo jest potężną, obejmującą cały 
świat gałęzią biznesu. Tylko przemysł nasienniczy uzyskał 
w roku 2009 obrót 36,5 mld dolarów, a jeszcze wyższy 
był obrót środkami ochrony roślin (40,5 mld) i nawoza-
mi sztucznymi (85 mld). We wszystkich trzech sektorach 
prowadzi się bardzo intensywne badania. Tak więc oba 
niemieckie giganty w dziedzinie ochrony roślin, Bayer 
i BASF, inwestują w tym zakresie rocznie około miliar-
da euro na badania i rozwój. W sumie wydanych zostało 
w roku 2009 na żywność około 4 bilionów dolarów. Po-
pyt w nadchodzących dziesięcioleciach będzie dalej silnie 
wzrastał. Ponieważ zaś obszary rolnicze można rozszerzyć 
tylko w ograniczonym zakresie, więc wzrasta nacisk na to, 
by z każdego hektara ziemi uprawnej i z każdego zwierzę-
cia osiągać więcej zysku. W każdym razie ma to miejsce 
dopóty, dopóki uprawa paszy nie zostanie zastąpiona bez-
pośrednią uprawą żywności roślinnej. Nowoczesna, pro-
wadzona metodami naukowymi uprawa roślin i hodowla 
zwierząt jest przy tym tylko kodem dostępu do szeroko 
rozwartego wachlarza zastosowań metod biotechnicz-
nych. Otwierają się wciąż nowe możliwości upraw dzięki 
gwałtownym postępom w odcyfrowywaniu i dokonywa-
niu nowych kombinacji genomów.

205 Zob. www.bdp-online.de/de/Pflanzenzuechtung/Methoden/Smart_ 
Breeding/. 
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najpierw żarcie, pOtem mOralnOść?
Najpierw żarcie, potem moralność

Bertolt Brecht, Opera za trzy grosze

Niezależnie od tego, jak bardzo intensyfikowane jest 
rolnictwo, jest ono w nader istotny sposób związane ze 
zwyczajami w odżywianiu wzrastającej ludności świata. 
Im wyższa jest konsumpcja mięsa, tym większy nacisk 
na powierzchnie uprawne. Aktualnie już 50% światowej 
produkcji roślinnej idzie na produkcję mięsa i produk-
tów mlecznych. Ten udział będzie przypuszczalnie jesz-
cze wzrastał. Według prognozy FAO z roku 2009 popyt 
na żywność pochodzenia zwierzęcego wzrośnie do roku 
2050 o ok. 70%, czyli o przeszło dwukrotnie więcej w po-
równaniu ze wzrostem ludności świata. Przyczyna tego 
widoczna jest jak na dłoni: wraz ze wzrostem dochodów 
wzrasta również konsumpcja mięsa, ryb i produktów 
mlecznych, w każdym razie aż do pewnego stopnia nasy-
cenia. Wraz z tym, jak ogólnie biorąc wraz z poziomem 
dobrobytu wzrasta świadomość ekologiczna, nadmierne 
spożycie mięsa wśród wykształconych warstw wysoko 
uprzemysłowionych krajów coraz bardziej popada w nie-
łaskę – chociaż utrzymuje się na wysokim poziomie. Pod-
czas gdy np. roczna konsumpcja mięsa na głowę w Niem-
czech pomiędzy 1991 a 2008 r. zmalała z 97,4 do 88,5 kilo-
gramów, ogólnie gwałtownie rosła, zwłaszcza na rynkach 
wschodzących. Prekursorami są tu również Chiny, Indie 
i Brazylia. W roku 2005 na kraje te przypadało około 2/3 
całej produkcji mięsa poza krajami uprzemysłowionymi. 
W okresie między 1980 a 2002 r. konsumpcja mięsa na 
głowę w krajach rozwijających podwoiła się – z 14 do 28 



291

kilogramów206. Odpowiednio wzrasta zapotrzebowanie 
na paszę. Odbywa się to kosztem uprawy podstawowych 
produktów żywnościowych, a więc podaż kalorii dla bied-
niejszych grup ludności świata się zmniejsza.

Strata kalorii, która powstaje w wyniku zużycia zboża 
na paszę dla zwierząt – zamiast jego bezpośredniego wy-
korzystania jako pożywienia dla ludzi – odpowiada rocz-
nemu zapotrzebowaniu 3,5 miliarda ludzi. Do produkcji 
1 kalorii mięsa potrzeba w Niemczech przeciętnie 7 ka-
lorii roślinnych. W przypadku wołowiny nakład wynosi 
w zależności od warunków produkcji od 6 do 20 kalorii 
roślinnych, w przypadku drobiu – od 2 do 4. Sposób od-
żywiania bogaty w mięso wymaga więc o wiele większej 
powierzchni uprawnej niż to jest w przypadku odżywia-
nia wegetariańskiego. Wraz z produkcją mięsa wzrasta 
również w rolnictwie zużycie wody i energii oraz emisja 
gazów cieplarnianych. Ponieważ wielką część dzisiejszych 
pastwisk wykorzystuje się już ponad miarę, karczowane są 
lasy, żeby można było rozszerzyć hodowlę bydła. Równo-
legle stale się podnosi wydajność zwierząt hodowlanych: 
skoro liczba zwierząt użytkowych z powodu ograniczonej 
przestrzeni nie może dowolnie wzrastać, więc pojedyn-
cze zwierzę musi dostarczać więcej mięsa lub mleka. Jego 
przeobrażenie w czworonożną biomaszynę jest tylko kon-
sekwencją tego wzrastającego parcia na produkcję.

Podczas gdy w latach 50. jedna krowa mleczna dawa-
ła mniej więcej 640 litrów mleka rocznie, do roku 2011 
przeciętna wzrosła do około 8173 litrów. Rekordzistki dają 
rocznie 10 tys. litrów mleka i więcej. To jest średnio pra-
wie 30 litrów dziennie – ilość, która skrajnie wyniszcza 

206 Zob. www.brot-fuer-die-welt.de/downloads/niemand-isst-fuer-sich-
allein/kampagnenblatt_fleischkonsum.pdf. 
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organizm krowy. Wypas stał się już wyjątkiem, przewa-
żającą większość około 4 milionów krów w Niemczech 
trzyma się w boksach. Zamiast na trawiastej ziemi stoją 
one na betonie. Zwierzęta ukierunkowywano w sposób 
systematyczny na wysoką wydajność. Ma to swoją cenę. 
Stają się one bardziej podatne na choroby, ich płodność się 
zmniejsza, wcześniej umierają. ¼ zwierząt zostaje przed-
wcześnie zarżnięta z powodu chronicznego zapalenia wy-
mion. Statystycznie biorąc krowy mleczne stają się stare 
już w wieku 5 lat. Ich odchów trwa 2 lata, następnie rodzą 
średnio 3 cielęta, po czym są zamykane i wędrują do rzeź-
ni. Nowoczesna obora na 1000 zwierząt jest w znacznej 
mierze zautomatyzowaną fabryką. Dojenie przejmują ro-
boty, nadzór nad zwierzętami sprawowany jest za pomocą 
czujników i kamer. Kurniki osiągają rząd wielkości 100 tys. 
kur, świnie hodowane są w mega chlewniach mieszczą-
cych po kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Kiedy ulegnie awarii 
wentylacja – masowo zdychają. Żeby uniknąć wybuchu 
chorób, do paszy dodawane są antybiotyki. Przy hodowli 
kur niosek rocznie „usuwa się” około 50 milionów kurcza-
ków płci męskiej jako bezużyteczny odpad. Nie przydają 
się one jako drób, ponieważ kury nioski nie zostały wyho-
dowane w tym celu, żeby wytwarzać mięso207. 

Przeszło 100 lat temu Upton Sinclair opisał w swojej 
słynnej powieści Grzęzawisko warunki w rzeźniach Chi-
cago. Wówczas na taśmach produkcyjnych Union Stoc-
kyards produkowano około 80% mięsa, które spożywała 
Ameryka. W tym ziemskim piekle zatrudnionych było 25 

207 Dokumentacja niemieckiej publicznej radiofonii i telewizji dotycząca 
Wiesenhof, największego europejskiego koncernu drobiowego, rzuca 
wiele światła na przemysłową hodowlę zwierząt, www.mediathek.daser-
ste.de/sendungen_a-z/799280_reportage-dokumentation/8068044_ard-
-exclusiv-das-systemwiesenhof. 
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tys. robotników. W latach 20. w Chicago zarzynano rocz-
nie 13 milionów świń i bydła. Mięso przerabiane było na 
konserwy albo rozwożone na cały kraj w wagonach-chłod-
niach. Hodowla bydła, przetwórstwo mięsa i konsumpcja 
rozdzielały się na dokładnie oddzielone od siebie światy. 
Można było rozkoszować się stekiem albo peklowaną wo-
łowiną i abstrahować przy tym od tego, jak zwierzęta były 
hodowane, transportowane i zarzynane. Od tego czasu 
zaostrzono przepisy higieniczne i ustalono dolną granicę 
standardów obowiązujących przy hodowli zwierząt. Ale 
w podstawowej strukturze uprzemysłowionej produkcji 
mięsa nic się nie zmieniło. Zwierzęta stały się wyłącznie 
czynnikami procesu produkcyjnego, które mają przyno-
sić maksymalny zysk możliwie małym kosztem. Jednak 
oskarżanie o to jedynie przemysłu mięsnego nie byłoby 
wolne od hipokryzji. Jego ukrytymi kompanami są kon-
sumenci. Kto często, w dużych ilościach i po niskiej cenie 
chce mieć na talerzu mięso i kiełbasę, nie powinien ża-
lić się na masową hodowlę zwierząt. W jaki inny sposób 
mogłoby funkcjonować zaopatrzenie miliardów miejskich 
konsumentów, którzy są abonentami kurczaków, hambur-
gerów i steków? Kto zgadza się z tym, że również zwierzę-
ta mają swoją godność, musi zmienić swoje odżywianie. 
Nie wynika z tego w sposób nieodparty ogólna rezygnacja 
z produktów mięsnych. Jeśli zwierzęta hoduje się w spo-
sób odpowiadający potrzebom gatunku i postępuje się 
z nimi przyzwoicie, możemy nawet je jeść. Ale podaż kieł-
basy i mięsa staje się wówczas mniejsza, a ich ceny wyższe.

Podsumowując, odżywianie ukierunkowane bardziej 
na zboże, rośliny strączkowe, warzywa i owoce daje wie-
lorakie korzyści. Przyczynia się do zwiększenia bezpie-
czeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się, 
pomaga w ograniczeniu zmiany klimatu, oszczędza glebę 
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i umożliwia hodowlę zwierząt dostosowaną do potrzeb 
gatunku. Rzadko zmiana naszego codziennego zachowa-
nia ma tak wiele sensu. A przy tym jedzenie mniejszej 
ilości mięsa nie jest bynajmniej czystym aktem miłości 
bliźniego: czynimy w ten sposób coś dobrego także dla sie-
bie. W Ameryce i Europie nadmierna konsumpcja mięsa 
stała się problemem zdrowotnym najwyższej wagi. Bada-
nia medyczne wykazują związek chorób cywilizacyjnych 

– takich, jak rak, cukrzyca, zawał serca – z pochłanianiem 
wielkich ilości mięsa i kiełbasy. Tu faktycznie obowiązuje 
zasada: mniej oznacza więcej. Dla rosnącej liczby ludzi 
nie ma już znaczenia sentencja Bertolta Brechta, że głod-
nych żołądków nie nasycą umoralniające kazania. Może-
my sobie pozwolić na to, żeby przy jedzeniu nie zapomi-
nać o moralności.

dygresja: witaminy dla biednych

W obliczu wzrastających roszczeń wobec rolnictwa jako 
dostawcy żywności, surowców rolniczych i roślin stano-
wiących źródło energii Rada Bio-Ekonomiczna Rządu 
Federalnego stawia przede wszystkim na zwiększenie 
wydajności rolniczej. Do oczekiwanych innowacji nale-
ży „wyhodowanie roślin i zwierząt o wyższej wydajno-
ści i specyficznych własnościach, włącznie z zawartością 
składników wspierających zdrowie”. Podpada pod to wy-
hodowanie roślin z wyższą zawartością protein, witamin 
i mikroelementów (np. żelaza i cynku), jak też wzbogaca-
nie pokarmu przez przemysł spożywczy. Ma to poprawić 
jakość żywności około 3 miliardów ludzi, które obecnie 
głodują albo cierpią na niedożywienie. Głodują oni bynaj-
mniej nie z powodu absolutnego niedoboru żywności, ale 
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właśnie dlatego, że są biedni. Błogosławieństwa techniki 
żywnościowej w zasadzie mogłyby temu zapobiec. Ryn-
kiem zbytu dla wzbogaconych jogurtów, koktajli i wszel-
kiego rodzaju suplementów diety nie są fawele, slumsy 
i dzielnice nędzy tego świata, lecz żyjące w dobrobycie 
klasy średnie. Żeby skorygować tę niewłaściwą alokację, 
wybitny prospołeczny przedsiębiorca Muhammad Yunus, 
sławny dzięki swojemu bankowi udzielającemu mikro-
kredytów i za sprawą przyznanej mu pokojowej nagrody 
Nobla, założył wspólne przedsiębiorstwo z francuskim gi-
gantem spożywczym Danone. Rozwinął wraz z nim pro-
dukcję niedrogiego jogurtu z domieszką żelaza, witamin, 
wapnia, jodu i cynku. Miało to zapobiegać niedożywie-
niu, na które cierpi połowa dzieci w Bangladeszu. Bilans 
projektu jest ambiwalentny. W sprawozdaniu magazynu 
Wirtschaftswoche czytamy: „Grameen Danone zbudował 
fabrykę w Bogra, na zachód od Dhaka, stworzył sieć han-
dlową i wyszkolił sprzedawczynie, które chodziły z jogur-
tem Shokti Doi od drzwi do drzwi. Początkowo wszystko 
zapowiadało się dobrze. Gdy jednak począwszy od roku 
2006 ceny mleka na świecie rosły, cała kalkulacja projektu 
wzięła w łeb. Yunus dokonał podwyżki cen, bo w końcu 
prospołeczne przedsiębiorstwo nie jest organizacją do-
broczynną. Wskutek tego sprzedaż spadła na terenach 
wiejskich nawet o 80%. Grameen Danone w większej czę-
ści cofnął podwyżkę cen, ale zmniejszył kubek jogurtu. 
Jednak – po 4 latach – prospołeczne przedsiębiorstwo jest 
i tak na granicy rentowności.”208 Jaka płynie stąd dla nas 
nauka? Również przedsiębiorstwa pożytku publicznego, 
które inwestują swoje zyski w rozszerzenie albo poprawę 

208 Zob. www.wiwo.de/unternehmen/muhammad-yunus-der-nimbus-des-
nobelpreistraegers-verblasst-seite-2/5234936-2.html. 
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swojej produkcji, nie są w stanie uchronić się przed za-
wirowaniami rynku światowego. Nawet one nie mogą 
uniknąć przerzucania na swoich klientów rosnących cen 
surowców rolnych i energii. Jednak w tym modelu bizne-
sowym zawarta jest szansa stworzenia dla biednych moż-
liwości zatrudnienia i poprawy ich wyżywienia poprzez 
zredukowanie kosztów opakowań, reklamy, sprzedaży, jak 
też udziału w zysku właścicieli kapitału, co pozwoliłoby 
obniżyć ceny. Prospołeczne przedsiębiorstwa i towarzy-
stwa są elementem walki z niedożywieniem.

wOda, wOda!

Jednym z wielkich wyzwań dla rolnictwa w nadchodzą-
cych dziesięcioleciach jest deficyt wody. Rolnictwo zuży-
wa dużo wody, a intensywne rolnictwo – jeszcze więcej. 
Na suchych obszarach podnoszenie plonów wiąże się ze 
sztucznym nawadnianiem. Jednocześnie w wielu miej-
scach z powodu wieloletniej nadmiernej eksploatacji ob-
niżył się poziom wód gruntowych. Renomowane czasopi-
smo naukowe Nature zamieściło sprawozdanie na temat 
projektu badawczego, w ramach którego badanych było 
800 zasobów wód gruntowych w skali świata. Z tego 20% 
było już mocno wyczerpanych. Do dotkniętych tym pro-
blemem okolic należą delta Nilu, północne Indie, Paki-
stan i Kalifornia209. Podstawy istnienia 1,7 miliarda ludzi 
są zagrożone przez topniejące zapasy wody. Zmiana kli-
matu jeszcze bardziej zaostrzy deficyt wody w wielu re-
gionach. Strefy posuchy i suszy rozszerzają się. Przedsmak 

209 Joachim Müller-Jung, „Kränkelnde Krume”, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung z 22.08.2012, s. N1.
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tej przyszłości przeżyły Stany Zjednoczone w lecie 2012, 
kiedy odnotowane zostały najwyższe temperatury od po-
czątku zapisywania danych dotyczących pogody w roku 
1895. W strefie zboża Środkowego Zachodu uschło żniwo 
w rekordowym czasie. Szczególnie podatne na ekstremal-
ne warunki pogodowe są monokultury. Niedobory w USA, 
które pokrywają ¼ światowego eksportu, doprowadziły do 
bezprzykładnego wzrostu cen pszenicy na rynku świato-
wym – z 5,60 $ za (mniej więcej) 36 litrów w maju do 8,60 $  
w lipcu. Dla milionów ludzi oznacza to jeszcze skromniej-
sze racje żywnościowe.

Przyszły wzrost produkcji rolnej w żadnym razie nie 
może iść w parze z proporcjonalnym zwiększaniem zu-
życia wody. Nie wystarczy na to rezerw, zwłaszcza że rol-
nictwo konkuruje ze wzrastającym zużyciem wody w mia-
stach. Znaczy to, że użytkowanie wody w rolnictwie musi 
być zdecydowanie bardziej efektywne. Z każdego metra 
sześciennego świeżej wody musi w przyszłości być wy-
gospodarowany wyższy plon. Ernst Ulrich von Weizsäc-
ker i jego zespół autorów wskazują liczne przykłady na to, 
jak zużycie świeżej wody można obniżyć o rząd wielkości 
od 50 do 80%: bardziej efektywna technika nawadniania, 
lepsze gromadzenie wody deszczowej za pomocą syste-
mu drenów, ulepszone oczyszczanie zużytej wody to tyl-
ko niektóre hasła210. Według danych WWF (World Wide 
Fund for Nature – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) 
w Indiach w ramach pilotażowych projektów dla kilku ty-
sięcy drobnych chłopów udawało się zredukować zużycie 
wody o połowę211.

210 Weizsäcker i in., Faktor Fünf, s. 169 i n.
211 Zob. www.umweltdialog.de/umweltdialog/branchen/2012-08-17_Inten-

sive_Hochleistungs-Landwirtschaft_versagt_in_Trockenzeiten.php. 
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Według wspólnego studium światowej Organizacji 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wiodącym 
w skali światowej krajem w technologiach oszczędzania 
wody na suchych obszarach jest Izrael. Jeszcze przed 30 
laty 70% całego zużycia wody przypadało na izraelskie 
rolnictwo. Dzisiaj jest to – pomimo wzrastającej produk-
cji – już tylko 52%. Wielki udział ma w tym ponownie 
oczyszczana zużyta woda. Otóż praktykowana na całym 
świecie, szczególnie efektywna technika nawadniania za-
częła się w Izraelu od obserwacji inżyniera Simchy Blas-
sa: otóż rzuciło mu się w oczy na pustyni Negew drzewo, 
które było silniejsze niż sąsiednie drzewa. Kiedy zbadał 
bliżej sprawę, stwierdził, że drzewo to otrzymuje kropla 
po kropli wodę z nieszczelnego wodociągu. Dzisiaj firma 
Nefatim, którą założył w roku 1965, żeby wykorzystać to 
spostrzeżenie, uznawana jest za światowego pioniera na-
wadniania kroplowego. Ma ona 2,4 tys. pracowników i zaj-
muje się systemami nawadniania w 112 krajach. Chodzi 
tu więc o ekologiczny i ekonomiczny sukces212. Nawadnia-
nie kroplowe ogranicza stratę wody w wyniku parowania 
i wsiąkania, a zarazem zapobiega wypłukiwaniu z gleby 
substancji odżywczych. Praktyczne doświadczenia poka-
zują, że za pomocą tej techniki zapotrzebowanie na wodę 
ograniczone zostaje o 30 do 70%, a plony mogą wzrosnąć 
nawet o 90%. Istnieje ona zarówno jako oparty na wy-
sokiej technice proces sterowany komputerowo, jak też 
w tańszej wersji z użyciem najprostszych elementów, do-
stępnej nawet dla biednych chłopów w krajach rozwija-
jących się. Paradoksalnie, praktykowane w wielu krajach 

212 Zob. www.oeig.at/oecd-israelische-landwirte-verbrauchen-am-wenigsten- 
wasser/. 
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subwencjonowanie cen wody nie sprzyja wprowadzaniu 
takich oszczędnościowych technik. Żeby potrzebne inwe-
stycje stały się rentowne, ceny wody muszą się zbliżać do 
faktycznych kosztów i powinny być zróżnicowane w spo-
sób progresywny, jak to już jest praktykowane w Izraelu. 
Dopiero wtedy powstaną bodźce do efektywnego wyko-
rzystywania skąpych zasobów wody – kolejny przykład na 
to, jak bardzo efektywność wykorzystania zasobów zależy 
od ramowych warunków politycznych i gospodarczych213.

rekultywacja

W porównaniu z miliardami, które inwestuje się w hodo-
wanie bardziej wydajnych odmian roślin, w dziedzinie gle-
boznawstwa jak dotąd zbyt mało się dzieje. Największym 
niebezpieczeństwem dla bezpieczeństwa żywnościowego 
jest przy tym – obok grożącego deficytu wody – postępu-
jąca utrata żyznych gleb. I na odwrót, jeżeli chodzi o pod-
niesienie plonów, największy potencjał tkwi w melioracji 
gruntów. Grunt orny jest w dosłownym sensie podstawą 
ludzkiej cywilizacji. Jego żyzność zależy w decydującym 
stopniu od zawartych w glebie (łac. humus) organicznych 
substancji. Według danych Organizacji Narodów Zjed-
noczonych do Walki z Pustynnieniem (UNCCD) rocznie 
ubywa około 24 miliardów ton żyznej gleby, a 12 milionów 
hektarów ziemi zamienia się w obszary pustynne. Zagra-
ża to podstawom egzystencji około 1,5 miliarda ludzi. Są 
przede wszystkim trzy czynniki, które powodują utratę 
żyznych gleb: gwałtowna urbanizacja, zasolenie sztucz-
nie nawadnianych gleb i powolna erozja gleby wskutek 

213 OECD Publishing, OECD-Umweltausblick bis 2030, 2008, s. 306. 
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intensywnej obróbki maszynowej. Silnie wzrastający po-
pyt na produkty rolne nie pozwala zahamować procesu 
utraty gleby. Celem musi być odzyskiwanie (rekultywa-
cja) gruntów ornych i pastwisk, a także rewaloryzacja 
zagospodarowanych powierzchni w celu podwyższenia 
żyzności gleby. Jednocześnie regeneracja biologicznie ak-
tywnej próchnicy jest czynnikiem o centralnym znaczeniu 
w walce ze zmianą klimatu: według amerykańskiego fizyka 
Freemana J. Dysona przyrost warstwy próchnicy o jeden 
milimetr wiąże trzy razy tyle CO2, ile wyemitowała ludz-
kość w roku 2010214.

Przy rekultywacji ziemi kluczową rolę odgrywa ponow-
ne zalesienie. Drzewa są błogosławieństwem dla planety. 
Wiążą one dwutlenek węgla, wytwarzają tlen, magazynują 
wodę deszczową, przeciwdziałają erozji gleby i dostarczają 
naturalnego nawozu dla odtworzenia warstwy próchnicy. 
Są one zarazem czynnikiem gospodarczym o pierwszo-
rzędnym znaczeniu. Dostarczają drewna jako materiału 
budowlanego i nośnika energii, surowców takich jak ko-
rek lub żywica, owoców, ziół i roślin leczniczych215. Bada-
nie „ekologicznych funkcji” europejskich lasów pokazało, 
że wiążą one rocznie około 870 milionów ton dwutlenku 
węgla; odpowiada to 10% emisji gazów cieplarnianych 
państw europejskich. Tylko w roku 2010 dostarczyły one 
578 milionów metrów sześciennych drewna o wartości 
21,1 miliardów euro216.
214 Freeman J. Dyson, Heretical Thoughts about Science and Society, Virginia 

2007, cyt. wg Carlo Jaeger, Wachstum – wohin?, s. 59.
215 „Why trees matter”, www.nytimes.com/2012/04/12/opinion/why-trees-

matter.html?src=me&ref=general. Jedną z niekonwencjonalnych idei 
Dysona jest propozycja przyspieszenia wzrostu drzew za pomocą 
techniki genetycznej w celu związania większej ilości CO2.

216 Zob. www.foresteurope.org/filestore/foresteurope/Publications/pdf/Sta-
te_of_Europes_Forests_2011_Report.pdf. 
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„Agroleśnictwo” jako kombinacja leśnictwa i rolnictwa 
jest bardzo obiecującą drogą do poprawienia jakości gleby. 
W tropikach szeroko rozpowszechniona jest wielopiętrowa 
gospodarka obejmująca byliny, krzewy i drzewa. Odkry-
wają ją właśnie również gospodarze w Niemczech. Rzędy 
drzew pomiędzy polami powstrzymują wiatr, wiążą wodę, 
przyciągają ptaki, chrząszcze i mikroorganizmy, roztaczają 
cień i dostarczają owoców oraz drewna. Opadające jesienią 
liście nawożą glebę217. W rejonie Sahelu na nowo sadzi się 
w wielkiej ilości tradycyjne afrykańskie „drzewo nawozo-
we” (faidherbia albida), którego liście są szczególnie boga-
te w azot. Jego korzenie długości przeszło 20 metrów czer-
pią substancje odżywcze i wodę z warstw leżących głęboko 
pod powierzchnią ziemi. „Drzewo nawozowe” przyczyniło 
się do tego, że obszary rolnicze na powrót się powiększają, 
w samej tylko republice Niger o około 250 tys. hektarów 
rocznie. W minionych 20 latach zalesionych zostało po-
nownie 5 milionów hektarów. Tony Rinaudo, ekspert do 
spraw rolnictwa Hilfsorganisation „World Vision”, określa 
to jako „największą (pozytywną) zmianę środowiskową 
w Afryce zachodniej, o ile nie w całej Afryce”218. Drzewa 
mogą zastępować nawóz sztuczny, który jest niedostęp-
ny dla wielu drobnych chłopów, poprawiają żyzność gleby 
i plony. Dlatego Światowe Centrum Agroleśnictwa w Na-
irobi rozpoczęło wielkie programy szkoleniowe w Mala-
wi, Tanzanii, Mozambiku, Zimbabwe i Zambii, którymi 

217 Modelowy projekt brandenburskich towarzystw rolniczych Las opi-
sany jest w reportażu Volkarta Wildermutha dla pierwszgo programu 
niemieckiego radia, zob. www.dradio.de/dlf/sendungen/wib/1811734/
drucken/. 

218 Cyt. wg sprawozdania w pierwszym programie niemieckiego radia 
z 9.08.2012: „Rośliny jako środek przeciw pustynnieniu”, www.dradio.
de/dlf/sendungen/forschak/1525198. 
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objętych zostało 400 tys. chłopów. Również przy uprawie 
kawy okazało się skuteczne łączenie kawowców i drzew, 
a drzewa na pastwiskach podnoszą mleczność krów.

Również sposób obróbki gleby może sprzyjać erozji gle-
by, albo ją powstrzymywać. Przedmiotem krytyki stała się 
zwłaszcza głęboka orka, przy której górna warstwa gleby jest 
odwracana i silnie spulchniana, a resztki roślinne i chwasty 
zakopywane mniej więcej na głębokość 25 centymetrów. 
Otwarta gleba łatwo wysycha, staje się podatna na erozję, 
traci z biegiem lat swoją organiczną substancję. Alterna-
tywą jest zachowawcza obróbka gleby. Zamiast orać glebę, 
spulchnia się ją tylko. Przy tak zwanym siewie bezpośrednim 
całkowicie rezygnuje się ze spulchniania gleby. Specjalne 
siewniki wycinają już tylko wąskie szczeliny w glebie i za-
siewają w nich nasiona na głębokości kilku centymetrów219. 
W miejscach, gdzie testowano zachowawczą obróbkę gleby, 
stwierdzono po latach wzbogacanie się w substancję orga-
niczną rzędu nawet do jednej tony węgla na hektar rocznie. 
Tymi metodami wiąże się więc dodatkowo CO2 w glebie. 
Niezawodnym znakiem poprawy jakości gleby jest większa 
ilość dżdżownic. Na polach zaoranych było ich mniej więcej 
30 do 40 sztuk na metr kwadratowy, natomiast tam, gdzie 
był zastosowany siew bezpośredni, aż do 200. Dżdżownice 
przenoszą resztki roślinne do podglebia, podwyższają wil-
gotność gleby i przyczyniają się do większego zagęszczenia 
mikroorganizmów. Tworzą one głębokie na dwa metry sys-
temy kanałów, dzięki którym woda lepiej wsiąka. Również 
korzenie roślin mogą głębiej wnikać w glebę, a tym samym 
sięgać do leżących głębiej zasobów wody. Czyni to je bar-
dziej odpornymi na suszę. Wyższa aktywność biologiczna 

219 Jest to opisane bliżej w reportażu dla pierwszego programu niemieckiego 
radia pod tytułem „Czarna rewolucja”, emitowanym 13.05.2012: www.
dradio.de/dlf/sendungen/wib/17556910/. 
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gleby umożliwia wyższe plony. Podczas gdy w Niemczech 
jak dotąd zachowawcza obróbka gleby wprowadzana jest 
dość powoli, za jej pioniera uważa się Brazylię. Tam zasie-
wa się bezpośrednio na niecałej połowie gruntów ornych, 
resztę obrabia się kultywatorami i innymi zachowawczymi 
metodami220. Również uprawa roślin wieloletnich sprzyja 
biologicznej aktywności gleby i wzbogaca ją w azot i tlen. 
Potrzeba zapewne jeszcze lat intensywnej pracy, żeby wy-
hodować wieloletnie odmiany zbóż.

Inną drogą podnoszenia żyzności gleby jest zastoso-
wanie jako nawozu odpadków organicznych. Szczególnie 
interesującym wariantem jest wytwarzanie „terra preta” 
(czarnej ziemi). Nazwy tej w jej pierwotnym znaczeniu 
używa się w odniesieniu do szczególnie bogatej w próch-
nicę gleby występującej w Amazonii, spuścizny po wcze-
snej indiańskiej wysokiej kulturze. Odpady biologiczne, 
ekskrementy, kości i innego rodzaju materiał organiczny 
były mieszane z węglem drzewnym i poddawane fermen-
tacji w wielkich dzbankach glinianych za pomocą bakterii 
kwasu mlekowego. Powstawała z tego jedna z najżyźniej-
szych gleb Ziemi. Gdyby udało się odtworzyć ten proces 
za pomocą nowoczesnych metod, można by w ten sposób 
wytwarzać gleby w najwyższym stopniu bogate w próch-
nicę, rekultywować nimi wyjałowione gleby i uzyskiwać 
znacznie wyższe plony. Jako materiał do wytwarzania 

„terra preta” nadają się np. organiczne odpadki z gastro-
nomii, przetwórstwa spożywczego i prywatnych gospo-
darstw domowych. Czarną ziemię można więc wytwarzać 
w pobliżu miast i przeznaczać do uprawy ogrodów i farm 
w otoczeniu miast – interesująca perspektywa dla „urban 
farming”, wchodzącego w modę na całym świecie.

220 Dane zaczerpnięte z „Czarnej rewolucji”, tamże.
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agrOparki

Równolegle rozwija się nowy szczebel rolnictwa zorga-
nizowanego w sposób przemysłowy. Hasła brzmią: agro-
parki i „Metropolitan Food Cluster”. Odpowiadają one za 
integrację szerokiego wachlarza produkcji rolnej i prze-
twórstwa w centrach rolniczo-przemysłowych, które zlo-
kalizowane są w otoczeniu miast. Celem jest maksymali-
zacja efektów synergicznych i minimalizacja transportu. 
Przestrzenna i funkcjonalna integracja produkcji roślin, 
ogrodnictwo, hodowla zwierząt i dalsze przetwórstwo 
idzie w parze ze spadkiem zużycia wody i energii, ograni-
czeniem zużywanej powierzchni i zmniejszeniem emisji. 
Dzięki temu otwiera się szansa odwrotu od dawnej for-
muły, zgodnie z którą rolnictwo przemysłowe wiąże się 
nieuchronnie z coraz większymi obciążeniami dla środo-
wiska. Agroparki są obecnie tematem aktualnym na całym 
świecie, a przede wszystkim w krajach rozwijających się, 
z szybko rosnącymi miastami, którym trzeba zapewnić 
możliwie najbardziej efektywne zaopatrzenie w produk-
ty rolne. W ramach wielkiego projektu rozwoju portu 
i przemysłu w chińskim mieście Caofeidian planowane 
jest agrocentrum, która ma zatrudniać 10 tys. ludzi. Łą-
czy ono w sobie szklarnie, hodowlę zwierząt, mleczarnie, 
farmy rybie, zakłady przetwórcze i urządzenia logistyczne 
z badaniem i kształceniem221. 

Korzyści kombinacji uprawy roślin, akwakultury i pro-
dukcji zwierzęcej w agroparkach usytuowanych w pobliżu 
miast widoczne są jak na dłoni: zużycie odpadków jako 
nawozu albo do wytwarzania bioenergii, zintegrowane 

221 Zob. Strona internetowa Wageningen University & Research Center, 
www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Dossiers/Metropolitan+Food+Clus
ters+en+Agroparks/. 
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zaopatrzenie w energię i w wodę, profesjonalne obcho-
dzenie się ze ściekami, skoncentrowane wprowadzanie na 
rynek, skrócenie drogi transportu. Również kwalifikacje 
potrzebnych pracowników się podnoszą – oprócz nadal 
niezbędnej pracy ręcznej trzeba zatrudniać techników 
i inżynierów, biologów, weterynarzy i ekonomistów. Wraz 
z kwalifikacjami i zarobkami wzrasta również ponownie 
prestiż pracy w produkcji rolniczej. Skupienie w agro-
przemysłowych centrach redukuje potrzebę powierzchni 
w porównaniu z rozległym przestrzennie tradycyjny rol-
nictwem. Dzięki temu można chronić (albo odtwarzać) na-
turalne krajobrazy, które nie są podporządkowane ludzkie-
mu pożytkowi. Skupienie umożliwia wyższe plony z jed-
nostki powierzchni; w ten sposób jest ono też odpowiedzią 
na problem, jak zwiększać produkcję rolną bez zamiany na 
ziemię orną ostatnich naturalnych obszarów lądu.

Szklarnie są tradycyjną formą niezależnej od miejsca 
produkcji roślin i warzyw. W Holandii są one już od daw-
na prowadzone w sposób fabryczny. Wśród ekologów 
jak dotąd nie cieszyły się one dobrą sławą – uważane są 
za kwintesencję energochłonnego rolnictwa. Natomiast 
nowa generacja szklarni jest wręcz przykładem efektyw-
ności wykorzystania zasobów przez technikę. Pracują one 
w zamkniętym obiegu wodnym. Zużyta woda jest oczysz-
czana i używana ponownie. Temperaturą i wilgotnością 
powietrza steruje się komputerowo. Nadmiar energii 
słonecznej magazynuje się w ziemi i zużywa w zimie do 
ogrzewania. Paliwa kopalne zastępowane są przez sło-
neczną energię cieplną i ciepło ziemi. Podsumowując, te 
nowe formy produkcji znacznie efektywniej wykorzystują 
zasoby niż uprawa konwencjonalna. Jeśli porównać np. 
zużycie wody przy produkcji pomidorów, to na polach 
pomidorowych w Hiszpanii potrzeba około 60 litrów na 
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jeden kilogram, podczas gdy w nowoczesnych szklarniach 
holenderskich z zamkniętym obiegiem wody i energii – 
już tylko 3 do 4 litrów222.

urban farming

W nieczynnej fabryce mięsa w Chicago John Edel pracuje 
nad futurystycznym wręcz projektem wraz grupą entuzja-
stów biorących w tym udział, po większej części honoro-
wo: chodzi o produkcję żywności ekologicznej w obrębie 
miasta. Celem „The Plant” jest bezemisyjna produkcja 
świeżych warzyw i owoców. Nie w ogródkach działko-
wych albo wolnostojących szklarniach, lecz na 4 piętrach 
budynku fabrycznego. „The Plant” jest tylko jednym z wie-
lu pionierskich projektów wprowadzenia w życie idei 

„vertical farming”. „Vertical farming” oznacza wznoszenie 
rolniczej produkcji piętrowo w górę. W przyszłości nie 
będzie wieżowców biurowych i mieszkalnych, lecz wy-
sokościowce, w których produkować się będzie żywność 
i hodować ryby. Mamy zwyczaj tratować ziemię jako ko-
nieczną podstawę produkcji żywności. Faktycznie jednak 
rośliny potrzebują tylko trzech elementów: wody, światła 
i substancji odżywczych. Jeśli wykorzystuje się wodę jako 
nośnik substancji odżywczych, gleba jest zbędna. Rośliny 
stoją w substracie z naturalnego albo sztucznego materia-
łu, który jest możliwie trwały i nadaje się do ponownego 
wykorzystania, pozwala na obieg wody i światła i umożli-
wia zdrowy wzrost korzeni.

Fachowym pojęciem na określenie tej formy upra-
wy roślin bez ziemi jest „hydroponika” – forma uprawy 

222 Wykład holenderskiego eksperta do spraw rolnictwa dra Petera Smeetsa 
na kongresie na temat innowacji Fundacji Heinricha Bölla, Berlin, 
9.05.2012.
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warzyw, przy której rośliny nie zapuszczają korzeni w zie-
mię, lecz są zaopatrywane w substancje odżywcze za po-
mocą nieorganicznego substratu. Jej zalety widoczne są 
jak na dłoni: systemy hydroponiczne umożliwiają kontro-
lowane dostarczanie substancji odżywczych i nawadnia-
nie. Można w sposób optymalny sterować temperaturą 
i światłem. Cykl wegetatywny ulega skróceniu, możli-
we są wielokrotne plony. Pestycydy i herbicydy stają się 
zbędne, odpady organiczne mogą być wykorzystane na 
miejscu do produkcji energii albo jako nawóz223. Zużycie 
wody spada 10-krotnie albo więcej, zużyta woda może 
krążyć w obiegu zamkniętym i być ponownie oczyszczana. 
Krótka droga do konsumentów oszczędza energię i obniża 
koszty. Produkcja staje się niezależna od kaprysów pogody 

– okresy suszy lub burze nie wyrządzają już żadnych szkód. 
W szklarniach można niezależnie od pory roku uprawiać 
i zbierać plony; taka uprawa nie przynosi tylko jednego 
plonu rocznie, lecz można produkować w sposób ciągły. 
W rezultacie wydajność w stosunku do powierzchni wzra-
sta skokowo. Spada zużycie gleby dla pokrycia zapotrze-
bowania na żywność rosnącej się ludności miast. Według 
Dicksona Despommiera, profesora zdrowia publicznego 
Columbia University w Nowym Jorku i autora The Vertical 
Farm, na jednym akrze (0,4 ha) szklarni można wyprodu-
kować 30 razy tyle poziomek co na polu224.

223 Zob. www.hydroponische-pflanzenzucht.de/. 
224 „Vertical farm in abandoned pork plant turns waste into food”, Japan 

Times z 8.07.2012, s. 8.
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dygresja: ryba z pOmidOrami

Pięknym przykładem efektów synergii sprzężonych pro-
cesów jest projekt „Ryba w pomidorach”. Zespół badawczy 
Instytutu Ekologii Wód Śródlądowych i Rybactwa Śród-
lądowego im. Leibniza w Berlinie (IGB) rozwinął projekt, 
w ramach którego hodowane były w jednym zintegrowa-
nym bio-obiegu tilapia-okoń i pomidory. Fachowym po-
jęciem na określenie takiego pomysłu jest „akwaponika”, 
kombinacja słowna akwakultury (hodowla ryb) i „hydro-
poniki”. Interesujące jest w tej kombinacji znaczne pod-
wyższenie efektywności wykorzystania zasobów. Woda 
z basenów rybnych służy zarazem do nawadniania roślin 
i na odwrót, para wodna, która powstaje w szklarni, zo-
staje ochłodzona i odprowadzona na powrót do basenu 
rybnego. Oszczędność wody jest zdumiewająca: w tra-
dycyjnej hodowli ryb kalkuluje się 1000 litrów wody na 
kilogram ryby; konwencjonalny zakład hydroponicz-
ny potrzebuje 600 litrów wody na kilogram pomidorów. 
W zakładzie „ryba z pomidorami” wystarcza 220 litrów 
na 1 kg ryby i 1,6 kg pomidorów – oszczędność prawie 
90%. Tylko 3% dziennego zapotrzebowania na wodę musi 
być dostarczone jako świeża woda, 97% powraca jako 
woda używana. Produkty metabolizmu ryb nie trafiają 
do publicznych oczyszczalni ścieków, lecz służą jako bo-
gaty w fosfor i fosfat nawóz dla roślin. Dwutlenek węgla 
uwalniany przez ryby absorbowany jest przez liście po-
midorów i zamieniany w tlen. Zakład pracuje w sposób 
bezemisyjny, jego zapotrzebowanie na energię pokrywane 
jest dzięki wytwórni biogazu i instalacji fotowoltaicznej225. 

225 Szczegółowy projekt w formie video jest do pobrania na stronie interne-
towej Instytutu Ekologii Wód Śródlądowych i Rybactwa Śródlądowego 
im. Leibniza, www.igb-berlin.de/astafpro.html. 
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Kolejna zaleta polega na tym, że produkcję można pro-
wadzić w dowolnym miejscu, w którym zmieści się więk-
sza szklarnia. Umożliwia to bliskie klienta zaopatrzenie 
w świeże ryby i świeżo zebrane pomidory i doskonale pa-
suje do nowego trendu, jakim jest urban farming. Mały 
zakład pokazowy pracuje już na terenie „Fabryki słodu” 
w Berlinie, dwa większe są w planach – wśród nich farma 
pod dachem o powierzchni 7000 m2.226 

Jak dotąd konwencjonalne rolnictwo jest wciąż jeszcze 
tańsze niż in-house agrykultura, przede wszystkim dlatego, 
że ziemia orna kosztuje mniej niż powierzchnia budynku. 
Na koszty wpływa również to, że światło słoneczne musi 
być częściowo zastąpione światłem sztucznym. Im lepiej 
jednak w takiej miejskiej farmie udaje się wykorzystać 
energię słoneczną i zoptymalizować wewnętrzny obieg 
substancji, tym bardziej będzie ona ekonomiczna i przyja-
zna środowisku. Przyszłościową ideą są pływające szklarnie, 
zakotwiczone na bliskich od miasta jeziorach lub rzekach. 
Zadaszone ogrody, w których rosną pomidory i ogórki, nie 
są już niczym nadzwyczajnym. Następnym krokiem będzie 
instalowanie szklarni na powierzchni dachów supermarke-
tów lub biurowców. Są one ogrzewane ciepłem odlotowym 
budynku, wykorzystują do nawodnienia przefiltrowane 
ścieki i wychwytują maksymalne ilości energii słonecznej. 
Według danych Instytutu Frauenhofera do spraw Inżynie-
rii Środowiska, Technologii Bezpieczeństwa i Energety-
ki istnieje w Niemczech około 1,2 tys. milionów metrów 
kwadratowych powierzchni dachów, nie licząc budynków 
mieszkalnych. Na około 1/4 z nich mogłyby z powodze-
niem być uprawiane zioła i warzywa. Rośliny wiązałyby 
rocznie około 28 milionów ton CO2. Odpowiada to 80% (!) 

226 Zob. www.ecf-center.de/ecf-stadtfarm/. 
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emisji CO2 zakładów przemysłowych Niemiec227. Kierując 
się podobnymi zasadami, prowadzi się na całym świecie 
studia nad budową agro-wieżowców wyposażonych we 
wszystkie najbardziej wyrafinowane zdobycze nowoczesnej 
techniki energetycznej, wodnej i budowlanej. Powstające 
przy tym powierzchnie użytkowe – kilka hektarów, w za-
leżności od wysokości budynku – umożliwiają produkcję 
warzyw i roślin na wielką skalę, zwłaszcza że zbiory na jed-
nostkę powierzchni są wielokrotnie większe niż w rolnic-
twie konwencjonalnym228. 

Aż dotąd również ekolodzy mogliby się do tego przyłą-
czyć. Alarm się włącza, kiedy również kury i świnie mia-
łoby się umieszczać w pionowych farmach – idea, której 
zwolennikiem jest także cytowany już ekspert od agropar-
ków Peter Smeets229. Smeets argumentuje konsekwentnie 
z perspektywy holenderskiego przemysłu rolniczego: sko-
ro dziś eksportuje się już 80% mięsa wieprzowego, a po-
pyt wciąż wzrasta, to dlaczego nie skoncentrować hodowli 
trzody chlewnej w przemysłowo-rolniczych kompleksach 
połączonych z portem? Można by tam również importo-
waną paszę transportować wprost do silosów, zwierzę-
ta zarzynać na miejscu i ładować na chłodniowce. Tym 
samym zamiana żywych stworzeń w sam tylko materiał 
do produkcji mięsa zostaje doprowadzona do ostatecz-
ności. Z pewnością jest to perwersja, ale całkowicie kon-
sekwentna na gruncie logiki wynikającej z wzrastającej 
na całym świecie konsumpcji mięsa. Hodowla zwierząt 

227 Zob. www.fraunhofer.de/de/publikationen/fraunhofer-magazin/2012/
weitervorn_2-2012_Inhalt/weiter-vorn_2-2012_16.html. 

228 Niektóre z tych projektów przedstawione są na YouTube: www.youtube.
com/watch?v=TBrgRsjR-JQ&feature=relmfu. 

229 Zob. www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/wirtschaft/vertie-
fung/landwirtschaft/schweine.html. 
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dostosowana do potrzeb gatunku jest bowiem do zreali-
zowania tylko wtedy, gdy będzie się spożywać mniej mięsa. 
Nie można mieć dwóch rzeczy na raz: czystego sumienia 
w stosunku do zwierząt i codziennej porcji mięsa.

Pamiętajmy: urban farming nie oznacza uwioskowie-
nia miast, lecz urbanizację rolnictwa. Otwiera to całkiem 
nowe perspektywy dla samozaopatrzenia miejskich cen-
trów aglomeracyjnych w świeżą żywność. W jakim za-
kresie miejskie farmy mogą pewnego dnia zastąpić trady-
cyjne rolnictwo, pozostaje przedmiotem spekulacji. Ale 
im większe jest samozaopatrzenie miast w żywność, tym 
mniejszy nacisk na to, by na siłę rozszerzać tereny rolnicze 
oraz podnosić plony innymi sposobami. Poza tym powsta-
ją dzięki temu miejsca pracy i dochody dla rosnącej ludno-
ści miast. Zieleń na dachach poprawia mikroklimat i wiąże 
węgiel. W miejskiej uprawie owoców i warzyw nie trzeba 
się nastawiać na trwałość i wytrzymałość na transport, 
gdyż trafiają one świeże prosto na stół. Niebagatelne zna-
czenie ma też to, że spółdzielnie rolnicze, ogrody sąsiedz-
kie i lokalne rynki wzmacniają więzi społeczne w mieście. 

wstępne wniOski

Nikt nie ma patentu na rozwiązanie problemu wyżywienia 
w XXI w., lecz prowadzą do tego różne, krzyżujące się dro-
gi. Rolnictwo będzie się dalej różnicować – w ramach sze-
rokiego spektrum pomiędzy drobnochłopską produkcją 
na własne utrzymanie a centrami rolniczo-przemysłowy-
mi, rolnictwem ekologicznym i miejską agrokulturą. Rów-
nież bio-rolnictwo będzie się zmieniać. Gospodarowanie 
biologiczne nie oznacza wyrzeczenia się wiedzy, jaką daje 
nowoczesna biologia roślin, gleboznawstwo, agrotechnika. 
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Wprost przeciwnie: chodzi o optymalne wykorzystywa-
nie produktywności przyrody. Zakłada to coraz lepsze 
rozumienie procesów biologicznych. Rolnictwo jest bez-
pośrednią wymianą między człowiekiem a przyrodą. Im 
więcej wiemy o życiu gleby i biologicznych procesach 
metabolicznych, w tym bardziej stabilny sposób możemy 
kształtować tę wymianę. O tyle unaukowienie produkcji 
żywności posuwa naprzód rozwój, który zaczął się od 
wytyczenia pól, ogrodzenia pastwisk, hodowli zwierząt 
i uprawy roślin. Zawsze chodziło o to, żeby kształtować 
przyrodę. Oznacza to również emancypowanie się od za-
stanej przyrody: dzięki sztucznym systemom nawadnia-
jącym, przekształcaniu krajobrazów poprzez tworzenie 
tarasów, podnoszeniu żyzności gleby albo też uprawie 
i hodowli bardziej wydajnych roślin i zwierząt użytko-
wych. Chodzi o świadome kształtowanie przyrody. Ten 
rozwój w XXI w. ulegnie jeszcze przyspieszeniu wskutek 
rozległości i głębi badań rolniczych, jaka nigdy dotąd nie 
miała miejsca.

Byłoby zapewne błędem szukać zbawienia wyłącznie 
w wysokowydajnym rolnictwie. Znaczna większość chłop-
skich producentów na świecie to drobni chłopi; 75% po-
siada nie więcej niż dwa hektary gruntu. Bezpieczeństwo 
żywnościowe w krajach rozwijających się zależy przede 
wszystkim od wzrostu plonów w rolnictwie drobnochłop-
skim. Do tego równie ważne jak ulepszone metody uprawy 
są prawa do ziemi, możliwości transportowe, magazyny, 
korzystne kredyty i zapewnione zaopatrzenie w energię. 
Właśnie dla drobnych chłopów kultura i kwalifikacje są 
kluczem do wyższych plonów i lepszego życia. Na wszyst-
kich poziomach rolnictwa wzrasta znaczenie wiedzy sto-
sowanej dla pokrycia rosnącego popytu na wszelkiego ro-
dzaju produkty rolne.
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Rozdział 7/ 
 Transformacja energetyczna

W czerwcu 1993 r. niemieckie koncerny elektryczne na-
rzekały w doniesieniach prasowych: „Słońce, woda lub 
wiatr nawet w dłuższej perspektywie czasowej będą mo-
gły pokryć nie więcej niż 4% naszego zapotrzebowania na 
prąd.” Nie minęło 10 lat, a energia odnawialna pokrywała 
już 1/4 zużycia prądu w Niemczech. Jesteśmy w trakcie 
rewolucji energetycznej. Sygnał do rozpoczęcia dała usta-
wa o energiach odnawialnych (EEG) czerwono-zielonej 
koalicji rządzącej, która weszła w życie wiosną 2000 r. Po-
legała ona na dwóch gwarancjach, które okazały się siłami 
napędowymi transformacji energetycznej: po pierwsze za-
gwarantowane zostały na 20 lat gratyfikacje dla „zielone-
go prądu”; po drugie operatorzy sieci zostali zobowiązani 
do doprowadzania prądu z odnawialnych źródeł energii. 
Dodatkowe koszty zostały przerzucone na ogólne taryfy 
na prąd. Tym samym nastąpiło pośrednio przesunięcie 
kosztów z prądu odnawialnego na prąd z węgla i energii 
atomowej. Ustawa EEG zagwarantowała inwestorom dłu-
gotrwałą pewność dochodów. Spowodowało to zgodnie 
z regułami boom inwestycyjny. Niemcy stały się pionie-
rem energetyki wiatrowej i słonecznej. W pięciu krajach 
federalnych udział energii odnawialnej wynosi już ponad 
35%. Na czele kroczy Meklemburgia-Pomorze Przednie 
z 84% udziału energii odnawialnych, a za nią Schleswig-

-Holstein i Brandenburgia, po około 75% – wielkie tereny 
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elektrowni wiatrowych w Niemczech są już bliskie celu, 
jakim jest pełne pokrycie zapotrzebowania na prąd ze źró-
deł przyjaznych środowisku230.

Ożywienie na rynku energii odnawialnych stało się siłą 
napędową zatrudnienia: według badań federalnego mi-
nisterstwa do spraw środowiska w sektorze energii od-
nawialnych (prąd i ciepło) zatrudnionych było w roku 
2011 około 380 tys. osób – nastąpiło podwojenie liczby 
pracowników w ciągu 7 lat. Około 3/4 tych miejsc pra-
cy jest wynikiem ustawy EEG. Branża słoneczna ze 125 
tys. zatrudnionych (łącznie z rzemiosłem) znajdowała się 
na czele, ale deptały jej po piętach bioenergia i elektrow-
nie wiatrowe231. Jednak w następnym roku zatrudnienie 
w niemieckim przemyśle słonecznym gwałtownie spadło 

– Federalny Związek Gospodarki Słonecznej odnotował 
w roku 2012 ubytek 30 tys. miejsc pracy. Przyczyną były 
nadmierne zdolności produkcyjne w skali światowej, spa-
dające ceny i pozbawione konkurencji tanie oferty chiń-
skich producentów, których państwo wspiera za pomocą 
nieoprocentowanych kredytów i innych ulg. Z pośred-
niego wsparcia przez ustawę EEG czerpią korzyści także 
zagraniczne przedsiębiorstwa słoneczne i ich eksport do 
Niemiec gwałtownie wzrósł. Natomiast chińska polity-
ka wspiera w sposób planowy przemysł narodowy. W tej 

230 „Länder-Wettlauf um die EEG-Förderung”, Frankfurter Allgeneine 
Zeitung z 20.08.2012, s. 11. Artykuł analizuje redystrybucyjne skutki 
korzystne dla krajów z wysokim udziałem elektrowni wiatrowych 
i słonecznych. Dzięki EEG ukształtował się szerszy system transferowy 
między krajami federalnymi. Czerpią z niego korzyści nie tylko słabe 
finansowo kraje na północy i wschodzie republiki – również Bawaria 
z powodu wysokiej liczby elektrowni słonecznych zalicza się do krajów 
osiągających zysk netto.

231 Doniesienie prasowe BMU z 26.03.2012, www.erneuerbare-energien.de/
erneuerbare_energien/pressemitteilungen/pm/48504.php. 
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sytuacji już tylko 15% zainstalowanych na niemieckich da-
chach ogniw słonecznych pochodzi z produkcji niemiec-
kiej – 60% z Chin232. Udział niemieckich firm w rynku 
światowym zmalał z 20 do 6%. W przypadku modułów 
słonecznych jest to jeszcze 9%, w przypadku inwertorów 

– około 35%. Ceny urządzeń w ciągu 6 lat (od 2006 do 
2012) spadły niesamowicie – aż o 64%. Nie można jednak 
twierdzić, że kryzys dopadł niemiecki przemysł słoneczny 
w sposób całkiem niezawiniony. Według danych Federal-
nego Ministerstwa Gospodarki jego wydatki na badania 
i rozwój wynosiły przeciętnie jedynie 2,5% obrotu (stan 
z roku 2009). To jest, za pozwoleniem, śmiesznie mało, 
zwłaszcza dla tak młodej branży z wysokim potencja-
łem innowacyjnym i silną konkurencją międzynarodową. 
Dla porównania: w niemieckim przemyśle samochodo-
wym kwota przeznaczona na badania i rozwój wynosi 6%, 
w elektrotechnice 7%, a w farmacji – 9%. 

mechanizm pOdnOszenia cen,  
czy mOdel sukcesu?

Mimo tego rykoszetu ustawa EEG była przez długi czas 
prawdziwym sukcesem. W skali światowej prawie 100 
państw popiera rozbudowę sektora energii odnawial-
nych według tego wzorca. Niemcy ze swoją transforma-
cją energetyczną nie są bynajmniej na tej drodze samotne. 
W Europie znalazły się w tym względzie na czele państwa 

232 Dane dotyczące roku 2011. Zob. Sprawozdanie Federalnego Minister-
stwa Gospodarki i Technologii na temat sytuacji niemieckiego przemy-
słu fotowoltaicznego, kwiecień 2012, s. 3, www.bmwi.de/BMWi/Redak-
tion/PDF/B/bericht-des-bmwi-zur-lage-der-deutschen-photovoltaikindu
strie,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf. 
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skandynawskie. Dania chce pokrywać do roku 2020 z od-
nawialnych źródeł energii nie mniej niż 70% swojego zapo-
trzebowania na prąd. Kręgosłup nowego systemu energe-
tycznego stanowi siła wiatru na lądzie i morzu. W Szwecji 
energie odnawialne mają do roku 2020 dostarczać połowę 
całego zapotrzebowania na energię (prąd, ciepło, trans-
port). Współczynnik sprawności instalacji wiatrowych 
i słonecznych stale się poprawia. Równolegle obniżają 
się koszty. Energie odnawialne stały się konkurencyjne. 
Jednakże przyszłość systemu energetycznego pozostaje 
sprawą sporną. W Niemczech słychać głosy, żeby zahamo-
wać dalszą rozbudowę energetyki wiatrowej i słonecznej 
ze względu na wzrastające ceny prądu, jakoby za sprawą 
sektora energii odnawialnych. Udział w kosztach, jaki ma 
ustawa EEG, wzrósł w roku 2013 do 5,27 centów za ki-
lowatogodzinę – o 47% więcej niż w roku poprzednim. 
Dla gospodarstwa domowego ze zużyciem prądu 3,5 tys. 
kilowatogodzin dodatkowe koszty wrastają ze 125 do bli-
sko 185 euro rocznie233. Kryje się za tym przede wszyst-
kim gwałtowna rozbudowa fotowoltaiki. Powoduje ona 
wzrost udziału w kosztach, jaki ma ustawa EEG, chociaż 
ceny gwarantowane za prąd słoneczny zostały drastycznie 
obniżone234. Czy więc słuszny jest zarzut, że rozbudowa 
energetyki wiatrowej i słonecznej sprawia, że ceny prądu 
szybują w górę? Sprzeciw, Wysoki Sądzie! Kiedy przyjrzeć 
się temu ponownie, ukazuje się widok o wiele bardziej 
zróżnicowany. Między rokiem 2000, kiedy ustawa EEG 

233 Zob. FAZ-Net z 15.10.2012, www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirt-
schaftspolitik/energiepolitik/oekostrom-eeg-umlage-steigt-auf-
5-3-cent-11926353.html. 

234 Gwarantowana gratyfikacja za fotowoltaiczne instalacje dachowe 
o mocy ponad jednego megawata zmniejszyła się z 54 centów za kilo-
watogodzinę w roku 2004 do 12,85 centów w lipcu 2012 r.
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weszła w życie, a rokiem 2012 taryfa na prąd dla gospo-
darstw domowych wzrosła z 14 do niecałych 26 centów. 
Z tego na udział w kosztach, jaki ma ustawa EEG, przypa-
da jedynie 3,59 centów, tzn. mniej niż 1/3 dodatkowych 
kosztów. Za zwracającymi uwagę cenami prądu kryją się 
przede wszystkim wzrastające ceny konwencjonalnych 
nośników energii – węgla i gazu ziemnego. Bez wzrasta-
jącej podaży zielonego prądu odbijałyby się one jeszcze sil-
niej na taryfach. Na niemieckiej giełdzie prądu zbija ceny 
zwłaszcza rozbudowa fotowoltaiki. Ten efekt odciążenia 
daje w tym okresie kwotę prawie centa za kilowatogodzinę. 
Zyskują na tym zwłaszcza przedsiębiorstwa o wysokim 
zużyciu prądu.

W ogóle przemysł ma najmniejszy ze wszystkich po-
wód, żeby narzekać na rosnące taryfy na prąd z powodu 
ustawy EEG. Już czerwono-zielony rząd federalny zwol-
nił w znacznym stopniu energochłonne przedsiębior-
stwa, które biorą udział w globalnym współzawodnictwie, 
z udziału w kosztach, jaki ma ustawa EEG. Płacą one tyl-
ko 10% całej kwoty. Było to problematyczne, ponieważ 
powoduje nierówne rozłożenie obciążeń, ale jednak było 
słuszne z punktu widzenia polityki przemysłowej. Nie 
w tym rzecz, żeby wysokim rachunkiem za prąd wyganiać 
przedsiębiorstwa poza granice kraju, lecz chodzi o to, żeby 
wspierać je w dążeniu do możliwie jak najbardziej ener-
gooszczędnej produkcji. To, że Niemcy są zintegrowanym 
ośrodkiem przemysłu, w którym wytwarza się stal, alumi-
nium i chemikalia, jest podstawą dla działalności prze-
twórczej, od budowy maszyn aż do przemysłu samocho-
dowego. Pod rządami koalicji konserwatywno-liberalnej 
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krąg popieranych przedsiębiorstw znacznie się rozsze-
rzył235. Bez tych wyjątków dopłata związana z ustawą EEG 
byłaby o blisko cent niższa. Poza tym przedsiębiorstwa 
przemysłowe płacą niższe podatki od prądu, mniejsze 
opłaty sieciowe i znacznie mniejsze taryfy za prąd. Tym 
samym upada teza o tym, że główny wpływ na obciąże-
nie finansowe gospodarstw domowych i małych zakładów 
przemysłowych ma transformacja energetyczna. Te wideł-
ki należy zmniejszyć, żeby nie zagrażały akceptacji trans-
formacji energetycznej. 

Nie powinno nikogo dziwić, że pewne działy gospodarki 
próbują teraz rzucać kłody pod nogi transformacji energe-
tycznej. Żyły do tej pory całkiem dobrze z systemem ener-
getycznym, którego prawdziwe koszty przerzucone były 
na ogół. Cenom na prąd z elektrowni węglowych daleko 
było do pokrycia kosztów związanych z zanieczyszcze-
niem powietrza i zmianą klimatu. Również przemysł ato-
mowy był od początku dokarmiany wysokimi subwencja-
mi publicznymi. Narzekania ze strony gospodarki na tego 
rodzaju zapomogi trzymały się do tej pory pewnych gra-
nic; faktycznie czerpała ona z nich korzyści. To, że wielkie 
koncerny elektryczne nie są szczęśliwe z powodu ustawy 
EEG, rozumie się samo przez się: tracą one stale udziały 
w rynku. Wraz z ożywieniem na rynku prądu słonecznego 
i wiatrowego zmieniła się również gruntownie struktura 
sektora elektrycznego: urządzenia fotowoltaiczne i elek-
trownie wiatrowe znajdują się przeważnie w rękach miesz-
czan i chłopów, którzy albo sami występują jako zarządcy, 
albo mają udziały w odpowiednich funduszach. Model 
biznesu dawnych monopolistów ulega erozji. W roku 

235 Zaliczały się do nich również koncern drobiowy Wiesenhof, mleczarnie 
i zakłady komunikacji miejskiej. 
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2010 „Wielka Czwórka” (Eon, RWE, Vattenfall i EnBW) 
miała tylko 6,5% udziału w zdolności produkcyjnej prądu 
z urządzeń czerpiących energię ze źródeł odnawialnych 
zainstalowanych w całej Republice Federalnej.

To, że w krytyce ustawy EEG pobrzmiewają histeryczne 
tony i widać w niej jasno walkę o własne interesy, nie zna-
czy bynajmniej, że wszystko może pozostać tak, jak jest. 
Wspieranie energii odnawialnych trzeba zreformować i na 
nowo uporządkować cały rynek prądu – i to właśnie dla-
tego, że ustawa EEG była tak skuteczna. Miała ona doko-
nać przetasowania na rynku prądu i dać nowy impuls do 
rozbudowy sektora alternatywnych źródeł energii. Jedno 
i drugie udało się nawet lepiej, niż tego oczekiwali archi-
tekci ustawy. Do tej pory energie odnawialne wdzierały 
się na rynek prądu bazujący na paliwach kopalnych i na 
energii jądrowej. Teraz, w roku 2014, gdy mają one udział 
w rynku 27% i cel, żeby do roku 2020 pokrywać zapo-
trzebowanie na prąd przynajmniej w 40%, potrzebujemy 
nowego skonstruowania rynku energii236. 

Rewiduje się starą koncepcję „elektrycznego obciążenia 
podstawowego”, której kręgosłupem były elektrownie ato-
mowe i węglowe. Ostatnie reaktory atomowe powinny być 
odłączone od sieci najpóźniej w roku 2022; węgiel również 
ma być stopniowo wycofywany ze względu na politykę 
klimatyczną. Już teraz energie odnawialne w słoneczne 
i wietrzne dni całkowicie pokrywają zapotrzebowanie na 
prąd. Jeśli ich produkcja coraz bardziej wzrasta, trzeba za-
mykać elektrownie węglowe albo eksportować ich prąd po 
cenach, które nie pokrywają kosztów. W niektóre dni nie-
miecka giełda prądu odnotowuje nawet „negatywne ceny”, 

236 Por. 12 Thesen zur Energiewende. Ein Diskussionsbedarf zu den wichtigsten 
Herausforderungen im Strommarkt, Wyd. Agora Energiewende, Berlin 
2012.
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producenci muszą więc wypłacać odbiorcom gratyfikację. 
Z tej perspektywy nie opłaca się nawet budowa nowych 
nowoczesnych elektrowni gazowych, którymi można ste-
rować w sposób elastyczny. Ponieważ jednak energiom 
odnawialnym daleko jeszcze do tego, żeby pokrywały 
w sposób niezawodny zapotrzebowanie na prąd przez 
365 dni w roku 24 godziny na dobę, więc na najbliższym 
etapie potrzebne są jeszcze konwencjonalne elektrownie 
jako pewna elastyczna rezerwa. Pod hasłem „rynki do-
starczania zdolności produkcyjnej” dyskutuje się obecnie 
nad tym, jak powinien wyglądać system bodźców, który 
rekompensowałby koszty utrzymywania rezerwowej zdol-
ności do przesyłania energii elektrycznej. Rząd wielkości 
tej rezerwy zależy nie tylko od możliwości dostarczania 
prądu z energii odnawialnych. Tak samo ważne są postę-
py po stronie popytu: rozbudowa sektora odnawialnych 
energii i spadające zużycie energii są dwiema stronami 
tego samego medalu. Wciąż jeszcze każda zaoszczędzona 
kilowatogodzina prądu jest najlepszym sposobem zmniej-
szenia kosztów: negawat zamiast megawata237.

nOwy świat energii

Transformacja energetyczna musi obejmować produk-
cję i zużycie. Inteligentne postępowanie z energią jest 
również odpowiedzią na wzrastające ceny: wyższe kosz-
ty prądu, ropy naftowej i gazu nie muszą prowadzić do 
wyższych rachunków za energię, jeżeli podwyżki cen 

237 Pojęcie „negawata” ukuł amerykański fizyk i wizjoner ekologiczny, 
Amory Lovins. Wskazuje ono na ogromny potencjał oszczędzania 
energii, którego wykorzystanie jest z reguły lepszym sposobem 
zmniejszenia kosztów niż budowa nowych elektrowni.
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neutralizowane są przez zyski z tytułu efektywniejsze-
go wykorzystania energii. Dotyczy to zarówno dziedziny 
prądu jak i komunikacji i ogrzewania/chłodzenia budyn-
ków. Wydajne energetycznie urządzenia i budynki oraz 
optymalne sterowanie popytem pozwalają zaoszczędzić 
na nowych inwestycjach w drogie elektrownie. Zaopatrze-
nie w prąd oparte na energiach odnawialnych przypomina 
puzzle, których poszczególne części trzeba wzajemnie do 
siebie dopasować, nie zostawiając przerw:
– Różnorodność możliwości wytarzania odnawialne-

go prądu, zarówno w odniesieniu do źródeł energii 
i technicznego aspektu urządzeń, jak też regionalne-
go rozmieszczenia.

– Elastycznie regulowane rezerwowe elektrownie – zwłasz-
cza zdecentralizowane elektrociepłownie blokowe.

– Rozszerzenie i modernizacja sieci elektrycznej, w celu 
połączenia głównych ośrodków energii wiatrowej i sło-
necznej z wielkimi centrami zużycia oraz minimalizacji 
strat transportowych. Wysokowydajne ponadregional-
ne sieci elektryczne redukują zapotrzebowanie na dro-
gie magazynowanie energii.

– Magazyny prądu, które zbierają nadwyżki podlegającej 
fluktuacjom produkcji prądu wiatrowego i słoneczne-
go, by je oddawać w razie potrzeby. Nadmiarowy prąd 
można np. „składować tymczasowo” w zdecentralizo-
wanych systemach baterii albo w elektrowniach szczy-
towo-pompowych; kolejną opcją jest przemiana w me-
tan albo wodór.

 – Lepsza synchronizacja podaży i popytu dzięki inteli-
gentnej sieci elektrycznej, która łączy dane od produ-
centów i konsumentów w czasie rzeczywistym, dzięki 
czemu umożliwia optymalne sterowanie. W „smart grid” 
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sieci energetyczne i sieci informacyjne łączą się w jedną 
nadstrukturę.

– Lepsze zazębianie się trzech wielkich sektorów energii: 
prądu, ciepła i komunikacji. Pojazdy elektryczne stają 
się częścią zarządzania obciążeniem; nadmiarowy prąd 
wiatrowy można przekształcić w wodór względnie me-
tan, z których w zależności od potrzeby daje się uzyskać 
ciepło, paliwo albo prąd.

– Ogólnoeuropejska integracja odnawialnych energii 
w powiązanej w jedną całość sieci, sięgającej od strefy 
silnych wiatrów na wybrzeżach północnej Europy do 
nasłonecznionego pasa Morza Śródziemnego. Połącze-
nie w rozległą sieć wielkiej ilości źródeł energii i miejsc 
zwiększa pewność zaopatrzenia; tym samym potrzeba 
mniej urządzeń magazynujących i możliwości magazy-
nowania i rezerw produkcyjnych. Rewidowana jest stara 
opozycja „centralizacja przeciw decentralizacji”. System 
oparty w całości na energiach odnawialnych musi łą-
czyć jedno z drugim: maksimum zaopatrzenia lokalne-
go i tyle, ile to jest konieczne, z sieci ponadregionalnej.
Okres, w którym możliwa była ekspansja prądu wia-

trowego i słonecznego w oderwaniu od tych warunków 
ramowych, dobiega końca. Potrzebna jest ściślejsza ko-
ordynacja między wytwarzaniem, funkcjonowaniem 
sieci i popytem. Ponieważ chodzi tu o długoterminowe 
inwestycje, więc trzeba stworzyć odpowiednie niezawod-
ne planowanie. Nie może to oznaczać powrotu do pań-
stwowej gospodarki energetycznej. Potrzebujemy rów-
nież w przyszłości kombinacji politycznych preferencji, 
publicznej infrastruktury i prywatnego współzawodnic-
twa, żeby ograniczać koszty i forsować innowacje. Zre-
formowany system gratyfikacji dla energii odnawialnych 
powinien jednocześnie zapewniać inwestycje konieczne 
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dla rozbudowania sektora energii odnawialnych, wspierać 
wyścig innowacyjny i silniej wiązać gratyfikacje z rynkiem. 
Prowadzi to do kombinacji gwarantowanej ceny podsta-
wowej z czynnikiem kierującym w stronę popytu238. Taki 
system rekompensat powinien również rozładowywać 
szczyt prądu słonecznego w okresie około południowym, 
stymulować rozwój „roślin energetycznych” poprzez wy-
korzystywanie prądu słonecznego i wiatrowego do przy-
rostu biomasy i wspierać postępy w technologii magazy-
nowania prądu.

Równolegle należy działać na rzecz dalszej integracji 
europejskiego rynku prądu wytwarzanego na bazie energii 
odnawialnych. Wymaga to przede wszystkim dostosowa-
nia systemów wspierania i obejmującej całą Europę połą-
czonej sieci elektrycznej239. Na dłuższą metę transforma-
cja energetyczna w Niemczech nie będzie skuteczna, jeśli 
będzie realizowana jako narodowa akcja solowa. Każda 
kilowatogodzina prądu słonecznego, którą możemy wy-
eksportować, nie powinna być w drogi sposób magazyno-
wana. I na odwrót, wspólna sieć z innymi krajami pozwala 
sprostać szczytowi zapotrzebowania na prąd bez koniecz-
ności utrzymywania drogich rezerwowych elektrowni ba-
zujących na paliwach kopalnych. W ostatecznym rezulta-
cie również w przypadku kosztów energii odnawialnych 

238 Por. Rozważania Feliksa Matthesa, eksperta Instytutu Ekologicznego 
w dziedzinie energii, na temat reformy EEG: „Einordnung der aktuellen 
Debatte um den Flankierungsrahmen für die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien”, www.oeko.de/oekodoc/1545/2012-405-de.pdf. 

239 Por. Sascha Müller-Kraenner, Susanne Langsdorf, Eine Europäische Uni-
on für Erneuerbare Energien – politische Weichenstellungen für besse-
re Stromnetze und Fördersysteme, wyd. przez Heinrich-Böll-Stiftung, 
Bruksela 2012. Broszura ta podsumowuje wyniki serii spotkań eksper-Broszura ta podsumowuje wyniki serii spotkań eksper-
tów, które zostały zorganizowane przez Europejskie Biuro Fundacji He-
inricha Bölla w Brukseli, w roku 2012.
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działa prawo porównywania korzyści: inwestycji w energię 
wiatrową, w prąd słoneczny albo geotermię powinno się 
dokonywać przede wszystkim tam, gdzie po odliczeniu 
kosztów przesyłania obiecują one największy dochód. Za-
kłada to funkcjonowanie wewnętrznego rynku europej-
skiego energii odnawialnych wraz z odpowiednią infra-
strukturą sieciową.

Narodowa „samowystarczalność energetyczna” nie jest 
rozumnym celem, ani dla gospodarki energetycznej, ani 
w sensie politycznym. Ponadnarodowe zespolenie odna-
wialnych energii nie powinno również zatrzymywać się 
w granicach Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno współ-
pracy z naszymi wschodnimi sąsiadami, jak też nawiązy-
wania relacji z Afryką Północną i Bliskim Wschodem. Jed-
na z obiecujących koncepcji zakrojonych na wielką skalę 
zakłada wytwarzanie prądu słonecznego i wiatrowego na 
pustyni północno afrykańskiej i przesyłanie nadwyżki do 
Europy240. Potencjał jest ogromny. Badanie Niemieckie-
go Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) 
wykazało, że pustynny prąd z Afryki Północnej mógłby 
z łatwością pokryć do 15% europejskiego zapotrzebowa-
nia na energię. Potrzebne by do tego było zainwestowanie 
około 400 miliardów euro. Czy ta wizja pozostanie fata-
morganą, czy też zaowocuje konkretnymi projektami, jest 
w mniejszym stopniu kwestią techniczną niż polityczną. 
Jest rzeczą prostszą zbudowanie termicznych elektrowni 
słonecznych i ułożenie kabla elektrycznego pod Morzem 
Śródziemnym niż doprowadzenie do porozumienia po-
między licznymi podmiotami, które musiałyby dźwigać 
ciężar takiego multilateralnego projektu. Inną przeszko-
dą jest niestabilność polityczna państw Maghrebu. Jednak 

240 Zob. strona internetowa Fundacji Desertec, www.desertec.org/de/. 
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„Desertec” pozostaje fascynującą ideą. Jej realizacja da-
wałaby na miejscu miejsca pracy i dochody, umożliwiała 
zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez młodych lu-
dzi szybko wzrastającej ludności, zapewniałaby przyjazny 
dla środowiska prąd potrzebny do rolniczego i przemysło-
wego rozwoju regionu oraz stanowiłaby zabezpieczenie 
dla transformacji energetycznej Europy. Ze względu na 
zawirowania polityczne i gospodarcze, jakie mają obecnie 
miejsce w świecie arabskim, wytwarzanie zielonego prą-
du na pustyni dawałoby krajom Afryki Północnej szansę 
stabilnego rozwoju i pogłębienia związków między regio-
nem a Europą. Potencjał jest ogromny: promieniowanie 
słoneczne padające przez 6 godzin jednego tylko dnia na 
pustynne obszary Ziemi, odpowiada mniej więcej świato-
wemu zużyciu prądu w ciągu roku.

dygresja: eurOpejska wspólnOta  
energii Odnawialnych 

Unia Europejska powinna sobie postawić wielki cel: cał-
kowite przestawienie się do połowy obecnego stulecia na 
energie odnawialne. Europa ma naturalny i przemysłowy 
potencjał, by wykorzystując wiatr, słońce, biomasę i ener-
gię geotermalną oraz wodną zaspokoić większość swoich 
potrzeb energetycznych. Taka rewolucja energetyczna by-
łaby sygnałem dla globalnej polityki klimatycznej, a zara-
zem wprowadziłaby europejską gospodarkę na przyszło-
ściowy kurs. Byłaby odpowiedzią na głęboki kryzys ekono-
miczny, przez który przechodziły w ostatnich dziesięcio-
leciach liczne kraje kontynentu – projektem, który w całej 
Europie wzbudzałby entuzjazm i uruchamiał inwestycje 
oraz nadawał nowy impet europejskiej integracji. Energie 
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odnawialne są na całym świecie w ofensywie. Stopy wzro-
stu są ogromne – w okresie od 2008 do 2013 przeciętnie 
o 20% rocznie. Odpowiada to nowo zainstalowanej mocy 
produkcyjnej 142 gigawatów. Również w tej dziedzinie 
przywództwo objęły Chiny, z których pochodzi 6/10 naj-
większych wytwórców ogniw słonecznych i 5/10 najwięk-
szych producentów elektrowni wiatrowych241. Jeśli Europa 
nie obudzi się i nie zrozumie, że polityka energetyczna jest 
również polityką gospodarczą, również w tej dziedzinie 
znajdzie się na szarym końcu.

Ale jak dotąd trudno uznać europejską politykę ener-
getyczną za sukces – nie można mówić na serio o zo-
rientowanej ku przyszłości europejskiej polityce energe-
tycznej. Państwa członkowskie Unii Europejskiej obierają 
różne drogi nie tylko w odniesieniu do energii atomowej. 
Różnią się one również w swojej polityce węglowej i do 
tego wszystkiego rywalizują jeszcze o rosyjskie dosta-
wy gazu. W zakresie polityki energetycznej w Unii Eu-
ropejskiej doprawdy każdy sobie rzepkę skrobie. Żeby 
kontynuować rozbudowę sektora energii odnawialnych 
i wspierać współpracę w obrębie Unii Europejskiej, po-
trzebujemy nowych instrumentów. Takim instrumentem 
mogłoby być założenie „Europejskiej Wspólnoty Energii 
Odnawialnych”242. 

Kolebką zjednoczenia europejskiego była „Europejska 
Wspólnota Węgla i Stali”. Po niej w roku 1957 powstał 

241 „Schwellenländer überholen Industriestaaten bei der Energiewende”, 
www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/schwellenlaender-
ueberholen-industriestaaten-bei-energiewende-a-999680.html/, 
dostępne od 31.10.2014.

242 Zob. www.erene.org/. Koncepcja „European Community for Renewable 
Energy” (ERENE) została rozwinięta przez byłą komisarz Unii Euro-
pejskiej, Michaele Schreyer, i specjalistę od energetyki, Lutza Meza, na 
zlecenie Fundacji Heinricha Bölla.
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„Euroatom” – Europejska Wspólnota Energii Atomowej. 
Miała ona wspierać zastosowanie energii atomowej i w ten 
sposób zmniejszyć zależność Europy od importu energii. 
Tymczasem ten domniemany przemysł przyszłości okazał 
się ślepą uliczką: zbyt niebezpieczny, zbyt drogi, niekom-
patybilny z wzrastającym udziałem energii odnawialnych. 
Europejska Wspólnota Energii Odnawialnych powinna 
obrać inną drogę, która uczyniłaby Europę pionierem za-
opatrzenia w energię w XXI w.

Żeby osiągnąć ten cel, nowa instytucja wspólnotowa 
powinna:
– Wspierać europejskie badania w dziedzinie energii od-

nawialnych – właśnie w porównaniu ze środkami, które 
przeznacza się na badania atomowe i na syntezę jądro-
wą, widać tu znaczne zaniedbania.

– Wspomagać projekty pilotażowe w zakresie innowacyj-
nych technologii.

– Posuwać naprzód rozbudowę ogólnoeuropejskiej sca-
lonej sieci, łączącej wielość źródeł energii odnawialnej 
z licznymi krajami.

– Kontynuować przystosowywanie programów pomoco-
wych, żeby wspierały one wytwarzanie „zielonego prądu”.

– Wspomagać wspólne projekty z naszymi sąsiednimi 
krajami na wschodzie i na południu Unii Europejskiej.

zabójczy dla klimatu węgiel

W walce ze zmianą klimatu kluczowa rola przypada sekto-
rowi energetycznemu. Tu decyduje się więcej niż gdziekol-
wiek indziej w kwestii, czy zdołamy się pożegnać z okre-
sem przemysłu opartego na paliwach kopalnych i zacznie-
my kroczyć ku zrównoważonej przyszłości. Dwa główne 
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kierunki działania to wzrost efektywności wykorzystania 
energii i przejście do energii odnawialnych. Już dla Re-
publiki Federalnej jest to ogromne wyzwanie. A o wiele 
jeszcze bardziej dotyczy to rozwijających się krajów, znaj-
dujących się w trakcie burzliwej fazy wzrostu. Między-
narodowa Agencja Energetyczna (IEA) w swoim World 
Energy Outlook 2012 wychodzi z założenia, że światowe 
zużycie energii wzrośnie do roku 2035 o więcej niż 1/3243. 
Z tego 60% miałoby według tych szacunków iść na konto 
Chin, Indii i Bliskiego Wschodu – narodowych gospoda-
rek, których wzrost w znacznej mierze opiera się na pali-
wach kopalnych. Trwająca nadal dominacja węgla i ropy 
naftowej w światowym systemie energetycznym opiera się 
w niebagatelnym stopniu na ogromnych publicznych sub-
wencjach. IEA dochodzi w swych wyliczeniach do kwotę 
aż 523 miliardów dolarów, wyłożonych jedynie w roku 
2011 w celu obniżenia dla przemysłu i użytkowników ceny 
energii opartej na paliwach kopalnych. Rozbudowa sek-
tora energii odnawialnych nie posuwa się jak na tyle dość 
szybko, żeby wyprzeć kopalne nośniki energii, zwłaszcza 
że daleko jeszcze do wyczerpania potencjałów oszczędza-
nia poprzez wydajniejszą technologię energetyczną i bu-
dowlaną. Jeśli te trendy będą się utrzymywać, to według 
szacunkowych danych IEA zafundujemy sobie na dłuższą 
metę globalne ocieplenie średnio o 3,6°C (inne prognozy 
podają nawet wartości zdecydowanie wyższe).

Dla przekonanych ekologów nic nie jest tak bliskie, jak 
projekt społeczeństwa, które pokrywa całe swoje zapo-
trzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych. I nic nie 
jest dla nich bardziej obce niż martwienie się o przyszłość 

243 Międzynarodowa Agencja Energetyczna, World Energy Outlook 2012, 
www.iea.org/publications/freepublications/publication/German.pdf. 
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węgla. Przemiana węgla w prąd i energię roboczą jest bo-
wiem obok ropy naftowej głównym źródłem zwiększa-
nia zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Jednak 
w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zużycia wę-
gla, przede wszystkim ze względu na głód energetyczny 
na rynkach wschodzących. Węgiel jest wciąż najtańszym 
i najłatwiej dostępnym paliwem. W roku 2010 dostarczał 
on w skali światowej około 30% zużywanej pierwotnej 
energii, niewiele mniej od ropy naftowej (34%). Przy pro-
dukcji prądu był on z udziałem 40% zdecydowanie naj-
ważniejszym nośnikiem energii244. Prawie połowę wzrostu 
światowego popytu na energię pokrył w ostatnim dzie-
sięcioleciu węgiel245. Gospodarczy rozkwit Chin opiera 
się przede wszystkim na elektrowniach węglowych. Ich 
udział w nowo powstałych możliwościach produkcyjnych 
wynosił w roku 2007 aż 81%. W roku 2012 spadł do około 
65%. Ale nawet wobec wielkich wysiłków chińskiego rządu, 
podejmowanych w celu wsparcia alternatywnych energii 
(łącznie z energią atomową) udział węgla w chińskiej pro-
dukcji prądu będzie wynosił do roku 2030 niewiele mniej 
niż połowę, zwłaszcza że każda nowo zbudowana elek-
trownia będzie przypuszczalnie czynna jeszcze przez 40 
lat. Podobnie sprawa się przedstawia w Indiach. Tylko na 
te dwa kraje przypada około 75% wzrastającego popytu 
na węgiel.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że 
bez zasadniczych korektur zużycie węgla w nowych kra-
jach uprzemysłowionych (Non-OECD) w przybliżeniu się 

244 Przytoczone tu liczby zostały zaczerpnięte z eseju Richarda Morse’a, 
opublikowanego w Foreign Affairs, lipiec/sierpień 2012, „Cleaning Up 
Coal”. Morse jest dyrektorem do spraw badań na wydziale energii i trwa-
łego rozwoju Stanford University w Kaliforni.

245 Światowa Agencja Energetyczna, World Energy Outlook 2012.
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podwoi do roku 2035. Odpowiedni do tego wzrost emisji 
CO2 stanowić będzie ciężki cios dla klimatu. Należy mieć 
nadzieję, że ten scenariusz się nie ziści, ponieważ wspól-
nota państw dochodzi wciąż przecież do porozumienia 
w sprawie paktu klimatycznego. IEA nie docenia również 
tempa, w jakim stają się konkurencyjne energie odnawial-
ne. Na razie jednak wzrastające zużycie węgla pozostaje 
w Azji najważniejszą przyczyną wzrostu globalnej emi-
sji CO2. Dlatego równolegle do rozbudowy sektora ener-
gii odnawialnych i poprawy efektywności wykorzystania 
energii w budownictwie należy robić wszystko, żeby ob-
niżyć typowo węglową emisję CO2. W tym celu nie należy 
przywoływać wprowadzającej w błąd etykietki „clean coal”. 
Węgiel pozostaje rzeczą brudną. Ale istnieją wielkie moż-
liwości zmniejszenia obciążenia dla środowiska, jakim są 
elektrownie węglowe, i z punktu widzenia polityki klima-
tycznej niewykorzystywanie ich byłoby zaniedbaniem. 
Dotyczy to przede wszystkim dodatkowego wyposażenia 
istniejących elektrowni. Relatywnie proste środki – takie, 
jak poprawa procesu zarządzania albo wymiana łopatek 
w turbinach – mogą prowadzić do znacznych oszczędno-
ści w emisji CO2. Każdy procent poprawy efektywności 
w produkcji prądu redukuje emisję dwutlenku węgla o 2 
do 3%.

Natomiast propagowana często sekwestracja dwutlen-
ku węgla i jego podziemne składowanie (CCS – Carbon 
Capture and Storage) nie jest opcją realistyczną. Przy 
obecnym poziomie techniki, CCS redukuje współczynnik 
sprawności elektrowni węglowych o rząd wielkości od 20 
do 25%. Odpowiednio podnoszą się koszty paliwa. Musi 
być większy wkład pierwotnej energii, żeby wytworzyć 
taką samą ilość prądu. Dochodzi do tego niewyjaśnio-
ny problem końcowego składowania ogromnych ilości 
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dwutlenku węgla, które gromadzą się przy spalaniu wę-
gla. Zawsze korzystniejsze jest inwestowanie w metody 
oszczędzania energii i w energie odnawialne. W przeci-
wieństwie do technologii węglowej, występuje długotrwa-
ły trend do zmniejszania się kosztów prądu z odnawial-
nych źródeł energii. Dotyczy to zwłaszcza energii sło-
necznej. Nowe urządzenia stają się coraz tańsze, a koszty 
paliwa w przypadku energii odnawialnych są równe zeru. 
Kto umie liczyć, nie ulokuje swoich pieniędzy na okres 
40 lat w kombinację węgla i CCS. W tym przedziale cza-
sowym dokona się tak ogromny skok w dalszym rozwoju 
sektora energii alternatywnych, że elektrownie węglowe 
będą wyglądały jak dinozaury. Całkiem inną kwestią jest, 
czy CCS będzie w przyszłości wykorzystywać w kombina-
cji z elektrowniami czerpiącymi energię z biomasy, żeby 
usuwać węgiel z atmosfery. Wszystko wskazuje na to, że 
przyszłe pokolenia będą musiały zastosować połączenie 
zalesiania, rekultywacji gruntów i środków technicznych, 
żeby związać CO2. Ale to jest już inny rozdział.

Najskuteczniejszym sposobem na to, by położyć kres 
spalaniu węgla, jest konwencja w sprawie ochrony środo-
wiska, ustalająca wiążące, lecz w określony sposób zróż-
nicowane limity emisji dwutlenku węgla dla krajów uprze-
mysłowionych i rozwijających się. Również uwzględnie-
nie rynków wschodzących w handlu emisjami CO2 może 
być skutecznym instrumentem przyspieszenia procesu 
odchodzenia od wzrostu wykorzystującego intensywnie 
węgiel. Podatek od CO2 działa także w tym kierunku. Jeśli 
cena emisji dwutlenku węgla będzie stopniowo wzrastała, 
będzie się poprawiać konkurencyjność energii odnawial-
nych. Jeśli emisja jest coraz droższa, opłaca się także opty-
malizacja istniejących elektrowni. Podnosi się natomiast 
próg rentowności budowy nowych pieców węglowych. 



Niepoślednie znaczenie ma też to, żeby stare kraje uprze-
mysłowione dawały dobry przykład, jak zaopatrzenie 
nowoczesnego społeczeństwa w energię można w pełni 
przestawić na energie odnawialne. Ostatecznie radykalne 
przestawienie się na odnawialne źródła energii musi stać 
się alternatywą nie tylko słuszną, ale również efektywną 
ekonomicznie. Dlatego Niemcy muszą czynić wszystko, 
żeby zapoczątkowaną transformację energetyczną uczynić 
modelem efektywnym.
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Rozdział 8/  
Miasto epoki post-kopalnej

Miasto jest jedną z największych zdobyczy cywilizacji 
ludzkiej. To właśnie w miastach narodziły się idee samo-
rządu, opinii publicznej i demokracji. Są one cieplarniami 
nauki, sztuki i kultury, laboratorium innowacji technicz-
nych, miejscem schronienia dla uchodźców i outsiderów, 
areną wielkich politycznych przewrotów. Jednocześnie 
dzisiejsze miasta są ekologicznymi potworami, zużywa-
jącymi ogromne ilości energii, wody i surowców, emitu-
jącymi do atmosfery mnóstwo szkodliwych substancji, za-
lewanymi gigantycznymi falami ruchu komunikacyjnego, 
wytwarzającymi wielkie strumienie ścieków i góry śmieci. 
W początkach ruchu ekologicznego metropolie miejskie 
uważane były za kwintesencję wyobcowania człowieka od 
przyrody. Kto chciał żyć w sposób alternatywny, uciekał 
na wieś, jak najdalej od wynaturzeń społeczeństwa kon-
sumpcyjnego i suchotniczego miasta. Tymczasem waha-
dło zaczęło ruch w przeciwną stronę. Miasta są ogniska-
mi kryzysu ekologicznego i społecznego – ale zarazem 
są pionierami przemiany. Znajdują się w samym centrum 
problemu i mają zarazem w sobie wszystkie elementy po-
trzebne do jego rozwiązania jako miejsca zagęszczonego 
ludzkiego współżycia z całą jego społeczną i kulturową 
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różnorodnością, bogactwem wiedzy, demokratyczną opi-
nią publiczną, kreatywnością i zdolnością innowacyjną246. 

Idea likwidacji wielkich miast na rzecz zdecentralizo-
wanych struktur rozmieszczenia ludności jest sprzeczna 
nie tylko z wszystkimi rzeczywistymi tendencjami, które 
wszędzie na świecie wskazują na przyspieszoną urbani-
zację. Związane z taką ideą zużycie przestrzeni również 
byłoby ekologiczną katastrofą. Obecnie, po raz pierwszy 
w dziejach ludzkości, przeszło połowa ludności świata 
żyje w miastach. Dalszy wzrost liczby ludności na Ziemi 
w nadchodzących dziesięcioleciach będzie prawie w ca-
łości wchłaniany przez miasta. Do połowy stulecia około 
80% ludności świata będzie mieszkać w skupiskach miej-
skich. Azja, Afryka i Ameryka Łacińska są w trakcie gwał-
townego procesu urbanizacji. Nowe milionowe miasta 
wyrastają prawie jak grzyby po deszczu, mega-metropolie 
liczące ponad 10 milionów mieszkańców rozsadzają skalę 
miasta europejskiego. Są one trampoliną awansu społecz-
nego, cudem ducha obywatelskiego i własnej inicjatywy, 
a zarazem piekłem nędzy, przestępczości, narkomanii 
i przemocy. Podczas gdy w starej Europie mamy do czy-
nienia ze zmianą demograficzną i gospodarczym zastojem 
miasta, kraje rozwijające się muszą sobie poradzić z ich 
burzliwym wzrostem. Ekologiczna przebudowa miasta 
może wiele zaoferować i jednym, i drugim. Dzięki niej 
miasta mogą stać się bardziej atrakcyjne i prężne, zarów-
no pod względem środowiskowym jak i gospodarczym. 

246 Czytelnika, który chciałby mieć jakieś wyobrażenie o światowej róż-
norodności i o elementach wspólnych w dyskusji nad rozwojem miast, 
odsyłam do materiałów z międzynarodowej konferencji Fundacji Hein-
richa Bölla: Urban Futures 2050. Szenarien und Lösungen für das Jahr-Szenarien und Lösungen für das Jahr-
hundert der Städte, wyd. przez Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2011, 
dostępne w sieci od 28.07.2014, www.boell.de/publikationen/publika-
tionen-11972.html. 
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Inwestycje w oświatę, naukę i rozwój kulturalny są decy-
dujące dla stworzenia atmosfery przyjaznej innowacjom 
i dla poprawy szans na przyszłość dla młodego pokolenia 
(w szczególności młodych imigrantów).

Jednocześnie miasta muszą zatroszczyć się o przezwy-
ciężenie społecznej i przestrzennej segmentacji, która pro-
wadzi do śmierci wspólnoty miejskiej. Instytucje publicz-
ne i przestrzeń publiczna odgrywają główną rolę w two-
rzeniu świadomości obywatelskiej mieszkańców miasta: 
przedszkola i szkoły dla wszystkich, biblioteki, centra 
kulturowe, publiczne środki komunikacji, place handlowe, 
parki, promenady i obiekty sportowe są miejscami, w któ-
rych spotykają się ludzie o różnym pochodzeniu i pozycji 
społecznej i nawiązują ze sobą stosunki. Znaczenie takich 
publicznych dóbr dla społecznej spójności miast nie jest 
należycie doceniane.

Wzrost ludności świata do około 9 miliardów ludzi, 
zwielokrotniony przez przyrost powierzchni mieszkalnej, 
miejsc pracy, lokomocji, komunikacji, żywności, wody 
i wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych, stanowi test 
odporności na ogromny stres dla i bez tego udręczonych 
już ekosystemów. Nie da się sprostać temu wyzwaniu przy 
obecnych technikach budowlanych oraz systemach komu-
nikacyjnych i energetycznych. Różnica między miastami 
przyszłości a dzisiejszymi nie będzie tylko różnicą stopnia. 
Miasta czeka wielka przemiana strukturalna, dotycząca 
wszystkich sfer miejskiego życia: mieszkania i pracy, ener-
gii i komunikacji, wymiany informacji i kultury.

Architektura i urbanistyka były od zawsze zawodem ko-
smopolitycznym. Budowniczy i rzemieślnicy wędrowali 
już w czasach antycznych z kraju do kraju, w początkach 
czasów nowożytnych pomiędzy miastami europejskimi 
zachodziła ożywiona gospodarcza i kulturalna wymiana. 
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Obecnie miasta całego świata połączone są siecią. Są one 
zarazem partnerami i konkurentami, jeśli chodzi o przy-
ciąganie do siebie inwestycji i talentów z całego świata. 
Jeśli nawet urbanistyczna rzeczywistość w dawnej Europie, 
Azji i Ameryce Łacińskiej pod wieloma względami różniła 
się od siebie, miasta mogły się wzajemnie od siebie uczyć, 
przekraczając granice między kontynentami. Jednocze-
śnie są one samodzielnymi politycznymi podmiotami na 
arenie światowej. Najbardziej znaczącą siecią miast jest 

„ICLEI – Local Governments for Sustainability” z przeszło 
1,2 tys. członkami z 70 różnych krajów. Reprezentuje ona 
około 570 milionów mieszkańców miast. ICLEI oferuje 
porady, szkolenia, wymianę informacji we wszystkich 
dziedzinach zrównoważonego rozwoju miasta, wspiera 
wspólne projekty swoich członków i sumarycznie przed-
stawia na międzynarodowych konferencjach międzyrzą-
dowych stanowiska miast247. Wobec paraliżu międzyna-
rodowej dyplomacji klimatycznej samorządom miejskim 
przypada rola awangardy. Uwidoczniło się to m.in. w trak-
cie jubileuszowej konferencji Rio+20 wiosną 2012 (Rio+20, 
United Nations Conference on Sustainable Development). 
Podczas gdy delegacje rządowe uwikłane były w bezowoc-
ne negocjacje na temat kompromisowej formuły, równo-
legle miał miejsce Global Town Hall Meeting z przeszło  
5 tys. delegatów miast. Chodziło tam o konkretne projekty 
i ambitne cele. Większość miast wyprzedza swoje państwa 
we wprowadzaniu w życie polityki klimatycznej.

247 Zob. www.iclei.org/index.php?id=iclei-home. 
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zielOne miastO

Na całej kuli ziemskiej miasta są na drodze do wymyśle-
nia siebie na nowo. Są one pionierami w obniżaniu po-
ziomu emisji gazów cieplarnianych, stawiają na energie 
odnawialne, modernizują publiczne systemy komunikacji 
i powracają do prazasady miasta krótkich dróg, w którym 
znajdują się tuż obok siebie mieszkania, przedsiębiorstwa, 
sklepy, szkoły, przedszkola, instytucje kulturalne, urzędy 
administracji, place publiczne, restauracje, centra me-
dyczne i parki. „Karta Ateńska” uchwalona w roku 1933 
przez IV Międzynarodowy Kongres Architektury Nowo-
czesnej (CIAM) i w następnych latach dopracowana przez 
Le Corbusiera, zapewne najbardziej fatalna urbanistycz-
na doktryna nowoczesnego świata, trafia ostatecznie do 
muzeum architektury. Stworzona z myślą o humanizacji 
miast, rozwinęła się po II wojnie światowej w program 
niszczenia miasta. Jej centralną ideą było funkcjonalno-

-przestrzenne oddzielenie pracy zawodowej, mieszkań, 
zakupów i kultury. Jej rezultatem były szerokie trasy ko-
munikacyjne, które przecinają przestrzeń miasta i którymi 
masa ludzka kursuje pomiędzy monotonnymi dzielnicami 
mieszkaniowymi, szpecącymi krajobraz terenami działal-
ności gospodarczej i pozbawionymi wyrazu śródmieścia-
mi. Powstałe w wyniku II wojny światowej spustoszenia 
w starych, gęsto zabudowanych miastach Niemiec, do-
starczyły zwolennikom funkcjonalnie rozczłonkowanego 
miasta idealnego pola działania, by doprowadzić do końca 
dzieło jego zniszczenia.

Istniejąca w danym czasie baza energetyczna również 
wywiera wpływ na infrastrukturę miasta. O tyle kształt 
miasta rozczłonkowanego luźno na rozległej przestrze-
ni i podporządkowanego komunikacji samochodowej 
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odpowiada dokładnie okresowi dostępnej na pozór bez 
ograniczeń, taniej ropy naftowej. Elektryczność z gigan-
tycznych elektrowni węglowych umożliwiała energo-
chłonny styl życia i w wielkich miastach robiła z nocy 
dzień. Elektryczne windy, oświetlenie i klimatyzacja po-
zwalały na budowanie wieżowców. O ile najpierw rozbu-
dowywano środki komunikacji masowej – tramwaj, metro 
naziemne i podziemne przeżywały swój rozkwit w latach 
20. i 30. – o tyle od lat 50. nastała epoka samochodu. Tania 
ropa naftowa była smarem rewolucji samochodowej, która 
w dramatyczny sposób zmieniła przestrzeń miejską. Pry-
watny samochód sprzyjał urbanizacji strefy podmiejskiej, 
a wraz z ekspansją przedmieść w otwarty krajobraz po-
wstawały nowe strumienie komunikacyjne. Tym samym 
wydłużał się czas dojazdu, tworzyły się coraz większe kor-
ki na ulicach, komunikacja samochodowa zdominowała 
przestrzeń publiczną. To, co było pomyślane jako poprawa 
jakości życia, przeobraża się w stratę. Przestrzenne roz-
dzielenie różnych obszarów życia niszczy specyficzną ja-
kość miasta, która powstaje tylko dzięki funkcjonalnemu 
pomieszaniu, dzięki tętniącym życiem dzielnicom i roją-
cym się od przechodniów publicznym placom. Powstające 
w latach 60. i 70. wielkie osiedla mieszkaniowe są odlanym 
z betonu reliktem tego antyurbanistycznego sposobu my-
ślenia. Dotyczy to również dzielnic domków jednorodzin-
nych – tak samo pozbawionych wyrazu – w których chro-
niły się klasy średnie, by nie wspomnieć o wszystkich od-
ludnych terenach przemysłowych na peryferiach miasta.

Nadchodząca zmiana paradygmatu – idąca w kierunku 
miasta efektywnie wykorzystującego zasoby, pokrywają-
cego swoje zapotrzebowanie na energię w istotnym stop-
niu z odnawialnych źródeł energii – zmieni te struktury 



339

na nowe248. Miasto przyszłości będzie bardziej zwarte. 
Połączy ono na powrót to, co stanowi funkcjonalną ca-
łość. Przywróci wartość przestrzeni publicznej i zorga-
nizuje swoją komunikację na bazie gęstej sieci połączeń 
za pomocą publicznych środków transportu, samocho-
dów elektrycznych i rowerów. Szczególnie energochłonne 
formy zasiedlenia – w rodzaju tak dotąd lubianego wol-
nostojącego domku jednorodzinnego – stopniowo będą 
zanikać. Zaopatrzenie w energię zostaje zdecentralizowa-
ne, łączy wielką liczbę instalacji słonecznych, elektrocie-
płowni blokowych i turbin wiatrowych zainstalowanych 
na dachach w jedną wewnętrzną sieć, która połączona jest 
z transeuropejską siecią prądu ze źródeł odnawialnych.

Mówiąc tu o ekologizacji miasta, nie mamy na myśli jego 
uwioskowienia. Wprost przeciwnie. Ekologiczne ukształ-
towanie miasta wzmacnia jego miejski charakter. Zielone 
miasto jest zwarte i sąsiadują w nim ze sobą mieszkania, 
biura, szkoły, przedszkola, gastronomia, zakłady usłu-
gowe i liczne punkty sprzedaży detalicznej. Dzięki temu 
przyciąga ono wykwalifikowanych pracowników i mło-
de rodziny, które cenią sobie strefy ograniczonego ruchu 
w połączeniu z dobrze rozbudowaną siecią komunikacji 
publicznej. Preferencje dla energii odnawialnych, duża 
ilość parków publicznych i zieleni na dachach nie tylko 
zapewnia świeże powietrze, ale również pozytywny wi-
zerunek. Ochrona położonych blisko miasta terenów re-
kreacyjnych poprawia mikroklimat i pozwala w sposób 
bardziej wartościowy wykorzystać wolny czas.

248 Herbert Girardet, jeden z pionierów zrównoważonego rozwoju miasta, 
ukuł dla nadchodzącej zmiany strukturalnej formułę: „From Petropolis 
to Ecopolis”. Zob. jego przyczynek „Creating Regenerative Cities”, w: 
Urban Futures 2050, s. 22 i n.
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Również zmiana struktury gospodarki miejskiej sprzyja 
powrotowi do miasta o gęstej zabudowie, skupiającego 
w jednym miejscu różne pod względem funkcjonalnym 
obiekty. Czas „dymiących kominów” dobiega końca – nie 
dlatego, że znika przemysł, lecz dlatego, że fabryki mogą 
funkcjonować bez szkodliwych emisji. Jednocześnie zmie-
nia się struktura wytwarzania energii; gigantyczne elek-
trownie węglowe zastępowane są już od jakiegoś czasu 
przez energie odnawialne i przyjazne środowisku elek-
trownie gazowe. Wraz z energią słoneczną i zdecentra-
lizowanymi elektrociepłowniami blokowymi produkcja 
energii powraca do miasta. Przestrzenny odstęp pomiędzy 
zakładem przemysłowym a mieszkaniem może znowu się 
zmniejszyć. Stare tereny przemysłowe, portowe i komu-
nikacyjne przekształcane są w dzielnice miejskie. Ponow-
ne odkrycie miasta koresponduje z nową „kreatywną go-
spodarką”, opartą na biurach projektowych, mass mediach, 
galeriach, studiach mody, programistach, organizatorach 
życia kulturalnego, firmach konsultingowych, usługach fi-
nansowych i instytutach badawczych, które szukają oto-
czenia komunikacyjnego. Kultura, oświata, przedszkola, 
restauracje i sklepy ze zdrową żywnością w pobliżu, stają 
się ważnym czynnikiem dla atrakcyjności lokalizacji. Dla 
nowego pokolenia „young urban professionals” samochód 
nie jest już symbolem statusu. To nie musi być wysokiej 
klasy limuzyna. Może to być także samochód hybrydowy 
albo elektryczny, przy którego używaniu płaci się tylko za 
przejechane kilometry. Zamiast drogiej „wypasionej bryki” 
można sobie teraz zafundować elegancki rower miejski 
+ członkostwo w jakiejś carsharing organisation + bilet 
miesięczny na publiczną miejską komunikację pasażerską 
(ÖPNV).
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Kulturalna i polityczna dominacja ekologicznie uświa-
domionego mieszczaństwa249 i nowa miłość zamożnych 

„high professionals” do życia miejskiego mają swoją spo-
łeczną drugą stronę. We wszystkich miastach będących 
w okresie dobrej koniunktury drażliwym tematem stała się 

„gentryfikacja”. Pojęcie to oznacza podbój zaniedbanych 
dotychczas dzielnic mieszkaniowych przez „klasę kre-
atywną”, w której sąsiedztwie rosną ceny czynszu, przez 
co jest stopniowo wypierana ludność, która dotychczas 
tam mieszkała. Również ekologiczne projekty dotyczące 
miasta – np. przeobrażenie terenu przemysłowego w park 

– mogą stać się mimowolnym katalizatorem komercyjne-
go przeobrażenia sąsiednich okolic. Zwiastunami społecz-
no-ekonomicznej zmiany są często artyści, studenci i al-
ternatywne projekty nastawione na poszukiwanie tanich 
mieszkań, atelier i biur w dzielnicach, które jeszcze dotąd 
nie znalazły się na celowniku branży nieruchomości. Za 
nimi podążają knajpki i atelier, przedstawiciele wolnych 
zawodów i młodzi pracownicy akademiccy. Odnawia się 
sieć pobliskich ulic, upiększa parki i place zabaw, zazie-
lenia się dachy, buduje parkingi dla rowerów, co podnosi 
ceny nieruchomości, a w rezultacie robi miejsce dla wyż-
szej klasy średniej.

W Berlinie można zaobserwować, jak ten rozwój roz-
szerza się falami poprzez rejony śródmiejskie. Jego bilans 
jest ambiwalentny. Z jednej strony w stare rudery wstę-
puje nowe życie: budynki znajdujące się u progu ruiny są 

249 Aktualnie wśród niemieckiej klasy średniej dominują „zielone wartości” 
i uświadomiony ekologicznie, otwarty na świat, tolerancyjny styl życia. 
To jest podstawa tylko na pierwszy rzut oka zdumiewających sukcesów 
zielonych kandydatów w wyborach burmistrzów. To, że Zieloni w Bade-
nii Wirtembergii jesienią 2012 r. uzyskali stanowisko nie tylko premiera, 
ale również burmistrza stolicy kraju Stuttgartu, pokazuje ich potencjał 
– o ile angażują się w ich ruch odpowiednie osoby.



342

uzdrawiane, gastronomia i nowo powstające firmy napę-
dzają inwestycje, przynoszą dzielnicy miejsca pracy i siłę 
nabywczą, ściągają młode rodziny, przyjeżdżają to wszyst-
ko oglądać przybysze z całego świata, gospodarka miejska 
odzyskuje siły. Po dziesięcioleciach postępującej z wolna 
erozji substancji budowlanej i publicznej infrastruktury 
podjęta zostaje modernizacja dzielnicy. Od określonego 
punktu negatywne skutki tej tendencji wzrostowej stają 
się jednak nie do ogarnięcia. Remontuje się i buduje pra-
wie już tylko w górnym przedziale cenowym, tania po-
wierzchnia mieszkaniowa staje się skąpa, odchodzi się od 
kreatywnie wymieszanej różnorodności na rzecz nowej 
jednolitości, szerzy się wysokiej jakości nuda. Drobnych 
rzemieślników, wolne miejsce dla sztuki i ludzi o małych 
dochodach wypiera się na peryferia.

Jednak jest w tym coś dziwnego, kiedy mówi się o „gen-
tryfikacji” w kategoriach zalania obcym żywiołem. Wiel-
kie miasta są dynamicznymi organizmami, zmieniają one 
permanentnie swoją demograficzną, społeczną i budow-
laną strukturę. Kto chce zachować status quo w ubogich 
dzielnicach miasta, ryzykuje ruch po spirali zstępującej. 
Szkoły podupadają, sklepy specjalistyczne wypierane są 
przez tani handel, kogo na to stać, wyprowadza się. Trzeba 
prywatnych inwestycji, ducha przedsiębiorczości i udziału 

„lepiej zarabiających”, żeby odwrócić trend spadkowy. Nie 
chodzi o to, żeby dać wolną rękę logice pieniądza. Polityka 
miasta musi podjąć odpowiednie środki zaradcze, żeby 
zachować kulturową i społeczną różnorodność. Do takich 
środków należą: wskrzeszenie budownictwa socjalnego 
i wspieranie modelu spółdzielczego, szkoły integracyjne 
i polityka handlu gruntami zapewniająca przestrzeń dla 
projektów niekomercyjnych.
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W ostatnich latach, pod naciskiem kłopotów finanso-
wych, wiele miast zrezygnowało w znacznej mierze z moż-
liwości kształtowania swego oblicza. Ten trend trzeba po-
nownie odwrócić. Niezbędna jest do tego determinacja, 
by zahamować wypieranie niedrogich mieszkań, małych 
interesów i przedsiębiorstw produkcyjnych. Prawo doty-
czące budownictwa i planowania przestrzennego daje do 
tego całą gamę możliwości. Wkraczanie wielkopowierzch-
niowych centrów handlowych do środka miast nie jest 
prawem natury. Kto z otwartymi oczami idzie przez Bar-
celonę albo Rzym, widzi ze zdziwieniem, jak w obrębie 
starego miasta zachowała się małopowierzchniowa, wyso-
ko zróżnicowana struktura mieszkań, handlu detalicznego 
i gastronomii. Ekologiczna przebudowa miasta i polityka 
mająca na celu jego integrację społeczną nie są wcale prze-
ciwieństwem, lecz dwiema stronami tego samego medalu.

ecO cities

Coraz więcej miast wprowadziło w życie zasadę, że zrów-
noważenie jest nie tylko imperatywem ekologicznym, ale 
również całkowicie oczywistą zaletą z punktu widzenia 
ekonomicznego. I już od jakiegoś czasu trwa ambitny wy-
ścig o tytuł najbardziej zielonej metropolii. Informacje na 
ten temat podaje w ogólnym zarysie Friedrich von Borries 
w swoich „Dziesięciu tezach na temat najbliższej przyszło-
ści miasta”250:

250 Friedrich von Borries, „Zehn Thesen für die Stadt von morgen”, w: 
Harald Welzer, Klaus Wiegandt (wyd.): Perspektiven einer nachhaltigen 
Entwicklung. Wie sieht die Welt von morgen aus?, Frankfurt nad Menem 
2011.
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– Vancouver chce w krótkim czasie tak przebudować 
wszystkie publiczne budynki, żeby mogły one funkcjo-
nować bez szkodliwej emisji CO2.

– Londyn chciałby się stać „najczystszym i najbardziej zie-
lonym miastem świata”, Paryż „najbardziej zrównowa-
żoną metropolią”, a Kopenhaga do roku 2025 pierwszą 
stolicą bez szkodliwej emisji CO2: ten cel ma oparcie 
w konkretnych planach działania.

– Również Nowy Jork obrał zielony kurs. Oficjalny plan 
NYC 2030 przewiduje jedynie na modernizację komu-
nikacji publicznej inwestycje na sumę 50 miliardów do-
larów. Istniejące budynki mają się stać bardziej energo-
oszczędne, nowe wieżowce mają być wznoszone zgodnie 
ze standardem LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design). Wyższe koszty inwestycji są dobrze 
ulokowanymi pieniędzmi. Ekologiczne budynki z certy-
fikatem mają mniejsze koszty eksploatacyjne i uzysku-
ją wyższe czynsze i ceny sprzedaży. Wskutek lepszych 
warunków klimatycznych, przyjemniejszego oświetlenia 
i eliminacji niezdrowych materiałów budowlanych pod-
nosi się również poziom motywacji współpracowników 
oraz zmniejsza się liczba zwolnień lekarskich251.
Na drodze do zrównoważonego miasta istnieją trzy wiel-

kie wyzwania: Po pierwsze, chodzi o to, żeby przezwycię-
żyć zależność od kopalnych źródeł energii, podnieść efek-
tywność wykorzystania energii i przestawić się na źródła 
odnawialne w pokrywaniu zredukowanego dzięki temu 
zapotrzebowania na prąd, ciepło i energię napędzającą po-
jazdy. Drugim wielkim tematem jest odzyskanie publicznej 
przestrzeni przez ograniczenie komunikacji samochodowej. 
Jest to również problem ekonomiczny: zamiast utrzymywać 

251 Weizsäcker i inni, Faktor Fünf, s. 101.
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nadmiernie rozbudowaną sieć uliczną, zaoszczędzone środ-
ki można przeznaczyć na miejską komunikację publiczną 
i rozbudowę ścieżek rowerowych. Po trzecie, miejskie pla-
nowanie przestrzenne zorientowane na przyszłość musi an-
tycypować już przesądzoną zmianę klimatu. Centralną rolę 
odgrywa przy tym rozszerzenie i połączenie w sieć miejskich 
obiektów zielonych – parki, ogrody dachowe, drzewa uliczne, 
zazielenione ścieżki rowerowe i dla pieszych, parki wodne 
i śródmiejskie ogrody redukują ocieplenie, zatrzymują wodę 
z opadów, zapewniają świeże powietrze i przestrzeń życiową 
dla roślin i wszelkiego rodzaju zwierzyny.

Parki służą nie tylko do odpoczynku od codziennego 
stresu życia miejskiego; mają ważne znaczenie dla wspól-
noty mieszkańców i nadają miastu tożsamość. Central 
Park należy do Nowego Jorku w nie mniejszym stopniu 
niż Brodway albo Museum of Modern Arts. Miasta, któ-
re dbają o swoją reputację, bronią swoich zielonych płuc 
przeciw wszelkiemu naciskowi inwestorów z wielkim ka-
pitałem, którzy mają apetyt na wolne śródmiejskie tere-
ny. W Nowym Jorku nowo założone tereny zielone mają 
umożliwić każdemu mieszkańcowi dojście pieszo w pięć 
minut do parku. Międzynarodową sławę zdobył „High 
Line Park” – przeobrażenie dawnej linii kolejowej biegną-
cej wysoko ponad ulicami Manhattanu w publiczny teren 
zielony. Utrzymaniem parku – w sposób typowy dla Ame-
ryki – zajmuje się inicjatywa obywatelska „Friends of the 
High Line”252. Teraz toczy się burzliwa dyskusja nad tym, 
w jakim stopniu ten przyjęty początkowo z aprobatą pro-
jekt stał się katalizatorem „supergentryfikacji”253. Park oka-

252 Zob. www.thehighline.org/about/park-information/. 
253 Zob. Jeremiah Moss, „Disney World on the Hudson”, New York Times  

z 21.08.2012, www.vanishingnewyork.blogspot.de/2012/08/disney- 
world-on-hudson.html. 
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zał się bumerangiem dla dotychczasowych mieszkańców 
i bramą dla inwestorów, którzy zamierzają przebudować 
West Side Manhattanu. Z 3,7 mln ludzi, którzy w 2011 r. 
korzystali z High Line, miejscowi stanowili tylko połowę. 
Turyści jako plaga – narzekanie znane również z Golgoty. 

„Zostawcie w spokoju nasz biotop” – tego rodzaju mental-
ność występuje w widoczny sposób również w „Big Ap-
ple” [w Nowym Jorku], największym na planecie magnesie 
przyciągającym ludzi.

Władze miasta Nowy Jork rozpoczęły kampanię „one 
Million Trees”, mającą zachęcić ludzi do zaangażowania 
się w sadzenie i utrzymywanie drzew. Poza tym powstał 

„New York Urban Food Plan” – plan wspierania produkcji 
żywności na dachach i wolnych przestrzeniach. Rolnic-
two w mieście jest nowym trendem. Obejmuje ono sze-
rokie spektrum – od wspólnych ogrodów do wykorzysta-
nia dawnych fabryk do produkcji warzyw i hodowli ryb. 
W Brooklynie – części miasta Nowy Jorku – na dachu 
historycznego magazynu powstaje cieplarnia, która wpro-
wadza nową skalę do „roof top farming”. Na powierzch-
ni ok. 9 tys. m2 mają być produkowane warzywa i sałata 
w ilościach odpowiadających rocznemu zapotrzebowaniu 
5 tys. ludzi.254. Również w Europie ma na powrót wysokie 
notowania planowanie przestrzenne. Stopniowo dotarło 
do instancji wspierających gospodarkę, że piękne parki, 
brzegi rzek i tereny rekreacyjne należą do „czynników 
określających charakter miejsca”, które podnoszą atrak-
cyjność miasta.

254 Zob. www.brightfarms.com/press-releases/world-s-largest-rooftop-farm-
plannedfor-brooklyn-making-new-york-the-model-for-urban-agriculture. 
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Wszystko to mieści się w ramach trendu, który Borries 
podsumował stwierdzeniem, że projektowanie terenów 
zielonych jest „urbanistyczną strategią przyszłości”255. 
Rozwiązana zostaje stara dychotomia pomiędzy miastem 
a przyrodą. Nie chodzi przy tym o tradycyjną koncepcję 
miasta-ogrodu z jego luźną zabudową i rozległymi „odstę-
pami pokrytymi zielenią”. Ideałem jest raczej zwarte mia-
sto, które jest zarazem pełne parków, ogrodów na dachach, 
cieplarni, zielonych elewacji i drzew miejskich. Cieszy to 
nie tylko ludzi mieszkających w mieście: miasta są często 
niedocenianą przestrzenia życiową dla roślin i zwierząt. 
Wiele terenów miejskich wykazuje większą rozmaitość ga-
tunków niż obszary wiejskie, na których zrobiło gruntow-
ny porządek i spustoszenie intensywne rolnictwo. Biolog 
Josef H. Reichholf określa Berlin jako „miasto o najwięk-
szej w Niemczech różnorodności gatunków”. Na obsza-
rze miejskim zaobserwowano nawet bobry, żurawie, orły 
bieliki (!) i kruki256.

budOwnictwO ekOlOgiczne

Kto chce poważnie podejść do zmiany klimatu, musi zająć 
się działalnością budowlaną ludzi. Zużycie energii i emi-
sja CO2 naszego zabudowanego środowiska są wyższe 
niż przemysłu i transportu razem wziętych. W krajach 
wysoko uprzemysłowionych około 40% emisji gazów cie-
plarnianych przypada na budynki. Z tego mniej niż 10% 
powstaje przy produkcji materiałów zużywanych na bu-
dowę, a ponad 90% – w trakcie użytkowania. Tkwi w tym 

255 Borries, „Zehn Thesen für die Stadt von morgen”, s. 43.
256 Zob. www.berlin.nabu.de/themen/Artenschutz/countdown2010/#header. 
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ogromny potencjał oszczędności. Liczne badania plus do-
świadczenie z już zrealizowanych niskoenergetycznych 
budów pokazują, że zużycie energii daje się zredukować 
o rząd wielkości od 50 do 80%. W połączeniu z energiami 
odnawialnymi można osiągnąć emisję zerową. Możliwe są 
nawet nadwyżki energii: domy staną się elektrowniami do-
prowadzającymi swój nadmiarowy prąd do sieci. Podczas 
gdy w Europie z uwagi na zmianę demograficzną chodzi 
przede wszystkim o ekologiczną modernizację starego 
zasobu budynków, w innych okolicach świata wyrastają 
jak spod ziemi nowe milionowe miasta. Istniejące wiel-
kie miasta rozrastają się w błyskawicznym tempie. Całe 
części miasta są budowane od podstaw w bardzo krótkim 
czasie. Wobec globalnego przyspieszenia urbanizacyjnego 
wszystko w odniesieniu do zmiany klimatu i zużywania 
zasobów zależy od tego, jak są te miasta budowane. Doty-
czy to nie tylko ich infrastruktury – komunikacji, energii, 
gospodarki wodnej – ale również budynków, w których 
żyją i pracują mieszkańcy miast.

Istnieją obecnie na świecie nowatorskie przykłady „gre-
en buildings”, które prawie w ogóle nie zużywają obcej 
energii i ograniczają do minimum zużycie wody. Typo-
wym przykładem budowania przyjaznego dla środowiska 
jest Ratusz Techniczny (Council House II) w Melbourne. 
Zużywa on 82% mniej energii,72% mniej świeżej wody 
i wytwarza już tylko 13% gazów cieplarnianych w porów-
naniu ze starym ratuszem257. 

Drugim projektem pilotażowym jest Pearl River To-
wer w Guangzhou (wcześniej Kanton), w Chinach: wy-
soki na 310 metrów drapacz chmur z 214 tys. metrów 
powierzchni użytkowej, który po prawie sześciu latach 

257 Zob. Weizsäcker i inni, Faktor Fünf, s. 105.
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budowy oddany został do użytku w roku 2012. Pomyślany 
był on pierwotnie jako pierwszy wieżowiec świata o ze-
rowej emisji, ale w fazie budowy, ze względu na obowią-
zujące przepisy i z powodów ekonomicznych, trzeba było 
po części odejść od ambitnych planów. Powstało jednak 
z tego modelowe rozwiązanie dla projektów ekologicz-
nych. Konstrukcja opiera się na czterech powiązanych ze 
sobą nawzajem zasadach:
– Maksymalna redukcja zużycia energii i wody, m.in. 

poprzez system wewnętrznej wentylacji, podwójnie 
i potrójnie oszklone elewacje, połączenie pasywnego 
i aktywnego wietrzenia/chłodzenia, jak też system za-
rządzania budynkiem, reagujący na zmieniające się wa-
runki świetlne i cieplne.

– Wchłanianie dostępnej z zewnątrz energii, przede 
wszystkim za pośrednictwem wmontowanej w elewację 
fotowoltaiki oraz przez turbiny wiatrowe z poziomymi 
osiami.

– Ponowne wykorzystywanie krążącej w wewnętrznym 
obiegu energii i wody, np. do ochładzania albo ociepla-
nia doprowadzanego z zewnątrz świeżego powietrza.

– Wytwarzanie reszty koniecznej energii za pośrednic-
twem wysokowydajnych mikroturbin, które odznaczają 
się współczynnikiem sprawności 80% i mogą być wpra-
wiane w ruch za pomocą różnych paliw (biogaz, metan, 
gaz ziemny, olej do silników Diesla). Turbiny są chłodzo-
ne powietrzem, powstające przy tym ciepłe powietrze 
odlotowe może być wykorzystane do ochładzania bądź 
ogrzewania. Z tego czwartego składnika trzeba było zre-
zygnować wskutek oporu regionalnego dostawcy ener-
gii, który nie był skłonny doprowadzać do swojej sieci 
powstającej okresowo nadwyżki prądu – wskazówka, 
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jak ważne są kwestie regulacji dla upowszechnienia al-
ternatywnych technologii energetycznych258. 
Trzecim projektem, który powinien być tu krótko 

przedstawiony, jest Urban Forest Tower, który opraco-
wało pekińskie biuro MAD dla centrum Chongqingu: 
wydający się fantazją zespół 70 różnokształtnych, po-
przesuwanych poziomo kondygnacji, które układają się 
warstwami w wieżę o wysokości 385 metrów. Przez bu-
dynek ciągną się zieleńce, ogrody, drzewa; pionowy las, 
który ma kompensować to, co w trakcie urbanizacji znikło 
z krajobrazu. Co się tyczy zapowiadanej przez planistów 
integracji przyrody z drapaczem chmur, to jest to przyro-
da całkowicie sztuczna, urządzona przez człowieka – ale 
w każdym razie mamy tu fascynujący przykład, jak może 
wyglądać zielona architektura w okresie supernowocze-
sności, w szczególność, jak można zastosować przy budo-
wie budynku wszystkie rozwiązania wypracowane przez 
technikę ekologiczną259.

To, że nowoczesną architekturę słoneczną można za-
stosować również w przypadku starych budowli, poka-
zuje przykład z Zurychu. Przy renowacji dwóch wieżow-
ców z 170 jednostkami mieszkaniowymi elewacje zostały 
pokryte modułami słonecznymi. W ten sposób powstała 
instalacja słoneczna o mocy 98 kilowatów, która może 
pokrywać przynajmniej w 1/3 zapotrzebowanie na prąd 
około 500 mieszkańców. Dzięki zastosowaniu cienko-
warstwowych modułów, które mogą zamieniać światło 
słoneczne na elektryczność również bez bezpośredniego 

258 Zob. R. Frechette, R. Gilchrist, „Towards Zero Energy. A Case Study of 
the Pearl River Tower, Guangzhou, China”, www.ctbuh.org/LinkClick.
aspx?fileticket=%2bpedN46s7Es%3d&tabid=486&language=en-US/.

259 Zob. www.dezeen.com/2009/12/10/urban-forest-by-mad/. 
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promieniowania, także północne elewacje mają udział 
w wytwarzaniu prądu260.

Nowe materiały, techniki i metody konstrukcji umożli-
wiają w architekturze integrację funkcjonalności, estety-
ki i ekologii. Klasyczna formuła Bauhausu „form follows 
function” [forma podąża za funkcją] zmienia się w „form 
follows energy” [forma podąża za energią]. Clou tej kon-
cepcji polega na tym, że elewacje i dachy traktuje się jako 
powierzchnie do uzyskiwania energii. Wraz ze wzrastają-
cym współczynnikiem sprawności i malejącymi kosztami 
ogniw słonecznych nie chodzi już w pierwszym rzędzie 
o to, żeby zminimalizować straty energii przez maksymal-
ną zwartość budynku, lecz o to, żeby osiągnąć możliwie 
jak największy uzysk energii. W tym celu forma budowli 
musi podążać za możliwie najlepszym wykorzystaniem 
słonecznego i termicznego potencjału. Zmieni to wyraz 
form architektury w XXI w. Będzie ona znowu bardziej 
brać pod uwagę lokalną topografię i warunki klimatycz-
ne: w Madrycie trzeba budować inaczej niż w Berlinie czy 
w Helsinkach261.

Ekologiczne budowanie scala różne elementy w jeden 
inteligentny całościowy system: elewacje budynków wy-
twarzają prąd słoneczny i regulują temperaturę, poziome 
urządzenia wytwarzające prąd wiatrowy kręcą się na da-
chach, agregaty ciepłownicze pokrywają resztę zapotrze-
bowania na energię, nadmiar ciepła magazynowany jest 
w ziemi, zintegrowane z przegrodami zewnętrznymi pio-
nowe ogrody służą jako bufory cieplne i poprawiają klimat 

260 Jedna z wielu interesujących informacji na temat „słonecznej strony”, po-
danych przez dziennikarza i solarnego pioniera, Franza Alta, www.son-
nenseite.com/Aktuelle+News,Hochhaus+in+solarer+Pracht,6,a22499.
html. 

261 Zob. www.dabonline.de/2009/09/01/form-follows-energy/. 
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wewnętrzny, zamknięte obiegi zużywanej wody redukują 
zużycie świeżej wody, klimatyzacja i oświetlenie regulowa-
ne są w zależności od pory dnia i układu budynku, wszyst-
kie użyte do budowy materiały nadają się do ponownego 
wykorzystania: nie jest to utopia, lecz współczesny stan 
techniki. Ale bez państwowego programu wspierającego 
trwałoby to jeszcze dziesięciolecia, zanim by takie pio-
nierskie techniki objęły również istniejące budynki. Za-
leży to w decydującym stopniu od długich cyklów życia 
i odpisów amortyzacyjnych budynków. Odpowiednio po-
wolne jest też tempo innowacji w zabudowie przestrze-
ni. W tym właśnie tkwi ogromny potencjał oszczędności 
energii cieplnej w starym zasobie budynków262. Jednocze-
śnie ekologiczne uzdrawianie budynków stanowi program 
wyjątkowo niskonakładowego zatrudnienia z dużym efek-
tem dźwigni dla miejscowego rzemiosła. Izolacja termicz-
na, odnawianie urządzeń grzewczych, instalacja pomp 
cieplnych – są to działania rzemieślnicze, a do tego nie 
można ich przenosić do krajów o niskich wynagrodze-
niach. Jak dotąd brakuje odpowiednich ekonomicznych 
bodźców, żeby przyspieszyć uzdrawianie starego budow-
nictwa. Nisko oprocentowane pożyczki banku kredytowe-
go na odbudowę w oczywisty sposób do tego nie wystar-
czają. W gospodarce energetycznej Ustawa o Energiach 
Odnawialnych ze swoimi gwarantowanymi bonifikatami 
miała na celu szybką zmianę strukturalną. Brakuje jesz-
cze porównywalnego instrumentarium dla ekologicznej 
przebudowy miasta. Dlatego Fundacja Heinricha Bölla 
opublikowała studium na temat, jak dzięki odpowiednie-
mu finansowaniu początkowemu można uruchomić pry-

262 W Niemczech istnieje około 40 milionów mieszkań, nowo wybudowa-
nych jest obecnie tylko około 200 tys.
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watne inwestycje na wielką skalę. Najbardziej obiecujący 
wydaje się system, który przewiduje premię za ambitne 
inwestycje w oszczędzanie energii. W sposób analogiczny 
do Ustawy o Odnawialnych Energiach, finansowanie po-
winno się odbywać przez rozłożenie go na kopalne nośniki 
energii (olej opałowy, gaz ziemny)263.

Technika i finansowanie są dwoma głównymi czynni-
kami na drodze do miasta nie powodującego szkodliwej 
emisji CO2. Ale ostatecznie rozwój ekologicznej kultury 
budowlanej zależy w decydującym stopniu od działają-
cych podmiotów, których współdziałanie ma wpływ na 
rozwój miasta: od inwestorów, architektów, przedsiębior-
ców budowlanych, inicjatyw obywatelskich, planowania 
urbanistycznego i wielkiej polityki, która wyznacza ramy 
dla działań lokalnych podmiotów. Przez długi czas efek-
tywność energetyczna i trwałe podstawy rozwoju nie 
odgrywały w zawodach budowlanych żadnej roli. To się 
zmieniło. Obecnie należy do dobrego tonu orientować się 
w bilansie energetycznym i w ekologicznych materiałach 
budowlanych. W roku 2009 Związek Architektów Nie-
mieckich wręczył federalnemu ministrowi budownictwa 
manifest, podpisany przez licznych architektów, inży-
nierów i architektów krajobrazu, pt. „Rozum dla świata”, 
sformułowany w stylu dobrowolnego zobowiązania się 
całego tego środowiska do planowania i budowania zgod-
nego z zasadą zrównoważonego rozwoju264. Chodzi przy 
tym nie tylko o ekologiczną optymalizację pojedynczej 

263 Heinrich-Böll-Stiftung (wyd.), Strategien zur Modernisierung I. Neue Fi-
nanzierungsmodelle für einen klimaneutralen Gebäudebestand, Schrif-
ten zur Ökologie, t. 23, Berlin 2012, www.boell.de/publikationen/publi-
kationen-finanzierungsmodelle-klimaneutraler-gebaeudebestand-14802.
html. 

264 Zob. www.klima-manifest.de/praeambel.html. 
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budowli, lecz również o zmianę krajobrazów miejskich 
i przebudowę infrastruktury. Potrzebna jest do tego prze-
widująca polityka, bodźce ekonomiczne, uprzywilejowa-
nie prawne i jasne priorytety dla rozwoju miasta. 

miastO dla wszystkich Obywateli

Nowoczesne wielkie miasta są zbyt złożonymi tworami, 
żeby sterować nimi centralnie „od góry do dołu”. Doty-
czy to zwłaszcza mega-miast w Azji, Ameryce Łacińskiej 
i Afryce. Rozumie się samo przez się, że potrzebne jest 
całościowe ramowe planowanie w odniesieniu do budow-
nictwa, komunikacji, zaopatrzenia w energię i wodę, szkół 
i świadczeń socjalnych. Ale nie będzie można go przesta-
wić na inne tory bez współudziału obywatelek i obywateli 
w procesach planowania i podejmowania decyzji już na 
wczesnym etapie. Szczególnie głośnym sygnałem do tego 
był „Stuttgart 21”. Obywatele miasta uzyskują świadomość 
obywatelską. Inicjatywy obywatelskie cechuje taki sam jak 
administrację (albo nawet wyższy) poziom fachowej kom-
petencji. Internet rozszerza tradycyjne formy demokracji 
bezpośredniej o sformatowane w inne sposób informacje 
i dyskusje na temat spraw publicznych. Plany zabudowy, 
projekty dotyczące komunikacji i decyzje w sprawach go-
spodarstwa domowego można najpierw przedyskutować, 
udostępniając je w sieci. Główne priorytetowe cele i ramo-
we warunki dla planowania muszą pozostawiać przestrzeń 
dla samorządu, własnej inicjatywy i współzawodnictwa 
w celu znalezienia jak najlepszych rozwiązań.

Największym potencjałem miasta jest żywe społeczeń-
stwo obywatelskie: inicjatywy mieszkańców, fundacje, pro-
jekty dzielnicowe, samorządowe organizacje społeczne 
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i kulturalne, stowarzyszenia, grupy samopomocy, projekty 
spółdzielcze. Stanowią one społeczny i kulturalny kapitał, 
który dla rozkwitających miast jest niemniej ważny niż 
inwestycje w kapitał rzeczowy. Niebagatelne znaczenie ma 
też to, żeby przedsiębiorstwa stały się dobrymi „corporate 
citizens” [stowarzyszonymi obywatelami], którzy angażują 
się w sprawy publiczne nie tylko jako sponsorzy, ale także 
jako partnerzy szkół, uniwersytetów, teatrów, centrów kul-
turowych, projektów społecznych i związków sportowych.

Ekologiczna odnowa miast raczej się nie uda, jeżeli nie 
będzie się łączyć z przezwyciężeniem przepaści społecz-
nej, która się coraz bardziej rozwiera. Jeżeli miasto roz-
pada się na odizolowane przestrzennie wyspy dobrobytu 
i na strefy biedy, skutki tego sięgają nawet struktury ru-
chu komunikacyjnego: kiedy przeciwieństwa społeczne 
zaostrzają się i wzrasta niepewność, ludzie zamożni po-
wracają na koniec do swoich limuzyn. Finansowanie pu-
blicznych środków komunikacji przestaje mieć polityczne 
oparcie, jego jakość obniża się, co powoduje utratę kolej-
nych pasażerów. Wynajmujący mieszkania w nędznych 
dzielnicach miasta wstrzymują inwestowanie w swoje 
budynki. Spirala zaczyna opadać. Przestrzeń publiczna 
pustoszeje. Potrzeba skoncentrowanych wysiłków władz 
i obywateli, żeby odwrócić ten trend. Do ustabilizowania 
sytuacji mogą przyczynić się poprawki budowlane, ini-
cjatywy sąsiedzkie, ogrody dla okolicznych mieszkańców, 
związki sportowe, projekty kulturalne, zasiedlenie ma-
łych zakładów produkcyjnych i konsekwentne występo-
wanie przeciw wandalizmowi i przemocy. Jednak klucz 
tkwi w wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych – tyl-
ko one umożliwiają trwałe wydobycie się z nędzy i braku 
perspektyw. Ekologiczna odnowa miasta jest pracochłon-
na. Daje ona wiele miejsc pracy również dla pracowników 



o średnich kwalifikacjach: dla rzemieślników budowla-
nych, instalatorów, techników systemów energetycznych 
i wyposażenia budynków, ogrodników itp. Choćby nawet 
zwolennicy zielonego miasta należeli przeważnie do klasy 
średniej, to przecież żaden projekt sytych nie jest realizo-
wany kosztem pokrzywdzonych. Ludzie o niskich docho-
dach najmniej mogą sobie pozwolić na to, by mieszkać 
w źle izolowanych budynkach o wysokich kosztach ogrze-
wania. Właśnie pierwszeństwo dla dóbr publicznych – od 
miejskich przedszkoli aż do racjonalnej i dobrze rozbudo-
wanej sieci komunikacji publicznej – leży w interesie tych, 
których życie nie jest usłane różami.
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Rozdział 9/ 
 Ekologiczny kapitalizm

Jest dobra koniunktura na krytykę kapitalizmu. Na kon-
ferencjach i na scenach teatralnych znowu stawiana jest 

„kwestia systemu”. Nic dziwnego. Wraz z chaosem na ryn-
kach finansowych kryzys pojawił się w samych centrach 
kapitalizmu. Occupy Wall Street! Protest jest wymierzony 
w serce bestii. Wprawdzie rewolucja jeszcze raz zostaje 
odroczona, również z powodu braku rewolucyjnego pod-
miotu i jako tako przekonującej alternatywy, ale pozosta-
je wciąż aktualny trwały kryzys legitymizacji gospodarki 
rynkowej. Zapadło głęboko w serce wrażenie, że pozba-
wieni sumienia gracze doprowadzili całą gospodarkę na 
krawędź przepaści. Kiedy pękła bańka finansowa, musiały 
wkroczyć państwa. Koszty ratunkowe zostały uspołecz-
nione, wciąż ta sama śpiewka. W rezultacie kryzys jeszcze 
bardziej zaostrzył społeczną nierówność, która zaczęła się 
pogłębiać w zachodnich społeczeństwach już od lat 90., 
kiedy nabrała tempa globalizacja. Były to złote czasy dla 
kapitału i nieszczęsne czasy dla tych, którzy niewiele wię-
cej mieli na sprzedaż niż własne ciało. Był popyt na pracę 
wysoko kwalifikowaną, praca niewykwalifikowana stała 
się tania jak śmieć. Gospodarka wzrastała, ale zyski gro-
madziły się na wierzchołku piramidy dochodów. Obecnie 
w USA 60% dochodów (przed uwzględnieniem transferu 
państwowego) przypada na górne 20% gospodarstw do-
mowych. Najlepszy 1% „zarabia” znacznie więcej niż dolne 
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40%. Jeszcze bardziej ekstremalnie wypada to niewyważe-
nie przy podziale majątku. Ponad 1/3 całego majątku jest 
w rękach 1% ludności. Również w Niemczech od lat 90% 
nierówność dochodów wyraźnie wzrosła. W roku 2011 
górne 10% zarabiających w Republice Federalnej miało 
dochody mniej więcej ośmiokrotnie wyższe niż dolne 10%. 
W latach 90. był to jeszcze stosunek 6 do 1. Aktualna prze-
ciętna w krajach uprzemysłowionych wynosi 9 do 1265.

Krańcowo nierówny podział dochodu zwiększa nierów-
ność szans. Tym samym uchylona zostaje główna obiet-
nica kapitalizmu, że każdy jest kowalem własnego losu. 
Awans dzięki własnym dokonaniom – to jest jądro „Ame-
rican dream” i zarazem potężna siła napędowa dynamicz-
nej gospodarki. Jeżeli ta zasada już nie funkcjonuje, jeżeli 
kapitalizm nie może zapewnić równości szans, traci on 
główną swoją legitymizację. Nic wtedy nie pomoże pa-
tetyczne powoływanie się na minione triumfy tej formy 
gospodarki, która wywindowała dobrobyt na nigdy przed-
tem nie znane wyżyny – zwłaszcza kiedy coraz bardziej 
upowszechnia się podejrzenie, że ten postęp niszczy swoje 
naturalne podstawy. Systemu społeczno-ekonomicznego 
nie ocenia się na podstawie jego sukcesów w przeszłości, 
lecz na podstawie jego widoków na przyszłość. I ta ocena 
wypada u coraz większej liczby ludzi ponuro: oczekiwanie, 
że przyszłość będzie lepsza niż przeszłość, ustępuje przed 
coraz większą troską o to, co się tu szykuje dla nas i dla 
naszych dzieci. Dotyczy to przynajmniej starej Europy. 
W młodych społeczeństwach Południa, które dopiero wła-
śnie dołączają do światowej gospodarki kapitalistycznej, 

265 Komunikat OECD z 5.12.2011, „Divided we Stand. Why Inequality 
Keeps Rising”.
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panuje (jeszcze) optymistyczna atmosfera witania nowej 
przyszłości.

Wypaczenia kapitalizmu finansowego są nie tylko na-
tury ekonomicznej. Część elit kapitalistycznych uwolniła 
się od wszelkich więzi: zarówno od więzi z konkretną spo-
łecznością (miasto, kraj), jak też od więzi z kodeksem war-
tości szacownego biznesmena. Przecież właściwa funkcja 
przedsiębiorcy zawiera się w pojęciu wytwarzania war-
tości: Osiąga on zysk, kiedy oferuje na rynku produkty 
i usługi, które mają dla społeczeństwa wartość dodaną. 
Wartość wymienna danego towaru może stać się czymś 
realnym dzięki temu, że ma on wartość użytkową. Na 
dłuższą metę sukces odnoszą tylko te przedsiębiorstwa, 
które są innowacyjne i przyzwoite. Tylko wtedy utrzymują 
one więź ze starymi klientami i pozyskują dodatkowo no-
wych. To, co brzmi jak bajka z minionego czasu, w istocie 
wciąż jeszcze się zdarza. Jest to rzeczywistość milionów 
małych i wielkich zakładów, które każdego dnia pracują 
nad tym, by się ulepszyć. Muszą one ponownie określać 
oblicze kapitalizmu.

Oddzieleniu korzyści od wytwarzania wartości, które 
miało miejsce w sektorze finansowym, odpowiada oddzie-
lenie zysku od odpowiedzialności. To podwójne oddziele-
nie jest istotną przyczyną kryzysu finansowego, który od 
momentu pęknięcia amerykańskiej bańki nieruchomości 
uderza wciąż nowymi falami. Kiedy strat nie ponoszą już 
przedsiębiorstwa, lecz bierze je na siebie sektor publicz-
ny, upowszechnia się mentalność rodem z kasyna. Godni 
zaufania ludzie biznesu starają się zachować równowa-
gę między ryzykiem a szansami. W nowoczesnych kuch-
niach alchemicznych bankierów inwestycyjnych unieważ-
niona została wszelka przezorność i ostrożność. To była 
nie tylko perspektywa na wypłaty niebotycznych bonusów 
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i premii, ale również – pozwalająca wyzbyć się wszelkich 
bezpieczników – pewność, że w razie czego pospieszy na 
ratunek państwo. Dlatego każda reforma sektora finanso-
wego, mająca mu zapewnić stabilność, musi przywrócić 
odpowiedzialność banków za ryzyko i fundusze hedgin-
gowe, łącznie z osobistą odpowiedzialnością kadr kie-
rowniczych. Jest to czynnik korumpujący każdą kulturę 
prowadzenia przedsiębiorstwa, jeśli zwalniani menedże-
rowie, którzy są odpowiedzialni za straty spowodowane 
spekulacją, otrzymują hojną odprawę.

Pomimo wszelkiej krytyki, bicie w dzwony pogrzebowe 
zwiastujące śmierć kapitalizmu, jest przedwczesne. Ozna-
czałoby ono niedocenianie ogromnej zdolności do zmian 
właściwej temu sposobowi produkcji. Połączeniem kapi-
talizmu i demokracji jest samouczący się system. Marks 
wychodził z założenia, że kapitalistyczne stosunki wła-
sności (wkrótce) staną się zbyt ciasne dla dalszego roz-
woju sił wytwórczych. Wtedy wybije godzina rewolucji 
jako akuszerki nowego, socjalistycznego społeczeństwa. 
Zamiast tego kapitalizm radzi sobie z kryzysem tak, że 
zrzuca starą skórę i wychodzi z niego odmłodzony. O tyle 
również krytyka kapitalizmu ma swój udział w jego suk-
cesie. Tym, co upadło, jest „realny socjalizm” – brakowało 
mu zarówno ekonomicznej dynamiki rynku, jak też kory-
gującej siły demokracji.

kapitalizm jakO system  
samOuczący się

Nie wyświadcza się kwestii ekologicznej przysługi, kiedy 
używa się jej jako trojańskiego konia antykapitalizmu. Kto 
okopuje się na starych pozycjach, pozbawia się przez to 
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szans wejścia w sojusz – możliwy nawet z przedsiębiorstwa-
mi. „Gospodarka” nie jest monolitem. Wśród biznesmenów 
istnieją beneficjenci i przegrani transformacji ekologicznej, 
potencjalni sprzymierzeńcy i zażarci przeciwnicy, którzy 
bronią swego przestarzałego modelu biznesu. Pomiędzy 
jednym a drugim rozciąga się szeroki wachlarz przedsię-
biorstw, które jedną ręką walczą jeszcze przeciw ostrzej-
szym podatkom środowiskowym, a drugą już pracują nad 
zielonymi innowacjami. Naiwnością byłoby oczekiwanie 
entuzjazmu dla zielonego zwrotu od przemysłu węglowego, 
wielonarodowych koncernów naftowych i monopolistów 
na rynku elektryczności. Obawiają się one spadku warto-
ści swojego kapitału i utraty swoich rynków. Albo odnajdą 
się w nowej sytuacji, albo stopniowo będą znikać z rynku. 
Tak było w przypadku każdego nowego szczebla rewolucji 
przemysłowej. Równolegle w wielu przedsiębiorstwach do-
konuje się technologiczna i kulturowa zmiana. Kierują się 
one ku przyszłości, w której emisja CO2 zostanie radykal-
nie ograniczona. Należy wspierać ten proces transformacji, 
zamiast ulegać dawnym straszakom. Lewica stawia trady-
cyjnie na państwo. Jest to o tyle słuszne, że skierowanie 
dynamiki gospodarczej na drogę zrównoważonego rozwoju 
zależy w decydującym stopniu od obranego kierunku poli-
tycznego. Ale ma to mankament, polegający na traktowa-
niu ryczałtem przedsiębiorstw jako przeciwników, którym 
należy nałożyć możliwie jak najkrótsze wędzidło, zamiast 
traktować je jako siłę produkcyjną. Innowacyjne produkty 
i technologie nie pochodzą z administrowania.

Praojcowie socjalizmu zasadniczo nie doceniali zdolno-
ści kapitalizmu do zmiany. A charakteryzuje się on wła-
śnie tym, że jak dotąd każdą przeciwstawność przeobrażał 
w innowację:
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– Ruch robotniczy doprowadził do państwa socjalne-
go i społecznej gospodarki rynkowej; związany z tym 
wzrost siły nabywczej mas okazał się dla kapitalizmu 
potężnym zastrzykiem świeżej energii. Niezależnie od 
tego, jak twardą walką musiała być wydzierana przed-
siębiorcom każda zdobycz socjalna, gospodarka kapi-
talistyczna zyskiwała na wzroście poziomu wykształ-
cenia, poprawie zdrowia i wzroście dochodów ludności 
pracującej.

– Antyautorytarna rebelia z roku 1968 stymulowała roz-
wój indywidualizacji i kreatywności. Pod względem 
ekonomicznym wsparła ona ekspansję sektora usług 
i przemysłu kulturalnego. Utorowała drogę nowej kul-
turze przedsiębiorstwa, bardziej odpowiadającą nowo-
czesnej, opartej na nauce gospodarce niż dawny hierar-
chiczny porządek: zastąpienie patriarchalnego kierow-
nictwa przez modele współuczestnictwa, decentraliza-
cję i przejście do struktur pracy zespołowej.

– Zmiana tradycyjnych ról przypisanych do płci i dąże-
nie do zawodowego zrównania kobiet z mężczyznami 
zwiększa rezerwy talentów w przedsiębiorstwie. Work-

-life-balance, ruchomy czas pracy dla rodziców, wspar-
cie w opiece nad dziećmi stały się standardami nowo-
czesnej polityki personalnej.

– Ruch ochrony konsumentów prowadzi do poprawy ja-
kości produktów żywnościowych, sprzętu i dóbr kon-
sumpcyjnych wszelkiego rodzaju. Grają w tym rolę dzia-
łające jednocześnie takie czynniki jak „twarde” instru-
menty regulacyjne (przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy), prawo rozszerzające zakres odpowiedzialności 
i wszelkiego rodzaju wyczerpujące informacje dla kon-
sumentów. Jeśli nawet wciąż ma znaczenie konkuren-
cja cenowa, to w średnim i wyższym segmencie rynku 
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przedsiębiorstwa konkurują w pierwszym rzędzie lep-
szymi, a nie tańszymi produktami.

– Grupy działające na rzecz ochrony środowiska i praw 
człowieka wywierają coraz silniejszą presję na koncer-
ny działające w skali globalnej, żeby wzięły one większą 
odpowiedzialność za społeczne i ekologiczne skutki 
swoich produktów. Takie przedsiębiorstwa jak Adidas, 
Nestlé czy też Apple nie mogą już sobie dziś pozwo-
lić na ignorowanie skandalicznych warunków u swo-
ich dostawców surowców. Praca dzieci, wyzyskiwanie 
więźniów i niegodne człowieka warunki pracy nie po-
zostają w ukryciu, ich odkrycie wywołuje skandal, który 
szkodzi reputacji firmy i zagraża jej obrotom. Podobna 
sprawa dotyczy praktyk szkodliwych dla środowiska 
i zdrowia, np. bezmyślnego stosowania pestycydów czy 
też szkodliwych chemikaliów.
Ta tendencja do moralnego obciążania rynków dotyczy 

w większym stopniu przedsiębiorstw produkujących bar-
dziej bezpośrednio na potrzeby konsumenta niż przemysłu 
surowcowego. I jak na razie dotyczy ona przede wszyst-
kim koncernów zachodnich, które muszą się ostać w de-
mokratycznym otoczeniu wolnych mediów i organizacji 
pozarządowych. Musimy tu zwrócić uwagę na znaczenie 

„politycznej nadbudowy” dla konkretnego ukształtowania 
kapitalistycznego sposobu produkcji: postęp społeczny 
i ekologiczny wynika z połączenia gospodarki rynkowej 
i demokracji. Jeszcze przed wprowadzeniem powszech-
nych, wolnych i równych wyborów istniały w Rzeszy Nie-
mieckiej związki zawodowe i partie socjalistyczne, od 
biedy pluralistyczna prasa, w jakiejś mierze wolność zgro-
madzeń i zaskarżalne prawa obywatelskie. Było to prze-
strzenią do działania, w której mogła się rozwijać walka 
o ośmiogodzinny dzień pracy, o ubezpieczenia społeczne 
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i wolność polityczną. Ten związek wciąż jeszcze obowią-
zuje. Kto się oburza na gospodarkę rabunkową w stosunku 
do człowieka i przyrody w kopalniach Afryki, na nieludzkie 
warunki pracy w fabrykach azjatyckich i na lekceważenie 
praw do ziemi rodzimych ludów Ameryki Południowej, ten 
musi bronić praw człowieka, wolnych związków zawodo-
wych, niezależności wymiaru sprawiedliwości i wolnej pra-
sy. Są to najskuteczniejsze bariery przeciwko wyzyskowi 
i grabieży.

„Realny socjalizm” na sowiecką modłę upadł nie tylko 
ze względu na ekonomiczną niewydolność biurokratycz-
nej gospodarki planowej. Poniósł porażkę również dlate-
go, że zabrakło mu właściwych demokracji mechanizmów 
krytyki i korygowania. Istnieje ścisły wewnętrzny związek 
między wolnością polityczną i gospodarczą. Funkcjono-
wanie gospodarki rynkowej zakłada istnienie państwa pra-
wa, krytycznej opinii publicznej, równości szans przedsię-
biorstw i funkcjonalnego rozdzielenia między państwem 
a gospodarką. Monopole i kartele, nepotyzm, korupcja, 
samowola policji, organów sprawiedliwości i urzędów 
podatkowych jak też uprzywilejowanie określonych grup 
biznesu kosztem innych unieważnia sterującą funkcję 
rynku. Jak pokazuje przykład Chin, również taki model 
w okresie rozwoju nadrabiającego zaległości może przez 
pewien czas przynosić wysokie stopy wzrostu gospodar-
czego, dopóki nie tłamsi to własnej inicjatywy gospodar-
czej i gwarantuje wysoką stopę inwestycji. Ale na dłuższą 
metę prowadzi to w znacznej mierze do marnotrawienia 
zasobów społecznych. Skoro tylko rozwój gospodarki 
osiąga punkt, w którym chodzi przede wszystkim o kre-
atywność i innowacje, reżim autorytarny staje się dysfunk-
cjonalny. Wiele przemawia za tym, że nowoczesna gospo-
darka naukowa nie tylko potrzebuje wysokiego poziomu 
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bezpieczeństwa prawnego, lecz również na dłuższą metę 
nie może rozwijać się pomyślnie bez krytycznej opinii pu-
blicznej, wolności przekonań i pluralizmu politycznego.

gOspOdarka mieszana

O czym więc mówimy, kiedy mówimy o „kapitalizmie”? 
Kapitalistyczny sposób produkcji – czyli kombinacja wła-
sności prywatnej, rynków jako instancji koordynującej 
i konkurencji jako procesu optymalizacji – jest skrajnie 
zmienny, w zależności od geograficznych, politycznych 
i kulturalnych warunków ramowych. Wytwarza on wiel-
ką liczbę wariantów: od anglosaskiego modelu wolno-
rynkowego poprzez społeczną gospodarkę rynkową typu 
zachodnioeuropejskiego, aż do mieszanki kapitalizmu 
w stylu dowolnym i państwowej kontroli w Chinach oraz 
kapitalizmu rentierskiego w Rosji, w której zyski są roz-
dzielane pomiędzy prywatnych oligarchów i ludzi mają-
cych w swych rękach władzę państwową. Różnią się one 
zarówno pod względem sprawiedliwości społecznej, jak 
i pod względem roli państwa, proporcji własności prywat-
nej i społecznej, stopnia redystrybucji za pośrednictwem 
podatków i pozycji, jaką zajmują w nich dobra publiczne266.

W żadnym kraju nie mamy do czynienia z wolnoryn-
kowym kapitalizmem w czystej postaci; wszędzie wystę-
pują formy gospodarki mieszanej, w której współistnieją 
sektory prywatny, państwowy i użyteczności publicznej. 

266 Por. William J. Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm, Good Capita-
lism, Bad Capitalism, New Haven/London 2007. Autorzy rozróżnia-
ją cztery podstawowe typy kapitalizmu: oparty na przedsiębiorczości, 
zdominowany przez wielkie koncerny, oligarchiczny i sterowany przez 
państwo.
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W Europie są szerokie obszary użyteczności publicznej 
zorganizowane nie przez gospodarkę prywatną lecz pań-
stwową. Oświata, bezpieczeństwo publiczne, infrastruk-
tura finansowane są z podatków i opłat; korzystanie z tych 
dóbr nie podlega regulacji rynkowej, lecz przysługują one 
wszystkim obywatelkom i obywatelom. Również prawo 
do korzystania z służby zdrowia jest prawem obywatel-
skim. W systemie opieki zdrowotnej są wprawdzie pry-
watni dostawcy, ale ceny ich świadczeń są negocjowane 
zbiorowo i płaci się za nie w ramach systemu, w którym 
koszty się rozkładają. Ubezpieczenia emerytalne znacz-
nej części ludności zagwarantowane są dzięki podatkom 
i składkom na ubezpieczenie społeczne. Ceny za energię 
są w znacznej mierze cenami administracyjnymi, struk-
tura systemu energetycznego określana jest zasadniczo 
przez decyzje państwowe – zob. „transformacja energe-
tyczna” w Niemczech. Sektor prywatny podlega daleko 
idącym regulacjom prawnym i priorytetom politycznym: 
prawo pracy, ustawowa ochrona przed wypowiedzeniem, 
opłaty związane z ochroną środowiska, prawo o odpo-
wiedzialności i wszelkiego rodzaju przepisy ograniczają 
właścicielom wolność dysponowania swą własnością.

Faktycznie we wszystkich wysoko rozwiniętych pań-
stwach przemysłowych panuje prymat polityki, dopóki nie 
rozumie się przez to, że polityka może dowolnie ingero-
wać w gospodarkę i unieważniać własną dynamikę rynków. 
Ustanowiony w taki absolutny sposób prymat polityki 
skończyłby się na gospodarce państwowej, która sprawo-
wałaby rozległą kontrolę nad przedsiębiorstwem i dążyła 
do wyeliminowania rynku jako mechanizmu sterującego. 
Również handel zagraniczny musiałyby być w szerokim 
zakresie kontrolowany, żeby zapobiec odpływowi kapitału. 
Byłaby to pewna droga do samoizolacji i zubożenia. Nawet 
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jeśli polityka musi brać pod uwagę własną logikę rynków, 
to przecież w żadnym razie nie jest ona bezsilna i zda-
na na ich łaskę. Jak wysoki jest obecnie wpływ państwa 
na życie gospodarcze, można zmierzyć za pomocą kwo-
ty udziału państwowego. W Europie Zachodniej oscyluje 
ona wokół wartości 50% PKB; w krajach skandynawskich 
powyżej niej, w Republice Federalnej – z udziałem 47% – 
trochę poniżej. Z tych ram wypada zamożna Szwajcaria 
z wartością zaledwie 35%. Wbrew opartym na utartych 
przeświadczeniach oczekiwaniom, w USA, w tej ojczyź-
nie indywidualizmu i przedsiębiorczości, kwota udziału 
państwowego, wynosząca 43%, kształtuje się prawie na 
poziomie europejskim267.

nOwe Oblicze kapitalizmu

Stary lewicowy podział reform na „immanentne wobec 
systemu” i „transcendentne wobec systemu” prowadzi 
na manowce w sytuacji istnienia wielu różnych „kapitali-
zmów”, plastyczności kapitalizmu i jego zdolności do prze-
mian. Obecnie mamy do czynienia z ekologiczną transfor-
macją kapitalizmu. Zieloni sformułowali to trochę mniej 
obcesowo za pomocą pojęcia „ekologiczna i społeczna go-
spodarka rynkowa”. Ta transformacja właśnie się dokonu-
je. Analogicznie do społecznego ograniczenia kapitalizmu 
przez ruch robotniczy XIX i XX w., ruch ekologiczny dąży 
do ograniczenia kapitalizmu w imię ochrony środowiska. 
Wyostrza świadomość konsumentów, zmienia zachowa-
nia konsumpcyjne niezliczonych milionów ludzi i tworzy 
nowe instytucje i instrumenty: międzynarodowe umowy 

267 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Staatsquote. 
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i konwencje, organy ochrony środowiska naturalnego, gę-
stą tkankę ustaw i rozporządzeń, opłaty i podatki zwią-
zane z ochroną środowiska, całą masę organizacji eko-
logicznych i wreszcie nowe polityczne formacje takie jak 
Zieloni, których nazwa firmuje projekt na miarę stulecia. 
Również nauka przechodzi proces transformacji ekolo-
gicznej; oprócz ekspansji nauk związanych w węższym 
sensie z ochroną środowiska, temat ekologii wkracza do 
klasycznych dyscyplin naukowych, takich jak nauki tech-
niczne i przyrodnicze, ekonomia, nauki polityczne. Eko-
logia jest stale obecna w mediach, niezliczone instytucje 
edukacyjne szerzą wśród ludności wiedzę ekologiczną.

Zmiany w sferze kulturalnej i politycznej znajdują od-
bicie również w gospodarce. Powstają nowe rynki: rynek 
energii odnawialnych, samochodów elektrycznych, żyw-
ności ekologicznej, energooszczędnych urządzeń oraz 
ekologicznej renowacji budynków. Tak więc boom w sek-
torze energii odnawialnych spowodował bardzo duże 
zmiany na rynku energii elektrycznej w Niemczech. Roz-
bity został oligopol koncernów elektrycznych. Ponad po-
łowa zdolności produkcyjnej „zielonego prądu” znajduje 
się w rękach osób prywatnych i rolników, a udział czterech 
dużych dostawców prądu w tym zakresie wynosił w roku 
2010 zaledwie 6,5%. Pojawiają się nowe modele biznesowe: 
sprawiedliwy handel, eko-supermarkety, elektrownie oby-
watelskie, car-sharing, giełdy wymiany, bezpłatne opro-
gramowanie, mikrokredyty, kontrakty energetyczne268. 
Rozwija się sektor użyteczności publicznej, stowarzy-
szenia i spółdzielnie przeżywają renesans. Według Fede-
ralnego Ministerstwa Ochrony Środowiska, w roku 2011 

268 Kontrakt energetyczny: przedsiębiorstwa zlecają zarządzanie energią 
firmom zewnętrznym, których zysk pochodzi z części zaoszczędzonych 
kosztów energii.
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liczba spółdzielni energetycznych wzrosła dwukrotnie, 
a w ostatnim dziesięcioleciu – nawet dziesięciokrotnie. 
W sektorze finansowym w samych Niemczech działało 
1121 banków spółdzielczych o łącznej kwocie bilansowej 
w wysokości 730 miliardów i nadwyżce 3 miliardów euro. 
Spółdzielnie posiadają zwykle solidną bazę finansową i są 
mniej uzależnione od kredytów bankowych. Pod wzglę-
dem kulturowym i ekonomicznym są ukierunkowane ra-
czej na zrównoważone gospodarowanie, a nie na mak-
symalizację zysków. Stopa upadłości zakładów spółdziel-
czych wynosi zaledwie 0,1%. Na całym świecie istnieje 
niemal miliard spółdzielców, w Niemczech co czwarta 
osoba jest członkiem spółdzielni, w szczególności w sek-
torze budownictwa mieszkaniowego, finansowym, w rol-
nictwie i w sektorze spożywczym. Pracuje w tym sektorze 
około 440 tys. osób269.

W obliczu rosnących zagrożeń dla środowiska natural-
nego, rozszerzenia rynków zielonych technologii i pro-
duktów, wysokiej świadomości ekologicznej opinii pu-
blicznej oraz zwracania przez inwestorów większej uwagi 
na emisję CO2, przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują 
w efektywność wykorzystania energii, redukcję odpadów 
oraz kontrolę emisji w celu zmniejszenia jej wpływu na 
środowisko. Tę nową orientację wspierają systemy zarzą-
dzania – takie jak bilans ekologiczny, analiza strumienia 
materiałów i audyt ekologiczny. Zielona przemiana kul-
turowa widoczna jest również w gospodarce, gdzie poja-
wiają się liczne proekologiczne stowarzyszenia przedsię-
biorców i inicjatywy, wyróżnienia za prowadzenie firmy 
w sposób przyjazny dla środowiska i zielone innowacje. 

269 Zob. Handelsblatt „Business Briefing Nachhaltige Investments”, newsletter 
z 9.11.2012.
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Założona w roku 1984 federalna grupa robocza do spraw 
zarządzania świadomego ekologicznie (znana pod skrótem 
B.A.U.M.) liczy 550 firm członkowskich. „Fundacja 2° – nie-
mieccy przedsiębiorcy w obronie klimatu” jest organizacją 
powstałą z inicjatywy prezesów i personelu kierowniczego 
przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych, poczuwających się 
do ochrony klimatu.

Przemiana kulturowa przedsiębiorstw przejawia się także 
w ich współpracy z organizacjami działającymi na rzecz 
środowiska i obrony praw człowieka, np. przy określa-
niu dla produktów wspólnych standardów ekologicznych 
i społecznych. Do najbardziej znanych przykładów należy 
Forest Stewardship Council (FSC), pierwszy ogólnoświa-
towy system certyfikacji dla zrównoważonej gospodarki 
leśnej i uzyskiwanych z niej produktów (drewno budow-
lane, meble, papier itd.). Impuls do podjęcia tej inicjatywy 
wyszedł w początkach lat 90. od organizacji działających 
na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska, handlow-
ców i zakładów przemysłowych w Kalifornii. Obecnie 
uczestniczą w niej również przedstawiciele miejscowej 
ludności. Organizacja liczy dzisiaj na świecie ponad 500 
członków; w roku 2010 zagospodarowano zgodnie z wy-
tycznymi FSC ponad 120 milionów hektarów lasu270. Po-
równywalnym projektem jest projekt Extractive Industries 
Transparency Initiative, w ramach którego wiodące kon-
cerny naftowe i gazowe współpracują z rządami, orga-
nizacjami społeczeństwa obywatelskiego, inwestorami 
i bankami rozwojowymi, by doprowadzić do przejrzysto-
ści przepływu pieniędzy przy realizacji projektów nafto-
wych i gazowych w krajach bogatych w złoża. Organizacje 

270 Zob. autoprezentacja niemieckiej spółki-córki FSC, www.fsc-deutschland.
de/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=1. 
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Ethical Trading Initiative oraz Fair Labor Association sta-
wiają sobie za cel kontrolę przestrzegania podstawowych 
norm określonych przez Międzynarodową Organizację 
Pracy (ILO). Wprowadzony w przemyśle diamentowym 
Proces Kimberley – wydawanie certyfikatów dla surowych 
diamentów – ma przeciwdziałać dystrybucji „diamentów 
splamionych krwią”. Inicjatywy te są niejednokrotnie kry-
tykowane za brak jasnych kryteriów i zbyt lekkomyślne 
rozdawanie certyfikatów. Współpraca pomiędzy przed-
siębiorstwami nastawionymi na zysk a organizacjami 
walczącymi o ochronę środowiska jest zawsze balanso-
waniem na krawędzi. Jednak każdy, kogo nie zadowala 
rola nieskazitelnego moralnie oskarżyciela, musi zaryzy-
kować współpracę z podmiotami gospodarczymi. Odkryje 
wtedy, że firmy nie są jednowymiarowymi maszynami do 
generowania zysków, lecz kompleksowymi strukturami, 
zatrudniającymi wielką liczbę ludzi, którym leży na sercu 
los świata. W ten sposób z wzajemnej współpracy organi-
zacji konsumenckich, inicjatyw ekologicznych, organiza-
cji działających na rzecz obrony praw człowieka, związ-
ków zawodowych i przedsiębiorstw powstaje nowa forma 
wspólnej regulacji rynków. Wkracza ona do działania tam, 
gdzie (jeszcze) nie osiągnięto wystarczającego konsensu-
su co do wiążących regulacji ponadnarodowych. Choćby 
skutki tego działania były bardzo niedoskonałe, wnoszą 
one przecież istotny wkład w proces włączania względów 
natury etycznej do decyzji gospodarczych.

Jednym z najciekawszych zjawisk są przemiany na ryn-
kach finansowych. Giełdy, agencje ratingowe, ubezpiecze-
nia i fundusze inwestycyjne pełnią na rynku funkcję sej-
smografów, wyczuwających kierunki przyszłego rozwoju 
i nowe trendy. Na przykład niektóre duże towarzystwa 
reasekuracyjne odkryły problem zmiany klimatu już wiele 
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lat temu. Finansują one badania klimatu, prowadzą dzia-
łalność edukacyjną i uczestniczą w zrównoważonych sys-
temach inwestycyjnych. Międzynarodowe spółki – takie 
jak Münchener Rück czy Swiss Re – nie mogą sobie po-
zwolić na zbagatelizowanie efektu cieplarnianego, bo mu-
szą się liczyć z faktem, że mogą być zmuszone do wypłaty 
horrendalnie wysokich odszkodowań za skutki huraganu 
czy powodzi. Dla każdego międzynarodowego koncernu 
ocena przez instytucjonalnych inwestorów ma zasadnicze 
znaczenie. Od początku obecnego stulecia coraz większą 
rolę w ratingu przedsiębiorstw odgrywają wskaźniki do-
tyczące zrównoważonego rozwoju. Fundusze emerytalne 

– dla zminimalizowania ryzyka swoich inwestorów – mó-
wią o „fiduciary duty” (funkcji powierniczej). Kluczową 
rolę dla perspektyw na przyszłość przedsiębiorstw ma ich 
bilans CO2. Im więcej dwutlenku węgla emituje dana fir-
ma w procesie produkcyjnym i im więcej węgla zawiera-
ją jej produkty, tym bardziej jest narażona na polityczne 
regulacje i publiczne kampanie protestacyjne. Na przy-
kład w przemyśle węglowym podatki za emisję CO2 albo 
drastyczne ograniczenia praw emisyjnych mogą wywołać 
tragiczne skutki ekonomiczne. Koncerny samochodowe, 
które nie uwzględniają w swoich planach produkcyjnych 
modeli efektywnie wykorzystujących energię, ryzykują, że 
nie zostaną wpuszczone na rynek chiński albo kalifornijski.

Przykładem najskuteczniejszej jak dotąd współpracy in-
stytucjonalnych inwestorów jest Carbon Disclosure Pro-
ject (CDP), założona w roku 2000 organizacja non-pro-
fit, która stawia sobie za cel doprowadzenie do większej 
przejrzystości w emisji gazów cieplarnianych przez przed-
siębiorstwa. Projekt ten oparty jest na przeświadczeniu, 
że obniżenie emisji dwutlenku węgla przyczyni się dłuż-
szym przedziale czasowym do podniesienia rentowności 
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przedsiębiorstwa. Raz w roku CDP ankietuje 500 najwięk-
szych spółek akcyjnych w kwestii emisji CO2, stwarzanego 
przez nią zagrożenia dla klimatu i planowanej redukcji 
emisji. W międzyczasie do badań zostały włączone rów-
nież miasta271. Na tej bazie powstał największy tego ro-
dzaju światowy bank danych. Ponad 655 instytucjonal-
nych inwestorów wspiera projekt jako tzw. „inwestorzy 
sygnatariusze”. Inwestorzy ci zarządzają łącznie mająt-
kiem wartości ponad 78 bilionów dolarów i są tym samym 
w posiadaniu największej na świecie ilości notowanych na 
giełdzie przedsiębiorstw o największych obrotach272. CDP 
jest organizacją niezależną, finansowaną przez szerokie 
spektrum sponsorów, składek członkowskich i projektów. 
Raporty roczne publikowane są w Internecie, członkowie 
organizacji otrzymują też dostęp do informacji niepu-
blicznych. Mają wpływ na ocenę przedsiębiorstw i poli-
tykę inwestycyjną inwestorów. CDP wzmacnia naciski na 
zarządy przedsiębiorstw i audytorów, aby zobligować ich 
do wypracowania przejrzystych standardów sprawozdaw-
czości w zakresie zagrożeń dla klimatu.

Wszystkie te inicjatywy i projekty można potrakto-
wać jako potiomkinowską fasadę, za którą kryje się stary 
śmierdzący kapitalizm. Tak właśnie się je odbiera w Niem-
czech, gdzie tradycja antykapitalistyczna jest mocno zako-
rzeniona, zarówno na lewicy, jak i na prawicy. Dość często 
też krytyka „ekościemy” zawiera prawdziwe jądro. Jednak 
insynuacja, że ekologia jest dla większości firm jedynie 
chwytem marketingowym, świadczy raczej o ignorancji 
niż o znajomości rzeczy. Ignoruje ona bowiem to, jak bar-
dzo przedsiębiorstwa stały się z biegiem czasu otwarte na 

271 Zob. www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx. 
272 Zob. www.de.wikipedia.org/wiki/Carbon_Disclosure_Project. 
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problemy społeczne i jak silnie kwestie ekologiczne zako-
rzeniły się w ich strukturach. Przedsiębiorstwa ignorujące 
problemy ekologiczne wystawiają na szwank swój moralny 
kapitał i ryzykują utratę rynków w przyszłości.

ekOnOmia współdzielenia

Chcesz spędzić urlop w obcym mieście, ale nie chcesz 
wynajmować pokoju w hotelu? Żaden problem: poszukaj 
partnera, z którym wymienisz się mieszkaniem! „Colla-
borative Consumption” czyli współkonsumpcja, to nowy 
światowy trend konsumencki273.

Jest to możliwe dzięki Internetowi: giełdy wymiany po-
magają szybko i bez komplikacji znaleźć osobę, która ma 
to, czego szukam. Wraz z rozpowszechnianiem się cyfro-
wych modeli wymiany, takich jak wypożyczenie, wyna-
jem czy zamiana, powstają nowe formy transakcji, oparte 
na zaufaniu: ufamy człowiekowi, którego nigdy jeszcze 
nie widzieliśmy na oczy, że będzie się dobrze obchodził 
z naszą własnością, że nas nie oszuka. Jak grzyby po desz-
czu pojawiają się nowe serwisy internetowe i inicjatywy 
współkonsumenckie, mające na celu doprowadzenie do 
spotkania osób, które chcą coś wymienić, podarować czy 
podzielić się czymś z innymi. Time Magazine umieścił 
tę nową formę wspólnej konsumpcji na liście dziesięciu 
wielkich idei, które zmienią świat.

Formy współkonsumpcji nie są nowe: wspólnoty miesz-
kaniowe, biblioteki, pralnie, podwożenie samochodem, 

273 Zob. opracowanie Karolin Baedecker i in., Nutzen statt Besitzen. Auf dem 
Weg zu einer ressourcenschonenden Konsumkultur, wyd. Heinrich-Böll-
Stiftung we współpracy z Niemieckim Związkiem Ochrony Przyrody, 
Berlin 2012.
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systemy ponownego użycia, dzielenie się maszynami 
rolniczymi na wsi – wszystkie te formy opierają się na 
koncepcji wspólnego użytkowania rzeczy. Również sklepy 
z używanymi rzeczami są wariantem dzielenia się i wy-
miany. Przy pewnym poziomie prywatnej konsumpcji 
dzielenie się z innymi zmniejsza marnotrawienie skąpych 
zasobów. Na przykład prywatna wiertarka: używamy jej 
przeciętnie zaledwie 45 godzin w ciągu całego życia. Ale 
wiertarka może pracować bez problemu ponad 300 go-
dzin. Jeżeli narzędzie krąży pomiędzy wieloma użytkow-
nikami, może zastąpić pięć do sześciu innych wiertarek. 
Jest to oszczędność pieniędzy, surowców i energii. Jedy-
na dodatkowa czynność to znalezienie sprzętu u swoich 
partnerów. Im więcej użytkowników bierze udział w takiej 
wymianie i im więcej przedmiotów będzie do dyspozy-
cji, tym większe są szanse, że każdy otrzyma dokładnie 
to, czego potrzebuje, i wtedy, kiedy jest mu to potrzebne. 
Komercyjnym wariantem tego modelu jest wynajem ma-
szyn. Jak dotąd takie formy użytkowania stanowią raczej 
niszę. Barierą jest niewygoda przy wypożyczaniu i wymia-
nie, a także zalew tanich produktów. Dzięki wirtualnym 
giełdom wymiany w sieci idea wspólnego używania rzeczy 
zaczęła się dynamicznie rozwijać. W Niemczech trzech 
studentów założyło w 2009 r. giełdę wymiany odzieży 

„Kleiderkreisel”. Trzy lata później giełda ta liczyła już 380 
tys. członków (głównie kobiet i młodzieży), którzy chcieli 
sprzedać, wymienić lub podarować używaną odzież. Pro-
jekt ten bazuje na ekologicznym stylu życia – krytyczna 
postawa wobec konsumpcjonizmu jest trendy i w dobrym 
stylu („walczymy z marnotrawstwem stylowo”) i równo-
cześnie zaspokaja pragnienie wyróżniania się modnym 
ubraniem i indywidualnym stylem: zamiast kupować 
odzież produkowaną masowo, kobieta kompletują swoją 
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odzież korzystając z bogatej oferty274. Kleiderkreisel nie 
tylko pełni funkcję czysto użytkową jako miejsce wymiany 
przedmiotów, ale funkcjonuje również jako sieć społecz-
nościowa, w której można dzielić się pomysłami i pody-
skutować o tym lub o owym.

Za pionierkę tej nowej kultury współdzielenia uważa się 
absolwentkę Harvardu, Rachel Botsman, autorkę książki 
What’s mine is yours. To, co w serwisie eBay działa na za-
sadzie „raz, dwa, trzy i jest moje!”, zmienia się w „dzisiaj 
moje, jutro twoje”. Kultura współdzielenia pozwala konsu-
mować z czystym sumieniem: to, czego już nie lubię albo 
nie potrzebuję, powędruje jutro do kogoś innego. W po-
pularyzacji tej koncepcji kluczową rolę odgrywa Internet. 
Sieć zbudowana jest właśnie zgodnie z koncepcją dziele-
nia się informacjami, tekstami czy muzyką, czy to w for-
mie komercyjnej, czy to niekomercyjnej. Ponadto nowe 
techniki informacyjne i komunikacyjne znacznie uprości-
ły dokonywanie transakcji, a oferta poszerza się lawinowo. 
Według informacji platformy online mesh-it, zgodnie ze 
stanem na dziś do tego rodzaju współkonsumpcji przyłą-
czyło się już 7377 firm w 136 krajach275.

Carsharing, czyli system korzystania w razie potrze-
by ze wspólnej bazy samochodów, z bardzo skromnych 
początków rozwinął się do gałęzi biznesu, która przeży-
wa dziś prawdziwy boom i w którym biorą udział tak-
że Deutsche Bahn oraz wielkie koncerny samochodowe. 
Najnowszy trend to „car2go”: w razie potrzeby szukasz 
na smartfonie wolnego auta do wynajęcia, otwierasz je 
elektronicznie, podajesz osobisty PIN i jedziesz. Będąc 

274 Zob. www.kleiderkreise.de. 
275 Jutta Maier, „Second-Hand-Paradies Internet“, Frankfurter Rundschau 

Online z 7.10.2012, www.fr-online.de/wirtschaft/internet-plattform-
kleiderkreisel-second-hand-paradies-internet,1472780,20290260.html. 
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u celu, zostawiasz samochód po prostu tam, gdzie się za-
trzymałeś: polega to na tym, żeby korzystać, ale nie po-
siadać. Rozliczenie, które obciąża twój rachunek, odbywa 
się z dokładnością co do minuty. Na tej samej zasadzie 
działają również rowery elektryczne i skutery. Pół roku po 
starcie car2go, spółki-córki Daimlera, zarejestrowało się 
już w Berlinie 25 tys. klientów, którzy mają do dyspozycji 
1,2 tys. miejskich aut. Podobne usługi oferują również inne 
firmy. Tym samym koncerny samochodowe przeistaczają 
się ze sprzedawców pojazdów w firmy oferujące usługi lo-
komocyjne. Brzmi to jak muzyka przyszłości, wpisuje się 
jednak w coraz bardziej popularny trend wśród młodych 
ludzi z miasta: samochód nie jest już symbolem statusu, 
który trzeba koniecznie mieć na własność. Używa się go, 
kiedy jest potrzebny, a poza tym jeździ się rowerem lub 
metrem.

Koncepcja „korzystania bez posiadania” daje się rów-
nież zastosować w relacjach pomiędzy firmami i klientami. 

„Leasing” jest przecież praktykowany od dawna: w zamian 
za opłatę za używanie rzeczy leasingobiorca otrzymuje 
na określony czas do własnej dyspozycji budynki biuro-
we, auta, maszyny, urządzenie telefoniczne, komputery, 
urządzenia medyczne. W tym czasie na leasingobiorcy 
spoczywa obowiązek doglądania i konserwacji. Po upły-
wie tego czasu przedmioty leasingu ponownie wracają do 
producenta (lub towarzystwa leasingowego). Zaletą zobo-
wiązania się do przyjęcia z powrotem przedmiotu oddane-
go w leasing jest to, że producenci względnie pośrednicy 
handlowi ponoszą odpowiedzialność za cały cykl życia 
produktu. Dzięki temu są oni żywotnie zainteresowani 
tym, żeby te produkty były możliwie jak najtrwalsze, łatwe 
zarówno do naprawy jak i do ponownego wykorzystania. 
Takie działanie kieruje się przeciwko kulturze lubującej się 
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w tanich przedmiotach jednorazowego użytku i skłania 
do większej dbałości o efektywne wykorzystanie zasobów. 
Nowością jest oferowana od niedawna usługa leasingu 
chemicznego. W tym wypadku płaci się nie za chemika-
lia, lecz za usługi chemiczne, np. za lakierowanie karoserii 
samochodowej, czy też za czyszczenie i impregnację ma-
teriałów. Po zakończeniu usługi wykorzystane substan-
cje wracają na miejsce i są powtórnie przetwarzane. Tym 
samym usługodawca jest mniej zainteresowany sprzeda-
niem maksymalnej ilości chemikaliów, a bardziej – moż-
liwie racjonalnym sposobem ich wykorzystania. Studium 
opracowane przez Institute for Prospective Technological 
Studies określa potencjał obrotowy leasingu chemicznego 
w UE na 77 miliardów euro, co odpowiada około 14% ob-
rotów europejskiego przemysłu chemicznego276.

276 Cyt. z Nutzen statt Besitzen, s. 42.
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Rozdział 10/  
Polityka transformacji ekologicznej

Dobry porządek ekonomiczny wzmacnia zasadę odpo-
wiedzialności277. Dotyczy to wszystkich dziedzin działal-
ności, od niezliczonych codziennych decyzji konsumen-
tów po decyzje inwestycyjne wielkich koncernów. Rynki 
gospodarcze o strukturze zdecentralizowanej mają wyż-
szość nad systemem gospodarki planowej również dlate-
go, że odpowiedzialność za własne działania pozostawiają 
konsumentom i przedsiębiorcom. Tam, gdzie ta zasada 
jest wyłączona – jak to ma miejsce w wielu dziedzinach 
sektora finansowego – rynek jest skazany na klęskę. Kto 
uważa, że dobre są systemy, które same siebie organizują, 
niech doceni również rynek jako niescentralizowany sys-
tem sterowania. Opiera się on na interakcji niezliczonych 
producentów i konsumentów, których talenty, umiejętno-
ści, preferencje i oceny znajdują odzwierciedlenie w po-
daży i popycie. Ustalona cena sprowadza wielość infor-
macji i właściwości do parametru ilościowego, który daje 
możliwość porównywania. Żadna gospodarka planowa 
nie dotrzyma kroku kompleksowości i elegancji rynków. 

277 Tak brzmi tytuł słynnego dzieła Hansa Jonasa, które wywarło wielki 
wpływ na ruch ekologiczny: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer 
Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt nad Menem 1979. 
Odnosząc się do Kanta, formułuje on nowy „imperatyw ekologiczny”: 
„Działaj tak, aby skutki twoich działań harmonizowały z trwałym za-
chowaniem ludzkiego życia na Ziemi.”
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Oczywiście, funkcjonowanie rynków opiera się na zało-
żonych jako przesłanki podstawach, których same z sie-
bie nie są one w stanie zagwarantować. Należą do nich 
baza ekologiczna, na której gospodarujemy (ziemia, po-
wietrze, woda oraz korzystny dla człowieka klimat), jak 
również cały szereg ramowych warunków społecznych: 
bezpieczeństwo prawne, wolność od przemocy, dobrze 
wykwalifikowana siła robocza, nowoczesna infrastruktura, 
stabilny system finansowy, przejrzystość rynku, swobod-
ny przepływ informacji i równe szanse w wyścigu kon-
kurencyjnym. Stąd warunkiem niezbędnym do dobrego 
funkcjonowania rynków jest zawsze dobrze funkcjonujące 
państwo. Żadne przedsiębiorstwo nie płaci chętnie podat-
ków, ale wszystkie są skazane na wydajnie funkcjonujące 
państwo. Model skandynawski pokazuje, że duży udział 
państwa może wyjść prywatnej gospodarce na dobre, jeże-
li wpływy z podatków nie są trwonione, lecz inwestowane 
w rozwój szerokiej sieci usług publicznych.

Kryzysy ekologiczne, takie jak zmiana klimatu, narastają 
przez dziesiątki lat, obejmują więc okresy czasu wykracza-
jące poza perspektywę większości przedsiębiorstw. Ich ho-
ryzont czasowy określony jest przez czas, w którym inwe-
stycje muszą się zamortyzować („return on investment”). 
Jeżeli pod naciskiem rynków finansowych kurczy się ten 
czas, to kurczy się również horyzont dla przedsięwzięć 
gospodarczych: dochody krótkoterminowe zabijają myśle-
nie w dłuższej perspektywie czasowej. Niebezpieczeństwo, 
że zmiany klimatu mogą wymknąć się spod kontroli, jest 
dla wielu przedsiębiorstw bardzo istotną informacją. Za-
czynają badać ryzyko, jakie się za tym kryje, i rozglądać 
się za innymi obszarami biznesu. To, jak szybko nastąpi 
przestawienie się na działania i technologie przyjazne dla 
środowiska, zależy jednak w głównej mierze od ramowych 
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warunków politycznych. Dopóki innowacje w zakresie 
technologii i produktów się nie amortyzują (lub amorty-
zują się dopiero w długich okresach czasu), przedsiębior-
stwa mają ograniczone pole manewru. Dlatego chodzi o to, 
żeby interesy poszczególnych przedsiębiorstw i całej go-
spodarki pokrywały się w największym możliwym stopniu. 
To właśnie jest pole do działania dla ekologicznej polityki 
gospodarczej.

Politolog Claus Leggewie dokonuje subtelnego roz-
różnienia pomiędzy granicami wzrostu a granicami dla 
wzrostu278. Różnica jest większa, niż by się na pierwszy 
rzut oka wydawało: co powinniśmy ograniczać – wzrost 
gospodarczy czy zużycie przyrody? Tutaj wkracza koncep-
cja ekologicznej bariery ochronnej, określająca wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju, wynikające z dopuszczalnych 
granic obciążenia biosfery. Należą do nich górne granice 
emisji gazów cieplarnianych, jak również wytyczne doty-
czące obniżenia zużycia powierzchni uprawnej, wzrostu 
efektywności wykorzystania energii czy też powtórnego 
wykorzystania odpadów. Sposób osiągnięcia tych celów 
należy pozostawić wolnej konkurencji. W rozumieniu 
szkoły ordoliberalnej279 można to podejście opisać jako 
tworzenie ram porządkujących ekologicznej gospodarki 
rynkowej, których celem jest zrównoważenie dynamiki 
gospodarczej, a nawet jej przyspieszenie: przestawienie 
się na sposób produkcji neutralny pod względem emisji 

278 Claus Leggewie w: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung z 4.03.2012.
279 Koncepcja ordoliberalizmu powstała we „Fryburskiej Szkole Narodowej 

Ekonomii”, skupionej wokół Waltera Euckena. Dostarczyła ona podstaw 
teoretycznych dla „społecznej gospodarki rynkowej” okresu powojenne-
go. Celem był ustrój gospodarczy, który poprzez politykę państwa gwa-
rantuje ramy dla konkurencji w gospodarce oraz wolność gospodarczą 
obywateli.
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dwutlenku węgla wymaga więcej innowacyjności i przed-
siębiorczości w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Zadaniem państwa nie jest hamowanie ekologicz-
nej zmiany strukturalnej w interesie branż i dostawców 
o ustalonej pozycji na rynku, lecz takie jej moderowa-
nie, żeby przebiegała w sposób znośny dla społeczeństwa. 
Subwencje dla starych przemysłów przynoszą skutki od-
wrotne od zamierzonych, jeżeli w efekcie prowadzą do 
utrwalania niekonkurencyjnych technologii i produktów, 
zamiast wspierać ich przemianę. Wsparcie państwa dla 
gospodarki powinno oznaczać przede wszystkim wspie-
ranie innowacyjności. Korzystniejsze odpisy podatkowe 
z tytułu wydatków na badania i rozwój prowadzą wpraw-
dzie na krótką metę do obniżenia wpływów z podatków, 
lecz w dłuższej perspektywie się opłacają. Im bardziej 
inwestorzy i przedsiębiorstwa rozumieją, że przyszłość 
gospodarki leży w zrównoważonych produktach, techno-
logiach i usługach, tym więcej inwestycji będzie płynąć 
właśnie w tym kierunku. Dlatego decydenci polityczni po-
winni wysyłać rynkom jasne sygnały, że na dłuższą metę 
szanse mają tylko rozwiązania przyjazne dla środowiska. 
Chodzi o godne zaufania warunki ramowe dla inwesty-
cji amortyzujących się w długich okresach czasu. Bezpie-
czeństwo inwestycyjne było dotychczas ogromną zaletą 
niemieckiej Ustawy o Energiach Odnawialnych w porów-
naniu z krótkowzroczną polityką wsparcia w USA, gdzie 
Kongres musi co roku na nowo uchwalać przedłużenie ulg 
podatkowych „tax credit” dla urządzeń wiatrowych i sło-
necznych. Bezwarunkowo musimy tę zaletę wykorzystać.

Zamiast ciągle wymyślać nowe triki, mające na celu 
ograniczenie, reglamentację czy dyrygowanie przedsię-
biorcami i konsumentami, uczyńmy ich raczej sojuszni-
kami, a nawet „pionierami rozwiązań pojawiających się 
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problemów związanych ze środowiskiem naturalnym”280. 
To oczywiście wymaga zmiany podejścia na takie, które 
traktuje przedsiębiorców nie jako głównych wrogów po-
lityki ekologicznej, lecz jako potencjalnych promotorów 
transformacji ekologicznej. Przedsiębiorstwa stanowią 
centra kompetencyjne i siłę napędową innowacji. Aby mo-
gły one w pełni odgrywać tę rolę, należy tak kształtować 
rynki, żeby opłacało się inwestować w efektywność wy-
korzystania zasobów i w inteligentne rozwiązania ekolo-
giczne. Istnieje cały szereg instrumentów, które można ze 
sobą łączyć: podatki od korzystania z zasobów, opłaty za 
emisje, podnoszenie cen za prawa do emisji CO2, podnie-
sienie standardów efektywności w wykorzystywaniu ener-
gii przez pojazdy, budynki i urządzenia, trwała zmiana 
ukierunkowania polityki w zakresie badań i infrastruktury, 
finansowe wsparcie dla projektów pilotażowych i urzą-
dzeń pokazowych, rozszerzenie zakresu odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstw oraz polityka zaopatrzeniowa w sekto-
rze publicznym uwzględniająca aspekty ekologiczne.

Wysokie standardy ochrony środowiska wiążą się w po-
czątkowej fazie z dodatkowymi kosztami, stąd zwykle nie 
spotykają się one z entuzjastycznym przyjęciem ze strony 
środowisk biznesowych. W szczególności biją na alarm 
firmy mające duże zapotrzebowanie na energię i surowce, 
ostrzegając przed osłabianiem ich możliwości konkuren-
cyjnych. Doświadczenia niemieckie pokazują jednak, że 
ambitnie określone normy na dłuższą metę poprawiają 
rynkową konkurencyjność przemysłu: sprzyjają one inno-
wacyjności w zakresie technologii i produktów, zwiększają 

280 Twierdzenie amerykańskiego pioniera ekologii Paula Hawkena, Amory 
i Hunter Lovins w przedmowie do klasycznej pozycji Natural Capita-
lism. Wydanie niemieckie: Öko-Kapitalismus. Die industrielle Revolu-Die industrielle Revolu-
tion des 21. Jahrhunderts, Monachium 2000, s. 10.
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efektywność wykorzystania zasobów, obniżają koszty usu-
wania odpadów i prowadzą do korzyści z bycia pionierem 
na rynku światowym. Rola przodownika ekologicznego 
opłaca się również gospodarce narodowej. Lepsza jakość 
powietrza obniża koszty leczenia i ochrony zdrowia, a ro-
snący udział energii odnawialnych obniża rachunki za 
import ropy, gazu i węgla, podwyższa zaś sumę wartości 
wytwarzanej w kraju. Brytyjski ekonomista Nicholas Stern 
udowodnił, że w skali globalnej prewencyjna ochrona kli-
matu jest opłacalna: im później nastąpi redukcja emisji 
gazów cieplarnianych, tym większe będą dla gospodar-
ki światowej straty w dziedzinie wzrostu gospodarczego 
i dobrobytu. Najdroższą alternatywą jest brak działań. In-
westycje w alternatywne źródła energii, efektywność wy-
korzystania zasobów i technologie przyjazne dla środo-
wiska zapewniają podstawę dla długotrwałego wzrostu281.

Polityka ekologiczna w zarządzaniu gospodarką wy-
maga ram prawnych, gwarantujących długoterminowe, 
niezależne od zmieniających się rządów ukierunkowanie 
działań państwa na zrównoważony rozwój. W zakresie 
polityki finansowej dokonuje się to przez wprowadzony 
ostatnio do niemieckiej konstytucji instrument nazwany 

„hamulcem zadłużenia”. Zobowiązuje on rząd federalny 
oraz 17 landów do zrównoważenia wydatków i przycho-
dów budżetowych. W dziedzinie ekologii porównywal-
nego instrumentu brakuje. Obowiązująca wciąż jeszcze 
ustawa o stabilizacji i wzroście z roku 1967 przedstawia 
jako orientacyjne ramy „magiczny czworokąt”: wzrost 
gospodarczy, wysoki stopień zatrudnienia, mała inflacja 
i równowaga w wymianie gospodarczej z zagranicą. Tak 
postawione cele są w porządku, mają jednak zasadniczą 

281 Nicholas Stern, The Economics of Climate Change, Cambridge 2007.



385

lukę: brak w nich całkowicie wymiaru ekologicznego. Nie 
zawierają one również niczego wiążącego w kwestii udzia-
łu społeczeństwa oraz nie podejmują problemu równości/
nierówności społecznej. Ta ustawa już dawno powinna 
być uwspółcześniona. Jej nowelizacja musi się koncen-
trować na trzech aspektach rozwoju będącego w stanie 
sprostać wyzwaniom przyszłości: na zrównoważeniu eko-
nomicznym, społecznym i ekologicznym282.

ceny muszą Odzwierciedlać  
ekOlOgiczną prawdę

Jednym z warunków efektywności rynków, którego speł-
nienie należy do państwa jako „idealnego zbiorowego kapi-
talisty”, jest zapewnienie przejrzystej informacji o produk-
tach i zadbanie o to, żeby ceny nie były zniekształcane, tzn. 
żeby odzwierciedlały one rzeczywiste koszty dóbr i usług. 
Oba te warunki są dziś spełniane w stopniu bardzo ogra-
niczonym. Powiększenia konsumentom i konsumentkom 
wolności wyboru można dokonać rozszerzając obowiązki 
informacyjne producentów. Na przykład umieszczanie da-
nych dotyczących efektywności wykorzystania energii, jak 
to już ma miejsce w przypadku urządzeń gospodarstwa 
domowego, powinno być obowiązkowe dla wszystkich 
urządzeń elektrycznych. Możliwie przejrzysty musi też 
być bilans klimatyczny i społeczny dóbr konsumpcyjnych. 
Najprościej można to uczynić poprzez certyfikaty, zawie-
rające informacje na temat jakości ekologicznej produktu 

282 Zob. Sebastian Dullien, Till van Treeck, Ein neues „magisches Viereck“. 
Ziele einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik und Überlegungen für ein neues 
„Stabilitäts- und Wohlstandsgesetz“. Denkwerk Demokratie, Werkbericht 
nr 2, październik 2012.
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oraz spełnienia przez niego kryteriów społecznych. Wy-
mienić tu należy przyzwoite warunki pracy, zgodnie ze 
standardami określonymi przez Międzynarodową Orga-
nizację Pracy (ILO). Po piłce w sklepie nie można poznać, 
czy została wyprodukowana w chińskim obozie karnym. 
Jeżeli importerzy będą zmuszeni do ujawniania pochodze-
nia produktu, wielu konsumentów przestanie się kiero-
wać przy zakupie wyłącznie korzystną ceną, lecz zacznie 
dopuszczać do głosu również swoje sumienie. A przynaj-
mniej, decydując się na zakup produktu z pozytywnym 
oznakowaniem (fair trade, produkt ekologiczny, nadaje 
się do recyclingu itd.), będą mogli dzięki temu poczuć się 
bezpieczniej.

Jeszcze ważniejszym czynnikiem niż takie informacje 
o produkcie są oczywiście same ceny. Aby ceny rynko-
we mogły spełniać swoją funkcję regulacyjną na rynku, 
muszą odzwierciedlać możliwie wiernie koszty produk-
tu. Jeżeli przedsiębiorstwa mogą korzystać z atmosfery 
jako bezpłatnego zbiornika dla emitowanego przez nich 
CO2, to prowadzi to do braku umiaru w korzystaniu z su-
rowców kopalnych. Jeżeli taryfy w transporcie na dale-
kich trasach odzwierciedlają tylko niewielką część ekolo-
gicznych kosztów, które są tego skutkiem, to rozwija się 
przez to struktura gospodarcza o skrajnie intensywnym 
ruchu komunikacyjnym. Dlatego ruchy ekologiczne już od 
dawna postulują, żeby „ceny odzwierciedlały ekologicz-
ną prawdę”. Polityka nie powinni ustalać cen, może jed-
nak poprzez podatki i opłaty uczynić zużycie środowiska 
droższym i dawać odpowiednie sygnały cenowe. Ponieważ 
chodzi tu w pierwszym rzędzie o zminimalizowanie szkód 
dla środowiska, a nie o zwiększanie przychodów budżetu 
państwa, więc można równocześnie obniżyć podatek do-
chodowy lub składki na ubezpieczenie społeczne. Taka 
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idea przyświeca „ekologicznej reformie podatkowej”283. 
Stawia sobie ona za cel stwarzanie bodźców ekonomicz-
nych, sprzyjających bardziej efektywnemu gospodarowa-
niu zasobami, a tym samym kierujących w stronę ekologii 
wyścig innowacyjny.

W ostatnich dekadach wydajność pracy rosła przeciętnie 
szybciej niż efektywność wykorzystania zasobów. Wynika 
to również z relacji pomiędzy ceną pracy a ceną zasobów 
naturalnych. Przyroda nie wystawia rachunków i nie za-
wiera układów zbiorowych. Powoduje to tendencję do ko-
rzystania z zasobów naturalnych (ziemia, powietrze, woda, 
lasy, ryby morskie itd.) poniżej ich faktycznej ceny. Nie po-
nosi się kosztów ich odtwarzania, lecz płaci się tylko za na-
kłady związane z ich gospodarczym wykorzystaniem. Tę 
rażącą dysproporcję cenową między zasobami naturalny-
mi a pracą wzmacnia dodatkowo system podatków i opłat. 
Obecnie w Niemczech finanse państwa pochodzą w ponad 
60% z podatków i opłat nałożonych na pracę, co powoduje 
dodatkowe zwiększenie kosztów wynagrodzeń. Taki sys-
tem jest w sensie ekonomicznym nieracjonalny. Podnosi 
on próg dostępności na rynku pracy przede wszystkim dla 
pracobiorców o niskich kwalifikacjach i wzmacnia ten-
dencję do zatrudniania bez uregulowania stosunku pracy. 
Natomiast podatki i opłaty z tytułu zanieczyszczania śro-
dowiska lub zużywania zasobów stanowią zaledwie nieco 
ponad 5% wpływów do budżetu państwa. Ta dysproporcja 
pogłębia się dodatkowo w wyniku licznych ulg podatko-
wych i subwencji, które działają w kierunku odwrotnym 

283 Zob. Damian Ludewig, Bettina Meyer, Kai Schlegelmilch, Nachhaltig 
aus der Krise. Ökologische Finanzreform als Beitrag zur Gegenfinanzie-
rung des Krisendefizits, wyd. Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2010, www.
boell.de/oekologie/marktwirtschaft/oekologische-marktwirtschaft-oe-
kologische-steuerreform-8742.html. 
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w stosunku do polityki ekologicznej. Zaliczamy do nich 
subwencje dla kopalni węgla kamiennego, ryczałty za do-
jazdy do pracy, zwolnienie od podatku benzyny lotniczej 
i przywileje podatkowe dla samochodów służbowych wy-
posażonych w okazałe silniki. Należałoby przynajmniej 
zacząć likwidować te ulgi. Połowa nadwyżek w budżecie 
mogłaby zostać przeznaczona na spłatę długów, zaś druga 
połowa – na wsparcie dla zielonych innowacji.

OchrOna wspólnegO  
światOwegO dziedzictwa

„Hamulec zadłużenia” jest dobrowolnym zobowiązaniem 
się państw europejskiej strefy unijnej do dyscypliny finan-
sowej – do oparcia się pokusie zadłużania się. Zobowiąza-
nie do zachowania równowagi finansowej powinno mieć 
swój odpowiednik w dziedzinie zachowania równowagi 
ekologicznej. Jak mógłby wyglądać „hamulec dla zadłuże-
nia ekologicznego”? Nie ma pewnie ogólnej formuły dla 
zrównoważonego korzystania z kapitału przyrody. Jed-
nak z punktu widzenia problemów ochrony środowiska 
na różnych odcinkach można by z powodzeniem określić 
limity ilościowe. Dotyczy to w szczególności zmiany kli-
matu. Ponieważ globalne ocieplenie związane jest z na-
gromadzeniem gazów cieplarnianych w atmosferze, to 
można ustalić górne granice dla przyszłej ich emisji, któ-
rych przekraczać nie wolno ze względu na wspólny interes 
ludzkości, jakim jest zachowanie podstaw naszego życia. 
Największa trudność polega na tym, żeby osiągnąć global-
ne porozumienie, najpierw co do takich maksymalnych 
limitów, a w drugim etapie – co do ich rozdzielenia po-
między około 200 państw tego świata. Jak dotąd działania 



389

dyplomatyczne w tym względzie zawiodły. Zaplanowana 
na grudzień 2015 roku Światowa Konferencja Klimatycz-
na w Paryżu może być ostatnią szansą na zawarcie jeszcze 
teraz wiążącego porozumienia284. Obowiązująca konwen-
cja, przewidująca zarówno zobowiązania do radykalnej 
redukcji dla krajów OECD, jak też ustalenie górnej gra-
nicy emisji dla krajów rozwijających się, jest nadal inter-
pretowana przez państwa odgrywające w tym względzie 
główną rolę jako zagrożenie dla ich rozwoju. Niestety, po-
dzielają one takie rozumienie sprawy z tymi „krytykami 
wzrostu”, którzy jako jedyną drogę wyjścia ze światowego 
kryzysu ekologicznego zalecają skurczenie się gospodar-
ki. Tym ważniejszy jest więc szeroki front działań w celu 
oddzielenia wzrostu gospodarczego od emisji CO2 – to 
również może ułatwić drogę do zawarcia globalnego paktu 
klimatycznego.

Analogię do polityki finansowej można pociągnąć jesz-
cze dalej: czy potrzebujemy nowych niezależnych instancji 
jako gwarantów ekologicznej stabilności, analogicznie do 
banków centralnych jako strażników stabilności pienią-
dza? Banki centralne nie mogą, przynajmniej w idealnym 
modelu, być celem bezpośrednich ataków ze strony par-
lamentów i rządów. Ich zarządy nie są wybierane lecz no-
minowane. Znajdują się poza obrębem demokracji przed-
stawicielskiej. Ta ich wada to cena, jaką płacimy za śro-
dek zaradczy przeciw ukrytemu zaciąganiu długów przez 
polityków. Niezależność banków centralnych ma na celu 
powstrzymanie rządów przed drukowaniem pieniądza 
w celu sfinansowania nadmiernych wydatków. W prze-
łożeniu na problem stabilności naszego klimatu rodzi to 

284 Rzeczywiście, wbrew wielu pesymistycznym prognozom, do takiego 
porozumienia doszło (przyp. red.).
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pytanie, jakie są potrzebne środki instytucjonalne, aby 
zapobiec inflacyjnemu wzrostowi emisji CO2? Czy mógł-
by to być „międzynarodowy bank klimatyczny”, pełniący 
funkcję strażnika stabilności klimatu? Podobnie jak bank 
emisyjny miałby on wyłączne prawo do wydawania ze-
zwoleń na emisję CO2 , a w razie potrzeby jej ograniczania 
w celu ochrony Ziemi przed przegrzaniem285. Taki bank 
klimatyczny (czy agencja klimatyczna) mógłby działać 
jako powiernik światowego porozumienia klimatyczne-
go, zakładałoby to więc zgodę polityczną państw na świe-
cie na powierzenie mu takiej misji oraz na sposób jego 
działania. Nawiasem mówiąc, co do jego niezależności 
nie należy mieć złudzeń: trudno sobie wyobrazić, żeby 
państwa zgodziły się na tak daleko idące zrzeczenie się 
swej suwerenności na rzecz instancji, na którą nie mają 
wpływu. Organizacjom pozarządowym, naukowcom i in-
nym podmiotom społeczeństwa obywatelskiego można 
by powierzyć rolę doradczą, jak to ma miejsce w innych 
instytucjach Narodów Zjednoczonych.

Podobny charakter ma propozycja utworzenia między-
narodowej instytucji morskiej, która wydawałaby zezwole-
nia na połowy i reglamentowała korzystanie z surowców 
morskich, żeby zapobiec nadmiernej eksploatacji mórz. 
Można by ją było utworzyć na podstawie zawartej już 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie do Morza, 
która powstała w ramach koncepcji „wspólnego dziedzic-
twa ludzkości”. Na mocy tej konwencji utworzone zostały 
już trzy międzynarodowe instytucje, które mają umożliwić 
jej egzekwowanie i rozstrzygać przypadki sporne: Mię-
dzynarodowy Trybunał Prawa Morza, Międzynarodowa 

285Zob. inicjatywa ws. utworzenia „Global Climate Trust”, www.globalcli-
matetrust.com/index.htm. 
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Organizacja Dna Morskiego oraz Komisja Granic Szelfu 
Kontynentalnego.

Następną wielką areną konfliktu między ochroną nasze-
go wspólnego dziedzictwa a polowaniem na surowce staje 
się Arktyka. W północnych rejonach polarnych znajduje 
się, według szacunków United States Geological Survey, 
niemal 30% światowych zasobów gazu ziemnego i około 
13% jeszcze nie eksploatowanych zasobów ropy. Około 
80% z nich znajduje się przypuszczalnie w złożach morza 
arktycznego286. Wyścig po skarby ziemi na terenie Arktyki 
już się rozpoczął. Sprzyja temu wzrost temperatur, który 

– przynajmniej latem – powoduje roztopienie się lodu na 
brzegach Oceanu Arktycznego. Tym samym otwiera się 
szlak morski między Europą Północną, Północnym wy-
brzeżem Ameryki i Azją. Czas, kiedy należało podpisać 
ogólną konwencję o ochronie tego obszaru, analogicz-
ną do Traktatu Antarktycznego, prawdopodobnie już 
przegapiliśmy. W traktacie tym, podpisanym już w roku 
1959, państwa nadbrzeżne uzgodniły, że zawieszą swoje 
roszczenia terytorialne do terenów antarktycznych. Ten 
niezamieszkały obszar między 60 a 90 stopniem szeroko-
ści geograficznej południowej ma pozostać dostępny dla 
międzynarodowych badań i wolny od działań militarnych. 
Protokół o Ochronie Środowiska, jako uzupełnienie Ukła-
du Antarktycznego, który wszedł w życie w roku 1991, 
potwierdza charakter Antarktydy jako rezerwatu przyro-
dy i zabrania wydobywania na tym obszarze surowców287. 
Podpisanie podobnego tak szeroko zakrojonego poro-
zumienia dla północnego regionu polarnego prawdopo-

286 Zob. Shell Nachhaltigkeits-Kurzbericht 2011, s. 10, www.shell.de/home/
content/deu/environment_society/sustainability_report_tpkg/. 

287 Zob. odnośną informację Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska dot. 
ochrony Antarktydy, www.umweltbundesamt.de/antarktis/index.htm. 
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dobnie już nie będzie możliwe, bo państwa nadbrzeżne 
– Rosja, USA, Kanada, państwa skandynawskie i Islandia 
– już posmakowały krwi. Celem minimalnym, jaki trzeba 
sobie postawić, jest międzynarodowa konwencja ramowa, 
ustanawiająca granice eksploatacji surowców, określająca 
obowiązujące standardy bezpieczeństwa, ustalająca zasa-
dy zrównoważonego wykorzystania złóż i zapewniająca 
międzynarodowy nadzór. Taki pakiet regulacji mogły-
by również zapobiec grożącej nam militaryzacji Arktyki. 
Pierwsze oznaki rozpoczynającego się wyścigu zbrojeń, 
z Rosją jako pierwszym zawodnikiem, są już widoczne. 
Jak dotąd udało się tylko utworzyć „Radę Arktyki”, luźne 
forum koordynacyjne państw arktycznych. To za mało, 
żeby zapewnić ochronę temu wrażliwemu ekosystemowi 
w obliczu tak kuszących skarbów surowcowych i zysków. 
Pierwszym krokiem do stworzenia regulacji międzyna-
rodowej mogłoby być wypracowanie wspólnej polityki 
wobec Arktyki przez Unię Europejską z uczestnictwem 
Norwegii i Islandii288.

Tak czy inaczej wyzwania XXI w. wymagają podniesie-
nia na wyższy poziom światowej współpracy i ponadna-
rodowych instytucji. Chodzi o ochronę naszego „wspól-
nego dziedzictwa”, od którego zależy przyszłość ludzkiej 
cywilizacji: mórz jako regulatorów cyrkulacji klimatycznej 
i jako źródła wartościowych protein, lasów pierwotnych 
jako zielonych płuc ziemi i skarbnicy ewolucji, atmosfery 
jako pasa ochronnego pomiędzy nami a kosmosem. Po-
nieważ nie należą one do nikogo, nie były dotąd dosta-
tecznie chronione. Służyły jedynie za źródło surowców 

288 Zob. krótkie opracowanie Rodericka Kefferpütza i Danila Bochkarev, 
Wettlauf um die Arktis. Empfehlungen an die EU, wyd. Heinrich-Böll-
Stiftung, Bruksela 2009, www.boell.de/downloads/internationalepolitik/
wettlauf_um_die_arktis2009.pdf. 
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i za składowisko szkodliwych substancji. Stabilizacja ekos-
fery zależy w decydującym stopniu od tego, czy w naj-
bliższych latach uda się utworzyć solidny system, który 
ochroni nasze wspólne światowe dziedzictwo przed nad-
mierną eksploatacją i zapewni jego zrównoważone odtwa-
rzanie. Wymaga to współpracy międzynarodowej, mają-
cej pierwszeństwo przed egoizmem narodowym, wiążą-
cych prawnie konwencji i gotowości do zapewnienia ich 
przestrzegania.

zielOny nOwy ład 

Przejście do zrównoważonej gospodarki wymaga wzrostu 
tempa innowacji i inwestycji. Dotyczy to zarówno gospo-
darki prywatnej jak i sektora publicznego. Transformacja 
ekologiczna oznacza głęboką przebudowę struktur prze-
mysłowych oraz infrastruktury publicznej, porównywal-
ną z wielkimi ruchami modernizacyjnymi z końca XIX w. 
i w okresie po II wojnie światowej. Przyjrzyjmy się krótko 
niektórym strefom gospodarki krajowej, żeby zobaczyć, 
jak wielkie i jak różne stoją przed nami wyzwania. Znaczą-
ce przestawienie się z komunikacji drogowej na kolejową 
wymaga co najmniej dwukrotnego zwiększenia przepu-
stowości sieci kolejowej. Do tego dochodzą inwestycje 
w lokalną komunikację publiczną w celu ograniczenia 
ruch samochodowego w miastach. Tempo modernizacji 
starego budownictwa musi wzrosnąć do 2% rocznie, żeby 
do połowy stulecia zasoby budowlane stały się możliwie 
jak najbardziej energooszczędne. Transformacja energe-
tyczna wymaga ogromnych inwestycji na dalszą rozbu-
dowę sektora energii odnawialnych w połączeniu z wy-
sokowydajnymi elektrowniami gazowymi i rozbudową 
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magazynów prądu. Trzeba powiększyć regionalną i po-
nadregionalną sieć elektryczną. Gospodarka pod hasłem 

„zero marnotrawstwa” potrzebuje rozległego systemu re-
cyklingu. Przyspieszenia wymaga rozwój produkcji biopa-
liw drugiej generacji. Do przejścia na lokomocję elektrycz-
ną niezbędna jest technika produkowania baterii o wyso-
kiej pojemności oraz daleko idąca przebudowa przemysłu 
samochodowego. Żeby podnieść efektywność wykorzy-
stania energii, należy nieustannie inwestować w budynki, 
maszyny i procesy technologiczne. W przemyśle chemicz-
nym czeka nas zastąpienie ropy surowcami organicznymi. 
Metody biotechniczne powinny zrewolucjonizować pro-
cesy technologiczne w przemyśle. W rolnictwie nawozy 
sztuczne i pestycydy trzeba zastąpić ekologicznymi meto-
dami uprawy. Gospodarka rolna i przemysł muszą być po-
łączone w synergetyczne cykle. Zaawansowane technolo-
gicznie farmy miejskie mają przejąć lokalne zaopatrzenie 
w świeże warzywa i owoce. A materialną rzeczywistość 
powinna połączyć ze sobą obejmująca cały świat sieć in-
formacyjna i komunikacyjna.

Wszystko to wymaga ogromnych inwestycji w badania 
i rozwój oraz w odnowę kapitału rzeczowego. W samym 
tylko niemieckim sektorze energetycznym osiągnięcie 
85% redukcji CO2 do roku 2050 wymaga dodatkowych na-
kładów inwestycyjnych w wysokości 500 miliardów euro, 
z czego lwia część – 300 miliardów – przypada na ener-
getyczne uzdrowienie budynków. Kolejna wielka pozycja 
to inwestycje w infrastrukturę kolejową i lokomocję elek-
tryczną. Warto pamiętać, że chodzi tu tylko o dodatkowe 
nakłady w porównaniu z mniej ambitnym scenariuszem 
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obniżenia emisji CO2 o 62%289. Wyższa efektywność wy-
korzystania energii i rozbudowa sektora energii odnawial-
nych wiążą się z dużymi początkowymi inwestycyjnymi, 
które amortyzują się z czasem dzięki uniknięciu importu 
energii i obniżeniu kosztów eksploatacji. Z wielu różnych 
badań wynika, że począwszy od połowy lat 30. XXI w. 
kwoty oszczędności zaczną przewyższać dodatkowe na-
kłady. Import samej tylko ropy naftowej przez państwa 
OECD osiągnął w roku 2011 astronomiczną wartość bi-
liona dolarów. Jeżeli doliczymy do tego wartość importu 
gazu i węgla, to jest to gigantyczny potencjał, który można 
przeznaczyć na krajowe inwestycje i miejsca pracy. Roz-
budowa sektora energii odnawialnych i wzrost efektyw-
ności wykorzystania energii pozwoliły Niemcom uniknąć 
w 2010 roku importu o wartości 7,4 miliardów euro290. 

W gospodarce, w okresie wzrostu większe nakłady in-
westycyjne można sfinansować z bieżących dochodów. 
Natomiast wzrost nakładów inwestycyjnych w gospo-
darce w stanie stagnacji lub wręcz kurczenia się wymaga 
drastycznych ograniczeń prywatnych i publicznych wy-
datków konsumpcyjnych. Niestety, w starzejącym się spo-
łeczeństwie, które ma duże wymagania w zakresie świad-
czeń społecznych, jest to ze względów politycznych pra-
wie niewykonalne. I na odwrót – wzrost inwestycji prowa-
dzi do wzrostu zatrudnienia, wzrostu popytu i rosnących 
obrotów. Są one motorem wzrostu gospodarczego. Widać 

289 Wyniki badań Prognos, EWI i GWS przeprowadzonych na zlecenie 
rządu federalnego, cyt. z: Jürgen Blazejczak i Dietmar Edler, Struktur-
wandel und Klimaschutz. Wie Klimapolitik Wirtschaft und Arbeitswelt 
verändert, wyd. Heinrich-Böll-Stiftung, Schriften zu Wirtschaft und So-
ziales, tom 8, Berlin 2011.

290 Informacja: Bundesverband Erneuerbare Energien, www.bee-ev.
de/3:662/Meldungen/2011/Erneuerbare-Energien-2011-Energieimpor-
te-in-Hoehe-von-7.4-Mrd-Euro-vermieden.html. 
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to po ścisłej korelacji między kwotami inwestycji a stopa-
mi wzrostu. Zielony wzrost jest w istocie efektem dużych 
nakładów inwestycyjnych (coraz większych w porównaniu 
z dzisiejszą sytuacją) i wyższego tempa wprowadzania in-
nowacji. „Green Growth oznacza zmianę kierunku wzro-
stu gospodarczego tego rodzaju, że niezbędne do tego in-
westycje przyspieszają wzrost i tworzą dodatkowe miejsca 
pracy.”291 Ekonomista ekologiczny, Carlo Jaeger, wychodzi 
z założenia, że aby dokonała się transformacja ekologiczna, 
inwestycje netto w następnych dekadach muszą wzrosnąć 
z obecnych 5 do około 8% dochodu narodowego. Wzrost 
kwoty inwestycji netto o jakieś 50% znacząco podniósłby 
wzrost gospodarczy również w bogatych krajach, takich 
jak USA, Niemcy czy Japonia. 

Jak należy i jak można sfinansować te dodatkowe in-
westycje? Rozwiązanie w postaci dalszego zadłużania się 
nie wchodzi w grę, przynajmniej dla sektora publicznego. 
Uchwalony w drodze porozumienia „hamulec zadłuże-
nia” drastycznie ograniczy Republice Federalnej Niemiec 
możliwość zwiększania deficytu budżetowego. Landy 
zobowiązane są zrównoważyć swój budżet najpóźniej 
do roku 2020. Nie ma innej drogi na przyszłość niż pro-
duktywne inwestowanie wyższej części dochodu narodo-
wego: „Ponieważ inwestycje netto są w znacznym stop-
niu finansowane z dochodów z majątku, oznacza to, że 
musi również wzrosnąć udział dochodu z majątku, który 
jest produktywnie inwestowany.”292 Odsetki, dywidendy 
i inne dochody kapitałowe stanowią około 30% dochodu 
narodowego, z czego tylko około 1/6 przeznacza się na 
nowe inwestycje. Przykładem skutecznego uruchomie-

291 Jaeger, Wachstum – wohin?, s. 36.
292 Tamże, s. 37.
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nia prywatnych inwestycji jest nowa Ustawa o Energiach 
Odnawialnych, która uczyniła miliony obywateli współ-
właścicielami. Mogą również działać w tym kierunku ko-
rzystniejsze odpisy amortyzacyjne w przypadku inwestycji 
w badania i rozwój. Inną drogą jest wyższe opodatkowa-
nie wysokich dochodów i majątków oraz sfinansowanie 
z tego inwestycji w edukację, naukę i innowacje ekolo-
giczne. Mocniejsze uderzenie po kieszeni tych, „którym 
się lepiej powodzi”, jest nie tylko kwestią sprawiedliwego 
podziału, lecz zwiększa również potencjał innowacyjności 
i wzrostu, o ile te dodatkowe przychody zostaną produk-
tywnie zainwestowane.

W przeciwieństwie do praktyk, jakie miały miejsce 
w przeszłości, rządy powinny ustalić jasne priorytety dla 
inwestycji w przyszły dobrobyt. Edukacja, prace badaw-
cze i modernizacja infrastruktury publicznej muszą mieć 
pierwszeństwo przed transferami. Może zabrzmieć to dla 
niektórych okrutnie, ale wobec dokonującej się zmiany 
demograficznej w Europie jest to jedyny sposób finanso-
wania państwa socjalnego również w przyszłości.

Państwa europejskie wyjdą ze spirali zadłużenia tylko 
wtedy, kiedy zrównoważonemu wzrostowi gospodarcze-
mu towarzyszyć będzie dyscyplina finansowa. Konsoli-
dacja europejska i inwestowanie to dwie strony tego sa-
mego medalu. Nasz kontynent nadal ma dobrą pozycję 
wyjściową, żeby nie pozostawać w tyle w ogólnoświato-
wym wyścigu: ma kompetencję w dziedzinie przemysłu, 
innowacyjne przedsiębiorstwa, gęstą sieć uniwersytetów 
i instytutów badawczych, potencjał wykwalifikowanej siły 
roboczej. Natomiast brakuje nam ambitnych projektów 
europejskich, które mogłyby stać się katalizatorami zie-
lonej rewolucji przemysłowej. Należą do nich:



– rozbudowa ponadnarodowej sieci elektrycznej jako sys-
temu nerwowego dla przymierza energii odnawialnych 
od Skandynawii do Afryki Północnej,

– modernizacja europejskiej komunikacji kolejowej,
– wspólna inicjatywa europejska na rzecz wspierania lo-

komocji elektrycznej,
– rozbudowa europejskich programów badawczych w za-

kresie technologii kluczowych dla ekologii.
Republika Federalna może na tej drodze odegrać rolę 

pioniera. Wycofując się z energetyki atomowej, obraliśmy 
zdecydowany kurs, by przyspieszyć naszą drogę ku spo-
łeczeństwu bazującemu na energii słonecznej, efektywnie 
wykorzystującemu zasoby. Inne kraje uprzemysłowione 
przyglądają się z wielką uwagą, czy nam się to uda. Nie ma 
konieczności powrotu do sposobu życia naznaczonego re-
zygnacją, zakazem i gorzką walką o podział deficytowych 
dóbr. Świat, w którym 9 miliardów ludzi prowadzi życie 
oparte na samostanowieniu i zarazem na miarę swoich 
potrzeb społecznych i kulturalnych, jest możliwy. Jeżeli 
Europa chce być w przyszłości czymś więcej niż skanse-
nem, musi wkroczyć na drogę prowadzącą ku ekologicz-
nej nowoczesności.
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