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Ускоряваме прехода към устойчива икономика! 
Кои сме ние? 

Група хора, водени от общата цел да си 
осигурят качествен живот и 
вдъхновяваща работа, създавайки 
устойчиво бъдеще за децата си! 
 

Какво правим? 

Помагаме на клиентите си да успяват, 
създавайки максимални ползи за 
обществото и околната среда 

 

 



Клиенти в България 

Presenter
Presentation Notes
denkstatt е водеща консултантска фирма в ЦИЕ в сферата на устойчивото развитие и екологичния мениджмънт denkstatt GmbH, Австрия > 20 години историяПредставителства в Будапеща, София, Тимишоара, Букурещ, Братислава, Белград, МадридНад 80 консултанти Член на INOGEN Environmental Alliance denkstatt България – от юли, 2007Forbes Business Awards 2011ISO 9001 / ISO 14001



Икономическо/ индустриално развитие  
=> изчерпани ресурси и унищожена природа? 

Състояние на околната среда 

Потребление на ресурси 

Икономическа активност 

Благоденствие 

Време 



Краят на медта? 
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Presentation Notes
The story is SX-EW (solvent extraction and electro-winning). This is what Simon was talking about: that technology would advance and new stocks of materials would be exploitable. This would happen faster than demand would leading to falls in prices. SX-EW opened up the entire planet to another wave of copper exploration. Roughly, before 1980, we made copper from copper sulfides. If we found a mountain of copper oxide then that’s what it stayed at, copper oxide. Copper oxide wasn’t copper ore, it was simply dirt, for we didn’t know how to extract the copper from it.SX-EW changed that: it’s a process to extract copper from copper oxide. Thus all those mountains of copper oxide out there (and there are many, quite literally, mountains of copper oxide) became copper ore instead of dirt. Thus the price declined.



Запасите растат по-бързо от добива 
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Presentation Notes
И все пак няма как да сме сигурни, че това ще продължи завинаги => цената на медта скача => включват се веднага заместители, защото медта не енужна сама по себе си – тя просто предлага конкретни услуги при високо качество и ниска цена (топло и електропроводимост) => кои са основните заместители на медта => Si / Al



Съдържание на земната кора:  
Si & Al изглежда са в големи количества! 

Presenter
Presentation Notes
Services of copper and their substitution – e.g. cables / wireless



Иззети пресни води в България:  
без изменение при 90% ръст на БВП от 1998 г.  

БВП/човек 
=> 90% ръст 



20% по-малко свежи води при 
3.2 пъти ръст в добива 



Океаните са практически неограничен 
воден ресурс 

Presenter
Presentation Notes
Храната – няма никакъв проблем – ръстът на добивите надхвърля ръстът на населението и потреблението; пример ако развиващите се страни достигнат и 75% от средния добив на зърно в САЩ и ЕС => могат да се изхранят без проблем > 10 милиарда души



Замърсяване на въздуха:  
емисии на ФПЧ и прекурсори на ФПЧ в ЕС-27 



Производството на мед няма нужда да 
замърсява въздуха 



Обратна корелация между развитие на  
индустрията и замърсяване на водите в Европа 



Нулево заустване на производствени 
отпадъчни води при 3.2 пъти ръст на добива 

Presenter
Presentation Notes
Нулевото заустване е възможно точно, защото има голям ръст на добива, който го прави икономически реализируемо!!!



Дивите животни се завръщат в Европа:  
Къде е партито? 

!? 

Presenter
Presentation Notes
The evidence suggests that, above a fairly low level of income, economic growth benefits other species. As the previous article showed, when people get richer, they start behaving better towards other species. And as countries grow they become cleaner, more urban, more peaceful, more efficient and better-informed, and their people have fewer children. Other species benefit from all those effects, and from the scientific and technological progress that comes with growth.



Въглеродните емисии в  
развитите страни намаляват от 1990 г. 

Presenter
Presentation Notes
В САЩ – от 2005 г. насам, но много стръмно – благодарение на индустриална иновация – добивът на шистов газ!



Локално замърсяване на въздуха:  
историческа перспектива от Лондон 
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Bejing 71 in 2000; 53 in 2006; London 2000 – 12 



Теория за екологичния преход 
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Слабо развитие => Изчерпване и замърсяване 
Силно развитие => Създаване и пречистване 

Presenter
Presentation Notes
Animate the graph;Show that different pollutants are addressed in order related to their impact on human health; 1 – security; 2 – infectious diseases / water pollution; 3 – indoor pollution; 4 – outdoor air pollution (soot, particles); other air pollution – SO2, Nox, heavy metals, smog precursors, ozone depletion; 6 – nature conservation – renaturation of areas & littering; last – global issues, e.g. carbon emissionsShow that developing countries are addressing all issues at much lower income levels than developed countries due to the transfer of cheaper technology & pressure from middle class to achieve higher quality of life & pressure from developed countries NGOs; Attention – sometimes outside pressure might be counter-productive!!! 



Ние, вие, индустрията… движи устойчивата икономика! 
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Икономическа свобода 

Зачитане на собствеността 
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+ 

Потребление 

ХОРА със сърца и умове! 
 

Потребление 

Presenter
Presentation Notes
More people, and increased income, cause resources to become more scarce in the short run. Heightened scarcity causes prices to rise. The higher prices present opportunity, and prompt inventors and entrepreneurs to search for solutions. Many fail in the search, at cost to themselves. But in a free society, solutions are eventually found. And in the long run the new developments leave us better off than if the problems had not arisen. That is, prices eventually become lower than before the increased scarcity occurred.—Julian SimonConditions – The key elements of such a framework are economic liberty, respect for property, and fair and sensible rules of the market that are enforced equally for all.



Ръст на продуктивността: 
Колко голямо е предизвикателството? 

Необходимо годишно подобрение на ресурсната 
продуктивност, за да можем да посрещнем глобалните нужди  

2010-2030  
 Материали 
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Храна 
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Енергия 
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Води 
GDP/cubic meter 

Source: McKinsey/Are you ready for the resource revolution? 
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Източник: МкКинзи



Въпреки всичко… 
устойчивото развитие се случва в България! 

Необходимо годишно 
подобрение на ресурсната 

продуктивност, за да можем да 
посрещнем глобалните нужди 

  
2010-2030  

Води 
GDP/m3 

2004-2013 

6-7% 

Води 
lpb/m3                    t ore/m3 

Постигнато годишно подобрение на 
водната продуктивност 
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Източник: МкКинзи



Екологичната устойчивост е РЕЗУЛТАТ  
от индустриално развитие в свободно общество! 

Боян Рашев 
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