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Gospodarka linearna, a cyrkulacyjna
W obecnie działającym systemie gospodarki linearnej mamy do czynienia z linią:
produkujemy - użytkujemy – wyrzucamy
Efektem takich działań jest powstawanie odpadów z jednej strony, a z drugiej wyczerpywanie się

zasobów naturalnych. Paradoksem gospodarki linearnej jest to, że część surowców, które są możliwe do
odzyskania, zalega na składowiskach odpadów. Szereg czynników wpływających negatywnie na
funkcjonowanie modelu linearnego zwiększa potrzebę zmian systemu gospodarczego.

Pojawienie się modelu gospodarki cyrkulacyjnej daje szanse na lepsze rozwiązania. Ten model
gospodarki już na etapie założeń i projektowania zakłada obieg materiałów: biologiczne, zaprojektowane tak,
by ich odpady mogły być bezpiecznie, ponownie wprowadzone do biosfery; materiały techniczne przeznaczone
do obiegu w wysokiej jakości i przetwarzane tak by nie szkodzić naturze.

Komisja Europejska przyjęła 2 grudnia 2015 r. nowy, ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym,
aby stymulować przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym i tym samym zwiększać globalną
konkurencyjność, wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy.
Dzisiejsza gospodarka i konsumpcyjny styl życia sprzyja wytwarzaniu dużej ilości odpadów. Same
tylko gospodarstwa domowe Unii Europejskiej generują rocznie średnio 200 mln ton odpadów. W gospodarce
o obiegu zamkniętym, produkt jest projektowany już z myślą o powtórnym jego wykorzystaniu. Takie podejście

może być przyszłością dla Europy i jej przemysłu, a taka forma rozwoju ekonomicznego pozwala na efektywne
wykorzystanie zasobów i poprawę stanu środowiska. Nie można dłużej budować przyszłości na modelu "bioręprzetwarzam-wyrzucam".
Zasoby naturalne są ograniczone, dlatego istnieje potrzeba zrównoważonego ekonomicznie sposobu

korzystania z nich. Jednym z celów gospodarki cyrkulacyjnej jest zrównoważona konsumpcja – kupowanie
mniej, ale rozsądniej, produktów o wyższej jakości i na dłużej.
Gospodarowanie odpadami w sposób wydajny i przyjazny środowisku jest wyzwaniem samym
w sobie. Jednak Europa ma pomysł, jak sprawić, by odpady stały się zasobami, wydobywając z nich potencjał do
generowania zysku dla unijnej gospodarki.

Bariery …..
Aktualnie jednym z najistotniejszych wyzwań jest sprawnie działający system. Wiąże się to
z koniecznością spełniania wymagań jakościowych i ilościowych, dlatego też nadal największym problemem jest
maksymalna redukcja odpadów, zwiększanie skali segregacji i recykling odpadów surowcowych takich jakich jak
szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal oraz odpady biodegradowalne.(…) Mowa tu o Dyrektywie Parlamentu

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008r. W sprawie odpadów, w której wskazuje się hierarchię
postępowania z odpadami i ukierunkowuje rozwój UE na tworzenie społeczeństwa recyklingu oraz na odzysk i
ponowne wykorzystanie odpadów, a nie na ich składowanie lub spalanie.
Mała świadomość przedsiębiorców, jak wykazały ostatnie badania, na przykładzie 300 niewielkich
firm funkcjonujących na terenach Wielkiej Brytanii, Belgii i Francji, blisko 50% nigdy nie spotkało się z tym
pojęciem.
Innym problemem może być celowe i rozmyślne blokowanie postępowych polityk gospodarczych
przez gigantów funkcjonujących od lat na rynku, wychodzących z założenia, iż adaptacja do nowych warunków

przyniesie więcej problemów, przy okazji skutecznie ograniczając profity.

Wykaz czynników wpływających na decyzję o zmianie systemu gospodarczego:

Straty ekonomiczne i odpady strukturalne
Ryzyko cenowe
Ryzyko niedoboru dostaw
Degradacja systemów naturalnych

Tendencje w prawodawstwie
Rozwój technologiczny
Ekspansja alternatywnych modeli biznesowych
Urbanizacja

Źródło: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram

Zasada nr 1:
Zachowanie i wzbogacenie kapitału naturalnego poprzez kontrolę ograniczonych zasobów i równoważenie
strumieni zasobów odnawialnych.

Zasada nr 2:
Optymalizacja wykorzystania surowców poprzez utrzymywanie produktów, komponentów i materiałów
w obiegu z zachowaniem ich najwyższej użyteczności w cyklach technicznym i biologicznym.

Zasada nr 3:
Rozwijanie wydajności systemu poprzez identyfikację i usuwanie negatywnych skutków zewnętrznych.

3.

W gospodarce o obiegu zamkniętym wyróżniamy dwa cykle:
 Cykl techniczny – opiera się na zarządzaniu zapasami materiałów nieodnawialnych. Użycie zastępuję
konsumpcję. W cyklu technicznym odzyskuje się i przywraca większość materiałów technicznych.
 Cykl biologiczny – obejmuje strumienie materiałów odnawialnych. Konsumpcja występuje wyłącznie
w cyklu biologicznym. Składniki odnawialne są w większości regenerowane

Cechy charakteryzujące gospodarkę o obiegu zamkniętym:






Całkowity brak odpadów
Różnorodność jako narzędzie budowania siły
Zasilanie energią ze źródeł odnawialnych
Myślenie systemowe
Ceny – odzwierciedlenie w kosztach

Schemat „Resolve”:
Opracowanie zestawu sześciu działań, które pomogą przedsiębiorcom przestawić się na gospodarkę o
obiegu zamkniętym, przygotowane przez ekspertów Fundację Ellen MacArthur.

REGENERATE

•
•
•

Użycie materiałów i energii odnawialnej
Przywracanie, zachowanie i odbudowa zdrowia ekosystemów
Zwrot odzyskanych zasobów biologicznych do biosfery

SHARE

•
•
•

Współdzielenie zasobów (np. samochodów, pomieszczeń, urządzeń)
Ponowne użycie / second hand
Wydłużenie żywotności dzięki konserwacji, wytrzymałości, możliwości ulepszania itp.

OPTIMISE

•
•
•

Zwiększenie wydajności produktów
Usuwanie odpadów z etapu produkcji i łańcuchów dostaw
Wykorzystanie dużych zbiorów danych, automatyzacji, teletedekcji i sterowania

LOOP

•
•
•
•

Przerabianie produktów lub komponentów
Recykling materiałów
Fermentacja beztlenowa
Ekstrakcja materiałów biochemicznych z odpadów organicznych

VIRTUALISE

•
•

Dematerializacja bezpośrednia (np. książki, płyty CD i DVD, podróżowanie)
Dematerializacja pośrednia (np. zakupy online)

EXCHANGE

•
•
•

Użycie nowych, bardziej zaawansowanych materiałów nieodnawialnych
Użycie nowych technologii (p. druku 3D)
Wybór nowych produktów / usług (np. transportu multimodalnego)

Możliwości w gospodarce o obiegu zamkniętym:
Fundacja Ellen MacArthur, SUN, McKinsey wspólnie oszacowały, że zbliżająca się w Europie rewolucja
technologiczna pozwoli osiągnąć znaczące korzyści przy wykorzystaniu odpowiedniego potencjału.

 Możliwości ekonomiczne:
•
•
•
•

przyspieszenie wzrostu gospodarczego
znaczące oszczędności materiałowe netto
tworzenie miejsc pracy
lepsza innowacyjność

 Możliwości dla środowiska i systemu:
• zmniejszone emisje i konsumpcja materiałów pierwotnych
• lepsza produktywność ziemi
• zniwelowane negatywne efekty zewnętrzne
 Możliwości dla przedsiębiorców
• nowe możliwości zysku
• większe bezpieczeństwo dostaw
• zwiększony popyt na usługi biznesowe przekładające się na większą elastyczność
 Możliwości dla obywateli
• większa użyteczność będąca wynikiem rozszerzenia zakresu wyrobów
• obniżenia cen i ogólnych kosztów posiadania

Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym:
Samo pojęcie „Gospodarki o obiegu zamkniętym” cieszy się coraz większym zainteresowaniem
wśród wielu środowisk. Aby przestawić się na działanie gospodarki o obiegu zamkniętym należy lepiej
zrozumieć całościowe oddziaływanie produktów i usług na środowisko.
Fundacja Ellen MacArthur określiła cztery podstawowe części składowe gospodarki o obiegu
zamkniętym.
Projektowanie i produkcja dóbr w obiegu zamkniętym
Nowe modele biznesowe
Cykl odzysku
Czynniki sprzyjające i korzystne warunki systemowe
• Edukacja
• Finansowanie
• Platformy współpracy
• Nowa struktura gospodarcza
Głównym celem jest zmniejszenie zużycia zasobów i maksymalizacja ich wykorzystania, prowadząca przy okazji
do całkowitej eliminacji odpadów.
Gospodarka cyrkularna mówi zatem:
• Projektujemy według zasady ponownego wykorzystania
• Nie marnujemy zasobów surowców, ale lepiej je wykorzystujemy
• Dajemy drugie życie produktom
• Nie musimy posiadać wszystkiego czego potrzebujemy używać
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