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Wprowadzenie

Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. circular economy) stanowi globalny model
gospodarczy, zmierzający w kierunku oddzielenia wzrostu i rozwoju gospodarczego od
zużycia wyczerpywalnych zasobów. Firmy w narastającym stopniu dostrzegają w tym
modelu ogromne możliwości nie tylko dla uzyskiwania dodatkowej wartości ze swoich
wyrobów i materiałów, lecz również łagodzenia ryzyka płynącego z niestabilności cen
materiałów i ich podaży.

Wprowadzenie
Od czasu rewolucji przemysłowej w naszych
gospodarkach utrwalił się model wzrostu „weź,
wyprodukuj, zużyj i wyrzuć” – model liniowy, oparty na
założeniu, że zasoby występują obficie, w dużych
ilościach, są dostępne, łatwo pozyskiwalne i można je
usunąć niewielkim kosztem. Staje się jednak coraz
bardziej oczywiste, że z naszych gospodarek wyciekają
cenne materiały i zagraża to konkurencyjności Europy
w świecie.

Przechodzenie na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu jest nieodzowne do
realizacji inicjatywy mającej na celu oszczędność zasobów, przewidzianej w ramach
strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.

Fragmenty dyskusji na forum Komisji Europejskiej
•
Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans – holenderski polityk i dyplomata, pierwszy
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, na otwarciu konsultacji wdrażania Circular Economy (CE),
gospodarki o obiegu zamkniętym, powiedział: „naszym celem nie jest produkcja ale danie ludziom
tego co potrzebują. Problem nie jest określenie gdzie jesteśmy ani dokąd mamy dojść? To jest jasne.
Ale jak dojść? ...to jest trudne zadanie dla ekspertów i wielkie wyzwanie dla demokracji. Zmieniać
rzeczywistość i nie przegrywać wyborów, to jest wyzwanie dla polityków i rządzących gospodarką.
CE jest jasna jako koncepcja, piękna jako wizja i filozofia życia. Pokazuje oczywiste korzyści
i oszczędności. Wdrażanie tego to inna, znacznie trudniejsza sprawa. Zapewnienie przyszłym
pokoleniom zasobów, wysokiej jakości życia jest wyzwaniem dla nas wszystkich i tylko wspólnie
możemy i musimy to zrobić. Zobaczcie KE jako partnera dla tego procesu, dla dzieci i wnuków we
wdrażaniu podejścia „Trash into cash”
•
Karmenu Vella – komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa stwierdził, że
„Pytaniem nie jest czy wdrażać CE, ale jak? Konsultacje służą temu abyśmy uczyli się od siebie
wzajemnie i dali szanse Komisji Europejskiej na zrobienie ambitnego planu CE. Będzie to plan
wyzwań, zmian i szans dla Unii Europejskiej. Musimy być razem i wspólnie tworzyć
zrównoważonym rozwój i postęp. Podkreślać się w nim będzie pozytywny aspekt życia i szanse a nie
lęki przed zmianami. Raporty Ellen MacArtur Foundation i McKinsey & Company pokazują jak
pracować w obszarze, w który już jest zaangażowanych około 4 mln ludzi. Tworzą nowe miejsca pracy
w UE i są liderem tego postępu. Ambitne cele są źródłem energii a do tego potrzebne są polityki
krajowe i UE, szczególnie w zakresie mądrego użycia zasobów i przetwarzania odpadów.
Potrzebujemy regulacji krajowych i narodowych”

Fragmenty dyskusji na forum Komisji Europejskiej
•

Ellen MacArtur powiedziała, że: „musimy patrzeć na gospodarkę perspektywą 15 i 35 lat.
Adoptując
główne zasady CE zyskujemy szanse na równowagę i postęp. Na odpady należy patrzeć jak na zasoby.
Koszty wdrożenia będą ale stanowić będą szanse na innowację i edukację. Sama technologia nas nie
obroni. Wdrażanie CE musimy zacząć od projektowania i analiz własnych procesów oraz ich
usprawniania. Podstawą będzie współpraca miedzy firmami i krajami aby zmiany miały charakter
systemowego wdrażania najlepszych dostępnych rozwiązań. Jest szansa na rozwój gospodarki nawet
o 40% w ciągu najbliższych 4 lat.”
• Inne głosy mówiły, że Komisja Europejska powinna dla CE promować Zielone zamówienia publiczne
i wpłynąć na obniżanie podatku VAT od wykorzystywania surowców wtórnych. Ponadto zmienić
dyrektywę o projektowaniu i wspierać innowacje społeczne. Usuwać bariery regulacyjne stworzyć
specjalną platforma dla CE. Regulacje powinny być podzielone na horyzontalne oraz system zachęt
dla przedsiębiorstw.
• W Planie działania na rzecz zasobooszczędnej Europy z 2011 r. Komisja zaproponowała ramy
działania, uwydatniając konieczność wypracowania zintegrowanego podejścia w wielu różnych
obszarach polityki i na wielu poziomach. Podstawowe założenia tego planu rozwinięto w Siódmym
unijnym programie działań w zakresie środowiska (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171–200).

Czym jest gospodarka obiegu zamkniętego
Obecną gospodarkę można w dużym stopniu określić jako liniową: pobiera się z natury pierwotne materiały,
używa się ich do wytwarzania wyrobów, które następnie wykorzystuje się i na koniec się ich pozbywa.
Ten model powoduje powstawanie chronicznie wysokich poziomów odpadów i stwarza zależność pomiędzy
rozwojem gospodarczym a wsadem nowych materiałów pierwotnych. W świecie skończonych zasobów ten
model nie może działać na dłuższą metę i występują już oznaki zbliżania się do jego granic.
W przeciwieństwie do tego, gospodarka obiegu zamkniętego jest takim modelem gospodarczym
i przemysłowym, który zmierza do oddzielenia wzrostu gospodarczego i rozwoju od konsumpcji
skończonych zasobów. Jest z istoty nastawiona na zawracanie materiałów do obiegu i zmierza do
utrzymywania wyrobów, składników i materiałów przez cały czas na najwyższym poziomie ich użyteczności
i wartości. Inaczej niż gospodarka liniowa, dotyczy ona optymalizowania systemów a nie składników.
Obejmuje to uważne zarządzanie materiałami przepływającymi zarówno w cyklach biologicznych, jak
i technicznych. Te różne strategie zobrazowano na pokazanym na następnym slajdzie wykresie pokazującym
systemy gospodarki obiegu zamkniętego. Im ściślejszy jest dany obieg, tym więcej wartości ekonomicznej się
zachowuje.
Skuteczne wdrożenie modeli obiegu zamkniętego zależy od połączonego oddziaływania czterech
kluczowych bloków zagadnień, obejmujących projektowanie wyrobów, nowe modele biznesowe, zwrotną
logistykę i warunki systemowe.
Gospodarcze możliwości płynące ze wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego są ogromne. Tylko pod
względem kosztów materiałowych oszacowano, iż model ten umożliwia oszczędności w wysokości 630 mld
USD w przypadku złożonych dóbr o średniej żywotności w UE i 706 mld USD w przypadku szybko
zużywających się dóbr konsumpcyjnych w skali globalnej. Dodatkowo, modele o większym obiegu
zamkniętym pozwalają firmom na łagodzenie ryzyka płynącego ze zmienności cen i podaży materiałów.

Wykres gospodarki obiegu zamkniętego

W cyklach biologicznych
nietoksyczne materiały używa
się w sposób kaskadowy i na
koniec zawraca do gleby,
odbudowując tym samym
kapitał przyrodniczy

.

W cyklach technicznych
materiały konserwuje się,
wtórnie wykorzystuje,
odnawia i (jako
ostateczny środek) poddaje
recyklingowi.

Uzasadnienie dla wprowadzenie CE
W kontraście do modelu liniowego, wzorzec mobilizowania zasobów z założenia stosujący obieg
zamknięty pozwala na dalszy wzrost bez potrzeby dodatkowych zasobów.
INDEKS CEN DÓBR TOWAROWYCH MCKINSEY’A (LATA 1999 – 2001 = 100)

„Przemysł samochodowy konsumuje około 15 do 20% globalnej produkcji stali, a w roku 2004 cena
stali wzrosła o 60% w jednym roku i nie spadła znacząco aż do roku 2008. Bez gospodarki obiegu
zamkniętego, narażenie na nagłe wahania cen jest stałym elementem prowadzenia biznesu”.
Carlos Tavares, COO, Renault
„Dwa lata temu zdecydowaliśmy o wbudowaniu myślenia kategoriami gospodarki obiegu
zamkniętego w naszą strategiczną misję i wizję, zarówno z konieczności konkurencyjnej, jak
i z przekonania, iż firmy rozwiązujące problem ograniczeń zasobów będą miały przewagę”.
Frans van Houten, CEO, Philips

Wskaźniki obiegu zamkniętego
Do tej pory nie było żadnego ustalonego sposobu mierzenia skuteczności
przechodzenia firm od modelu ‘liniowego’ do ‘obiegu zamkniętego’, ani też nie
istniały żadne narzędzia wspierające w tym zakresie. Projekt dotyczący wskaźników
obiegu zamkniętego (ang. The Circularity Indicators Project) ma na celu zapełnienie
owej luki i wypracował on wskaźniki oceniające poziom osiągany przez dany wyrób
czy firmę w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego, pozwalając tym samym
przedsiębiorstwom na oszacowanie swego postępu na drodze od podejścia liniowego
do podejścia charakteryzującego się obiegiem zamkniętym materiałów.
Opracowane wskaźniki obejmują wskaźnik główny, wskaźnik obiegu zamkniętego
materiałów, mierzący aspekt regeneracyjny przepływów materiałowych dotyczących
danego wyrobu czy firmy, oraz wskaźniki uzupełniające, pozwalające na wzięcie pod
uwagę dodatkowych oddziaływań i ryzyka.
Wskaźników tych można używać zarówno jako narzędzi decyzyjnych przy
projektowaniu, jak i do szeregu innych zastosowań, takich jak wewnętrzna
sprawozdawczość, decyzje z zakresu zamówień oraz ocena i ranking przedsiębiorstw.

Wskaźniki obiegu zamkniętego materiałów dla
wyrobów – (Material Circularity Indicator, MCI)
Wykres na następnym slajdzie pokazuje przepływy materiałowe brane pod uwagę dla uzyskania
wskaźnika obiegu zamkniętego materiałów dla danego wyrobu. MCI podaje wartość pomiędzy 0 a 1,
gdzie wyższe wartości wskazują na wyższy stopień obiegu zamkniętego.
Dokładniej biorąc, do wyliczenia MCI używa się następujących danych wejściowych:
•
Wsad do procesu wytwarzania: Jaka część wsadu pochodzi ze źródeł pierwotnych, a jaka
z materiałów z recyklingu i wtórnie użytych składników?
•
Użyteczność podczas fazy użytkowania: Jak długo i jak intensywnie używany jest wyrób
w porównaniu ze średnią przemysłową podobnego rodzaju? Bierze to pod uwagę zwiększoną
trwałość wyrobów, lecz również naprawy/konserwację oraz modele biznesowe wspólnej
konsumpcji.
• Przeznaczenie poużytkowe: Ile materiału trafia na wysypisko (bądź do odzysku energii), ile
podlega zbiórce do recyklingu, które składniki podlegają zbiórce w celu wtórnego użytku?
•
Skuteczność recyklingu: Na ile skuteczne są procesy recyklingu użyte do wytworzenia wsadu
z recyklingu oraz do odzyskania materiału po wykorzystaniu?
Do wyliczenia MCI dla wyrobu potrzeba szczegółowego zestawienia materiałów, podającego
powyższe dane dla wszystkich składników i materiałów w wyrobie.

Schematyczne przedstawienie przepływów
materiałowych

Wskaźniki na poziomie przedsiębiorstwa
Wskaźnik obiegu zamkniętego materiałów (MCI) dla
przedsiębiorstwa opiera się na hipotezie zakładającej, iż obieg zamknięty
materiałów w przedsiębiorstwie można zbudować z obiegu zamkniętego
materiałów w wyrobach tego przedsiębiorstwa. Tak więc dla ustalenia MCI
dla danego przedsiębiorstwa należy znać MCI dla wszystkich rodzajów jego
wyrobów, które następnie agreguje się poprzez odpowiednie wagi.
Dodatkowo uwzględnia się następujące wskaźniki:
• Wskaźnik ryzyka cen materiałów
• Wskaźnik ryzyka łańcucha dostaw materiałów
• Rzadkość występowania materiałów
• Toksyczność
• Wskaźniki oddziaływania – użycia energii i emisji CO₂, użycia wody
• Recycling

Wskaźniki dla modelu bezodpadowej energetyki
węglowej
Propozycje wskaźników wypracowanych przez Ellen MacArthur Foundation w
ramach pakietu przygotowań do wdrożenia rozwiązań Gospodarki Obiegu
Zamkniętego skupiły się na wytwarzaniu produktów. Nie uwzględniły specyfiki
masowych minerałów antropogenicznych a w szczególności tych pochodzących z
energetyki węglowej.
Jest oczywiste, że uzupełnienie ich zdecydowanie wzmocni oddziaływanie tej idei na
całą branżę energetyczną – a poprzez to jej rzeczywisty wkład. Wskazuje to na
potrzebę powstania uzupełniających regulacji sektorowych. Podjęte już przez
Politechnikę Warszawską w ramach idei Bezodpadowej Energetyki Węglowej działania
studialne w tym kierunku pozwoliły na zarysowanie propozycji takich uzupełniających
pulpitów analitycznych dla tych sektorów gospodarki – takich jak energetyka,
górnictwo, przemysł wydobycia surowców naturalnych, przemysł chemiczny,
papierniczy itp. – w których w ramach procesów produkcyjnych pojawiają się znaczące
ilości minerałów antropogenicznych obecnie traktowanych jako odpady.

Wskaźniki
• Wskaźnik odpadowości – Wo
Określa ilość odpadów stałych wytwarzanych na jednostkę produktu podstawowego. Dla
energetyki będzie to energia elektryczna i cieplna. Mówi o czystości produkcji i potencjale
redukcji wytwarzanych odpadów w danym zakładzie wytwórczym.

Wo=O/P
O – odpady
P – produkty
Jednostki, np: tona/MWe, tona/MWt, itp.
Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest, aby Wo był równy zero.
• Wskaźnik produktywności – Wp
Określa proporcję pomiędzy wytwarzanymi odpadami a przetwarzanymi na surowce i produkty.

Wp =S+P/O
S+P – surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte
O – odpady
Jednostka: wskaźnik bezwymiarowy – tona/tona
Celem Bezodpadowej Energetyki Węglowej jest, aby Wp równy był jeden.

Wskaźniki
Wskaźnik emisyjności surowców i produktów – We
Określa wielkość emisji związaną z wytworzeniem jednostki surowca i produktu
antropogenicznego. Odpowiednik śladu węglowego produktów.

We= Esp/S+P
Esp – emisja gazów cieplarnianych wynikająca z kryterium przychodów z produkcji
podstawowej i antropogenicznej
S+P – surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte
Jednostka: kg CO₂/tona

Wskaźniki
•
Wskaźnik kosztów własnych i produktowych – Wk
Określa 2 rodzaje kosztów:
a) koszty własne gospodarki odpadami – Wko

Wko= (Ks + Ko + KZ)/O
Ks – suma kosztów składowania odpadów (w tym całej infrastruktury magazynów i składowisk)
Ko – opłaty za składowanie odpadów
KZ – suma innych kosztów gospodarki odpadami
O – ilość odpadów
Jednostka: zł/tona odpadu
b) koszty wytworzenia surowców i produktów antropogenicznych – Wkp

Wkp= (Kb + Kpz + Kps)/S+P
Kb – koszty bezpośrednie produkcji (wartość zużytych materiałów, kosztów pracy i wytworzenia)
Kpz – koszty pośrednie zmienne (koszty zużycia materiałów i energii, niezaliczane do kosztów
bezpośrednich)
Kps – koszty pośrednie stałe (amortyzacja, konserwacja i remonty, koszty ogólne produkcji)
S+P – surowce i produkty antropogeniczne wytworzone i zbyte
Jednostka: zł/tona produktu
Koszty wytworzenia surowców i produktów antropogenicznych (Wkp) wyliczane są dla każdego
produktu oddzielnie i przypisywane do ilości wytwarzanych i sprzedawanych w określonym
czasie.

Podsumowanie
Wyniki i aspekty ekonomiczne są bardzo istotnym wymiarem podejścia wyznaczonego
zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego – i w istocie jego punktem docelowym. Wymagane
są tu szerokie i wszechstronne analizy, uwzględniające modelowanie zagadnienia na poziomie
kosztów ponoszonych przez wytwórców energii elektrycznej, rolę aktywnej polityki w zakresie
zamówień publicznych – szczególnie w ramach wielkich projektów infrastrukturalnych
finansowanych ze źródeł publicznych, które na poziomie kraju bądź regionu powinny być
sposobnością do wdrażania Zielonych Zamówień Publicznych. Potrzeba ponadto przeanalizować
wpływ zmiany statusu znaczących strumieni materiałów antropogenicznych na ekonomikę
zarządzania odpadami i finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, internalizację
kosztów środowiskowych i wdrożenie idei kapitału przyrodniczego, niezbędne i możliwe zmiany
w zakresie podatku VAT itp.
Wdrożenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego pozwoli wytwórcom energii na uniknięcie
ryzyka znaczącego wzrostu tych kosztów – np. wskutek wejścia w życie nietrafnych
i wycinkowych regulacji horyzontalnych, nieuwzględniających złożoności powyższych zagadnień.
Z drugiej strony jest to potencjalne źródło oszczędności zarówno dla samych wytwórców energii,
jak i dla wytwórców wielu wyrobów ponoszących koszty materiałowe kruszyw, spoiw itp.

Operacje odzysku
Operacje odzysku zostały zdefiniowane następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

R1 wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii;
R2 regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników;
R3 recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
(włączając
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);
R4 recykling lub regeneracja metali i związków metali;
R5 recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych;
R6 regeneracja kwasów lub zasad;
R7 odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń;
R8 odzyskiwanie składników z katalizatorów;
R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju;
R10 rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby;
R11 wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do
R10;
R12 wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do
R11;
R13 magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w
punktach od R1
do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są
wytwarzane);
R14 inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części;
R15 przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

Operacje unieszkodliwiania
Operacje unieszkodliwiania zostały zdefiniowane następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

D1 składowanie na składowiskach odpadów obojętnych;
D2 obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi);
D3 składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować);
D4 retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach);
D5 składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż
niebezpieczne;
D6 odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz;
D7 lokowanie (zatapianie) na dnie mórz;
D8 obróbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za
pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja);
D9 obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie, w wyniku której powstają odpady,
unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie,
suszenie, strącanie);
D10 termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie;
D11 termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu;
D12 składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni);
D13 sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w
punktach od D1 do D12;
D14 przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13;
D15 magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem
tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane);
D16 przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.

