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Bezbronny naturysta 
w obj ciach circular economy

Kto u ywa Echo (najnowsze urz dzenie oferowane przez 

Amazon.com), ten móg  przy jego u yciu wys ucha  w interne-

towym radiu relacji o „open eyes economy summit”. Ta wa na 

impreza zainicjowana przez prof. Jerzego Hausnera z Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Krakowie, odby a si  15 i 16 listopada 

vis á vis zamku na Wawelu. G ówny w tek stanowi a koncepcja 

gospodarki o obiegu zamkni tym (circular economy, w j zyku 

polskim tak e nazywana gospodark  okr n )1. Zalet  Echo 

jest komunikowanie si  konsumenta ze swoim urz dzeniem 

za pomoc  g osu. To rewolucja technologiczna, która otwiera 

now  er  – cz owiek b dzie przekazywa  do komputera oraz 

otrzymywa  od niego informacje w ogóle nie kieruj c wzroku 

w kierunku urz dzenia.

W czasie licznych debat podczas Kongresu w Krakowie po-

nawiano apel, aby dostrzec ide  swojej aktywno ci spo ecznej 

i gospodarczej. Zarówno producenci, jak i konsumenci mieliby 

przestrzega  etycznej zasady, zgodnie z któr  „nie zawsze warto 

robi  to, co si  wydaje op acalne oraz nie zawsze jest op acalne 

to, co wydaje si  warto ciowe”2. A przecie  producenci, od wielu 

tysi cy lat, czyli od momentu wyst pienia wymiany (na rynku), 

albo decydowali si  na praktyki pozwalaj ce na oszukiwanie 

konsumenta, albo nie byli w stanie eliminowa  z rynku podmio-

tów, które takie praktyki stosuj . I przecie  konsumenci, tak e 

od wielu tysi cy lat, nie potraÞ  racjonalnie rozpozna , „co jest 

z otem, a co si  tylko wieci”.

Promowana podczas Kongresu koncepcja circular economy 

zas uguje na poznanie. Tej koncepcji w Polsce, podobnie jak 

w wielu krajach na ca ym wiecie, nie obejmuje program stu-

diowania na kierunkach ekonomicznych. Ale dost pne s  liczne 

ród a, w których jest ona wyczerpuj co przedstawiona3. Mog  

do tych róde  si ga  zarówno nauczyciele akademiccy, jak i stu-

denci trzech poziomów studiów ekonomicznych. Inicjatywa prof. 

Jerzego Hausnera stanowi wa ny impuls, który mo e przyczyni  

si  do wzrostu zainteresowania circular economy. Setki studentów 

z krakowskich uczelni w listopadzie 2016 r. mia y szans  pozna  

t  koncepcj  podczas Kongresu. By  mo e w innych o rodkach 

akademickich, w tym w SGH, w kolejnych semestrach w ramach 

ró nych przedmiotów b dzie ona punktem odniesienia podczas 

dyskusji o zaletach i s abo ciach neoklasycznej teorii ekonomii. 

Wdro enie koncepcji gospodarki okr nej do praktyki gospo-

darczej powinno s u y  m.in. podstawowemu celowi rozwoju 

spo eczno-gospodarczego w skali globu. Cel ten zosta  okre lo-

ny w Porozumieniu Paryskim z 2015 r.: spo eczno  globu ma 

zadba  o spowolnienie b d  zatrzymanie zjawiska ocieplania 

si  klimatu, aby uchroni  cywilizacj  przed licznymi znanymi 

i jeszcze nierozpoznanymi nast pstwami wzrostu temperatury 

atmosfery. W koncepcji circular economy zabiega si  jednak 

o znacznie wi cej – o doprowadzenie do sytuacji, w której ob-

ci enie rodowiska naturalnego spowodowane przez dzia alno  

cz owieka zostanie co najmniej zredukowane do poziomu, przy 

którym Ziemia jest w stanie odtwarza  swe naturalne zasoby 

mimo bie cego obci enia natury dzia aniem cz owieka.

Przedstawiony na rys. 1 schemat wskazuje, e mo liwy jest 

taki wariant rozwoju gospodarczego (uto samianego na sche-

macie ze wzrostem PKB), w którym bie cy poziom obci enia 

rodowiska naturalnego zrówna si  z poziomem zdolno ci Ziemi 

do odtwarzania zasobów naturalnych. Ten wariant nazywany jest 

rozwojem zrównowa onym (sustainable development).

Kreuj c wizj  zmian rodowiska naturalnego naszej planety 

nale y uwzgl dni  perspektyw  potencjalnego wzrostu zdolno ci 

Ziemi do odtwarzania zasobów naturalnych. O ile na schemacie 

ten poziom wyra a linia pozioma, co sugeruje, e zdolno  utrzy-

muje si  na sta ym poziomie wraz z up ywem czasu, to istniej  

przes anki aby uzna , e przebieg tej linii mo e by  wznosz cy. 

Przyk adem jest perspektywa znacznego zwi kszenia zdolno ci 

Ziemi do uwalniania tlenu z CO
2
 (czyli gazu cieplarnianego) 

zwi zana z ewentualnym rozpocz ciem intensywnej hodowli 

minialg: okrzemków (Bacillariophyceae). W przypadku zasto-

sowania tej lub innej metody, a nawet wielu metod jednocze nie, 

pozwalaj cych na ograniczenie ilo ci CO
2
 w atmosferze do przy-

wrócenia równowagi ekologicznej prowadzi yby jednocze nie 

dwojakie dzia ania: redukcji emisji CO
2
 w wyniku „mitygowa-

nia” dzia alno ci cz owieka w zakresie wykorzystywania pier-

wotnych no ników energii pochodzenia organicznego (przede 

wszystkim ropy naftowej, w gla kamiennego i brunatnego) oraz 

przyspieszonego przez cz owieka procesu neutralizowania gazów 

cieplarnianych, które nadal b d  emitowane w du ych ilo ciach.

Koncepcja circular economy wydaje si  by  atrakcyjna, je li 

porównamy sugerowane metody „zamykania obiegu” z klasycz-

n , w swej istocie biurokratyczn  koncepcj  „zmniejszania emisji 

CO
2
” opisan  w Porozumieniu Paryskim. Otó  redukcji emisji 

gazów cieplarnianych nie uda si  wymusi  administracyjnie. 

W wielu krajach od wielu lat podejmowane s  próby zast po-

wania technologii spalania w gla w elektrowniach i coraz bar-

dziej staje si  widoczne, e zdeklarowanych celów nie daje si  

osi gn . Najwymowniejszym przyk adem jest za amanie si  

w 2016 r. niemieckiej polityki energetycznej „Energiewende”. 

Udzia  energii elektrycznej generowanej dzi ki spalaniu w gla 

(importowanego w gla kamiennego b d  wydobywanego lokal-

nie w gla brunatnego) w ca o ci produkcji energii w Niemczech 

nie spada, mimo e dzi ki upowszechnieniu technologii odna-

wialnych róde  energii (fotowoltaiki oraz si owni wiatrowych 

off shore i on shore) potencja  tych instalacji daje mo liwo ci 

pe nego zaspokajania potrzeb energetycznych w szczególnie 

korzystnych warunkach pogodowych. Równie spektakularnym 

przyk adem braku realnej perspektywy ograniczenia emisji CO
2 

w transporcie jest brak masowego popytu na samochody osobowe 

Rys. 1 Warianty rozwoju gospodarczego (wzrostu PKB) oraz 
obci enia rodowiska (O ). ród o: opracowanie w asne na 
podstawie: Dossier Kreislaufwirtschaft, Swiss Recycling 2016, 
s. 9, www.swissrecycling.ch (22.10.2016).
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z nap dem elektrycznym. Szefowie europejskich koncernów 

samochodowych – nie bacz c na bu czuczne zapowiedzi Elona 

Muska dotycz ce rozwoju produkcji i sprzeda y ameryka skich 

samochodów Tesla – w listopadzie 2016 r. jednog o nie stwier-

dzili: nie podejmiemy si  przedstawienia prognozy redniookre-

sowej dotycz cej zwi kszenia produkcji samochodów wy cznie 

z nap dem elektrycznym, gdy  nie s  spe nione do tej pory wa-

runki techniczne, aby takie pojazdy mog yby sta  si  atrakcyjn  

ofert  dla u ytkowników masowej motoryzacji indywidualnej.

Ze wzgl du na opisane bariery innymi sposobami nale y 

szuka  obszarów redukcji zu ycia zasobów naturalnych. Upo-

wszechnianie technologii cyfrowych stwarza nowe mo liwo ci. 

Przyk ad mo e stanowi  nowy model biznesowy dotycz cy pro-

dukcji i udost pniania opon samochodowych, a tak e uzyski-

wania korzy ci zarówno przez producentów tych opon, jak i ich 

u ytkowników. Obecnie u ytkownicy samochodów osobowych 

kupuj  opony (np. zimowe). Ze wzgl du na ograniczenia bud e-

towe, wi kszo  konsumentów „kupuje to, co jest tanie, a nie 

to, co si  op aca”. Wydatek na zakup opon w bud ecie gospo-

darstwa domowego wywo uje uszczuplenie wydatków na inne 

cele. Wi c im taniej si  uda kupi  te opony, tym lepiej. Popyt na 

tanie opony stanowi sygna  dla producentów konkuruj cych na 

rynku, aby szuka  metod produkcji przy najni szych kosztach. 

Jedn  ze skutecznych cie ek jest kupno tanich surowców niskiej 

jako ci. Skutkiem takiej polityki produktowej jest dostarczanie 

na rynek dóbr o niskiej trwa o ci i s abych cechach trakcyjnych, 

ale tanich. Przeprowadzaj c rachunek w horyzoncie wieloletnim, 

korzystniejsze by oby produkowanie opon dobrej jako ci, a wi c 

ponadprzeci tnie trwa ych, przy u yciu najlepszych surowców. 

W gospodarce o obiegu zamkni tym po kilku latach zu yte opony 

traÞ a yby do recyclingu. Zu ycie surowców naturalnych w skali 

globalnej uleg oby zmniejszeniu z dwóch powodów. Opony do-

brej jako ci by yby u ywane d u ej, ni  opony wyprodukowane 

z tanich, ale s abej jako ci surowców. Surowce z odzysku dobrych 

opon by yby o du ej warto ci dla producenta, który zredukowa by 

zapotrzebowanie na pozyskanie nowych surowców.

W tradycyjnym modelu biznesowym, w którym „producent 

sprzedaje a konsument kupuje” obowi zuje zasada „pobierz 

– wytwórz – wyrzu ”. Ilustruje j  schemat na rys. 2. W nowym 

modelu biznesowym warto  jest inaczej deÞ niowana, a prze-

prowadzane transakcje pozwalaj  na uzyskiwanie mikroekono-

micznego po ytku zarówno przez producenta, jak i konsumenta.

Obecnie dost pne i ju  upowszechnione technologie cyfro-

wej pozwalaj  na wprowadzenie zasady „pobierz – wytwórz 

– udost pnij/u ytkuj – odbierz – zastosuj ponownie”. Schemat 

tego dzia ania przedstawia rys. 3. Producent wyprodukuje opo-

ny o najwi kszej trwa o ci, jak  potraÞ  osi gn . Do tego celu 

pozyska surowce w mniejszej ilo ci, ale o lepszej jako ci. To 

spowoduje, e na etapie wytwarzania surowców zu yte zostanie 

mniej zasobów, w tym naturalnego kauczuku, energii oraz wody 

(a woda pitna nale y do deÞ cytowych dóbr na Ziemi). Produ-

cent nie b dzie sprzedawa  opon. Jego rol  b dzie udost pni  

opony u ytkownikowi. Na sezon (zimowy), na rok, na kilka lat. 

I mo e to by  okres krótszy, ni  wynosi ywotno  tej opony. 

Gdy u ytkownik uzna, e tej opony ju  nie potrzebuje, wówczas 

j  zwróci. Producent j  ponownie udost pni (kolejnemu u yt-

kownikowi), a gdy ywotno  opony si  zako czy, przyjmie j  

z powrotem, do ponownego przerobienia. W nowym modelu 

biznesowym u ytkownik opony b dzie si  rozlicza  z producen-

tem za ka dy obrót ko a. To umo liwi  systemy monitorowania 

mechanizmów pojazdów. Zintegrowanie mapy wirtualnej oraz 

systemu nawigacji GPS spowoduje, e producent b dzie zna  

wszystkie okoliczno ci szybszego zu ywania opony ni  przewi-

duje to standardowy model. Je li kierowca b dzie szybko przy-

spiesza , ostro hamowa , je dzi  poza pasem utwardzonej drogi, 

to wszystkie przypadki zostan  zarejestrowane i odpowiednio 

wycenione w modelu rozliczenia za u ytkowanie opony za ka dy 

obrót. Producent b dzie mie  zapewniony godziwy zarobek za 

wynajem opony, a jej u ytkownik w formie op at okresowych 

z bud etu gospodarstwa domowego per saldo wyda mniej ni  

w przypadku zakupu (kolejnych) opon. Wydatki b d  roz o one 

w czasie i z tego powodu bardziej dogodne ni  jednorazowy 

wydatek na opony.

Te wszystkie korzy ci mikro i makro interesariusze nowego 

modelu biznesowego uzyskaj  przy jednym zastrze eniu. Otó  

u ytkownik samochodu osobowego, podobnie jak konsument 

korzystaj cy z urz dzenia Echo przy zamawianiu jakichkolwiek 

dóbr, wiadomie lub nie wiadomie, udost pni swojemu partne-

rowi biznesowemu wszystkie dane – co robi, jak robi, gdzie to 

robi i kiedy to robi.

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkni tym ma perspektyw  

upowszechnienia. Przyniesie efekty ekonomiczne prawdopodob-

nie dzi ki totalnemu poddaniu konsumentów monitoringowi ich 

zachowa : dzia a  i zaniecha . Oczekiwane zamkni cie obiegu 

w gospodarce nast pi, jak tylko konsument jako „bezbronny 

naturysta” znajdzie si  w obj ciach circular economy.

Wojciech Paprocki
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