
WPROWADZENIE

Tradycyjny model biznesowy, wciąż dominujący w krajowej i światowej gospodarce, 
to model liniowy, przekształcający surowce w produkty finalne, które po okresie 
użytkowania stają się odpadem. Model ten – mimo swojej efektywności ekonomicz-
nej w ramach obecnego systemu rynkowego – napotyka coraz bardziej istotne ba-
riery dalszego wzrostu, wynikające z ograniczonej pojemności ekosystemów planety 
i skończoności jej zasobów. Już raport z 1987 roku przygotowany z inicjatywy ONZ 
przez komisję pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland wskazywał na koniecz-
ność rewizji dotychczasowej polityki gospodarczej w kierunku ograniczenia pry-
matu kryteriów finansowych oraz podkreślał potrzebę godzenia celów społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych w procesach podejmowania decyzji. Późniejsze 
konferencje ONZ dotyczące poszanowania środowiska, w tym m.in. Szczyty Ziemi 
w Rio w 1992 i 2012 roku, wpłynęły na świadomość znaczenia środowiska przyrod-
niczego i jego wrażliwości na działanie człowieka, który po raz pierwszy w dziejach 
zaczął zmieniać globalną równowagę w przyrodzie. Stopniowo właściwe miejsce 
zdobywa zrozumienie konieczności znalezienia nowej formuły aktywności gospo-
darczej, pozwalającej na oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia surowców 
nieodnawialnych. Jedną z koncepcji realizujących taką formułę jest ponowne wy-
korzystanie surowców, które pozwoli zmniejszyć nie tylko zapotrzebowanie na 
nowe surowce, lecz również ilość nowych odpadów. Formułę tę uwzględnia idea 
gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która ma już kilkudziesięcioletnią histo-
rię, a jej początkiem była sugestia Kennetha Bouldinga, żeby traktować Ziemię jako 
układ zamknięty, tak jak statek kosmiczny. Wskazanie biofizycznych granic moż-
liwości wykorzystania zasobów i składowania odpadów oraz przyjęcie, że system 
przyroda–społeczeństwo–gospodarka jest systemem zamkniętym, zapoczątkowały 
projekty zerwania z liniowym modelem wzrostu.

Wprowadzenie idei GOZ wymaga jednak odpowiednio zaprojektowanego sys-
temu prawnego, wyznaczającego granice dopuszczalnych oddziaływań środowisko-
wych i wskazującego na konsekwencje naruszeń jego zasad. Unia Europejska jest 
w tej kwestii światowym liderem, proponując rozwiązania sprzyjające zrównowa-
żonemu rozwojowi, ale również ingerujące w dotychczasowe struktury techniczne. 
Aby wdrożyć w praktyce ideę GOZ, podmioty gospodarcze muszą opracowywać 
nowe modele biznesowe, zrywające z procesem liniowego przetwarzania materii. 
Potwierdzenie ich efektywności ekonomicznej – w równym stopniu jak celowości spo-
łecznej i środowiskowej – jest warunkiem sukcesu implementacji idei GOZ. Zgodnie 
z hipotezą Portera nawet podwyższone normy prawne odnoszące się do ochrony śro-
dowiska mogą stać się szansą dla przedsiębiorstw, jeżeli firmy będą w stanie je spełnić 



6 Wprowadzenie

sprawniej niż konkurencja działająca w mniej wymagającym otoczeniu regulacyjnym. 
Tu jest główna szansa dla innowacyjnych modeli biznesowych gospodarki o obiegu 
zamkniętym – nieuchronny wzrost wymagań prawnych sprzyja rozwiązaniom biz-
nesowym dającym w efekcie długofalowe wielostronne korzyści, pomimo wzrostu 
kosztów w krótkim okresie. Analiza takich modeli biznesowych oraz stosowanych 
w nich narzędzi i mierników efektywności to główne cele niniejszej pracy.

Prezentowana monografia jest efektem współpracy pracowników naukowych 
i praktyków w stosunkowo nowym obszarze badań, jakim jest analiza i projektowanie 
modeli biznesowych GOZ. Modele te powinny być uzasadnione pod względem eko-
nomicznym i zapewniać rozwój zrównoważony oraz optymalne relacje między śro-
dowiskiem, gospodarką a społeczeństwem na każdym poziomie działania, zaczyna-
jąc od mikroekonomicznego, aż po poziom makro. Praca została podzielona na dwie 
części. Część pierwsza zawiera analizę modeli biznesowych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym i warunków ich sprawnego działania (w różnych układach kryteriów: 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych). Składają się na nią rozdziały do-
tyczące cech modeli biznesowych w obszarze tworzyw sztucznych, warunków sym-
biozy gospodarczej w rolnictwie, alternatywnych metod wykorzystania odpadów ko-
munalnych oraz uwarunkowań efektywnego odzysku odpadów z katalizatorów. Część 
druga poświęcona jest narzędziom i metodom oceny sprawności modeli biznesowych 
w gospodarce o obiegu zamkniętym i obejmuje projekt wielowymiarowego rachunku 
kosztów i korzyści wynikających z działań społecznie odpowiedzialnych, koncepcję 
zestawu wskaźników monitorowania dostosowaną do specyfiki przemysłu chemicz-
nego i propozycję oceniającą rolę mediów społecznościowych w modelach GOZ.

Koncepcja GOZ nie budzi zastrzeżeń jako idea, ponowne wykorzystanie dóbr 
i wydłużenie ich cyklu życia są bowiem powszechnie uważane za działania etycznie 
uzasadnione, sprawiedliwe oraz sprzyjające ochronie i poszanowaniu środowiska. 
Przejście na poziom implementacji i konkretyzacja idei w formie projektów nada-
jących się do praktycznego zastosowania są jednak wyzwaniem dla prowadzących 
działalność gospodarczą. Szczegółowa charakterystyka współczesnych modeli bizne-
sowych gospodarki o obiegu zamkniętym i przykłady ich implementacji w gospodarce 
polskiej i światowej opisane w monografii mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji 
nad kierunkami rozwoju badań w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że monografia będzie wartościowym przyczynkiem do dalszych 
badań nad jednym z największych wyzwań stojących przed współczesną gospodarką, 
jakim jest opracowanie i wdrożenie bezpiecznej dla środowiska nowej formuły dłu-
gookresowego rozwoju. Jest ona skierowana zarówno do badaczy, jak i do praktyków 
zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju, w szczególności poszuku-
jących sprawnych i efektywnych metod gospodarowania oraz przykładów wdrożenia 
zasad GOZ w gospodarce.
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