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Streszczenie: W rozdziale przedstawiono podstawowe modele biznesowe realizujące zasady 
gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczące wykorzystania tworzyw sztucznych. Dokonano 
próby ich klasyfikacji na podstawie kryteriów ekonomicznych i technologicznych oraz przed-
stawiono przykłady firm wykorzystujących wybrane modele biznesowe. Mimo popularności 
idei GOZ przykłady wdrożonych w europejskim przemyśle modeli biznesowych w obszarze 
tworzyw sztucznych są stosunkowo nieliczne. Nadal dominującym modelem w tym obszarze 
pozostaje model liniowy.
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1. Wprowadzenie

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, circular economy – CE) staje się nowym 
paradygmatem rozwoju gospodarczego i stopniowo zdobywa akceptację jako pożą-
dany kierunek zmian. Jak dotąd jest to jednak bardziej idea bazująca na wartościach 
etycznych niż podejście sprawne ekonomicznie. Praktyczne wdrożenie i upowszech-
nienie GOZ wymaga zaprojektowania stabilnych modeli biznesowych, chroniących 
zasoby i środowisko, ale jednocześnie generujących satysfakcjonujące inwestorów 
strumienie pieniężne i stopy zwrotu.

W rozdziale przedstawiono podstawowe modele biznesowe realizujące za-
sady GOZ i jednocześnie dające szansę trwałego utrzymania się na rynku. Dokonano 
również próby ich klasyfikacji na podstawie kryteriów ekonomicznych i technologicz-
nych oraz przedstawiono przykłady firm wykorzystujących wybrane modele bizne-
sowe w praktyce. Wdrożonych w europejskim przemyśle modeli biznesowych GOZ 
w obszarze tworzyw sztucznych jest jednak stosunkowo niewiele i wciąż dominuje 
liniowy model wykorzystania tworzyw.

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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2. Pojęcie modelu biznesowego

Idea modelu biznesowego określa odpowiednie połączenie zasobów i umiejętności 
w celu stworzenia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej (Afuah, 2004). 
Termin „model biznesowy” jest stosunkowo nowy: badania na ten temat na szerszą 
skalę prowadzane są dopiero od przełomu XX i XXI wieku, gdy – wobec rosnącej 
popularności przedsięwzięć internetowych – starano się znaleźć wspólne cechy przed-
sięwzięć zapewniające trwały wzrost wartości firmy. Wcześniej temat traktowano 
marginalnie, dopiero w 1998 roku liczba recenzowanych artykułów, w których poja-
wił się termin business model, przekroczyła 100 rocznie (Osterwalder i in., 2005). Od 
tego czasu liczba ta szybko rośnie, wyszukanie terminu business model jako słowa 
kluczowego w bazie czasopism recenzowanych EBSCO przyniosło 30 497 wyników 
(zapytanie z 1.10.2020).

Początkowo w badaniach starano się określić, czym są modele biznesowe – miały 
one być kombinacją strategii rozwoju firmy i odpowiedniej organizacji procesów, 
sprzyjającej realizacji tej strategii (Amit i Zott, 2001). Zakres badań nad modelami 
biznesowymi stopniowo rozszerzano w kierunku identyfikacji poszczególnych skła-
dowych modeli, wprowadzania typologii modeli i analizy efektywności ich zasto-
sowań w praktyce. Powszechnie dziś akceptowana definicja modelu biznesowego – 
jako zbioru strategicznych decyzji definiujących sposób, w jaki organizacja tworzy, 
przekazuje i przejmuje wartość przez działania wewnętrzne oraz relacje z interesa-
riuszami, w tym dostawcami i klientami – oparta jest na propozycji Osterwaldera 
i Pigneura (2013).

Ewolucja w myśleniu strategicznym oraz rozwój szkół podkreślających rolę dy-
namiki dostosowań i zmian zasobów (Demil i Lecocq, 2010) wpłynęły na zmianę 
rozumienia modelu biznesowego – z podejścia statycznego w kierunku ujęcia dy-
namicznego, czyli traktowania modelu biznesowego jako struktury podlegającej 
ciągłym zmianom, wynikającym z niestabilnego i ewoluującego otoczenia. Wiodącą 
rolę w takim ukierunkowaniu analiz odgrywało czasopismo „Long Range Planning” 
(Teece, 2010). Do tej pory zaproponowano co najmniej kilkadziesiąt różnych definicji 
modelu biznesowego, aktualny przegląd przedstawiają m.in. Peric i in. (2017). Pomimo 
znacznej liczebności wspólną cechą definicji jest uwzględnienie czterech kategorii, 
które razem muszą stworzyć spójną koncepcję biznesową. Tymi kategoriami są:

 – Propozycja wartości dla klienta, czyli unikalny produkt lub usługa oferowane 
przez firmę, które konstytuują model biznesowy.

 – Współpraca z klientem, czyli zespół kanałów komunikacji pozwalających na 
dotarcie z propozycją wartości do aktualnych i potencjalnych klientów. W ra-
mach tej kategorii elementami tworzącymi model biznesowy są docelowy 
klient, kanały dystrybucji i relacje biznesowe.

 – Zarządzanie strukturą firmy, czyli odpowiednia logistyka łącząca klientów, 
dostawców i technologie przetwarzania strumieni materiałów i informacji 
w powiązaniu z kompetencjami koniecznymi do wdrożenia modelu. W ra-
mach tej kategorii na model biznesowy składają się kompetencje pracowni-
ków, sieć powiązań firmy z otoczeniem i konfiguracja technologiczna.
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 – Aspekty finansowe, czyli odpowiednia organizacja procesów finansowych, 
zapewniająca zyskowność działania i zdolność do finansowania rozwoju. 
Ta kategoria zawiera dwie składowe kształtujące model biznesowy: struk-
turę kosztów i model generowania nadwyżki finansowej (Osterwalder i Pi-
gneur, 2013).

W ramach przedstawionych wyżej wymiarów Osterwalder i in. (2005) zdefinio-
wali dziewięć składowych (building blocks) tworzących modele biznesowe, synte-
tycznie zestawionych w tabeli 1.

Tabela 1
Składowe tworzące model biznesowy

Wymiar Składowa tworząca Opis

Produkt propozycja wartości charakterystyka oferowanych produktów i usług

Współpraca  
z klientem

docelowi klienci segmenty rynku i klienci, do których ma dotrzeć 
oferta firmy

kanały dystrybucyjne środki i sposoby dotarcia z ofertą do klientów

relacje powiązania firmy z różnymi grupami klientów 

Zarządzanie 
strukturą 
firmy

konfiguracja wartości połączenie zasobów i umiejętności tworzących 
wartość dla klientów

kluczowe kompetencje kompetencje niezbędne do skutecznej implementacji 
modelu biznesowego

sieć partnerska system kooperacji z dostawcami i odbiorcami 
umożliwiający tworzenie wartości

Aspekty 
finansowe

struktura kosztów konsekwencje finansowe funkcjonowania modelu 
biznesowego

model dochodów sposób generowania strumieni przychodów

Źródło: Osterwalder i in., 2005

Przedstawiona w tabeli 1 struktura modelu biznesowego jest jedną z najczęściej 
przytaczanych w literaturze, większość innych klasyfikacji jest wariacją powyższego 
układu (np. Ünal i in., 2019). Mimo swojej prostoty schemat wydaje się kompletny, 
a jego zastosowanie w odniesieniu do GOZ umożliwia ocenę szans i zagrożeń dla 
przedsięwzięć w tym obszarze.
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3. Modele biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, wprowadzona przez Pearce’a i Tur-
nera (1990) w latach 90. ubiegłego stulecia – mimo zdobywania popularności w krę-
gach akademickich – nadal nie znajduje się w centrum praktyk zarządzania głównego 
nurtu. Jednym z powodów jest trudność w przekonaniu inwestorów o trwałej efek-
tywności ekonomicznej przedsięwzięć, co wynika zarówno ze stosunkowo skromnych 
doświadczeń historycznych, jak i wrażliwości rozwiązań w tym obszarze na regulacje 
administracyjne. Istnieje co prawda rosnąca presja etyczna na wprowadzanie procesów 
innych niż liniowe modele przetwarzania cattle to grave (czyli od surowca do odpadu), 
ale w dalszym ciągu dominujący model oceny ekonomicznej, nastawiony na krót-
koterminowe stopy zwrotu, utrudnia zastąpienie oceny efektywności ekonomicznej 
szerszymi ujęciami ekologiczno-ekonomicznymi.

Jak trudne jest przekonanie inwestorów do rozszerzenia kryteriów zaangażowania 
kapitałowego poza efektywność ekonomiczną opartą na aktualnych cenach rynko-
wych, świadczą porównania indeksów giełdowych, gdzie nie ujawnia się jednoznacz-
nie przewaga wycen przedsiębiorstw deklarujących zrównoważony rozwój w porów-
naniu z przedsiębiorstwami tradycyjnie zorientowanymi na rynek (López i in., 2007; 
Consolandi i in., 2009). Idea przedsiębiorstwa godzącego wzrost ekonomiczny z po-
szanowaniem wartości środowiskowych i społecznych stopniowo wchodzi do głów-
nego nurtu, czego przejawem są m.in. nowe modele biznesowe, w tym modele GOZ.

Główną ideą GOZ jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów 
i oddziaływań środowiskowych, a więc zastąpienie liniowego modelu działalności od 
surowca do odpadu modelem, w którym zużyty (po jak najdłuższym okresie użytko-
wania) produkt finalny staje się w mniejszym lub większym stopniu ponownie surow-
cem. Jednak aby ta koncepcja stała się modelem biznesowym, musi dowieść swojej 
sprawności ekonomicznej (Murray i in., 2015).

GOZ oparta jest na czterech fundamentalnych zasadach odnoszących się do trak-
towania produktu. Są to w kolejności znaczenia (Urbinati i in., 2017):

 – wydłużenie czasu życia produktu (maitenance) dzięki zaprojektowaniu go 
i wytworzeniu w sposób gwarantujący trwałość i wysoką jakość, z zachowa-
niem własności w długim okresie;

 – wielokrotne wykorzystanie produktu (redistribution) możliwe dzięki jego na-
prawie i przywróceniu w maksymalnym stopniu cech użytkowych;

 – odtworzenie produktu (remanufacturing), czyli przeprowadzenie odpowied-
nich etapów przetwarzania, zapewniających powrót do pierwotnych własności 
wraz z gwarancją dla nowego właściciela;

 – recykling produktu po zakończeniu okresu efektywnego wykorzystania polega-
jący na rozdzieleniu części i ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów.

Konieczność pogodzenia efektywności ekonomicznej z uwzględnieniem fi-
zycznych ograniczeń wynikających z recyklingu jest zasadniczą trudnością przy 
projektowaniu cyrkularnych modeli biznesowych dla firm. Koncepcja gospo-
darki o obiegu zamkniętym jest łatwiejsza do analizy i implementacji na poziomie 
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makro- i mezoekonomicznym, gdy chodzi o system gospodarczy jako całość. Poziom 
taki pozwala na rozszerzenie rachunku ekonomicznego o koszty społeczne, które po-
zostają często poza obszarem wpływu na decyzje firmy. Również na poziomie makro- 
i mezo- większe znaczenie mają decyzje administracyjne umożliwiające realizację 
celów trudnych do osiągnięcia za pośrednictwem mechanizmu rynkowego.

Modele biznesowe dotyczą ujęcia mikroekonomicznego, a więc wymagają od-
powiedniego dostosowania celów i metod GOZ do poziomu przedsiębiorstwa, czyli 
połączenia celu biznesowego (wzrost wartości firmy, płynność, udział w rynku) z kry-
teriami GOZ (3R – reduce, reuse, recycle) (Ghisellini i in., 2016). Projektowanie mo-
deli biznesowych GOZ powinno odnosić się do podstawowych wymiarów modeli 
przedstawionych w tabeli 1, a zatem model biznesowy musi (Schaltegger i in., 2016):

 – definiować wartość proponowaną klientom;
 – określać sposób kreowania tej wartości;
 – określać zasoby i warunki realizacji celu firmy;
 – uwzględniać generowanie efektów finansowych w firmie.

Uwzględniając powyższe uniwersalne cechy, model biznesowy odnoszący się 
do GOZ można zdefiniować jako koncepcję opisującą wartość proponowaną dla obec-
nych i przyszłych klientów i innych interesariuszy, sposób, w jaki firma zamierza 
ją tworzyć i przekazywać oraz metody finansowania generujące dochód dla firmy, 
a wszystko to ma być osiągane przy jednoczesnym korzystaniu z zasobów środowi-
skowych w sposób zrównoważony i zgodny z zasadą 3R. Definicja oparta jest na zrów-
noważonym (sustainable) modelu biznesowym przedstawionym przez Schalteggera 
i in. (2016). Należy przy tej okazji wspomnieć o rosnącej popularności koncepcji 
zrównoważonego modelu biznesowego (sustainable business model), którego cechą 
jest harmonijna relacja aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych 
w ramach projektu biznesowego (Nosratabadi i in., 2019). Związki między modelem 
biznesowym GOZ a zrównoważonym modelem biznesowym wymagają dalszej ana-
lizy, choć wydaje się, że pojęcie zrównoważonego modelu biznesowego jest szersze 
i zawiera w sobie również modele odnoszące się do obiegu zamkniętego.

Przykłady implementacji modeli biznesowych GOZ nawet w gospodarkach kra-
jów wysokorozwiniętych są wciąż nieliczne: w przeglądzie zrównoważonych modeli 
biznesowych (Nosratabadi i in., 2019) tylko trzy uwzględniały jej uwarunkowania 
bezpośrednio – model serwisowej firmy technologicznej (Heyes i in., 2018), model 
firmy sektora modowego (Todeschini i in., 2017) i model firmy odzieżowej (Stål 
i Corvellec, 2018). Przykłady z obszaru tworzyw sztucznych są jeszcze rzadsze, po-
nieważ dominującą formą funkcjonowania firm w tym obszarze jest model liniowy, 
uzasadniony dotychczasowymi warunkami rynkowymi i wymaganiami prawnymi.

4. Tworzywa sztuczne w modelach biznesowych  
gospodarki o obiegu zamkniętym

Tworzywa sztuczne i kauczuki syntetyczne są komponentem większości towarów 
wytwarzanych we współczesnej gospodarce, albo wchodząc bezpośrednio w skład 
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towaru, albo stanowiąc część jego opakowania. Cechy fizykochemiczne i powszech-
ność występowania determinują w znacznym stopniu możliwość włączenia poszcze-
gólnych rodzajów tworzyw w obszar GOZ.

Tworzywa sztuczne dzielone są najczęściej na cztery główne grupy (European 
Commission, 2015):

 – Tworzywa masowe (PE, PP, PS, PVC, SBR), produkowane i zużywane 
w wielkich ilościach, stosunkowo tanie w większości aplikacji. Często są sto-
sowane w pierwotnej formie, bez trwałego połączenia i zmieszania z innymi 
materiałami.

 – Tworzywa inżynieryjne i kauczuki specjalistyczne (ABS, PA, poliestry, 
PMMA, EPDM, NBR), produkowane powszechnie i w znaczących ilościach, 
stosowane zarówno do produkcji drobnych części (uszczelki, zawory), jak 
i elementów o dużej wadze i objętości (części samochodowe). Tworzywa 
te są często mieszane w sposób trwały z innymi (ABS) lub trwale zespolo-
ne (NBR + PCV).

 – Tworzywa termoutwardzalne (żywice fenolowe, epoksydowe i alkidowe), 
produkowane w dużych ilościach i stosowane do wzmacniania powłok, spa-
jania włókien itp., gdzie tworzywo jest zespolone w sposób trwały z innymi 
materiałami.

 – Tworzywa wysokiej jakości, tzw. high performance (poliimidy, PTFE, poli-
sulfony), drogie i produkowane w niewielkich ilościach tworzywa. Są wyko-
rzystywane w specjalnych zastosowaniach wymagających szczególnej odpor-
ności na chemikalia i wysokie temperatury.

Spośród wymienionych grup tworzyw tworzywa masowe stanowią podstawowy 
kierunek analiz w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. W pozostałych obsza-
rach potencjał zamknięcia obiegu jest znacznie mniejszy ze względu na niewielkie 
szanse osiągnięcia samofinansowania się takich rozwiązań. Ograniczenie obecności 
w środowisku tworzyw tego rodzaju wymaga więc regulacji administracyjnych – cykl 
życia takich tworzyw po okresie użytkowania w pierwotnej formie zamyka wymiar 
eliminacyjny, a nie cyrkulacyjny.

Modele biznesowe GOZ w obszarze tworzyw sztucznych skategoryzowano z wy-
korzystaniem typologii modeli zaproponowanej przez firmę Accenture (2014), opartej 
na analizie ponad 100 przypadków wdrożenia zasad GOZ. W propozycji Accenture 
generycznymi modelami biznesowymi GOZ są (Guldmann, 2016):

 – Zaopatrzenie w obiegu zamkniętym – eliminacja zużycia zasobów nieodna-
wialnych i zastąpienie przez surowce i materiały pochodzące z odnowienia, 
recyklingu i innych metod, które nie obciążają środowiska.

 – Odzyskiwanie zasobów – wykorzystanie materiałów tak, aby zakończenie cy-
klu życia produktu stanowiło początek wykorzystania w produkcie kolejnym 
(cradle to cradle). Model wymaga często zaawansowanych metod odzysku 
i recyklingu.

 – Wydłużenie czasu życia produktu – uzyskiwane przez odpowiedni serwis, 
dobór trwałych materiałów, możliwość odtworzenia cech użytkowych. Model 
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ten stosowany jest zwykle przez dostawców zaawansowanego techniczne wy-
posażenia w relacjach B2B.

 – Platformy współdzielenia – modele pozwalające na współpracę firm lub użyt-
kowników, umożliwiające optymalizację wykorzystania zdolności produkcyj-
nych lub obsługi. Optymalizacja obciążeń pozwala na zmniejszenie zapotrze-
bowania na nowe instalacje i urządzenia.

 – Produkt jako usługa – model biznesowy, w którym użytkownik korzysta z pro-
duktu, nie będąc jego wyłącznym właścicielem, użytkuje cechy produktu, 
opłacając jego dostępność, a nie własność.

Model 1: Zaopatrzenie w obiegu zamkniętym

W odniesieniu do tworzyw sztucznych zastosowanie tego modelu dotyczy głównie 
tworzyw masowych o niskim stopniu przetworzenia, gdy możliwy jest odzysk wy-
sokiej jakości. Tworzywa sztuczne, jako materiały stosunkowo tanie i lekkie, a więc 
relatywnie kosztowne w transporcie w relacji do ceny, są odzyskiwane w znacznie 
mniejszym stopniu niż inne trwałe jednorodne materiały, takie jak np. metale nieżela-
zne. Dodatkowo tworzywa są często zanieczyszczone lub/i trwale zespojone. Modele 
biznesowe wymagające efektywności ekonomicznej w tych przypadkach zaprojek-
tować jest trudno i wydaje się, że często wymagają one wsparcia administracyjnego. 
Problemy związane z wprowadzaniem zasad GOZ w obszarze tworzyw sztucznych 
wiążą się m.in. z (Crippa i in., 2019):

 – Obecnością prekursorów lub dodatków modyfikujących własności tworzyw, 
które mogą stanowić zagrożenie w przypadku zastosowań tworzyw z recy-
klingu. Dotyczy to plastyfikatorów, bisfenolu A i podobnych. Dla niektórych 
z tych substancji (bisfenol A) nie ma perfekcyjnych zamienników.

 – Koniecznością jednoznacznej identyfikacji w celu odróżnienia odpadu od su-
rowca nadającego się do recyklingu. Tylko na części tworzyw są oznaczenia 
typu tworzywa, a część materiałów z tworzyw jest mieszanką o nieokreślonym 
składzie.

 – Niezadowalającą jakością tworzyw z recyklingu w porównaniu z tworzywami 
pierwotnymi. Współczesne urządzenia wykorzystujące tworzywa np. do pro-
dukcji opakowań czy elementów konstrukcyjnych wymagają stabilnych włas-
ności surowca jako warunku osiągnięcia oczekiwanej wydajności. Tworzywa 
z recyklingu mogą w kolejnych cyklach ponownego wykorzystania w obiegu 
zamkniętym stopniowo pogarszać swoje własności.

Tego typu modele biznesowe dobrze funkcjonują szczególnie wtedy, gdy nakłady 
na osiągnięcie celów są niskie: np. odzyskiwanie czystych kształtek styropianowych 
z opakowań i innych źródeł, gdzie stosując stosunkowo proste procesy regranulacji, 
można zamknąć obieg tanio i bez utraty własności.

Innym wariantem modelu jest zastąpienie surowców nieodnawialnych surow-
cami pochodzenia biologicznego i odnawialnymi. Przykładem takiej ścieżki jest 
produkcja butadienu metodami biologicznymi z wykorzystaniem alg lub alkoholu 
etylowego. Efektywność rozwiązań zależy jednak od cen butadienu produkowanego 
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z surowców nieodnawialnych, a te wahają się w tak szerokich granicach, że stabilność 
finansowa metod produkcji nie jest zachowana. Można znaleźć przykłady sukcesów 
modeli tego rodzaju, np. w produkcji tworzywa PLA przez takie firmy jak Evonic, 
Total, Cargill, którym zastępują PE w wielu zastosowaniach.

Model 2: Odzyskiwanie zasobów
Model zakłada projektowanie łańcucha, w którym zużyty produkt lub jego elementy 
stają się surowcem do produkcji nowego produktu. Wiążą się z tym problemy już 
wspomniane przy poprzednim modelu. Jeżeli odzyskiwanie surowców wymaga pro-
cesów chemicznych (wykorzystanie rozpuszczalników), to koszty rosną do poziomu, 
gdy odzyskany surowiec nie zawsze jest konkurencyjny cenowo względem produktu 
pierwotnego otrzymanego z surowców nieodnawialnych. Upowszechnienie modeli 
tej grupy wymaga odpowiednich regulacji administracyjnych sprzyjających recyklin-
gowi, jeżeli np. analiza cyklu życia potwierdzi korzyści środowiskowe z odzyskiwania 
zasobów. Tak jest np. z kauczukami syntetycznymi wykorzystywanymi w produkcji 
opon czy opakowaniami wielomateriałowymi. Aktualnie gaz ziemny jest stosunkowo 
tani, co sprawia, że opłacalność odzysku jest ograniczona. Innym przykładem dużego 
stopnia skomplikowania procesów i związanych z tym kosztów jest zagospodarowa-
nie odpadów łopat elektrowni wiatrowych. Obecnie są one mielone i składowane, 
choć technicznie możliwe jest odzyskanie tworzących je surowców w procesie eks-
trakcji rozpuszczalnikowej i pirolizy. Nie jest to jednak opłacalne – podobnie jak 
w przypadku wielu innych złożonych produktów odpadowych.

Model 3: Wydłużenie okresu życia produktów
Tworzywa sztuczne są jednymi z najbardziej trwałych materiałów, a więc w tym 
modelu chodzi o zachowanie cech użytkowych produktów wykorzystujących two-
rzywa, a nie o zachowanie samego materiału. Tego rodzaju rozwiązania wymagają 
przede wszystkim wysokiej jakości procesów produkcji i dystrybucji, w konsekwencji 
towary muszą mieć wyższe ceny i nie wypierają z rynku rozwiązań niższej jako-
ści. Przykładem ściśle odnoszącym się do tworzyw są klocki Lego, o wielokrotnie 
dłuższym czasie życia niż podobnego rodzaju zabawki dla dzieci innych dostawców. 
Precyzja produkcji i wysokiej jakości tworzywa prowadzą jednak do wyższych cen.

Model 4: Platformy współdzielenia
Model tego typu dotyczy głównie współużytkowania zasobów, na przykład możliwości 
produkcyjnych (maszyny i urządzenia), transportowych (pojazdy), magazynowych 
(kontenery) itp. Tworzywa sztuczne w tym modelu występują raczej jako składowa pro-
duktów podlegających współdzieleniu, wysoka jakość zastosowanych tworzyw sprzyja 
wydłużeniu czasu życia produktu i możliwości jego współużytkowania.

Model 5: Produkt jako usługa
W tym modelu tradycyjny schemat „kup i użytkuj jako właściciel” zostaje zastąpiony 
przez model „płać tylko za użycie”. W odniesieniu do tworzyw sztucznych model ten 
znalazł zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, gdy pewne typy opakowań są wy-
najmowane od ich dostawców, często będących również wynalazcami i projektantami 
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takich rozwiązań. Przykładem jest tu amerykańska firma U-Haul, której model biz-
nesowy opiera się na wynajmowaniu opakowań o ustandaryzowanych wymiarach 
i przystosowanych do łatwego transportu. Wynajmujący może korzystać z transportu 
firmy U-Haul, otrzymując opakowania od tej firmy wraz z usługą transportową na te-
renie Stanów Zjednoczonych. Podobny model oferuje w Europie firma EMBALL’ISO, 
specjalizująca się w usługach transportu opakowań izotermicznych, wykorzystujących 
pianki z tworzyw. Firma jest obecnie liderem rynku w związku z organizacją logistyki 
dostaw szczepionek przeciwko COVID-19. Innym przykładem firmy, która zaprojekto-
wała i wyprodukowała innowacyjny system opakowań z tworzyw termoformowanych, 
jest Söhner Kunststofftechnik, oferująca opakowania w systemie „produkt jako usługa”.

5. Uwarunkowania efektywności modeli biznesowych  
gospodarki o obiegu zamkniętym

Modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze tworzyw sztucz-
nych nie znalazły dotąd powszechnego zastosowania w praktyce i wciąż dominują-
cym w świecie modelem jest liniowy model zużycia. Powodem są stosunkowo niskie 
ceny tworzyw pierwotnych. W takim przypadku, gdy mamy do czynienia z defektem 
rynku – nawet, jeżeli korzyści środowiskowe z zamknięcia cyklu obiegu tworzyw by-
łyby potwierdzone – mechanizm rynkowy nie doprowadzi do wyparcia tworzyw pier-
wotnych i potrzebna jest regulacja administracyjna. Mimo że przemysł chemiczny 
w Unii Europejskiej należy do sektorów silnie regulowanych, to uciążliwe środo-
wiskowo jako odpady, ale stosunkowo bezpieczne tworzywa tym regulacjom podle-
gają w ograniczonym stopniu. Na rysunku 1 przedstawiono udział kosztów regulacyj-
nych w głównych grupach produktowych sektora chemicznego. Jak widać obciążenia 
tworzyw znacząco odbiegają od przeciętnych dla sektora.
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Rys. 1. Udział kosztów regulacyjnych w wynikach sektora chemicznego UE
Źródło: European Commission, 2016
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Regulacje administracyjne jako czynnik sprzyjający innowacjom i tworzeniu 
nowych modeli biznesowych są zagadnieniem analizowanym przynajmniej od czasu 
publikacji pracy Portera i van der Lindego (1995) i sformułowania tzw. hipotezy 
Portera. Hipoteza ta zakłada, że dobrze zaprojektowane regulacje administracyjne 
w obszarze ochrony środowiska, powodując w pierwszej chwili wzrost kosztów zwią-
zany ze spełnieniem ograniczeń, tworzą motywację do nowych rozwiązań i w długim 
okresie przynoszą przewagę konkurencyjną firmom nastawionym na poszukiwanie 
innowacji.

Wprowadzenie podatku na tworzywa w pierwotnej formie w celu zwiększenia 
udziału tworzyw z recyklingu przewidziano w Europejskiej strategii na rzecz tworzyw 
sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego...). Prace nie zostały dotąd zakończone i nie jest znana finalna wersja 
modelu ekonomicznego opłat. Należy zauważyć, że opłaty zmieniają mechanizm alo-
kacji, tworząc problem decyzyjny, w którym należy uwzględnić możliwe, choć nie za-
wsze oczekiwane konsekwencje. Dla przykładu: w RPA wprowadzenie opłat za worki 
z cienkiej folii w celu motywowania handlu do używania łatwiejszych w recyklingu 
worków z grubej folii skłoniło dostawców do wytwarzania worków z wypełniaczem 
mineralnym, zwiększającym grubość folii i jednocześnie uniemożliwiającym recy-
kling takiego materiału.

6. Wnioski

Gospodarka o obiegu zamkniętym – jako system normatywny – nawiązuje do po-
czucia odpowiedzialności i solidarności międzypokoleniowej, ale nie stanie się na-
rzędziem przekształcania firm, dopóki nie dowiedzie swojej sprawności w formie 
zweryfikowanych gospodarczo modeli biznesowych.

Światowy sektor tworzyw sztucznych, czy też szerzej: sektor petrochemiczny, 
na razie nie uwzględnia potencjalnej zmiany obecnego paradygmatu stałego wzrostu 
konsumpcji, a ogłoszone przez koncerny globalne scenariusze zmian zdolności pro-
dukcyjnych tworzyw sztucznych nie biorą pod uwagę ukierunkowania na zamknię-
cie obiegu. Również strategia polskich producentów tworzyw, w tym nowa strategia 
PKN Orlen ogłoszona w listopadzie 2020 roku, zakłada wzrost produkcji tworzyw 
pierwotnych.

Modele biznesowe GOZ w obszarze tworzyw sztucznych udowodniły swoją 
sprawność tam, gdzie są składową szerzej rozumianego projektu (systemy opako-
waniowe) lub gdy osiągają efektywność ekonomiczną mimo konkurencji ze strony 
tworzyw pierwotnych. W obecnych warunkach rynkowych w większości przypadków 
wydaje się jednak niemożliwe zaprojektowanie trwałego modelu zamykającego obieg 
tworzyw bez nowych rozwiązań regulacyjnych.
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BUSINESS MODELS FOR PLASTICS IN THE CIRCULAR ECONOMY

Summary: In the chapter generic business models for the circular economy related to plastics 
are presented and described. An attempt to classification of business models has been made, 
based on economic and technological criteria. Despite popularity of the circular economy con-
cept examples of successful implementation of the business models in practice are still rare. In 
the area of plastics the dominant mode is still a model “cradle to grave”.

Keywords: circular economy (CE), economic-ecological efficiency, sustainable development, 
business models, plastics




