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Istota gospodarki cyrkularnej
• Pojęcie „circular economy” powszechnie stosowane jest w świecie

polityki, biznesu i administracji rządowej i samorządowej, a nawet
artystów i projektantów (eco-design).

• Ideą gospodarki cyrkularnej jest wydłużenie cyklu życia produktów,
poprzez podjęcie takich działań i wytworzenie takich powiązań w
ramach sieci przedsiębiorstw, w wyniku których odpady mogą na nowo
stać się wartościowym elementem nowego procesu produkcji.

• Gospodarka cyrkularna, czyli inaczej gospodarka o obiegu zamkniętym,
zakłada utrzymanie wartości materiałów i energii używanych w
produktach, tzn. efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich
etapach życia produktu.

• Idea GOZ traktowana jest jako odpowiedź na globalne, europejskie i
krajowe problemy gospodarcze społeczne obawy i koszty
konsumenckie.



Sektor MSP w warunkach gospodarki 
cyrkularnej

• Wdrażanie zasad rozwoju cyrkularnego musi odbywać się
kompleksowo, ponieważ łańcuch wartości nie zaczyna się ani nie
kończy na pojedynczym przedsiębiorstwie.

• Włączenie sektora MSP do obiegu zamkniętego uwarunkowane
jest w dużej mierze przez obowiązujące rozwiązania formalno-
prawne i biznesowe oraz faktyczną możliwość kreowania sieci
relacji gospodarczych.

• Wśród małych przedsiębiorstw istnieje największy potencjał
generowania nowych miejsc pracy związanych z obsługą obiegu
zamkniętego.

• Podstawą obiegu zamkniętego pozostaje wspomniana zasada
3R.



Gospodarka cyrkularna - wyzwania dla MSP

• Brak dostrzeżenia dostrzega związku między własną
działalnością i kondycją otoczenia.

• Angażowanie się w kwestie ochrony środowiska wyłącznie
wtedy, gdymogą uzyskać gratyfikację finansową.

• Wysokie koszty innowacji i modeli biznesowych gospodarki
cyrkularnej.

• Brak dostępu do źródeł finansowania stanowią najczęściej
wskazywaną przeszkodę
w przyjęciu praktyk zrównoważonego rozwoju przez MSP.

• Trudności w zakresie dostępu do kapitału i tym trudniej radzi
sobie z oceną różnych opcji finansowania.

• Brak dostępu do wiedzy, doradztwa, wsparcia rządowego i
konkretnych zachęt.



Gospodarka cyrkularna – szansa dla MSP

• Symbioza gospodarcza.

• Poprawa innowacyjności i wzmocnienie potencjału zatrudnienia (np.
w przedsiębiorstwach recyklingu i upcyklingu).

• Dostęp do zrównoważonego finansowania.

• Możliwość wejścia na nowe rynki.

• Zwiększenie odporności na wahania rynku.

• Poprawa efektywności przedsiębiorstwa.

• Dostosowanie do zmian prawnych.

• Budowanie wizerunku firmy

• Kluczem do sukcesu jest identyfikacja perspektywicznych obszarów w
łańcuchu wartości i ustrukturyzowane podejście do procesu.
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