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Opublikowany przez Komisję Europejską
w 2020 r. komunikat „Nowy plan działania UE
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na
rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy”
przedstawia szereg inicjatyw zmierzających do
ograniczenia nadmiernej konsumpcji,
eksploatacji zasobów i zużycia surowców,
a także rosnącej ilości odpadów. Przedstawiony
w planie cel przyspieszenia transformacji
gospodarki i społeczeństwa określonej
w Europejskim Zielonym Ładzie wymaga pilnych
zmian w całym łańcuchu wartości – od
projektowania produktów i wykorzystania
surowców, poprzez produkcję i konsumpcję, do
gospodarki odpadami. Ważnym elementem
wsparcia zmian, obok edukacji i promocji, jest
finansowanie.

Celem pracy jest przedstawienie wybranych
instrumentów finansowych w obszarze
gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
zarówno na poziomie UE, jak i krajów
członkowskich i regionów, które mogą być
wykorzystane w transformacji gospodarki
polskiej.
Przedstawione zostaną także bariery
finansowania przedsięwzięć zgodnych
z modelem GOZ, które wpływają na
ograniczoną dostępność funduszy.

Proces selekcji i definiowania instrumentów
finansowych wspierających GOZ bazował na:
- analizie dokumentów i działań realizowanych przez
Komisję Europejską,

- udziale w spotkaniach grup roboczych w zakresie
GOZ, np. EER II Circular Finance Working Group,

- przeglądzie literatury (raporty, projekty realizowa-
ne na szczeblu krajów i regionów).



Wybrane w wyniku analizy instrumenty finansujące
GOZ są przedstawione poniżej:
1. Instrumenty z udziałem EBI:
❖Kredyty - > 100 projektów na kwotę 2,7 mld EUR w

2016-2020, 10 mld EUR do 2023 – projekty > 7,5 mln EUR

❖Fundusze venture – np. ECBF (EBI, KE i ECBF Manage-
ment GmbH) - pierwszy fundusz dedykowany biogospo-
darce o obiegu zamkniętym (inwestycje 2,5-10 mln EUR)

❖ Instrumenty podziału ryzyka korzystające z gwa-
rancji UE, np. InnovFin SME Guarantee zapewniający
MŚP dostęp do finansowania w formie kredytów lub
innych instrumentów dłużnych od 25 tys. do 7,5 mln EUR

2. Fundusze Europejskie, np. Horyzont Europa 2021-
2027 oferujący konkursy w zakresie GOZ od 400 tys. EUR

3. Polityka podatkowa, w tym podatek od plastiku -
800 EUR za tonę niepoddanych recyklingowi odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych (od 2021)

4. Instrumenty wprowadzone w krajach
członkowskich i regionach:
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Rezultaty Wnioski

Referencje

1. Dla skutecznej transformacji ważne jest nie
tylko wsparcie dużych przedsięwzięć, ale także
projektów MŚP (gł. poziom regionów).

2. Pomimo coraz szerszej gamy instrumentów,
nadal występują bariery wpływające na
ograniczoną dostępność funduszy.

3. Finansowanie innowacyjnych technologii lub roz-
wiązań organizacyjnych GOZ powinno być realizo-
wane przy współpracy nauki z biznesem.

Dobre praktyki to projekty lub inicjatywy w klastrach (Klaster
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu), sieciach (np. IATI), pro-
gramach inicjujących taką współpracę (np. SPIN wMałopolsce)

Rezultaty c.d.

❖Szwecja - obniżenie o 50% podatku VAT od
napraw, utworzenie laboratorium zrównoważo-
nego finansowania

❖Holandia, Brabancja Północna - fundusz pub-
liczno-prywatny (pilotaż-1 mln EUR)

❖Belgia, Region Stołeczny Brukseli – finanso-
wanie przedsięwzięć GOZ (12,8 mln EUR w 2016)

Podobne instrumenty mogą być wykorzys-
tane w transformacji gospodarki polskiej.
Nadal występują bariery finansowania wpły-
wające na ograniczoną dostępność fundu-
szy, w tym brak dostosowania oceny ryzyka
do tworzenia wartości w obiegu zamkniętym
oraz właściwego uwzględnienia aspektów
środowiskowych i społecznych (m.in. spo-
wodowany brakiem wdrożenia jednolitych
kryteriów klasyfikacji działań do grupy
działań zrównoważonych (taksonomia UE).

https://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_overview_2021_e
n.pdf
https://www.brabant.nl/subsites/brabant-outcomes-fund/english
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/PROG_160308_PRE
C_DEF_FR
https://biznesalert.pl/szwedzi-zachecaja-naprawiania/
https://www.sustainablefinancelab.se
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