Bezrobocie i gospodarka
o obiegu zamkniętym w Europie
studium możliwości we Włoszech,
Polsce i Niemczech
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Streszczenie

Ambitna strategia gospodarki o obiegu zamkniętym dla Europy
mogłaby dać szansę na zatrudnienie co najmniej 270.000 osób
bezrobotnych we Włoszech, Polsce i Niemczech, zmniejszając
jednocześnie koszt bezrobocia o przynajmniej 3 miliardy €.
Wynika to z faktu, że gospodarka o obiegu zamkniętym jest
w stanie usuwać bariery strukturalne hamujące wzrost
zatrudnienia w tych krajach.
Niniejsze studium przedstawia sposób, w jaki rozwój gospodarki
o obiegu zamkniętym mógłby przełożyć się na utworzenie dużej
liczby miejsc pracy w sektorach regeneracji, napraw, recyklingu,
serwicyzacji i biogospodarki niezależnie od regionu i stopnia
wykwalifikowania. Co ważne, różni się ono od podobnych
studiów stwierdzeniem, że wiele z tych miejsc pracy
wyrównałoby utrzymujące się w sferze zatrudnienia regionalne
i zawodowe nierówności, a więc stałoby się miejscami pracy
netto, które pomagają zmniejszyć bezrobocie i nie wiążą się tylko
z przesunięciem pracowników. Studium pokazuje także,
że ponad 90% z tych miejsc pracy wciąż istniałoby po 2025 roku
pomimo przewidywanej polaryzacji rynku pracy.
Zmiana w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym w każdym
kraju będzie przebiegać inaczej, a na jej kształt będą wpływać
przemysł, historia, priorytety ekonomiczne i lokalna polityka.
Aby zilustrować, jak zmiana ta może poprawić rynki pracy
we Włoszech, Polsce i Niemczech, przedstawiamy zestaw
ambitnych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest:
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• podwojenie działań na rzecz biogospodarki o obiegu

zamkniętym we Włoszech, rewitalizacja gospodarki rolnej
południa kraju i redukcja dysproporcji zatrudnienia między
północą a południem. Dwie trzecie wszystkich miejsc pracy
netto powstałoby w regionach południowych i na wyspach;

• stworzenie warunków do wyrównania poziomu

produktywności między Polską a Europą Zachodnią poprzez
rozwój sektora regeneracji produktów oraz obniżenie stopy
bezrobocia w niektórych zawodach o ponad trzy procent;

• wsparcie niemieckich producentów wyrobów trwałych

w uruchomieniu sprzedaży usług zamiast produktów, tym
samym tworzenie miejsc pracy netto w miastach na północy
i wschodzie kraju. W ten sposób możliwe jest zaoszczędzenie
177 milionów € kosztów bezrobocia w samej MeklemburgiiPomorzu Przednim, okręgu wyborczym kanclerz Angeli Merkel.
Korzyści środowiskowe i redukcja kosztów związane
z efektywnym gospodarowaniem zasobami już teraz są
wystarczającym powodem, dla którego Europa powinna stawać
się bardziej samowystarczalna. Niniejsze studium dowodzi, że
gospodarka o obiegu zamkniętym tworzy miejsca pracy w
zawodach i obszarach o długotrwale wysokiej stopie bezrobocia
oraz przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia strukturalnego.
Oznacza to, że ambitna — ale osiągalna — europejska strategia
gospodarki o obiegu zamkniętym niesie ze sobą znaczne korzyści
socjoekonomiczne.
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Wyzwania rynku pracy w UE
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Wyzwania rynku pracy w UE

Wysokie i nierównomierne bezrobocie
jest jednym z największych problemów
socjoekonomicznych Europy. W ciągu
ostatnich trzech lat stopa bezrobocia
w Europie wynosiła średnio 10%
i więcej. Nierówności wewnątrzkrajowe
i międzynarodowe są źródłem istotnych
napięć politycznych: w Niemczech stopa
bezrobocia jest pięciokrotnie niższa niż
w Grecji (odpowiednio 5% i 26,5%).
Analizy dla regionów pokazują jeszcze

większe rozbieżności: przy 33,5% stopa
bezrobocia na południu Hiszpanii jest
dziesięć razy wyższa niż w Bawarii,
gdzie wynosi ona 2,9%.
Niektóre z tych wskaźników zmaleją
w miarę poprawy warunków
ekonomicznych w Europie, jednak
mimo ogólnej poprawy, wciąż
będziemy mieli do czynienia z rynkiem
pracy charakteryzującym się dużymi

Bezrobocie w Europie ‐ kraje

Bezrobocie w Europie ‐ regiony
40%

40%
35%
30%

dysproporcjami strukturalnymi,
co oznacza, że wysokie bezrobocie
najprawdopodobniej będzie się
utrzymywać pomimo wzrostu
ekonomicznego. Usunięcie tych
dysproporcji wymaga nie tyle
pobudzenia gospodarczego czy
tworzenia dodatkowych miejsc pracy,
co dostosowania do typów i obszarów
zatrudnienia, w których bezrobocie jest
najwyższe.
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3.6%
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Trzecim wyzwaniem, przed jakim stoi
rynek pracy w UE, jest malejąca
dostępność określonych typów prac,
zwłaszcza średniego szczebla. Tak zwana
"polaryzacja rynku pracy" wiązana jest
przede wszystkim z rozwojem
technologii oraz wyprowadzaniem tego
typu prac do wschodzących gospodarek.
Zanik miejsc pracy wymagających
średniego poziomu umiejętności jest
bolączką wszystkich krajów rozwiniętych
od trzydziestu lat. Przewiduje się,
że tendencja spadkowa będzie się nasilała
wraz z przyspieszeniem postępu
technologicznego. W rezultacie, przy
braku rozwiązań politycznych, osobom
bezrobotnym w tych grupach
zawodowych coraz trudniej będzie
znaleźć nową pracę.

W kolejnych rozdziałach przedstawiamy Prognozowane zmiany zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych, 2015‐2025 1
sposób, w jaki wzrost działań w ramach
15.5%
gospodarki o obiegu zamkniętym może
13.8%
zniwelować rozbieżności zarówno
geograficzne, jak i zawodowe.
12.1%
Pokazujemy także, dlaczego nowe
miejsca pracy w gospodarce o obiegu
zamkniętym nie poddają się wzmagającej
się polaryzacji rynku pracy w UE.
5.6%

Me

Równie istotne, choć mniej widoczne
i rzadziej omawiane, są różnice
w wielkości bezrobocia w obrębie grup
zawodowych. Średnia EU28
dla menadżerów wynosi tu 4,13%,
podczas gdy w grupie pracowników
przy pracach prostych jest to już 21,39%.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym i tworzenie miejsc pracy

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?
Gospodarka o obiegu zamkniętym korzysta z produktów, części
i materiałów jak najdłużej i przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów.
Idealny scenariusz zakłada bezpośrednie ponowne wykorzystanie
produktów przy zachowaniu ich zaawansowania technologicznego
i funkcji użytkowych. Dzięki serwicyzacji, czyli włączaniu modeli
biznesowych opartych na leasingu i dostarczaniu usług, możliwe jest
również przedłużenie żywotności produktów.
Jeśli produkt przed ponownym użyciem wymaga naprawy lub odnowy,
największą wartość zachowa się przy jego regeneracji. Są to najściślejsze
"pętle" gospodarki o obiegu zamkniętym.
Drugim najlepszym rozwiązaniem jest recykling: najlepiej, jeśli jest
to recykling o obiegu zamkniętym, wykorzystującym materiały
do odtworzenia produktów, z których je odzyskano; z kolei recykling
o obiegu otwartym, tzw. downcycling, dostarcza materiały nadające się
do zastosowań w produktach o niższej wartości.
W przyszłości potencjalnie dużą rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym
będzie pełnić biogospodarka, w ramach której zużyte produkty biologiczne
będą ponownie używane w celu produkcji energii i tworzenia nowych
produktów, np. odpady rolne w produkcji biogazu czy biotworzyw.

Gospodarka o obiegu zamkniętym już
teraz zapewnia w całej Europie miejsca
pracy dla kadry każdego szczebla.
Dodatkowo przewiduje się,
że domykanie obiegu spowoduje ich
niezwykły przyrost.2 Jak już
sygnalizowaliśmy wcześniej, kluczowe
pytanie nie dotyczy jednak ilości
tworzonych nowych miejsc pracy,
lecz tego, jak bardzo powiększy się siła
robocza.

Rozproszona natura działalności
w ramach gospodarki o obiegu
zamkniętym dobrze nadaje się
do geograficznego rozłożenia prac.
Nowe etaty związane z serwicyzacją
najprawdopodobniej skoncentrują się
w miastach, naprawa i recykling będą
prowadzone we wszystkich częściach
kraju, zaś rozwój sektora regeneracji
da szansę na rewitalizację dawnych
obszarów przemysłowych. Co więcej,
różne zadania gospodarki o obiegu
zamkniętym oferują zatrudnienie
na wszystkich poziomach umiejętności.

Podział pracy dla różnych poziomów kwaliﬁkacji i rodzajów działalności
Działalność
Recykling o obiegu
zamkniętym
Recykling o obiegu
otwartym
Serwicyzacja (usługi
zamiast produktów)
Regeneracja
Ponowne użycie
Bioraﬁnacja
Pracownicy o niskich
kwaliﬁkacjach

Pracownicy
wykwaliﬁkowani

Specjaliści
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Nasza metodologia bierze pod uwagę
lokalne warunki rynku pracy
do oszacowania możliwości tworzenia
miejsc pracy netto, tj. takich, które
obsadzane są przez osoby bezrobotne,
a nie przez pracowników przesuniętych
z istniejących posad. Następnie
obliczany jest wpływ tworzenia nowych
etatów na ograniczenie bezrobocia.
Więcej szczegółowych informacji
na temat metodologii kalkulacji miejsc
pracy netto zawarto w aneksie
(patrz strona 26).
Ponieważ istnieje obawa, że nowo
utworzone miejsca pracy będą
wystawione na działanie tendencji
powodujących spadek zatrudnienia
na średnim szczeblu, oceniliśmy także,
jaka część posad w narażonych branżach
podda się polaryzacji. Z naszych
obliczeń wynika, że znakomita
większość tych miejsc pracy, około
90 procent, zagwarantuje stabilne
zatrudnienie i dobre perspektywy
dla grupy osób, których przyszłość
byłaby inaczej niepewna.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym sama Pracownicy sektora gospodarki o obiegu zamkniętym są bardziej zadowoleni z pracy3
w sobie jest źródłem innowacji
technologicznych. Mimo że nowe
10%
techniki recyklingu, regeneracji
i biorafinacji, a także nowe modele
Zatrudnieni w gospodarce o obiegu zamkniętym
biznesowe, takie jak serwicyzacja, mogą
Zatrudnieni w innych sektorach
w dłuższej perspektywie być podatne
8%
na zmiany wymagań rynku pracy, to
branże gospodarki o obiegu zamkniętym
są w stanie zapewnić dobre zatrudnienie
w nadchodzących latach.
Wreszcie, przykład z Wielkiej Brytanii
daje podstawy, by twierdzić,
że istniejące miejsca pracy w gospodarce
o obiegu zamkniętym cechują się
wysoką jakością, wysokim poziomem
satysfakcji i bezpieczeństwa
w porównaniu z innymi, przeciętnymi
stanowiskami. Analiza jakości miejsc
pracy w sektorze gospodarki o obiegu
zamkniętym w innych krajach UE
wykracza poza zakres tego studium,
jednak to, co obserwujemy w Wielkiej
Brytanii, sugeruje, że poprzez
zwiększenie zatrudnienia w gospodarce
o obiegu zamkniętym możliwe jest
rozwiązanie kwestii pracy poniżej
kwalifikacji, niepewności zatrudnienia
i braku satysfakcji z wykonywanych
zadań.

Procent siły roboczej

Nasz model

6%

4%

2%

0%
Chcą zmienić swoją główną
pracę na nową

Chcieliby pracować dłużej przy obecnej płacy
podstawowej, gdyby dano im taką możliwość
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Trzy scenariusze gospodarki
o obiegu zamkniętym na rok 2030
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Trzy scenariusze gospodarki o obiegu zamkniętym na rok 2030

Niniejsze studium modeluje trzy
scenariusze gospodarki o obiegu
zamkniętym na rok 2030 różniące się
poziomem dążeń. Jesteśmy przekonani,
że nawet scenariusz "transformacji" jest
realistyczny i możliwy do osiągnięcia
dzięki dobrze zaprojektowanemu,
ambitnemu europejskiemu pakietowi
rozwiązań dla gospodarki o obiegu
zamkniętym. W pełni cyrkulacyjna
gospodarka miałaby zapewne jeszcze
większy potencjał transformacyjny niż
nasze scenariusze i wywierałaby dużo
większy wpływ na rynek pracy.
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Scenariusz 1
Brak nowych inicjatyw

Scenariusz 2
Obecne tempo rozwoju

Scenariusz 3
Transformacja

Nasz pierwszy scenariusz zakłada
stagnację w rozwoju gospodarki
o obiegu zamkniętym. Istniejąca
polityka jest kontynuowana, ale nie
tworzy się nowych inicjatyw.

W drugim scenariuszu gospodarka
powoli staje się bardziej cyrkulacyjna,
a nowe rozwiązania wprowadzane są
w takim samym tempie,
jak w ostatnich latach. Scenariusz ten
mniej więcej odpowiada
spodziewanym efektom, jakie
wydany przez Komisję Europejską
w 2014 roku pakiet gospodarki
o obiegu zamkniętym może przynieść
w kontekście działań w ramach
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Trzeci scenariusz zakłada
przyspieszenie postępu. Reprezentuje
on bardzo ambitną zmianę na rzecz
gospodarki o obiegu zamkniętym
w ciągu najbliższych piętnastu lat.

Trzy scenariusze gospodarki o obiegu zamkniętym na rok 2030

Podstawowe założenia:
Scenariusz 1
Brak nowych
inicjatyw

Scenariusz 2
Obecne tempo
rozwoju

Scenariusz 3
Transformacja

Stopa recyklingu

55%

70%

85%

Stopa regeneracji
produktów
w odpowiednich
branżach

obecna

20%

50%

Wzrost
ponownego użycia

10%

15%

15%

Wzrost serwicyzacji

5%

30%

100%

Wzrost działalności 5%
w sferze
biogospodarki o
obiegu zamkniętym

30%

100%

W kolejnym rozdziale rozważamy
efekty zastosowania naszych scenariuszy
we Włoszech, Polsce i Niemczech.
Dla celów porównywalności staraliśmy
się użyć tych samych scenariuszy
dla każdego z krajów, mimo że stopy
bazowe są w nich różne.
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W dalszej części przedstawiamy
szczegółowo, jak każdy z krajów
mógłby skorzystać na zwiększeniu
cyrkulacyjności gospodarki.

Scenariusz 3

Włochy

Scenariusz 2

541 ,000
220,000
35,000

199,000

89,000

18,000

Polska

Gospodarka o obiegu zamkniętym
umożliwia stworzenie znacznej liczby
miejsc pracy we Włoszech, Polsce
i Niemczech. Około jednej trzeciej
etatów utworzonych w tych krajach
— ponad 270.000 w drugim
scenariuszu — zostanie obsadzona
przez osoby, które pozostają obecnie
bez pracy. Większość z tych prac
przypadnie na sektor regeneracji.

Scenariusz 1

361 ,000
67,000

27,000

180,000

124,000

68,000

Niemcy

Podsumowanie

1 ,296,000
482,000
43,000

Miejsca pracy
brutto

287,000

122,000

13,000

Miejsca pracy
netto

Biogospodarka

Recykling

Regeneracja

Naprawy

Serwicyzacja
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Włochy
Potencjał nowych miejsc pracy

Scenariusz 1
Brak nowych
inicjatyw

Scenariusz 2
Obecne
tempo rozwoju

Etaty brutto
35,000

Etaty brutto
220,000

Etaty netto
18,000
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Redukcja kosztów
Największy spadek
bezrobocia w zawodach bezrobocia

0.20%

0.20%

(Isole)

(Operatorzy i monterzy
maszyn i urządzeń)

0.15 mld €

0.58%

1.45%

0.75 mld €

(Sud)

(Robotnicy przemysłowi)

1.26%

3.38%

(Sud)

(Robotnicy przemysłowi)

Etaty netto
89,000

Etaty brutto 541,000

Scenariusz 3
Transformacja

Największy regionalny
spadek bezrobocia

Etaty netto 199,000

1.69 mld €

Procent stabilnych miejsc
pracy brutto

Największy potencjał wzrostu

Największa korzyść dla rynku pracy

92%

Biogospodarka

Redukcja nierówności
regionalnych

Scenariusze zatrudnienia we Włoszech, Polsce i Niemczech

Wyzwania rynku pracy
Stopa bezrobocia we Włoszech
przekracza średnią dla UE i wynosi
12,7%. Należy jednak pamiętać
o ogromnej przepaści, jaka dzieli
w tym zakresie południe i północ
kraju: bezrobocie na południu oraz
na wyspach jest jednym z najwyższych

w Europie (odpowiednio 20,4%
i 21,2%), podczas gdy na północy
jest to 7,7%.

Włochy: bezrobocie w regionach

Równie wyraźne są dysproporcje
w obrębie grup zawodowych, gdzie
stopy wynoszą 3,97% dla grupy
specjalistów i 20,06% dla
pracowników przy pracach prostych.

Włochy: stopa bezrobocia w poszczególnych grupach zawodowych
19.27%

20.06%
18.01%
13.66%

10.22%
6.55%
3.97%
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5.95%

6.25%

2.9%

21.2%
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Potencjał gospodarki o obiegu
zamkniętym
Największy potencjał dla Włoch zawiera
się w biogospodarce, którą można oprzeć
na rozbudowie potężnego sektora
produkcji procesowej, drugiego
w Europie pod względem wielkości
po Niemczech.4 Ten typ produkcji
obejmuje żywność, napoje, chemikalia,
farmaceutyki, pakowane towary
konsumpcyjne oraz przemysł
biotechnologiczny.
Włochy posiadają prężnie działający
sektor rolny skupiony zwłaszcza
na produkcji winorośli, oliwek, owoców
cytrusowych i zbóż. Sektor ten generuje
rocznie dziewięć milionów ton odpadów
oraz 20 milionów ton resztek
pożniwnych, które można by z korzyścią
spożytkować w kompostowaniu,
fermentacji beztlenowej czy wreszcie
w biorafinacji.5,6 Na terenie Włoch
znajduje się już 240 kompostowni
i 43 zakłady fermentacji beztlenowej,
które łącznie zatrudniają ponad 2.600
pracowników i przetwarzają 5,6 miliona
ton odpadów rocznie.7,8 Do 2030 roku
działalność biogospodarcza we Włoszech
mogłaby wzrosnąć do poziomu znacznie
przekraczającego założenia scenariusza 3.
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Ponadto, działania w zakresie gospodarki Kompostownie w większości zlokalizowane są na północy,
o obiegu zamkniętym koncentrują się
podczas gdy połowa wszystkich terenów rolnych znajduje się na południu 11
obecnie w północnej części kraju:
zaledwie 22 procent kompostowni
i zakładów fermentacji beztlenowej
położonych jest na południu oraz
na wyspach, mimo że to w tych właśnie
regionach znajduje się mniej więcej
połowa wszystkich terenów uprawnych
we Włoszech.9,10 Brak równowagi
w podaży odpadów sugeruje,
że prawdopodobne jest powstanie
dodatkowych kompostowni i zakładów
fermentacji beztlenowej na południu.
Wysokie stopy bezrobocia w regionach
południowych i na wyspach stwarzają
odpowiednie warunki dla ekspansji
branży, co będzie miało pozytywny
wpływ na rynek pracy, zwłaszcza
w kontekście ograniczania skali
bezrobocia zamiast przesuwania siły
roboczej w ramach istniejących etatów.
Jeszcze więcej korzyści można osiągnąć
w sektorze biotworzyw. W 2012 roku
włoski przemysł biotworzyw zanotował
obrót na poziomie 370 milionów €,
a jego dalszy wzrost przyczyni się
do regionalnego rozproszenia nowych
miejsc pracy dla wyżej wykwalifikowanej
kadry.12
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Polska
Potencjał nowych miejsc pracy

Scenariusz 1
Brak nowych
inicjatyw

Etaty brutto
67,000

Scenariusz 2
Obecne tempo
rozwoju

Etaty brutto
180,000

Etaty brutto
361,000

Scenariusz 3
Transformacja

Etaty netto
27,000

Etaty netto
68,000

Największy regionalny
spadek bezrobocia

Największy spadek
Redukcja kosztów
bezrobocia w zawodach bezrobocia

0.31%

1.25%

(Region Wschodni)

(Pracownicyprzy
pracachprostych)

0.02 mld €

0.72%

2.23%

0.05 mld €

(Region Wschodni)

(Pracownicy przy pracach prostych)

Etaty netto
124,000

1.29%

3.47%

(Region Wschodni)

(Pracownicy przy pracach prostych)

0.09 mld €

Procent stabilnych miejsc
pracy brutto

Największy potencjał wzrostu

Największa korzyść dla rynku pracy

92%

Regeneracja

Redukcja bezrobocia
w zawodach wymagających
niskich i złożonych kwaliﬁkacji
17
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Wyzwania rynku pracy
Ogólna stopa bezrobocia w Polsce
wynosi 9%, przy czym różnice między
regionami nie są tak znaczące jak
w niektórych krajach UE. Najniższym
bezrobociem (7,7%) cechuje się Region
Centralny obejmujący Warszawę, zaś
najwyższym (11,2%) Region Wschodni.

Różnice w poziomie bezrobocia silniej
zarysowują się na tle grup zawodowych.
W grupie rolników, ogrodników,
leśników i rybaków bez pracy pozostaje
tylko 1,31% osób, natomiast wśród
pracowników wykonujących prace
proste jest to 22,48%.

Polska: stopa bezrobocia w poszczególnych grupach zawodowych
22.48%

12.4%

13.10%

14.01%

Polska: bezrobocie w regionach

8.38%
5.80%
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Rynek pracy w Polsce zmaga się także
z innymi problemami: niskim
bezpieczeństwem zatrudnienia oraz
wysoką, dwukrotnie przekraczającą unijną
średnią, liczbą pracowników
zatrudnionych na umowy tymczasowe
i tzw. "śmieciowe".
Ponieważ prace w ramach gospodarki
o obiegu zamkniętym będą najpewniej
długoterminowe, jest to okazja
do stworzenia stałego, pożądanego
zatrudnienia. Nasze modele wskazują,
że 92% etatów w sektorze regeneracji
utrzyma się przez co najmniej dekadę,
wbrew zwiększającej się mechanizacji.
Potencjał gospodarki o obiegu
zamkniętym
Polska gospodarka przeżywała w ostatnich
25 latach zdumiewający wzrost. W tym
okresie PKB wzrosło ponad dwukrotnie.
Za tym sukcesem stoją sektory o niskim
i średnim poziomie zaawansowania
technologicznego wypłacające niskie
pensje pracownikom o wysokich
kwalifikacjach. Niska wartość towarów
produkowanych przez polskie
przedsiębiorstwa oznacza niestety,
że produktywność ekonomiczna sięga
zaledwie dwóch trzecich średniego
poziomu w Europie Zachodniej.

Co więcej, taki model rozwoju nie ma
szans na kontynuację w dłuższej
perspektywie z powodu wzrostu
wynagrodzeń, który niweluje przewagę
Polski na tym polu. Zwrócenie się
ku modelom produkcji o obiegu
zamkniętym, które efektywniej zarządzają
zasobami, pozwoli na wyrównanie
rosnących płac niższymi kosztami
wejściowymi, co z kolei pomoże utrzymać
tempo wzrostu.
Analizy przeprowadzone przez McKinsey
wskazują, że cztery sektory — rolnictwo,
produkcja przemysłowa, górnictwo
i energetyka — są odpowiedzialne za
60% różnicy produktywności między 13
Polską a państwami Europy Zachodniej.
W obszarze produkcji największy potencjał
zmniejszania różnicy produktywności
wykazują przemysł samochodowy,
meblarski, tekstylny, chemiczny oraz
zaawansowanych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.
Sektory te są już niemal w całości gotowe
na wprowadzenie wewnętrznej gospodarki
o obiegu zamkniętym. Polska może zacząć
czerpać z nich korzyści wcześniej poprzez
zwiększenie możliwości napraw
i regeneracji w branży motoryzacyjnej,
meblarskiej i elektronicznej, a także
poprzez popchnięcie produkcji w kierunku
obszarów o wysokiej wartości.

Przy założeniu, że stopa ponownego
użycia wzrośnie o 15%, a wskaźnik
regeneracji osiągnie 20% dla
odpowiednich branż, w scenariuszu 2
możliwe będzie utworzenie 74.000 miejsc
pracy, z czego 27.000 byłoby miejscami
pracy netto.
Zgodnie z naszą analizą regionami,
które zyskałyby najwięcej, są Region
Południowy i Region Wschodni.
W pierwszym przeważałyby miejsca pracy
brutto, w drugim zaś miejsca pracy netto.
Sektor regeneracji daje wiele możliwości
zatrudnienia pracowników posiadających
wysokie i średnie kwalifikacje, zwłaszcza
w grupie pracowników przemysłowych
i rzemieślników. Tam, gdzie byłoby to
potrzebne, znalazłoby się jednak także
miejsce dla prac, które nie wymagają
wysokich umiejętności: np. scenariusz 2
zgłasza zapotrzebowanie na 6.000 miejsc
pracy brutto tego typu, z czego 95%
byłoby miejscami pracy netto.
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Polska: regionalna dystrybucja etatów w sektorze regeneracji

Polska: dystrybucja etatów w sektorze regeneracji w grupach zawodowych
60%

15.2%

Etaty brutto
Etaty netto

43.3%

23.7%

50%

14.4%
40%

18.8%
Północny

30%

18.4%

3.7%

Wschodni

20%
Północno‐Zachodni
Centralny

11.5%

10.1%

21.7% 19.2%

10%
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Niemcy
Potencjał nowych miejsc pracy

Scenariusz 1
Brak nowych
inicjatyw

Scenariusz 2
Obecne tempo
rozwoju

Etaty brutto
43,000

Etaty brutto
482,000

Etaty netto
13,000

Największy regionalny
spadek bezrobocia

Największy spadek
Redukcja kosztów
bezrobocia w zawodach bezrobocia

0.08%

0.12%

(Hamburg)

(Pracownicy przemysłowi
i rzemieślnicy)

0.20 mld €

0.68%

0.95%

1.89 mld €

(Sachsen‐Anhalt)

(Pracownicy przy pracach prostych)

Etaty netto
122,000

Etaty brutto 1,296,000 Etaty netto 287,000

Scenariusz 3
Transformacja

1.69%

2.33%

(Sachsen‐Anhalt)

(Pracownicy przy pracach prostych)

4.44 mld €

Procent stabilnych miejsc
pracy brutto

Największy potencjał wzrostu

Największa korzyść dla rynku pracy

92%

Serwicyzacja i naprawy

Redukcja nierówności
regionalnych na północy
i wschodzie Niemiec
21
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Niemcy: stopa bezrobocia w poszczególnych grupach zawodowych

11.18%
6.26%

6.91%
4.75%

5.96%

2.51%
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Jednak nawet w kraju o tak dobrze
działającym rynku pracy jak Niemcy
wciąż utrzymują się dysproporcje
regionalne. Obszary dawnych Niemiec
Wschodnich odstają od zachodniej części
kraju pod względem zamożności,
zatrudnienia i technologii. Tu też stopy
bezrobocia są ponad trzy razy wyższe:
9,8% w Berlinie i 9,6% w MeklemburgiiPomorzu Przednim. Wydany w lipcu
2015 roku raport Berlińskiego Instytutu
Ludności i Rozwoju zauważa,
że pracownicy na wschodzie kraju
zarabiają miesięcznie średnio 800 euro
mniej niż ich odpowiednicy na zachodzie
oraz że produktywność jest o 27% niższa
— różnica ta praktycznie nie zmalała
od 1991 roku.14 Głównymi sektorami
zatrudnienia we wschodnich Niemczech
są rolnictwo, służba zdrowia i turystyka,

przemysł o wysokiej wartości odgrywa
mniejszą rolę.15 Bezrobocie jest również
zróżnicowane w obrębie grup
zawodowych, chociaż nie tak
wyraźnie jak we Włoszech i w Polsce.

Me
na

Wyzwania rynku pracy
W przeciwieństwie do Włoch i Polski
stopa bezrobocia w Niemczech spadła
z 7,7% w 2009 roku do 5% w 2015
roku. Na poziomie regionalnym siedem
z dziesięciu regionów o najniższym
bezrobociu w UE znajduje się
w Niemczech. W dwóch z nich, Bawarii
i Badenii-Wirtembergii, wskaźniki
bezrobocia są najniższe w Europie
i wynoszą odpowiednio 2,9% i 3,1%.
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Potencjał gospodarki o obiegu
zamkniętym
Na pierwszy rzut oka wydaje się,
że rynek pracy w Niemczech nie
odniesie dużych korzyści z gospodarki
o obiegu zamkniętym, a to z powodu
silnej ekonomii i niskiego bezrobocia.
Chociaż nasz model pokazuje, że miejsca
pracy utworzone w ramach gospodarki
o obiegu zamkniętym mają
w Niemczech mniejszy ogólny potencjał
do ograniczania bezrobocia niż
we Włoszech czy Polsce, to nie można
zapominać o sporej szansie
na rozwiązanie kwestii dysproporcji
zatrudnienia pomiędzy wschodem
a zachodem kraju oraz na pełne
wykorzystanie istniejącej przewagi
produkcyjnej.

Niemcy: zmiany stóp bezrobocia w regionach
Bezrobocie w 2014 roku

Bezrobocie według scenariusza 3

Po pierwsze, większa cyrkulacyjność
gospodarki przyniesie ogromne zyski
we wschodnich Niemczech, także
w okręgu wyborczym kanclerz Angeli
Merkel, Meklemburgii-Pomorzu
Przednim. Przy trzecim scenariuszu
region ten wzbogaciłby się o 11.000
miejsc pracy netto w przemyśle
cyrkulacyjnym, bezrobocie spadłoby
o 1,4%, a koszty bezrobocia zostałyby
ograniczone o 177 milionów €.
2.9%

21.2%
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Po drugie, niemieccy wytwórcy,
którzy produkują trwałe, dające się
naprawiać towary o wysokiej jakości,
mogą wykorzystać okazję do przejścia
w kierunku leasingu i serwicyzacji.
Choć przy leasingu towarów to
producent, a nie konsument, ponosi
koszty ich wymiany w razie awarii,
możliwe jest osiągnięcie wymiernych
korzyści, jeśli towary te są wytrzymałe
i naprawialne. Przodujące niemieckie
firmy zaczęły już eksplorować ten
segment: przykładem może tu być Drive
Now, uruchomiona przez BMW
w pięciu krajach Europy Północnej usługa
krótkoterminowych wypożyczeń
pojazdów elektrycznych zamawiana
za pośrednictwem aplikacji
na smartfony.16
Rozwój sektorów napraw i serwicyzacji
spowoduje powstanie nowych miejsc
pracy różnego szczebla w całych
Niemczech. Prace w sektorze napraw będą
bardziej zdecentralizowane i nastawione
na średniowykwalifikowanych
pracowników z całego kraju.

Praca w sektorze serwicyzacji
Niemcy: regionalna dystrybucja etatów w sektorze serwicyzacji
będzie wymagać specjalistycznych
umiejętności i najpewniej skoncentruje
4.1% 3.8%
się w miastach. Oba rodzaje etatów będą
5.4%
tworzone w całych Niemczech, jednak
1
.4%
9.0%
8.4%
spadki bezrobocia w potężnych centrach
Mecklenburg‐
Schleswig‐Holstein
przemysłowych, takich jak Bawaria
Vorpommern
czy Badenia-Wirtembergia, będą
relatywnie małe. Przeciwnie, ograniczenie
1 .4%
15.2%
0.8%
bezrobocia w Berlinie, zreindustrializoHamburg
wanej Nadrenii Północnej-Westfalii
8.7%
Bremen
7.9%
3.8%
29.7%
i Hamburgu będzie znaczne.
21 .5%

1 .7%

2.6%
Berlin

Niedersachsen

2%

4.3%

Thüringen
7.4%

6.1%

3.2%

Nordrhein‐Westfalen
3.6%

1 .2%

1 .8%
Hessen

Sachsen

Brandenburg
3.8%

Sachsen‐Anhalt

Rheinland‐Pfalz
19.8%

0.9% 1 .2%
12.8%
Saarland
1 .2%

Baden‐Württemberg

Etaty brutto
Bayern

Etaty netto
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Wnioski

Korzyści środowiskowe i ograniczenie
wydatków związane z efektywnym
gospodarowaniem zasobami już teraz są
wystarczającym powodem, dla którego
Europa powinna stawać się bardziej
samowystarczalna. W niniejszym studium
wykazaliśmy, że model ten niesie ze sobą
również korzyści społeczne. Branże
gospodarki o obiegu zamkniętym mają
dobre podstawy do tworzenia miejsc
pracy w zawodach i regionach
o długotrwale wysokiej stopie bezrobocia,
jak też do ograniczania bezrobocia
strukturalnego.

i stać się nowym, mniej zasobochłonnym
źródłem wzrostu dla sektora produkcji
dóbr o wysokiej.
Wielkość korzyści dla rynku pracy zależy
od tego, jak bardzo cyrkulacyjna stanie się
gospodarka Europy. Żaden
z zaprezentowanych scenariuszy nie jest
niemożliwy do wykonania przed 2030
rokiem, aczkolwiek ambitne rezultaty
będą wymagać efektywnej polityki
zarówno na poziomie europejskim,
jak i krajowym.

Zmiana w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym w każdym kraju będzie
przebiegać inaczej. We Włoszech
największy potencjał ma biogospodarka,
w której przy wykorzystaniu produktów
ubocznych i odpadów rolnych z południa
znakomicie może rozwinąć się sektor
biorafinacji. W Polsce regeneracja
produktów może wpłynąć na poprawę
produktywności i utrzymanie wzrostu
ekonomicznego dzięki możliwości
tworzenia trwałych i dobrych miejsc
pracy. Nawet w Niemczech gospodarka
o obiegu zamkniętym może przyczynić
się do ograniczenia bezrobocia
w miastach wschodnich regionów

25

Aneks

Metodologia
Niniejsze studium w większości opiera
się na metodologii opracowanej
na potrzeby podobnego studium rynku
pracy w Wielkiej Brytanii pt.
"Opportunities to tackle Britain's labour
market challenges through growth in the
circular economy" opublikowanego
w styczniu 2015 17roku przez Green
Alliance i WRAP. Znajdujące się poniżej
podsumowanie metodologii wyjaśnia
kolejno założenia dla danych
wejściowych dotyczących działań
w ramach gospodarki o obiegu
zamkniętym, bezrobocia i naszych
scenariuszy, a także dla obliczeń
w zakresie miejsc bracy brutto i netto,
odsetku prac o zapewnionej przyszłości
i oszczędności kosztów bezrobocia.
Więcej szczegółowych informacji można
uzyskać z raportu Green Alliance i WRAP.
Punkty odniesienia dla działań i prac
w ramach gospodarki o obiegu
zamkniętym

Dzięki nim udało nam się znaleźć dane
dla całego szeregu prac w każdym kraju
i, kiedy było to możliwe, także
w regionach. W przypadku braku
informacji o regionalnej dystrybucji
konkretnych zawodów posiłkowaliśmy
się wartościami przybliżonymi opartymi
na regionalnej dystrybucji nadrzędnej
grupy NACE obejmującej ów zawód:
np. dane dotyczące regionalnej
dystrybucji miejsc pracy w zarządzaniu
odpadami mogą zostać użyte do
oszacowania regionalnego rozłożenia
etatów w recyklingu, które znane jest
jedynie na poziomie krajowym.
Ograniczeniem tego podejścia jest brak
możliwości pełnego oszacowania zakresu
nowych miejsc pracy. Inne metody
szacunkowe zostały użyte w przypadku
gałęzi przemysłu nieobecnych
w klasyfikacji NACE. Na przykład, jeśli
znana jest liczba zakładów fermentacji
beztlenowej, liczba miejsc pracy może
zostać obliczona na podstawie danych
o średniej liczebności kadry w takim
zakładzie, które można uzyskać z innych
źródeł. Szacunki w zakresie zawodowej
dystrybucji etatów w ramach gospodarki
o obiegu zamkniętym oparliśmy
na danych dla Wielkiej Brytanii.

Niektóre z lepiej ugruntowanych branż
gospodarki o obiegu zamkniętym, takie
jak sektor napraw, mają swoje
odzwierciedlenie w czterocyfrowych
Obecne stopy recyklingu dla wszystkich
kodach "Statystycznej Klasyfikacji
strumieni odpadów na poziomie
Działalności Gospodarczej we
Wspólnocie Europejskiej" (NACE, Rev. 2). regionów nie były dostępne, w związku
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z czym użyliśmy stóp dla sektora
komunalnego, które najlepiej się tu
nadają. Z powodu braku danych
empirycznych założyliśmy, że tworzenie
miejsc pracy w sektorach komunalnych
i innych będzie kształtowało się
podobnie. Wskaźniki dla regeneracji
odnoszą się wyłącznie do odpowiednich
branż, których udział waha się między
21% w Polsce a 36% w Niemczech. Jako
stopę referencyjną przyjęliśmy tu 4%
dla odnośnych branż w Wielkiej Brytanii,
choć może zaniżać to potencjał tworzenia
nowych miejsc pracy, jako że obecne
stopy regeneracji w innych 19częściach UE
są prawdopodobnie niższe.
Dane dotyczące zatrudnienia
i bezrobocia w UE
Głównym źródłem danych jest Eurostat.
Zgodnie z wytycznymi Eurostatu
w zakresie spójności danych20
posłużyliśmy się badaniem EU Labour
Force Survey, które dostarcza dokładniejszych danych o całkowitej stopie
bezrobocia, oraz Structural Business
Survey, które daje obraz dystrybucji
bezrobocia w poszczególnych gałęziach
przemysłu. W przypadku rozbieżności
między odnotowanymi wartościami
całkowitymi dla krajów i sumą wartości
dla regionów lub grup zawodowych
zgodnie z zaleceniami zwracaliśmy
się
ku wartościom wyższym.21

Nasze scenariusze
Scenariusze opracowano dla
wspomnianego już studium Green
Alliance i WRAP. Przy recyklingu podane
stopy odnoszą się do wszystkich
strumieni odpadów. Stopy w regeneracji
dotyczą tylko tych sektorów,
które uznaliśmy za odpowiednie w tej
działalności i są obliczone jako przychód
z działalności regeneracyjnej w tych
sektorach podzielony przez przychód
z całkowitej produkcji w tych sektorach.
Odpowiednie sektory obejmują przemysł
urządzeń elektronicznych i elektrycznych,
sprzętu przemysłowego i samochodów.
Podane przez nas stopy recyklingu
i regeneracji są wartościami absolutnymi.
Ponieważ wskaźniki dla serwicyzacji,
ponownego użycia i biorafinacji niełatwo
przedstawić w postaci absolutnego
procentu, zamiast tego nasze scenariusze
przedstawiają ich zmianę w porównaniu
do przyjętego roku bazowego.
Miejsca pracy brutto
Przy przewidywaniu wzrostu liczby
miejsc pracy punktem wyjścia była ich
obecna regionalna i zawodowa
dystrybucja. Każde działanie w ramach
gospodarki o obiegu zamkniętym jest
modelowane nieco inaczej w oparciu
o najbardziej rozsądne przypuszczenia.

Przewidujemy na przykład, że liczba
miejsc pracy w sektorze recyklingu
wzrośnie bardziej na obszarach, gdzie
stopa recyklingu jest niższa. Z kolei
przyrost etatów w sektorze regeneracji
na poziomie krajowym modelujemy
w oparciu o wielkość obecnej produkcji,
znaczenie sektorów odpowiednich dla
działalności regeneracyjnej i założenie,
że regeneracja jest dwa razy bardziej
pracochłonna
niż początkowa
produkcja.22 Regionalne rozłożenie pracy
w sektorze regeneracji powiązane jest
z aktualną dystrybucją pracy w produkcji.
W stosownych przypadkach pod uwagę
braliśmy również redukcję etatów, np.
nowe miejsca pracy w recyklingu wyprą
niewielką ilość etatów w obszarach
składowania odpadów oraz produkcji
papieru i szkła. Praca w sektorze napraw
zastąpi natomiast niewielką część etatów
w produkcji.
Miejsca pracy netto
Krytycznym elementem niniejszego
studium jest to, czy miejsce pracy
utworzone w ramach gospodarki
o obiegu zamkniętym stanie się
miejscem pracy netto obsadzanym przez
osobę bezrobotną. W pierwszym kroku
odjęliśmy liczbę etatów, które mogłyby
trafić do osób spoza danego regionu.

Liczbę tę oszacowaliśmy na podstawie
krajowego poziomu imigracji.

Tę samą metodologię przyłożyliśmy
do grup zawodowych, a następnie
uśredniliśmy wyniki, co dało nam
Następnie określiliśmy możliwy poziom, całkowitą liczbę miejsc pracy netto.
do którego mogłaby obniżyć się stopa
bezrobocia, znany jako NAIRU (NonStabilne miejsca pracy
Accelerating Inflation Rate of
Unemployment). Większość
Procent miejsc pracy o zapewnionej
ekonomistów zgadza się co do tego,
przyszłości odnosi się tylko do tych
że wskaźniki bezrobocia nigdy nie
zawodów,23 dla których zgodnie z danymi
spadną do zera, ponieważ ludzie
Cedefopu przewiduje się spadek udziału
zmieniają pracę, a niskie bezrobocie ma w bezwzględnej liczbie zatrudnionych
duży wpływ na inflację. Nasza ocena
do 2025 roku w danym kraju.
potencjału nowych miejsc pracy netto
Po zsumowaniu ilości miejsc pracy
opiera się zatem na założeniu, że we
brutto utworzonych w ramach
wszystkich regionach danego kraju
gospodarki o obiegu zamkniętym dla
poziom bezrobocia może teoretycznie
tych zawodów określiliśmy, jaka część
spaść do najniższego regionalnego
z nich zostanie zlikwidowana, przy czym
poziomu występującego w tym kraju.
zakładamy, że trendy zatrudnienia
obowiązują jednakowo dla wszystkich
Dla regionu o najniższym bezrobociu
stanowisk w przemyśle cyrkulacyjnym.
przyjęliśmy potencjał nowych miejsc
Uzyskany wynik reprezentuje stabilne
pracy netto wynoszący zero procent,
miejsca pracy.
natomiast dla regionu o najwyższej
Ograniczenie kosztów zatrudnienia
stopie bezrobocia — sto procent.
Oszczędność kosztów zatrudnienia
wyliczyliśmy poprzez pomnożenie liczby
Potencjał w pozostałych regionach jest
zgodny ze skalą bezrobocia w regionach miejsc pracy netto przez sumę nakładów
ponoszonych na jedną osobę bezrobotną.
danego kraju. Stopa bezrobocia będzie
zmniejszać się wraz z tworzeniem miejsc Sumę tę uzyskaliśmy dzięki podzieleniu
całkowitych krajowych wydatków
pracy netto, zmieniając tym samym
prawdopodobieństwo, że następne nowe na świadczenia dla osób bezrobotnych 24
miejsce pracy brutto stanie się miejscem przez liczbę tych osób (dane Eurostatu).
pracy netto.
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