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Wpływ eCommerce 
oraz sektora logistycz-
nego na środowisko 

Specyfika i złożoność sektora eCommerce 
oraz ogrom procesów składających się na 
cały łańcuch dostaw sugerują, że bez-
pośrednio przyczyniają się one do degra-
dacji środowiska.

Okazuje się jednak, że branżowa rzeczy-
wistość obrała zupełnie inny kierunek. 
Badanie przeprowadzone w listopadzie 
2021 roku przez niemiecki Öko Institut we 
Freiburgu dowodzi, że odwiedzając i ro-
biąc zakupy w tradycyjnym sklepie stac-
jonarnym, szkodzimy naszemu środowis-
ku trzykrotnie bardziej niż kupując w sieci. 
Na przykładzie jednej pary butów, której 
ruch śledzono w obu kanałach sprzedaży, 

wykazano, że eCommerce emituje do at-
mosfery 1030g CO2, podczas gdy ten sam 
zakup w fizycznym sklepie generuje pon-
ad 3270g CO2.1 

Nie oznacza to, że e-handel jest całkow-
icie bezpieczny dla środowiska - niestety 
ma też wiele minusów, a decyzja o sposo-
bie zakupu bywa czasem wyborem z kat-
egorii o tzw. “mniejszym złu”. 

Jak wspomnieliśmy w poprzednim po-
drozdziale, nie ma takiego kraju czy sek-
tora, który byłby nieważny w kontekście 
wyzwań środowiskowych. Podobnie jest 
z eCommerce zwłaszcza, że branża ta ro-
zwija się niesamowicie szybko - przewidu-
je się, że do 2025 roku e-retail osiągnie 
wartość ponad 6 bilionów dolarów. Pan-
demia COVID-19 dodatkowo rozpędziła tę 
machinę, dając branży kolejny impuls do 
działania. 



4 Zrównoważona logistyka: droga do ekologicznego rozwoju

Niewątpliwie jest to świetna wiadomość 
dla wszystkich firm działających w tym 
sektorze i wielu pokrewnych, jednak jest 
ona równie istotna dla naszej planety. 
Postawmy jednak nieco podchwytliwe 
pytanie: czy w wyniku błędnych założeń i 
konkretnego nastawienia nie przeceniamy 
chociaż odrobinę roli branży w degradacji 
środowiska...? 

Według raportu z 2020 roku “Is eCom-
merce good for Europe? Economic and 
environmental impact study” autorstwa 
firmy Oliver Wayman, przeciętna firma 
eCommerce w Europie ma mniejszy wpływ 
na środowisko niż tradycyjny, niespoży-
wczy sklep.2 W świetle przytoczonych 

wcześniej prognoz jest to naprawdę dobra 
informacja - jako przedstawiciele branży 
możemy chociaż lekko odetchnąć z ulgą i 
skupić się na poprawie aktualnego stanu 
rzeczy, zamiast poprzestać na wpędzaniu 
się w coraz głębsze poczucie winy przy 
jednoczesnym braku realnych działań.  

Podkreślmy to jednak raz jeszcze: przy-
toczone wyżej badania nie oznaczają, 
że powinniśmy spocząć na laurach. Na-
jbardziej zauważalny wpływ eCommerce 
na środowisko naturalne dotyczy przede 
wszystkim transportu i generowanego 
przez niego śladu węglowego, a także 
używanych opakowań - ich rodzaju oraz 
ilości stosowanych materiałów. 

Sprzedaż detaliczna na całym świecie od 2014 do 2024
w miliardach dolarów amerykańskich

2019
3,354

2020
4,280

2021
4,891

2022
5,424

2023
5,908

2024
6,388

2014
1,336

2015
1,514

2016
1,645

2017
2,382

2018
2,982

Źródło:  The future of eCommerce trend report 2022 by Shopify, p. 14
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Branża e-commerce wyprodukowała 2,9 miliarda funtów
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w 2020 roku
Całkowita roczna ilość odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w branży e-commerce

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

millon kg 1296 1610 1834 2096 2403 2763 3189

milion 
funtów 2857 3549 4044 4621 5297 6091 7031

Źródło:  Mordor Intelligence, Amazon’s enormous and rapidly growing plastic pollution problem, 
report by Oceana, p. 8

Rosnący poziom dwutlenku węgla jest 
kluczowym czynnikiem zaostrzającym 
problem globalnego ocieplenia, powodu-
jąc kumulację energii słonecznej w atmos-
ferze, co przekłada się na wysokie tem-
peratury możliwe do zaobserwowania na 
całym świecie. Ze względu na zwiększający 
się popyt, globalny transport wciąż będzie 
się rozwijał, zwielokrotniając swój udział w 
produkcji CO2. Biorąc pod uwagę wspom-
niane już znaczące zmiany w sektorze 
e-handlu i logistyki, ruch proekologiczny 
wpłynie prawdopodobnie na zmianę ksz-
tałtu branży transportowej poprzez wyko-
rzystywanie mniej zanieczyszczonych 
paliw oraz powszechniejsze stosowanie 
zrównoważonych rozwiązań, takich jak 
skrócone dystanse dostaw czy alternaty-
wne środki transportu na obszarach mie-
jskich (np. rowery). Wyjaśnimy to bardziej 
szczegółowo w kolejnych rozdziałach. 

Tym, co z pewnością skupi ogromną uwagę 
producentów, właścicieli eCommerce, jak i 
konsumentów, są materiały wykorzysty-
wane do produkcji opakowań - w dużej mi-
erze ze względu na rosnący (i coraz lepiej 
nagłaśniany) kryzys związany z odpadami 
z tworzyw sztucznych. 

Kwestia szeroko pojętych opakowań jest 
już na tyle złożonym problemem, że nie 
da się go rozwiązać jedynie dzięki wprow-
adzeniu zmian na etapie pakowania pro-
duktu przed wysyłką. Jest to wyzwanie 
zaczynające się na etapie wytwarzania, za 
co odpowiedzialny jest producent, poprzez 
dostawę, która leży w gestii sprzedawców 
internetowych, aż po sortowanie lub re-
cykling, które pozostają w rękach konsu-
menta. Na każdym z tych etapów można 
zrobić przynajmniej kilka rzeczy, by po-
prawić sytuację z ekologicznego punktu 
widzenia.  

Aby lepiej zobrazować przytoczoną wyżej 
tezę odwołamy się do raportu Fundac-
ji Oceana, która od wielu lat bije na alarm, 
zwracając uwagę na postępujące za-
nieczyszczenie wód plastikiem. Wydany 
w grudniu 2021 roku raport szczególnie 
przykuł naszą uwagę, ponieważ dotyczy 
m.in. ilości odpadów produkowanych w 
związku z zakupami online. I znów statyst-
yki nie działają na naszą korzyść - w 2020 
roku światowy eCommerce zużył około 
1,296 mld kg plastikowych opakowań, a 
do 2026 roku liczba ta wzrośnie ponad 
dwukrotnie.3 
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Jednym z często pomijanych aspektów w dyskus-
ji nad ekologiczną stroną opakowań są opakowania 
używane przez producentów. Chociaż sprzedaż online 
rośnie w niesamowitym tempie, 98% opakowań jed-
nostkowych nadal tworzonych jest z myślą o sklepach 
tradycyjnych. Ta kwestia niewątpliwie wymaga dodat-
kowej uwagi oraz większej staranności choćby dlat-
ego, że dzięki zmianie podejścia i redukcji opakowań 
produkty będą zajmowały mniej miejsca, ograniczając 
zużycie materiałów oraz optymalizując transport. 
Przewiduje się, że popyt na plastikowe koperty kurier-
skie i elastyczne torby wzrośnie najbardziej, ponieważ 
są one powszechnie wykorzystywane przez większość 
sklepów internetowych. A to nie jedyne zastosowanie 
tego materiału podczas przygotowywania paczki - nie 
zapominajmy o taśmach, wypełnieniach i przylgach 
kurierskich. 

Choć cytowany raport bierze na warsztat przede 
wszystkim plastikowe grzechy giganta eCommerce 
- Amazona, to nadal zawiera mnóstwo danych isto-
tnych dla całego sektora. Skupianie się na jednej, 
konkretnej firmie jest tylko wyrazem bezradności oraz 
przykładem na to, że eko-działania powinny dotyczyć 
wszystkich, a zwłaszcza największych graczy. 
Jest jednak światełko na końcu tej smutnej statysty-
ki, a jest nim nowy trend reCommerce, znany również 
jako tzw. reverse commerce. 

Z definicji jest to proces ponownego wprowadze-
nia do sprzedaży używanych (lub nowych, ale prze-
starzałych) produktów. Trend ten najczęściej wyko-
rzystywany jest przez branżę modową (prawdziwą 
popularnością cieszą się przedmioty luksusowe, na 
które większość ludzi nie może sobie pozwolić w regu-
larnych cenach) oraz elektroniczną. 

Podejście to znajduje się wyraźnie na tendencji wzro-
stowej: dane zebrane przez ThredUp’s 2020 Fashion 
Resale Market Analysis pokazują, że C2C ReCommerce, 
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oraz B2B ReCommerce mają osiągnąć 
poziom 64 miliardów dolarów do 2024 
roku,4 w porównaniu do 28 miliardów 
dolarów kilka lat temu. Jednak na podob-
ną tendencję wskazują również inne pub-
likacje; Coresight Research prognozuje, 
że rynek reCommerce będzie rósł jeszcze 
szybciej - 20 razy szybciej niż cały rynek 
detaliczny i 5 razy szybciej niż rynek off-
price.5 Co więcej, GlobalData szacuje, że 
całkowity globalny rynek odzieży (od-
sprzedaż i darowizny) wzrośnie do 2023 
roku do wartości przekraczającej 51 mil-
iardów dolarów.6 

Zakupów w tym modelu najchętniej 
dokonują młodsi konsumenci, którzy są już 
przyzwyczajeni do usług współdzielonych, 
takich jak Uber czy Airbnb. Firma Cushman 
& Wakefield w swoim raporcie “Ecommerce 
pęka w szwach, a magazyny razem z nim” 
przytacza dane, wedle których takich 
zakupów najczęściej dokonują konsumenci 
w grupach wiekowych 16-24 (81%) oraz 25-
34 (80%) lat.7 

Jak wielokrotnie podkreślamy w tym eb-

ooku, to właśnie młodsze pokolenia kon-
sumentów napędzają eko rozwiązania, w 
zasadzie w każdej branży; młodzi ludzie 
mają bardzo wysoką świadomość ekolog-
iczną i potrzebę dbania o planetę - dlatego 
też szczególną uwagę na te fakty i przed-
stawione dane powinny zwrócić marki, 
dla których tacy klienci są główną grupą 
docelową w kontekście sprzedaży. 
Patrząc na dynamiczny rozkwit branży, 
reCommerce z pewnością brzmi zachęca-
jąco jako pomysł na rozwój biznesu; jed-
nak czy rzeczywiście ma tak pozytywny 
wpływ na środowisko, jak moglibyśmy się 
spodziewać na pierwszy rzut oka? Odpow-
iedź jest prosta: zdecydowanie tak! 
Z raportu przygotowanego przez firmę 
konsultingową McKinsey & Company we 
współpracy z Global Fashion Agenda wyni-
ka, że każdy punkt procentowy wzrostu 
tzw. circular economy będzie równy zao-
szczędzeniu 13 mln ton ekwiwalentu CO2. 
Autorzy opracowania prognozują, że do 
2030 roku emisje przemysłu modowego 
zostaną zredukowane o 13 mln ton ekwi-
walentu CO2, co stanowi 8,5% całkowitej 
planowanej, globalnej redukcji emisji.8 
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