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Problemy logistyczne w obrocie butelkami zwrotnymi
- studium przypadku
Zarzàdzanie odpadami staje si´ stopniowo coraz wa˝niejszym aspektem logistyki. Przep∏ywy odpadów stanowià
element fizycznego przep∏ywu materia∏ów w gospodarce, stàd ju˝ sam ten fakt
wskazuje na bezpoÊrednie powiàzania
przep∏ywów odpadów z logistykà. Procesy logistyczne dotyczàce przep∏ywów
odpadów w gospodarce okreÊlane sà terminem ekologistyka2. Mo˝na wyró˝niç
za Pfohlem3 dwa podstawowe kryteria
odró˝niajàce ekologistyk´ od innych
podsystemów logistyki (takich jak transport lub magazynowanie). Pierwszym
z nich jest przedmiot przep∏ywu, którym w ekologistyce sà surowce wtórne
i odpady, w odró˝nieniu do produktów
celowych stanowiàcych przedmiot przep∏ywu pozosta∏ych podsystemów logistyki. Z kolei drugim kryterium jest kierunek przep∏ywu, który w przypadku
ekologistyki jest przeciwny do kierunku
przep∏ywu produktów (êród∏o przep∏ywu
jest u finalnego konsumenta, nast´pnym
elementem jest detalista, hurtownik
i koƒcowym elementem jest producent).
Artyku∏ ten prezentuje rezultaty badaƒ dotyczàcych przep∏ywu szklanych
butelek zwrotnych pomi´dzy koƒcowym
konsumentem, detalistà a hurtownikiem. Badanie to zosta∏o przeprowadzone na terenie miasta Opola i obj´∏o swoim zasi´giem prawie 100 sklepów.

Prezentacja wyników badania
Informacje w badaniu zosta∏y zgromadzone z wykorzystaniem metody ankietowej. Badanie przeprowadzono w okresie od 26 lutego do 8 marca 2002 roku
w ponad 120 punktach handlowych na terenie miasta Opola. Poniewa˝ jednak
cz´Êç sklepów odmówi∏a udzia∏u w badaniach ostatecznie zebranych zosta∏o 97
ankiet. Wspó∏czynnik udzia∏u w badaniu
jest wi´c bardzo wysoki i wynika z przy-

j´tej techniki zbierania informacji, polegajàcej na bezpoÊrednim zadawaniu pytaƒ przez ankietera w danym punkcie
handlowym bàdê te˝ rzadziej na pozostawianiu ankiety w sklepie do wype∏nienia.
Podstawowym celem badania by∏o
sprawdzenie popularnoÊci produktów
pakowanych w szklanych butelkach
zwrotnych oraz okreÊlenie potencjalnych
kwestii problemowych dotyczàcych obrotu tego typu opakowaniami. Dodatkowym t∏em do badaƒ by∏y obowiàzki na∏o˝one na jednostki handlu detalicznego
o powierzchni handlowej powy˝ej 25 m2
przez przepisy ustawy o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych, która wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 2002 roku4.
SpoÊród 97 zbadanych sklepów 68%
stanowi∏y ma∏e, lokalne sklepy, a pozosta∏e 32% by∏y to ró˝nego rodzaju sklepy
Êredniej wielkoÊci (dyskontowe, supermarkety, etc.). Badanie nie obj´∏o du˝ych
sklepów w rodzaju hipermarketów, poniewa˝ jedyny istniejàcy na terenie miasta sklep tego typu odmówi∏ udzia∏u
w badaniu. Bioràc pod uwag´ lokalizacj´
badanych sklepów, w centrum miasta
usytuowanych by∏o 35% sklepów, podczas gdy 65% sklepów znajdowa∏o si´
poza centrum Opola. JeÊli chodzi natomiast o osoby bioràce udzia∏ w badaniu,
to 46% stanowili sprzedawcy, 30% kierownicy sklepów i 24% w∏aÊciciele sklepów (w przypadku lokalnych sklepów).
Du˝y udzia∏ sprzedawców uczestniczà-

cych w ankiecie powiàzany jest z du˝à
liczbà ma∏ych sklepów poddanych badaniu. W wi´kszoÊci przypadków w sklepach tego typu sprzedawcy byli jedynymi pracownikami majàcymi stycznoÊç
z obrotem butelkami zwrotnymi.
W rezultacie badaƒ stwierdzono, ˝e
88% badanych sklepów sprzedaje produkty pakowane w butelki zwrotne. Jednak na tak wysoki udzia∏ móg∏ wp∏ynàç
fakt, ˝e w niniejszym badaniu nie by∏y
brane pod uwag´ sklepy nie posiadajàce produktów alkoholowych w swoim
asortymencie oraz sklepy o powierzchni poni˝ej 25 m2. Zdecydowana wi´kszoÊç badanych sklepów sprzedawa∏a
piwo w butelkach zwrotnych (80%), nast´pnym produktem by∏a woda mineralna (44% sprzedawa∏o wod´ w butelkach
o pojemnoÊci 0,33l a 33% wod´ w butelkach 1 litra), dalej cola w butelkach 0,2 litra (32%), oran˝ada (13%), wino (6%) i na
koƒcu Êmietana (5%). W sposób szacunkowy stwierdzono te˝, ˝e piwo w butelkach zwrotnych stanowi oko∏o 51% ca∏oÊci sprzeda˝y tego produktu (pozosta∏a
cz´Êç to piwo puszkowane). Z kolei woda w butelkach zwrotnych ma Êrednio
oko∏o 23% udzia∏u w ogólnej sprzeda˝y
wody mineralnej w badanych sklepach.
Niewielki popyt na wod´ pakowanà
w butelki zwrotne mo˝e t∏umaczyç dlaczego niezbyt wiele sklepów posiada
ten produkt w swoim asortymencie.
Jak wynika z badaƒ, sklepy posiadajà-
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Rys. 1 Dlaczego sprzedajà Paƒstwo artyku∏y w butelkach zwrotnych? (mo˝liwoÊç zaznaczenia wi´cej
ni˝ jednej odpowiedzi)

ce w swoim asortymencie produkty pakowane w butelki zwrotne majà zró˝nicowanà polityk´ dotyczàcà kaucji za butelki zwrotne. Dane te prezentuje tab. 1.
Zaskakujàcym jest fakt, i˝ brak jest ujednoliconych cen, zw∏aszcza butelek po
piwie, w przypadku których to producent ustala wielkoÊç kaucji. Wynosi ona
przyk∏adowo w przypadku piwa o wyd∏u˝onej szyjce 35 groszy, podczas gdy
w badanych sklepach kaucja ta waha∏a
si´ od 20 do 60 groszy. Tak du˝e zró˝nicowanie cen wskazuje, i˝ mo˝na oczekiwaç problemów z wdro˝eniem bardziej
efektywnego zarzàdzania opakowaniami
zwrotnymi, poniewa˝ konsumenci nie
mogà zwróciç w ten sposób butelek

w dowolnym sklepie bez nara˝ania si´
na ró˝nice w cenie skupu. Prawie
wszystkie badane sklepy mia∏y cen´ skupu butelek ustalonà na poziomie równym kaucji (choç nie ma w tym zakresie
˝adnych wymagaƒ prawnych).
Kolejnymi zagadnieniami poruszanymi
w celu zbadania potencjalnych obszarów problemowych w ∏aƒcuchu ekologistyki butelek zwrotnych by∏y: przyczyny
sprzeda˝y produktów w butelkach
zwrotnych w danym sklepie, warunki
przyjmowania butelek zwrotnych, przeszkody dotyczàce sprzeda˝y produktów
w butelkach zwrotnych oraz ewentualne
usprawnienia, które powinny zostaç poczynione w tej dziedzinie.

Jak wynika z badania, g∏ównym powodem posiadania produktów w szklanych
butelkach zwrotnych jest wystarczajàcy
popyt na te produkty (rys. 1), co zosta∏o zaznaczone przez 66% detalistów posiadajàcych takie produkty. Innà wa˝nà
przes∏ankà sà ró˝nice w cenie w porównaniu z analogicznymi produktami w innych opakowaniach (42% odpowiedzi)
oraz wzgl´dy ekologiczne (24%), podczas gdy wymogi prawne poda∏o jedynie
10% badanych sklepów posiadajàcych
produkty w butelkach zwrotnych. Kwestia du˝ego popytu oraz ró˝nic cenowych dotyczy g∏ównie piwa, gdy˝ wi´kszoÊç konsumentów tego produktu ze
wzgl´du na niski dochód poszukuje najtaƒszej oferty w danym asortymencie
produktów. Niektórzy detaliÊci wskazywali podczas badaƒ, ˝e w przypadku
promocji dotyczàcych piwa pakowanego
w puszki roÊnie z kolei popyt na tego typu pakowany produkt.
Pytanie dotyczàce warunków na jakich przyjmowane sà do skupu butelki
zwrotne w danym sklepie mia∏o na celu
sprawdzenie, na ile ∏atwo konsument
mo˝e zwróciç butelk´ zwrotnà w sklepie
detalicznym (w pytaniu tym mo˝liwe by∏o udzielenie wi´cej ni˝ jednej odpowiedzi). Nale˝y zaznaczyç, ˝e obowiàzujàca
od 1 stycznia bie˝àcego roku wspomniana ju˝ ustawa o opakowaniach na∏o˝y∏a
na jednostki detaliczne obowiàzek skupu wszystkich butelek zwrotnych po
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Rys. 2. Jakie sà Paƒstwa uwagi dotyczàce polepszenia przep∏ywu butelek zwrotnych.

produktach, które znajdujà si´ w asortymencie sklepu5. Jednak jedynie 52% badanych sklepów potwierdzi∏o, i˝ skupuje wszystkie butelki w sposób wskazany
w ustawie. Wi´kszoÊç sklepów wcià˝
skupuje butelki jedynie po okazaniu paragonu zakupu z tego sklepu (54%) lub
te˝ przyjmuje butelki „na wymian´”
(53%). Oko∏o 7% badanych sklepów skupuje butelki bez ˝adnych warunków, ale
tylko od znanych klientów, natomiast 6%
prowadzi skup wszystkich butelek dotyczàcych produktów b´dàcych w asortymencie sklepu, ale tylko do momentu
zape∏nienia si´ skrzynek na butelki. Ta
ostatnia odpowiedê wskazuje na potencjalne problemy z miejscem do sk∏adowania butelek w sklepach o niewielkiej
powierzchni. Dodatkowo wiele sklepów
spe∏nia wspomniane wczeÊniej wymogi
prawne poprzez skupowanie butelek
bez paragonu za 1 grosz. To zniech´ca
jednak do zwracania butelek w przypadku zgubienia paragonu, a dodatkowo
problemy z otrzymaniem ca∏kowitego
zwrotu kaucji za butelki negatywnie
wp∏ywajà te˝ na wzrost popytu na produkty pakowane w butelki zwrotne.
Powy˝sze odpowiedzi wskazujà wi´c
wyraênie na istnienie powa˝nych przeszkód w ∏aƒcuchu ekologistyki pomi´dzy
detalistami a hurtownikami / producentami. W badaniu stwierdzono, ˝e 89% sklepów zwraca butelki zwrotne do hurtowni, natomiast pozosta∏e 11% sklepów (b´dàcych sieciami dyskontowymi) zwraca
je do w∏asnych centrów dystrybucyjnych.
Przy pytaniu o g∏ówne przeszkody dotyczàce sprzeda˝y produktów w butelkach zwrotnych 52% badanych sklepów
wskaza∏a na brak powierzchni magazynowej (mo˝e to byç wyjaÊnione du˝ym
udzia∏em w badaniu sklepów o niewiel-

kiej powierzchni), 38% odpowiedzi dotyczy∏o faktu, i˝ hurtownicy pobierajà jedynie analogicznà iloÊç butelek pustych
do iloÊci dostarczonego towaru (dodatkowo biorà jedynie butelki tej samej
marki, nie akceptujàc butelek tego samego kszta∏tu, ale innych marek). Pozosta∏e odpowiedzi dotyczy∏y braku popytu (18%) oraz kwestii ucià˝liwoÊci dla
klienta w przynoszeniu butelek zwrotnych z powrotem do sklepu (7%).
Ostatnie z pytaƒ mia∏o charakter
otwarty (brak sugerowanych odpowiedzi) i dotyczy∏o pomys∏ów co do usprawnieƒ w dziedzinie przep∏ywu butelek
zwrotnych (rys. 2). Najwi´cej odpowiedzi
(stanowiàcych 18% wszystkich badanych
sklepów) dotyczy∏o przeniesienia obowiàzku skupu butelek ze sklepów detalicznych na specjalnie utworzone do tego celu punkty skupu butelek. Kolejnymi
pomys∏ami by∏y: zobowiàzanie hurtowników do przyjmowania wszystkich skupionych przez sklep butelek zwrotnych
(8%), standaryzacja butelek zwrotnych
(5%), standaryzacja skrzynek i kontenerów na butelki (5%), zaprzestanie produkcji opakowaƒ plastikowych oraz
wprowadzenie lepszych przepisów prawnych (po 1%). Równie˝ te odpowiedzi
wskazujà jednoznacznie na pewne problemy ze zwrotem butelek, wyst´pujàce
w ∏aƒcuchu ekologistyki pomi´dzy detalistami a hurtownikami i producentami.

Wnioski koƒcowe
Przeprowadzone badanie pokazuje
jednoznacznie, i˝ istniejà wyraêne obszary problemowe pomi´dzy detalistà
oraz hurtownikiem czy te˝ producentem
w ∏aƒcuchu ekologistyki butelek zwrotnych. Po pierwsze, brak powierzchni ma-

5 Zob. art. 14 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
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gazynowych oraz k∏opoty w przekazywaniu skupionych butelek do hurtowników utrudniajà dostosowanie si´ sklepów detalicznych do wymogów ustawy
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Po drugie, ustawa nie obejmuje potencjalnych wàskich garde∏ w tym
∏aƒcuchu. Przyk∏adowo, brak jasnych regulacji prawnych obligujàcych hurtownie i producentów do pobierania butelek
zwrotnych od detalistów, skutecznie
zniech´ca tych ostatnich do akceptowania przy skupie wszystkich butelek bez
˝adnych warunków. Zró˝nicowanie ceny kaucji oraz ró˝ne rodzaje i kszta∏ty butelek dodatkowo komplikujà jeszcze sytuacj´. Ustawodawca powinien wi´c braç
pod uwag´ wszystkie elementy w ∏aƒcuchu ekologistyki przy tworzeniu aktu
prawnego dotyczàcego tego zagadnienia. Tak wi´c standaryzacja butelek oraz
skrzynek i kontenerów na butelki, a tak˝e zobligowanie hurtowni i producentów do pobierania wszystkich skupionych butelek mog∏yby poprawiç istniejàcà obecnie sytuacj´. Mo˝na by tu pos∏u˝yç si´ przyk∏adem z Danii, gdzie obowiàzuje podatek od wykorzystywania nowych butelek do pakowania produktów.
Obcià˝enie to powoduje, ˝e ponowne
u˝ycie opakowaƒ zwrotnych staje si´
bardziej atrakcyjne dla producenta ze
wzgl´du na brak podatku, jest on wi´c
zainteresowany zwi´kszeniem efektywnoÊci dzia∏ania ka˝dego elementu w ∏aƒcuchu ekologistyki.
Na koniec nale˝y zauwa˝yç na podstawie przeprowadzonego badania, ˝e
to g∏ównie piwo jest produktem sprzedawanym w butelkach zwrotnych. Poniewa˝ wi´kszoÊç napojów produkowanych jest w opakowaniach bezzwrotnych, bardzo utrudnione jest spe∏nienie
wymogu prawnego, na∏o˝onego przez
ustaw´ o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o posiadaniu przez sklep
w swoim asortymencie tych samych rodzajowo produktów w opakowaniach
zwrotnych i bezzwrotnych. Fakt ten
wskazuje na koniecznoÊç stworzenia
ekonomiczno-prawnych regulacji i zach´t dla producentów do wytwarzania
produktów w opakowaniach zwrotnych.
Bowiem nawet najlepsze regulacje prawne dotyczàce ekologistyki butelek zwrotnych nie b´dà pozytywnie oddzia∏ywaç
na Êrodowisko, jeÊli dotyczyç b´dà jedynie wàskiego asortymentu artyku∏ów
wyst´pujàcych na rynku.

