
Kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị vật chất 

Thách thức của kinh tế tuần hoàn 

Doanh nghiệp, chính phủ và người dân trên khắp thế giới ngày càng nhận 

ra những thách thức gây ra bởi cách tiếp cận "nhận lấy-sản xuất-loại bỏ" 

của chúng tôi đối với sản xuất và tiêu dùng. 

Năm 2019, hơn 92 tỷ tấn vật liệu đã được khai thác và xử lý, đóng góp vào 

khoảng một nửa lượng khí thải CO2 toàn cầu. 

Kết quả là chất thải - bao gồm nhựa, dệt may, thực phẩm, điện tử và hơn 

thế nữa - đang gây thiệt hại cho môi trường và sức khỏe con người. 

Nền kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy việc loại bỏ chất thải và sử dụng an toàn 

liên tục các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cung cấp một giải pháp thay thế 

có thể mang lại lợi ích kinh tế lên tới 4,5 nghìn tỷ đô la cho đến năm 2030. 

Để đạt được quá trình chuyển đổi này đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có vì 

ngày nay, chỉ có 8,6% thế giới là tuần hoàn. 

Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. 

Để đạt được mục tiêu này, Sáng kiến Kinh tế Tuần hoàn của Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới tập hợp các bên liên quan tư nhân, công cộng, xã hội dân 

sự và chuyên gia để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nền kinh tế tuần hoàn 

bằng cách thúc đẩy ba trụ cột hoặc công việc chính: 

Thúc đẩy cam kết lãnh đạo 

Diễn đàn thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn (PACE) được Diễn đàn ra mắt 

vào năm 2017 như một diễn đàn để các nhà lãnh đạo khu vực công và tư 

nhân thực hiện các cam kết và thúc đẩy hành động tập thể đối với Nền 

kinh tế tuần hoàn. 

Cộng đồng PACE bao gồm 80 nhà lãnh đạo điều hành công cộng, tư nhân, 

quốc tế và xã hội dân sự và hơn 200 thành viên ủng hộ 18 dự án trên toàn 

cầu. 

Kể từ đầu năm 2019, Ban Thư Ký PACE đã được tổ chức bởi Viện Tài 

Nguyên Thế Giới tại The Hague với sự lãnh đạo và hợp tác liên tục của 

Diễn Đàn. 



Chuyển đổi chuỗi giá trị vật chất 

Diễn đàn tổ chức một loạt các quan hệ đối tác hành động chuỗi giá trị lớn 

làm việc với các đối tác trong chuỗi giá trị vật chất toàn cầu để thúc đẩy 

các mô hình tuần hoàn - từ nhựa, điện tử, pin, ô tô, đến thời trang / dệt 

may: 

· Quan hệ đối tác hành động nhựa toàn cầu 

GPAP là một nền tảng hợp tác công tư được ra mắt vào năm 2018 để giúp 

chuyển cam kết chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn cho nhựa thành các 

chiến lược hữu hình và kế hoạch hành động có thể đầu tư. 

· Đối tác hành động điện tử tuần hoàn 

Quan hệ đối tác hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị - từ sản xuất, hậu cần 

đảo ngược, thu hồi vật liệu, đến quản lý chất thải điện tử, để mở khóa tiềm 

năng kinh tế tuần hoàn cho thiết bị điện tử. 

· Liên minh pin toàn cầu 

Một nền tảng cộng tác công tư với ~ 60 thành viên đang tìm cách thiết lập 

một chuỗi giá trị pin bền vững 

· Thương mại & Kinh tế tuần hoàn 

Sự hợp tác giữa sáng kiến thương mại và Kinh tế tuần hoàn để đánh giá 

vai trò và chức năng của thương mại trong việc tạo điều kiện cho quá trình 

chuyển đổi kinh tế tuần hoàn tích cực. 

Đổi mới mở rộng quy mô và 4IR 

Scale360° là một sáng kiến mới nổi nhằm huy động hành động giữa các 

nhà đổi mới, chính phủ, xã hội dân sự và các bên liên quan trong khu vực 

tư nhân để phát triển hệ sinh thái cho đổi mới công nghệ 4IR tuần hoàn — 

tập trung vào nhựa, điện tử, thực phẩm và thời trang / dệt may. 

Công việc này được xây dựng dựa trên báo cáo liên quan được đưa ra 

vào năm 2019 để khám phá tiềm năng của 4IR trong việc theo dõi nhanh 

nền kinh tế tuần hoàn. 

Nền kinh tế tuần hoàn cho quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp net-

zero 



Sáng kiến này được thiết kế để nâng cao tham vọng khử cacbon đối với 

các vật liệu khó giảm bớt hơn (thép, xi măng, hóa chất và nhôm) và giúp 

các ngành công nghiệp đó hiện thực hóa lộ trình 1,5° bằng cách xúc tác 

các giải pháp kinh tế tuần hoàn có thể mở rộng. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập https://www.weforum.org/circular-economy-

for-net-zero 

Sáng kiến này triệu tập các bên liên quan chính từ phía cung ứng vật liệu 

và các ngành công nghiệp phía cầu chính xung quanh các Đường hành 

động chuyên dụng, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác 

của ngành dọc theo chuỗi giá trị về các giải pháp kinh tế tuần hoàn cụ thể. 

Những nỗ lực này sẽ được hướng dẫn bởi ba trụ cột chính: 

Nghiên cứu và phân tích: Xây dựng dựa trên bằng chứng vĩ mô hiện có, 

thực hiện phân tích để xác định quan hệ đối tác kinh tế tuần hoàn mang 

tính chuyển đổi 

Huy động quan hệ đối tác và các nhà vô địch trong ngành: Huy động các 

công ty vô địch xung quanh một tầm nhìn chung và thúc đẩy các liên minh 

để tạo tác động, bao gồm cả việc đăng ký cam kết trong ngành 

Xây dựng động lực chính trị: Phối hợp chặt chẽ với các đối tác chính phủ, 

triệu tập các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp để đưa khí hậu và 

kinh tế tuần hoàn vào chương trình nghị sự tại COP và hơn thế nữa 

5 mô hình kinh doanh kinh tế tuần hoàn mang lại lợi thế cạnh tranh 

Tại sao nền kinh tế tuần hoàn là tương lai 

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn có thể sẽ diễn ra nhanh 

hơn so với các lần chuyển đổi trước đó. 

Nó có sự ủng hộ chính trị, ví dụ, EU đặt mục tiêu chuyển đổi sang nền kinh 

tế tuần hoàn để làm cho châu Âu sạch hơn và cạnh tranh hơn. 

Ngoài ra, không giống như những thay đổi trước đây thường gặp phải sự 

phản đối của công chúng, ngày càng có nhiều áp lực xã hội đối với các 

công ty trở nên trung hòa với khí hậu. 



Gartner lạc quan dự đoán rằng đến năm 2029, chuỗi cung ứng sẽ không 

được phép sản xuất chất thải, vì khách hàng và nhiều chính phủ sẽ thấy 

điều đó là không thể chấp nhận được. 

Tuy nhiên, thực tế là trong những năm 2030, nền kinh tế tuần hoàn sẽ 

không chỉ là nền kinh tế chính thống mà còn là nền kinh tế duy nhất. 

Giống như các công ty kỹ thuật số bẩm sinh đã phá vỡ các mô hình kinh 

doanh truyền thống, chúng ta sẽ thấy các công ty sinh ra-vòng tròn phá vỡ 

các mô hình tuyến tính bẩm sinh. 

Những người cần thích nghi phải tập trung vào việc chuyển đổi sang tính 

tuần hoàn. 

Nó sẽ đòi hỏi phải từ bỏ lợi thế cạnh tranh hiện tại, xóa sổ các tài sản quan 

trọng, thay đổi chuỗi cung ứng hoạt động tốt và đầu tư vào các mô hình 

kinh doanh tuần hoàn. 

Ví dụ, số hóa hệ sinh thái sẽ là một lợi thế chính trong nền kinh tế tuần 

hoàn. 

Nếu không thích ứng sẽ dẫn đến việc các thực thể tuần hoàn sinh ra trở 

thành công ty hàng đầu trong ngành mới vào những năm 2030. 

Năm mô hình kinh doanh tuần hoàn chính 

Sổ tay Kinh tế Tuần hoàn cho thấy lý do tại sao các công ty vòng tròn sinh 

ra có lợi thế mô hình kinh doanh vượt trội với năm mô hình kinh doanh 

sau: 

Đầu vào tuần hoàn 

Trong nền kinh tế tuần hoàn, đầu vào có thể tái tạo, tái chế hoặc tái chế 

cao được sử dụng trong các quy trình sản xuất - cho phép loại bỏ một 

phần hoặc toàn bộ chất thải và ô nhiễm. 

Lãng phí trở thành một tài sản, không phải là một khoản nợ mà bạn phải 

trả để xử lý. 

Các nhà sản xuất thông tư sinh ra có thể mong đợi chi phí thấp hơn cho 

đầu vào sản xuất của họ vì nó không phải được khai thác từ các nguồn tài 

nguyên khan hiếm - nó đến từ các vật liệu dư thừa và vật liệu tái chế. 



Các sản phẩm được thiết kế hình tròn sinh ra không trở thành vòng đời 

cuối cùng thay vào đó chúng trở thành vòng lặp sử dụng cuối cùng của 

hiện tại. 

Chúng cũng được hưởng lợi từ tỷ lệ thu hồi vật liệu và thành phần cao với 

chất lượng ban đầu và tăng cường kiểm soát dòng nguyên liệu. 

Ví dụ, tốt hơn đáng kể là tái chế lốp xe đã qua sử dụng thành gạch lát sàn 

cao su, mực in, thảm hoặc các bộ phận xe hơi, hơn là xuất khẩu chúng 

sang Ấn Độ làm tăng một trong những cuộc khủng hoảng ô nhiễm tồi tệ 

nhất thế giới. 

Nhưng trong cả hai trường hợp, chúng ta đều thấy mất giá trị, vì thép 

cường độ cao, kevlar và sợi đã biến mất vĩnh viễn. 

Thay vào đó, mô hình kinh doanh tuần hoàn sinh ra những năm 2030 sẽ 

được hưởng lợi từ lốp xe trong suốt chu kỳ sử dụng của nó. 

Khi một chiếc lốp xe đạt đến giai đoạn tái chế, họ sẽ chiết xuất tất cả các 

vật liệu ban đầu của nó và sử dụng chúng để sản xuất lốp xe mới. 

Khái niệm kinh tế chia sẻ 

Thực thể tuần hoàn sinh ra tối đa hóa cách sử dụng tài sản nhàn rỗi trong 

cộng đồng cũng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập thuận tiện và giá 

cả phải chăng vào các sản phẩm và dịch vụ. 

Điều này cũng bao gồm việc chia sẻ các tài sản công nghiệp như băng 

chuyền, xe nâng, máy móc và kho hàng. 

Việc tiếp cận một tài sản không còn yêu cầu mua hoặc thuê từ các nhà 

cung cấp truyền thống mà thay vào đó được cung cấp bởi từng cá nhân và 

công ty. 

Do đó, các thực thể tuần hoàn sinh ra có tỷ lệ sử dụng tài sản đắt tiền cao 

hơn. 

Sản phẩm như một dịch vụ 

Khách hàng mua dịch vụ trong một thời gian giới hạn trong khi nhà cung 

cấp duy trì quyền sở hữu sản phẩm và vẫn được khuyến khích bảo trì, độ 

bền, nâng cấp và xử lý liên tục của sản phẩm khi kết thúc quá trình sử 

dụng. 



Thực thể tuần hoàn sinh ra chuyển trọng tâm từ khối lượng sang hiệu suất, 

do đó tối đa hóa yếu tố sử dụng và thời gian sử dụng hữu ích. 

Chúng tăng khả năng phục hồi bằng cách duy trì quyền kiểm soát các sản 

phẩm và vật liệu, do đó tiết kiệm chi phí vật liệu, bảo vệ chống lại các cú 

sốc giá vật liệu và có thể phòng ngừa các vấn đề khan hiếm vật liệu. 

Thực thể tuần hoàn sinh ra được hưởng lợi từ việc tiếp xúc với khách 

hàng liên tục và nhận được thông tin chi tiết về cách sản phẩm của họ 

được sử dụng. 

Thực thể tuần hoàn sinh ra có quyền truy cập vào các cơ hội tiềm năng 

chưa được khai thác cho các doanh nghiệp, ví dụ, một thị trường tái sản 

xuất / tân trang mới. 

Nhà cung cấp hiện có trách nhiệm và khuyến khích kinh tế đối với các cơ 

chế xử lý an toàn hơn, trách nhiệm trước đây đối với người dùng cuối, 

thường không có động lực tài chính. 

Ví dụ, Dầu như một dịch vụ (RecondOil) của SKF thay đổi việc sử dụng 

dầu công nghiệp thành mô hình kinh doanh tuần hoàn. 

Theo truyền thống, việc loại bỏ các hạt ô nhiễm nhỏ hơn một micron ra 

khỏi dầu công nghiệp là gần như không thể, do đó chất lượng dầu bôi trơn 

liên tục bị suy giảm. 

RecondOil giữ cho dầu lưu thông liên tục sạch bằng cách thu giữ và tách 

các hạt và tạp chất khác xuống kích thước nano. 

Gia hạn sử dụng sản phẩm 

Thực thể tuần hoàn sinh ra thiết kế các sản phẩm của họ cho khả năng 

sửa chữa, nâng cấp, tái sử dụng, dễ dàng tháo rời, tân trang và tái chế của 

tất cả các thành phần. 

Trong nền kinh tế tuyến tính, bạn bán sản phẩm của mình cho dòng tiếp 

theo và lợi ích chính là bán càng nhiều sản phẩm mới càng tốt. 

Trong khi đó, Thực thể tuần hoàn sinh ra thiết kế các mô hình kinh doanh 

của họ để họ có nguồn thu nhập liên tục trong suốt các chu kỳ sử dụng của 

sản phẩm. 

Khôi phục tài nguyên 



Phục hồi tài nguyên tập trung vào các giai đoạn cuối của chu kỳ sử dụng, 

cụ thể là thu hồi các vật liệu nhúng, năng lượng và tài nguyên từ các sản 

phẩm khi kết thúc sử dụng không còn hoạt động trong ứng dụng hiện tại 

của chúng. 

Thực thể tuần hoàn sinh ra có lợi ích kinh tế trực tiếp trong việc khai thác 

tất cả các sản phẩm của họ có giá trị thu hồi. 

Thiết kế của họ tập trung vào việc phục hồi giá trị dễ dàng và hiệu quả. 

Mô hình kinh doanh của họ đảm bảo rằng người dùng được khuyến khích 

trả lại sản phẩm, chẳng hạn như theo hợp đồng, thông qua tiền gửi hoặc 

trong mô hình sản phẩm dưới dạng dịch vụ. 

Thực hành tái chế hiện tại thường dẫn đến chất lượng của các vật liệu bị 

xuống cấp. 

Thực thể tuần hoàn sinh đảm bảo tài nguyên được thu hồi để nó duy trì 

chất lượng cao nhất có thể. 

Các dòng nguyên liệu trong tương lai được kiểm soát bởi vòng tròn sinh 

ra, không phải bởi ngành công nghiệp khai thác mỏ. 

Ví dụ: dịch vụ trao đổi của Vodafone khuyến khích khách hàng trả lại thiết 

bị di động và máy tính bảng cũ của họ để đổi lấy chiết khấu cho một tiện 

ích mới hoặc tín dụng cửa hàng. 

Các mặt hàng trả lại được tân trang và bán lại hoặc các thành phần bị tước 

bỏ và tái chế. 

Các công ty phải thích nghi để tồn tại 

Đối với nhiều công ty được thành lập trong nền kinh tế tuyến tính, việc 

chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn sẽ khó khăn như quá trình chuyển đổi 

của truyền thống sang kinh doanh kỹ thuật số. 

Chúng ta sẽ thấy nhiều công ty kế thừa, không thể thích ứng kịp thời, thua 

kém các thực thể tuần hoàn sinh ra, những người cung cấp: chi phí thấp 

hơn, nguồn thu nhập thường xuyên trong suốt các chu kỳ sử dụng, thân 

thiện với khí hậu hơn và do đó là các sản phẩm hấp dẫn, sự thân mật của 

khách hàng cao hơn và tăng khả năng phục hồi do kiểm soát tốt hơn dòng 

nguyên liệu. 



Một "chiến lược không làm gì cả" là không đủ. 

Các công ty phải áp dụng các yếu tố tuần hoàn trong mô hình kinh doanh 

của họ, bắt đầu các sáng kiến thí điểm và xây dựng chiến lược chuyển đổi 

với khái niệm kinh tế tuần hoàn là động lực chính. 


