
Nền Kinh tế Tuần hoàn (Circular Economy) và 

Vai trò của sửa chữa (Role of Repair) 

Nền kinh tế tuần hoàn là một mô hình sản xuất và tiêu dùng, bao 

gồm việc chia sẻ, cho thuê, tái sử dụng, sửa chữa, tân trang và tái 

chế các vật liệu và sản phẩm hiện có càng lâu càng tốt.   

Nền kinh tế tuần hoàn (CE) là một mô hình sản xuất và tiêu dùng, 

bao gồm việc chia sẻ, cho thuê, tái sử dụng, sửa chữa, tân trang 

và tái chế các vật liệu và sản phẩm hiện có càng lâu càng tốt. Nền 

kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu như 

biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, chất thải và ô nhiễm  bằng 

cách nhấn mạnh việc triển khai dựa trên thiết kế của ba nguyên tắc 

cơ bản của mô hình. Ba nguyên tắc cần thiết để chuyển đổi sang 

nền kinh tế tuần hoàn là: loại bỏ chất thải và ô nhiễm, sản phẩm và 

nguyên liệu tuần hoàn, và tái tạo thiên nhiên. Nền kinh tế tuần 

hoàn được định nghĩa trái ngược với nền kinh tế tuyến tính truyền 

thống. Ý tưởng và khái niệm về nền kinh tế vòng tròn (CE) đã được 

nghiên cứu rộng rãi trong giới học thuật, doanh nghiệp và chính 

phủ trong hơn mười năm qua. CE đã trở nên phổ biến vì nó giúp 

giảm thiểu phát thải và tiêu thụ nguyên liệu thô, mở ra triển vọng 

thị trường mới và về cơ bản, tăng tính bền vững của tiêu dùng và 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Ở cấp độ chính phủ, CE 

được coi là phương tiện chống lại sự nóng lên toàn cầu cũng như 

là động lực thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. CE có thể kết nối các tác 

nhân và nguồn lực theo địa lý để ngăn chặn các vòng lặp vật chất 

ở cấp khu vực. Theo nguyên tắc cốt lõi của mình, Nghị viện Châu 

Âu định nghĩa CE là, “một mô hình sản xuất và tiêu dùng, bao gồm 

việc chia sẻ, cho thuê, tái sử dụng, sửa chữa, tân trang và tái chế 

các vật liệu và sản phẩm hiện có càng lâu càng tốt. Bằng cách này, 

vòng đời của sản phẩm được kéo dài”.  

 



Trong một nền kinh tế tuyến tính, tài nguyên thiên nhiên được biến 

thành sản phẩm cuối cùng sẽ trở thành chất thải vì cách chúng 

được thiết kế và sản xuất. Quá trình này thường được tóm tắt bằng 

cách "lấy, làm, lãng phí". Ngược lại, nền kinh tế tuần hoàn sử dụng 

việc tái sử dụng, chia sẻ, sửa chữa, tân trang, tái sản xuất và tái 

chế để tạo ra một hệ thống khép kín, giảm việc sử dụng đầu vào 

tài nguyên và tạo ra chất thải, ô nhiễm và khí thải carbon. Nền kinh 

tế tuần hoàn nhằm mục đích giữ các sản phẩm, vật liệu, thiết bị và 

cơ sở hạ tầng sử dụng lâu hơn, do đó cải thiện năng suất của các 

tài nguyên này. Vật liệu và năng lượng thải phải trở thành đầu vào 

cho các quá trình khác thông qua việc định giá chất thải: như một 

thành phần của một quá trình công nghiệp khác hoặc là nguồn tài 

nguyên tái tạo cho tự nhiên (ví dụ: phân trộn). Quỹ Ellen MacA rthur 

(EMF) định nghĩa nền kinh tế tuần hoàn là nền kinh tế công nghiệp 

phục hồi hoặc tái tạo theo giá trị và thiết  kế. 

Trong một nền kinh tế tuần hoàn, các sản phẩm được cho thuê, 

cho thuê, sửa chữa hoặc tân trang, chứ không phải là loại 

bỏ. Bằng cách này, nhiều tài nguyên hơn được sử dụng thay vì 

lãng phí và sản phẩm tồn tại lâu hơn so với cách khác.  Đây còn 

được gọi là triết lý "giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế". Nhưng điều 

này có ý nghĩa gì đối với người tiêu dùng?  Và làm thế nào chúng ta 

có thể thực hiện nó? Đọc để tìm hiểu! Dưới đây là một số cách để 

bắt đầu một nền kinh tế tuần hoàn. 

Tái sử dụng 

Khái niệm về nền kinh tế tuần hoàn nhấn mạnh đến việc giảm thiểu 

chất thải và tái sử dụng sản phẩm để giảm lượng nguyên liệu mới 

được tiêu thụ. Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với nền kinh 

tế tuyến tính, vốn chạy trên giả định rằng các nguồn tài nguyên 

nguyên chất sẽ không bao giờ cạn kiệt và luôn có một nơi để đổ 

chất thải. Điều này không còn bền vững, khi dân số thế giới tiếp 

tục tăng. May mắn thay, có một số cách để giảm lãng phí và tăng 

khả năng tái sử dụng. 



Các chính sách sản phẩm nên thúc đẩy thiết kế sinh thái và kết hợp 

nhiều chiến lược vòng tròn. Các chiến lược này phải đủ linh hoạt để 

giải quyết các yêu cầu thay đổi và tiến bộ công nghệ.  Chúng cũng 

nên hướng tới việc giảm lãng phí và tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI).  

Sửa chữa 

Trong nền kinh tế tuần hoàn, công việc sửa chữa chiếm vị trí trung 

tâm. Trong những năm gần đây, các tổ chức như Repair Cafe 

Foundation và EEB đã công bố các biểu hiện kêu gọi thúc đẩy hoạt 

động này. Bài viết này xem xét vai trò của sửa chữa trong hệ sinh 

thái đang phát triển này. Chúng tôi cũng xem xét các lợi ích kinh tế, 

xã hội và môi trường của việc sửa chữa.  Các tuyên bố từ các tổ 

chức như Repair Cafe Foundation khuyến khích mọi người sửa chữa 

càng nhiều càng tốt. Mục đích của bài viết này là cung cấp một cái 

nhìn tổng quan về vai trò của sửa chữa trong kinh tế tuần hoàn. 

Để hiểu được vai trò của sửa chữa trong nền kinh tế tuần hoàn, 

phạm vi can thiệp của chính sách sửa chữa phải rộng.  Các can 

thiệp sửa chữa nên giải quyết nhiều vấn đề cả trước và sau khi 

vỡ. Quyết định sửa chữa có chiều hướng thời gian, điều này phụ 

thuộc vào các điều kiện cơ bản và sự tham gia của các bên liên 

quan. Một cách tiếp cận vòng đời là cần thiết để xác định những 

biện pháp can thiệp nào là hiệu quả nhất và đưa ra nhiều điểm đòn 

bẩy. Ngoài ra, việc rà soát cần xác định những rào cản cần sửa 

chữa có tác động tiêu cực đến xã hội.  

Nâng cấp / Tân trang (Refurbishment) 

Tân trang là một phần thiết yếu của nền kinh tế tuần hoàn. Khái 

niệm tái sản xuất giúp nhà sản xuất thu hồi giá trị của sản phẩm đã 

sử dụng. Quy trình này cho phép tái sử dụng và tái chế hàng hóa, 

dẫn đến giảm tiêu thụ tài nguyên và tăng doanh số bán hàng.  Đây 

là một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho các nhà sản xuất và tiết 

kiệm được chuyển cho người mua. Bên cạnh việc rẻ hơn, các sản 

phẩm tái sản xuất thường đi kèm với bảo hành mở rộng.  



Trong bối cảnh của nền kinh tế tuần hoàn, tân trang có thể là một 

yếu tố then chốt để giảm lượng nguyên liệu và năng lượng được 

sử dụng. Sản phẩm tân trang ít tốn kém hơn hàng mới.  Tuy nhiên, 

sản phẩm có thể không tốt bằng hàng mới. Lợi ích của việc tân 

trang lại có thể lớn hơn những mặt trái của hàng tái sản xuất.  Một 

trường hợp điển hình là sáng kiến của Tata Motors nhằm tân trang 

các phụ tùng thay thế cho ô tô của mình với chi phí thấp.  

Tái chế 

Công nghệ mới, các sản phẩm và quy trình tái sử dụng đang giúp 

tăng khả năng tái chế trong nền kinh tế tuần hoàn.  Các công ty đang 

ngày càng hướng tới chứng nhận của bên thứ ba để chứng minh sự 

đóng góp của họ cho hệ thống.  Các công ty này tạo ra các sản 

phẩm hàng ngày giúp ích cho mọi người và hành tinh, từ túi và chai 

tạp hóa có thể tái sử dụng từ Command Packaging, đã được xác 

minh độc lập để đáp ứng luật đóng gói nội dung tái chế của 

California, đến các hệ thống giá đỡ ClosetMaid.  Càng ngày, các 

công ty đang hướng tới mục tiêu tái chế chất lượng cao hơn như 

một phương tiện đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tuần hoàn toàn 

cầu. [Kể từ năm 1989, Command Packaging đã trở thành nhà sản 

xuất hàng đầu của Hoa Kỳ về các giải pháp túi nhựa bền vững. Từ 

các chương trình túi tùy chỉnh và trong kho cho đến túi tùy chỉnh môi 

trường, chúng tôi là nguồn hàng đầu về túi bán lẻ, túi nhà hàng và 

túi tạp hóa. Với nhiều địa điểm sản xuất và tái chế nằm ở vị trí chiến 

lược trên khắp California, tổng diện tích hơn 370.000 feet vuông và 

hơn 250 nhân viên tận tụy, Command Bao bì được định vị để đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng .] 

Khái niệm về nền kinh tế tuần hoàn bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai 

đoạn đều có tuổi thọ lâu dài trước khi đến tay người tiêu dùng.  Trong 

nền kinh tế tuyến tính, quá trình sản xuất bắt đầu bằng việc thu thập 

các nguyên liệu thô, hầu hết trong số đó là nguyên liệu thô. Sau khi 

được thu gom, chúng được chế biến thành sản phẩm bằng cách sử 

dụng các công cụ, máy móc, sức lao động của con người và các quá 

trình hóa học hoặc vật lý. Quá trình sản xuất của một nền kinh tế 



tuyến tính có thể mất nhiều thập kỷ, trong khi một nền kinh tế tuần 

hoàn bắt đầu từ nguyên liệu thô ngay từ đầu và tiếp tục mãi mãi.  

Chia sẻ 

Chia sẻ trong nền kinh tế tuần hoàn có nghĩa là sử dụng một sản 

phẩm hoặc dịch vụ nhiều hơn một lần.  Điều này sẽ làm giảm tác 

động của một sản phẩm hoặc dịch vụ đối với môi trường. Đánh giá 

vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ cũng sẽ giúp đo lường tác 

động của việc chia sẻ. Tác động càng thấp càng tốt. Có nhiều cách 

để chia sẻ có thể được thực hiện.  Uber, Airbnb và các dịch vụ chia 

sẻ khác chỉ là một vài ví dụ về các sản phẩm và dịch vụ đã là một 

phần của nền kinh tế tuần hoàn. 

Các nhà nghiên cứu tại Bắc Âu đã nghiên cứu bối cảnh hiện tại của 

việc chia sẻ dữ liệu trong nền kinh tế tuần hoàn và những cơ hội 

mà nó có thể mang lại. Những hiểu biết này đã được thu thập từ 

các cuộc phỏng vấn và trả lời một cuộc khảo sát.  Các phát hiện đã 

được kết hợp để xác định các rào cản và các yếu tố thúc đẩy sẽ 

khuyến khích đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 

hoàn. Họ cũng đã vạch ra các dự án thí điểm tiềm năng sẽ giúp 

kiểm tra khái niệm chia sẻ dữ liệu trong nền kinh tế tuần hoàn. Các 

nước Bắc Âu có vị trí thuận lợi để dẫn đầu trong lĩnh vực này.  

Hewlett Packard Enterprise 

HPE đã liên tục dẫn đầu trong những thách thức khó khăn về môi 

trường và xã hội, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, buôn bán người 

và nền kinh tế tuần hoàn. Cam kết về tính bền vững của nó ấn 

tượng đến nỗi nó đã được Tạp chí CR vinh danh trong số 100 công 

dân doanh nghiệp tốt nhất thế giới trong bảng xếp hạng hàng năm 

lần thứ 20. Danh sách này là một chỉ báo về hiệu suất tổng thể và 

cam kết của HPE đối với nền kinh tế tuần hoàn, cũng như công bố 

ESG của công ty. HPE là một thành viên của Chỉ số Russell 1.000, 

và cam kết thực hiện các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm đã 

khiến HPE trở thành một trong những công ty có ảnh hưởng nhất 

đến tính bền vững. 



Chuyên môn của HPE trong lĩnh vực tái chế và quản lý chuỗi cung 

ứng có trách nhiệm đã góp phần vào cam kết của HPE đối với nền 

kinh tế tuần hoàn. Với hai Trung tâm Đổi mới Công nghệ, một ở 

Andover, Massachusetts và một ở Erskine, Scotland, HPE kéo dài 

tuổi thọ của công nghệ trong khi tái chế  vật liệu một cách có trách 

nhiệm. Năm ngoái, TRC của HPE đã xử lý hơn bốn triệu đơn vị tại 

các địa điểm tương ứng. Hơn tám mươi phần trăm thiết bị HPE đã 

được tân trang lại hoặc bán lại, trong khi phần còn lại được tái chế 

theo cách thân thiện với môi trường. 

Chương trình Môi trường LHQ 

Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc từ lâu đã quan tâm đến 

sản xuất và tiêu dùng bền vững, và đã hỗ trợ các nỗ lực để lồng 

ghép các mô hình kinh tế tuần hoàn và tạo ra một hệ thống kinh tế 

bền vững hơn. ICRC thúc đẩy nền kinh tế vòng tròn ở châu Phi, 

thông qua vận động chính sách ở cấp quốc gia, khu vực và toàn 

cầu. Tổ chức hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn bằng cách tạo điều kiện 

cho các khóa đào tạo và hội thảo tại các Quốc gia Thành viên, cũng 

như các dự án chị em và quan hệ đối tác ở cả các nước châu Phi 

và không phải châu Phi. Nó cũng tiến hành các dự án thử nghiệm ở 

các Quốc gia Thành viên và đã khởi động một số dự án ở châu lục.  

Trang web của Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc cung 

cấp một cái nhìn tổng quan về tuần hoàn và giải thích cách nó sẽ 

đóng góp vào các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.  UNEP 

tin rằng nền kinh tế tuần hoàn đóng vai trò quan trọng trong việc 

thực hiện các thỏa thuận đa phương, các Mục tiêu Phát triển Bền 

vững và Thỏa thuận Paris, và để phục hồi sau các bệnh đại dịch 

như COVID-19. Trang web cũng phác thảo các quy trình duy trì giá 

trị giúp cho việc lưu thông hoạt động.  UNEP đã hợp tác với Diễn 

đàn Kinh tế Thế giới, Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới về Phát triển 

Bền vững và Liên hợp quốc. 

Chuyên gia ngành 



Vai trò của các chuyên gia trong ngành trong nền kinh tế tuần hoàn 

là giúp các tổ chức áp dụng các thông lệ và chính sách liên quan 

đến chu kỳ khép kín hoặc chu kỳ khép kín.  Bằng cách áp dụng tư 

duy hệ thống vào việc thiết kế và vận hành  doanh nghiệp, các 

chuyên gia này có thể giúp các công ty xác định các quy trình và 

thực hành sẽ giúp họ trở nên có trách nhiệm hơn trong các mô 

hình kinh doanh của mình. Các chuyên gia này có chuyên môn để 

phát triển các kế hoạch kinh tế khép kín tùy chỉnh và thường có tay 

nghề cao trong các ngành khác nhau.  Dưới đây là một số ví dụ về 

loại hình dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia trong ngành 

trong nền kinh tế tuần hoàn: 

Đầu tiên, quá trình thiết kế để lưu hành đòi hỏi phải suy nghĩ lại về 

sản phẩm và mô hình kinh doanh. Mô hình kinh tế tuần hoàn đòi 

hỏi sự hợp tác giữa các đơn vị khác nhau, khắc phục khoảng cách 

về kiến thức, sắp xếp các biện pháp khuyến khích và thúc đẩy hợp 

tác sâu hơn với các đơn vị đồng cấp.  Báo cáo được hỗ trợ bởi 

Autodesk, BASF, C&A Foundation và Hội đồng Doanh nghiệp Thế 

giới về Phát triển Bền vững. Hơn nữa, báo cáo dựa trên cuộc khảo 

sát hơn 317 giám đốc điều hành cấp cao từ nhiều ngành khác 

nhau, bao gồm dịch vụ tài chính và sản xuất.  

Tác động (Impact) 

Tác động của nền kinh tế tuần hoàn có thể được nhìn thấy trong năm 

lĩnh vực chính. Mặc dù quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính 

sang nền kinh tế tuần hoàn sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư đáng kể, 

nhưng lợi ích mang lại sẽ rất sâu rộng.  Mọi người đều có vai trò 

trong việc thực hiện những lợi ích của nền kinh tế chu chuyển.   

Chương trình Hành động Kinh tế Thông tư có thể giúp di chuyển kim 

chỉ nam. Mục đích là để đảm bảo rằng việc chuyển đổi sang nền kinh 

tế tuần hoàn sẽ có tác động tích cực đến thế giới của chúng ta.  

Một trong những lợi ích chính của nền kinh tế tuần hoàn là giảm 

thiểu chất thải. Đến năm 2050, sự gia tăng dân số và tầng lớp 

trung lưu ngày càng tăng sẽ tạo ra 130 tỷ tấn tài nguyên.  Con số 

này nhiều hơn 400% so với sức chứa của hành tinh chúng 



ta. Chúng ta cần bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên để đáp 

ứng nhu cầu trong tương lai. Nền kinh tế tuần hoàn có thể giúp giải 

quyết những vấn đề này bằng cách tối đa hóa giá trị sản phẩm 

trong khi kéo dài vòng đời của các nguồn lực.  Tuy nhiên, việc triển 

khai các mô hình kinh doanh theo vòng tròn đòi hỏi phải có các 

khuôn khổ chính sách mạnh mẽ để đảm bảo tác động tích cực đến 

môi trường. 

 


