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 سرآغاز
های اقتصاد چرخشی مزیت که  دهد  نشان می  ، انجام شده   های ه مطالع نتایج  های اخیر  در سال 

فراوانی   اجتماعی  و  زیستی  محیط  کالن و    دارد اقتصادی،  و  خرد  سطح   هاییت مز از    ، در 
عملیاتی   و  است  راهبردی  دالری برخوردار  تریلیون  چند  فرصتی  باال   ، و  پتانسیلی  برای   ، با 

اشتغال  اقتصادی  نوآوری،  رشد  و  داردزایی  همراه  موسسه   به  آرتور، )گزارش  مک  آلن  ی 
که در است  ی اقتصاد خطی بوده  تحوالت صنعت تحت سلطه گذشته،  سال    150در  (.  2013

از مواد اولیه تولید، فروخته و مصرف و سپس به عنوان پسماند دور ریخته یا سوزانده   کاالها آن  
 شدند.می 

ی  شدید اقتصاد جهانی )مانند بحران نفتی اوایل دهه  هایدر مواجهه با افزایش نوسان
های کاهش منابع طبیعی، نیاز به یک مدل اقتصادی جدید،  ( و آشکارتر شدن نشانه1970

گیر در عملکرد منابع در سطح اقتصاد، شد. جست و جو برای پیشرفتی چشمتر احساس  بیش
یا قطعات  کاالهای مصرف شده  ز  ی مجدد اهای استفادههای تولیدی را به سوی شیوهواحد

یی  طراحی سامانه  ،. اقتصاد چرخشیدادتر مواد، انرژی و نیروی کار سوق  ها و احیای بیشآن
  کاالها های کاهش مصرف مواد اولیه و بازیافت  با هدفو  صنعتی با رویکرد محیط زیستی  

از مصرف است. صرفه اقتصاد   درجویی  پس  انتقال  از مزایای  انرژی  اولیه و  مصرف مواد 
 خطی به چرخشی است.  
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 مزایای اقتصاد چرخشی
های دریافتند که تولید ثروت، نیازمند مدل به تدریج  ها  واحدهای تولیدی صنعتی و دولت 

تجدید تری به مواد اولیه و انرژی داشته باشند و در نهایت سبب  که وابستگی کم   است   ی جدید 
 1.8از    2020ی متوسط ساکنان جهان تا سال رود که طبقه شوند. انتظار می های طبیعی سرمایه 

میلیارد نفر برسد. این رشد با تاثیرات   4.9به    2030میلیارد نفر و تا سال    3.2میلیارد نفر به  
برای کاهش د.  شو تر شده و منجر به عدم حفظ منابع موجود میتغییرات آب و هوایی وخیم 

 .الزم است ذا و آب  فشار بر منابع طبیعی، انرژی، مواد اولیه و حیاتی، غ 
 ت( اقتصاد و تجار2014ی آلن مک آرتور در گزارش به سوی اقتصاد چرخشی ) موسسه   

ی آلن مک های چرخشی نقد و بررسی کرده است. در این گزارش، موسسه را در بستر مدل 
و شرکا )مشاوران   ی مک کینزی همکاری مشترک موسسه   با   1آرتور و مجمع جهانی اقتصاد

ی چند  های پیچیده سازی اقتصاد چرخشی را برای اقتصاد جهانی با زنجیره   پروژه(، مدل شبیه 
یی برای مدیران صنایع مختلف تولیدی و ی طرح مشترک ویژهبا هدف اصلی ارایهو  یی  الیه 

 این گزارش به شرح زیر است:  ی موارد برجستهخدماتی ارایه کردند.  

های معکوس مواد و احیای  پایان دادن به چرخهجهانی  چالش اصلی اقتصاد  در حال حاضر  .1
ی تامین  و طول زنجیره  کاالهاهای طبیعی )منابع( است که تابعی نمایی از پیچیدگی  سرمایه

های شدید برخی مولفه   های صنعتی تغییر تر واحدهای تولیدی و  باشد. در حالی که بیشمی
قدرت تقسیم جهانی کار، تخصص    داند و بایگذشته تجربه کرده  ی طی چند دهه را  اقتصادی  

 دهند.مدار را مورد نظر قرار  لگو و اقتصادهای ا

اقتصاد جهانی  2 باید وضعیت  با جمعیت.اقتصاد چرخشی  بر    یرا  نفر    9بالغ  در  را  میلیارد 
 های آتی بهبود بخشد.سال

بای.3 محسوس،  محرکی  عنوان  به  چرخشی  ارزش  نوآوری  داقتصاد  ایجاد  و  صنعتی  های 
  به همراه بیاورد.را  21قرن  درافزوده برای اقتصاد جهانی 

منافع  از راهبردهای محافظت  داقتصاد چرخشی به عنوان یک راهبرد تجاری کاربردی، بای.4
قیمت کاالها،    هایواحدهای تولیدی در مقابل خطرات رقابت شدید منابع تولیدی، نوسان

   .عرضه دارد کنندگان راجدید، فرآوری مواد اولیه و تقاضاهای متغیر مصرفهای فنآوری

 
ترین آن بررسی و حل مهم  اصلیاست و هدف  واقع  در شهر داویس کشور سوییس    ،مجمع جهانی اقتصاد  1

 مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان است  ،مسایل
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و    داردبعد محیط زیست و اقتصادی  دو  (، اقتصاد چرخشی  2014ی این گزارش )پایه  بر.5
 های بالقوه آن عبارتند از:منطق فرصت 

زیست:   • محیط  بر  فشار  می  اینکاهش  گلخانهاقتصاد  گازهای  طور  تواند  به  را  قابل  یی 
 ها و فرآیندهای تولیدی زباله ، مدیریت بهینهی کاالهاتوجهی از طریق، بهبود طراحی اولیه

 کاهش دهد.
کاهش استفاده از منابع تولیدی )انرژی، آب، زمین و مواد اولیه و حیاتی( با تاثیر مثبت بر آب   •

ها و ضایعات در مقیاس وسیع  ی مجدد از مواد خام اولیه، زباله استفاده   ، اقتصاد در این  و هوا:  
 شود. برداری از منابع طبیعی و محیط زیست می که سبب کاهش بهره   است مد نظر  

مانند نوسان قیمت  اقتصاد چرخشی خطرات مربوط به عرضه.6 از طریق  را  ی مواد خام، 
بهبود  از طریق  وابستگی به واردات را    و  کاهش واردات مواد خام اولیه از سایر کشورها

 .دهدکاهش میی مواد خام اولیه و حیاتی امنیت عرضه

و مصرفپس  قادر است اقتصاد چرخشی  .7 کار  بهبود  انداز کسب و  از طریق  را  کنندگان 
  تواند ، تغییر به سمت اقتصاد چرخشی می 2030کارآمدی منابع تولیدی افزایش دهد. تا سال  

میلیارد یورو در سال کاهش   600  ه میزانی اروپا را بهای خالص منابع اتحادیههزینه
ارزش   دهد کلیفایده  و  قوانین    تریلیون  1.8حدود  در    ،آن  های  است.  سال  در  یورو 

تواند یک مزیت رقابتی برای ایجاد شرایط کسب و کار  ی محیط زیست میسختگیرانه
 های اقتصادی فراهم کند. بین بنگاه

های گوناگون اقتصاد به دلیل نیاز به طراحی  اقتصاد چرخشی سبب ایجاد نوآوری در بخش.8
   شود.می ی چرخشی برای استفاده  کاالهامجدد مواد و 

 

 های اقتصاد چرخشی نمونه فرصت
و    2012  هایی آلن مک آرتور در سالبه سوی اقتصاد چرخشی موسسه  گزارش در  
ه است.  شدکه به منابع زیادی نیاز دارند ارایه   کاالهاییبندی متفاوت از چندین دسته 2013

،  است   پیچیده با طول عمر متوسط تهیه شده   کاالهای که حول محور    2012گزارش سال  
به برخی    ادامهکند. در  هایی حمایت میدهد که اقتصاد چرخشی از چنین پیشرفت نشان می

 های اقتصاد چرخشی اشاره شده است: از فرصت 

هایی که . گوشی یابد می درصد برای هر دستگاه کاهش  50بازتولید تلفن همراه تا های هزینه  •
 .  شود ها میی معکوس آن ی چرخه شوند، منجر به توسعه تفکیک می   آسان   ، ها قطعات آن 

مشتریان در حدود    اجاره داده شوند،  ،به جای فروش  ،شویی پیشرفتههای لباساگر ماشین •
حدود یک سوم  نیز  کنند و تولیدکننده  جویی می شست و شو صرفه هر  های  هزینه یک سوم در  
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ماشین  ساله، جایگزین کردن خرید پنج دستگاه    20ی  کند. طی یک دوره تری کسب می سود بیش 
  180  جویی هزار دور، سبب صرفه   10شویی با  اجاره دادن یک دستگاه لباس در مقابل  شویی  لباس 

 شود. کربن می اکسید تن تولید دی   2.5کیلوگرم در مصرف فوالد و کاهش بیش از  
تمام طول زنجیرهدر بخش کاالهای مصرفی، در صورتی که فرصت  • ی های چرخشی در 

. در تولید ی به همراه خواهد داشت ی اقتصادی فراوانشناسایی شوند، ارزش افزوده ارزش  
به شرح  لستان پس از مصرف، فرصت شناسایی شده در انگ  ، پوشاک مواد غذایی، نوشیدنی و 

 زیر است:
 

   ، ها ی خانوارها و بیمارستان از پردازش پسماند غذاهای دور ریخته شدهدر بخش شهری   -
 شود. دالر درآمد کسب می میلیارد   1.5ساالنه  

دالر سود به ازای هر    1.90های استفاده شده در تولید نوشیدنی،  گندم  با فروش پسماند -
 آید.به دست مینوشیدنی تولید شده  لیترصد 

دالر سود ناخالص(  1.295دالر درآمد ) 1.975 ،آوری شدهاز هر تن لباس مستعمل جمع -
بازیافت  ها و پرکردن لوازم منزل یا  های کهنه برای استفاده در عایقلباسید.  آبه دست می

 روند.به کار میجویی به جای فیبرهای نو  به الیاف برای تولید پارچه برای صرفه
استفادهاز بطری  ی مجدداستفاده - که قابلیت  بندی،  های بستهی مجدد دارند، هزینههایی 

 .دهدمیدرصد کاهش  20سازی و پخش نوشیدنی را تا  آماده

نتیجه می مطالب فوق  تولید  از  در طراحی و  اقتصاد چرخشی  اگر اصول  ، کاالهاشود 
وری مواد فرآیندهای چرخش معکوس استفاده شود، بهبود و افزایش بهره  و تجاری    هایمدل

 شود.ی اقتصادی میکه در نهایت سبب افزایش ارزش افزوده را به همراه دارد اولیه و حیاتی  
جویی در مصرف  زیادی برای مشاغل ملی و صرفهدهد که پتانسیل  باشگاه رم نشان می

اقتصاد چرخشی وجود دارد. برآورد شده که اقتصاد چرخشی در تر  بیش  یآب در توسعه
مطالعات دو گروه تحقیقاتی بریتانیایی    هزار شغل جدید شده است.  100منجر به ایجاد    سوئد

هزار شغل جدید    200ش از  تواند بیی مجدد، تعمیر و بازیافت میدهد که استفادهنشان می
 ایجاد کند.ی اروپا میلیون شغل در اتحادیه 1.2در انگلستان و 

 

 اقتصاد چرخشی، یک فرصت چند میلیاردی  
از چرخه  استفاده حذف ضایعات و پسماندها  جویی  ی صرفه ی مجدد، نشانه ی صنعت و 

تر به منابع طبیعی و محیط زیست است. با این حال، مزایای اقتصاد  های تولید و اتکای کم هزینه 
یک    ،کنندگان نهاییفقط عملیاتی نیست، بلکه برای واحدهای تولیدی و مصرف  ،یچرخش
قابل   های جوییصنایع از صرفه  وری دارد.که نقش کلیدی در بهره  شودمحسوب میراهبرد  

های نوآوری  تامین، محرک های و خطر   ها توجهی در استفاده از مواد خالص مانند کاهش نوسان 
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منافع    ، ی حاصلخیزی زمین و سالمت خاک و ثبات بلند مدت اقتصادی زایی، توسعه و اشتغال 
 : است ها به شرح زیر  ترین آن کنند که مهم بسیاری کسب می 

 
 اولیه و حیاتیدر انرژی، مواد  جوییصرفه.1

م         آرتورسسه و مطابق گزارش  آلن مک  تولید    بر اساس مدل  ،ی  ی  کاالهاسازی دقیق 
  هایجویی اقتصاد چرخشی برای هزینه صنعتی پیچیده و با طول عمر متوسط، فرصت صرفه

انتقالی دو سناریوی  در  پیشرفته  1مواد خالص  استقرار چرخه  2و  از  به ناشی  معکوس  ی 
ی  (. در اتحادیه3-1  یشماره  است )شکل  میلیارد دالر  630الی    520و    380الی   340ترتیب  

الی    19استقرار اقتصاد چرخشی برای سناریوی پیشرفته معادل  حاصل از  جویی  اروپا صرفه
هزینه   23 مجموع  کاهش  یا  درصد  فعلی  ناخالص   3.9الی    3های  تولید  افزایش  درصد 

در صنایع  ،  بوده است. مزایای سناریوهای پیشرفته  2010ی اروپا در سال  اتحادیه  3داخلی 
الی    170در باالترین سطح در مقایسه با سایر صنایع است )  ،ی اروپاخودروسازی اتحادیه

قرار دارند. آالت و تجهیزات فنی مهندسی  های بعدی ماشینمیلیارد دالر( و در رتبه  200
ی بین دو سناریوی پیشرفته  سوشود که تغییرات محسمشاهده می،  3-1ی  شمارهمطابق شکل  

 و انتقالی وجود دارد. 
تاکید   4( بر کاالهای پر مصرف جهانی 2013ی آلن مک آرتور )گزارش دوم موسسه       

میلیارد    700حدود  ها را در سطح جهانی ساالنه  های چرخشی آندارد و ارزش کامل فرصت 
درصد تولید ناخالص داخلی در   1.1جویی مواد اولیه و حیاتی و یا بازگشت  دالر صرفه

(. میزان  3-2ی  داند )شکل شمارهی معکوس میچرخهعملیاتی  در فرآیندهای    2010سال  
هایی است که توسط صنایع  های مواد و نهادهدرصد هزینه  20جویی مواد اولیه، حدود  صرفه
 . ی مصرف شده است تولید
 
 
 
 
 
 

 
1 Transition Scenario 
2 Advanced Scenario 

کنند که طی  گیری می ی ناخالص، ارزش اضافی کاالها و خدماتی را اندازه ارزش افزوده ،  تولید ناخالص داخلی   3
ی جغرافیایی تولید شده و برای مصارف نهایی داخل یا صادرات  ی زمانی مشخص در اقتصاد کشور یا محدوده دوره 

   است.   اقتصادی برابر ارزش ستانده منهای مصرف واسطه ی ناخالص فعالیت  د. ارزش افزوده شو ارسال می 

4 Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) 
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 ی عمومیوسایل نقلیه

 
 آالت و تجهیزاتماشین

 
  های الکتریکی آالت و دستگاهماشین

 

 های حمل و نقل سایر شیوه

  لوازم منزل
 رادیو، تلویزیون و ارتباطات 
 پزشکی و تجهیزات بصری 

 هاتجهیزات اداری و رایانه

  
  

فعالیتی خالص هزینه جویی در هزینه صرفه.1 برای  به عنوان یک  های چرخهی مواد  ی معکوس، درصدها 
 های محصوالت پیچیده با طول عمر متوسط.ها در بخش بخش از مجموع هزینه 

ی ستانده   -  ی اروپا از جدول دادهدر اتحادیهها(  ورودی )نهادهبخش  های  .جدیدترین اطالعات برای هزینه 2
 ی اروپا استخراج شده است. اطالعات آمار اتحادیهمرکز از  2007سال 

ی معکوس  های چرخهو فعالیت  کاالهاکارانه که بر تغییرات در طراحی  فرضیات محافظه  سناریوی انتقالی:.3
 تمرکز دارند. 

تغییرات    پیشرفته:سناریوی  .4 زمینه  بنیادینفرض  در  زنجیرهبه خصوص  تامین  ی صالحیت  معکوس  های 
چرخه و ، تر و دیگر شرایط فعال کننده مانند پذیریش مشتریان، همکاری در سطح چندین بخشتوسعه یافته

 چارچوب کاری قانونی. 
 

   دو سناریوی در اقتصاد چرخشی مواد خام واحدهای تولیدی  نتایج  : نمودار  3- 1 یشماره شکل
 ی اروپا در اتحادیه پیشرفته و انتقالی                         

(R: Eurostat (2007) “Input-Output Tables for EU-27 Economies”, Ellen Macarthur Foundation Circolar Economy Team) 

 
. 

 
 
 
 
 

520-630 
 درصد( 23-19)1

340-380 
1(14-12  

 درصد(

 سناریوی
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                  706    
 درصد(  21.9)              

 ( 26سایر )
 
 

 ( 270بندی شده )غذای بسته
 
 
 
 

 ( 155)پوشاک 
 
 

 ( 121نوشیدنی ) 
 

 ( 98غذای تازه )
 ( 26) یهای شخصی و آرایشمراقبت

 ( 10بهداشت )

 
                جویی مصرف مواد اقتصاد چرخشی در صرفه هایفرصتنمودار : 3-2 یشماره شکل         

 ی اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اولیه                                  
(R: Ellen Macarthur Foundation Circular Economy Team (2013))      

 
 .کاهش نوسانات قیمت و ریسک تامین مواد اولیه و حیاتی2

نوبهاقتصاد چرخشی          نزولی  اولیه  مواد  در  ی  یهاجوییی خود سبب صرفه به  و سیر 
اولیه و حیاتی می  ،های هزینهمنحنی کاهش مواد  اگر  برای  شود. در صنعت فوالدسازی، 

 آن های جهانی  جوییاعمال شود، صرفهمصرفی  های مواد  یی از جریانسهم قابل مالحظه
های آالت و بخشمیلیون تن سنگ آهن در صنایع خودروسازی، ماشین  100تواند تا  می

نقل و  سال    حمل  در  فوالد  صنعت  به  صنعت    2025وابسته  تغییری  چنین  برسد. 
دور  حال افزایش(    )دری مواد اولیه  خودروسازی را از سراشیبی سمت راست منحنی هزینه

 دهد. میتقاضا را کاهش  هایکند و نوسانمی
 
 
 

نمونه از  دسته  تعمیم  سه  در  مورد  ی 
 بندی اصلی

 متفاوت توسط جغرافیایی و زیرشاخه

یی از صنایع کاالهای  طیف گسترده
 مصرفی

 قیمت روز و مواد به انرژی 

 اقتصادی   های تمام اقدام



92 چرخشیاقتصاد     

 

 

 
 نوآوری . 3

یک طرفه با کاالهایی که در بستر اصول اقتصاد چرخشی    کاالهایجایگزین کردن          
تواند یک محرک ها میهای لجستیک معکوس و سایر سامانهایجاد شبکهبا  اند،  طراحی شده

ایده برای  مدلقوی  اتخاذ  باشد.  بیشهای جدید  تجاری  قابل  های چرخشی  مزایای  تر، 
(  3-3  یشماره  ایجاد کنند )شکلتواند  میتوجهی از قبیل نوآوری توسعه یافته در اقتصاد  

ها رسیدن به مزایای اقتصادی روشن برای کارآفرینانی است که هدف آرمانی آن  و تصویری
 است. تر کسب سود بیش و

 
 
 

  
 

  
  

 
 
 

   
  

 
 
 
  

 

 ها، سرمایه و نوآوری : بازسازی صنعت، کاهش گلوگاه مواد و ایجاد فرصت 3- 3  ی شماره   شکل 
         (R: Labour Intensity Calculated Using Data Taken from Eurostat Input-Output Tabeles for EU-27; Innovation 

               Data from the IBM/Melborne Institute Innovation Index (Covering Australian Industry) (2010)) 
 

 

 

 

 

180 

 های نوآوری موسسه آلن مک آرتورشاخص

 استخراج

 تولید

 خدمات

 استخراج

 تولید

 خدمات

 تولید

 خدمات

0.15 
0.16 

0.30 

274 

321 

4.07 

1.87 

 ی اروپا کشور اتحادیه 27اقتصاد  ی کل هزینه/ کار، هزینه،سرمایهشدت 

 2.97 استخراج

 ی اروپاو تولید اقتصاد کشورهای اتحادیه تولید ناخالص داخلیی نیروی کار به ازای هر واحد شدت کار، هزینه
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 زایی.پتانسیل اشتغال 4

شود. گمان  اثرات یک مدل صنعتی چرخشی بر ساختار و قدرت بازارهای نیروی کار بررسی می            
هایی وجود دارد  نشانه   . مدیریت بازارهای کار باشند های تنظیم و  رود که این اثرات، متکی بر شیوه می 

  های شود، به خصوص در سطح فعالیت می تری  زایی بومی بیش که اقتصاد چرخشی، سبب اشتغال 
  است.   ساده و نیمه تخصصی که یک مشکل جدی بر سر راه اقتصاد کشورهای توسعه یافته

در    روی داده است. های چرخشی جدید  فنآوریها و  پیوند انتخابی از مدل  دوران مادر  
تر در بازارهای خاص  بگذارند و بیش ابتدا، ممکن است این پیوندها تاثیر کمی بر اقتصاد  

کارگیری ابزارهای پیشرفته(.  ه  یی یا ب های گلخانه نمونه پرورش گوجه فرنگی فعال باشند )برای  
تری کسب  مزایای رقابتی بیش  ،تجاری جدید  های این مدل  ، سال آینده   15اما به احتمال در  

چنین احتمال    هم کنند. تری خلق میاز هر واحد منابع تولیدی، ارزش بسیار بیش و کنندمی
های محیطی  تر برای مشتریان و هزینه تر، راحتی بیش بازار که با تامین ایمن دارد نیازهای دیگر 

 تر در ارتباط هستند را نیز برطرف کنند. کم 
برداری از منابع طبیعی،  و رقابت شدید بر بهره   میلیارد نفر  9  بالغ بر  در دنیایی با جمعیت

شوند کیب میبا یک دیگر تر  ،های دانش تخصصی و همکاری در سطح چندین بخشمدل
های خطی متکی بر استخراج ترین ارزش را از منابع تولیدی استخراج کنند، اما مدلتا بیش

 برند. تری میاز حمایت نیروهای بازار، سود بیش ،و توان عملیاتی منابع
  

 1حاصلخیزی زمین و سالمت خاک .5

هزینه      گرفتن  نظر  در  بدون  زمین،  کودهای  تخریب  از  استفاده  افزایش  پنهان  های 
میلیارد دالر    40، ساالنه حدود  طبیعیمحیطی و مناظر  شیمیایی، از بین رفتن تنوع زیست  

ی ارزش غذایی و  تر در زنجیرهتر زمین، پسماند کموری بیشدر جهان هزینه دارد. بهره
دهد. اقتصاد چرخشی، با  بازگشت مواد مغذی به خاک، ارزش خاک و زمین را افزایش می

هی و برگرداندن به خاک، مصرف کودد  باهوازی  ایجاد حرکت مواد بیولوژیک در هضم بی
 دهد.  ید مواد مغذی اضافی را کاهش میجد

 
 
 
 

 
1 Land Productivity and Soil Health 
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 1پذیر.ماندگار برای اقتصاد انعطاف6

است      این  بهره  که  تصور  فرافزایش  مثبتی  اثر  انرژی  و  اولیه  مواد  اثرات  اوری  از  تر 
توسعه  بر  بخش چرخشی  مدور ی  داشت.  خواهد  خاص  اقتصادی  )چرخشی(    های  سازی 

  های های خالقانه و نوآوری حل چارچوب جدید قدرتمندی است که قابلیت خلق راه   ، اقتصاد 
پذیر، قدرت  یی برای رشد انعطافشیوه   ،رویکرد چرخشی  تحریک کننده بر اقتصاد را دارد.

 ی کاهشو یک شیوه، محیط زیست  مند به کاهش اتکا بر منابع طبیعیپاسخگویی نظام

های اجتماعی و  چنین هزینه  های قیمت جهانی منابع و همپذیری در مقابل شوک آسیب 
در اختیار اقتصادهای توسعه   ،ها آگاه نیستندهای اقتصادی از آنزیست محیطی را که بنگاه

 دهد. یافته قرار می
های فسیلی( و  ل اقتصادی را از مواد وابسته به انرژی )سوخت اقتصاد چرخشی، تعاد

ی  که برای استفاده  یخش جدیدبقادر است    و سازداستخراج اولیه از منابع طبیعی دور می
هوازی، کوددهی در بخش  مجدد، بازسازی، بازتولید یا بازیافت در بخش فنی و هضم بی

همزمان، اقتصاد بازارهای کشورهای در حال ظهور  کند.  ایجاد    ،بیولوژیک اختصاص دارد
سود    ،اندی بازارهای پیشرفته در مدل خطی قفل نشدهتوانند از این نکته که به اندازه می

ها و هنگام  از ابتدای شروع فعالیت را  های چرخشی  ببرند، به همین دلیل فرصت ایجاد زمینه
تصادهای بازارهای در حال ظهور بیش های تولید دارند. البته، بسیاری از اقساختن بخش

از اقتصادهای پیشرفته وابسته به منابع طبیعی هستند. اقتصاد چرخشی در هر سطحی برای  
 جوامع بشری مفید است.  هابنگاهمشتریان، 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Lasting Benefits for a More Resilient Economy 
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