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DIFERENȚE ÎNTRE ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ECONOMIA LINEARĂ
Economia circulară este unul dintre cele mai noi concepte economice de pe piaţă, iar efectele sale
se văd deja în țările occidentale care au adoptat acest model. Cu principii simple, ce ţin în principal
de utilizarea eficientă a materiilor prime, dar şi a produselor finite pe care deja le deţinem,
economia circulară are drept scop o calitate a vieţii mai bună.
Economia liniară se bazează pe principiul „exploatezi-produci-arunci” (în engleză „take-makewaste”). Modelul liniar este construit pe ideea unor cantități mari de materiale și energie ieftine,
ușor accesibile. De asemenea, o parte a acestui model este programarea uzurii - conceperea unui
produs pentru a avea o durată limitată de viață pentru a încuraja consumatorii să cumpere unul
nou. Parlamentul European însă a solicitat măsuri de combatere a acestei practici.
Economia circulară se abate de la principiile economiei liniare și se bazează pe principiul
sustenabilității. În economia circulară ciclul de viață al unui produs este prelungit prin reparații sau
alte procese, iar atunci când acest lucru nu mai este posibil, produsul intră în circuitul reciclării,
pentru a lua circuitul de la capăt.
Principiul sustenabilității înseamnă că:
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Vom utiliza eficient toate resursele de care dispunem;
Se oprește exploatarea continuă de materie primă de care avem nevoie pentru a produce
ceea ce avem nevoie să producem;
Reutilizarea produselor finite este cea mai eficientă metodă de a proteja mediul
înconjurător pentru că poate fi prevenită mult mai ușor producerea unor cantități mari de
deșeuri;
Odată aplicat modelul economiei circulare, acesta are un impact pozitiv și asupra
societății, în contextul în care, potrivit specialiștilor, acest model conduce la crearea unor
noi locuri de muncă în domenii conexe producției de bunuri.

În economia circulară, noi, cetățenii avem de făcut 4 lucruri importante:
1. Să folosim mai eficient ceea ce avem deja;
2. Să reciclăm mai eficient;
3. Să ne oprim din a risipi ceea ce am produs;
4. Să ne oprim din exploatarea diverselor resurse naturale.

