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Reciclarea în cadrul economiei circulare nu poate fi văzută ca și același
mod în care a evoluat pe baza practicilor actuale, specifice unor fluxuri
predominant liniare.

Reciclarea deșeurilor este definită ca
orice operațiune de recuperare prin care
deșeurile materiale sunt reprocesate în
produse, materiale sau substanție, fie
pentru scopul lor originial sau pentru
alte scopuri.

Adoptarea unei strategii de economie circulară necesită mai multe schimbări
organizaționale și strategice. Privind arhitectura modelului de afaceri, inclusiv crearea
de valoare, propunerea de valoare, oferirea valorii și captarea valorii, sunt necesare
următoarele modificări:


➢

➢

➢

➢

creare de valoare - produsele trebuie realizate în procese specifice, cu materiale
reciclate și resurse specifice, care pot necesita nu numai capacități specifice, ci și
crearea de sisteme de logistică inversă și menținerea relațiilor cu alte companii și clienți
pentru a asigura închiderea buclelor de materiale.
propunere de valoare - produsele ar trebui să fie complet reutilizate sau reciclate sau
firmele ar trebui să se orienteze către sistemul de servicii-produs (PSS) și să vândă
performanțe legate de activitățile, procesele, resursele și capacitățile produselor
deservite.
oferirea valorii - vânzarea de produse sau servicii „circulare” poate necesita modificări
prealabile ale obiceiurilor clienților sau, dacă acest lucru nu este posibil, chiar
schimbări ale clienților.
captarea valorii - ar fi necesară o schimbare pentru a vinde servicii bazate pe produse
taxate în funcție de utilizarea acestora.

Clasificarea modelelor de afaceri circulare


Modelele de afaceri circulare pot fi clasificate în funcție de poziția lor pe trei faze
distincte:

➢

Crearea de valoare înainte de utilizarea produsului (concentrarea pe calitatea
materialelor care urmează să fie utilizate în procesul de fabricație),

➢

În timpul utilizării produsului (într-unul sau mai multe cicluri de utilizare dacă
produsul este refolosit) sau

➢

Crearea de valoare în urma utilizării produsului (prin recuperarea materialelor în
scopuri viitoare).



Poziția acestor modele de afaceri în funcție de durata de viață a produsului are, de asemenea,
consecințe asupra dinamicii valorice desfășurate.

➢

În timpul fazelor de pre-utilizare și de utilizare, modelele de afaceri circulare vizează în
primul rând să păstreze valoarea: în faza de pre-utilizare, prin proiectarea de produse de
lungă durată sau produse în care materialele să poată fi ușor recuperate și reprocesate pentru
o utilizare viitoare; în faza de utilizare, oferind servicii care vizează prelungirea duratei de
utilizare a produselor.

➢

În timpul fazei de utilizare, modelele de afaceri circulare se pot concentra și asupra
strategiilor care vizează optimizarea valorii, prin maximizarea utilizării produsului (adică
prin practici de partajare).

➢

În cele din urmă, în timpul fazei de post-utilizare, modelele de afaceri circulare se pot
concentra pe recuperarea valorii - adică dezvoltarea operațiunilor de inversare a
obsolescenței materiale.



Tipologia modelelor de afaceri circulare



În literatura de specialitate sunt identificate si descrise 10 tipuri de modele circulare:

1.

reciclarea în buclă închisă;

2.

de la produs la serviciu;

3.

personalizarea produselor sau serviciilor;

4.

dowcycling;

5.

upcycling;

6.

fidelizarea consumatorului;

7.

design modular;

8.

simbioza industriala;

9.

producția locală ;

10.

colectarea deșeurilor.

Tabelul 2. Principiile economiei circulare vs principiile economiei liniare
Caracteristicile fluxului de

Economia liniara

Economie circulara

resurse
Tipul resursei

Resurse finite

Resurse regenerabile→bucla de
regenerare

Intensitatea resurselor

Resurse intensive

Resurse eficiente →bucla de
ingustare

Viteza de circulatie

Viteza rapida

Viteza lenta → bucla de
incetinire

Intensitatea utilizarii

Intensitate scazuta

Intensitate inalta →bucla de
intensificare

Intensitatea

resurselor Materializat

intangibile

→bucla

Dematerializat

de

dematerializare

Numarul de cicluri de viata

Ciclu de viata unic

Cicluri

de

viata

multiple

→bucla in cascada
Directie

Liniara

Circulara →bucla inchisa

Sursa: Mouazan, E. Managing Circular Business Models : Essays on Customer Value Creation,
Dynamic Capabilities and Value Networks in the Circular Economy, 2019

Reciclarea se află la baza pachetului Comisiei
privind deșeurile și economia circulară.



https://www.youtube.com/embed/HEZkaLvxldk

Reciclare: buclă deschisă versus buclă
închisă


Ambele sunt importante pentru economia circulară, dar buclă închisă este mai
eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

Reciclare în buclă (circuit) deschisă

Reciclare în buclă (circuit) deschisă


Reciclarea în bucla deschisa este orice proces de reciclare în care materialele
reciclate sunt transformate atât în materii prime noi, cât și în deșeuri. În mod
obișnuit, materialele reciclate prin reciclare în buclă deschisă continuă să fie
utilizate în scopuri diferite de scopul lor anterior, pre-reciclat. Aceasta înseamnă că
intrarea în procesul de reciclare este convertită într-o nouă materie primă, care
poate fi utilizată ca intrare într-un alt proces de fabricație.



Procesele de reciclare în buclă deschisă implică, de obicei, prelucrarea diferitelor
tipuri de produse din material similar și modifică proprietățile materialului în sine
(prin căldură, reacții chimice sau strivire fizică). Reciclarea în buclă deschisă este
adesea asociată cu o degradare a materialului reciclat și cu o pierdere a materialelor
atașate care nu sunt reciclate (cum ar fi etichetele sticlelor și adezivii).



Reciclarea în buclă deschisă este denumită și reciclare sau reprocesare.Programele
guvernamentale de reciclare sunt de obicei procese de reciclare în buclă deschisă.
Atunci când consumatorii cumpără produse manufacturate de unică folosință,
materialele utilizate pentru dezvoltarea acestor bunuri ies din lanțul de
aprovizionare al companiei care a produs bunurile. Atunci când aceste bunuri sunt
reciclate, ele sunt combinate cu produse similare care conțin diverse materiale,
altele decât materialul reciclabil dorit, rezultând deșeuri.

Reciclare în buclă (circuit) închisă

Reciclare în buclă (circuit) închisă


Reciclarea în buclă închisă se concentrează pe sustenabilitatea lanțului de aprovizionare. Sistemele cu
circuit închis sunt dezvoltate astfel încât toate materialele din produsele fabricate să poată fi reciclate,
de obicei pentru a fi utilizate în același tip de produs. Pentru reciclarea în buclă închisă, procesul de
fabricație este de obicei conceput ținând cont de reciclare. Reciclarea cutiilor de aluminiu este un
exemplu de proces de reciclare în circuit închis, deoarece aluminiul poate fi reciclat pentru a forma
cutii noi cu o degradare redusă a materialului sau crearea de deșeuri.Reciclarea în buclă închisă este
obișnuită în industriile specializate, cum ar fi industria calculatoarelor și a bateriilor, care utilizează
bunuri scumpe sau complexe care nu pot fi defalcate cu ușurință post-consum în materiale constitutive.



Reciclarea în circuit închis se concentrează pe aducerea produselor înapoi la compania sau industria de
producție, astfel încât acestea să poată fi reutilizate sau recondiționate fără pierderi de material. Dell,
lider în reciclare și proiectare de produse având în vedere reciclabilitatea, este o companie cunoscută
pentru procesele de reciclare în circuit închis. Dell se concentrează pe proiectarea produselor lor pentru
a minimiza utilizarea adezivilor pentru a reduce pierderile și a crea mai puțină degradare a materialelor
în timpul procesului de reciclare.Indiferent de materialele pe care trebuie să le reciclați, sortarea este
importantă pentru un rezultat final superior. General Kinematics are soluții de reciclare (atât pentru
procesele de reciclare în buclă deschisă, cât și pentru cele închise) pentru a vă crește puterea de sortare.

Reciclare în buclă (circuit) închisă


Temarry Recycling, situat la aproximativ 40 de mile est de San Diego, CA în Tecate,

Mexic, este un exemplu excelent de ceea ce se poate realiza cu reciclarea în buclă închisă
a solvenților industriali uzați. Temarry combină distilarea cu solvenți, transformarea
deșeurilor în energie și tratarea apei într-un proces de reciclare în buclă închisă pentru a
oferi „Reciclare adevărată” pentru solvenți industriali, solide organice și deșeuri

periculoase pe bază de apă. Pentru generatoarele de deșeuri periculoase situate în vestul
Statelor Unite, acest lucru oferă mai multe beneficii, inclusiv: 1. O reducere a distanței de
transport a fluxului de deșeuri. Cele mai apropiate cuptoare de ciment care utilizează
deșeuri periculoase ca combustibil alternativ sunt situate în Kansas, Missouri și Carolina

de Sud. 2. Aceasta reprezintă o reducere extraordinară a amprentei de carbon (footprint).
Cu distanța de transport redus, pot fi realizate economii de costuri. 3. O reducere a
răspunderii „de la leagănul la mormânt”. Temarry este un exportator autorizat EPA de
deșeuri periculoase.

Extinderea duratei de viata a produselor

Remesh: economia socială dă o a doua viață
bannerelor și o viață mai bună pentru angajați
Remesh este un atelier de afaceri socio-profesional cu impact asupra mediului.Majoritatea angajaților sunt
femei din medii defavorizate (precum minorități, victime ale violenței domestice și mame singure), din cauza
cărora se confruntă cu stigmatizarea publică și cu multiple dificultăți în a deveni sigure din punct de vedere
financiar. În fiecare an, Remesh sprijină cinci sau șase angajați vulnerabili printr-un program de integrare de
doi ani, oferindu-le acces la formare personalizată care le dezvoltă abilitățile sociale și profesionale. Angajații
din programul de integrare în muncă sunt angajați nu pentru competența lor tehnică sau experiența de lucru,
ci mai degrabă pentru că sunt cu adevărat motivați să revină pe drumul cel bun. Atelierul are, de asemenea, un
model de afaceri al economiei circulare care are efecte pozitive asupra mediului: promovează consumul
responsabil și producerea unui material plastic care, fără o soluție de reciclare, ajunge de obicei să fie o
amenințare pentru mediu. Materialul primar folosit este PVC-ul din bannere. Ei refolosesc bannere și rețele
publicitare pentru a face produse noi utile.


https://remesh.ro/

sau

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/remesh-social-economy-gives-second-life-mesh-

banners-and-better-life-employees

Recuperarea resurselor si extinderea duratei de viata
a produselor

Ateliere Fara Frontiere


Ateliere Fara Frontiere, o organizatie care, de mai bine de 6 ani, dezvolta
diverse tipuri de afaceri sociale in Romania.



Un atelier de reconditionare a echipamentelor IT, in majoritate
calculatoare si laptopuri.



In atelierul de reconditionare IT lucreaza oameni defavorizati, care sunt
ajutati sa invete o noua meserie si sa se reintegreze social. Pe langa acest
beneficiu solidar, atelierul AFF reda utilizarii sute de computere si laptopuri,
extinzandu-le astfel durata de viata. Multe dintre acestea sunt oferite
scolilor sau bibliotecilor de la sat, pentru a asigura sanse egale de educatie
copiilor din medii defavorizate. Parte din echipamentele reconditionate
sunt vandute, pentru a sustine economic activitatea atelierului.
https://www.atelierefarafrontiere.ro/

Concluzii


Reciclarea recuperează resurse prețioase și reduce impactul asupra mediului



Buclă închisă este mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor decât buclă
deschisă



Reciclarea oferă oportunități multiple de a fi inovatoare în producerea de produse
mai ecologice

Mulțumesc pentru atenție!
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