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Кръгова икономика и устойчиво развитие: 
СЪВМЕСТИМОСТ между двете концепции

Двете понятия са сложни и с постоянно въздействие меж-
ду тях. Те зависят от геополитическия контекст, в който се 
развиват. Отговорът, свързан със съвместимостта на двете 
концепции, зависи от това как се разглеждат възможностите 
и предизвикателствата, които всяка от тях поставят пред нас, 
както и очакваните резултати. Можем да започнем с това, че 
двете концепции споделят общ произход и нещо, което можем 
да оприличим на обща цел.

Кръгова икономика и устойчиво развитие: 
ПРОИЗХОД

Произходът на двете концепции идва от глобалните промени, 
свързани с антропоцена, които са в основата на концепциите 
за устойчиво развитие и кръгова икономика (Sauvé, Bernard 
and Sloan, 2016). Стратегии на различни сътрудничества на 
различни дисциплини от природните, социалните науки, инже-
нерството и мениджмънта, позволиха да се оцени настоящото 
състояние на природата на нашата планета (Rockström, Noone и 
Iii, 2009).

Преди около половин век разбрахме, че живеем на планета 
с ограничени ресурси и че нивото на потребление вече е не-
устойчиво (Boulding, 1966). По-късно научихме, че въпреки 
ползите, които носи, индустриализацията е пагубна за здраве-
то на сухоземните екосистеми и на нашето общество (Carson 
2002, Ghisellini, Cialani и Ulgiati 2016). Още по-драматично беше, 
че като индустриално общество сме повлияли върху измене-
нието на климата за малко повече от един век (Crowley, 2000). 
Всички тези негативни планетарни промени, за които носим 
известна отговорност, поне по отношение на естествените 
пространства, предизвикаха нежелани последствия, които ни 
поставят в извънредна ситуация.

В отговор на това през 1987 г., по време на Световната комисия 
за околната среда и развитието на ООН, беше поставена кон-
цепцията за устойчиво развитие. Тя твърди, че е своеобразно 
„развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да 
прави компромис със способността на бъдещите поколения да 
посрещат собствените си нужди“ (WCED Bruntland Commission, 
1987). Това се превърна в политическа рамка за устойчиви 
практики в световен мащаб.

В същото време производителите от цял   свят експерименти-
рат с различни технологии, за да намалят въздействието на 
тяхната дейност върху околната среда. През 50-те години на 
миналия век бяха приложени стратегии за намаляване на „end 
of pipe“; през 70-те години се появиха стратегии за предотвра-
тяване на замърсяването; по-късно, в края на 70-те, началото 
на 80-те години, индустриалците положиха основите на това, 
което ще се превърне в централен въпрос на кръговата иконо-

мика: предоставяне на различни методологии, които да над-
хвърлят концепцията за края на живота (Stahel, 2016). Концеп-
цията на кръговата икономика превърна стария индустриален 
процес в творческа арена за ефективност и устойчивост.

Преглед на съвместимостта

Кръговата икономика и устойчивото развитие признават, че 
живеем на ограничена планета и двата подхода разглеждат 
като основна тема, това как сегашните и бъдещите поколения 
могат да удовлетворят своите нужди, но и да осигурят ресурс 
за бъдещите им нужди.

Процесите на устойчиво развитие предлагат стратегии за прос-
перитет на хората, като се има предвид защитата на околната 
среда (Отдел за целите на устойчивото развитие (DSDG, 2018), 
което не е задължително да оспорва настоящите икономически 
процеси. Въпреки това, кръговата икономика има за цел да 
предефинира отношенията между хората, стоките и материала, 
който те използват, като подобрява ефективността на ресурса и 
минимизира отпадъците (Geissdoerfer et al., 2017). Техните цели 
се различават по пространствени и времеви мащаби, но са 
съвместими от самото начало.

Въпреки че и двете концепции имат свои собствени предиз-
викателства и ограничения, ние работихме за проучване на 
тази съвместимост. Кръговата икономика работи в по-малък 
времеви и космически мащаб, като разглежда механизми за 
постигане на някои от целите на Програмата за устойчиво раз-
витие за 2030 г. (MGG, Millar, Mclaughlin и Börger, 2019).

Фигура 1. Връзка между целите на кръговата икономика (ЦК) 
и ЦУР (17 ЦУР с общо 169 цели). Патрик Шрьодер и Ал. (2019)

Патрик Шрьодер и. Ал. (2019 г.) дават ясен пример за взаимо-
връзката между практиките на кръговата икономика и ЦУР, 
илюстрирани на Фигура 1. Чрез техния анализ те успяха да 
докажат, че практиките на кръговата икономика могат пряко 
да допринесат за 21 ЦУР и да допринасят непряко за 28 допъл-
нителни цели. Те установиха, че най-важната връзка се отнася 
до ЦУР 6 (чиста вода и канализация), ЦУР 7 (чиста и достъпна 



 
35

енергия), ЦУР 8 (достоен труд и икономически растеж), ЦУР 12 
(отговорно потребление и производство) и ЦУР 15 (живот на 
земята).

Следователно тази кратка статия показва, че все още предстои 
важен път за намиране на решения на глобалните предизвика-
телства, пред които сме изправени. Тук ще проучим най-види-
мите и ясни връзки между кръговата икономика и устойчивото 
развитие, които доведоха до много промени в изследванията 
за устойчивост.

Например, много решения са генерирани от кръговата иконо-
мика, в която е възможно да се спре потока на промишлени 

отпадъци и едновременно с това да се регенерират естествени-
те цикли на планетата (Jeurissen 2000, Taylor, 2016). Представете 
си... можем ли да бъдем още по-креативни?

Интересът към анализиране на връзката между кръговата 
икономика и устойчивото развитие е да се изследва съвместно 
потенциала на регенеративната икономика да остане в гра-
ниците на планетата (Hobson, 2016), като си представя всички 
стратегии на растеж и разпад. Нуждаем се от по-бързи преходи 
за нова икономика, преди да отидем далеч отвъд границите на 
планетата и границите на нашето общество. Трябва да излезем 
от сегашната система и следващият раздел на тази книга ще 
вдъхнови дейности, деиствия и партньорства.
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