
PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP   Số 56 (66) - Tháng 01 - 02/2021 8

Cơ hội chuyển đổi kinh tế tuần hoàn ở VN

Kinh tế tuần hoàn: Cơ hội 
và thách thức đối với Việt Nam
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Tóm tắt: 

Ngày nay, VN đang phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường, 
cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu. Đây là những yếu tố đã và đang ảnh 
hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của nước ta. Do đó, 

theo các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước để giải quyết các vấn đề trên thì nước ta 
phải chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính (hay còn gọi là kinh tế truyền thống) sang 
mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây là mô hình kinh tế phát triển bền vững đáp ứng được 
nhiều mục tiêu, bao gồm: ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển ở đầu ra, ứng 
phó với cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu.
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Abstract:
Today, Vietnam is facing many challenges in environmental pollution, resource 

depletion and climate change. These are factors that have been and are directly and 
seriously affecting the economic development of our country. Therefore, according to 
domestic and foreign economic experts, to solve the above problems, our country must 
transform from a linear economic model (also known as traditional economy) to circular 
economic model. This is a sustainable economic model that meets many goals, including: 
environmental pollution during output development, response to resource depletion and 
climate change.
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