Ringmajanduse Foorum

Ringmajandus
• Ringmajandus on alternatiiv valitsevale
lineaarsele „võta-tee-viska ära“ tootmise
ja tarbimise majandusmudelile, mis vajab
suurt kogust võrdlemisi odavat materjali ja
sisendit ning toodab samas palju kasutud
jäätmeid.
• Ringmajandus vajab täielikku
süsteemimuutust ja innovatsiooni mitte
ainult tehnoloogiates, vaid ka
majandussüsteemis, ärimudelites,
ühiskonnas, finantseerimises ja
seadusandluses.

Allikas: worldwatch.org/circular-economy-sustainable/

Ringmajanduse rakendamise eeldused
Üleminek ringmajandusele eeldab 4 peamist eeldust:
1. Ajendite olemasolu (ressursside kallinemine, tarbimismentaliteedi
muutumine, tehnoloogiline areng, regulatiivne surve)
2. Oskused ja teadmised – ringmajanduse põhimõtete rakendamine ettevõtte
tasandil sh tootearendus/disain
3. Uued ärimudelid
4. Ettevõtete koostöö

Võimalused ringmajanduse edendamiseks Eestis?
• Eesti sobib hästi paljude ringmajanduse ärimudelite testpiirkonnaks
(piisavalt väike ja pandlik, sobiv ärikeskkond)
• Tugev IT sektor
• Ettevõtted on üldjuhul paindlikud ja kiiresti reageerivad (vajadus olla
globaalselt konkurentsivõimelised)
• Avalikul sektoril on suur võime mõjutada ringmajanduse lahenduste
edukust (hanked, toetused, seadusandlus)
• Ettevõtete koostöö ja initsiatiiv vajalik – ringmajanduse platvorm

Vajadus ettevõtetele suunatud
teabe- ja koostööplatvormi loomiseks
• Ringmajanduse põhimõtete rakendamine ettevõtetes eeldab erinevate osapoolte
vahelist pidevat teadmiste jagamist ja koostööd.
• Siiani on Eestis puudunud ühtne ringmajandust praktiseerivatele ettevõtetele suunatud
koostöö- ja teabevahetusvõrgustik, mis aitaks ettevõtetel vahendada teadmisi ja oskusi
ning teha aktiivset koostööd ettevõtjate jaoks oluliste osapooltega, sealhulgas
ametiasutustega.
• Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) on koondanud ettevõtteid ja
organisatsioone ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks juba üle
15 aasta.
• EKJA oma tegevuses ja läbi oma liikmete ühendab ettevõtteid, kelle jaoks on oluline
panustada ringmajandusse ning tagada seeläbi ettevõtlussektori, ühiskonna ja riigi
jätkusuutlikkus. See on ka põhjus, miks EKJA võttis initsiatiivi, et pakkuda ühist
koostööplatvormi kõikidele asjast huvitatud osapooltele Ringmajanduse Foorumi egiidi
all.

Ringmajanduse foorum - platvorm
ringmajandusest huvitatud
ettevõtetele
• MIS? Ringmajanduse Foorum on avatud teabevahetus- ja
koostööplatvorm, mille eesmärgiks on tõsta ettevõtete teadlikkust
ringmajandusest ja toetada üleminekut ringmajanduse
majandusmudelite üha laialdasemale rakendamisele.
• KELLELE? Foorum on suunatud eelkõige Eestis tegutsevatele
ettevõtetele, kes tunnevad huvi ringmajanduse põhimõtete
rakendamise vastu.

Ringmajanduse foorum - platvorm
ringmajandusest huvitatud
ettevõtetele
• KUIDAS? Ringmajanduse Foorum pakub avatud platvormi ettevõtetele ja teistele
osapooltele, et tutvustada ringmajandust ja selle rakendamise võimalusi ning eeldusi.
Selleks Foorum:
• Toob kokku Eesti ettevõtjaid ja teisi osapooli, kes tunnevad huvi ringmajanduse ja võimalike sellealaste koostöövõimaluste
vastu.
• Kogub ja jagab teavet ringmajanduse arengutest ja parimatest praktikatest.
• Korraldab regulaarseid teavitusüritusi ringmajandusega seotud teemade tutvustamiseks ja arendamiseks.
• Aitab ettevõtetel luua ja vahendada kontakte ringmajanduse ärimudelite rakendamiseks nii Eestis kui ka rahvusvahelisel
tasandil.
• Esindab Foorumiga liitunud ettevõtjaid nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes ringmajandusega seotud võrgustikes ja
töörühmades.
• Panustab riiklike strateegiate ja asjakohase õigusraamistiku loomisse, mis aitaks kaasa ringmajanduse paremale
rakendamisele.

• Foorumi töös osalemine eeldab liikmeks astumist.
• Lisainfo saamiseks vaata www.ekja.ee/et/ringmajandus

