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Cirkulär Ekonomi och internationell handel
Arbetet för ökad resurseffektivitet och en mer cirkulär ekonomi är starkt länkat
till internationell handel. Handel främjar ekonomisk tillväxt, vilket bland annat ökar
möjligheterna att investera i miljöinsatser och bidrar till att tillgängliggöra effektiv
miljöteknik i världen. Den stärker utvecklingen mot resurseffektivitet genom att skapa
storskaliga globala flöden, vilket möjliggör en mer kostnadseffektiv cirkulering av
material och produkter och att dessa kan hanteras där erfarenhet, kunnande och teknik
samt säkerhet är som bäst. Material och produkter har i många fall globala värdekedjor.
De tillverkas i ett eller flera länder, används i ett eller flera andra och blir avfall och
återvinns i ytterligare ett. Dagens handelsregelverk kan i många fall begränsa den fria
rörligheten och möjligheten att utvinna nya resurser ur avfall. För att ett resurseffektivt
flöde ska uppstå krävs att dessa geografiska handelshinder undanröjs. Det måste finnas
möjligheter för en produkt som är designad och producerad i ett land och som säljs i ett
annat land, att hanteras på ett resurseffektivt sätt.
I april 2019 publicerade Svenskt Näringsliv rapporten Cirkulär ekonomi för ett
konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige. En av slutsatserna som presenteras
i rapporten är: handelshinder kopplade till cirkulär ekonomi behöver analyseras och
åtgärdas. Det internationella perspektivet är avgörande i arbetet för cirkulär ekonomi, då
många material- och produktflöden är globala. Frihandel är en grundförutsättning, och
regelverk måste anpassas så att frihandeln värnas.

ICC Sveriges arbetsgrupp för cirkulär ekonomi
Internationella Handelskammaren (ICC) är världens största globala
näringslivsorganisation. Med företagsmedlemmar ifrån alla branscher, av alla
storlekar och i hela världen, utgör ICC det samlade näringslivets röst nationellt
och internationellt. I enlighet med vad som framgår i Svenskt Näringslivs rapport
så arbetar ICC Sveriges arbetsgrupp för cirkulär ekonomi utifrån ansatsen att det
internationella perspektivet är avgörande i arbetet för cirkulär ekonomi och att
arbetet mot en mer cirkulär ekonomi är starkt länkat till internationell handel.
Sett till ICC:s internationella räckvidd, branschöverskridande karaktär och roll som
det globala näringslivets samlade röst i flera internationella forum så som bland
annat FN, OECD, G20 och WTO har ICC:s medlemsföretag kommit fram till att deras
mest givande bidrag till utvecklingen av cirkulär ekonomi, inom ramen för deras
engagemang inom ICC Sverige, är att:

1.

Utifrån sina respektive verksamheter identifiera och beskriva
handelshinder kopplade till ökad resurseffektivitet och cirkulär
ekonomi samt sammanställa företagsexempel på framgångsrika
cirkulära affärsmodeller.

2.

Verka för att motsvarande arbete, punkt 1, genomförs globalt i
organisationen.

3.

Analysera utkomsten av arbetet i punkt 1 och 2 i syfte
att utveckla en global ICC-policy ämnad att använda i
organisationens främjandearbete för att nå handelsavtal, globala
överenskommelser och ta fram globala cirkulära standarder för
exempelvis design, upphandling, resursåterföring, återvinning och
reparation. Samt verka för ett globalt regelverk för att säkerställa
rätt hantering.

Arbetsgruppen leds av ordförande Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells. I
gruppen ingår även representanter ifrån nedan följande företag. Ansvarig kontakt för
gruppens arbete inom ICC Sverige är Henrik Blomqvist.

