Стислий виклад звіту The Circularity Gap Report 2019
Показник кругової економ ки у св т всього 9%,

Чотири кроки для заповнення
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ця тенденц я негативна.
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Обмеження глобального потепл ння до 1,5% можливе
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Це сприятиме встановленню ц лей

потепл ння в межах 1,5% Цельс ю проти до ндустр альної епохи
досяжна т льки в умовах кругової економ ки. Вектор кругового
розвитку та порядок д й щодо низьковуглецевих вид в палива
взаємно доповнюють та п дтримують одне одного. Створення
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Сприяти р вноправному навчанню та передач
знань.

енергоефективност

в дновлюваних джерел енерг ї, зменшення метану та уникнення

Це пришвидшить м жнародне розповсюдження ефективної

вирубки л с в. Шлях до низьковуглецевого майбутнього -

пол тики та практики кругової економ ки, стимулюючи

круговий.

розвиток загальносусп льної деї, яка допоможе розвинути
розум ння швидк сть сприйняття.

Можлив сть сп впрац реальна.
Покращення використання залишкових запас в - це можлив сть
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системних зм н. Об'єднаний обсяг матер ал в у поточному
використанн (господарськ запаси) в 10 раз в б льший, н ж р чне
споживання одноразових матер ал в. Ефективне використання
наявних запас в є ключовим фактором для досягнення ц лей
Паризької кл матичної угоди та сталого розвитку.
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Виробниче обладнання включає широкий спектр продукц ї, в д
автомоб л в та медичного обладнання до сонячних батарей.
Прогрес цифрових технолог й та розумного дизайну створюють
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Ми знаємо що робити.
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нематер альн позитивн насл дки. Нов стандарти прийняття
р шень принесуть нов можливост для процв тання технолог й в
межах планетарних кордон в. Перех д в д л н йної економ ки до
кругової

спов льнить

пог ршення

стану

середовища та зменшить соц альну нер вн сть.

навколишнього

Створити м жнародну д єву коал ц ю, яка буде
р зноман тною та всеосяжною.
Це об’єднає передов компан ї, уряди, громадськ орган зац ї
та науковц в для загального п двищення потенц алу та
можливостей, як
сусп льн потреби.

краще та стаб льн ше задовольняють

