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Зварич І. Я. Детермінанти формування глобальної інклюзивної циркулярної економіки
Транзитивний шлях переходу з лінійної до циркулярної економіки позначається зміною позиціонування глобальних ризиків з року в рік, що і визна-
чають детермінанти такої зміни. Так, основними ризиками на 2020 р. Світовим економічним форумом визначені ті, що пов’язані з навколишнім 
середовищем та займають перші позиції в рейтингу упродовж трьох останніх років (зокрема, у 2019 р. найвпливовішим був ризик екстремальних 
погодних явищ). Поступове зростання усвідомлення цього ризику привело до зміни настроїв як виробників, так і споживачів. Експерти оціни-
ли зміну клімату як основний ризик 2019 р., що випереджає збитки від кібератак, фінансової нестабільності та тероризму. Таким чином, для 
пом’якшення цього ризику у 2020 р. світовою бізнес-спільнотою запропоновано імплементувати циркулярні «конструкції», зменшуючи викори-
стання ресурсів і надаючи пріоритет низьковуглецевим матеріалам. Потенційні наслідки переходу до циркулярної економіки стосовно викидів 
парникових газів суттєві, і досягнути їх можна головним чином за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів; збільшення терміну 
корисного використання будівель та активів; збільшення переробки та повторного використання та абсолютного скорочення використання 
первинної сировини. Зниження інтенсивності видобутку матеріалів, стійке використання земель та реабілітація, захист екосистем, ефектив-
ність використання ресурсів та відновлюваних джерел енергії – все це пов’язано з концепцією циркулярної економіки, яка допоможе зберегти 
природний капітал. Таким чином, циркулярна економіка може розглядатися як ефективна стратегія сприяння пом’якшенню зміни клімату.
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Zvarych I. Ya. Determinants of the Formation of a Global Inclusive Circular Economy
The transitive path of transition from linear to circular economy is marked by a change in the positioning of global risks from year to year, which is strictly 
defined by the determinants of such a change. Thus, the main risks for 2020 according to the World Economic Forum are those related to the environment and 
occupy the first positions in the ranking for the last three years (in particular, in 2019, the most influential was the risk of extreme weather events). A gradual 
increase in awareness of this risk has led to a change in the moods of both manufacturers and consumers. Experts assessed climate change as the main risk in 
2019, ahead of losses from cyberattacks, financial instability and terrorism. Thus, in order to mitigate this risk in 2020, the global business community proposed 
to implement circular «constructions», reducing the use of resources and prioritizing low-carbon materials. The potential consequences of the transition to a 
circular economy regarding greenhouse gas emissions are significant, and they can be achieved mainly by increasing the efficiency of resource use; increasing 
the useful life of buildings and assets; increase in processing and reuse and absolute reduction of the use of primary raw materials. Reducing the intensity of 
materials production, sustainable land use and rehabilitation, protection of ecosystems, efficiency of the use of resources and renewable energy sources – all 
this is related to the concept of a circular economy that will help preserve natural capital. Thus, a circular economy can be seen as an effective strategy to help 
mitigate climate change.
Keywords: global inclusive circular economy, circularity, global ecological risks, inclusive growth.
Fig.: 2. Tabl.: 3. Bibl.: 18.
Zvarych Iryna Ya. – D. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of International Economics, West Ukrainian National University  
(11 Lvivska Str., 46009, Ukraine)
E-mail: irazvarych@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5155-540X
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2113655/iryna-yaroslavivna-zvarych/
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720533275

Експлуатація природних ресурсів прискорюєть-
ся в умовах їх скорочення, водночас люди ге-
нерують постійно зростаючі потоки відходів та 

забруднювальних речовин. Глобальне використання 
ресурсів зросло з 23,7 млрд т у 1970 р. до 70,1 млрд т  
у 2010 р., у той час як глобальне населення зросло 

майже вдвічі, а економіка збільшилася втричі. Світо-
ве використання населенням ресурсів на душу насе-
лення збільшилося із 7 т у 1970 р. до 10 т у 2010 р., що 
свідчить про покращення рівня життя (купівельної 
спроможності) в багатьох країнах. Однак у світовому 
масштабі у 2010 р. було зібрано 11,2 млрд т муніци-
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пальних відходів, приблизно 2 т для кожної людини 
на планеті, та, як очікується, буде створено аналогіч-
ну кількість незібраних відходів. 

Екологічна межа планетарних кордонів пере-
йдена, і людство ризикує отримати повну дестабілі-
зацією геологічних умов, від яких залежить наше сус-
пільство. Разом із тим, зростаюче використання ре-
сурсів для багатьох людей зміцнило соціальні основи, 
доходи та добробут. Однак довгострокове благопо-
луччя людей залежить від здорового навколишнього 
середовища, забезпечуючи ресурси, необхідні для 
задоволення основних потреб людини, включаю-
чи доступ до чистої води, продуктів харчування та 
укриття. Попри це видобуток ресурсів і виробництво 
відходів досягли такого рівня, що призводять до без-
прецедентної деградації навколишнього середовища, 
зміни клімату та забруднення, тим самим порушуючи 
основні права та потреби людини. 

Зміна клімату є глобальною проблемою, спри-
чиненою колективними діями, і, як і всі подібні 
проблеми, вирішити її буде надзвичайно склад-

но. З 1880 р. по 2012 р. середня глобальна темпера-
тура зросла на 0,85 °C. Океани потепліли, кількість 
снігу та льоду зменшилась, а рівень моря підвищився. 
З 1901 р. по 2010 р. середньосвітовий рівень моря під-
нявся на 19 см, коли океани розширилися через по-
тепління та танення льоду. Об’єм морського льоду в 
Арктиці зменшувався протягом кожного наступного 
десятиліття з 1979 р., втрачаючи 1,07 × 106 км² льоду 
на десятиліття. 

Практика обмеження глобального потепління 
до 1,5 °C вимагатиме «швидких і далекосяжних» пе-
реходів у землю, енергетику, промисловість, будівлі, 
транспорт і міста. Глобальні чисті викиди вуглекис-
лого газу (СО2) повинні знизитися приблизно на 45% 
порівняно з рівнем 2010 р. до 2030 р., досягнувши 
«чистого нуля» приблизно до 2050 р. Це означає, що 
будь-які залишки викидів повинні бути збалансовані 
шляхом виведення СО2 з повітря.

До 1995 р. країни розпочали переговори щодо 
посилення глобальної реакції на зміну клімату і через 
два роки прийняли Кіотський протокол, який юри-
дично зобов’язує розвинені країни-учасниці скорочу-
вати викиди. Перший період зобов’язань Протоколу 
розпочався у 2008 р. і закінчився у 2012 р. Другий 
період зобов’язань розпочався 1 січня 2013 р. і закін-
чився у 2020 р. Зараз є 197 Сторін Конвенції та 192 
Сторони Кіотського протоколу.

На 21-й конференції Сторін у Парижі 2015 р. 
Сторони Рамкової конвенція ООН про зміну клімату 
(РКЗК ООН) досягли важливої угоди щодо бороть-
би зі зміною клімату та прискорення й активізації дій 
та інвестицій, необхідних для сталого майбутнього з 
низьким рівнем вуглецю. Паризька угода ґрунтується 
на Конвенції та – вперше – об’єднує всі країни спіль-
ною справою в докладанні амбітних зусиль для бо-

ротьби зі зміною клімату та адаптації до його наслід-
ків, при цьому надається посилена підтримка щодо 
надання допомоги країнам, що розвиваються [1–4]. 
Як така угода визначає новий курс у глобальних зу-
силлях щодо клімату. Основна мета Паризької угоди –  
посилити глобальну відповідь на загрозу зміни клі-
мату, не допустити підвищення глобальної середньої 
температури більше 2 °C (бажано – не більше 1,5 °C) 
порівняно з доіндустріальним рівнем.

У день Землі, 22 квітня 2016 р., 175 світових 
лідерів підписали Паризьку угоду в штаб-квартирі 
ООН у Нью-Йорку. Це була найбільша кількість кра-
їн, які коли-небудь підписали міжнародну угоду за 
один день. Зараз існує 186 країн, які ратифікували 
Паризьку угоду. 23 вересня 2019 р. Генеральний се-
кретар ООН Антоніу Гутерреш скликав саміт з пи-
тань клімату для об’єднання світових лідерів урядів, 
приватного сектора та громадянського суспільства 
для підтримки багатостороннього процесу приско-
рення кліматичних дій та амбіцій. Саміт зосередився 
на ключових секторах, де дії можуть мати найбільше 
значення, – важка промисловість, природокористу-
вальні рішення, міста, енергетика, стійкість і кліма-
тичне фінансування [11–16]. 

Вагомий внесок у розробку теоретико-методо-
логічних основ формування циркулярної економіки 
зробили М. Браунгарт, Ж. Даджайн, Ф. Деккер, С. 
Інгебрігтсен, Дж. Крамер, А. Крисоватий, Г. Кротова,  
В. Макдонауф, О. Якобсен.

Метою статті є відображення детермінантів 
формування глобальної інклюзивної циркулярної 
економіки.

У 2007 р. Нобелівську премію миру було при-
своєно колишньому віце-президенту США 
Альберту Гору спільно з Міжурядовою групою 

експертів з питань змін клімату за їх зусилля зі ство-
рення та розповсюдження знань про техногенні змі-
ни клімату з вини людини та закладання основ для 
заходів, які є необхідні для протидії таким змінам.

За даними World Economic Forum Global Risks 
Report 2019, існує п’ять категорій ризиків [13; 14]:

1) економічні;
2) екологічні;
3) геополітичні;
4) суспільні;
5) технологічні. 
Екологічні ризики стоять на вершині цього рей-

тингу вже 3 роки. Екстремальні погодні події є ризи-
ком, характерним для 2019 р., що відображає всі по-
вені, посухи, пожежі та шторми. Ці події в основному 
є наслідком збільшення середньої глобальної темпе-
ратури планети. За прогнозами, потенційно темпера-
тура може піднятися на 5 °C до 2100 р., зі збільшен-
ням на 1,5 °C до 2040 р.

Втім, після Паризької угоди не досягнуто зна-
чного прогресу та консенсусу щодо екологічної по-
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літики. Тому залишається багато питань, що стосу-
ються пом’якшення кліматичних змін. Залишається 
серйозною проблемою і біорізноманіття. Глобальне 
захоронення та переробка відходів також є екологіч-
ними ризиками та загрозами. Китай вже не приймає 
більшу частину світових відходів і пластика (які по-
винні бути майже ідеально чистими), що спричиняє 
серйозні проблеми з поводженням з відходами для 
багатьох західних країн, які ігнорують ці проблеми. 
Тому США відправили 30% своєї пластмаси на сміт-
тєзвалище, оскільки не можуть розраховувати на Ки-
тай як на імпортера відходів. 

Цілком імовірно, що екологічні ризики будуть 
збільшуватися як за частотою, так і за серйозністю. 
Крім інших наслідків, ці зміни сильно вплинуть на 
глобальні ланцюги вартості, послабивши їх загальну 
стійкість. Так, перебої у виробництві та доставці то-
варів зросли до 29% з 2012 р., особливо в Північній 
Америці – через урагани та пожежі, що є вагомим ар-
гументом для компаній, які зобов’язані розробляти 
стратегії пом’якшення зміни клімату, що, своєю чер-
гою, викликають приплив «стійких» інвестицій [1–3]. 

Основними ризиками у 2020 р. були ризики, 
пов’язані з навколишнім середовищем. Не-
залежно від економічного чи соціального 

статусу зміни клімату впливають на всіх. Згідно з да-
ними звіту World Economic Forum Global Risks Report 
2019 основними ризиками для світової економіки з 
точки зору їх вірогідності та потенційного впливу на 
2020 р. є такі (табл. 1, рис. 1) [12–14]. 

Таблиця 1 

Екологічні ризики за імовірністю та впливом  
станом на 2019 р.

Основні глобальні  
ризики за вірогідністю

Основні глобальні  
ризики за впливом

1 Екстремальна погода 1 Втрати від зміни  
клімату

2 Втрати від зміни 
клімату 2 Зброя масового  

знищення

3 Стихійні лиха 3 Втрата  
біорізноманіття

4 Втрата  
біорізноманіття 4 Екстремальна погода

5 Людські екологічні 
катастрофи 5 Водні кризи

Джерело: складено на основі [12–14].

За даними Всесвітнього економічного форуму, 
це більше, ніж ми можемо собі уявити. У звіті ствер-
джується, що, серед багатьох інших, стихійні лиха 
стають все інтенсивнішими та частішими. Хоча може 
бути складно екстраполювати, як екологічні ризики 
можуть спричинити неприємності для світової еко-
номіки та фінансової системи. Якщо світ повинен 

дотримуватися межі 2 °C глобального потепління, як 
це визначено в Паризькій угоді, то значну кількість 
запасів нафти, газу та вугілля потрібно залишити 
недоторканими, що призведе до втрати приблизно  
1–4 трлн дол. для світової економіки. Відповідно зрос-
тання усвідомлення цього ризику привело до зміни 
настроїв виробників та частково споживачів [12–14].

Експерти оцінили зміну клімату як основний 
ризик 2019 р., що випереджає збитки від кібератак, 
фінансової нестабільності та тероризму, проводячи 
серйозні паралелі з результатами тогорічного гло-
бального звіту про ризики. Ці зростаючі проблеми 
є обґрунтованими, адже 2017 р. був найдорожчим за 
рік при стихійних лихах, з 344 млрд дол. США гло-
бальних економічних втрат [7–10]. 

Зрозуміло, що екологічні проблеми, з якими ми 
стикаємося, починають мати все реальніший 
вплив. Незважаючи на зростаючу обізнаність 

та попередні дії, такі як розпорядження викопним 
паливом, Глобальний звіт про ризики підкреслює, що 
для зменшення ризиків потрібно зробити багато кро-
ків, які, зокрема, передбачають реакцію урядів протя-
гом наступного десятиліття на глобальні економічні 
та екологічні виклики (рис. 2).

Для пом’якшення наслідків зміни клімату бізне-
су та суспільству загалом необхідно [12–14]:

1. Подовжити термін експлуатації продукту 
та підвищити інтенсивність його використання.

Йдеться про те, щоб максимально використо-
вувати існуючі продукти з повторним або спільним 
його використанням. Як результат – етапне скоро-
чення викидів у ланцюгу вартості. У сукупності ці 
стратегії становлять близько чверті циркулярного 
потенціалу пом’якшення наслідків у європейських га-
лузях промисловості.

2. Посилити утилізацію, щоб використовува-
ти відходи як ресурс.

Приблизно половина потенціалу для цирку-
лярного зменшення наслідків у європейських галу-
зях промисловості полягає у використанні відходів 
як ресурсу. Надаючи відходи назад у фазу перероб-
ки циркулярного ланцюга доданої вартості, викиди 
з фаз «забрати й обробити» можна зменшити, адже 
для переважної більшості продуктів і матеріалів, які 
ми використовуємо, їх виробництво з первинних ма-
теріалів дає набагато більші викиди парникових газів, 
ніж їх виготовлення з вторинних матеріалів.

3. Циркулярна конструкція → зменшення вико-
ристання матеріалів.

Полегшені вироби додають ще чверть до цир-
кулярного потенціалу пом’якшення наслідків у євро-
пейській промисловості, що вимагає зміни дизайну 
виробу [12–14].

4. Циркулярна конструкція → пріоритет низь-
ковуглецевим матеріалам.
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Рис. 1. Поширення глобальних екологічних ризиків
Джерело: побудовано на основі [12–14].

Рис. 2. Глобальні екологічні ризики
Джерело: побудовано на основі [12–14].

Ще одна перспективна стратегія, яка поки що 
не вивчена, замінює вуглецевомісткі мате-
ріали на низьковуглецеві та потенційно біо-

логічні альтернативи. Що стосується біомаси, то вико-
ристання її матеріальних властивостей є більш ефек-
тивною стратегією пом’якшення наслідків, ніж вико-
ристання її як відновлюваного джерела енергії [12–14].

До 2030 р. світ має на меті досягти 17 цілей ста-
лого розвитку ООН [17]. Деякі з них мають міцний 
зв’язок між циркулярними практиками та відобража-
ють прямий безпосередній зв’язок, зокрема:

 SDG 6: забезпечення доступності та сталого 
управління водними ресурсами та санітарією 
[18]: такі практики, як дрібне очищення води, 
стійка санітарія, очищення стічних вод, по-
вторне використання та переробка води, від-
новлення поживних речовин, системи біогазу 
тощо можуть допомогти розширити доступ 
до безпечної питної води та справедливої са-
нітарії, зменшити забруднення та поліпшення 
якості води.
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 SDG 7: забезпечення доступу до недорогих, 
надійних, стійких і сучасних джерел енергії 
для всіх [18]: системи відновлюваної енергії,  
у т. ч. малі технології біомаси та біопаливо дру-
гого покоління, відновлення енергії (тепла) та 
покращене використання в промислових сис-
темах (наприклад, промисловий симбіоз) –  
усе це сприяє досягненню цієї мети.

 SDG 8: сприяння поступальному, всеохоплю-
ючому та сталому економічному зростанню, 
повній і продуктивній зайнятості та гідній 
праці для всіх: нові циркулярні бізнес-моде-
лі є головним потенційним джерелом підви-
щення ефективності та використання ресур-
сів, валоризації відходів та зелених робочих 
місць. Різні інші дослідження показали, що 
реалізація циркулярної економіки є багато-
мільйонною євроможливістю в усьому світі, 
щорічна чиста вигода від яких складе 1,8 трлн 
євро лише в ЄС до 2030 р. [17].

 SDG 12: забезпечення переходу до раціональ-
них моделей споживання та виробництва: 
практична імплементація циркулярної еко-
номіки – це відрив економічної діяльності від 
використання ресурсів та пов’язаних з цим 
впливів на навколишнє середовище та сус-
пільство, що також є основою цієї мети. Важ-
ливо, що ця мета є важливим фактором для 
досягнення більшості інших цілей, що робить 
непрямий вплив ще глибшим [17].

 SDG 15: захист і відновлення екосистем суші 
та сприяння їх раціональному використанню, 
раціональне лісокористування, боротьба з 
опустелюванням, припинення та повернен-
ня назад (розвертання) процесу деградації 
земель та зупинка процесу втрати біорізно-
маніття: основою практики циркулярної еко-
номіки є відновлення природного капіталу. 
Це передбачає прийняття стійких і відновлю-
вальних сільськогосподарських та агролісо-
меліоративних методів, які охоплюють і за-
хищають біорізноманіття та повертають біо-
логічний матеріал назад у ґрунти як поживні 
речовини –  практики, які є основними для 
відновлення наземних екосистем [17; 18].

Нинішня лінійна модель, що витрачає ресур-
си, виснажує природний капітал Землі та 
збільшує пов’язаний з цим тиск на екосис-

теми Землі та їх поглинальну здатність, необхідну 
для виживання людини, вносить незворотні та не-
безпечні зміни в середовище та клімат. Експлуатація 
природних ресурсів часто пов’язана із втратою біо-
різноманіття, а також забрудненням води та ґрунту. 
Виснаження озону та хімічне забруднення вплива-
ють на здатність екосистем підтримувати життя в 
різних формах. 

Захист навколишнього середовища є пріорите-
том глобальної політики Європейського інвестиційно-
го банку, який, безперечно, матиме користь від зміщен-
ня в бік циркулярності [5; 6]. Зниження інтенсивності 
видобутку матеріалів, стійке використання земель та 
реабілітація, захист екосистем, ефективність вико-
ристання ресурсів і відновлюваних джерел енергії –  
все це пов’язано з концепцією циркулярної економіки, 
яка допоможе зберегти природний капітал. 

Зміна клімату – це лише одна з багатьох сер-
йозних екологічних проблем, яка має вплив на 
людський розвиток. Зменшення викидів пар-

никових газів (ПГ) для боротьби зі змінами клімату є 
однією із найважливіших цілей політики ЄС, що взяв 
на себе зобов’язання переходу на низьковуглецеві ва-
ріанти виробництва для стримування глобального 
потепління нижче 2 °C [12–14].

Потенційний вплив переходу до циркулярної 
економіки на викиди парникових газів є суттєвим  
і досягається, головним чином, за рахунок підвищен-
ня ефективності використання ресурсів, збільшення 
терміну експлуатації будівель та активів, збільшення 
переробки, повторного використання та абсолютно-
го скорочення використання первинної сировини. 
Таким чином, циркулярна економіка може розгляда-
тися як ефективна стратегія сприяння пом’якшенню 
зміни клімату.

СОТ може відіграти важливу роль у підтримці 
нових систем, що мінімізують виробництво відходів 
і які у своєму виробництві постійно використовують 
багато ресурсів. Важливо, щоб члени організації ско-
ристалися інструментарієм організації для підтримки 
циркулярної економіки і, таким чином, зробили свій 
внесок у зменшення екологічних ризиків і посилення 
кліматичних дій. Проактивні, перспективні торго-
вельні підходи є ключовими елементами скоордино-
ваних та ефективних рішень для управління цими ри-
зиками. Так, торгівля може допомогти зменшити не-
сприятливий вплив кліматичних змін на продовольчу 
безпеку. Згідно з одним із досліджень, недоїдання, 
спричинене збільшенням цін на врожаї, пов’язаним із 
кліматом, було б на 15% вище серед домогосподарств 
у певних частинах світу, якби торгівля припинилася, а 
не вільно протікала. Також торгівля може допомогти 
країнам отримати доступ до товарів і послуг, необхід-
них для вирішення нагальних екологічних проблем. 
Дослідження СОТ показало, що якби 18 великих кра-
їн усунули бар’єри, які вони ставлять перед імпортом 
екологічних товарів, то вони змогли б імпортувати 
на 63% більше енергоефективного освітлення, на 23% 
більше обладнання для вітроенергетики та на 14% 
більше обладнання для сонячної енергії.

Скорочення відходів шляхом повторного та 
спільного використання, ремонту, реконструкції, 
реконструкції та утилізації є доступною практикою, 
проте не вважалася широко необхідною в засто-
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суванні. Усвідомлення такої потреби підсумоване 
поняттям «циркулярної економіки», що мінімізує 
створення відходів та шкідливих побічних продуктів, 
утримуючи продукти, обладнання та інфраструктуру 
довше у використанні, збільшуючи продуктивність 
як соціальну мету, а не лише економічну. Спільний 
діалог СОТ – ООН відіграє важливу роль у сприянні 
цілеспрямованій дискусії з цього питання, зокрема 
щодо цілей ефективності та сталого розвитку, які ле-
жать в основі циркулярної економіки: 
 правила СОТ не обмежують можливості уря-

дів сприяти сталому розвитку не в останню 
чергу за допомогою стратегій циркулярної 
економіки. Ці правила дають членам ЄС до-
статньо простору для досягнення екологічних 
та інших цілей політики, зберігаючи при цьо-
му протекціонізм. Протягом останніх двох 
десятиліть у системі врегулювання суперечок 
СОТ було випробувано декілька заходів, що 
стосуються довкілля. Ці заходи спрямова-
ні на досягнення різноманітних цілей полі-
тики – від зменшення ризиків для здоров’я, 
пов’язаних із повторно завантаженими ши-
нами, до контролю забруднення повітря. Ці 
суперечки підтвердили, що члени Організа-
ції можуть застосовувати екологічні заходи, 
навіть такі, що обмежують торгівлю. Але ці 
заходи повинні відповідати певним умовам, 
щоб забезпечити їх відповідність меті, а не 
вживати їх з протекціоністських міркувань. 
Згідно зі статтею 20 ГАТТ, відомою як «За-
гальні винятки», давно визнано, що коли захід 
необхідний для навколишнього середовища 
чи здоров’я громадян країни, він може збері-
гатися за умови справедливого застосування;

 сприяння прозорості та спонсорська полі-
тика. Екологічна база даних СОТ показує, 
що широкий спектр торговельних заходів 
впливає на ключові заходи, що лежать в осно-
ві циркулярної економіки, – від повторного 
використання та ремонту до реконструкції, 
переробки та екодизайну. З усіх торгових за-
ходів, пов’язаних з цією діяльністю, що міс-
тяться в базі даних, 44% складаються із за-
ходів державної підтримки, 28% – технічних 
регламентів та процедур оцінки відповідності, 
а 22% – із заборон та ліцензійних вимог; інші 
заходи складають решту. Багато з цих заходів 
активно підтримують циркулярну економіку –  
наприклад, встановлюючи стандарти еколо-
гічного дизайну чи переробки або вимагаючи 
від урядів придбати товари, що відповідають 
екологічним стандартам. Але інші можуть не-
навмисно протидіяти циркулярній торгівлі, 
відображаючи той факт, що торгова політика 
традиційно виходила з принципів традицій-
ної лінійної, а не циркулярної економіки. Це 

може призвести до невідповідності між торго-
вою політикою, з одного боку, та стратегіями 
циркулярної економіки з іншого. Інструменти 
СОТ щодо прозорості та діалогу з політикою 
можуть допомогти покращити розуміння ду-
блювання між торговою політикою та стра-
тегіями циркулярної економіки й уникнути 
такої невідповідності, продукуючи взаємно 
підтримуючі рішення (дії з імпортованими 
продуктами, споживання в екологічно безпеч-
ний спосіб, боротьба з незаконною торгівлею 
відходами). Відсутність добре функціонуючої 
національної або регіональної інфраструкту-
ри якості для забезпечення циркулярної тор-
гівлі не відповідає вимогам безпеки та якості. 
Як і обмежена участь країн, що розвиваються,  
у розробці міжнародних стандартів, пов’язаних 
з діяльністю циркулярної економіки;

 стандартизація. Хоча саме СОТ не розро-
бляє жодних стандартів, її правила та щоден-
на робота наполегливо спонукають регуля-
торів до прийняття міжнародних стандартів, 
дотримання найкращих практик і транскор-
донної співпраці. Таким чином, СОТ допо-
магає урядам покращити узгодженість між 
торгівлею та іншими законними цілями ре-
гуляторної політики. Угода СОТ про ТБТ ви-
магає, щоб технічні регламенти базувалися 
на міжнародних стандартах. Коли технічний 
регламент базується на відповідному між-
народному стандарті, він вважається таким, 
що відповідає СОТ і не має більше обмежень 
щодо торгівлі, ніж необхідно. Ця прагматична 
робота формує довіру як між самими регуля-
торами, так і між регуляторами, виробниками 
та споживачами. Довіра та впевненість є клю-
човими компонентами, що дозволяють тор-
гівлі відігравати свою повну роль у зміцненні 
ланцюгів вартості циркулярної економіки та 
забезпечити участь усіх країн. 

Нині все чіткіше стає зрозуміло, що жодна країна 
не може вибирати між відкритою торгівлею та 
екологічною стійкістю. І те й інше є критично 

важливим для забезпечення добробуту людей. Це по-
кращене розуміння дає міцну основу для постійної ро-
боти з питань торгівлі та навколишнього середовища. 

Окрім явно виражених потенційних переваг 
впровадження циркулярної економіки, пропозиція, 
яка виникає на теперішньому ринку, свідчить про 
важкість імплементації циркулярної економіки, адже 
вона є значно складнішою, ніж традиційна лінійна 
економіка, оскільки:
 циркулярна економіка передбачає більші еко-

логічні та фінансові витрати;
 циркулярні стратегії потребують інтенсивні-

шої співпраці та кооперації в межах ланцюгів 
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постачання існуючих і створення нових на 
циркулярних засадах;

 циркулярні стратегії вимагають використан-
ня вторинних ринків, які виникають внаслі-
док активізації саме циркулярної діяльності.

За всіма існуючими дослідженнями, зокрема за 
даними ООН, населення світу до 2050 р. зросте на  
2 млрд, що призведе до ще більшого тиску на еколо-
гічний стан. Це, своєю чергою, вимагатиме пришвид-
шення становлення глобальної циркулярної економі-
ки на інклюзивних засадах, оскільки на даний момент 
у глобальному масштабі перехід до циркулярності є 
далеким від бажаного, про що свідчить значний цир-
кулярний розрив (ґеп) з невеликою кількістю регіо-
нів, що відповідають конкретним цілям циркуляр-
ності [5; 6].

Методика для вимірювання інклюзивного 
зростання за такими типами структур по-
лягає в розробці ідеї функціонування со-

ціальних можливостей, що дає змогу виміряти роз-
поділ можливостей населення, приділяючи особливу 
увагу освітнім і медичним. Загалом, визначення ін-
клюзивного зростання, властивого структурам, орі-
єнтованим на процес, є більш всеохоплюючим, ніж у 
тих, що зосереджені на кінцевих результатах. На дум-
ку дослідників, акцентування на участі та внеску всіх 
груп набуває різних форм [5–7] (табл. 2).

Наприклад, Є. Ланчовічіна і С. Лундстром 
(2009) також враховують можливості для інвестуван-
ня, а Р. Класен (2010) здебільшого зосереджує увагу 
на освіті, здоров’ї, харчуванні та соціальній інтеграції 
(табл. 3) [8–10].

Країни, що розвиваються, мають великий потен-
ціал у впровадженні економічної моделі, ефективної 
як для суспільства, так і навколишнього середовища. 
Впровадження парадигми циркулярної економіки –  
це імплементація виробничої моделі, спрямованої на 

підтримку сталого економічного розвитку без шко-
ди для навколишнього середовища. Дискусійним 
моментом залишалось питання стосовно підтримки 
природних екосистем, пропонуючи одночасно ко-
ристь найбіднішим верствам суспільства. Йдеться 
про підвищення загальної ефективності, а не про те, 
як зменшити неефективність та втрати у виробни-
чій системі загалом. Якщо насправді впроваджувати 
цілісну циркулярну економіку в умовах цілей стало-
го розвитку, то варто бути повністю інклюзивними 
та забезпечувати доступ кожного до переваг такого 
розвитку. У справжній циркулярній економіці кожен 
підприємець як окрема ланка в ланцюгу, що утворює 
коло, в якому немає зайвих [18].                    
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International Policy Centre  
for Inclusive Growth
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Європейська комісія  
(European Commission)
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суспільства
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і продуктивної зайнятості населення

Джерело: складено на основі [5].
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