DESPRE ECONOMIA CIRCULARĂ
Context
Anual, Uniunea Europeană produce peste 2,5 miliarde de tone de deșeuri, iar unul dintre
obiectivele Parlamentului European este ca această zonă să treacă la o economie circulară,
utilizând mai eficient materiile prime și reducând pierderile. Pentru a se atinge neutralitatea
climatică până în 2050, pentru a ne conserva mediul natural și pentru a ne consolida
competitivitatea economică avem nevoie de o economie pe deplin circulară.

Astăzi, economia noastră este încă în cea mai mare parte lineară și numai 12% din materialele și
resursele secundare sunt reintegrate în economie. Numeroase produse se strică prea ușor, nu pot fi
refolosite, reparate sau reciclate sau sunt produse doar pentru o singură utilizare. Există un potențial
uriaș care poate fi exploatat atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori.
Ce este economia circulară?
Economia circulară este un model de producție și consum care implică partajarea, reutilizarea,
repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil. În acest
fel, ciclul de viață al produselor este extins. În practică, aceasta implică reducerea la minimum a
deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut
sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou,
creând astfel o valoare suplimentară.
De ce trebuie să trecem la o economie circulară?
Populația mondială este în creștere, la fel și cererea de materii prime. Cu toate acestea,
aprovizionarea cu materii prime cruciale este limitată, iar mai mult, unele țări din Uniunea
Europeană depind de alte țări pentru materiile prime. În plus, extracția și utilizarea materiilor
prime au un impact major asupra mediului. De asemenea, cresc consumul de energie și emisiile de
dioxid de carbon. Ca atare, o utilizare mai inteligentă a materiilor prime poate reduce emisiile de
dioxid de carbon.

