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ΉΣΕΙΣ 2 Απαιτείται ολιστική προσέγγιση του κυκλικού μοντέλου οικονομίας
για να έχουμε απτά επωφελή αποτελέσματα για την οικονομία και την

κοινωνία αλλά και ένα νομοθετικο-ρυθμιστικό πλαίσιο που να αποτυπώνει
σαφώς και τη δέσμευση της Πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση
τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Ναυτεμπορικής Γιάννης Περλεπές

συνέδριο Το 14ο ετήσιο φόρουμ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνοσμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

ΕυκαιρίαγιατηνΕλλάδα
ηκυκλικήοικονομία
Της Σοφίας Εμμανουήλ
semmufnaftempcTiki.Rr

Η κυκλική οικονομία αποτελεί

σήμερα τον πυρήνα
του παγκόσμιου διαλόγου

για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ενώ ειδικά στην Ευρώπη τον

μεγαλύτερο

εισαγωγέα πρώτων
υλών με 760 δισ ευρώ ετησίως
50 περισσότερα από τις ΗΠΑ
σι επιχειρηματικοί ηγέτες πρα

ετοιμάζονται πυρετωδώςγια την
είσοδο τους στη νέα αυτή

βιομηχανική

οικονομία προσδοκώντας

οφέλη από ένα πακέτο
1 8 τρισ ευρώ έως το 2030 ήτοι
διπλασιασμό των οφελών σε σχέση

με το υφιστάμενο αναπτυξιακό

μοντέλο σύμφωνα με έκδοση

του Ellen MacArthur Foundation

βλ Ν 7/6/2016
Το θέμα της κυκλικής οικονομίας

βρέθηκε στο επίκεντρα
του διαλόγου που αναπτύχθηκε
στο 14ο ετήσιο συνέδριο Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνοαμερικανικού

Επιμελητηρίου
με m στήριξη του CSR Hellas

που διοργανώθηκε 3/1 1 στο
Μουσείο Μπενάκη με την υποστήριξη

της Ναυτεμπορικής
και του naften^riki.gr ως χορηγών

επικοινωνίας
Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα

της σηζήτησης ως συντονιστής

ο Γιάννης Περλεπές
γενικός διευθυντής της Ναυτεμπορικής

σημείωσε ότι απαιτείται

ολιστική προσέγγιση του
κυκλικού μοντέλου οικονομίας
για να έχουμε απτά επωφελή
αποτελέσματα για την οικονομία
και την κοινωνία αλλά και ένα
νομοθετικο-ρυθμιστικό πλαίσιο
που να αποτυπώνει σαφώς και
τη δέσμευση της Πολιτείας προς
αυτή την κατεύθυνση

Ομο imπροσέγγιση
Η κυκλική οικονομία είναι κουλτούρα

και είναι μια ολιστική προσέγγιση

της κοινωνίας και της
οικονομίας είπε χαρακτηριστικά

ο Walter Stahel Founder
Director The Product-Life Institute

Ο κ Stahel μ ένα απλό παράδειγμα

έκανε κατανοητά τα
οφέλη της κυκλικής οικονομίας
Δεδομένου όπ όλα τα απόβλητα
είναι τεχνητά το ζητούμενο όπως
είπε είναι η πρόληψη και άρα η
επίγνωση ότι ορισμένες συνήθειες

προκαλούν απόβλητα Στόχος

είναι η διατήρηση τηςαξίας

Στο πάνελ της συζήτησης για την κυκλική οικονομία από αριστερά οι κ.κ Γιάννης Περλεπές
Walter Stahel Ευθύμιος Βιδάλης και Βασίλης Καμινόρης

των πρώτων υλών και η διαχείριση

των πόρων
Ο κ Stahel παρουσίασε τα υλικά

από τα οποία αποτελει'ται ένα
χριστουγεννιάτικο δέντρα είτε
φυσικό είτε ψεύτικο από το ξύλο

και το πλαστικό μέχρι τις γιρλάντες

τις μπάλες και τα άλλα
στολίδια Όπως είπε με τα

χριστουγεννιάτικα

δέντρα ως λύση
διαχείρισης των αποβλήτων
σκουπιδιών για τα φυσικά δέντρα

επιλέγεται π αποτέφρωση
που είναι μια διαδικασία που
απαιτεί περιορισμένη εργασία
αλλά οδηγεί σε μηδενική οικονομική

αξία και χάσιμο πόρων
ενώ αυτό που μένει είναι στάχτες
και θερμότητα εκτός κι αν επιλεγεί

καύση σε ειδική θερμοηλεκτρική

μονάδα όπου εκεί μπορεί
να ανακτηθεί μέρος της ενέργειας

Ανωστόσο το δέντρο δεν είναι

φυσικό π αξία των υλικών
μπορεί να συντηρηθεί με την
αποσυναρμολόγηση και επανα
χρησιμοπσίησή τους Προκειται
βέβαια για μια διαδικασία εντάσεως

εργασίας αλλά με υψηλότερη

διατηρήσιμη αξία μηδενικά
απόβλητα μικρή απώλεια φυσικών

πόρων και τελικά με οικονομικό

όφελος γι αυτόν που
έκανε την επένδυση τον καταναλωτή

Το ίδιο όφελος θα προ
έκοπτε αν κάποιος δάνειζε το δέντρο

του σε έναν γείτονα οπότε
εδώ έχουμε την οικονομία του
διαμοιρασμού

Αναφερομενος στην κοκλική
βιομηχανική οικονομία ο κ
Stahel τόνισε ότι προκειται για
μια ήσυχη επανάσταση ένα
άλμα στην καινοτομία με αιχμή
τομείς όπως η βιοενέργεια και οι

νανοτεχνολογίες Μάλιστα έφερε

ως παροδειγμα τη Σουηδία
που έχει υιοθετήσει πολιτικές
για την προώθηση της κοκλικής
οικονομίας

Ηεθνκπειικαρία
Όπως εξήγησε ο Ευθύμιος Βιδάλης

εκτελεστικό μέλος του δ.σ
και σύμβουλος Στρατηγικής και
ΒιώσιμηςΑνάπτυξης του ομίλου
ΉΤΑΝ η γραμμική προσέγγιση

στη λογική του παίρνω πα
ρογω καταναλώνω απορρίπτω
take-produce-consume-dispose
εξάντλησε τα όριά της Οι πρώτες

ύλες καταναλώνονται σε ρυθμό
που ξεπερνά τα διαθέσιμα

στον πλανήτη Γπ κατά 60 και η
προσέγγιση business as usual
οδηγεί σε κατανάλωση δύο πλανητών

μέχρι το 2030 Στο άλλο
άκρο οι συσσωρεύσεις απόβλητων

σύμφωνα με γνωστό νόμο

της βιολογιάς οδηγούν στον
θάνατο ΓΓ αυτό πρέπει να περάσουμε

σ ένα νέο μοντέλο αυτό

της κοκλικής οικονομίας στη
λογική του επαναχρησιμοποιώ
επισκευάζω ανακοκλώνω re
use repair recycle

Αναφορομενος στη φιλόδοξη
ατζέντα της Ε.Ε υπενθύμισε τη
δέσμευση της να υποστηρίξει
μέσω χρηματοδότησης ύψους
άνω των 650 εκατ ευρώ στο πλαίσιο

του προγρομματης Ορίζοντας
2020 και με 5,5 δισ ευρώ από

διαρθρωτικά ταμεία τη διαχειρι
ση απορριμμάτων καθώς και άλλες

επενδύσεις στηνκοκλική οικονομία

σε εθνικό επίπεδο
Δική μας δουλειά είναι να

δούμε τι μπορούμε και τι οφείλουμε

να κάνουμε και στη χώρα

μας ωστε να μην αφήσουμε να
χαθεί και αυτή η ευκαιρία για
να καταφέρουμε μέσα από τη
διαδικασία αλλαγής του παραγωγικού

μοντέλου προς την κοκλική

οικονομία να καταστήσουμε

τη βιομηχανία μας σύγχρονη

ανταγωνιστική και βιώσιμη

ικανή να δημιουργεί αξία
ανάπτυξη και απασχόληση τόνισε

ο κ Βιδάλης
Ως πρώτο βήμα ανέθεσε στην

ΕΥ την εκπόνηση μελέτης με
σκοπό την ανάδειξη των επιχειρηματικών

ευκαιριών που δημιουργούνται

στη μετάβαση από
το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο

αλλά και τις απαιτούμενες
ρυθμιστικές δροσεις για την άρση

των εμποδίων και τη θεσμοθέτηση

ενός πλαισίου που θα
υποστηρίζει και θα ενθαρρύνει
αυτή τη μετάβαση Ο κ Βιδάλης
έκανε ειδική αναφορο στον κλάδο

της τσιμεντοβιομηχανίας σημειώνοντας

ότι είναι σημαντικό
να εξασφαλιστούν σαφές νομοθετικό

πλαίσιο για την προώθηση

της κοκλικής οικονομίας
διαμόρφωση οικονομικών κινήτρων

για την αποφυγή της ταφής
απόβλητων αναγνώριση της συν
επεξεργασίας στην τσιμεντοβιομηχανία

για τηνταυτόχρονη ανάκτηση

ενέργειας και ανακύκλωσης
επιτάχυνση αδειοδοτάσεων

των εργοστασίων παραγωγής
κλίνκερ/ισιμέντου για χρήση δευτερογενών

καυσίμων δημιουργία
υποδημών διαχείρισης απόβλητων

και παραγωγής δευτερογενών

καυσίμων και εναλλακτικών
α υλών βάσει αυστηρών προδιαγραφών

και ενημέρωση των
τοπικών κοινωνιών

Η έρευνα
της ΕΥ
Τ Από mv πλευρά του ο
Βασίλης Καμινάρης Εταίρος

Επικεφαλής Ελεγκτικών

Υπηρεσιών Ελλάδας

και Κεντρικής και Νοτιοανατολικής

Ευρώπης
ΕΥ αναφέρθηκε στην
έρευνα της ΕΥ για την κυκλική

οικονομία Όπως
είπε οι κυκλικές προμήθειες

ηανάκτηση των πόρων

ηδιάρκεια ζωήςτων
προϊόντων οι πλατφόρμες

διαμοιρασμού sharing

platforms και η ανάπτυξη/χρήση

προϊόντων
ως υπηρεσιών αποτέλεσαν

τα μοντέλα με τα
οποίαασχολήθηκεη έρευνα

της ΕΥ
Ο κ Καμινάρης είπε ότι
χρειάζεται ολιστική προ
σέγγιση του θέματος ενώ
υπάρχει ανάγκη για ένα
νομοθετικόπλαίσιο αφιερωμένο

στην κυκλική οικονομία

Ως προς τα βασικά συμπεράσματα

της μελέτης
της ΕΥ σημειώνουμε επίσης

ότιαναδεικνύονταιτα
εξής

Η ανάγκη νομοθετικής
και κανονιστικής μεταρρύθμισης

στο πλαίσιοτης
κυκλικής οικονομίας

Η αποσπασματική μέχρι

σήμερα υιοθέτηση
κυκλικών μοντέλων από
ορισμένουςκλάδους στο
πλαίσιο ελλιπούς βιομηχανικής

συμβίωσης
Η ελλιπής κατανόηση

και εφαρμογή κυκλικών
μοντέλων με έμφασηστη
φάση του τέλους ζωής των
προϊόντωνκαιόχιστη φάση

του σχεδιασμού
Η ανάγκη σημαντικής

βελτίωσης της διαχείρισης
των αποβλήτων εκσκαφών

κατασκευώνκαι
κατεδαφίσεων
Ηχαμηλήδιείσδυση δευτερογενών

καυσίμων σε
ορισμένες βιομηχανικές
χρήσεις

Η ανάγκη σημαντικής
βελτίωσης της διαχείρισης

των απορριμμάτων
τροφίμων

Η ανάγκη εφαρμογής
του νομοθετικού πλαισίου

ειδικότερασεθέματα
επικίνδυνων απόβλητων

Ηαντιμετώπιση των
εμποδίων

στην αγορά των
αποβλήτων 510:10621088
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