
 

EuRIC AISBL – Υινπνηώληαο ηελ θπθιηθή νηθνλνκία 

Ευρωπαϊκή Συνομοςπονδία Βιομηχανιών Ανακύκλωςησ    European Recycling Industries’ Confederation 

                                                                                        Βξπμέιιεο, 15 Φεβξνπαξίνπ 2016 
 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Τν EuRIC παίξλεη ζέζε ελάληηα ζηε ρνξήγεζε 
θαζεζηώηνο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ζηελ Κίλα 

 
Η Επξσπατθή Σπλνκνζπνλδία Βηνκεραληώλ Αλαθύθισζεο (EuRIC) εθθξάδεη ηε ζέζε ησλ Επξσπαίσλ αλαθπθισηώλ 
ράιπβα ελάληηα ζηε ρνξήγεζε από ηελ ΕΕ θαζεζηώηνο νηθνλνκίαο ειεύζεξεο αγνξάο (ΜΕS) ζηελ Κίλα.  
 
Η δξακαηηθή αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ πξντόλησλ ράιπβα από ηελ Κίλα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πιενλάδνπζα θηλεδηθή 
παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ράιπβα, έρεη απνδπλακώζεη ζεκαληηθά ηελ επξσπατθή βηνκεραλία  αλαθύθισζεο ράιπβα.  
 
«Σε κηα επνρή πνπ ε Δπξωπαϊθή Έλωζε πξνζπαζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηάβαζε από κηα γξακκηθή 
πξνο κηα θπθιηθή νηθνλνκία, αξθεηέο εηαηξείεο αλαθύθιωζεο απνξξηκκάηωλ ράιπβα ζηελ Δπξώπε 
παξαδόμωο παύνπλ λα ιεηηνπξγνύλ πξνζωξηλά ή νξηζηηθά, θαζώο ηα επίπεδα ηωλ ηηκώλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 
ηελ νηθνλνκηθή βηωζηκόηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο αλαθύθιωζεο ράιπβα» , ηόληζε ν θ. Εκκαλνπήι Καηξάθεο, Γεληθόο 
Γξακκαηέαο ηνπ EuRIC. 
 
Η ρνξήγεζε Καζεζηώηνο Οηθνλνκίαο Αγνξάο ζηελ Κίλα ζε κηα επνρή πνπ ε Κίλα αληηθεηκεληθά δελ είλαη κηα 
νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξά ζα:  

 Παξεκπνδίζεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο λα ιάβεη απνηειεζκαηηθά κέηξα απνθαηάζηαζεο θαηά 
πξντόλησλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ληάκπηλγθ ή/θαη επηδνηήζεσλ. 

 Οδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ απώιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επελδύζεσλ ζηελ Επξώπε. 
 Εκπνδίζεη ηε κεηάβαζε ζε κηα θπθιηθή νηθνλνκία αλ νη ηηκέο θαηαζηήζνπλ ηελ αλαθύθισζε κε βηώζηκε 

νηθνλνκηθά ιόγσ κεξνιεπηηθώλ ζπλζεθώλ αγνξάο. 
 

 Τν EuRIC ππνζηεξίδεη ηε ζέζε πνπ πηνζεηνύλ θαη αξθεηέο άιιεο ελώζεηο ηεο επξωπαϊθήο βηνκεραλίαο ζε 
όιε ηελ αιπζίδα αμίαο θαηά ηεο ρνξήγεζεο θαζεζηώηνο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο (ΜΔS) ζηελ Κίλα.  
Όπσο αλαθέξζεθε ζε ζρεηηθή δήισζε ελ όςεη ηνπ Σπκβνπιίνπ Αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηε 
βηνκεραλία ράιπβα ηεο ΕΕ, «ε κεηάβαζε ζε κηα θπθιηθή νηθνλνκία απαηηεί κηα νιηζηηθή θαη ζπλεπή πξνζέγγηζε ζε 
όιν ην θάζκα ησλ πνιηηηθώλ», ζπλέρηζε ν θ. Καηξάθεο, ε νπνία μεθηλά κε:  

 Διεύζεξν εκπόξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο & δίθαην εκπόξην πνπ 
εγγπάηαη ίζνπο όξνπο αληαγσληζκνύ 

 Δύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εζωηεξηθήο αγνξάο γηα δξαζηεξηόηεηεο αλαθύθισζεο 
 Καηάιιεια κέηξα γηα λα δηνξζωζνύλ νη ζηξεβιώζεηο ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, θαζώο θαη θίλεηξα 

πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ζηηο ηηκέο ηα ηεξάζηηα νθέιε ηεο αλαθύθισζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 
θνηλσλία όζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε CO2, ελέξγεηαο θαη θπζηθώλ πόξσλ. 

 
Σρεηηθά κε ην EuRIC  
Η Επξσπατθή Σπλνκνζπνλδία Βηνκεραληώλ Αλαθύθισζεο, EuRIC AISBL, είλαη ε νξγάλσζε-νκπξέια γηα ηηο 
βηνκεραλίεο αλαθύθισζεο ζηελ Επξώπε. Τν EFR, ε νκνζπνλδία-θιάδνο ηνπ EuRIC γηα ηα ζηδεξνύρα κέηαιια, 
εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ Επξσπατθνύ θιάδνπ αλαθύθισζεο απνξξηκκάησλ ράιπβα, ν νπνίνο απνηειείηαη 
από εθαηνληάδεο κεγάιεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ ζπιιέγνπλ, αλαθπθιώλνπλ θαη εκπνξεύνληαη αλαθπθισκέλν 
ζθξαπ παιαηνζηδήξνπ. Μέζσ ησλ νκνζπνλδηώλ κειώλ ηνπ από 19 ρώξεο ηεο ΔΔ θαη ηεο ΔΕΔΣ, ην EuRIC 
αληηπξνζσπεύεη ζήκεξα ζε όιε ηελ Δπξώπε πεξηζζόηεξεο από: 

 5.500 επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεγάισλ εηαηξεηώλ αιιά θαη ηεξάζηηνπ αξηζκνύ κηθξνκεζαίσλ, 
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αλαθύθισζε θαη ην εκπόξην δηαθόξσλ ξεπκάησλ πόξσλ (κέηαιια, ραξηί θαη 
όρη κόλν). 

 300.000 ηνπηθέο ζέζεηο απαζρόιεζεο, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ ζε ηξίηεο ρώξεο ηεο ΕΕ  

 Έλα κέζν όξν 150 εθαηνκκπξίωλ ηόλωλ απνβιήηωλ πνπ αλαθπθιώλνληαη εηεζίωο (κέηαιια, ραξηί 
θαη άιια).  

 Σπγθεληξσηηθό εηήζην θύθιν εξγαζηώλ πεξίπνπ 95 δηζεθαηνκκύξηα επξώ. 

http://www.greekscrapmetal.gr/assets/uploads/files/138.pdf

