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ο μεγάλο θέμα της υιοθέτησης 
των αρχών της «Κυκλικής Οικο
νομίας» από μόνο του συνιστά 
σημαντικό παράγοντα της προσ- 
δοκώμενης «Πράσινης Μετάβα

σης», όχι μόνον για την πατρίδα μας, αλλά 
και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει εξαρ
χής να τεθεί ένας συγκεκριμένος προβλη
ματισμός. Ο προβληματισμός της παρέκ
κλισης από τον στόχο συζήτησης για μια 
τόσο σημαντική προοπτική όπως η οικο
δόμηση της «Κυκλικής Οικονομίας» και 
η μετάβασή μας σε αυτή. Ο συγκεκριμέ
νος προβληματισμός προέρχεται από τον 
δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια για μια άλλη, εξίσου ση
μαντική, έννοια για την ανάπτυξη. Αυτήν 
της Καινοτομίας. Ολοι μας έχουμε γίνει 
μάρτυρες, μάλλον ευτελισμού, της έννοι
ας της καινοτομίας. Γι’ αυτό, θα ήθελα να 
μην επαναληφθεί το συγκεκριμένο φαινό
μενο και για την «κυκλική οικονομία» και 
φυσικά για το μεγάλο θέμα της «πράσινης 
μετάβασης».

Διότι θα πρέπει την κυκλική οικονομία 
εξαρχής να τη δούμε διπλά: και ως στρατη
γική κατεύθυνση αξιοποίησης των πόσης 
φύσεως πόρων, αλλά, μέσα από αυτό, και 
ειδικά για την Ελλάδα, ως επιχειρηματική 
κατεύθυνση που μπορεί να γίνει καταλύ- 
της υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων 
και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας - 
και μάλιστα υψηλής εξειδίκευσης και καλά 
αμειβόμενες.

Απαραίτητη προϋπόθεση προς αυτή την 
κατεύθυνση αποτελεί η ύπαρξη συγκεκρι
μένης βιομηχανικής πολιτικής. Στο πλαί
σιο ακριβώς αυτό, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέ
τει ρητά την ανάγκη σχεδιασμού και υλο
ποίησης μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής 
βασισμένης στην κυκλική οικονομία, ως 
αιχμής των πολιτικών για την επίτευξη των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Βεβαίως, η εξειδίκευση των πολιτικών, 
δράσεων και μέτρων προς αυτήν την κα
τεύθυνση τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο χωρών, καθώς και η ταχύ
τητα υλοποίησής τους, αποτελούν τους δύο 
πλέον κρίσιμους παράγοντες που θα καθο
ρίσουν αν θα κερδίσουμε τελικά το κρίσιμο 
στοίχημα της δημιουργίας της νέας αυτής 
μορφής οικονομικής δραστηριότητας, κα
θώς και την υποστήριξη της μετάβασής μας 
σε αυτή. Με απλά λόγια, τον «πράσινο με
τασχηματισμό», την «πράσινη μετάβαση».

Εκείνο όμως που κατά τη γνώμη μου - 
δυστυχώς για άλλη μια φορά- πρέπει να 
προσέξουμε είναι η προσπάθεια για αλλα
γή στη συμπεριφορά των πολιτών και των 
επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι αυτή είναι η 
μεγαλύτερη πρόκληση που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, αν 
θέλουμε πραγματικά να κάνουμε πράξη την 
«κυκλική οικονομία».

Τι προτείνουμε;
1. Να παραδεχθούμε όλοι, δηλαδή επι
χειρήσεις, δημόσια διοίκηση και πολίτες, 
ότι η κυκλική οικονομία έχει πολύ σήμα-
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ΜϋΜ——
Η ενεργειακή κρίση έχει 
«γονατίσει» την ευρω
παϊκή βιομηχανία και 
τη δική μας μεταποιητι
κή βάση, οπότε πρέπει 
άμεσα να ανακοινωθούν 
μέτρα υποβοήθησης της 
λειτουργίας της. Ειδικά 
για την ελληνική βιομη
χανία, η οποία ανήκει 
στη μέση τάση, το κόστος 
είναι δυσβάσταχτο

ντική αναπτυξιακή προοπτική, που θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί. Συνεπώς, για να 
μπορούμε να μιλάμε για επιχειρηματι
κή αξιοποίηση της σημαντικής αυτής 
ευκαιρίας, πρέπει να διαμορφώσουμε το 
κατάλληλο νομοθετικό περιβάλλον, που 
θα διευκολύνει τις επιχειρηματικές πρω
τοβουλίες κυκλικής οικονομίας και δεν 
θα τις καθυστερεί αναίτια. Οι υποψήφιοι 
επενδυτές πρέπει να ενθαρρύνονται - 
και μάλιστα με έμπρακτο τρόπο.
2. Να αξιοποιήσουμε την κυκλική οικο
νομία ως αναπτυξιακή κατεύθυνση για 
τη χώρα μας. Οταν στην Ευρώπη έχουν 
σχεδιασθεί επενδύσεις στον τομέα της 
κυκλικής οικονομίας που ξεπερνούν τα 
550 δισ. ευρώ, εμείς ως χώρα πρέπει να 
υιοθετήσουμε τη συγκεκριμένη κατεύ
θυνση και να την αξιοποιήσουμε για την 
υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Επιπλέον, η κυκλική οικονομία απο
τελεί μια σπουδαία ευκαιρία βιώσιμης 
ανάπτυξης για τη χώρα, αφού, έως το 
2027, αναμένεται να εισρεύσουν κεφά
λαια άνω των 43 δισ. ευρώ στην ελλη
νική οικονομία, από το νέο ΕΣΠΑ, το 
Πράσινο Ταμείο και την Αναπτυξιακή 
Τράπεζα.

Συνεπώς, η ευκαιρία για την υλοποί
ηση επενδύσεων στον τομέα της κυκλι

κής οικονομίας φαντάζει περισσότερο 
εφικτή από ποτέ τα επόμενα χρόνια. 
Βεβαίως, η πορεία προς την «πράσινη 
μετάβαση» δεν θα είναι εύκολη και χω
ρίς απρόοπτα εμπόδια.

Το πρόσφατο πρόβλημα της αύξησης 
του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και 
συνεπακόλουθα πρώτων υλών και κό
στους μεταφοράς, επηρεάζει αρνητικά 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρή- 
σεών μας και γίνεται ακόμη μεγαλύτερο 
σε διεθνείς αγορές, στις οποίες τα δικά 
μας προϊόντα ανταγωνίζονται προϊό
ντα προερχόμενα από τρίτες χώρες, οι 
οποίες δεν επιβαρύνονται με το έμμεσο 
κόστος εκπομπών C02. Είναι πρόβλημα 
πολύ σημαντικό, τόσο για τη λειτουργία 
των επιχειρήσεών μας όσο και για την 
υλοποίηση επενδύσεων για την υιοθέτη
ση των αρχών της κυκλικής οικονομίας 
και την «πράσινη μετάβαση».

Η ανεπιθύμητη αυτή κατάσταση προ
φανώς δεν μπορεί να συνεχισθεί επ’ 
αόριστον, διότι οι αντοχές της εγχώριας 
βιομηχανίας και ειδικά των μικρομε- 
σαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με 
έδρα την ελληνική περιφέρεια δεν είναι 
μεγάλες, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας 
τις δυο σημαντικές οικονομικές κρίσεις 
που έχουν διαρκέσει περισσότερο από
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μια δεκαετία.
Επειδή ακριβώς, έπειτα από δυο πο

λυδιάστατες κρίσεις, η χώρα δεν αντέ
χει σε άλλα λουκέτα επιχειρήσεων που 
θα έχουν ως συνέπεια την κατακόρυφη 
αύξηση της ανεργίας, το πρόβλημα του 
υπέρογκου κόστους ενέργειας πρέπει να 
αντιμετωπισθεί άμεσα, με μέτρα στήριξης 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Επειδή η ενεργειακή κρίση έχει κυ
ριολεκτικά γονατίσει την ευρωπαϊκή βι
ομηχανία και συνακόλουθα και τη δική 
μας μεταποιητική βάση, οπότε θα πρέπει 
άμεσα να ανακοινωθούν μέτρα υποβοή
θησης της λειτουργίας της. Ειδικά για την 
ελληνική βιομηχανία, η οποία ανήκει στη 
μέση τάση, το κόστος είναι δυσβάσταχτο, 
αφού η πρόσφατα υπογραφείσες συμβά
σεις ουσιαστικά μετακυλίουν στις επιχει
ρήσεις και μάλιστα σε ποσοστό 100% την 
αύξηση του κόστους ενέργειας όπως αυτή 
διαμορφώνεται στην αγορά.

Η στήριξη αυτή προτείνουμε να γίνει 
κατά το πρότυπο των μέτρων δημοσιο
νομικής πολιτικής που ελήφθησαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι λοιπόν 
φανερό ότι απαιτούνται τολμηρά μέτρα 
και αποφασιστικότητα από την πλευρά 
της πολιτείας για την αντιμετώπιση της 
μεγάλης αυτής κρίσης.

Ενέργεια και Βιομηχανία - ένα 
δύσκολο σταυρόλεξο
ΣΕ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ εξελίσσεται 
για τη Βιομηχανία η κρίση με τις τιμές 
ενέργειας. Ηδη, ο προβληματισμός σε 
πολλούς παράγοντες της βιομηχανικής 
αγοράς είναι έντονος, κυρίως λόγω του 
κινδύνου περαιτέρω υπονόμευσης της 
ανταγωνιστικότητας ενός κλάδου, που 
πέρασε πολλά την εποχή των μνημονίων 
αλλά και που, στη μετά - covid περίοδο, 
εκτιμάται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας.

Μάλιστα σημειώνεται ότι ήδη τώρα το 
ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα σε σχέ
ση άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. είναι ση
μαντικά μεγαλύτερο και μετέχει σε πολύ 
σημαντικότερο ποσοστό, από ό,τι αλλού 
στην Ε.Ε., στο ευρύτερο κοστολόγιο της 
Βιομηχανίας, κάτι που, αν παγιωθεί, θα 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε 
ανταγωνιστικές βιομηχανίες της χώρας.

Αποκαλυπτικά, άλλωστε, ήταν τα 
όσα κατέγραψε το ΙΟΒΕ και το «Δελτίο 
Εξελίξεων στη Βιομηχανία», μόλις την 
προηγούμενη εβδομάδα, για την πορεία 
των ενεργειακών τιμών σε σχέση με τη 
βιομηχανική παραγωγή. Οπως επισήμα- 
νε το ΙΟΒΕ, οι τιμές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι εκ των υψη
λότερων μεταξύ χωρών της περιφέρειας 
και του πυρήνα της Ευρωζώνης σε όλη 
την περίοδο 2015 - 2020. Σε υψηλότερα 
επίπεδα βρίσκονται και το πρώτο εξάμη
νο του 2021.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε 
το ΙΟΒΕ, τον Αύγουστο, η τιμή της ηλε

κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (128€/ 
MWh) ήταν 96% υψηλότερη από την 
τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο 
ενέργειας Nord Pool (65,4€/MWh) (σ.σ. 
προκύπτει από το σύνολο των ενεργει
ακών αγορών της Νορβηγίας, Σουηδίας, 
Φινλανδίας, Δανίας, Εσθονίας, Λετονίας, 
Λιθουανίας, ενώ από τον Αύγουστο 2019 
περιλαμβάνονται και οι Αυστρία, Βέλγιο, 
Γερμανία, Λουξεμβούργο, Γαλλία και Ολ
λανδία).

Παράλληλα, η μέση τιμή δικαιωμάτων 
εκπομπών C02 (EU Allowance) σημείωσε 
άνοδο τον Σεπτέμβριο, με έντονα ανο
δική πορεία (+145%) τους τελευταίους 
11 μήνες.

Στην Ελλάδα, επίσης, καταγράφεται, 
για τον κλάδο Βιομηχανίας, το υψηλότε
ρο μερίδιο κόστους ενέργειας (μ.ο. 2015- 
2018:4,9%). Το μικρότερο το βρίσκει κα
νείς σε Πορτογαλία (2,9%) και Ισπανία 
(2,6%). Χαμηλότερα, δε, του 2% είναι τα 
μερίδια κόστους ενέργειας σε Γερμανία, 
Γαλλία και Ιταλία.

Γι' αυτό, κορυφαίοι παράγοντες της 
αγοράς παραπέμπουν στην ανάγκη μιας 
συγκροτημένης στρατηγικής τόσο, τώρα, 
στην κρίση όσο και μετά. Παραπέμπουν 
δε σε όσα προωθούν κυβερνήσεις άλ
λων χωρών, όπως η Βουλγαρία, όπου 
τις μέρες αυτές είναι στα σκαριά πακέτο 
ενίσχυσης του ενεργειακού κόστους της 
βιομηχανίας, ύψους 300 εκατομμυρίων 
ευρώ.

Παράλληλα, ζητούν στοχευμένες 
παρεμβάσεις που εκκρεμούν εδώ και

χρόνια, όπως επενδυτικά κίνητρα με την 
προώθηση ενός επαρκούς και ορθολο
γικού πλαισίου με τις αποσβέσεις (κι όχι 
τόσο τις υπεραποσβέσεις) ειδικά για τε
χνολογικό εξοπλισμό και γραμμές παρα
γωγής για τις ανάγκες του Industry 4.0 
και ενσωμάτωσης καινοτομίας, αλλά και 
την ανάπτυξη μιας πιο φιλοεπενδυτικής, 
για τη βιομηχανία, πολιτικής των πιστω
τικών ιδρυμάτων. «Πρέπει και οι τράπεζες 
να δουν και το θέμα της βιομηχανίας και 
όχι μόνο την προώθηση επενδύσεων σε 
ακίνητα και ξενοδοχεία», τονίζουν χα
ρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι και για 
μια χώρα δεν είναι και τόσο τιμητικό να 
έχει μια οικονομία που βασίζεται μόνο σε 
πωλήσεις μόνο ακινήτων και μάλιστα σε 
ξένους.

Στο φόντο αυτό και με την ανησυχία 
έκδηλη, ότι μπορεί να παγιωθεί μια με
γάλη διαφορά κόστους ενέργειας ανά
μεσα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπα
ϊκές χώρες, ο κλάδος ζητεί παρέμβαση 
και στήριξη από την κυβέρνηση. Ωστόσο, 
συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τη Βι
ομηχανία ακόμη δεν έχουν ανακοινω
θεί, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει σε 
δράσεις που έχουν γίνει συνολικά για τη 
μείωση των επιβαρύνσεων στις επιχειρή
σεις ως «ανάχωμα» γενικού χαρακτήρα 
έναντι των ενεργειακών ανατιμήσεων. 
Αλλωστε, με βάση κορυφαίο παράγοντα 
του ενεργειακού επιτελείου, η ελληνι
κή οικονομία δεν είναι τόσο εκτεθειμέ
νη όσο άλλες στα όσα συμβαίνουν στην 
ενεργειακή αγορά.


