
Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα 

στο 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας 

 

Καλημέρα σας,  

Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια γενική παρατήρηση, αφού συγχαρώ τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο για την πρωτοβουλία της 

διοργάνωσης αυτού του φόρουμ.  

Η Ελλάδα μπήκε στην πολύ μεγάλη κρίση το 2010. Ο κόσμος τότε ήταν τελείως 

διαφορετικός από ότι είναι σήμερα που έχουμε βγει πια από την μνημονιακή εποχή. 

Σε αυτά τα 8 χρόνια σε όλο τον κόσμο άλλαξαν πάρα πολλά. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη 

δρομολογήθηκε μια καθοριστική αλλαγή σχετικά με το μελλοντικό της οικονομικό 

μοντέλο. Ξεκινώντας από τις ανάγκες που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή και από τη 

στρατηγική να φτάσουμε το 2050 σε μια περιβαλλοντικά ουδέτερη οικονομία, 

συμβαίνουν ήδη γύρω μας σημαντικές αλλαγές και δρομολογούνται ακόμα 

περισσότερες. Επίσης, γίνεται επιτακτική η ανάγκη να παρακολουθήσουμε τις 

εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, προκειμένου 

να την ενσωματώσουμε στην οικονομία μας. 

Ενώ λοιπόν οι υπόλοιπη Ευρώπη, αυτά τα 8 τουλάχιστον χρόνια ασχολείτο με τα 

ζητήματα αυτά και έτρεχε τις εξελίξεις, η Ελλάδα λόγω των προβλημάτων που είχε 

και των διαφορετικών προτεραιοτήτων έμεινε πίσω. Οφείλουμε σήμερα να τρέξουμε 

περισσότερο για να μπορέσουμε να προλάβουμε την ευρωπαϊκή οικογένεια και να 

ωφεληθούμε από αυτή τη συνολική πορεία.  

Μιλώντας για τη βιομηχανία, θέτοντας ως κεντρικό στόχο να είναι ανταγωνιστική, 

αυτό που πρέπει να εμπεδωθεί γενικά είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κ. Daniel 

Calleja. Ότι η κυκλική οικονομία δεν είναι βάρος, αλλά ευκαιρία. Μπορεί να 

προσφέρει τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό όμως απέχει από την κρατούσα 

αντίληψη. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε την ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας ως 

βάρος. Όλοι θεωρούσαν ότι αυτά έρχονται σε αντίθεση με την ανταγωνιστικότητα.  

Αυτό γίνεται φανερό και από την κριτική που ασκείται στην ελληνική κυβέρνηση, όχι 

μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από κοινωνικούς φορείς, όταν 

προσπαθούμε σε μεγάλα έργα και επενδύσεις να λάβουμε μέτρα που θα διαφυλάξουν 

για παράδειγμα τον αρχαιολογικό μας πλούτο ή διασφαλίζουν την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Συνεπώς, βασικό στοιχείο είναι να περάσει στην ελληνική κοινωνία αυτό το νέο 

μοντέλο οικονομίας που οραματιζόμαστε και προς το οποίο πρέπει να κινηθούμε, 

αλλιώς θα μείνουμε στο περιθώριο. Το σημερινό φόρουμ θα πρέπει να είναι η 

αφετηρία ενός διαλόγου σε πολλά επίπεδα.  

 



Επίσης, έχουμε βαριά θεσμική και νομική κληρονομιά που δημιουργεί πολλά 

εμπόδια. Άρα θα πρέπει να οργανώσουμε βήμα προς βήμα τον έλεγχο του θεσμικού 

πλαισίου και να εντοπίσουμε τα εμπόδια που προβάλλει. Για παράδειγμα, τα 

βιοκαύσιμα που θα πρέπει να παράγουμε, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να πωληθούν 

στην ενεργειακή αγορά ή εάν παράγουμε βιομεθάνιο από την αγροτική μας παραγωγή 

ξέρουμε ότι αυτό δεν θα μπορεί να μπει στο δίκτυο.  

Στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έχουμε ετοιμάσει δυο μεγάλες δράσεις για το 

άμεσο μέλλον για τις υποδομές και για την περιβαλλοντική βιομηχανία. Ταυτόχρονα, 

δουλεύουμε σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στον τομέα των προτύπων.  

Επόμενος στόχος μας θα πρέπει να είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Τα Επιχειρηματικά Πάρκα, στα οποία κάναμε ήδη 

σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού κι εξυγίανσης με τον πρόσφατο νόμο, θα πρέπει 

να αποτελέσουν τους φορείς κυκλικής οικονομίας και το μοντέλο συνεργασίας των 

επιχειρήσεων που θέλουμε σε αυτό το πλαίσιο. Για την επαναχρησιμοποίηση υλικών, 

για την επαναχρησιμοποίηση πόρων.  

Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ελλάδα για να μπορέσει να παρακολουθήσει τις 

διαδικασίες σχετικά με την κυκλική οικονομία αλλά κυρίως για να μπορέσει να 

παρακολουθήσει την επίτευξη των ενεργειακών στόχων, αντιμετωπίζει και 

προβλήματα από το ίδιο το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο χάρτης των περιφερειακών 

ενισχύσεων διαμορφώνεται με ένα κριτήριο που πλέον για την Ελλάδα αποτελεί 

εμπόδιο. Αν μόνο κριτήριο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα για να καθοριστεί ποια 

Περιφέρεια ενισχύεται και πώς, τότε στην Αττική, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη  

συγκέντρωση μεταποιητικής δραστηριότητας αλλά και οι μεγαλύτερες ποσότητες 

αποβλήτων κάθε είδους, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσουμε ανάλογες δράσεις 

ικανοποιητικά. Προϋπόθεση λοιπόν αποτελεί η διαφοροποίηση των κριτηρίων για να 

μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματική.  

Θα πρέπει παράλληλα να υπάρξουν και τα λεγόμενα θετικά παραδείγματα, που θα 

αλλάξουν την εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της κυκλικής 

οικονομίας, αλλά και την κουλτούρα των ίδιων των επιχειρήσεων. Τέτοια μπορούν σε 

πρώτη φάση να υλοποιήσουν μεγάλες επιχειρήσεις, τις οποίες όμως και δεν μπορούμε 

να ενισχύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό επίσης θα πρέπει να αλλάξει.  

Επομένως χρειαζόμαστε αλλαγές στο επίπεδο διαμόρφωσης του χάρτη των 

περιφερειακών ενισχύσεων, αλλά και στο τι είδους επιχειρήσεις μπορούμε να 

ενισχύουμε και με ποιο τρόπο, προκειμένου να μπορούμε να πριμοδοτήσουμε 

μεγάλες αλλαγές στον προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας με έμφαση 

ιδιαίτερα στη βιομηχανία. 

 


