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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν ερευνητικό κείμενο εξετάζει την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στις 

μικρές επιχειρήσεις εστιάζοντας στα οφέλη της κυκλικής οικονομίας αλλά και στα 

κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα ως μοχλός εκκίνησης της κυκλικής οικονομίας. Πιο 

συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευρωπαϊκές διατάξεις που αφορούν την 

κυκλική οικονομία αλλά και στο βαθμό διείσδυσης των διάφορων κλάδων που δυνητικά 

υπάρχει σημαντικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος από την ανάπτυξη της 

κυκλικής οικονομίας στους τομείς αυτούς.

Επιπρόσθετα, αναδεικνύονται τα εμπόδια που συναντούν οι μικρές επιχειρήσεις 

για να ενταχθούν στην κυκλική οικονομία αλλά και ένα σύνολο καλών πρακτικών 

εφαρμόσιμων στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις. Τέλος, γίνεται μια σύντομη 

αποτίμηση της κατάστασης της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα και παρέχονται 

προτάσεις άμεσα υλοποιήσιμες για την υπέρβαση των εμποδίων αυτών

Λέξεις - κλειδιά: Κυκλική οικονομία, Πράσινες δεξιότητες, Αειφόρος Ανάπτυξη

ABSTRACT

This study addresses the application of the circular economy concept to SMEs, 

specifically focusing on the benefits for SMEs and on circular business models as a 

starting point for the circular economy. 

More specifically, special emphasis is placed on European policies for boosting circular 

economy but also on the degree of penetration of the various sectors that potentially 

have significant, economic and environmental benefits from the development of 

the circular economy. In addition, we examine the current barriers that SMEs face in 

the application of circular economy and showcase a set of good practices that are 

applicable to Greek SMEs. Finally, we provide a brief assessment of the current situation 

of the circular economy in Greece along with some feasible for overcoming these 

barriers. 

Key words: Circular economy, green skills, sustainable growth
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Εισαγωγή1

Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοι-

νωνικές συνέπειες της συνεχιζόμενης εξά-

ντλησης των φυσικών πόρων έχουν δημι-

ουργήσει την ανάγκη στους ανθρώπους, τις 

επιχειρήσεις  και τις κυβερνήσεις να αλλά-

ξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται 

τη σχέση τους με το περιβάλλον και να 

χρησιμοποιήσουν τους πόρους πιο αποτε-

λεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υιοθέτησε μια φιλόδοξη δέσμη 

μέτρων κυκλικής οικονομίας το γνωστό και 

ως Circular Economy Package (European 

Commission, 2018) προκειμένου να καταστή-

σει την Ευρωπαϊκή Οικονομία πιο καθαρή 

και ανταγωνιστική μειώνοντας την χρήση 

των πόρων και ενισχύοντας τη βιώσιμη πα-

ραγωγή και κατανάλωση. 

Από την υιοθέτηση του πακέτου κυκλικής 

οικονομίας, η Επιτροπή έχει παρατηρήσει 

από τις επιχειρήσεις αυξημένη υιοθέτηση 

στρατηγικών και πρακτικών για την αποδο-

τικότητα των πόρων, την οικολογική καινο-

τομία και/ή την κυκλική οικονομία. Ωστόσο 

οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις 

περισσότερες δυσκολίες κατά την υιοθέ-

τηση τέτοιων στρατηγικών και πρακτικών 

εξαιτίας της πιο περιορισμένης οργανωτι-

κής τεχνολογικής και οικονομικής τους ικα-

νότητας αλλά και της λιγότερης πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση για κυκλικές λύσεις.

1 Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

αποτελούν σημαντικό πυλώνα της οικονο-

μίας και βασικό παράγοντα για την καθο-

δήγηση της οικονομίας προς ένα κυκλικό 

μοντέλο παραγωγής. Ωστόσο, το μικρό 

τους μέγεθος δημιουργεί εμπόδια και θέτει 

προκλήσεις κατά την μετάβαση σε μια πιο 

κυκλική οικονομία. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το παρόν 

ερευνητικό κείμενο εξετάζει την εφαρμογή 

της κυκλικής οικονομίας στις μικρές επιχει-

ρήσεις εστιάζοντας στα οφέλη της κυκλικής 

οικονομίας αλλά και στα κυκλικά επιχειρη-

ματικά μοντέλα ως μοχλός εκκίνησης της 

κυκλικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευρωπαϊκές 

διατάξεις που αφορούν την κυκλική οικο-

νομία αλλά και στο βαθμό διείσδυσης των 

διάφορων κλάδων που δυνητικά υπάρχει 

σημαντικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

όφελος από την ανάπτυξη της κυκλικής οι-

κονομίας στους τομείς αυτούς.

Επιπρόσθετα, αναδεικνύονται τα εμπόδια 

που συναντούν οι μικρές επιχειρήσεις για 

να ενταχθούν στην κυκλική οικονομία αλλά 

και ένα σύνολο καλών πρακτικών εφαρμό-

σιμων στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις. 

Τέλος, γίνεται μια σύντομη περιγραφή από 

την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην 

Ελλάδα και παρέχονται προτάσεις άμεσα 

υλοποιήσιμες και μακροχρόνιες για την 

υπέρβαση των εμποδίων αυτών.
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1.  Κυκλική Οικονομία

1.1. Δύο κατηγορίες οικονομικών 
μοντέλων παραγωγής

Η γραμμική οικονομία υπήρξε το κυρίαρχο 

οικονομικό μοντέλο από τη Βιομηχανική 

Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα. Στο 

γραμμικό μοντέλο, οι επιχειρήσεις αντλούν 

τις πρώτες ύλες τις οποίες χρησιμοποιούν 

άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να δημι-

ουργήσουν το τελικό προϊόν. Στη συνέχεια, 

τα προϊόντα πωλούνται σε πελάτες, οι 

οποίοι τα χρησιμοποιούν για ένα δεδομένο 

χρονικό διάστημα ανάλογα με τον τύπο του 

προϊόντος. Τελικά, το προϊόν αποσύρεται 

από τα χέρια των καταναλωτών χωρίς καμία 

προσπάθεια ανάκτησης του ίδιου του προϊ-

όντος ή των υλικών από τα οποία αποτελεί-

ται. Αυτή η γραμμική ροή αγαθών γνωστή 

και ως "take-make-waste” απεικονίζεται 

παρακάτω σύμφωνα με την Εικόνα 1. 

Σε μια τέτοια οικονομία, η πρώτη ύλη βρί-

σκεται σε διαρκή ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, 

μόνο το 2010 εισήχθησαν στο οικονομικό 

σύστημα 65 δισ. τόνοι πρώτης ύλης (ίδρυμα 

Ellen MacArthur, 2013c) ενώ το δίκτυο πα-

γκόσμιου αποτυπώματος εξηγεί ότι η αν-

θρωπότητα απαιτεί τώρα περισσότερο από 

το 50% των πρώτων υλών από αυτό που 

μπορεί να αναγεννήσει ο πλανήτης (Global 

Footprint Network 2012,p.21). 

Επιπλέον, σύμφωνα με ορισμένους 

ερευνητές, οι επιπτώσεις της έλλειψης 

πόρων είναι εμφανείς ήδη με την μορφή 

των ασταθών αγορών και των τιμών των 

πρώτων υλών (Rosenau-Tornow et al., 

2009, Erdmann and Graedel, 2011, Ellen 

MacArthur Foundation 2013c) (σύμφωνα με 

το Διάγραμμα 1). Για τις επιχειρήσεις αυτό 

σημαίνει αβεβαιότητα όσον αφορά τις 

τιμές των πρώτων υλών. Παρόλα αυτά, η 

έλλειψη πόρων δεν είναι η μόνη συνέπεια 

του γραμμικού οικονομικού μοντέλου 

παραγωγής. Οι αρνητικές  περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις είναι επίσης σημαντικές όπως 

η αλλαγή του κλίματος, η παραγωγή 

αποβλήτων κλπ.

Εικόνα 1:  Η ροή των πρώτων υλών σε ένα γραμμικό μοντέλο παραγωγής

Πηγή: Wautelet T.(2018)
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Αντίθετα, η κυκλική οικονομία (ΚΟ) είναι 

"ένα οικονομικό σύστημα που αντιπροσω-

πεύει μια αλλαγή του παραδείγματος με τον 

τρόπο που η ανθρώπινη κοινωνία συνδέεται 

με τη φύση και αποσκοπεί στην πρόληψη της 

εξάντλησης των πόρων, της στενής δέσμης 

ενέργειας και υλικών και στη διευκόλυνση 

της βιώσιμης ανάπτυξης" (Prieto-Sandoval et 

al., 2018).

Ουσιαστικά, η έννοια της κυκλικής 

οικονομίας παρέχει έναν τρόπο σκέψης 

σχετικά με την διαδικασία αύξησης 

της αποδοτικότητας των πόρων. Πιο 

συγκεκριμένα, σε μια κυκλική οικονομία, 

ο κεντρικός στόχος είναι να διατηρηθεί 

όσο το δυνατόν περισσότερη αξία από 

τους πόρους, τα προϊόντα και τα υλικά 

για τη δημιουργία ενός συστήματος που 

επιτρέπει τη μακροχρόνια ζωή, τη βέλτιστη 

επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και 

την ανακύκλωση των προϊόντων (σύμφωνα 

με την Εικόνα 1). 

Η Εικόνα 2 απεικονίζει τις βασικές αρχές του 

κυκλικού οικονομικού μοντέλου. Το κεντρικό 

τμήμα του σχήματος απεικονίζει μια παρα-

δοσιακή γραμμική αλυσίδα εφοδιασμού από 

πάνω προς τα κάτω παρόμοια με αυτή της 

εικόνας 1. Σε αντίθεση με τη γραμμική αλυ-

σίδα τιμών στο κέντρο, οι κύκλοι στο πλάι 

(δεξιά) απεικονίζουν τις δυνατότητες των 

προϊόντων ή των υλικών αυτών σε 4 διαφο-

ρετικούς κύκλους που αφορά τη συντήρηση, 

την επαναχρησιμοποίηση/αναδιανομή, την 

ανακαίνιση/ανακατασκευή και την ανακύ-

κλωση.

Διάγραμμα 1:  Η ροή των πρώτων υλών σε ένα γραμμικό μοντέλο παραγωγής

Πηγή: IMF (2020)
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Εικόνα 2:  Η ροή των πρώτων υλών σε ένα κυκλικό μοντέλο παραγωγής

Πηγή: Guldmann E. (2017)

Εικόνα 3:  Η απεικόνιση της κυκλικής οικονομίας 

Πηγή: Ellen MacArthur Foundation (2012)
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Η Εικόνα 3 απεικονίζει πως μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό. Η αριστερή πλευρά 

παρουσιάζει το φυσικό ή βιολογικό 

σύστημα και η δεξιά πλευρά το τεχνικό 

σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, το βιολογικό 

σύστημα αποτελείται από προϊόντα 

που θα μπορούσαν να επιστραφούν με 

ασφάλεια στη βιόσφαιρα για παράδειγμα 

μέσω της κομποστοποιήσης και της 

εκχύλισης βιοαερίου. Αυτό περιλαμβάνει 

προϊόντα όπως τρόφιμα και ποτά, 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από φυσικές 

ίνες χωρίς επιβλαβείς χρωστικές, προϊόντα 

από τριμμένο ξύλο, βιοδιασπώμενη κόλλα 

και άλλα παρόμοια. Με άλλα λόγια, τα 

προϊόντα αυτά βασίζονται σε ανανεώσιμα, 

βιολογικά υλικά, τα οποία δεν έχουν 

μολυνθεί από οτιδήποτε θα εμπόδιζε την 

ασφαλή επιστροφή στη βιόσφαιρα.

Ανάλογα με τον τύπο του βιολογικού προϊ-

όντος μπορεί να είναι δυνατή η κλιμακωτή 

χρήση πριν το προϊόν επιστρέψει πίσω στη 

βιόσφαιρα με ασφάλεια (Εικόνα 3). Τα φρού-

τα και τα λαχανικά αποτελούν ένα παρά-

δειγμα αυτού. Τα μη κατεργασμένα φρούτα 

και λαχανικά διατίθενται προς πώληση στα 

σουπερμάρκετ ως πρώτο βήμα.

Στη συνέχεια, εάν δεν πωληθούν στο σου-

περμάρκετ θα μπορούσαν να διατεθούν 

προς πώληση σε μειωμένη τιμή προς τους 

πολίτες με χαμηλό εισόδημα.  Εκτιμάται ότι 

αυτή η ιδέα έχει εξαπλωθεί σε περισσότερα 

από 1000 καταστήματα σε ολόκληρη την Ευ-

ρώπη, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των 

φρούτων και των λαχανικών αλλά και άλλων 

παρόμοιων προϊόντων (convenience goods) 

(Holweg & Lienbacher 2014).

Ομοίως το γαλλικό σουπερμάρκετ 

Intermarché έχει αποδείξει ότι είναι δυνα-

τή η κλιμάκωση της χρήσης σκουπιδιών και 

λαχανικών μετατρέποντάς τα σε χυμούς και 

σούπες (Cliff, 2014). Η μετατροπή των απορ-

ριμμάτων τροφίμων σε βιοαέριο ως έσχατη 

λύση είναι μια άλλη περίπτωση, όπως απει-

κονίζεται στην Εικόνα 3.

Τα τεχνολογικά προϊόντα περιέχουν εκχυλι-

σμένα, μη ανανεώσιμα υλικά, π.χ. μέταλλα 

και πλαστικά με βάση το πετρέλαιο. Για τα 

προϊόντα αυτά απαιτείται η επεξεργασία 

των αποβλήτων τους προτού μπορέσουν να 

επιστρέψουν με ασφάλεια στην βιόσφαι-

ρα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

είναι δυνατόν να γίνει αυτό χωρίς αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, η 

υπολειμματική αξία των προϊόντων και των 

ενσωματωμένων υλικών χάνονται όταν τα 

προϊόντα διατίθενται μέσω αποτέφρωσης ή 

υγειονομικής ταφής. Για την αποφυγή αυτής 

της απώλειας αξίας και υλικών, τα τεχνολογι-

κά προϊόντα, τα εξαρτήματα και τα υλικά θα 

πρέπει να διατηρούνται σε κλειστούς βρό-

χους όσο το δυνατόν περισσότερο.

1.2. Βασικές Έννοιες Κυκλικής 
Οικονομίας

Ο όρος της κυκλικής οικονομίας ως εναλ-

λακτικό μοντέλο παραγωγής και κατανά-

λωσης παγκοσμίως αναφέρεται όλο και 

συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Οι ορισμοί 
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που έχουν αποδοθεί είναι αρκετοί, με ση-

μαντικότερο να είναι αυτός του Ιδρύματος 

Ellen MacArthur Foundation (Ellen MacArthur 

Foundation,2013a; 2013b; 2015a):

«Κυκλική οικονομία είναι η οικονομία 

που έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει 

την αποκατάσταση και να διατηρεί τα 

προϊόντα, τα συστατικά στοιχεία και τα 

υλικά στην ύψιστη δυνατή χρησιμότη-

τα και αξία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 

τους. Αποσκοπεί στην αξιοποίηση της 

ανανεώσιμης ενέργειας, καταργεί τη 

χρήση τοξικών χημικών ουσιών και εξα-

λείφει τα απόβλητα μέσω προσεκτικού 

σχεδιασμού».

Από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή (European Commission, 2015) ορίζει την 

κυκλική οικονομία ως:

«Η κυκλική οικονομία αντιπροσωπεύει 

μια αναπτυξιακή στρατηγική που συνε-

πάγεται οικονομική ανάπτυξη χωρίς αύ-

ξηση της κατανάλωσης πόρων, με βαθιά 

μεταρρύθμιση των αλυσίδων παραγω-

γής και των καταναλωτικών συνηθειών 

και επανασχεδιασμό των βιομηχανικών 

συστημάτων σε επίπεδο συστήματος».

Εικόνα 4: Απεικόνιση των επιδράσεων των διαφορετικών σχολών σκέψεις στην κυκλική οικονομία.

Πηγή: Wautelet, T.(2018) 
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1.3. Διαφορετικές σχολές 
σκέψεων της Κυκλικής 
Οικονομίας

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας δεν είναι 

κάτι καινούργιο αφού πολλοί συγγραφείς 

έχουν επικεντρωθεί στο ρόλο της κυκλικής 

οικονομίας μέσα από διαφορετικές σχολές 

σκέψεων όπως η Βιομιμητική, η Οικονομία 

της απόδοσης, η Μπλε οικονομία, η Βιομη-

χανική Οικολογία και το εγχείρημα  ‘Cradle 

to Cradle’ (βλεπε Εικόνα 4). 

Ο όρος κυκλική οικονομία χρησιμοποιή-

θηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία 

στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από τους 

Pearce και Turner (1990) οι οποίοι πρότειναν 

μια κυκλική ροή αξίας με θετικά αποτε-

λέσματα για το περιβάλλον στηριζόμενοι 

στις προηγούμενες μελέτες του Boulding 

(1966). Επιπλέον, οι πρόσφατες εξελίξεις 

στον τομέα της κυκλικής οικονομίας έχουν 

οδηγήσει σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών οι 

οποίες επικεντρώνονται στην ανάδειξη της 

κυκλικής οικονομίας ως πρότυπο μοντέλο, 

στη σχέση της με την αειφόρο ανάπτυξη 

(Geissdoerfer  et  al.,  2017;  Prieto-Sandoval  

et  al.,  2018)  και στο πλήθος των εννοιών 

που το ορίζουν (Kirchherr et al., 2017).

Ακόμα, οι V. Prieto-Sandoval et al. (2018) 

πρότειναν την κατανόηση της κυκλικής οικο-

νομίας μέσω τεσσάρων ειδικών στοιχείων: 

i. Την ανακύκλωση των πόρων και της 

ενέργειας, την ελαχιστοποίηση της 
ζήτησης πόρων και την ανάκτηση 
της αξίας από τα απόβλητα. Αυτή η 

κυκλική ροή έχει δύο πλεονεκτήμα-

τα: αποφεύγει την εξάντληση ενός 

πεπερασμένου περιβαλλοντικού 

αποθέματος υλικών, εγγυάται μια 

απεριόριστη προσφορά και επιτρέπει 

την προσφορά υλικών ανεξάρτητα 

από τα αποθέματα της φύσης (Tibbs, 

2006).

ii. Μια προσέγγιση πολλαπλών επιπέ-

δων λόγω της εφαρμογής της σε 

μίκρο-επίπεδα (επιχειρήσεις και κατα-

ναλωτές) (Park et al., 2010), μέσο-επί-

πεδο (οικονομικοί παράγοντες) (Geng 

et al., 2012) και μάκρο-επίπεδο (πόλη, 

περιφέρειες και κυβερνήσεις) (Yuan 

et al., 2006).

iii. Τη σημασία της ως μέσο για την 

επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης (Prieto-

Sandoval et al., 2017, Velenturf et al., 

2017). 

iv. Τη στενή σχέση της με τον τρόπο 

που καινοτομεί η κοινωνία (Prieto-

Sandoval et al., 2018).

Σε γενικές γραμμές, η ανακύκλωση των 

πόρων στην κυκλική οικονομία απορρέει 

από έναν κύκλο λήψης, μετασχηματισμού 

χρήσης και επιστροφής. Οι βιομηχανίες 

λαμβάνουν τους πόρους από το περιβάλλον 

και τις μετατρέπουν σε υπηρεσίες και 

προϊόντα. Στη συνέχεια διανέμονται και 

χρησιμοποιούνται από καταναλωτές 

ή άλλες επιχειρήσεις ως μέρος άλλων 

προϊόντων. Τέλος, τα προϊόντα αυτά 

πρέπει να επιστραφούν ως υλικά και 

ενέργεια σε άλλες αλυσίδες αξίας (Ellen 
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MacArthur Foundation, 2013; Park et al., 

2010), ενώ τα απόβλητα μετατρέπονται 

είτε σε βιολογικούς είτε σε τεχνικούς 

πόρους που μπορούν να επιστραφούν στη 

βιόσφαιρα είτε στη βιομηχανική διαδικασία 

(McDonough and Braungart, 2002).

1.4. Η Κυκλική Οικονομία στο 
παρελθόν

Για μεγάλο μέρος της ανθρώπινης 

ιστορίας, οι άνθρωποι ζούσαν βιώσιμα 

ακολουθώντας το κυκλικό πρότυπο 

των εποχών. Στην εποχή του χαλκού, η 

ανακύκλωση, όπως την ξέρουμε σήμερα, 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά καθώς 

η μεταλλοτεχνία αντικατέστησε τη χρήση 

πέτρας για την κατασκευή εργαλείων. Τα 

εργαλεία πυριτίου κατασκευάζονταν από 

παλιούς άξονες και τα παλιά κεραμικά 

επαναχρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία 

κανατιών από πηλό. Αλλά και πριν τη 

βιομηχανική Επανάσταση, οι αγροτικές 

οικονομίες επαναχρησιμοποιούσαν ή 

ανακύκλωναν οτιδήποτε θα μπορούσε να 

χρησιμεύσει για οποιαδήποτε άλλο σκοπό. 

Για παράδειγμα, οι άνθρωποι στα χωριά 

χρησιμοποιούσαν παλιά ρούχα για να 

φτιάξουν νέα αγαθά για το νοικοκυριό ή 

παλιό ελαιόλαδο για να φτιάξουν σαπούνι 

και το παλιό κρασί για να το κάνουν 

ξύδι. Τα ξύλα τα χρησιμοποιούσαν για 

την παραγωγή άνθρακα αλλά και για την 

κάλυψη άλλων αναγκών όπως θέρμανση και 

ψήσιμο φαγητών και τα ζωικά απόβλητα ως 

λιπάσματα στα χωράφια τους.

Όμως καθώς περνούσαν τα χρόνια, 

ο κύκλος της ζωής των αγαθών έγινε 

συντομότερος και η σύγχρονη οικονομία 

είναι περισσότερο γραμμική. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο  αυξανόμενος πληθυσμός, ο 

αυξανόμενος πλούτος και τα ταχέως 

μειούμενα παγκόσμια αποθέματα 

των πόρων (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό 

αέριο κλπ) έχουν καταστήσει τους μη 

ανανεώσιμους φυσικούς πόρους σπάνιους 

υποχρεώνοντας σήμερα τις επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών 

επιχειρήσεων, να χρησιμοποιήσουν 

αυτούς τους πόρους πιο αποτελεσματικά 

μεταβαίνοντας σε μια οικονομία 

περισσότερη κυκλική και κατ’ επέκταση 

περισσότερο βιώσιμη (βλέπε Εικόνα 3). 

Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Κίνα 

έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη πολιτικών 

που υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία 

στην κοινωνία τους (Blomsma and Brenan, 

2017, Murray et al., 2017).

2.  Ευρωπαϊκές Διατάξεις 
για την Κυκλική 
Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει 

μια φιλόδοξη δέσμη κυκλικής οικονομίας, 

γνωστή ως ως Circular Economy Package 

(EC (2015)) για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να 

μεταβούν σε μια ισχυρότερη και πιο 

κυκλική οικονομία όπου οι πόροι θα 



16

χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο. Με 

βάση το σχέδιο αυτό, όπου η ευρωπαϊκή 

οικονομία θα καταστεί πιο καθαρή και 

πιο ανταγωνιστική, η Επιτροπή εκτελεί 

φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση της χρήσης 

των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και 

την ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής και 

κατανάλωσης. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ 

περιλαμβάνει επίσης τέσσερις νομοθετικές 

προτάσεις που τροποποιούν τις ακόλουθες 

νομικές πράξεις: 1) οδηγία-πλαίσιο για τα 

απόβλητα, 2) οδηγία για την υγειονομική 

ταφή, 3) οδηγία για τις συσκευασίες και 

4) οδηγίες για τα οχήματα στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους, τις μπαταρίες και τους 

συσσωρευτές και τα απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Με το εν λόγω σχέδιο, η Επιτροπή στοχεύει 

να φέρει περιουσιακά στοιχεία (π.χ. γνώση, 

δίκτυα και εργαλεία) μέσω κατάλληλων 

υποστηρικτικών υποδομών και οργανώσεων 

και ενώσεων ΜMΕ, ώστε οι επιχειρήσεις να 

μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονε-

κτήματα της κυκλικής οικονομίας, συμπερι-

λαμβανομένων της μείωσης κόστους, των 

αυξανόμενων εσόδων και των βελτιωμένων 

περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Το συνολικό έργο αποτελείται από 3 σχέδια 

δράσης:

i. Να εκπαιδεύσει και να βοηθήσει 15 

οργανισμούς υποστήριξης ΜΜΕ (πχ 

εμπορικά επιμελητήρια, ενώσεις 

του κλάδου) στη βελτίωση του 

προγράμματος τους προκειμένου 

να βοηθήσουν τα μέλη τους να 

υιοθετήσουν στρατηγικές και 

πρακτικές κυκλικής οικονομίας. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης συμμετείχε και το  ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ (KPMG, 2019).

ii. Να βοηθήσει 15 υψηλά υποσχόμενους 

παρόχους κυκλικών λύσεων σε ολό-

κληρη την Ευρώπη.

iii. Να συμβουλεύσει 6 περιφερειακές 

αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη 

προκειμένου να ενθαρρύνει τις ΜΜΕ 

σε στρατηγικές και πρακτικές κυ-

κλικής οικονομίας ή στην άρση των 

φραγμών που αντιμετωπίζουν για την 

εφαρμογή τέτοιων πρακτικών.

Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα επηρε-

άσει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω: 

μέτρων για την ενίσχυση της διαχείρισης 

των αποβλήτων (π.χ. επαναχρησιμοποίη-

ση, ανακύκλωση), μετρήσεις για τη χρήση 

κρίσιμων πρώτων υλών (π.χ. λιθίου) και 

υποστήριξη για την εφαρμογή στρατηγικών 

κυκλικής οικονομίας και πρακτικών.

Από την υιοθέτηση του πακέτου κυκλικής 

οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

παρατηρήσει από τις επιχειρήσεις αυξημένη 

υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών 

για την αποδοτικότητα των πόρων, την 

οικολογική καινοτομία και / ή την κυκλική 

οικονομία. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι 

οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν περισσότερες 

δυσκολίες κατά την υιοθέτηση τέτοιων 

στρατηγικών και πρακτικών εξαιτίας 

της πιο περιορισμένης οργανωτικής 

τεχνολογικής και οικονομικής τους 
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ικανότητας και λιγότερη πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση για κυκλικές λύσεις. 

3. Οφέλη της κυκλικής 
οικονομίας για τις 
μικρές επιχειρήσεις

Με την υιοθέτηση στρατηγικών και πρα-

κτικών της κυκλικής οικονομίας οι επιχει-

ρηματίες μπορούν να αντιληφθούν όλα τα 

είδη των διαφορετικών επιχειρηματικών 

ωφελειών. Τα πλεονεκτήματα αυτά εξαρτώ-

νται από την υιοθετηθείσα στρατηγική, το 

βαθμό στον οποίο οι επιχειρηματικές δια-

δικασίες είναι κυκλικές, το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και 

από το ρόλο της στην αλυσίδα αξίας. Παρ’ 

όλα αυτά εντοπίζονται έξι γενικά επιχει-

ρησιακά οφέλη για τις μικρές επιχειρήσεις 

(KPMG, 2018) όπως:

i. Μειωμένη έκθεση στην άνοδο και στη 

μεταβλητότητα των τιμών των πόρων.

Η αυξανόμενη έλλειψη μη ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων (π.χ. ορυκτά καύσιμα, 

μέταλλα και ορυκτά) έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση των τιμών των πόρων και την 

αστάθεια των τιμών, γεγονός που έχει ως 

αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος υλικών για 

τις επιχειρήσεις. Με την υιοθέτηση στρα-

τηγικών και πρακτικών κυκλικής οικονομί-

ας οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν 

την ποσότητα υλικών που χρειάζονται για 

την παραγωγή τους και να καλύψουν τις 

ανάγκες των πελατών τους. Με αυτόν τον 

τρόπο μειώνουν την έκθεσή τους στον κίν-

δυνο αυξανόμενων και πιο ασταθών τιμών 

των πόρων.

ii. Η κυκλική σκέψη διεγείρει την καινοτο-

μία.

Παρέχει μια νέα οπτική για να εξετάσει το 

επιχειρησιακό μοντέλο και τις λειτουργί-

ες μιας επιχείρησης. Η εξέταση αυτής της 

νέας οπτικής μπορεί να προσφέρει νέες 

ιδέες και να τονώσει την καινοτομία. Για 

παράδειγμα, αναζητώντας τρόπους για τη 

μείωση των ποσοτήτων υλικών που χρησι-

μοποιούνται στην κατασκευή, η ολλανδική 

εταιρεία BAM εφηύρε νέα δομικά υλικά 

από πλαστικά απορρίμματα.

iii. Δημιουργεί ένα πράσινο προφίλ.

Οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι κυ-

βερνήσεις γνωρίζουν όλο και περισσότερο 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προ-

ϊόντων που χρησιμοποιούν. Ως εκ τούτου, 

είναι πιο συντονισμένοι στην αειφορία 

όταν λαμβάνουν τις αποφάσεις αγοράς 

τους. Με την υιοθέτηση στρατηγικών και 

πρακτικών κυκλικής οικονομίας, οι επιχει-

ρήσεις μπορούν να μειώσουν το περιβαλ-

λοντικά κόστη των προϊόντων τους και έτσι 

να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνι-

στές τους.

iv. Ανοίγει νέες αγορές και ευκαιρίες για 

ανάπτυξη.

Οι κυκλικές λύσεις μπορούν επίσης 

να δημιουργήσουν νέες αγορές. 

Για παράδειγμα, στη βιομηχανία 
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κλωστοϋφαντουργικών υπάρχουν διάφορες 

επιχειρήσεις που παράγουν νήματα από 

απορρίμματα κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων. Δεδομένου ότι οι καταναλωτές 

αναζητούν βιώσιμα ρούχα, αυτό έχει 

εξελιχθεί σε μια ξεχωριστή αγορά, η 

οποία λειτουργεί δίπλα στην αγορά των 

«κανονικών» κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων. 

v. Αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών 

και δημιουργεί πιο σταθερές ροές εσό-

δων.

Η μετάβαση σε κυκλική οικονομία μπορεί 

2 http://circular-future.eu/?page_id=270

να διευκολυνθεί υιοθετώντας ένα 

διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο. 

Η οικονομία διαμοιρασμού (sharing 

economy)2 μέσα από ολοκληρωμένες 

ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Airbnb, 

Uber κλπ. αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. 

Ουσιαστικά, η οικονομία διαμοιρασμού 

αφορά μεταξύ άλλων στην ανταλλαγή 

αγαθών και υπηρεσιών. Η βασική ιδέα είναι 

ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 

περιουσιακά μας στοιχεία όσο το δυνατόν 

περισσότερο ώστε έτσι να συνεισφέρουμε 

στην κυκλική οικονομία. Για παράδειγμα, 

Εικόνα 5: Πιθανές δραστηριότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού για τις μικρές επιχειρήσεις στα πλαστικά

Πηγή: KPMG(2018)

http://circular-future.eu/?page_id=270
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ένα τρυπάνι χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο 

45 ώρες κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Εάν τα υλικά ανακυκλώνονται 2 φορές, τότε 

χρειαζόμαστε περίπου 3 φορές λιγότερες 

πρώτες ύλες ενώ αν το τρυπάνι μοιράζεται 

χρησιμοποιώντας το Peerby, το όφελος 

είναι ακόμα μεγαλύτερο. Επιπλέον, στην 

Ευρώπη η Airbnb ισχυρίζεται ότι παράγει 

κατά περίπου 0-30% λιγότερα απόβλητα, 

χρησιμοποιεί 50% λιγότερα ύδατα και 

εκπέμπει κατά 90% λιγότερο CO2 από τα 

ξενοδοχεία. Από την άλλη πλευρά, το να 

έχουν μετακομίσει κάτοικοι από ολόκληρες 

περιοχές έχει αρνητικές επιδράσεις για τις 

συγκεκριμένες περιοχές. 

vi. Δημιουργεί περιβαλλοντικά οφέλη.

Η υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών 

κυκλικής οικονομίας δεν είναι μόνο επω-

φελής για τις επιχειρήσεις αλλά και για το 

περιβάλλον. Για να γίνουν πιο κυκλικές, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να μειώσουν τις περι-

βαλλοντικές επιπτώσεις τους:

 ▶ μειώνοντας τη χρήση πρώτων 

υλών,

 ▶ μειώνοντας την κατανάλωση ενέρ-

γειας και χρησιμοποιώντας     απο-

κλειστικά την  πράσινη ενέργεια,

 ▶ μειώνοντας την κατανάλωση πόσι-

μου νερού.

Με αυτόν τον τρόπο, η καθιέρωση μια πιο 

κυκλικής οικονομίας είναι επίσης ένας 

διορατικός τρόπος για την εκπλήρωση των 

μελλοντικών απαιτήσεων συμμόρφωσης με 

τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4.  Κλάδοι με οικονομικό, 
κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό 
όφελος από την 
ανάπτυξη της κυκλικής 
οικονομίας

4.1. Εισαγωγή

Η κυκλική οικονομία είναι μια σύνθετη 

έννοια που περιλαμβάνει μια σειρά υλικών 

και προϊόντων, διαφορετικών σταδίων 

σε αλυσίδες προϊόντων και αξιών. Αυτά 

παρουσιάζουν ποικίλες δυνατότητες 

κυκλικής οικονομίας, σε διαφορετικούς 

τομείς, προϊόντα και αλυσίδες αξίας. 

Επιπλέον, η μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία αποτελεί πρόκληση πολύ-

επίπεδης διακυβέρνησης όπου μπορούν να 

αναληφθούν δράσεις σε διάφορα επίπεδα 

(Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος, 

ιδιωτικός τομέας, πολίτης). Ορισμένες 

μελέτες διερευνούν τις ευκαιρίες 

που δημιουργούνται από δράσεις για 

την ενίσχυση της κυκλικότητας σε 

διαφορετικούς τομείς προϊόντων.                                                                                             

Για παράδειγμα, το ίδρυμα Mac Arthur, 

στην έκθεση του 2013 αναλύει τον 

τομέα των καταναλωτικών αγαθών για 

να προσδιορίσει τα αγαθά στα οποία 

βρίσκονται οι πιο σημαντικές και ανεπαρκώς 
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αξιοποιημένες ευκαιρίες κυκλικότητας 

εστιάζοντας σε προϊόντα όπως τα έπιπλα και 

τα πλυντήρια ρούχων ως προτεραιότητες 

στον τομέα αυτό. Επιπλέον, μια μελέτη της 

Green Alliance αντιλαμβάνεται τα υλικά των 

μετάλλων, του νερού και του φωσφόρου 

ως σημείο εκκίνησης λόγω του ρόλου τους 

ως βασικών εισροών στην οικονομία και τις 

μεγάλες ποσότητες που χάνονται (Green 

Alliance,2011). 

Άλλες μελέτες αναδεικνύουν υλικά όπως τα 

αγροτικά προϊόντα, το ξύλο, το χαρτί και τα 

πλαστικά (TNO, 2013; The World Economic 

Forum and Ellen MacArthur Foundation, 

2014; Mc Kinsey, 2011). Αντίθετα, έρευνες 

που αφορούν τομείς με σημαντικά οφέλη 

τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και 

για την κοινωνία και το περιβάλλον είναι 

ελάχιστες. Πιο συγκεκριμένα, η KPMG 

το 2018 εκπόνησε μια μελέτη για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επισήμανε 

τους τομείς για τους οποίους θα υπάρχει 

κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

όφελος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους  

τομείς όπως τα πλαστικά, οι κατασκευές, 

τα τρόφιμα  και τα προϊόντα βιολογικής 

προέλευσης.

4.1.1. Πλαστικά

Ο τομέας των πλαστικών διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη αφού 

τα πλαστικά βασίζονται σε παρθένους 

φυσικούς πόρους, δεν ανακυκλώνονται και 

μια σημαντική ποσότητα τους καταλήγει 

στο περιβάλλον και έχει μεγάλη επίδραση 

στη λειτουργία των οικοσυστημάτων. 

Επιπλέον, τα πλαστικά χρησιμοποιούνται 

συχνά λόγω του χαμηλού κόστους, 

της εύκολης ανακατασκευής και της 

τεράστιας και διαδεδομένης χρήση τους 

ενώ έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, 

συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών 

και των προϊόντων διατροφής καθώς 

και ελαφρές δομικές εφαρμογές όπως 

σε αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο αυτό, η 

υιοθέτηση κυκλικών δραστηριοτήτων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού πλαστικών 

κρίνεται απαραίτητη για το περιβάλλον 

και την κοινωνία ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 

ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις 

να εξελιχθούν στον τομέα αυτό                  

(βλέπε Εικόνα 5).

4.1.2. Κατασκευές

Ο τομέας των κατασκευών διαδραματίζει 

επίσης σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή 

οικονομία. Παράγει το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ 

και παρέχει 20 εκατομμύρια θέσεις κυρίως 

σε ΜΜΕ επιχειρήσεις. Ο κατασκευαστικός 

κλάδος είναι επίσης σημαντικός αφού χρη-

σιμοποιεί σε σημαντικό ποσοστό ενδιάμεσα 

προϊόντα (πρώτες ύλες, χημικές ουσίες, 

ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό) 

και σχετικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ο τομέας 

χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες, πρώτων 

υλών και ενέργειας και καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό την κατανάλωση ενέργειας λόγω της 

μεγάλης διάρκειας ζωής των κατασκευών. 
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Στον οδικό χάρτη3 για μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους 

(European Commission, Strategy 2020) 

εκτιμάται ότι η καλύτερη κατασκευή και 

χρήση των κτιρίων θα μπορούσε να συμ-

βάλλει στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων 

(KPMG,2018) όπως:

 ▶ το 42% της συνολικής τελικής κατα-

νάλωσης ενέργειας

 ▶ το 35% των συνολικών εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου

 ▶ το 50% της ποσότητας εκχυλισμένων 

υλικών 

 ▶ το 30% του νερού

Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση στρατηγικών 

και πρακτικών κυκλικής οικονομίας 

προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για 

τις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα 

κατασκευών. Μερικές καλές πρακτικές στον 

κατασκευαστικό κλάδο είναι:

 ▶ το πάρκο Allander 

 ▶ η πλατφόρμα Madaster

 ▶ ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ITeC

4.1.3. Προϊόντα βιολογικής   Προέλευσης

Στο πλαίσιο της έννοιας της κυκλικής οικο-

νομίας συνήθως γίνεται διάκριση μεταξύ 

βιολογικών και τεχνολογικών καθώς τα 

βιολογικά υλικά είναι γενικά ανανεώσιμα 

από τη φύση τους. Επιπλέον, στο βαθμό που 

3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12095-A-new-Circular-
Economy-Action-Plan

τα βιολογικά υλικά δεν έχουν συνδυαστεί 

με τεχνολογικά υλικά, το οικοσύστημα θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αποσυνθέσει και 

να αναγεννήσει τα υλικά αυτά. Τα βιοαποι-

κοδομήσιμα υλικά μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων (πχ 

κατασκευές επίπλων, χαρτιού, συσκευασίας, 

τροφίμων, κλωστοϋφαντουργικών προϊό-

ντων) και για την ενέργεια χρησιμοποιού-

νται ως βιο-καύσιμα. Τα βιοαποικοδομή-

σιμα υλικά επίσης παρέχουν εναλλακτικές 

λύσεις για προϊόντα με βάση τα ορυκτά (πχ 

πλαστικά) και ενέργεια (πχ φυσικό αέριο). Η 

αντικατάσταση των προϊόντων με βάση τα 

ορυκτά και την ενέργεια συμβάλλει  γενικά 

στην κυκλική οικονομία δεδομένου ότι τα 

αποθέματα των ορυκτών είναι πεπερασμέ-

να και τα βιοαποικοδομήσιμα υλικά ανανε-

ώσιμα. Τα βιοαποικοδομήσιμα υλικά επίσης 

μπορούν να παρουσιάσουν πλεονεκτήματα 

που συνδέονται με την ανανέωση τους η την 

βιοαποικοδόμηση τους. 

Επιπλέον, τέτοια υλικά μπορούν να οδηγή-

σουν σε μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

Αντίθετα, η χρήση βιολογικών πόρων απαι-

τεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς η παραγωγή 

βιοαποικοδομήσιμων υλικών απαιτεί γη και 

συνήθως συνδέεται με δυσμενείς περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις. Μερικές καλές πρακτι-

κές  για τις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα 

των προϊόντων βιολογικής προέλευσης.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12095-A-new-Circular-Economy-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12095-A-new-Circular-Economy-Action-Plan
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i. Pitpoint4, εταιρεία που παράγει βιο-

καύσιμα και πουλάει καθαρά καύσιμα

ii. Puma5,  εταιρεία που φτιάχνει ρούχα 

που είτε είναι  ανακυκλώσιμα είτε 

βιοαποικοδομήσιμα

iii. Oohol, είναι ένα νέο είδος συσκευα-

σίας από φύκια το οποίο προτείνει 

μια εναλλακτική λύση για τα πλαστι-

κά μπουκάλια.

4.1.4. Τρόφιμα

Η απώλεια τροφίμων και τα απόβλητα 

είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Περίπου 88 

εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλούνται 

ετησίως στην ΕΕ με σχετικό κόστος που 

4 https://www.pitpointcleanfuels.com/
5 https://www.puma.com/

εκτιμάται σε 143 δισ. ευρώ (KPMG, 2018). 

Στην Ευρώπη μια σημαντική ποσότητα 

τροφίμων χάνεται στα απορρίμματα των 

καταναλωτών δημιουργώντας ανησυχία 

τόσο για την οικονομική ζημιά όσο και 

για την σπατάλη πόρων. Η μείωση των 

αποβλήτων σε τρόφιμα μπορεί να έχει 

θετικό όφελος για το περιβάλλον και τις 

κοινότητες. Πέρα από αυτό, υιοθετώντας 

μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας για 

τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωση των απορριμμάτων των 

τροφίμων, δίνει την ευκαιρία να προκύψουν 

νέα επιχειρηματικά μοντέλα και να 

αποκομίσουν οικονομικά οφέλη.

Εικόνα 5: Απεικόνιση  διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομάς στην πυραμίδα αξίας

Πηγή: Achterberg et al.(2016)

https://www.pitpointcleanfuels.com/
https://www.puma.com/
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Μερικές καλές πρακτικές που έχουν εφαρ-

μοστεί παγκοσμίως είναι:

i. Η ολλανδική εταιρεία Kromkommer  

που φτιάχνει σούπες από λαχανικά 

που δεν πωλούνται.

ii. Εστιατόριο Instock  έχει μενού από 

τρόφιμα που δεν πωλούνται.

iii. Συστήματα (ValuWaste) που ελέγχουν 

την σπατάλη τροφίμων σε εμπορικές 

κουζίνες.

5.  Καλές πρακτικές 
εφαρμόσιμες στις 
ελληνικές μικρές 
επιχειρήσεις

 ▶ Η Desko  έχει εστιάσει πλήρως το 

επιχειρησιακό μοντέλο και τις λειτουργίες 

τους ώστε να είναι πιο κυκλικές μέσω 

της ανακατασκευής. Σε αντίθεση με ένα 

παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο εξόρυξης 

πόρων, κατασκευής και πώλησης επίπλων, 

η Desko χρησιμοποιεί ένα σύστημα 

τριών επιπέδων επαναγοράς. Τα έπιπλα 

Desko που πωλούνται, επαναγοράζονται, 

ανακατασκευάζονται και μεταπωλούνται 

έως και 3 φορές επεκτείνοντας την ωφέλιμη 

ζωή τους και παρέχοντας περισσότερα 

έσοδα στην εταιρεία για την ίδια ποσότητα 

που παράγονται.

 ▶ Η Φινλανδική εταιρεία Globe 

Hope  ειδικεύεται σε μοναδικά ρούχα 

από απομεινάρια και απορρίμματα 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

αλλά στην περίπτωση αυτή τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

προέρχονται από ένα ευρύτερο φάσμα 

πηγών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί υλικά 

όπως vintage υφάσματα, διαφημιστικά 

πανό, πανιά, vintage κουβέρτες στρατού 

και vintage αδιάβροχα του στρατού. 

Τα υφάσματα vintage βρίσκονται σε 

υπαίθριες αγορές, σε κέντρα διαλογής 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και 

σε κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια. 

Επιπλέον, η Globe Hope μετατρέπει τα 

υλικά σε μια ευρύτερη ποικιλία ρούχων 

εκτός από τις τσάντες και τα αξεσουάρ 

(Globe Hope, 2014a). 

 ▶ H εταιρεία Revive A.E  επικεντρώνε-

ται στην ανακύκλωση και αξιοποίηση βρώ-

σιμων λαδιών για βιομηχανική χρήση και η 

οποία προμηθεύει άλλες εταιρείες όπως την 

Energy ABEE για την παραγωγή βιοντίζελ. 

Παρόμοιες επιχειρήσεις είναι η Oil for Life, η 

Selvis GoGreen IKE, Euro-Recycling κ.λ.π 

 ▶ Το cluster Clube στη Δυτική 

Μακεδονία  επικεντρώνεται στην 

ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε 

τηλεθερμάνσεις δήμων, οικισμών και 

μονάδων παραγωγής υπηρεσιών και στην 

αξιοποίηση αποβλήτων (δασικά, αγροτικά, 

αστικά απόβλητα βιομηχανικών τροφίμων) 

για την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Το 

συγκεκριμένο Clube είχε αναπτυχθεί με τη 

βοήθεια του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο ενός 

συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του 

ΕΣΠΑ 2007-2013.
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 ▶ Η επαναχρησιμοποίηση και η 

ανακύκλωση είναι καλές πρακτικές για το 

περιβάλλον και ταυτόχρονα η μεταπώληση 

υψηλής ποιότητας μεταχειρισμένων 

ενδυμάτων επιτρέπει στις φιλανθρωπικές 

οργανώσεις να δημιουργήσουν κέρδη 

που μπορούν να χρηματοδοτήσουν άλλες 

δραστηριότητες (Palm et al., 2014). Για 

παράδειγμα, ο Δανικός Ερυθρός Σταυρός, 

ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου 

το 15% των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων που συλλέγονται στη Δανία, 

αποφέρει κέρδη περίπου 5 εκατομμυρίων 

δολαρίων από αυτές τις δραστηριότητες 

(Danish Red Cross). Επιπλέον, η συλλογή 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι 

κερδοφόρα και τα τελευταία χρόνια 

διάφορες ιδιωτικές εταιρείες έχουν 

εισαγάγει προγράμματα συλλογής 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Η ελβετική εταιρεία I:CO, η οποία 

συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες 

διεθνώς, όπως η Walmart, η Esprit, οι 

American Eagle Outfitters, η H & M, η Jack 

& Jones και η NameIt, αποτελεί ένα τέτοιο 

παράδειγμα.

 ▶ Η Ecovative design είναι μια αμερι-

κάνικη εταιρεία που παράγει υλικά συσκευ-

ασίας από βιολογικά υλικά όπως μανιτάρια, 

η γεωργικά απόβλητα. Με την χρήση αυτών 

των υλικών, τα υλικά συσκευασίας είναι βιο-

αποικοδομήσιμα και έτσι μπορούν να επι-

στραφούν στο έδαφος ως θρεπτικό υλικό 

μετά τη χρήση. 

Σε αντίθεση, με τα συμβατικά συνθετικά 

όπως τα πλαστικά, τα μυκητοποιημένα 

αγροτικά υποπροϊόντα που χρησιμοποι-

ούνται από την Ecovative έχουν θετικό 

αντίκτυπο στον πλανήτη. Επιπλέον, απαι-

τείται ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας για 

την παραγωγή των προϊόντων (το φυτικό 

μέρος του μανιταριού) καθώς το μικκύλιο 

αναπτύσσεται μέσα σε έξι μέρες. Αφού 

αφαιρέσουν τα αναπτυσσόμενα μέρη από 

τους δίσκους ανάπτυξης και τα βάλουν σε 

βιομηχανικό κλίβανο για να στεγνώσει και 

να σκοτώσει το μικκύλιο, το προϊόν είναι 

έτοιμο.

6.  Κυκλικά Επιχειρηματικά 
Μοντέλα

Η στροφή προς μια κυκλική οικονομία 

απαιτεί από τις επιχειρήσεις και κατ’ 

επέκταση τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις 

να επανεξετάσουν όχι μόνο τη χρήση των 

πόρων τους αλλά και να επανασχεδιάσουν 

και να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα (βλέπε Εικόνα 5) που βασίζονται 

στην επέκταση της ζωής, την αποσύνθεση, 

την ανακαίνιση, την ανακατασκευή, την 

αυξημένη επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση προϊόντων. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα περισσότερα από 

τα κανονικά επιχειρηματικά μοντέλα  

βασίζονται στην προσθήκη αξίας σε 

ένα συγκεκριμένο προϊόν (π.χ. με την 

συναρμολόγηση ποδηλάτων από διάφορα 

υλικά) ενώ σε μια κυκλική οικονομία τα 
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επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται στη 

διατήρηση της αξίας (π.χ. ανακατασκευή 

του ποδηλάτου). Προκειμένου όμως 

να μπορέσει να υιοθετήσει ένα τέτοιο 

κυκλικό μοντέλο, μπορεί να απαιτείται 

να διατηρήσει την πρόσβαση στο τελικό 

προϊόν και τα υλικά από τα οποία 

αποτελείται. Για παράδειγμα, για να είναι 

δυνατή η ανακατασκευή ποδηλάτων, ο 

παραγωγός πρέπει να έχει πρόσβαση 

στα ποδήλατα μετά τη χρήση τους. Η 

πρόσβαση αυτή μπορεί να διευκολυνθεί 

με την προσφορά μιας σταθερής τιμής 

επαναγοράς από την πώληση του 

προϊόντος.

 ▶ Μοντέλα κυκλικής σχεδίασης: Τα 

μοντέλα κυκλικής σχεδίασης εστιάζουν στην 

ανάπτυξη υφιστάμενων ή  νέων προϊόντων 

και διαδικασιών που αναζητούν για τη βελ-

τιστοποίηση της κυκλικότητας. Τα προϊόντα 

έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν περισ-

σότερο και/ή είναι εύκολα στη συντήρηση, 

επισκευή, αναβάθμιση, ανακαίνιση, ανακα-

τασκευή ή ανακύκλωση. Επιπλέον, αναπτύσ-

σονται και/ή προέρχονται από βιολογικά 

υλικά, γίνεται λιγότερη χρήση των πόρων ή 

είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ξεκινά μια νομοθετική πρωτοβουλία που 

βασίζεται στην ενδυνάμωση τόσο των κα-

ταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων στην 

κατοχύρωση του δικαιώματος στην επι-

σκευή ηλεκτρονικών συσκευών. Πιο συγκε-

κριμένα περιλαμβάνουν: 

1. "Πρωτοβουλία Κυκλικής Ηλεκτρο-

νικής" για μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής των προϊόντων και βελτίωση 

της συλλογής και επεξεργασίας 

των αποβλήτων. 

2. νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις 

μπαταρίες για την ενίσχυση της 

βιωσιμότητας. 

3. νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις 

σχετικά με το τι επιτρέπεται στην 

αγορά της ΕΕ, με μείωση των συ-

σκευασιών σε όγκο και υλικά. 

4. νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις για 

ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ει-

δική προσοχή στα μικροπλάσματα, 

καθώς και στα βιοαποδομήσιμα και 

βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά. 

5. νέα στρατηγική της ΕΕ για τα κλω-

στοϋφαντουργικά προϊόντα για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτομίας στον τομέα και 

την ενίσχυση της αγοράς της ΕΕ 

για την επαναχρησιμοποίηση των 

υφασμάτων. 

6. μια ολοκληρωμένη στρατηγική 

για ένα βιώσιμο περιβάλλον που 

προωθεί τις αρχές κυκλικής κυκλο-

φορίας για τα κτίρια. 

7. νέα νομοθετική πρωτοβουλία για 

την επαναχρησιμοποίηση και την 

αντικατάσταση της συσκευασία 

μιας χρήσης και 

8. διασφάλιση παραγωγής λιγότερων 

αποβλήτων. 
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 ▶ Μοντέλα βέλτιστης χρήσης: Τα 

μοντέλα βέλτιστης χρήσης στοχεύουν 
στην αύξηση της αξίας και της χρήσης 

ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια μιας 

εκτεταμένης ζωής. Αυτά τα επιχειρηματικά 

μοντέλα βασίζονται συχνά στη διατήρηση 

ιδιοκτησίας ενός προϊόντος, π.χ. 

παρέχοντας μια υπηρεσία αντί να πουλήσει 

ένα προϊόν ή / και να αναλάβει την ευθύνη 

για το προϊόν καθ 'όλη τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής του, π.χ. μέσω υπηρεσιών 

συντήρησης ή πρόσθετα για την παράταση 

της διάρκειας ζωής ενός προϊόντος. 

Αυτά τα μοντέλα προϊόντων σε υπηρεσία 

έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις που 

προέρχονται, για παράδειγμα, από τη 

μεταβαλλόμενη φύση των ταμειακών ροών, 

από την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης 

για την προχρηματοδότηση των πελατών, 

την επέκταση του ισολογισμού και την 

επαναξιολόγηση της υπολειμματικής αξίας.

 ▶ Μοντέλα ανάκτησης αξίας: Τα μο-

ντέλα ανάκτησης αξίας επικεντρώνονται 

στη μεγιστοποίηση της ανάκτησης και της 

ανακύκλωσης προϊόντων και υλικών μετά τη 

χρήση τους σε νέα προϊόντα ή χρήσιμους 

πόρους, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη 

και να διατηρηθούν οι πόροι. Η επιστροφή 

από το σημείο κατανάλωσης στο σημείο 

παραγωγής, είναι απαραίτητη για αυτό το 

επιχειρηματικό μοντέλο.

 ▶ Μοντέλα κυκλικής υποστήριξης: Τα 

μοντέλα κυκλικής υποστήριξης επικεντρώ-

νονται στη διαχείριση και τον συντονισμό 

κυκλικών δικτύων αξίας και ροών πόρων 

και στη βελτιστοποίηση των κινήτρων και 

άλλων υποστηρικτικών δραστηριοτήτων σε 

ένα κυκλικό δίκτυο. Τέτοια επιχειρηματικά 

μοντέλα αποτελούν οι 3D εκτυπωτές. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω των 3D εκτυπώσεων, τα 

προϊόντα που παράγονται χρησιμοποιούν 

μόνο ένα κλάσμα των πρώτων υλών κατά 

βιομηχανική διαδικασία ενώ ταυτόχρονα τα 

κόστη μεταφοράς των τελικών και ημιτελι-

κών προϊόντων ελαχιστοποιείται. Τα μοντέ-

λα κυκλικής υποστήριξης περιλαμβάνουν 

επίσης την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών 

που υποστηρίζουν, επιτρέπουν και διευκολύ-

νουν τα άλλα επιχειρηματικά μοντέλα. 

7.  Εμπόδια που 
συναντούν οι μικρές 
επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα για να 
ενταχθούν στην 
κυκλική οικονομία

Πολλά είναι τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν 

στις μικρές επιχειρήσεις και κατ΄ επέκταση 

στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις να 

υιοθετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα 

της κυκλικής οικονομίας (Geng and 

Doberstein, 2008; Ormazabal et al., 2016; 

Preston, 2012; Ritzén and Sandström, 2017; 

Rizos et al., 2016; Shi et al., 2008). Στη 

βιβλιογραφία εκτιμάται ότι τα εμπόδια 

που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις κατά την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που αφορούν την κυκλική 
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οικονομία σχετίζονται συχνότερα με την 

μελέτη των Rizos et al., 2015, 2016). Πιο 

συγκεκριμένα αφορούν: 

1. την οργανωτική κουλτούρα 

και τη διαχείριση απέναντι σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα, 

2. την έλλειψη κεφαλαίων για τη 

στήριξη βιώσιμων δραστηριοτήτων 

και καινοτομίας, 

3. την έλλειψη επαρκούς κρατικής υπο-

στήριξης/κατάλληλης νομοθεσίας 

(ευκαιρίες δημόσιας χρηματοδότη-

σης, κατάρτιση, κατάλληλες φορολο-

γικές πολιτικές, κλπ.), 

4. την έλλειψη πληροφοριών σχετικά 

με τα οφέλη από την εφαρμογή μιας 

κυκλικής οικονομίας, 

5. το υψηλό επίπεδο γραφειοκρατίας 

στην παρακολούθηση και την υποβο-

λή στοιχείων σχετικά με την απόδοση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον 

τομέα της κυκλικής οικονομίας, 

6. την έλλειψη εσωτερικών τεχνικών 

ικανοτήτων που διευκολύνουν τη 

μετάβαση σε επιχειρηματικά μοντέλα 

που επιτρέπουν την εφαρμογή βιώ-

σιμων τεχνολογιών παραγωγής και 

κατανάλωσης και 

7. την ανεπαρκή υποστήριξη από τους 

προμηθευτές και τους καταναλωτές 

λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος 

τους για περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Οι κατηγορίες εξηγούνται παρακάτω.

i. Τα εμπόδια στην περιβαλλοντική 

κουλτούρα της επιχείρησης 

αναφέρονται στη φιλοσοφία, τις 

συνήθειες και τις στάσεις της 

(διευθυντή και εργαζομένων) 

στην εφαρμογή επιχειρηματικών 

πρακτικών της κυκλικής οικονομίας. 

Για παράδειγμα, σε πολλές ΜΜΕ, ο 

διευθυντής είναι επίσης ο ιδιοκτήτης 

της εταιρείας με σημαντικό λόγο σε 

σχέση με τις στρατηγικές αποφάσεις 

της εταιρείας. Από την άποψη αυτή, 

ορισμένοι διαχειριστές ΜΜΕ μπορεί 

να έχουν μια θετική στάση απέναντι 

στην κυκλική οικονομία, ενώ άλλοι 

όχι. 

ii. Η έλλειψη κεφαλαίων αναφέρεται 

εκτενώς στη βιβλιογραφία ως ένα 

από τα σημαντικότερα εμπόδια στην 

υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας 

από τις ΜΜΕ. Η μετάβαση από ένα 

γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο 

παραγωγής / επιχειρηματικής 

δραστηριότητας απαιτεί 

δραστηριότητες που απαιτούν 

σημαντικό χρόνο και επένδυση εκ 

μέρους της εταιρείας. Το ύψος των 

προκαταβολών δαπανών, το έμμεσο 

κόστος (χρόνος και ανθρώπινο 

δυναμικό) και η αναμενόμενη 

περίοδος απόσβεσης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για τις ΜΜΕ, καθώς 

είναι γενικά πιο ευαίσθητες από 

τις μεγάλες επιχειρήσεις σε κάθε 

πρόσθετο κόστος που προκύπτει 
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από πράσινες ενέργειες και 

απαιτεί συνεχή παρακολούθηση 

και βελτίωση του κύκλου ζωής 

του προϊόντος. Επιπλέον, η 

εξωτερική χρηματοδότηση μέσω 

π.χ. επιχορηγήσεων της ΕΕ και 

των κυβερνήσεων είναι συχνά 

δύσκολη στην πρόσβαση, καθώς 

το προσωπικό των ΜΜΕ και οι 

περιορισμοί διαχείρισης δεν 

επιτρέπουν συνήθως την προσεκτική 

αξιολόγηση τέτοιων ευκαιριών. 

Τέλος, δεν υπάρχουν διαθέσιμες 

νέες μέθοδοι χρηματοδότησης 

για την προώθηση καινοτόμων 

επιχειρηματικών μοντέλων. 

iii. Η έλλειψη κυβερνητικής υποστήρι-

ξης / αποτελεσματικής νομοθεσίας 

(μέσω της παροχής ευκαιριών χρημα-

τοδότησης, κατάρτισης, αποτελεσμα-

τικής φορολογικής πολιτικής, νόμων 

και κανονισμών κλπ.) αναγνωρίζεται 

ευρέως ως σημαντικό εμπόδιο στην 

ανάληψη περιβαλλοντικών επενδύ-

σεων. Η έλλειψη ενός συγκεκριμένου, 

συνεκτικού και αυστηρού νομοθε-

τικού πλαισίου συχνά εμποδίζει την 

εξέταση από τις ΜΜΕ της ενσωμάτω-

σης πράσινων λύσεων στις δραστη-

ριότητές τους. Επιπλέον, τα κυκλικά 

επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν 

να επηρεαστούν υπερβολικά από 

το γεγονός ότι οι φόροι των πόρων 

είναι αρκετά χαμηλοί, επομένως οι 

εταιρείες προτιμούν να αγοράζουν 

φθηνότερες πρώτες ύλες αντί να 

χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα, κάτι 

που συνεπάγεται συχνά πρόσθετα 

έξοδα επεξεργασίας.

iv. Οι πολιτικές καινοτομίας σπάνια εν-

σωματώνουν νέες ευκαιρίες κυκλικών 

επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς 

επικεντρώνεται κυρίως στην αυξη-

μένη καινοτομία και αποδοτικότητα. 

Επιπλέον, η νομοθεσία περί ανταγω-

νισμού εμποδίζει τη συνεργασία με-

ταξύ επιχειρήσεων και αποθαρρύνει 

την κατανόηση του κυκλικού σχεδια-

σμού και της ανάπτυξης προϊόντων. 

Αφενός, η ανταλλαγή γνώσεων σχετι-

κά με τις επιχειρηματικές διαδικασίες 

μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστικό-

τητα μιας επιχείρησης, ενώ, από την 

άλλη πλευρά, η στενή συνεργασία 

μεταξύ των επιχειρήσεων εντός των 

αλυσίδων αξίας προϊόντων μπορεί να 

θεωρηθεί ως σχηματισμός καρτέλ. 

v. Οι μελέτες έχουν επίσης τονίσει την 

έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα 

οφέλη της κυκλικής οικονομίας  και 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η 

επιτυχής μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνο 

μέσω συλλογικής προσπάθειας, 

η οποία απαιτεί ανταλλαγή και 

διάδοση γνώσεων και καινοτομίας 

μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 

της αλυσίδας αξίας. Ωστόσο, συχνά 

οι πληροφορίες φυλάσσονται 

εμπιστευτικά από τις εταιρείες ή 
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οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να 

εξωτερικεύουν την τεχνογνωσία 

τους, αποτρέποντας έτσι την 

ευρύτερη διάδοση και ανάπτυξη 

των επιχειρηματικών μοντέλων της 

κυκλικής οικονομίας. Η έλλειψη 

ενός συστήματος ανταλλαγής 

πληροφοριών αποτελεί πρόσθετο 

εμπόδιο για την αποτελεσματική 

υιοθέτηση κυκλικών επιχειρηματικών 

μοντέλων. Η εμπιστευτικότητα και η 

έλλειψη εμπιστοσύνης εμποδίζουν 

την ανταλλαγή γνώσεων και 

πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 

μεταξύ των εταιρειών και αποτελούν 

εμπόδιο στη παραγωγή, την 

καινοτομία και την αποτελεσματική 

διαχείριση στο τέλος του κύκλου 

ζωής  των προϊόντων.   

vi. Ο διοικητικός φόρτος που συνδέεται 

με πράσινες επιχειρηματικές πρα-

κτικές, όπως η παρακολούθηση και 

η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις, μπορεί 

να θεωρηθεί πολύπλοκη και δύσκο-

λα προσιτή διαδικασία για τις ΜΜΕ. 

Επιπλέον, η υιοθέτηση ενός κυκλικού 

επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να 

συνεπάγεται πιο πολύπλοκες και δα-

πανηρές διαδικασίες διαχείρισης και 

προγραμματισμού.

vii. Η έλλειψη τεχνικής και τεχνολογικής 

τεχνογνωσίας μπορεί να εμποδίσει 

τις ΜΜΕ να μετατρέψουν το 

γραμμικό επιχειρηματικό τους 

μοντέλο σε κυκλικό. Οι γραμμικές 

τεχνολογίες καθιερώνονται ευρέως 

στις τρέχουσες επιχειρηματικές 

πρακτικές, διατηρώντας την 

οικονομία κλειδωμένη στην τρέχουσα 

μορφή της.

viii. Η μετατροπή των καθημερινών 

δραστηριοτήτων θα απαιτούσε την 

ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

παραγωγής και κατανάλωσης  στα 

τρέχοντα γραμμικά επιχειρηματικά 

μοντέλα και την ικανότητα των 

αρμόδιων επαγγελματιών να τα 

διαχειρίζονται. Ωστόσο, η ζήτηση 

φιλικών προς το περιβάλλον 

τεχνολογιών είναι συχνά αρκετά 

χαμηλή και οι τεχνικές ικανότητες 

είναι ανεπαρκείς. Η έλλειψη 

τεχνογνωσίας μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα οι ΜΜΕ να 

υιοθετήσουν γραμμικές τεχνολογίες 

και επιχειρηματικά μοντέλα που 

γνωρίζουν και ανάλογα με τις 

προτάσεις των προμηθευτών τους 

για καινοτόμες τεχνικές λύσεις. 

Επιπλέον, οι ανεπαρκείς επενδύσεις 

σε τεχνολογίες με επίκεντρο το 

σχεδιασμό κυκλικών προϊόντων 

(οικολογικός σχεδιασμός), η 

έλλειψη προηγμένων τεχνολογιών 

αποδοτικότητας πόρων, καθώς και 

το χαμηλό κόστος των πρώτων υλών 

ενδέχεται να παρεμποδίσει την 

υιοθέτηση προσεγγίσεων κυκλικής 

οικονομίας από τις ΜΜΕ. 
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ix. Τέλος, το εμπόδιο της έλλειψης 

υποστήριξης από το δίκτυο προσφο-

ράς και ζήτησης αναφέρεται κυρί-

ως στην εξάρτηση των ΜΜΕ από τη 

δέσμευση των προμηθευτών τους 

και των πελατών τους σε βιώσιμες 

δραστηριότητες. Η επιτυχής εφαρμο-

γή μιας κυκλικής οικονομίας απαιτεί 

τη συνεργασία όλων των μερών σε 

ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

Παρόλα αυτά, οι προμηθευτές και οι 

εταίροι των υπηρεσιών ενδέχεται να 

είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν 

σε καινοτόμες διαδικασίες κυκλικής 

οικονομίας λόγω των κινδύνων για το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα ή 

λόγω μιας νοοτροπίας που δεν δίνει 

προτεραιότητα στις πρακτικές της 

κυκλικής οικονομίας. Η υιοθέτηση 

ενός κυκλικού επιχειρηματικού μο-

ντέλου είναι πιθανό να αυξήσει την 

πολυπλοκότητα σε όλη την αλυσίδα 

εφοδιασμού (όσον αφορά τις υλι-

κοτεχνικές, οικονομικές και νομικές 

πτυχές), επηρεάζοντας την αλυσίδα 

αξίας ενός προϊόντος, μιας διαδικα-

σίας ή μιας υπηρεσίας. 

x. Ειδικά για τις πολύ μικρές επιχειρή-

σεις, ένας από τους σημαντικότερους 

φραγμούς είναι ο αποκλεισμός των 

διαύλων διανομής καθώς και η απρό-

βλεπτη ροή επιστροφής υλικών (που 

παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 

ανάκτηση προϊόντων) σε κυκλικές 

πρακτικές που περιλαμβάνουν την 

επανακατασκευή και την επαναχρησι-

μοποίηση προϊόντων. 

8.  Η κυκλική Οικονομία 
στην Ελλάδα

Η υιοθέτηση πολιτικών που θα προωθήσουν 

τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία 

αποτελεί βασικό πυλώνα για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 

αφού η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες 

δυνατότητες εφαρμογής αυτού του 

οικονομικού μοντέλου εξαιτίας:

i. των διαθέσιμων πόρων και των ανα-

ξιοποίητων δευτερογενών πόρων και 

αποβλήτων 

ii. του πρωτογενούς τομέα ο οποίος 

παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες 

ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού

iii. του διαθέσιμου πλαισίου στρατη-

γικής της Ε.Ε και των διαθέσιμων 

χρηματοδοτικών εργαλείων 

iv. των γνώσεων και της εξειδίκευσης 

Ελλήνων επιστημόνων και 

v. των αλλαγών που γίνονται στον το-

μέα διαχείρισης αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δεκέμβριο του 2018, 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

δημοσίευσε την Εθνική Στρατηγική για 

την Κυκλική Οικονομία που συνάδει με 

αυτήν της Ευρωπαϊκής στρατηγικής και 

η οποία στηρίζει την προώθηση αυτού 

του οικονομικού μοντέλου. Ουσιαστικά, η 
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Εθνική στρατηγική αναφέρει ενδεικτικά:

i. σειρά παρεμβάσεων θεσμικού χαρα-

κτήρα που θα ενισχύσουν την κυκλική 

οικονομία,

ii. δημιουργία βάσεων δεδομένων, 

ανάλυση πληροφορίας με στόχο την 

αξιοποίηση στην αξιολόγηση ενερ-

γειών και πολιτικών,

iii. διευκόλυνση επιχειρηματικών πρωτο-

βουλιών κυκλικής οικονομίας 

iv. έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία με 

ενισχύσεις και φοροελαφρύνσεις και 

αξιοποίηση των δημόσιων επενδύσε-

ων, του ΕΣΠΑ, της Επενδυτικής Τρά-

πεζας, του πακέτου Juncker και άλλων 

Ταμείων και πόρων.

v. προώθηση των ανοιχτών τεχνολογιών 

και αξιοποίηση προϊόντων ανοιχτής 

καινοτομίας.                                                                                            

vi. κίνητρα ανάπτυξης της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, της συνεργατι-

κότητας και της κοινωνικής οικονομί-

ας σε τομείς επαναχρησιμοποίησης 

πόρων και υλικών (eco-industrial 

clusters, patent pools).

vii. πολιτικές προς την κατεύθυνση 

του "έξυπνου εργοστασίου" (smart 

factory), που θα είναι καινοτόμο, 

υψηλής τεχνολογίας, πράσινο, σπον-

δυλωτό, και ενδεχομένως ψηφιοποι-

ημένο.

Παρόλα αυτά, ο Δείκτης απόδοσης της κυ-

κλικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι αρκετά 

χαμηλός με την πλειοψηφία των δεικτών 

που αφορούν την κυκλική οικονομία να 

βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις για το 

σύνολο των 28 χωρών της ΕΕ (Ecopreneur-

EU,2019). 

Επιπλέον, οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις 

εξακολουθούν να υποχωρούν κάτω από 

το μέσο όρο των 28 χωρών της ΕΕ στις 

περιβαλλοντικές πτυχές σύμφωνα με 

το κανονιστικό πλαίσιο για τις μικρές 

επιχειρήσεις (European Commission, 

2019) καθώς επίσης και στη χρήση 

δευτερογενών καυσίμων στη βιομηχανία 

και ιδιαίτερα στην υιοθέτηση των μοντέλων 

κυκλικής οικονομίας (ΣΕΒ, 2016). Τέλος, 

η μελέτη του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και για την εφαρμογή 

της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα 

επιβεβαιώνει την υστέρηση της κυκλικής 

οικονομίας στην Ελλάδα και αποτυπώνει την 

ανάγκη για: 

i. νομοθετική και κανονιστική μεταρ-

ρύθμιση, 

ii. σημαντική βελτίωση της διαχείρισης 

των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευ-

ών και κατεδαφίσεων, 

iii. σημαντική βελτίωση της διαχείρισης 

των απορριμμάτων τροφίμων,  

iv. εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 

σε θέματα επικίνδυνων αποβλήτων 

και, τέλος,

v. αύξηση της διείσδυσης δευτερογε-

νών καυσίμων σε ορισμένες βιομηχα-

νικές χρήσεις.
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9.  Προτάσεις για την 
αντιμετώπιση των 
εμποδίων ώστε να 
αναπτυχθεί η  κυκλική 
οικονομία

1η πρόταση: 
Μετατροπή της κυκλικής 
οικονομίας σε κινητήρια 
δύναμη για τις μικρές ελληνικές 
επιχειρήσεις

Πολλές μικρές επιχειρήσεις στερούνται τις 

δεξιότητες, το δίκτυο και τις  ικανότητες 

να αξιοποιούν τα πιθανά οφέλη από τον 

κυκλικό σχεδιασμό, τις κυκλικές διαδικασίες 

παραγωγής και τα κυκλικά επιχειρηματικά 

μοντέλα. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια 

πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις να 

ενσωματώσουν την κυκλική οικονομία στην 

κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

δεδομένου ότι τα υφιστάμενα δίκτυα, 

η κουλτούρα και η τεχνογνωσία τους 

βασίζονται σε γραμμικές επιχειρηματικές 

διαδικασίες παραγωγής. Συνεπώς, μια 

πρόταση θα ήταν η δημιουργία ενός 

εθνικού φόρουμ -“ Circular Greece”- 

ικανό να φέρει σε επαφή τις μικρές 

επιχειρήσεις, τις αρχές και τα πανεπιστήμια 

να συνεργαστούν προσφέροντας γνώσεις 

σε διάφορους τομείς και να συμβάλλουν 

στην επίτευξη της κυκλικής μετάβασης 

της Ελληνικής μικρής επιχειρηματικής 

κοινότητας. 

Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθεί-χρη-

ματοδοτηθεί μια πρωτοβουλία για την 

προώθηση της ανάπτυξης των κυκλικών 

επιχειρήσεων μέσα από φορείς εκπροσώ-

πησης των ΜμΕ επιχειρήσεων από όπου οι 

μικρές επιχειρήσεις θα αντλούν πληροφο-

ρίες σχετικά με ευκαιρίες για την εφαρμογή 

της κυκλικής οικονομίας και την πρακτική 

εφαρμογή των κυκλικών επιχειρηματικών 

μοντέλων. Στο πλαίσιο αυτό, μια  τέτοια 

πρωτοβουλία θα ενισχύσει την τεχνογνωσία 

και τις δεξιότητες στις μικρές επιχειρήσεις, 

θα δημιουργήσει ένα δίκτυο σε ολόκληρη 

την αλυσίδα αξίας και θα παράσχει συμβου-

λευτικές υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σε 

κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα.

2η πρόταση: 
Προώθηση της έρευνας και 
ανάπτυξης για κυκλικές λύσεις και 
τεχνολογίες

Ο μετασχηματισμός σε μια κυκλική 

οικονομία απαιτεί επενδύσεις  στην 

έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη, 

το σχεδιασμό προϊόντων, τις διαδικασίες 

παραγωγής, την ανακατασκευή, την 

ανακύκλωση, τα βιολογικά υλικά, τα κυκλικά 

επιχειρηματικά μοντέλα και τα προϊόντα 

χωρίς προβληματικές χημικές ουσίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρόταση θα ήταν 

η χορήγηση νέας χρηματοδότησης στην 

κυκλική οικονομία μέσω μακροπρόθεσμων 

επιδοτήσεων από ταμεία όπως αυτά που 

πρόκειται να δημιουργηθούν:
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 ▶ το ταμείο μεταφοράς τεχνολογίας 

(TTfund) και 

 ▶ το ταμείο επιτάχυνσης (Accelerator 

Fund).

Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων θα 

εξασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της έρευ-

νας μπορούν εύκολα να τεθούν σε εφαρμο-

γή θα επιταχυνθεί η μετάβαση στην κυκλική 

οικονομία συμβάλλοντας παράλληλα στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση.

3η πρόταση:  
Προώθηση της χρηματοδότησης 
για τις μικρές κυκλικές 
επιχειρήσεις 

Πολλές μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν 

τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην 

εύρεση χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, 

μια πρόταση θα ήταν η χρησιμοποίηση των 

ήδη υφιστάμενων Ευρωπαϊκών χρηματοδο-

τικών εργαλείων, όπως:

 ▶ Horizon 2020: είναι το χρηματοδο-

τικό μέσο που υλοποιεί την πρωτο-

βουλία της στρατηγικής 2020 και 

που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της 

Ευρώπης,

 ▶ COSME: το COSME είναι το  ευρωπα-

ϊκό πρόγραμμα για την  ανταγωνι-

στικότητα των Μικρών και Μεγάλων 

Επιχειρήσεων.                                                                                                

 ▶ LIFE: Το  Πρόγραμμα LIFE είναι το ευ-

ρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για το 

Περιβάλλον και την κλιματική δράση.

 ▶ Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και Επεν-

δυτικά ταμεία (ESIF): Τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 

έχουν ως  στόχο να επενδύσουν στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

και στη βιώσιμη και υγιή ευρωπαϊκή 

οικονομία.

 ▶ Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επεν-

δύσεων (EFSI): Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων είναι μια 

πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ευρω-

παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει 

στην αντιμετώπιση του σημερινού 

ελλείμματος σε επενδύσεις στην ΕΕ.

Επιπλέον, σημαντική συνεισφορά στην 

επιτάχυνση της χρηματοδότησης μικρών 

επιχειρήσεων θα ήταν και η χρησιμοποίηση 

μη χρηματοοικονομικών εργαλείων όπως: 

1) το Product Environmental Footprint (PEF), 

2) Organizational Environmental Footprint, 

3) EU Eco-Management and Audit Scheme 

(EMAS), 4) EU Ecolabel, 5) Environmental 

Technology verification programme (CETV) 

και 6) European Resource Efficiency 

Knowledge Centre (EREK) καθώς και η δη-

μιουργία νέων χρηματοδοτικών μοντέλων 

και ενός κυκλικού επενδυτικού ταμείου υπό 

ιδιωτικό ή κρατικό έλεγχο. Το ταμείο θα 

έχει τη δυνατότητα να παρέχει μετοχές και 

εγγυήσεις και γενικά να μπορεί να αυξάνει 

το δανεισμό.
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Ουσιαστικά, με βάση τα παραπάνω χρημα-

τοδοτικά εργαλεία θα ενισχυθεί η χρηματο-

δότηση των κυκλικών μικρών επιχειρήσεων 

μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης 

του υφιστάμενου κεφαλαίου και την αυξη-

μένη προσέλκυση κεφαλαίων σε κυκλική 

οικονομία.

4η πρόταση: 
Δημιουργία ενός ενιαίου σημείου 
εισόδου στις αρχές για τις 
επιχειρήσεις που συναντούν 
εμπόδια στην κυκλική μετάβαση 

Οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρές επι-

χειρήσεις που ασχολούνται με την κυκλική 

οικονομία αντιμετωπίζουν νέα και συχνά πιο 

ρυθμιστικά εμπόδια σε σχέση με άλλες επι-

χειρήσεις που οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα είναι καινο-

τόμα και ότι οι κανονισμοί δεν περιλαμβά-

νουν τέτοιες κατηγορίες επιχειρήσεων που 

εργάζονται σε υφιστάμενες αλυσίδες αξίας. 

Η συνέπεια μπορεί να είναι να υπάρχει μια 

μεγάλη αναμονή πριν τη διευκρίνιση του 

κανονισμού που αφορά τα κυκλικά επιχειρη-

ματικά μοντέλα και η οποία συχνά παρεμπο-

δίζει την ανάπτυξη νέων κυκλικών λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρόταση θα ήταν να 

δημιουργηθεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου 

στις δημόσιες αρχές, όπου οι μικρές επιχει-

ρήσεις που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην 

ανάπτυξη των νέων κυκλικών λύσεων και 

επιχειρηματικών μοντέλων να μπορούν να 

υπογράψουν «πράσινες συμβάσεις» όπου 

θα γίνεται άρση των φραγμών αυτών. Ουσι-

αστικά, μια τέτοια σύμβαση θα δεσμεύει τις 

αρχές να συνεργαστούν με τις μικρές επιχει-

ρήσεις να βρουν λύσεις και να επιταχύνουν 

την ανάπτυξη κυκλικών λύσεων με βάση 

τους υφιστάμενους κανονισμούς. 

5η πρόταση: 
Αναθεώρηση της Οδηγίας για την 
Κυκλική Οικονομία( Eco-Directive)

Με την υπάρχουσα νομοθεσία για την 

κυκλική οικονομία τα κίνητρα των μικρών 

επιχειρήσεων δεν είναι επαρκή κάνοντας 

τις μικρές επιχειρήσεις να επιλέγουν λύσεις 

που αφορούν μόνο την ανακύκλωση και 

όχι το σχεδιασμό ενός κυκλικού προϊόντος. 

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρόταση θα ήταν η 

αναθεώρηση της Οδηγίας για την κυκλική 

οικονομία (Eco-Directive) που θα είναι ικανή 

να αλλάξει την επιχειρηματική συμπεριφο-

ρά των μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η 

παροχή φορολογικών και οικονομικών κινή-

τρων θα ενισχύσει σημαντικά τη μετάβαση 

των μικρών επιχειρήσεων προς μια κυκλική 

οικονομία καθώς η δημιουργία κυκλικών 

προϊόντων θα είναι περισσότερα προσοδο-

φόρα από ότι η ανακύκλωση ή η ανακατα-

σκευή του ίδιου του προϊόντος.
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