
Κακ. Λοφκα Σ. Κατςζλθ
Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

Σμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν

7ο υνζδριο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
«Κυκλικι Οικονομία και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ»

Πάτρα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Agenda 2030:

Η μεγάλθ πρόκλθςθ για τθν Ελλάδα 
και τισ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ 



 Θ Eλλθνικι χρθματοοικονομικι κρίςθ (2010 – 2019) υπιρξε απόρροια του
ςυνεχοφσ και διευρυνόμενου παραγωγικοφ ελλείμματοσ και τθσ απουςίασ ενόσ
ςυγκροτθμζνου ςχεδίου βιϊςιμου μεταςχθματιςμοφ του παραγωγικοφ και
καταναλωτικοφ προτφπου.

 Σο ζλλειμμα παραγωγικισ ανταγωνιςτικότθτασ τροφοδότθςε ζνα διευρυνόμενο
δθμοςιονομικό και εμπορικό ζλλειμμα.

 Θ χϊρα ζγινε ευάλωτθ ςτισ κερδοςκοπικζσ ορζξεισ των αγορϊν, που από το 2007
και μετά ςτοιχθμάτιηαν ςτθν αδυναμία τθσ χϊρασ να αποπλθρϊςει τισ οφειλζσ
τθσ.

 Θ κερδοςκοπικι επίκεςθ εκδθλϊκθκε τον Δεκζμβριο 2009 ςτθν αγορά Ελλθνικϊν
ομολόγων και ςτθν αγορά ευρϊ, αποκλείοντασ τθ χϊρα από τθ δυνατότθτα νζου
δανειςμοφ από τισ διεκνείσ κεφαλαιαγορζσ.

 Αποτζλεςμα θ υπογραφι τριϊν υμβάςεων Δανειακισ Διευκόλυνςθσ (Loan
Facility Agreements) ςυνολικοφ φψουσ 326 δισ ευρϊ και τριϊν αντίςτοιχων
Μνθμονίων.

Ζθτοφμενο:
Βιϊςιμοσ Μεταςχθματιςμόσ Παραγωγικοφ και Καταναλωτικοφ Προτφπου

1. Κρίςθ, παραγωγικό ζλλειμμα και βιωςιμότθτα
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Ρυκμόσ μεγζκυνςθσ πραγματικοφ ΑΕΠ (%), μεταβολι από ζτοσ ςε ζτοσ, 1999-2015

* Εκηιμήζειρ 

Πηγή: Eurostat και European Economy Forecast, Winter 2016 (February 2016)

Υψθλοί ρυκμοί μεγζκυνςθσ του ΑΕΠ ςυγκάλυπταν διαρκρωτικά
προβλιματα….

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GER 2,0 3,0 1,7 0,0 -0,7 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,6 4,1 3,7 0,5 0,5 1,6 1,7

IRE 10,8 10,2 5,8 5,9 3,8 6,7 5,8 5,9 3,8 -4,4 -4,6 2,0 0,0 -1,1 1,1 8,5 26,3

GRE 3,1 3,9 4,1 3,9 5,8 5,1 5,6 5,7 3,3 -0,3 -4,3 -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,4 -0,2

SPA 4,5 5,3 4,0 2,9 3,2 3,2 3,7 4,2 3,8 1,1 -3,6 0,0 -1,0 -2,9 -1,7 1,4 3,2

FRA 3,4 3,9 2,0 1,1 0,8 2,8 1,6 2,4 2,4 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2 0,6 0,6 1,3

ITA 1,6 3,7 1,8 0,2 0,2 1,6 0,9 2,0 1,5 -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 0,1 0,7

POR 3,9 3,8 1,9 0,8 -0,9 1,8 0,8 1,6 2,5 0,2 -3,0 1,9 -1,8 -4,0 -1,1 0,9 1,6
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Πηγή: World Bank Database 

Αν και οι ςυνολικζσ επενδφςεισ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ πριν τθ κρίςθ δεν
υςτεροφςαν ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ Ε.Ε….
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Πηγή: Εςπωπαϊκή Επιηποπή (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP)

υνολικζσ Επενδφςεισ Δθμόςιεσ Επενδφςεισ
Επιχειρθματικζσ 

Επενδφςεισ
Επενδφςεισ ςε 

Κατοικίεσ

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015

Ελλάδα 20,8 17,6 11,6 4,4 3,7 3,9 5,8 6,6 4,8 10,6 7,3 3,0

ΕΕ 28 21,6 20,4 20,0 2,9 3,5 3,0 12,2 11,3 12,0 6,5 5,6 5,1

Euro area 22,3 20,9 20,1 3,1 3,4 2,7 12,2 11,5 12,0 7,0 6,0 5,3

Επενδφςεισ ωσ ποςοςτό (%) του ΑΕΠ

…ωςτόςο, θ ςφνκεςι τουσ αποκαλφπτει ότι αφοροφςαν κυρίωσ
κατοικίεσ, και όχι επιχειρθματικζσ-παραγωγικζσ επενδφςεισ…
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Εμπορικό Ιςοηφγιο ωσ ποςοςτό (%) του ΑΕΠ: 
Ελλάδα και επιλεγμζνεσ χώρεσ Ευρωηώνθσ, 1997-2015

*Αθοπά ηην πεπίοδο 1998-2001 (επεξεπγαζία ζηοισείων Τπάπεζαρ ηηρ Ελλάδορ: Ιζοζύγιο Τπεσοςζών Σςναλλαγών ηηρ Ελλάδορ:

Αιηίερ Ανιζοπποπιών και πποηάζειρ πολιηικήρ, ΤηΕ, Αθήνα, 2010)

** Εκηιμήζειρ 

Πηγή: European Economy Forecast, Winter 2016 (February 2016)

Εμπορικό Ιςοηφγιο 
ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ

1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012 2013 2014 2015

Ελλάδα -8,7* -17,8% -15,5% -10,9% -10,5% -11,7% -11,4%

Πορτογαλία -11,3 -10,5% -10,5% -5,0% -4,0% -4,6% -4,0%

Ιςπανία -4,7 -6,6% -5,8% -2,8% -1,4% -2,2% -1,9%

Ιταλία 1,9 0,3% -0,5% 1,0% 2,2 3,0 3,3%

Ιρλανδία … 21,1% 20,7% 21,5% 19,5 22,4 28,1%

Γερμανία 3,6 6,5% 6,7% 7,3% 7,5 7,9 8,8%

Γαλλία 1,2 -0,2% -2,1% -2,5% -1,8 -1,5 -0,6%

Ευρωηϊνθ 1,8 1,9% 0,9% 2,0% 2,7 3,1 3,9%

Αποτζλεςμα: μεγάλο και διευρυνόμενο ζλλειμμα ςτο εμπορικό
ιςοηφγιο ςε ςχζςθ με υπόλοιπθ Ε.Ε.
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2. Agenda 2030: Σο μεγάλο ςτοίχθμα 
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ

Οριςμόσ και Διεκνείσ Δεςμεφςεισ:

 Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: ανάπτυξθ που καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ γενιάσ
χωρίσ να υπονομεφει τθ δυνατότθτα των επόμενων γενεϊν να καλφψουν τισ δικζσ
τουσ ανάγκεσ.

 Θ Agenda 2030, ζνα διεκνζσ ςφμφωνο για βιϊςιμθ ανάπτυξθ, υιοκετικθκε από
193 κράτθ – μζλθ του ΟΘΕ ςτισ 25 επτεμβρίου 2015.

 Βαςιςμζνθ ςτθν Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου,
υπογραμμίηει τθν ευκφνθ των κρατϊν – μελϊν «να ςεβαςτοφν, προςτατεφςουν
και προωκιςουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, να εξαλείψουν τθ φτϊχια και να
εξαςφαλίςουν αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ».

 Τιοκετεί μια ολιςτικι προςζγγιςθ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν ςχεδίων
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ που προωκοφν ταυτόχρονα τθν μεγζκυνςθ και διεφρυνςθ
των παραγωγικϊν δυνατοτιτων, τθν κοινωνικι ςυνοχι και τθν περιβαλλοντικι
προςταςία ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 ε επιχειρθματικό επίπεδο, ενςωματϊνει αρχζσ και ςτόχουσ βιωςιμότθτασ ςτθ
ςτρατθγικι και ς’ όλθ τθν αλυςίδα αξίασ μιασ επιχείρθςθσ.

 Εξειδικεφεται ςε 17 τόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ (Sustainable Development Goals
- SDGs) και 169 μετριςιμουσ δείκτεσ που πρζπει να επιτευχκοφν ζωσ το 2030.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟ

Δυναμικι διαδικαςία 
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν με 

μεταφορά πόρων  και εργαςίασ 
από λιγότερο ςε περιςςότερο 

παραγωγικοφσ τομείσ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟ
Εξάλειψθ φτϊχειασ και 

ανιςοτιτων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟ
Μείωςθ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ  μζςω μείωςθσ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, 

εκςυγχρονιςμόσ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, ενίςχυςθ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ, προϊκθςθ 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ.

Πηγή : ODI (2015) “ERD 2015 : Combining Finance  & Policies to Implement a Transformative post-2015 Development Agenda”

2. Agenda 2030: Σο μεγάλο ςτοίχθμα 
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ
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Οικονομία

Φυςικοί Πόροι 
& Περιβάλλον

SDGs (2015 - 2030): 17 στόχοι MDGs (2010 – 2015): 8 στόχοι

Κοινωνία

ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ
ΧΕΔΙΑ

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ
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1. Εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ παντοφ και ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ.

2. Εξάλειψθ τθσ πείνασ, διατροφικι αςφάλεια και καλφτερθ διατροφι, προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ γεωργίασ.

3. Τγεία κα ευθμερία για όλουσ και ςε κάκε θλικία.

4. Κακολικι, ιςότιμθ και ποιοτικι εκπαίδευςθ και προϊκθςθ ευκαιριϊν δια βίου μάκθςθσ για όλουσ.

5. Ιςότθτα των φφλων και χειραφζτθςθ όλων των γυναικϊν και των κοριτςιϊν.

6. Διακεςιμότθτα και βιϊςιμθ διαχείριςθ του νεροφ, πρόςβαςθ ςε ςυνκικεσ υγιεινισ για όλουσ.

7. Κακολικι πρόςβαςθ ςε φτθνζσ, αξιόπιςτεσ, βιϊςιμεσ και ςφγχρονεσ μορφζσ ενζργειασ.

8. Διαρκισ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομικι ανάπτυξθ, πλιρθσ και παραγωγικι απαςχόλθςθ και αξιοπρεπείσ
ςυνκικεσ εργαςίασ για όλουσ..

9. Ανκεκτικζσ υποδομζσ, κακολικι και βιϊςιμθ εκβιομθχάνιςθ, ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ.

10. Μείωςθ τθσ ανιςότθτασ ςτο εςωτερικό και ανάμεςα ςτα κράτθ.

11. Μετατροπι των πόλεων και των ανκρϊπινων οικιςμϊν ςε χϊρουσ δίχωσ αποκλειςμοφσ, αςφαλείσ, ανκεκτικοφσ και
βιϊςιμουσ.

12. Βιϊςιμεσ μζκοδοι παραγωγισ και κατανάλωςθσ.

13. Ανάλθψθ άμεςθσ δράςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των επιπτϊςεϊν τθσ.

14. Διατιρθςθ και βιϊςιμθ χριςθ των ωκεανϊν, των καλαςςϊν και των καλάςςιων πόρων με ςτόχο τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ.

15. Προςταςία, αποκατάςταςθ και προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ χριςθσ των χερςαίων οικοςυςτθμάτων, βιϊςιμθ διαχείριςθ των
δαςϊν, αντιμετϊπιςθ τθσ ερθμοποίθςθσ και αναςτολι τθσ υποβάκμιςθσ του εδάφουσ και τθσ απϊλειασ τθσ
βιοποικιλότθτασ.

16. Προϊκθςθ ειρθνικϊν κοινωνιϊν δίχωσ αποκλειςμοφσ με ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, παροχι κακολικισ πρόςβαςθσ ςτθ
δικαιοςφνθ και οικοδόμθςθ αποτελεςματικϊν, αξιόπιςτων και ςυμμετοχικϊν κεςμϊν ςε όλα τα επίπεδα.

17. Ενίςχυςθ των μζςων εφαρμογισ και ανανζωςθ τθσ παγκόςμιασ ςυμμαχίασ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
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2. Agenda 2030: Σο μεγάλο ςτοίχθμα 
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ

Γενεςιουργοί κίνδυνοι και ευκαιρίεσ

Κίνδυνοι και νζεσ προκλιςεισ:

• Σο παρόν παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο ςτθ ςθμερινι παγκοςμιοποιθμζνθ αρρφκμιςτθ
οικονομία δεν είναι βιϊςιμο: παράγει χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ, μεγάλεσ ειςοδθματικζσ, περιουςιακζσ
και γεωγραφικζσ ανιςότθτεσ, υπονομεφει τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν πολιτικι ςτακερότθτα και αυξάνει
τουσ γεωπολιτικοφσ κινδφνουσ ενϊ εξαντλεί περιοριςμζνουσ φυςικοφσ πόρουσ.

 118 εκατ. Ευρωπαίοι ςε κίνδυνο φτϊχειασ

 18% νζων μεταξφ 25 – 29 εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ

 50 εκατ. αντιμζτωποι με ενεργειακι φτϊχεια

 1/3 Ευρωπαίων (175 εκατ.) υπό κακεςτϊσ ζντονθσ χρθματοοικονομικισ αβεβαιότθτασ

 5% των πιο πλοφςιων Ευρωπαίων κατζχουν 40% ςυνολικοφ ιδιωτικοφ πλοφτου

 147 πολυεκνικζσ ελζγχουν 40% των παγκόςμιων ιδιωτικϊν ςυναλλαγϊν

• Σο κόςτοσ, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ αςτάκειασ,
τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθσ υποβάκμιςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ, τθσ διατιρθςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ
και των δθμοκρατικϊν κατακτιςεων αυξικθκε ραγδαία.

• Θ αφξθςθ τθσ αβεβαιότθτασ ζχει αποκαρρφνει μακροπρόκεςμεσ παραγωγικζσ επενδφςεισ με
αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτα περιςςότερα κράτθ – μζλθ.

• Σεχνολογικζσ αλλαγζσ και μεταναςτευτικζσ ροζσ δθμιουργοφν νζουσ κλυδωνιςμοφσ που απαιτοφν μια
πιο ολιςτικι και αποτελεςματικι διακυβζρνθςθ.

• Διάςπαςθ κοινωνικισ ςυνοχισ ζχει πυροδοτιςει αντιςυςτθμικζσ ι ακραίεσ προτιμιςεισ ι ςυμπεριφορζσ
κακϊσ και απονομιμοποίθςθ δθμοκρατικϊν και Ευρωπαϊκϊν κεςμϊν.
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2. Agenda 2030: Σο μεγάλο ςτοίχθμα 
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ

Γενεςιουργοί κίνδυνοι και ευκαιρίεσ (ςυν)

Ευκαιρίεσ:

• Αλλαγζσ καταναλωτικϊν προτφπων και αφξθςθ απαιτθτικϊν καταναλωτϊν υπζρ
κατάλλθλων και αςφαλϊν προϊόντων για τθν υγεία και προςταςία περιβάλλοντοσ.

• Αναξιοποίθτεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ νζων αγορϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν.

• Μείωςθ οικονομικοφ και κοινωνικοφ κόςτουσ μζςω εφαρμογισ ςτρατθγικϊν ςχεδίων
βιωςιμότθτασ.

• Οφζλθ από αξιοποίθςθ δράςεων κυκλικισ οικονομίασ δθλαδι δθμιουργία αξίασ ςε
κάκε φάςθ χριςθσ ενόσ προϊόντοσ, αφξθςθ χρόνου ηωισ του μζςω ανακφκλωςθσ ι
επαναχρθςιμοποίθςθσ και ελαχιςτοποίθςθ τθσ χριςθσ φυςικϊν πόρων.

• Οφζλθ από αξιοποίθςθ δράςεων κοινωνικισ οικονομίασ και επιχειρθματικότθτασ,
δθλαδι δθμιουργία αξίασ από εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτθ
προϊκθςθ δθμοςίων αγακϊν και υπθρεςιϊν με οφζλθ για το κοινωνικό ςφνολο (πχ
δράςεισ φροντίδασ, ζνταξθ ευάλωτων ομάδων ςτθ κοινωνία, πολιτιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ , προςταςία οικοςυςτθμάτων κλπ.)
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Εξζλιξθ Ευρωπαϊκοφ Θεςμικοφ Περιβάλλοντοσ και Δεςμεφςεισ

 τρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ (Μάρτιοσ 2000)

 Ευρωπαϊκό υμβοφλιο του Göteborg (2001)

 Τπογραφι τόχων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ ΟΘΕ (2015)

 2015: χζδιο δράςθσ ΕΕ για «Κυκλικι Οικονομία» (Circular Economy Action Plan) με 54 μζτρα και χρθματοδοτικι ςτιριξθ1

ςε 5 τομείσ προτεραιότθτασ:

• Πλαςτικά

• Απόβλθτα τροφίμων

• Πρϊτεσ υλεσ κρίςιμθσ ςθμαςίασ

• Καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ

• Βιομάηα & υλικά βιολογικισ προζλευςθσ

 Δεκζμβριοσ 2018: Δθμοςίευςθ Ζκκεςθσ Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ τθσ ομάδασ S&D του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
«Ευθμερία για όλουσ ςε μια Βιϊςιμθ Ευρϊπθ» με άμεςα υλοποιιςιμα 110 μζτρα για εφαρμογι τθσ Agenda 2030.2

 Απρίλιοσ 2019: Απόφαςθ Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου: «…υπάρχει μια δυνατι και επείγουςα ανάγκθ για μετάβαςθ ςε μια
ςυνολικι, ςυςτθμικι και φιλόδοξθ προςζγγιςθ ςτθν Ευρϊπθ… ϊςτε να υλοποιιςουμε γριγορα και αποτελεςματικά τουσ
ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ το 2030. Αυτι θ προςζγγιςθ πρζπει να οδθγεί τισ παροφςεσ και μελλοντικζσ δράςεισ τθσ
Ευρϊπθσ, ιδιαίτερα τθν επόμενθ νομοκετικι περίοδο.

 Μάιοσ 2019: Ζκκλθςθ 100 Διευκ. υμβοφλων Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων για μια «Νζα υμφωνία για τθν Ευρϊπθ» με
άξονεσ τθ διατθριςιμθ μεγζκυνςθ, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθν χωρίσ αποκλειςμοφσ ευθμερία.

Προτεραιότθτα:
Χριςθ των SDGs ωσ καταλφτεσ για καινοτομία και μεταςχθματιςμοφσ που
παράγουν αξία για κοινωνία.

1. Εςπωπαϊκά  Διαπθπωηικά Ταμεία, Horizon 2020, Εςπωπαϊκό Ταμείο Σηπαηηγικών Επενδύζεων και LIFE

2. https://www.progressivesociety.eu/publication/report-independent-commission-sustainable-equality-2019-2024)
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2. Agenda 2030: Σο μεγάλο ςτοίχθμα 
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ

Ελλθνικζσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ

 Μάιοσ 2019: Θ «Εκνικι τρατθγικι για τθ Βιϊςιμθ και Δίκαιθ Ανάπτυξθ 2030», κζτει 40
εμβλθματικοφσ ςτόχουσ (KPIs) για:

• Διατθριςιμθ και καινοτόμο μεγζκυνςθ (SDGs 9,8).

• Προϊκθςθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ και αξιοπρεπϊν όρων εργαςίασ.

• Καταπολζμθςθ φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ με ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε
ποιοτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ (SDGs 1, 2, 3).

• Μείωςθ κοινωνικϊν και περιφερειακϊν ανιςοτιτων (SDG 5, 10).

• Παροχι υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ χωρίσ αποκλειςμοφσ και
υποςτιριξθ νζων επιςτθμόνων.

• Προςταςία και αποτελεςματικι διαχείριςθ φυςικοφ κεφαλαίου ωσ βάςθ κοινωνικισ
ευθμερίασ (SDG 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15).*

• Ενδυνάμωςθ των ςυμμετοχικϊν, δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν & ςυνεργαςιϊν δθμόςιου
/ ιδιωτικοφ τομζα (SDG 16, 17).

• Ενίςχυςθ διαφάνειασ, λογοδοςίασ και αποτελεςματικότθτασ του κεςμικοφ
περιβάλλοντοσ (SDG 16, 17).

*  https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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Ελλθνικζσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ (ςυν)

Δεκζμβρθσ 2018: Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ παρουςιάηει ςτθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι το Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τθ Κυκλικι Οικονομία*.

«Η κυκλικι οικονομία ςτθν Ελλάδα μπορεί να προκαλζςει ζνα μεγάλο ποιοτικό άλμα
τθσ οικονομίασ που κα επιφζρει ζναν αναπτυξιακό μεταςχθματιςμό και μικρομεςαία
επιχειρθματικότθτα, να δθμιουργιςει νζεσ ςυναλλαγζσ και να προωκιςει τθν κοινωνικι
οικονομία, που είναι ακόμα υπανάπτυκτθ ςτθν Ελλάδα.»

Προτεραιότθτεσ ωσ το 2020:

 Μείωςθ απωλειϊν ςτα δίκτυα και τθ βελτίωςθ χριςθσ νεροφ.

 Μείωςθ αποτυπϊματοσ και εκπομπϊν άνκρακα.

 υμβολι ςτθν αποδοτικι χριςθ των πόρων και επαναχρθςιμοποίθςθ δευτερογενϊν υλικϊν.

 Αποτελεςματικι διαχείριςθ αποβλιτων και μετάβαςθ από παρωχθμζνεσ πρακτικζσ, όπωσ θ
ταφι, ςε ςφγχρονεσ πρακτικζσ όπωσ θ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ με διαλογι
ςτθν πθγι.

2. Agenda 2030: Σο μεγάλο ςτοίχθμα 
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ

* https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/national_circular_economy_strategy.pdf



16

Επιχειρθματικζσ Ενζργειεσ

 Δεκζμβριοσ 2017: «Ζρευνα για τθν εφαρμογι των SDGs ςτθν Ελλάδα – Η επιχειρθματικι
οπτικι».

 Πλειοψθφία επιχειριςεων κεωροφν τθν ενςωμάτωςθ των ςτόχων ςτθ ςτρατθγικι τουσ
ιδιαίτερα ςθμαντικι. Άνω του 50% διλωςαν ότι άρχιςαν να ενςωματϊνουν SDGs ςτθ ςτρατθγικι
τουσ.

 Σομείσ προτεραιότθτασ: όλοι οι κλάδοι, και ειδικότερα:

• Αγροδιατροφικόσ τομζασ

• Σουριςμόσ

• Μεταποίθςθ (π.χ. αναψυκτικά)

• Μεταφορζσ

• Καταςκευζσ
 Μεγάλεσ εταιρείεσ ςτθν Ελλάδα, υιοκετοφν υψθλά πρότυπα βιωςιμότθτασ κακϊσ: 

– δραςτθριοποιοφνται ςε διεκνείσ αγορζσ μζςω εξαγωγϊν ι παραγωγικϊν 
δραςτθριοτιτων.

– ςυμμετζχουν ςτθ μετοχικι τουσ ςφνκεςθ ξζνοι κεςμικοί επενδυτζσ που επενδφουν με 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια βιωςιμότθτασ (π.χ. ςυμμετοχι 
IFC/World Bank ςτισ Ελλθνικζσ Σράπεηεσ) .

– επιδιϊκουν να προςελκφςουν «υπεφκυνεσ επενδφςεισ», δθλαδι επενδυτζσ που 
διαχειρίηονται κεφάλαια με ESG (Environment, Society, Governance) κριτιρια.

2. Agenda 2030: Σο μεγάλο ςτοίχθμα 
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ



Εταιρείεσ 

2. Agenda 2030: Σο μεγάλο ςτοίχθμα 
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ
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Παραδείγματα

Matrix Pack:
 Ελλθνικι εταιρεία που με ζμφαςθ ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ παράγει από το 2018 χάρτινα

καλαμάκια.
 Μια από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ ςτθν Ευρϊπθ με υπερςφγχρονεσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα και

εγκαταςτάςεισ διανομισ ςε Βουλγαρία, Πολωνία και Πορτογαλία. Ζχει επενδφςει 18 εκ. ευρϊ ςτθν
εξζλιξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον προϊόντων.

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Μεταγγιτςίου: (Χαλκιδικι 1924)
 Παράγει και τυποποιεί βιολογικό και ςυμβατικό (ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ) ελαιόλαδο και ελιά.
 Πιςτοποίθςθ παραγωγϊν για ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ από Biohellas, Qways και TUV Hellas.
 Εξαγωγζσ ςε Γερμανία, Αγγλία, Βουλγαρία, Αμερικι, Αυςτραλία και Κίνα.

Κοινωνικόσ Καταναλωτικόσ υνεταιριςμόσ Θεςςαλονίκθσ «Bios Coop» (Θεςςαλονίκθ 2012) για
κατευκείαν εφοδιαςμό προϊόντων από τοπικοφσ και αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ χωρίσ
μεςάηοντεσ με ςτόχο βιϊςιμθ γεωργία.

Γζφυρα Ρίου – Αντιρρίου:
 φνολο θλεκτρικισ ενζργειασ εξαςφαλίηεται από αιολικό πάρκο Αρκαδίασ  εξοικονόμθςθ

ρεφματοσ κατά 30%, και μείωςθ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα πάνω από 4 χιλιάδεσ τόνουσ.
 Θλεκτρονικά οχιματα για ςυντιρθςθ και ζλεγχο του ζργου.
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Θεςμικζσ Τποχρεώςεισ

Ειςθγμζνεσ ςε Χρθματιςτιριο εταιρείεσ, πιςτωτικά ιδρφματα και λοιπζσ οντότθτεσ που από τθ νομοκεςία
ορίηονται ωσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ οντότθτεσ (με βάςθ τθ φφςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, το
μζγεκοσ ι τον αρικμό των απαςχολοφμενων), ζχουν τθν υποχρζωςθ με βάςθ το Ν.4403/2016 να περιλαμβάνουν
ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ και μια Μθ Χρθματοοικονομικι Κατάςταςθ που κα περιζχει πλθροφορίεσ για τθ κζςθ
και τον αντίκτυπο δραςτθριοτιτων τουσ, ςε ςχζςθ με:

• Περιβαλλοντικά κζματα: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ, των
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ χριςθ ενζργειασ, των τυχόν άμεςων και ζμμεςων εκπομπϊν ςτθν
ατμόςφαιρα, τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και των υδάτινων πόρων, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων
κ.α.

• Κοινωνικά & εργαςιακά κζματα: Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν εφαρμογι των κεμελιωδϊν ςυμβάςεων του
ILO, ηθτιματα διαφορετικότθτασ και ίςθσ μεταχείριςθ εργαςίασ, δικαίωμα ςτο ςυνδικαλιςμό, διαχείριςθ HR
αναφορικά με τθ ςταδιοδρομία, εκπαίδευςθ, το ςφςτθμα αμοιβϊν και προαγωγϊν, τθν υγεία, υγιεινι και
αςφάλεια ςτθν εργαςία κα.

• Θζματα εφοδιαςτικισ αλυςίδασ: Τλικό ςχετικά με τα κζματα τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που μπορεί να
ζχουν ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για τθν ανάπτυξθ, τισ επιδόςεισ, και τθ κζςθ τθσ εταιρείασ, βαςικοφσ δείκτεσ
απόδοςθσ που βαςίηονται ςε κζματα όπωσ θ παρακολοφκθςθ των προμθκευτϊν ςε ςυνάρτθςθ με το ιςχφον
νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, θ παρακολοφκθςθ των προμθκευτϊν που εκτίκενται ςε υψθλό κίνδυνο
εμφάνιςθσ περιςτατικϊν παιδικισ εργαςίασ ι καταναγκαςτικισ εργαςίασ κ.α.

• Σθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και κζματα ςχετικά με τθ δωροδοκία.
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τρατθγικι 

 τοίχθμα: υλοποίθςθ και λειτουργία επιλεγμζνων ςυμπλεγμάτων βιϊςιμων παραγωγικϊν    
δραςτθριοτιτων ςε κάκε ελλθνικι περιφζρεια.

 Προχποκζςεισ:  
 ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ ιδιωτικοφ τομζα, αυτοδιοικθτικϊν φορζων και αρμόδιων

Τπουργείων (αναπτυξιακοί εταίροι) και ςυντονιςμόσ ενεργειϊν μεταξφ αναπτυξιακϊν
εταίρων

 επζνδυςθ ςε υποδομζσ, ανκρϊπινο δυναμικό , ζρευνα και τεχνολογία
 ςτιριξθ δθμιουργίασ βιϊςιμων δικτφων
 άρςθ ρυκμιςτικϊν εμπλοκϊν και παροχι αποτελεςματικϊν κινιτρων
 αποτελεςματικι δομι εταιρικισ και περιφερειακισ διακυβζρνθςθσ
 ςυνεργαςία με χρθματοπιςτωτικοφσ φορείσ για ςυνδυαςτικι χριςθ κατάλλθλων

χρθματοπιςτωτικϊν εργαλείων (ςυμβολαιακι γεωργία, χρθματοδότθςθ αλυςίδασ
αξίασ, crowdfunding, πράςινα ομόλογα, green banking)

 χριςθ πόρων διαρκρωτικϊν ταμείων και Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων

 Κριτιρια επιλογισ: 
 ςυγκριτικά πλεονεκτιματα κάκε περιοχισ
 βακμόσ δζςμευςθσ και αξιοπιςτίασ επιχειρθματία
 ετοιμότθτα και διαχειριςτικι ικανότθτα τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν 
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ΑΠΟΒΛΗΣΑ: ΤΔΑΡΗ ΠΟΛΣΟ ΕΛΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
1ο τάδιο 

Κλάδεμα ελαιόδεντρου 
ΒΙΟΜΑΗΑ 

ΘΕΡΜΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ μζςω καφςθσ κλαδιϊν

2ο τάδιο 

υλλογι καρποφ για παραγωγι ελαιολάδου

3ο τάδιο 
ΕΛΑΙΟΠΟΙΘΘ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ

4ο τάδιο 
Παραγωγι ελαιολάδου Β’ ποιότθτασ (2% του 

ςυνόλου του αποβλιτου)
Παραγωγι πολυφαινολϊν από υγρά απόβλθτα

5ο τάδιο 
ΒΙΟΜΑΗΑ  - Αφαίρεςθ του κρυμματιςμζνου 

κελφφουσ από τον πολτό

ΒΙΟΑΕΡΙΟ 
Αναερόβια επεξεργαςία παραγωγι 

Θερμικι – θλεκτρικι ενζργεια

ΕΔΑΦΟΒΕΛΣΙΩΣΙΚΟ 
ΛΙΠΑΜΑ ΚΟΜΠΟΣ

ΝΕΡΟ 
ΑΡΔΕΤΘ

Παράδειγμα
Βιϊςιμθ καλλιζργεια ελαιοδζνδρων και ολοκλθρωμζνθ παραγωγι και διαχείριςθ ελαιολάδου και αποβλιτων

Μεταποίθςθ: 
Φαρμακοβιομθχανία, 

Καλλυντικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΔΙΚΣΤΑ
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Παράδειγμα (ςυν)

Παρατθριςεισ 

 Θ μζςθ απόδοςθ από 100 κιλά ελαιϊν είναι 10 – 25 κιλά λάδι, 35 – 50 κιλά ελαιοπυρινα και
35 – 50 κιλά υγρά υπολείμματα.

 Σο ελαιόδεντρο είναι το δζντρο με μεγαλφτερθ ενεργειακι απόδοςθ ςε ετιςια βάςθ.
Καλλιεργοφνται ςτθν Ελλάδα 55 – 60 εκατ. δζντρα.

 Θ εν δυνάμει κερμικι ενζργεια μζςω παραγωγισ βιοαερίου εκτιμάται ςε 330.000,00
MWhth/ζτοσ (κερμικζσ μεγαβατϊρεσ). Θ ςθμερινι εγχϊρια ποςότθτα είναι μθδαμινι.

 Θ εν δυνάμει θλεκτρικι ενζργεια από Βιοαζριο υπολογίηεται ςε 105.600 MWhel/ζτοσ
(θλεκτρικζσ μεγαβατϊρεσ). Θ ςθμερινι παραγωγι είναι μθδενικι. Μπορεί να τροφοδοτθκεί
με θλεκτρικι ενζργεια θ μιςι Πελοπόννθςοσ.

 Θ εν δυνάμει παραγωγι νεροφ εκτιμάται ςε 48.000 κ.μ./ζτοσ. Μπορεί να αρδευτοφν +200
ςτρζμματα ελαιϊνεσ.

 Οι πολυφαινόλεσ που μποροφν να εξαχκοφν από τα υγρά απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται
ευρζωσ ςτθ φαρμακοβιομθχανία.

 Θ εν δυνάμει παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ λιπάςματοσ εκτιμάται ςε 1.800.000 τόνουσ/ζτοσ.
Μπορεί να αναγεννθκοφν όλοι οι ελαιϊνεσ και τα καλλιεργιςιμα εδάφθ τθσ Πελοποννιςου
και Κριτθσ.
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Εταιρικι & Περιφερειακι Διακυβζρνθςθ

- Εταιρικι διαςφνδεςθ μεταποιθτικισ μονάδασ και παραγωγϊν
- Δθμιουργία διεφκυνςθσ και μόνιμου Φόρουμ διαλόγου για Αgenda 2030 ςτθ

περιφζρεια
- Δθμιουργία «Κζντρου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ» ςε τοπικό επίπεδο που κα ενκαρρφνει

τθν επιςκευι, και επαναχρθςιμοποίθςθ προϊόντων και υλικϊν κακϊσ και τθν
κατάρτιςθ ςε διαδικαςίεσ κυκλικισ οικονομίασ και κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ

- Δθμιουργία περιφερειακισ αγοράσ δευτερογενϊν πρϊτων υλϊν
- Ενςωμάτωςθ αναλφςεων κφκλου ηωισ και κριτθρίων περιβάλλοντοσ και

αποτυπϊματοσ ςτθν αξιολόγθςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν επενδφςεων και
προγραμμάτων

ΒΙΩΙΜΟ ΚΤΚΛΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΙΑ

Θεςμικό Περιβάλλον & Κίνθτρα
- Θζςπιςθ πράςινων προτφπων / standards

ςε προϊόντα, υλικά, υποδομζσ, κτιρια και
διαδικαςίεσ

- Πιςτοποίθςθ διαδικαςιϊν παραγωγισ και
ανάπτυξθ προτφπων για τθ διαχείριςθ
οργανικϊν αποβλιτων

- Ειςαγωγι κριτθρίων κυκλικισ οικονομίασ
και ςυμπράξεων ςτον Αναπτυξιακό Νόμο

- Ειςαγωγι φορολογικϊν και
χρθματοοικονομικϊν κινιτρων για
επιχειριςεισ που εφαρμόηουν / επενδφουν
ςε φιλικζσ προσ το περιβάλλον τεχνολογίεσ

- Δθμιουργία νομικοφ πλαιςίου για τθν
παραγωγι βιο-μεκανίου από οργανικά
απόβλθτα και περαιτζρω αξιοποίθςι του
(π.χ. διοχζτευςι του ςτο δίκτυο φυςικοφ
αερίου

- Ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ ευρφτερθσ
χριςθσ δευτερευόντων εναλλακτικϊν
καυςίμων ςτον βιομθχανικό τομζα

- Επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνου
νεροφ βιομθχανικϊν και αςτικϊν λυμάτων.

- Ειςαγωγι πράςινου κριτθρίου ςτισ
Δθμόςιεσ υμβάςεισ

υντελεςτζσ Παραγωγισ
- Επιμόρφωςθ παραγωγϊν
- Αποδοτικοί Ελαιϊνεσ (Ζδαφοσ,

Καλλιζργεια)
- Αναβάκμιςθ δικτφων φδρευςθσ &

διαχείριςθσ υδάτινων πόρων
- Αναβάκμιςθ ενεργειακϊν δικτφων
- Χρθματοδοτικά εργαλεία

Δίκτυα
-Οργάνωςθ δικτφου παραγωγϊν
- Οργάνωςθ δικτφου πελατϊν
- Ενςωμάτωςθ ςε διεκνείσ αλυςίδεσ αξίασ
- Διαςφνδεςθ με τουριςτικά δίκτυα
--Διαςφνδεςθ με ΑΕΙ και ερευνθτζσ
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Οδθγόσ για επιχειριςεισ : 10 αναγκαία βιματα

1. Προςδιοριςμόσ «αποςτολισ» εταιρίασ: από «κερδοφορία» ςτο «επικυμθτό αναπτυξιακό
αποτφπωμα» (τεχνολογικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό κλπ).

2. Χαρτογράφθςθ αλυςίδασ αξίασ.

3. Επιςιμανςθ ςταδίων αλυςίδασ αξίασ και επιπτϊςεων ενςωμάτωςθσ των SDGs ςτθν αλυςίδα
αξίασ.

4. Προςδιοριςμόσ επιχειρθςιακϊν ςτόχων και μετριςιμων δεικτϊν βιωςιμότθτασ ανά ςτάδιο.

5. Επιλογι δράςεων / ζργων / επενδφςεων που ςυνάδουν με αποςτολι, βελτιϊνουν
αποτελζςματα και μεγιςτοποιοφν αναπτυξιακό αποτφπωμα.

6. χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ νζασ μεςοπρόκεςμθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ τθσ εταιρείασ ςε
ςυνεργαςία με εργαηόμενουσ.

7. Προςαρμογι / επιλογι δράςεων Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτθν νζα επιχειρθςιακι
ςτρατθγικι.

8. Κοινοποίθςθ, κινθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ αναπτυξιακϊν εταίρων (προμθκευτζσ, πελάτεσ,
επενδυτζσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ, υπουργεία, δίκτυα, επιμελθτιρια κλπ.) και ςυνεργαςία για
άρςθ εμπλοκϊν, ρυκμιςτικζσ τροποποιιςεισ, ςυνοδευτικά ζργα.

9. Παρακολοφκθςθ και μζτρθςθ αποτελεςμάτων με χριςθ κατάλλθλων δεικτϊν (KPI – Κey
Performance Indicators)

10.Αναμόρφωςθ και βελτίωςθ ςτρατθγικισ.



ΠρομθκευτζσΠρϊτεσ φλεσ
Νερό & Ενζργεια

Logistics Εταιρικι 
Λειτουργία 

Διανομι Χριςθ 
Προϊόντοσ 

Σζλοσ Κφκλου 
ηωισ 

Προϊόντοσ 

SDG  11, 12
Μζτρθςθ 

κοινωνικοφ 
αποτυπϊματοσ

SDG  11, 12
Μζτρθςθ του 
οικολογικοφ 

αποτυπϊματοσ

SDG  5
Προϊκθςθ 

τθσ ιςότθτασ 
των φφλων

SDG  9,12
τρατθγικι για 

τθν αειφόρο 
καινοτομία

SDG  4,8
Απαςχόλθςθ, 

Κατάρτιςθ,
υγεία / 

αςφάλεια  
εργαηομζνων

SDG 8, 10, 11, 17
Πρόςβαςθ ΜΜΕ 

ςτθ 
χρθματοδότθςθ 

(πχ 
χρθματοδότθςθ 
αλυςίδασ αξίασ) 

SDG 7
Χριςθ 

ανανεϊςιμων 
και κακαρϊν 

πθγϊν 
ενζργειασ

SDG 7
Πρακτικζσ 

εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ

SDG 17
Απάντθςθ

ςτισ 
ανάγκεσ τθσ 

τοπικισ 
κοινότθτασ

SDG 11,12
Βιϊςιμα 

απόβλθτα –
ανακφκλωςθ 

και 
επαναχρθςι-

μοποίθςθ

SDG 17
Οριςμόσ 

βιϊςιμων 
προτφπων για τθν 

επιλογι 
προμθκευτϊν

SDG 13, 11, 12
Χριςθ φιλικϊν προσ 

το περιβάλλον 
υλικϊν & μεταφορϊν

SDG 9, 11
Μείωςθ του 
οικολογικοφ 

αποτυπϊματοσ ςτθ 
διανομι

3. Agenda 2030: Από τθν πρόκεςθ ςτθν πράξθ
Βιματα
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Σο ςτοίχθμα τθσ Βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα 
μπορεί να κερδθκεί από καινοτόμουσ και κοινωνικά 

ευαιςκθτοποιθμζνουσ επιχειρθματίεσ και μια 
αποτελεςματικι  αναπτυξιακι περιφζρεια. 

Ευχαριςτώ.


