
Πρακτικές λύσεις για περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις
«Εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων»

Γ2. Επενδύσεις στην 
κυκλική οικονομία

Εισήγηση – επενδυτικό συνέδριο 23-24 Απριλίου 2018



Ας συστηθούμε…

Δημήτρης Νεκτάριος
Principal, Financial Advisory
Deloitte
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT

Σημειώσεις:
Επενδύσεις ως % του ΑΕΠ υπολογίζονται με βάση το δείκτη ΑΣΠΚ (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου) / ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)
5 Top χώρες: Χώρες με την καλύτερη επενδυτική επίδοση το 2017 - ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ 

€100 δισ. συσσωρευμένο επενδυτικό κενό έναντι της ΕΕ

Επενδύσεις ως % του ΑΕΠ

Ελλάδα

7.5 μονάδες διαφορά

+ € 100 δισ.

+ € 50 δισ.
4 μονάδες διαφορά

Top 5 χώρες ΕΕ

Σύνολο ΕΕ-28
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Προκλήσεις από διεθνή επενδυτικό ανταγωνισμό
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Επενδύσεις ως % του ΑΕΠΕπενδύσεις ως % του ΑΕΠ

+

-
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-

Κατάταξη Ελλάδας

Σημείωση:  Η ανταγωνιστικότητα απεικονίζει την βαθμολογία στον δείκτη διεθνούς ανταγωνιστικότητας του WEF. Οι επενδύσεις αφορούν τον 

δείκτη Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου ως ποσοστό % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στοιχεία 2016.

Top 5 χώρες: Οι χώρες που είχαν την καλύτερη επενδυτική επίδοση ΑΣΠΚ ως % του ΑΕΠ (Τσεχία, Σουηδία, Εσθονία, Ιρλανδία, Αυστρία)

Σημείωση:  Απεικονίζεται η κατάταξη στον δείκτη Doing Business της World Bank. Οι επενδύσεις αφορούν τον δείκτη Ακαθάριστου 

Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου ως ποσοστό % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στοιχεία 2016.

28η
Ανάμεσα στις 28  χώρες της Ε.Ε. 27η

Ανάμεσα στις 28  χώρες της Ε.Ε. 
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Η εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επενδύσεων που ανέπτυξε η 
Deloitte για τον ΣΕΒ

Μελετήθηκαν 9 κλάδοι:

Μέταλλα -
Εξόρυξη

Τρόφιμα

Φάρμακα Ενέργεια

Τηλεπικοινωνίες

Μεταφορές -
Logistics

Εκπαίδευση

Κυκλική Οικονομία

Πραγματοποιήθηκαν +30 
συνεντεύξεις με κορυφαίες 

επιχειρήσεις, φορείς της δημόσιας
διοίκησης αλλά και με φορείς του 
εξωτερικού.

Αξιολογήθηκαν οι βασικές παράμετροι που 
αξιολογεί ο δυνητικός επενδυτής 
οι οποίες αφορούν σε 

5 κατηγορίες:
Ι. Αναγνώριση επενδυτικού περιβάλλοντος 

ΙΙ. Εξασφάλιση προϋποθέσεων ανταγωνιστικής λειτουργίας 

ΙΙΙ. Αδειοδότηση & υλοποίηση επένδυσης

IV. Εξασφάλιση αναγκαίας χρηματοδότησης 

V. Εξασφάλιση αποδοτικότητας και συμμόρφωση σε κανόνες 

Εντοπίστηκαν 36 προβλήματα που 

αφορούν τόσο το σύνολο των κλάδων όσο και 
συγκεκριμένα κάθετα προβλήματα συγκεκριμένων 
κατηγοριών επενδύσεων.

Σχεδιάστηκαν 50 εργαλεία βασισμένα σε 

καλές πρακτικές για την κινητοποίηση επενδύσεων 
και τη στήριξη αναπτυξιακών προοπτικών.

Έρευνα – Καινοτομία -
Τεχνολογία

Αναγνωρίστηκαν πάνω από 130
καλές πρακτικές σε περισσότερες από 

35 χώρες σε συνεργασία με το 

διεθνές δίκτυο της Deloitte.



Τι είναι κυκλική οικονομία…

Σχόλια

• Οι σημερινές οικονομίες  
εξακολουθούν να είναι σε 
μεγάλο βαθμό γραμμικές και 
υπερβολικά αναποτελεσματικές 
όσον αφορά στην ανάλωση 
των φυσικών πόρων και τη 
διαχείριση των παραγόμενων 
αποβλήτων

• Στην κυκλική οικονομία 
δημιουργείται αξία, όχι στο 
τέλος του «κύκλου ζωής» των 
προϊόντων αλλά σε κάθε φάση 
της χρήσης τους

• Προοδευτικά υιοθετούνται όλο 
και περισσότερο οι αρχές της 
κυκλικής οικονομίας από τους 
υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων στις κυβερνήσεις 
και τις επιχειρήσεις

Επιδιωκόμενος στόχος η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία…

“Recycle – Make – Use – Reuse – Remake - Recycle”“Take – Make – Dispose”



Οφέλη κυκλικής οικονομίας στην ΕΕ

Ετήσια Αύξηση 
Αποτελεσματικότητας 

πόρων

€1.8 τρισ.
Όφελος 

για την οικονομία έως 
το 2030

€320 δισ.
Επενδυτικές ευκαιρίες 

έως το 2025

€3,000 
εξοικονόμηση ανά 

νοικοκυριό ετησίως

Πηγή: The Ellen MacAurthur Foundation



5 εκατ. τόνοι
αστικών 
απορριμμάτων / έτος 

80% 
καταλήγει 
στους ΧΥΤΑ

Θέσεις
Εργασίας

Πηγή: Ελληνική Εταιρία Ανάπτυξης Βιομάζας

Εμπόδια Κλάδου

• Έλλειμα εθνικής στρατηγικής 

• Έλλειψη πληροφόρησης για επενδυτικές 

ευκαιρίες και ευκαιρίες μείωσης κόστους

• Καθυστέρηση στη ρυθμιστική συμμόρφωσή 

με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

• Προβλήματα χωροθέτησης 

• Έλλειμα συμπεριφοράς και κουλτούρας 

που προάγει την κυκλική οικονομία τόσο 

των πολιτών όσο των επιχειρήσεων 

Κόστος Ευκαιρίας

• Από τα €200 εκατ. αξίας των 
ανακυκλώσιμων υλικών, τα 
€150 εκατ. χάνονται

• Καλύτερη αξιοποίηση 
απορριμμάτων που θάβονται 
μπορεί να αποφέρει:

€2 δισ. 16,000

Κύκλος
Εργασιών

Σημαντική 
καθυστέρηση 
στην αξιοποίηση 
δυναμικού 
βιομάζας

• Καλύτερη αξιοποίηση 
δυναμικού βιομάζας εκτιμάται 
ότι μπορεί να ικανοποιήσει το:

των συνολικών αναγκών
ηλεκτροδότησης της χώρας

25%

Πηγή: ΣΕΒ

Εμπόδια κλάδου και κόστος ευκαιρίας για την Ελλάδα…



Επιχειρηματική 
Κουλτούρα

Θέληση συνεργασίας 
στην αλυσίδα αξίας

Ενημέρωση & Επίγνωση 
Καταναλωτών

Λειτουργία σε γραμμικά 
συστήματα

Κουλτούρα

Κυκλικός Σχεδιασμός

Ικανότητα παραγωγής 
ανακατασκευασμένων 

προϊόντων υψηλής 
ποιότητας

Έλλειψη δεδομένων για 
επιπτώσεις

Μικρός αριθμός 
πιλοτικών έργων 
υψηλής κλίμακας

Τεχνολογία

Υψηλό αρχικό κόστος 
επένδυσης 

Περιορισμένες 
χορηγήσεις για κυκλικά 
μοντέλα επιχειρήσεων

Χαμηλές τιμές σε 
πρώτες ύλες

Τυποποίηση / Πρότυπα

Αγορά

Περιοριστικοί νόμοι και 
κανονισμοί

Ελλιπείς κυκλικές 
προμήθειες

Έλλειψη παγκόσμιας 
ομοφωνίας

Ρυθμιστικά 
θέματα

Εμπόδια Υψηλής 
Σημαντικότητας

Εμπόδια Μέσης 
Σημαντικότητας

Εμπόδια Χαμηλής 
Σημαντικότητας

Ευρωπαϊκή Έρευνα Deloitte – Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης

Χαρακτηριστικά Έρευνας:
2017

153 επιχειρήσεις 
55 κυβερνητικοί αξιωματούχοι

47 συνεντεύξεις με ηγέτες της κυκλικής οικονομίας

Προβλήματα Κυκλικής Οικονομίας



Μείωση των απορριμμάτων 
27% έως το 2025 και 65%
έως το 2050 

Προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση / 
ανακύκλωση και 
κομποστοποίηση:
70% έως το 2025 και 100% 
έως το 2050

0% απορριμμάτων σε 
χώρους υγειονομικής ταφής 
έως το 2050

Ουαλία
Εθνική Στρατηγική για την 
Κυκλική Οικονομία – Towards 
Zero Waste

Φινλανδία

Γερμανία

Ιταλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Ουαλία

Ενδεικτικές χώρες με εθνικά πλάνα για την κυκλική οικονομία…
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Πορτογαλία – Μοντέλο Διακυβέρνησης για την κυκλική οικονομία

Το Εθνικό Πλάνο για την κυκλική οικονομία ορίζει…

Δομικές / Ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις που προάγουν τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας

Δράσεις Μάκρο-
Επιπέδου

Δράσεις Κλαδικές

Τοπικές Δράσεις

Με συμμετέχοντες σε αλυσίδες 
αξίας που μπορούν να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην πιο 
αποτελεσματική αξιοποίηση των 
πόρων της χώρας

Παρεμβάσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που δίνουν 
έμφαση και στην κοινωνική 
αλλαγή

Θέσπιση ειδικής 
διακυβερνητικής επιτροπής που 
στοχεύει στην ευθυγράμμιση όλων 
των δράσεων

Θέσπιση Συντονιστικής Ομάδας, 
αποτελούμενη από στελέχη 
δημοσίων φορέων, προσωπικό 
Πανεπιστημίων και στελέχη 
επιχειρήσεων. 

Ειδική ομάδα θα έχει την ευθύνη της 
προώθησης χρηματοδοτικών 
εργαλείων προς 
ενδιαφερόμενους



* Accenture - Circular Advantage - Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth (2014)

Κυκλικές Προμήθειες
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιολογικές ή πλήρως ανακυκλώσιμες πρώτες 
ύλες για αντικατάσταση υλών μοναδιαίου κύκλου ζωής.

Ανάκτηση Πόρων
Ανάκτηση χρήσιμων πόρων / ενέργειας από τη διάθεση απόβλητων προϊόντων ή 
υποπροϊόντων

Παράταση Κύκλου Ζωής Προϊόντος 
Επέκταση του λειτουργικού κύκλου ζωής προϊόντων μέσω επισκευής, αναβάθμισης ή 
μεταπώλησης

Πλατφόρμες Κοινής Χρήσης 
Επιτρέπουν την αύξηση του δείκτη χρηστικότητας προϊόντων μέσω κοινής χρήσης, 
πρόσβασης, ιδιοκτησίας

01

02

03

04

Προϊόν ως υπηρεσία 
Παρέχεται πρόσβαση στο προϊόν με παράλληλη διατήρηση της ιδιοκτησίας προκειμένου 
να εσωτερικευθούν οφέλη από την κυκλική παραγωγικότητα των πόρων

05

Τα 5 επιχειρηματικά μοντέλα της Κυκλικής Οικονομίας*
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Καλές Πρακτικές ανά Επιχειρηματικό Μοντέλο

Κυκλικές 
Προμήθειες

Υποχρεωτική Συμμόρφωση με 
Ελάχιστα Περιβαλλοντικά 
Κριτήρια στις δημόσιες 
συμβάσεις 16 προϊόντων και 
υπηρεσιών ήδη από το 
Δεκέμβριο του 2015

Ιταλία

Ανάκτηση 
Πόρων

Ενεργή υποστήριξη κράτους σε 
μεγάλες επιχειρήσεις και ΜμΕ
(ενημέρωση, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, χρηματοδότηση) για την 
προώθηση αποτελεσματικότητας 
πόρων

Γερμανία

Παράταση Κύκλου 
Ζωής Προϊόντων

Η κυβέρνηση προωθεί την 
κουλτούρα της 
επαναχρησιμοποίησης αγαθών 
στους καταναλωτές –
Κοινωνικά Δίκτυα Repair 
Cafes

Πορτογαλία

Πλατφόρμες 
Κοινής Χρήσης

Ανάπτυξη Κινήτρων και 
Πολιτικών για τη μετάβαση 
σε ένα σύστημα μεταφορών 
βασισμένο στην παροχή 
υπηρεσιών και την κοινή 
χρήση πόρων (ridesharing, 
car sharing, bicycle sharing)

Φινλανδία

Προϊόν ως 
Υπηρεσία

Philips - «Lighting as a Service» στο 
αεροδρόμιο Schiphol. H Philips 
παραμένει ιδιοκτήτρια των 
εγκαταστάσεων φωτισμού και είναι 
υπεύθυνη για την απόδοση του 
συστήματος και τελικώς για την 
ανακύκλωσή του

Ολλανδία



Συμπεράσματα

Η Ελλάδα πρέπει να σχεδιάσει
έναν εθνικό οδικό χάρτη για 
τη μετάβαση προς την κυκλική 
οικονομία

• Σχεδιασμός και υλοποίηση 
εθνικής στρατηγικής με 
καθορισμένες προτεραιότητες 
και στόχους.

• Αναγνώριση και υλοποίηση 
παρεμβάσεων προς την 
κατεύθυνση δημιουργίας 
αγοράς

• Σχεδιασμός και υλοποίηση 
ενημερωτικού πλάνου 
καταναλωτών για τα οφέλη 
της κυκλικής οικονομίας

Απαιτείται…

Πολλές Ευρωπαϊκές 
Χώρες έχουν ήδη 
αναπτύξει εθνικά πλάνα 
για τη μετάβασή τους 
προς την κυκλική 
οικονομία

Η Κυκλική 
Οικονομία παρουσιάζει 
ευκαιρίες μείωσης 
κόστους για 
επιχειρήσεις αλλά και 
επενδυτικό ενδιαφέρον




