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Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας
Εντός Σεπτεμβρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε στο ισπανικό Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αλιείας και Τροφίμων ημερίδα, την οποία παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ
Μαδρίτης, με θέμα το μοντέλο της «κυκλικής οικονομίας», το οποίο βασίζεται στο
τρίπτυχο επανασχεδιασμός-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση, έχοντας ως βασικό
στόχο το ευ ζην. H θέσπιση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στην Ισπανία έγινε
καταρχήν τον Μάρτιο του 2016 και αφορά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.
Στην ημερίδα, στην οποία μεταξύ άλλων μετείχε η αρμόδια Ισπανίδα Υπουργός, κα
Isabel García Tejerina, τονίστηκε ότι θα πρέπει τα πάντα γύρω μας να αντιμετωπίζονται
ως μια ευκαιρία για δημιουργία αξίας και όχι ως το τέλος του κύκλου της ζωής ενός
προϊόντος. Η επαναχρησιμοποίηση ενός προϊόντος, για παράδειγμα ενός τηλεφώνου,
ενός αυτοκινήτου, ή επιμέρους τμημάτων αυτών για την δημιουργία άλλων, είναι μíα
ευκαιρία για να ανοίξει ένας νέος κύκλος ζωής για το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό θα έχει
ως συνέπεια το μοντέλο της γραμμικής οικονομίας να αντικατασταθεί από αυτό της
κυκλικής.
Πολύ σύντομα στην Ευρώπη θα γίνονται ευρύτερα γνωστές οι πρακτικές της κυκλικής
οικονομίας που σταδιακά θα αποκτήσουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Αν εξαιρέσει κανείς
τον επανασχεδιασμό των παραγωγικών μονάδων των επιχειρήσεων με ότι μπορεί να
συνεπάγεται αυτό (μεγάλες αναδιατάξεις στην αγορά εργασίας, τρόπο κατανομής των
ευρωπαϊκών κονδυλίων κ.ά.) δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στην όλη διαδικασία, καθώς οι
πρώτες ύλες και τα προϊόντα θα αποκτήσουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής.
Επίσης, υπογραμίστηκε ότι η κυκλική οικονομία ήδη αποτελεί επιτακτική ανάγκη και
προτεραιότητα για τον χειμώνα τ.έ. Εξάλλου, αυτό το μοντέλο οικονομίας μπορεί
σταδιακά να επιτύχει ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους, κοινωνική ευημερία,
καταπολέμηση της φτώχειας, περισσότερες θέσεις εργασίας και βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη. Υποστηρίζεται δε ότι ένα μέρος των μεταποιητικών προϊόντων θα μπορούσε
να οδηγήσει σε καθαρή εξοικονόμηση υλικών κόστους έως και 630 δισεκατομμυρίων
δολαρίων μέχρι το έτος 2025.
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Οι λόγοι που οδηγούν στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου είναι:




Δημιουργία νέων ‘πράσινων’ θέσεων εργασίας (εργασία του μέλλοντος) και ως
αποτέλεσμα δημιουργία μίας νέας γενιάς επιχειρήσεων.
Εμπλουτισμός της επιχειρηματικής λογικής με σύνεση και οικολογικό πνεύμα.
Σεβασμός στο περιβάλλον και τις ανάγκες του μέσω μίας πιο λογικής χρήσης του
και της ανακύκλωσης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται η συνεισφορά τόσο των καταναλωτών όσο
και των κυβερνητικών φορέων ώστε να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν το
συγκεκριμένο μοντέλο δράσης.
Τέλος, επισημάνθηκε ότι έχουν ήδη τεθεί οι στόχοι από τα περισσότερα ισπανικά
Υπουργεία για το διάστημα 2017-2027 σχετικά με το φλέγον θέμα της κυκλικής
οικονομίας, την κλιματική αλλαγή, την σπατάλη του νερού, το Βιομηχανικό Σχέδιο του
2020 και το Ενεργειακό πλάνο του 2030 για τη χώρα. Ήδη από τον προηγούμενο έτος
φαίνεται να έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην οικονομία της Καταλονίας λόγω της
ανακύκλωσης που από 1,4% εν έτι 1993 έφτασε στο 40% εν έτι 2015. Αν οι στόχοι
συνεχίσουν να τίθενται και να επιτυγχάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη-μέλη της
ΕΕ θα μπορούσαν να καταστούν οι πιο βιώσιμες περιοχές του κόσμου.
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