ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Χαιρετισμός κ. Κωνσταντίνου Καραγιώργη εκ μέρους του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στην εκδήλωση
με θέμα «Κυκλική Οικονομία» που οργανώνει η ΟΕΒ,
την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 3:30 μ.μ.
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε αυτή τη τόσο
ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την κυκλική οικονομία. Η προσπάθεια για
προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Κύπρο αποτελεί μεγάλη
πρόκληση αφού μέχρι πρόσφατα αυτή η έννοια ήταν άγνωστη για την
Κύπρο.
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως αρμόδιο
Υπουργείο για την ενίσχυση της βιομηχανίας, προσπαθεί να συμβάλει
στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας μέσω της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας προώθησης
της καινοτομίας, της τεχνολογικής αναβάθμισης και της συνεχούς
στήριξης της βιομηχανίας.
Στο πιο πάνω πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της
βιομηχανίας μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική σταθερότητα και
ανάπτυξη, η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας αυτές τις προοπτικές ετοίμασε
σε συνεργασία με την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, τη Νέα Βιομηχανική Πολιτική. Η
πολιτική αποσκοπεί στη στρατηγική διασύνδεση της παραδοσιακής
βιομηχανίας με τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας,
δημιουργώντας νέες εφοδιαστικές αλυσίδες αξίας και ένα σύγχρονο,
συνδυαστικό μοντέλο ανάπτυξης. Βασικός στόχος της Πολιτικής είναι η
σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας της βιομηχανίας μέσα από την
διευκόλυνση της λειτουργίας του βιομηχανικού οικοσυστήματος και τις
κατάλληλες επενδύσεις στην αειφορία, στην καινοτομία, στη
ψηφιοποίηση, στις υποδομές και στις δεξιότητες των βιομηχανιών και
των επιχειρήσεων.

1

Η βιομηχανική πολιτική αναγνωρίζει την ανάγκη για λήψη δράσης σε έξι
στρατηγικούς πυλώνες:
• Π1. Δημιουργία Υποδομών για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Παραγωγή
• Π2. Βελτίωση
Συνθηκών
Βιομηχανικού/Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος
• Π3. Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας
• Π4. Ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων και Ενίσχυση/Αναβάθμιση
Υφιστάμενων Δεξιοτήτων
• Π5. Ενίσχυση της Πρόσβασης στη Χρηματοδότηση
• Π6. Ενίσχυση της Πρόσβασης στις Αγορές/ Εξωστρέφεια,
Εξαγωγές και Επενδύσεις
Φίλες και Φίλοι,
Είναι γεγονός ότι σήμερα η ανάπτυξη βασίζεται σε ένα οικονομικό
μοντέλο με επίκεντρο την αλόγιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων χωρίς
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι περιβαλλοντικές συνέπειες.
Επιβάλλεται πλέον να μετακινηθούμε σε ένα μοντέλο το οποίο να
βασίζεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υφιστάμενων πόρων
και τη μείωση των απωλειών κατά τη χρήση.
Θα πρέπει σταδιακά να εγκαταλείψουμε τη σημερινή προσέγγιση της
εξόρυξης των ήδη περιορισμένων πρώτων υλών από το έδαφος, της
χρήσης τους για την παραγωγή ενός προϊόντος και στη συνέχεια της
απόρριψης και της υπόγειας ταφής τους.
Η προσέγγιση αυτή, αποτυπώνεται και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η οποία έχει ως βασική της αρχή την εφαρμογή του
μοντέλου «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση και απόρριψη» σε ένα
μοντέλο που βασίζεται στο τετράπτυχο «επαναχρησιμοποίηση,
επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση».
Για αυτό άλλωστε και η Νέα Βιομηχανική Πολιτική του Υπουργείου, έχει
μεταξύ άλλων, βασικό άξονα προτεραιότητάς της, την ενθάρρυνση της
Δημιουργίας Υποδομών για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Παραγωγή και των
επενδύσεων σε δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας.

Κύριες και Κύριοι,
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Βιομηχανικής
Πολιτικής το Υπουργείο ήδη προχωρεί με την εκπόνηση μελέτης για την
Προώθηση και Ανάπτυξη των στόχων και των αρχών της Κυκλικής
Οικονομίας στην Κύπρο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Οκτώβριο 2020.
Η μελέτη αναμένεται να καταδείξει τις προοπτικές συγκεκριμένων
δράσεων που θα αναδείξουν τη σημασία τους στην εφαρμογή της
κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία και στο επιχειρείν. Βασική επιδίωξη
είναι να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες για τον επαναπροσδιορισμό και τον
μετασχηματισμό των παραγωγικών τομέων της οικονομίας από
γραμμικούς «από το παίρνω-φτιάχνω-απορρίπτω» σε κυκλικούς «στο
φτιάχνω-χρησιμοποιώ-επιδιορθώνω-ανακατασκευάζω--ανακυκλώνωεπαναχρησιμοποιώ»,
ενισχύοντας
τη
βιωσιμότητα
και
την
ανταγωνιστικότητα τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους
αποτύπωμα.
Με βάση τα πορίσματα της μελέτης το Υπουργείο θα προτείνει διάφορα
προγράμματα όπως Σχέδια Χορηγιών, για στήριξη των βιομηχανιών
προς τον σκοπό αυτό.
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Καλώ όλους που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας, τους εκπροσώπους του
βιομηχανικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος, τόσο από τον
δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, να έχουν ενεργό συμμετοχή
στην υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου, ούτως ώστε να
διασφαλίσουμε ότι οι στρατηγικές και οι επενδυτικές μας αποφάσεις,
γίνονται από κοινού και για κοινό όφελος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους
διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης αλλά και όλους εταίρους - την ΟΕΒ
και το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη σημερινή εκδήλωση, τους οποίους η
Κυβέρνηση θεωρεί συνοδοιπόρους αυτής της προσπάθειας και
προσβλέπει στη μεταξύ μας συνεργασία για υλοποίηση των κοινών μας
στόχων.
Σας ευχαριστώ ξανά για τη συμμετοχή και την προσοχή σας.
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