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«Κανένα ανώτερο στέλεχος δεν µπορεί να αγνοήσει το Πράσινο κύµα που παρασέρνει τον
επιχειρηµατικό κόσµο»
Chad Holliday, Πρόεδρος της εταιρείας DuPont

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τα πλέον σηµαντικά
θέµατα που απασχολούν τα άτοµα, τα πολιτικά κόµµατα, τους λαούς και γενικότερα όλες τις
οργανωµένες κοινωνίες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν ή προσπαθούν να
καταναλώσουν προϊόντα που είναι προς όφελος της υγείας τους αλλά και προς όφελος της
γενικότερης κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Ξεκινώντας από τις χώρες του εξωτερικού, η «µόδα» της οικολογίας, η οποία ξεκίνησε
αρκετά χρόνια πριν, µεταφέρθηκε και στη χώρα µας, δυστυχώς µόνο τα τελευταία χρόνια. Βέβαια η
«µόδα» αυτή, είναι γεγονός ότι εξελίχθηκε σε επιτακτική ανάγκη για τη διάσωση του
περιβάλλοντος κι αυτό, διότι είναι αµέτρητα τα καταστροφικά γεγονότα, µε τα οποία εκδικείται η
φύση και περιλαµβάνουν από απλές καταιγίδες και αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας, µέχρι
τυφώνες και θεοµηνίες.
Από την γενικότερη αυτή προετοιµασία και δραστηριότητα, δεν µπορούν να λείψουν και οι
επιχειρήσεις και η γενικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας κοινωνίας, της οποίας φυσικά
και αποτελεί συστατικό στοιχείο. Ποια είναι όµως τα στοιχεία τα οποία πρέπει να προσέξει µια
επιχείρηση κατά τον «µετασχηµατισµό» της σε «πράσινη επιχείρηση» ; Ποια είναι τα λάθη του
παρελθόντος και ποιες οι παγίδες που πρέπει να αποφύγει µια επιχείρηση στα πλαίσια συµµετοχής
της σε µια «πράσινη οικονοµία» ; Ποια η γενικότερη «πράσινη στρατηγική» που επιβάλλεται να
ακολουθήσει µια εταιρεία ; Αυτά είναι µερικά από τα βασικά ερωτήµατα που θα απαντηθούν στην
παρακάτω µελέτη.

Λέξεις κλειδιά: Οικολογικό µάρκετινγκ, Green Marketing, Βιωσιµότητα, Πράσινη ανάπτυξη,
Πράσινο επιχειρήν
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το φαινόµενο του θερµοκηπίου, ο περιορισµός των παγκόσµιων αποθεµάτων σε πρώτες
ύλες, η έλλειψη νερού σε πολλές περιοχές, η απειλή αφανισµού ζωντανών οργανισµών και η
εξαφάνιση πολλών εξ’ αυτών, οι διάφορές παθήσεις σε ζώα και ανθρώπους από την εκτενή
χρησιµοποίηση χηµικών, όλα αυτοί είναι µερικοί από τους λόγους που η παγκόσµια κοινότητα έχει
σηµάνει συναγερµό. Από τον κάθε µεµονωµένο πολίτη µέχρι την µεγαλύτερη κοινωνική οµάδα,
κρίνεται πλέον απόλυτα απαραίτητο να αλλάξει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
Με αφετηρία τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε στις Η.Π.Α. η πρώτη προσπάθεια ανάδειξης
των προβληµάτων της µόλυνσης του περιβάλλοντος µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την
ρύπανση από τη λειτουργία και παραγωγή των εργοστασίων µέχρι την αλόγιστη χρήση σπρεϊ και
αυτοκινήτων. Η πρώτη αυτή απόπειρα είχε περιορισµένα αποτελέσµατα και το µόνο που θα
µπορούσε κανείς να πει είναι ότι προετοίµασε το έδαφος για τη δεύτερη και πιο σηµαντική. Η
δεύτερη προσπάθεια ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 µε πιο οργανωµένη µορφή και
περισσότερα θετικά αποτελέσµατα. Αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν στη µορφή και τη δυναµική
του παγκόσµιου «πράσινου κινήµατος», όπως τη βιώνουµε αυτή τη στιγµή.
Αυτή η παγκόσµια δραστηριότητα και η αντίστοιχη ανταπόκριση στην Ελλάδα ,κυρίως στον
κλάδο των επιχειρήσεων, είναι το βασικό θέµα της µελέτης. Οι τρόποι και η µεθοδολογία που
προτείνεται να ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κυρίως µε βάση αντίστοιχες περιπτώσεις
µελέτης επιχειρήσεων του εξωτερικού, θα είναι το κέντρο της διπλωµατικής έρευνας. Αυτό θα
πραγµατοποιηθεί στο πρώτο µέρος, µέσα από τη χρήση ξένης αλλά και ελληνικής βιβλιογραφίας,
χρήσης άρθρων από τον τύπο, αλλά και πλούσιου υλικού από το ∆ιαδίκτυο. Στο δεύτερο µέρος της
µελέτης, θα παρουσιαστεί µια εµπειρική έρευνα σχετικά µε την ανταπόκριση που έχει στην Ελλάδα
και κυρίως στους νέους, η παγκόσµια «πράσινη» προσπάθεια και θα διερευνηθούν οι προθέσεις
αλλά και οι προοπτικές της στο άµεσο µέλλον. Η εργασία κλείνει µε το τελικό συµπέρασµα και τα
αντικείµενα τα οποία χρίζουν µελλοντικής έρευνας.
Φυσικά δεν θα πρέπει να λησµονηθούν να δοθούν οι ευχαριστίες προς όλα τα µέρη που
έλαβαν µέρος στην έρευνα και µε τη συµµετοχή τους συνέβαλαν στην επιτυχία του εγχειρήµατος.
Αρχικά οι ευχαριστίες δίδονται προς τους σπουδαστές των ΙΕΚ ΑΚΜΗ , των οποίων η συνδροµή
για την πραγµατοποίηση της εµπειρικής έρευνας, ήταν καταλυτική. Αισθάνοµαι την ιδιαίτερη
ανάγκη να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Βασιλειάδη Χρήστο για την τιµή και
εµπιστοσύνη προς το πρόσωπο µου, την αµέριστη συµπαράσταση του σε όλες τις φάσεις της
έρευνας, αλλά και τη γενικότερη καθοδήγηση του στη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών.
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008
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Εισαγωγή
Θα µπορούσε κανείς να κάνει εκτενείς αναφορές σχετικά µε το οικολογικό ή «πράσινο» ή
αλλιώς green marketing. Ενιαυτού θα παρατεθεί χαρακτηριστικό παράδειγµα, το οποίο
αντικατοπτρίζει τη σηµαντικότητα της οικολογικής συνείδησης αλλά και του «πράσινου»
µάρκετινγκ.
Η γνωστή εταιρεία Sony Corporation1 εβδοµάδες πριν τα Χριστούγεννα του 2001,
αντιµετώπισε έναν εφιάλτη. Η Ολλανδική κυβέρνηση απαγόρευσε την εισαγωγή της παρτίδας µε
τις παιχνιδοµηχανές Playstation, που προορίζονταν για ολόκληρη την Ευρώπη και ανέρχονταν
γύρω στα 1,5 εκατ. κοµµάτια. Ο λόγος αυτής της απαγόρευσης που έβαζε σε κίνδυνο ακύρωσης
ολόκληρης της παρτίδας, ήταν η µικροποσότητα καδµίου που περιέχονταν σε κάποια καλώδια της
παιχνιδοµηχανής. Με αστραπιαίες ενέργειες η εταιρεία προσπάθησε και κατάφερε να
αντικαταστήσει σε ολόκληρη σχεδόν την παρτίδα, τα βλαβερά αυτά καλώδια. Το κόστος όµως για
την εταιρεία ήταν διπλό. Κι αυτό διότι όχι µόνο δαπάνησε 130 εκατ. δολάρια για την
αντικατάσταση αλλά υπέστη και κρίση αξιοπιστίας και έλλειψη κύρους από το αγοραστικό κοινό.
Από τη στιγµή εκείνη τα στελέχη της εταιρείας, άλλαξαν άρδην τα πλάνα τους και
αποφάσισαν όλες οι διαδικασίες που αφορούν την περιβαλλοντική ασφάλεια να είναι όσο πιο
αυστηρές γίνεται. Το ηθικό δίδαγµα σε κάθε περίπτωση είναι ότι ακόµη και εταιρείες κολοσσοί
όπως η Sony, αν αγνοήσουν έστω και την παραµικρή λεπτοµέρεια, µπορεί να υποστούν µεγάλες
ζηµιές. Η οικολογία, η οικολογική συνείδηση, η «πράσινη» ανάπτυξη, είναι έννοιες που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη από κάθε φορέα και συµµετέχοντα στα κοινωνικά δρώµενα. Ένας λόγος
παραπάνω και για τον τοµέα των επιχειρήσεων, οι οποίες συµµετέχουν άµεσα στην καταναλωτική
ζωή των κοινωνιών.
Από την παραπάνω περίπτωση µπορεί κανείς να εξάγει τρία βασικά συµπεράσµατα:
• Ακόµη και οι καλύτερες επιχειρήσεις µπορεί να εκπλαγούν και να αγνοήσουν
βασικούς περιβαλλοντικούς κανόνες ασφάλειας.
• Η ασφάλεια του περιβάλλοντος και των πολιτών δεν είναι µια αµελητέα συνιστώσα
ανάµεσα σε πολλές άλλες που συµµετέχουν στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι.
• Βασικά οι εταιρείας µπορούν να κερδίσουν πολλά οφέλη από την «πράσινη»
επιχειρηµατικότητα, αρκεί να δουν κάποιες διαδικασίες µε µια διαφορετική,
ανανεωµένη αντίληψη.
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Ερµηνεία και ιστορική αναδροµή του Green marketing

Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Μάρκετινγκ των Η.Π.Α.

2

το «πράσινο µάρκετινγκ» είναι το

µάρκετινγκ εκείνο, το οποίο σχεδιάζει και δηµιουργεί προϊόντα, ώστε να είναι περιβαλλοντικά
ασφαλή. Ακόµη καλύτερα το green marketing περιλαµβάνει µια σειρά από ενέργειες οι οποίες
περιλαµβάνουν αλλαγή στο σχεδιασµό, την παραγωγική διαδικασία, τη συσκευασία µέχρι και το
κοµµάτι της διαφήµισης. Βέβαια ένας µόνο ορισµός του green marketing δεν υπάρχει και αν
υπήρχε δεν θα περιείχε όλη την πραγµατικότητα, καθώς το «πράσινο µάρκετινγκ» περιλαµβάνει
διάφορα αλληλοσυγκρουόµενα στοιχεία.
Θα αναρωτιόταν κανείς πώς µάρκετινγκ και οικολογία συνυπάρχουν καθώς το ένα
προτρέπει να καταναλώσεις περισσότερο και το άλλο λιγότερο. Κι όµως αυτά τα δύο στοιχεία
µπορούν άριστα να συνεργαστούν και να µην είναι πάντα το ένα αντίθετο µε το άλλο. Το
µάρκετινγκ µπορεί να συνεισφέρει, ώστε να δηµιουργηθούν νέες τάσεις, οι οποίες θα
συµπεριλαµβάνουν την οικολογική συνείδηση. Αυτές οι τάσεις είναι µια νέα πραγµατικότητα στην
οποία είναι επιτακτικό να συµµετέχουν όλοι ανεξαιρέτως.
Τελευταία γίνεται συχνά αναφορά στη λέξη βιωσιµότητα. Βιωσιµότητα δεν είναι άλλο από
µια ιδέα που περιλαµβάνει περιβαλλοντικούς και κατ’ επέκταση ηθικούς στόχους, οι οποίοι να µην
έρχονται σε αντίθεση µε την οικονοµική ανάπτυξη και εξέλιξη. Είναι ένα βήµα πιο κοντά στις
σύγχρονες τάσεις του µάρκετινγκ. Ότι έχει σχέση µε εξέλιξη, νεωτερισµό και αειφόρο ανάπτυξη
συµβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά είναι και προσδόκιµο.
Ιστορικά το green marketing είναι ένας όρος, ο οποίος εισήλθε στην οικονοµική ορολογία
στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990. Βέβαια η Αµερικάνικη Ένωση
Μάρκετινγκ (ΑΜΑ) είχε ξεκινήσει τις εργασίες της µε ένα αρµόδιο γραφείο, ήδη από τις αρχές του
1975. Αποτέλεσµα εκείνης της προσπάθειας ήταν η δηµιουργία ενός βιβλίου µε τον τίτλο
«Οικολογικό Μάρκετινγκ». Το πρώτο βασικό κύµα του Green Marketing εκδηλώθηκε στη
δεκαετία του 1980, κατά την οποία η Ένωση Μάρκετινγκ (ΑΜΑ) εξέδιδε εκθέσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Σε αυτές τις εκθέσεις η Ένωση προσπαθούσε να συµπεράνει ποιες εταιρείες
εκτός από την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, έδειχναν και την ανάλογη ευαισθησία σε
θέµατα οικολογίας. Το 1987 η Παγκόσµια Οργάνωση για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
συνέταξε µια πρώτη µελέτη, η οποία περιλάµβανε βασικές αρχές σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη
και την αειφόρο ανάπτυξη. Ακολούθησαν αντίστοιχες µελέτες και από τοπικές αρχές στο Ηνωµένο
Βασίλειο και τις Η.Π.Α. .
Το δεύτερο κύµα εκδηλώθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα και µάλιστα µε µεγαλύτερη ένταση
και σοβαρότητα. Τα διάφορα ακραία καιρικά φαινόµενα και η εκδήλωση παθήσεων που οφείλονται
στη µόλυνση του περιβάλλοντος, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου και ανάδειξαν την
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αναγκαιότητα λήψης σχετικών µέτρων. Με ηγέτη για µια ακόµη φορά της Η.Π.Α., ξεκίνησαν
οργανωµένες δραστηριότητες από κάθε φορέα. Κράτος, πολίτες, κοινωνικές οµάδες και
επιχειρήσεις άρχισαν µε µεγάλη σοβαρότητα να ανασυντάσσονται και να θέτουν ως προτεραιότητα
τη διάσωση του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα της αναφοράς UK Stern
Report καθώς και το βιβλίο του πολιτικού Al Gore κατά το 2006, τα οποία δύο «τάραξαν τα νερά»
και αφύπνισαν σε µεγάλο βαθµό την παγκόσµια κοινότητα. ∆εν θα πρέπει να λησµονηθεί το
Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο ενεργοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 2005. Το
Πρωτόκολλο του Κιότο

3

είναι µια συµφωνία από 183 χώρες, ανάµεσά τους και η Ελλάδα, για

µείωση των ρύπων, που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, σε επίπεδα αποδεκτά για το
περιβάλλον. Μέσα από διάφορες διαδικασίες και µηχανισµούς, κάθε µια από τις 183 χώρες θα
πρέπει να ελέγχει και σε τελικό στάδιο να µειώσει τους ρύπους, όπως για παράδειγµα η Ε.Ε. σε
ποσοστό 8% , η Η.Π.Α. σε 7%, η Ιαπωνία σε 6% και η Ρωσία σε 0%.
Σε όλη αυτή διαδικασία αλλαγών και προσαρµογής στα νέα δεδοµένα, η Ελλάδα
ακολούθησε µε αργά αλλά σταθερά βήµατα. Κατά το πρώτο κύµα στη δεκαετία του 1980 η Ελλάδα
έµεινε σχεδόν αµέτοχη και δεν συµµετείχε ενεργά σε καµία οργανωµένη ενέργεια, καθώς βέβαια
εκείνη την εποχή κάθε τέτοια προσπάθεια θεωρούνταν «εκτός µόδας». Στο δεύτερο κύµα και µε
εµφανή τα σηµάδια της καταπόνησης του περιβάλλοντος φαίνεται η Ελλάδα σιγά σιγά να παίρνει
µέρος στην παγκόσµια προσπάθεια. Κι αυτό γιατί µεγάλες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται
στη χώρα µας, εµφύσησαν στην τοπική κοινωνία, τις αξίες και τις αρχές του παγκόσµιου
«πράσινου επιχειρήν», της οικολογίας και του «πράσινου µάρκετινγκ». Αυτό ακριβώς το πεδίο
δράσης, αλλά και τις ευκαιρίες που δίνονται στις ελληνικές επιχειρήσεις να αποτελέσουν κοµµάτι
του παγκόσµιου «πάζλ οικολογίας», εξετάζει η έρευνα στα παρακάτω κεφάλαια.

Η σηµασία και η αναγκαιότητα του Green marketing

Η αρχή της οικολογίας και της περιβαλλοντολογίας, µεταξύ της δεκαετίας του 1960 και
1970, συνοδεύτηκε από την αρχή της ανησυχίας για τις επιπτώσεις του καταναλωτισµού και της
ακατάσχετης και αλόγιστης χρήσης προϊόντων, βλαβερών για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό
ακριβώς το σηµείο είναι εκείνη η περίοδος, που για πρώτη φορά τίθεται θέµα
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συνύπαρξης

καταναλωτισµού, οικονοµικής και εµπορικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα προστασίας του
περιβάλλοντος. Πίσω από αυτά τα κύµατα που προαναφέρθηκαν βρίσκονται δύο σηµαντικοί λόγοι,
οι οποίοι κάνουν αναγκαία µια γενικότερη στροφή προς την οικολογία, οικολογική συνείδηση,
πράσινη ανάπτυξη και άλλες παρόµοιες ενέργειες.
Πρώτον είναι οι περιορισµένες πηγές πρώτων υλών και η εξάντληση των ορίων της φύσης
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από τις διάφορες παραγωγικές µονάδες, που απειλούν την ύπαρξη του πλανήτη. Το φαινόµενο του
θερµοκηπίου, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η έλλειψη νερού, η εξαφάνιση αρκετών ειδών από
την αλυσίδα της φύσης καθώς και διάφορες παθήσεις σε ανθρώπους και ζώα, είναι µερικοί µόνο
από τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο µια σύγχρονη επιχείρηση να στραφεί προς το
«πράσινο επιχειρήν» και κατ’ επέκταση το green marketing.
Ο δεύτερος σηµαντικός λόγος είναι πλέον οι εκτεταµένες αντιδράσεις και η συνεχώς
µεγαλύτερη στροφή προς την οικολογία, από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των
επιχειρήσεων. Αυτό σηµαίνει πως το προσωπικό µιας εταιρείας, οι πελάτες, οι προµηθευτές, το
κράτος και άλλα µέρη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, ολοένα και περισσότερο
αντιδρά στα ερεθίσµατα που έχουν να κάνουν µε θέµατα οικολογίας και συνεπώς µια εταιρεία µε
οικολογική συνείδηση αποκτά ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες. ∆ε θα
πρέπει να λησµονηθούν και οι διάφορες µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης, σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα. Όλη
αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολλούς ειδικούς ως «πράσινο κύµα», το οποίο θα αναλυθεί
παρακάτω.

Το «πράσινο κύµα» και οι λόγοι που «συµπαρασύρουν» τις εταιρείες

Το «πράσινο κύµα» , µε τις ευκαιρίες και τις απειλές του, ολοένα και γιγαντώνεται µέσα
στα πλαίσια των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και µάλιστα θέτει τις βάσεις για την εδραίωσή
του. Οι επιχειρήσεις πλέον αντιµετωπίζουν πολυάριθµες πιέσεις στην αγορά, οι οποίες πιέσεις σε
συνδυασµό µε την δυναµική του «πράσινου κύµατος», επιταχύνουν µια µεγάλη αλλαγή στο
σκηνικό της κοινωνικής αλλά και επιχειρηµατικής ζωής της παγκόσµιας κοινωνίας. Οι λόγοι και οι
τάσεις που εδραιώνουν µε τον καιρό την οικολογική συνείδηση θα µπορούσαν να χωριστούν ως
εξής 5 :
•

Παγκοσµιοποίηση και τοπικές συνθήκες

•

Παγκόσµια πολιτική και οικονοµική αστάθεια

•

Συνεχώς αυξανόµενες τιµές των τιµών των προϊόντων

•

Μείωση της επιρροής των κυβερνήσεων και αύξηση αυτής των επιχειρήσεων

•

Ανάπτυξη της µεσαίας τάξης κυρίως στις ταχέως αναπτυσσόµενες χώρες

•

Η πίεση της αυξανόµενης ένδειας

•

Η κυριαρχία της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στον επιχειρηµατικό κόσµο
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Παγκοσµιοποίηση και τοπικές συνθήκες

Με τον όρο παγκοσµιοποίηση

6

θεωρούµε, σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει το ∆ιεθνές

Νοµισµατικό Ταµείο, την αυξανόµενη οικονοµική αλληλεξάρτηση των χωρών παγκόσµια µέσω
του αυξανόµενου όγκου και ποικιλίας διεθνών συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, της ελεύθερης
ροής κεφαλαίου διεθνώς, και της γρήγορης και ευρείας διάχυσης της τεχνολογίας. Αυτό σηµαίνει
ότι κάθε αλλαγή, σε οποιαδήποτε αγορά του πλανήτη, επηρεάζει πολύ ή λίγο, θετικά ή αρνητικά,
τις υπόλοιπες αγορές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον συνεχώς αυξανόµενο και σε πολλές
περιπτώσεις εξοντωτικό ανταγωνισµό, αναδεικνύει προβλήµατα που δεν υπήρχαν. Στα πλαίσια
αυτού του ανταγωνισµού, πολλές εταιρείες κάνουν τα πάντα και θυσιάζουν οτιδήποτε στο βωµό
του χρήµατος. Τέτοιες τακτικές βέβαια δέχονται σηµαντικές επικρίσεις και µάλιστα κλονίζουν την
εµπιστοσύνη του κοινού για τις αντίστοιχες εταιρείες.
Ταυτόχρονα οι παγκόσµιες αγορές τµηµατοποιούνται και δηµιουργούνται ανάγκες για
εξειδικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των McDonald’s
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στην Ινδία, όπου για την κάλυψη των τοπικών αναγκών στην τεράστια αυτή αγορά, σερβίρει κάρυ,
κάτι το οποίο δεν το κάνει σε καµία άλλη χώρα. Γίνεται εποµένως κατανοητό, ότι η λειτουργία των
επιχειρήσεων , στα πλαίσια της παγκόσµιας αγοράς, θα πρέπει να προσαρµόζεται ακριβώς στις
τοπικές ανάγκες και συνήθειες. Συνεπώς οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να είναι ικανές να
ανταποκρίνονται µε την ίδια επιτυχία σε µια σειρά από ανάγκες, σε µια κλίµακα από τις πλέον
τοπικές ανάγκες στις απόλυτα παγκόσµιες.

Παγκόσµια πολιτική και οικονοµική αστάθεια

Τα γεγονότα που ακολούθησαν την 11 Σεπτεµβρίου στις Η.Π.Α. αλλά και ο αντίκτυπος που
είχαν σε ολόκληρο τον κόσµο, σε συνδυασµό µε την πετρελαϊκή κρίση αλλά και τον περιορισµό
πολλών φυσικών πόρων, άλλαξαν κατά πολύ το πολιτικό και οικονοµικό σκηνικό. Είναι εµφανές
ότι µε τον καιρό, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα της
χρήσης εναλλακτικών µορφών ενέργειας, µε συνέπεια να τις αποζητούν. Ηλιακή, αιολική ενέργεια,
βιοκαύσιµα και άλλα σχετικά είναι µερικά µόνο από τα στοιχεία που µονοπωλούν πλέον το
ενδιαφέρον των καταναλωτών. Είναι βέβαιο ότι το µέλλον της ενέργειας αλλάζει άρδην µε
αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς.
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Συνεχώς αυξανόµενες τιµές των τιµών των προϊόντων

Ένας από τους βασικούς λόγους, που πολλές εταιρείες εστίασαν στην προστασία του
περιβάλλοντος και έδειξαν ιδιαίτερη θέληση για αλλαγή, ήταν το συνεχώς αυξηµένο κόστος της
ενέργειας, του πετρελαίου και των διάφορων συναφών προϊόντων. Με την αλµατώδη αύξηση της
τιµής του πετρελαίου και τα διάφορα παιχνίδια που κρύβονται πίσω από τον «µαύρο χρυσό»,
πολλές εταιρείες ξεκίνησαν δυναµικά να επενδύουν στον χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
και των αυτόνοµων ενεργειακά µορφών θέρµανσης, κίνησης, φωτισµού και άλλων. Πέραν από το
βασικό περιβαλλοντικό θέµα, τίθεται και εκείνο της εξοικονόµησης χρηµάτων, κάτι το οποίο
θεωρείται επίσης πολύ σοβαρό κίνητρο. Για να πετύχουν κάτι τέτοιο οι σύγχρονες επιχειρήσεις ,
που θέλουν να είναι προετοιµασµένες για τις µελλοντικές εξελίξεις, δεν έχουν παρά να
πραγµατοποιήσουν µια ανάλυση των δυνατοτήτων περιορισµού ενεργειακών απωλειών και
ευρέσεως αντίστοιχων εναλλακτικών τρόπων ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουν στο
περιβάλλον, στην οικονοµική τους ανάπτυξη αλλά και στην υστεροφηµία και την υποστήριξή τους
από τους καταναλωτές.

Μείωση της επιρροής των κυβερνήσεων και αύξηση αυτής των επιχειρήσεων
Στις αρχές του 21ου αιώνα άρχισε να διαφαίνεται και η αλλαγή νοοτροπίας των
καταναλωτών. Με τον καιρό οι πολίτες-καταναλωτές άρχισαν να γίνονται πιο απαιτητικοί σε σχέση
µε αυτά που ζητούσαν από τις επιχειρήσεις και αυτά που ζητούσαν από τις κυβερνήσεις. Οι
καταναλωτές όσο περνάει ο καιρός έχουν µεγαλύτερες προσδοκίες από τις επιχειρήσεις, από τις
οποίες θεωρούν δεδοµένη την πρόθυµη οικολογική συνείδηση ή τουλάχιστον κάθε τέτοια
προσπάθεια. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το 2000 και µετά άρχισε να θεωρείται και στην
Ελλάδα απαραίτητο συστατικό στοιχείο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Ιδιαίτερα για τις πολυεθνικές οι προσδοκίες και απαιτήσεις των καταναλωτών είναι ακόµη
µεγαλύτερες από τις µικρές τοπικές εταιρείες, καθώς θεωρείται ότι αυτές οι µεγάλες εταιρείες
διαθέτουν µεγαλύτερη οικονοµική δυνατότητα για να δράσουν. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγµα από τον χώρο του εξωτερικού και συγκεκριµένα την Ινδία στην οποία η εταιρεία Coca
Cola

δέχεται σκληρές επικρίσεις από την τοπική κοινωνία για την χρήση νερού κατά την

παραγωγική διαδικασία, την ώρα που η αντίστοιχη τοπική εταιρεία Kingfisher, η οποία
χρησιµοποιεί σχεδόν µισή φορά περισσότερο νερό, περνάει στο απυρόβλητο.
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Ανάπτυξη της µεσαίας τάξης κυρίως στις ταχέως αναπτυσσόµενες χώρες

Ξεκινώντας κανείς να µελετήσει την ανάπτυξη της µεσαίας τάξης στις αναπτυσσόµενες
χώρες, δεν έχει παρά να σηµειώσει τα παρακάτω στατιστικά: Ο αριθµός αυτοκινήτων στην Κίνα
και την Ινδία προβλέπεται να αυξηθεί από λιγότερο από 20 εκατ. αυτοκίνητα σε 1,1 δισ στο τέλος
του 2050! Η ανάπτυξη αυτών των δισεκατοµµυρίων ανθρώπων ,µαζί µε τους αντίστοιχους του
πρώην Ανατολικού µπλοκ, οι οποίου µε τον καιρό ενστερνίζονται απόψεις, ιδέες και µιµούνται τον
δυτικό τρόπο ζωής, είναι ικανή να αναταράξει όλο το τοπίο της παγκόσµιας οικονοµίας και
βιοµηχανίας. Για τους καλά προετοιµασµένους και αυτούς µε «ανοιχτούς ορίζοντες», αυτά τα νέα
δεδοµένα παρέχουν µια πρώτης τάξεως επιχειρηµατική ευκαιρία.
Παράλληλα µε την αλµατώδη ανάπτυξη και δηµιουργία µιας νέας τάξης πραγµάτων, η
«γέννηση» αυτού του τεράστιου αριθµού καταναλωτών δηµιουργεί και προβλήµατα. Η τεράστια
ζήτηση που δηµιουργείται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες δηµιουργεί µε τη σειρά της τεράστια
ανάγκη σε προσφορά. Οι ανεξέλεγκτες αυτές δυνάµεις είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε απειλή
καταστροφής των φυσικών πόρων και να αυξήσουν την παγκόσµια µόλυνση, σε µια περίοδο
µάλιστα που είναι άκρως απαραίτητο το ακριβώς αντίθετο. Σύµφωνα µε στατιστικά της παγκόσµιας
στατιστικής υπηρεσίας
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, η Κίνα για τη χρονιά 2008 ξεπέρασε σε ρύπους τις Η.Π.Α., οι οποίες

θεωρούνται οι πλέον ρυπογόνες. Βλέπουµε λοιπόν ότι όλο αυτό το ‘status quo’ που δηµιουργείται
στον παγκόσµιο οικονοµικό χάρτη, κάνει την οικολογική ευσυνειδησία πιο πολύ απαραίτητη από
ποτέ.

Η πίεση της αυξανόµενης ένδειας

Παρόλη

την

ανάπτυξη

της

µεσαίας

τάξης

στις

αναπτυσσόµενες

χώρες

όπως

προαναφέρθηκε, µεγάλο µέρος των υπό-ανάπτυξη χωρών αντιµετωπίζουν µεγάλο και διαρκές
πρόβληµα µε την διαχρονική φτώχεια. Μεγάλο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει
πρόσβαση στους ήδη περιορισµένους φυσικούς πόρους και είναι φυσικό και επόµενο να προσπαθεί
µε κάθε τρόπο (συνήθως ενάντια στο περιβάλλον) να τους αποκτήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί το ανεξέλεγκτο κόψιµο των δέντρων για διάφορες χρήσεις, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η
διάβρωση του εδάφους καθώς και τα υπόλοιπα βλαβερά επακόλουθα.
Συνεπώς παράλληλα µε την ακµάζουσα µεσαία τάξη κυρίως στις χώρες της Ασίας, υπάρχει
και η αντίστοιχη παρακµάζουσα στις χώρες κυρίως της Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής, η
οποία δηµιουργεί ίσου µεγέθους και σηµασίας προβλήµατα. Ο παγκόσµιος επιχειρηµατικός κόσµος
είναι απαραίτητο να δείξει ίδια προσοχή και ευαισθησία και για τις δύο αυτές οµάδες.
Χαρακτηριστική είναι η φράση ανώτερου στελέχους του οµίλου ABN AMRO, ο οποίος ύστερα
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από εκτεταµένη µελέτη στις υπό-ανάπτυξη χώρες δήλωσε 9 : «οι επιχειρήσεις είναι αδύνατο να
επιτύχουν σε κοινωνίας που αποτυγχάνουν».

Η κυριαρχία της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στον επιχειρηµατικό κόσµο

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το ∆ιαδίκτυο έχει αλλάξει για τα καλά το ρου της παγκόσµιας
οικονοµίας και κοινωνίας. Ολοένα και περισσότερος κόσµος διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και
έχει πρόσβαση στο ιντερνέτ. ∆εν είναι λίγα τα κίνητρα τα τελευταία χρόνια, που δίνονται από
κρατικές επιχορηγήσεις και ταυτόχρονη υποστήριξη από τις εταιρείες κατασκευής και εµπορίας
υπολογιστών. Μέσα σε αυτό το συνεχώς εναλλασσόµενο τεχνολογικό περιβάλλον η πρόσβαση
στην κοινωνία της πληροφορίας θεωρείται πλέον σε µεγάλο βαθµό αυτονόητη. Αυτό ακριβώς είναι
και το στοιχείο που µεταλλάσει τον επιχειρηµατικό κόσµο, καθώς η διαφάνεια και οι κάθε είδους
ενέργειες από την πλευρά των επιχειρήσεων ελέγχεται ανά πάσα στιγµή από τους απανταχού
χρήστες του διαδικτύου. Με εκατοµµύρια σελίδες και χιλιάδες bloggers (κάτοχοι είδους
προσωπικής ιστοσελίδας µε σχόλια, φωτογραφίες και βίντεο) σε όλο τον κόσµο οποιαδήποτε
παρατυπία ή αρνητική συµπεριφορά από την πλευρά κάποιας επιχείρησης , είναι πολύ πιθανό να
ανακοινωθεί στο διαδίκτυο στιγµιαία.
Είναι χαρακτηριστική η φράση από τους New York Times
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που αναφέρει ότι το ιντερνέτ

έδωσε ένα ακόµη βήµα στο καταναλωτικό κοινό, για να εκφράζει πιο εύκολα τα παράπονά του.
Ήδη στο εξωτερικό δεν είναι λίγοι οι επίσηµοι και ανεπίσηµοι φορείς που ενηµερώνουν το κοινό
για τα «κακώς κείµενα» του επιχειρηµατικού κόσµου. Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα
άρχισαν να κάνουν την εµφάνισή τους αντίστοιχες µορφές πληροφόρησης και να διευκολύνουν το
κοινό και στο να εκφράζει κάθε είδους παράπονο και αρνητικό στοιχείο για µια επιχείρηση αλλά
και να ενηµερώνεται από αντίστοιχους καταναλωτές. Με αυτό τον τρόπο µια εταιρεία που µολύνει
το περιβάλλον µε οποιαδήποτε µορφή ρύπανσης, είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί και να υποστεί
νόµιµες ή µη κυρώσεις.
Συµπερασµατικά υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν την ανάπτυξη οικολογικής
ευσυνειδησίας και «πράσινης επιχειρηµατικότητας» και οι πιο σηµαντικοί είναι αυτοί οι επτά που
αναλύθηκαν παραπάνω. Το σηµαντικό µε την παραπάνω ανάλυση είναι ότι οι λόγοι αυτοί έχουν
κάνει επιτακτικό ένα παγκόσµιο «πράσινο κίνηµα», µε τη συµµετοχή όλων των φορέων και τοµέων
που απαρτίζουν την παγκόσµια κοινωνία. Αυτό που θα αναλυθεί και στα παρακάτω κεφάλαια είναι
ότι δεν αρκούν οι µεµονωµένες πρωτοβουλίες, αλλά είναι απαραίτητη µια ενιαία παγκόσµια
προσπάθεια.
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Οι επιχειρήσεις που είναι απαραίτητο να ασχοληθούν µε την πράσινη επιχειρηµατικότητα

Για

πολλές

επιχειρήσεις,

η

προοπτική

µιας

νέας

οικολογικής,

«πράσινης

επιχειρηµατικότητας», φαντάζει µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για µετάλλαξη σε µια πιο σύγχρονη,
µε νέες ιδέες, ευκαιρίες και προκλήσεις οικονοµία. Για άλλες πάλι η περιβαλλοντική προστασία και
η ανάπτυξη, απλά αντικατοπτρίζει µια υποχρεωτική και απαραίτητη πραγµατικότητα, για επιβίωση
και περαιτέρω ανάπτυξη. Με τον καιρό αυτές οι εταιρείες ίσως αναζητήσουν και τελικά βρουν, ένα
µακροπρόθεσµο και συνεχές πλεονέκτηµα, αλλά όχι κάποιο άµεσο, απτό όφελος από την στροφή
στην οικολογία. Η µεγάλη και εµφανής διαφορά θα είναι στην παραγωγή και γενικότερη λειτουργία
της βιοµηχανίας, όπου τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και άµεσα, χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει ότι
και οι µικρότερες ή αυτές άλλων κλάδων επιχειρήσεις δε θα βρουν πολλά και σηµαντικά
πλεονεκτήµατα.
Με τις τωρινές παγκόσµιες οικονοµικές συνθήκες, καµία επιχείρηση µικρή ή µεγάλη, που
δραστηριοποιείται εγχώρια ή στο εξωτερικό, σε προϊόντα ή υπηρεσίες, δεν µπορεί να αγνοήσει την
σύγχρονη περιβαλλοντική πραγµατικότητα. Βεβαίως και οι ευκαιρίες αλλά και το ρίσκο που κρύβει
ένα τέτοιο εγχείρηµα διαφέρει από κλάδο σε κλάδο και από χώρα σε χώρα. Φυσικά και δεν υπάρχει
κάποια συγκεκριµένη «µαγική συνταγή», που να µπορεί να ταιριάξει σε όλες τις εταιρείες και σε
όλες τις περιστάσεις, αλλά δυναµική του «πράσινου κύµατος» είναι ικανή να συµπαρασύρει κάθε
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τίθενται βέβαια σηµαντικά ερωτήµατα από µικροµεσαίες
επιχειρήσεις για το αν και κατά πόσο µπορούν να ακολουθήσουν µια τέτοια αλλαγή στα
οικονοµικά δεδοµένα. Γι’ αυτό ακολουθεί µια ανάλυση, για ποιούς λόγους είναι απαραίτητο ακόµη
και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα.

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και η σύγχρονη πραγµατικότητα

Σε µια οικονοµία ρευστή και µε πολλές εναλλαγές, το θέµα της «πράσινης
επιχειρηµατικότητας», έρχεται να επιβεβαιώσει την αλλαγή στο παγκόσµιο οικονοµικό γίγνεσθαι.
Σε αυτές τις αλλαγές κάθε οικονοµική µονάδα σε κάθε χώρα θα επηρεαστεί και συνεπώς θα πρέπει
να θωρακιστεί και να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Μια τέτοια επιχειρηµατική κατηγορία είναι
και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εύλογα θα αναρωτώνται αν θα πρέπει να ξεκινήσουν
µια τέτοια προσπάθεια και φυσικά αν έχουν πιθανότητες να επιτύχουν. Η απάντηση είναι ότι
σαφώς και αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων πέραν των µεγάλων, είναι επιτακτικό να ακολουθήσει
το «πράσινο ρεύµα». Παρατίθενται έξι βασικοί λόγοι πέραν των υπολοίπων, οι οποίοι δίνουν
σαφείς απαντήσεις και είναι:
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•

Η νοµοθεσία

•

Κίνητρα και χρηµατοδοτήσεις

•

Κριτική σε µεσάζοντες και όχι σε µεγάλες εταιρείες

•

Η κοινωνία της πληροφορίας

•

Η πίεση των µεγάλων πελατών στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις-προµηθευτές

•

Η «ευκινησία» των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Η νοµοθεσία τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει και έχει γίνει πολύ αυστηρή ακόµη και για
τις µικρές επιχειρήσεις. Οι νόµοι που ίσχυαν µέχρι πριν µερικά χρόνια και που επικεντρώνονταν
στις µεγάλες εταιρείες και τη βιοµηχανία, αντικαταστάθηκαν µε νέους πιο αυστηρούς και
περιλαµβάνουν κάθε µορφή επιχειρήσεων από τις πιο µεγάλες µέχρι τις πιο µικρές.
Τα κίνητρα που παρέχονται πλέον σε µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ
σηµαντικά και δίνουν τη δυνατότητα ακόµα και στις οικονοµικά ασθενέστερες µονάδες να
ακολουθήσουν τις νέες οικονοµικές τάσεις, αυτές δηλαδή που προάγουν την «πράσινη οικονοµία».
Προγράµµατα όπως το ΕΣΠΑ καθώς και άλλα παρόµοια, καθιστούν πλέον τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις ένα σηµαντικό κοµµάτι της σύγχρονης οικονοµίας.
Πολλές φορές οι καταναλωτές και οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί δεν ξεχωρίζουν ή δεν
θέλουν να ξεχωρίσουν την σκληρή κριτική τους για µικροµεσαίες εταιρείες που είναι µεσάζοντες
και όχι οι βασικοί προµηθευτές και που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές
που οι παραπάνω οµάδες θεωρούν ως βασικούς υπεύθυνους εταιρείες που πωλούν προϊόντα, που
ρυπαίνουν το περιβάλλον και λησµονούν τους κατασκευαστές αυτών των προϊόντων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι εταιρείες ταξί, τις οποίες πολλοί µπορούν να κατηγορούν για
ρύπανση του περιβάλλοντος, ξεχνώντας τους κατασκευαστές των αυτοκινήτων.
Σε µια κοινωνία που εξελίσσεται τεχνολογικά µε αλµατώδης ρυθµούς, είναι πολύ δύσκολο
για µια ρυπογόνο επιχείρηση να µην ευθυγραµµιστεί µε τους νόµιµους τρόπους λειτουργίας. Νέα
συστήµατα ανίχνευσης, αισθητήρες και τηλεπικοινωνιακά συστήµατα καθιστούν την εύρυθµη
λειτουργία της προστασίας του περιβάλλοντος εφικτή και µε χαµηλό πλέον κόστος. Έτσι ακόµη και
οι λιγότερο ρυπογόνες και µικρές επιχειρήσεις είναι δύσκολο να ξεφύγουν των ελέγχων.
Οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι λογικό να διαθέτουν µεγάλη διαπραγµατευτική και φυσικά
οικονοµική δύναµη και να µπορούν να πετυχαίνουν καλύτερους όρους συνεργασίας µε µικρές
επιχειρήσεις προµηθευτές. Μέσα στις διάφορες προϋποθέσεις συνεργασίας, οι µεγάλες επιχειρήσεις
πλέον απαιτούν από τις µικρότερες εταιρείες που τους προµηθεύουν µε τα προϊόντα , να
ακολουθούν πιστά τους νόµους και τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό ακριβώς
το λόγο πρέπει οι µικροµεσαίες εταιρείες να είναι έτοιµες να αντιµετωπίσουν τα νέα αυτά
δεδοµένα.
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Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι γεγονός ότι µπορούν να είναι περισσότερο ευκίνητες,
όσον αφορά διαδικασίες, αλλαγές και προσαρµογή σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό ακριβώς το
πλεονέκτηµα µπορούν να εκµεταλλευτούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και να αποκτήσουν
γρήγορα συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε ανταγωνίστριες εταιρείες µεγαλύτερου µεγέθους.

Ποιες εταιρείες πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στην «πράσινη επιχειρηµατικότητα»

Όπως προαναφέρθηκε σε µια ρευστή κοινωνία σε εξελίξεις και γεγονότα, οικονοµικά και
κοινωνικά, παρατηρεί κανείς ότι η στροφή στην οικολογία και την «πράσινη ανάπτυξη» έχει τάσεις
να εξελιχθεί στο άµεσο µέλλον σε στάση και τρόπο ζωής. Ποιοί όµως είναι εκείνοι οι φορείς ή
επιχειρήσεις που επιβάλλεται να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στη νέα αυτή τάξη πραγµάτων;
Αυτοί θα µπορούσαν να είναι οι παρακάτω 11 :

• Εταιρείες µε ισχυρό όνοµα (brand name): Εταιρείες στον παγκόσµιο ή ελληνικό χώρο όπως
η Coca Cola, Procter & Gamble,Goody’s, Intracom και άλλες παρόµοιες µε ισχυρή
παρουσία για να δείξουν καλή πίστη, ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και να αποκτήσουν
συγκριτικό πλεονέκτηµα οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες όσον αφορά το «πράσινο
επιχειρήν».
• Εταιρείες που από την φύση της εργασίας τους έχουν βεβαρυµµένο ιστορικό, όσον αφορά
την µόλυνση του περιβάλλοντος, κρίνεται απολύτως επιτακτικό να αποτελέσουν
πρωτοστάτες στην προσπάθεια για ανεύρεση τρόπων περισσότερο οικολογικών και
λιγότερο επιβλαβών για το περιβάλλον.
• Εταιρείες εξαρτηµένες από φυσικούς πόρους, όπως για παράδειγµα αυτές που εµπορεύονται
είδη αλιείας, τρόφιµα, ξυλεία. Επιχειρήσεις όπως η Nestle, η ΙΚΕΑ, ή ο Καλλιµάνης από
τον ελληνικό χώρο και άλλες παρόµοιες είναι αυτές που µπορούν να αποτελέσουν τους
ιχνηλάτες στο νέο αυτό επιχειρησιακό τοπίο, µε σκοπό βέβαια να εξασφαλίσουν και την
πρώτη ύλη της εργασίας τους, τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα.
• Εταιρείες επεξεργασίας βλαβερών, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, πρώτων υλών. Σε
αυτή την κατηγορία ανήκουν εταιρείες που ήδη αντιµετωπίζουν συγκεκριµένη αυστηρή
αντιµετώπιση από την πολιτεία.
• Εταιρείες που ακόµη δεν χρίζουν ιδιαίτερης σηµασίας αλλά εξελίσσονται µε ταχείς ρυθµούς
και οδηγούνται στη µορφή των ακριβώς προηγούµενων εταιρειών. Τέτοιες εταιρείες
συναντάει κανείς κυρίως στο εξωτερικό και είναι για παράδειγµα η Intel που στις Η.Π.Α.
βρίσκεται πολύ κοντά στο να αντιµετωπίσει την τοπική νοµοθεσία.
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• Εταιρείες που έχουν ήδη δείξει σηµάδια εναλλακτικών µορφών λειτουργίας, όπως για
παράδειγµα εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή αυτές των νέων τεχνολογιών. Τέτοιες εταιρείες
µε ανάλογο παρελθόν, οι καταναλωτές τους συνδέουν συνειρµικά µε κάθε τέτοιου είδους
ενέργειες και πρωτοβουλίες και οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν γι’ αυτές πλήγµα.
• Εταιρείες που στο παρελθόν υπέπεσαν σε βλαβερές για το περιβάλλον µεθόδους
λειτουργίας ή παραγωγής. Οι περιπτώσεις αυτές είναι το ακριβώς αντίθετο από την
παραπάνω κατηγορία και σε αυτή την περίπτωση οι οργανισµοί αυτοί θα πρέπει να
προσπαθήσουν πολύ περισσότερο από τις άλλες εταιρείες όχι µόνο για να σταµατήσουν να
επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και για να µεταβάλλουν την αρνητική γνώµη του
καταναλωτικού κοινού.
Παρατηρεί λοιπόν κανείς ότι οι παραπάνω κατηγορίες εταιρειών περιλαµβάνουν
επιχειρήσεις, που είτε θετικά είτε αρνητικά άφησαν τα στίγµατά τους στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι
σχετικά µε ενέργειές τους ή όχι που αφορούν το περιβάλλον. Από την µέχρι τώρα µελέτη
προκύπτει βέβαια το ερώτηµα για το πώς θα πρέπει να είναι η εταιρεία που έχει αντιληφθεί το
µέλλον και θέλει να πρωτοστατήσει ως φιλική προς το περιβάλλον. Η επόµενη ενότητα
πραγµατεύεται ακριβώς αυτό το θέµα, στη συγκεκριµένη πρώιµη φάση της µελέτης.

Βασικές ενέργειες που πρέπει να κάνει µια εταιρεία προκειµένου να χαρακτηριστεί «πράσινη»

Η παγκόσµια οικονοµική πραγµατικότητα περιλαµβάνει εταιρείες που θα µπορούσε να τις
κατατάξει κανείς σε διαφορετικές κατηγορίες, όσον αφορά την ευαισθησία και την απόκρισή τους
στα ερεθίσµατα της οικολογικής ευσυνειδησίας. Αυτές θα µπορούσαν για παράδειγµα να ξεκινάνε
µε τις εταιρείες που δεν ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την οικολογία καθώς δεν την θεωρούν
σηµαντικό και επίκαιρο ζήτηµα. Υπάρχουν επίσης και οι εταιρείες που λαµβάνουν υπόψη τους τα
σηµάδια των καιρών αλλά προσπαθούν µε ψευδείς ή αβάσιµες υποθέσεις να ισχυριστούν ότι έχουν
οικολογική λειτουργία ή παραγωγή, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να συµβαίνει. Στα δύο άκρα θα
µπορούσε κανείς να τοποθετήσει από τη µία τις εταιρείες που όχι µόνο δεν ενδιαφέρονται για την
πράσινη επιχειρηµατικότητα αλλά αντιθέτως ρυπαίνουν το περιβάλλον και στην άλλη τις
επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει κατάλληλα την λειτουργία τους, προκειµένου να είναι φιλική στο
περιβάλλον αλλά και στον καταναλωτή.
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Μερικές από τις βασικές ενέργειες που προβαίνουν οι τελευταίες αυτές επιχειρήσεις µπορούν να
είναι και οι εξής:

• Ο σχεδιασµός καινοτόµων προϊόντων, προκειµένου να βοηθηθούν οι πελάτες όσον αφορά
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και ανησυχίες ή ακόµη και η δηµιουργία χώρων στην
αγορά µε την «πράσινη ετικέτα».
• Η πίεση προς τους συνεργάτες προκειµένου να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση ή ακόµη
και η επιλογή συνεργατών µε βάση την οικολογικότητά τους ή όχι.
• Η δηµιουργία συστήµατος αξιολόγησης προµηθευτών προκειµένου να παρακολουθείται η
πρόοδός τους όσον αφορά θέµατα οικολογίας.
• Η συνεργασία µε µη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και το εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης, µε σκοπό την ανεύρεση ιδεών και προτάσεων που αφορούν
την «πράσινη επιχειρηµατικότητα».
• Το «χτίσιµο» µιας νέας εταιρικής-επιχειρηµατικής κουλτούρας, άµεσα προσανατολισµένης
στις «πράσινες µεθόδους» λειτουργίας , µέσα από στοχοθέτηση, παροχή κινήτρων,
εκπαίδευση αλλά και χρησιµοποίηση κατάλληλων εργαλείων.

Οι παραπάνω τακτικές είναι µερικές µόνο από τις οποίες έχουν εφαρµόσει µεγάλες και
γνωστές εταιρείες στην παγκόσµια οικονοµική και επιχειρηµατική κοινότητα. Σχετικά µε το
παραπάνω µερικές από τις ηγέτιδες εταιρείες παγκοσµίως όσον αφορά την οικολογική τους
συνείδηση από την πρώτη µέχρι και την δέκατη ενδεικτικά είναι 12 :

1. BP

6. Unilever

2. Shell

7. BASF

3. Toyota

8.ABB

4. Lafarge

9.Novo Nordisk

5. Sony

10. Stora Enso

∆ιαπιστώνει κανείς από την παραπάνω λίστα, ότι υπάρχουν εταιρείες που από τη φύση τους
µολύνουν ή µόλυναν το περιβάλλον. Εύλογα λοιπόν δηµιουργείται το ερώτηµα πώς αυτές
βρίσκονται στη λίστα µε τις πιο ευσυνείδητες οικολογικά εταιρείες. Η απάντηση στο παραπάνω
ερώτηµα είναι ότι καµία εταιρεία µέχρι στιγµής δεν έχει ή δεν είχε ένα ξεκάθαρο µακροχρόνιο
σχέδιο «πράσινης επιχειρηµατικότητας», το οποίο και να ακολουθεί.
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Τρία όµως είναι τα στοιχεία που χρειάζεται να προϋποθέσει κανείς προκειµένου να αντιληφθεί την
παραπάνω λίστα µε τις επιχειρήσεις και αυτές είναι:

1. Όλες οι παραπάνω εταιρείες αλλά και όλες οι υπόλοιπες που πρωτοστατούν στην
«πράσινη επιχειρηµατικότητα» µολύνουν ή µόλυναν κατά κάποιο τρόπο και σε
ορισµένο βαθµό το περιβάλλον. Αυτό ακριβώς το πρόβληµα είναι που προσπάθησαν
και προσπαθούν να αντιµετωπίσουν µέσα από οργανωµένες προσπάθειες και
συγκεκριµένο σχεδιασµό της λειτουργίας τους, οι παραπάνω εταιρείες και γι’ αυτό
το λόγο βελτιώθηκαν σε τέτοιο σηµείο.
2. Συνυφασµένο µε τα παραπάνω είναι και το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες
προέρχονται από την βιοµηχανία ή την επεξεργασία υλικών βλαβερών για το
περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι τακτικές τους όµως όπως προαναφέρθηκε
αποτελούν υπόδειγµα προς µίµηση και για τις υπόλοιπες µικρές ή µεγάλες εταιρείες.
3. Καµία από τις «πράσινες επενδύσεις» που πραγµατοποίησαν οι παραπάνω εταιρείες
δεν ήταν πάντα επιτυχείς. Αντιθέτως πολλές φορές απέτυχαν παταγωδώς. Αυτή
όµως η αποτυχία είναι που τις έκανε πιο ανταγωνιστικές και τις βελτίωσε όσον
αφορά την εµπειρία και τις τακτικές τους.

Βλέπει κανείς ότι πλέον ακόµη και εταιρείες που στο παρελθόν δεν ήταν και οι πιο
άµεµπτες µε τον καιρό, έχοντας συνείδηση και ερµηνεύοντας σωστά τα σηµάδια των καιρών,
άλλαξαν κατά µεγάλο ποσοστό και πολλές από αυτές όχι µόνο προσαρµόστηκαν στα νέα δεδοµένα
αλλά αποτέλεσαν και αρωγό στην νέα πραγµατικότητα.

Οι νέοι «παίχτες» στην «παρτίδα» της πράσινης οικονοµίας

Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στους παράγοντες και τα µέλη που
διαδραµατίζουν πλέον σηµαντικό ρόλο και ωθούν µε κάθε τρόπο τον επιχειρηµατικό κόσµο στην
ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης, που τόσο χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί παραπάνω.
Συγκεκριµένα ανάµεσα στους κυριότερους νέους «παίχτες» είναι:

• Οι «πράσινοι καταναλωτές» και γενικότερα οι συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές που έχουν
αναγάγει την αγορά των προϊόντων σε αγώνα για τη διάσωση του περιβάλλοντος και που
τα τελευταία χρόνια είναι όλο και περισσότεροι.
• Οι πελάτες b2b (business to business), οι οποίοι απαιτούν από τους προµηθευτές τους να
ενηµερώνονται για το πώς και µε τι υλικά παράγονται τα προϊόντα που τους προµηθεύουν.
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• Οι κάθε είδους υπάλληλοι, που θέλουν να ευθυγραµµίσουν τις προσωπικές φιλοδοξίες και
αξίες τους µε τα πιστεύω και τις τακτικές που ακολουθεί η εταιρεία στην οποία
εργάζονται.
• Οι τράπεζες, οι οποίες πλέον δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και ευαισθησία στη
χρηµατοδότηση

έργων

που

ως

κύριο

στοιχείο

τους

έχουν

την

«πράσινη

επιχειρηµατικότητα».
• Οι µεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που πλέον χειρίζονται τα θέµατα του περιβάλλοντος µε
ιδιαίτερη προσοχή και αντιµετωπίζουν την µόλυνση του περιβάλλοντος, ως επιχειρηµατική
απειλή και εξετάζουν πολύ καλά την κάθε εταιρεία από αυτή την σκοπιά πριν την
ασφαλίσουν.
• Οι αναλυτές των χρηµατιστηρίων και των χαρτοφυλακίων που λαµβάνουν υπόψη τους και
αξιολογούν την απόδοση κάθε εταιρείας µε βάση την οικολογική της ευσυνειδησία.

Ταξινόµηση των νέων «παιχτών» σε 5 µεγάλες κατηγορίες:

Αν θα ταξινοµούσε κανείς τους παραπάνω σε κατηγορίες και µε βάση τις 5 δυνάµεις του
Porter 13 αυτές θα ήταν οι εξής:

1. Νοµοθέτες και «προστάτες» του περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το κράτος
καθώς και κάθε είδους µη κυβερνητική οργάνωση.
2. Μέσα µαζικής ενηµέρωσης, πρόσωπα γνωστά σε κάθε χώρα για τις αξίες, τα ιδανικά και τις
απόψεις τους σχετικά µε θέµατα οικολογίας και γενικότερα άτοµα που είναι καθοδηγητές
γνώµης (opinion leaders).
3. Συνεργάτες και ανταγωνιστές όπως για παράδειγµα προµηθευτές αλλά και b2b πελάτες.
4. Καταναλωτές και γενικότερα οι διάφορες τοπικές και µη κοινότητες.
5. Επενδυτές και

οικονοµικοί αναλυτές, όπως

για παράδειγµα οι

αναλυτές των

χρηµατιστηρίων και οι τραπεζίτες.

Θα ήταν χρήσιµο σε αυτό το σηµείο να γίνει µια περιορισµένη ανάλυση σε κάθε µια από τις
παραπάνω κατηγορίες, ώστε να τονιστούν κάποια στοιχεία για καθεµιά τους, γεγονός που θα δώσει
ένα βασικό στίγµα σε κάθε ενδιαφερόµενο.

Νοµοθέτες και «προστάτες» του περιβάλλοντος

Παραδοσιακά η κατηγορία αυτή αποτελούσε ανέκαθεν την κινητήριο δύναµη κάθε
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οργανωµένης προσπάθειας για οικολογική αφύπνιση. Ξεκινώντας από το κράτος άλλες φορές
λιγότερο και άλλες περισσότερο έχει επέµβει στην καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και
στις αντίστοιχες παραγωγικές διαδικασίες. Αυτή η παρέµβαση µε τον καιρό αναπτύσσεται, περάν
της κεντρικής διοίκησης, κάθετα και οριζόντια.
Όταν λέµε κάθετα εννοούµε την διαστρωµάτωση από την τοπική αυτοδιοίκηση µέχρι τους
παγκόσµιους οργανισµούς. Για παράδειγµα στην τοπική αυτοδιοίκηση συναντάµε τοπικούς φορείς
που ελέγχονται από τοπικούς νόµους, ενώ όταν γίνεται αναφορά σε παγκόσµιους οργανισµούς
παράδειγµα αποτελεί το πρωτόκολλο του Κυότο, στο οποίο έχουµε αναφερθεί και παραπάνω.
Όταν λέµε οριζόντια διαστρωµάτωση τότε εννοούµε τις διάφορες µη κυβερνητικές
οργανώσεις, τα Μ.Μ.Ε. , ιδιωτικές πρωτοβουλίες διασηµοτήτων ή ακόµη και ερασιτέχνες bloggers,
οι οποίοι να γράφουν χιλιάδες άρθρα µε σκοπό τη διάσωση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει κανείς
να σταθεί στη δυναµική της οριζόντιας διαστρωµάτωσης, η οποία γιγαντώνεται τα τελευταία
χρόνια. Αρκεί κανείς να συλλάβει το νούµερο των µη κυβερνητικών οργανώσεων, που µε ένα
πρόχειρο απολογισµό, φτάνουν τις 40.000 παγκοσµίως. Στο πρακτικό µέρος της µελέτης θα γίνει
γνωστό ποιές από αυτές γνωρίζουν οι νέοι στην Ελλάδα και ποιές όχι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η
δύναµη αυτών των οργανώσεων είναι πολύ µεγάλη και φτάνει µόνο να αναφέρει κανείς το γεγονός
ότι πολλές εταιρείες, στην προσπάθειά τους να καινοτοµήσουν και να γίνουν φιλικοί προς το
περιβάλλον συνεργάζονται µε µη κυβερνητικές οργανώσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής
δύο παραδείγµατα:
1. Η συµµαχία της εταιρείας Chiquita µε την Rainforest. Η γνωστή σε όλους εταιρεία
µε τις µπανάνες είχε πολλές φορές στο παρελθόν κατηγορηθεί για τους τρόπους συλλογής των
φρούτων της και πιέστηκε πολύ για να τους αλλάξει. Όλα αυτά συνέβησαν στα τέλη της δεκαετίας
του 1990, ενώ στη δεκαετία που ακολούθησε η Chiquita µε την βοήθεια της Rainforest, γνωστής
στο εξωτερικό µη κυβερνητικής οργάνωσης, άλλαξε άρδην τη λειτουργία της και αποτέλεσε
παράδειγµα εταιρείας φιλικής στο περιβάλλον.
2. Η συνεργασία των McDonald’s µε την Environmental Defense. Η µεγαλύτερη
αλυσίδα fast food παγκοσµίως αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα, όχι άδικα, για τα προϊόντα της, τις
µεθόδους παρασκευής καθώς και τις συσκευασίες της. Αυτό το τελευταίο ήταν και το αντικείµενο
της συνεργασίας των McDonald’s µε την Environmental Defense στις αρχές του 1990, προκειµένου
να βρεθεί µια λύση που να ικανοποιεί και τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας
αλλά και τις απαιτήσεις της ίδιας της εταιρείας.

Μέσα µαζικής ενηµέρωσης, πρόσωπα γνωστά και καθοδηγητές γνώµης

Είναι γνωστό σε όλους ότι τα Μ.Μ.Ε. και οι δηµοσιογράφοι διαθέτουν µεγάλη δύναµη και
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οποιοδήποτε γεγονός συµβαίνει παγκοσµίως µπορούν να το αναδείξουν ή να το αποκρύψουν. ∆εν
είναι λίγα τα γεγονότα µόλυνσης του περιβάλλοντος από µικρής µέχρι πολύ µεγάλης κλίµακας, στα
οποία τα Μ.Μ.Ε. να έδωσαν τη δική τους διάσταση. Για να µπορέσει µια επιχείρηση να
επικοινωνήσει τις προσπάθειές της για «πράσινη επιχειρηµατικότητα» στο κοινό θα πρέπει να
µπορεί να χειριστεί τα Μ.Μ.Ε. . Βέβαια το δύσκολο είναι ότι εκτός από τα κλασσικά µέσα
ενηµέρωσης όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες και περιοδικά, υπάρχει πλέον και το
διαδίκτυο. Οποιοσδήποτε ιδιώτης απλά µε την κατοχή µιας φωτογραφικής µηχανής ή µιας κάµερας
µπορεί να υποκαταστήσει τα µέσα ενηµέρωσης και να παραστήσει το δηµοσιογράφο,
δηµοσιεύοντας γεγονότα που έχουν σχέση µε επιχειρήσεις και τη λειτουργία τους. Εποµένως είναι
πολύ δύσκολο για µια σύγχρονη επιχείρηση να ελέγξει τη ροή της πληροφορίας και πιο πολύ την
πηγή που την αναµεταδίδει καθώς και τους σκοπούς της.
Είναι γεγονός ότι µια επιχείρηση είναι απαραίτητο να ελέγχει όσο γίνεται περισσότερο τις
ενέργειες της για να µπορεί να περιορίζει τη ροή των πληροφοριών που αναφέρονται σε εκείνη.
∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που µεγάλες επιχειρήσεις κατηγορήθηκαν για περιβαλλοντική
ασυνειδησία χωρίς οι ίδιες άµεσα να είναι υπεύθυνες αλλά για παράδειγµα οι προµηθευτές τους να
χρησιµοποιούσαν ρυπογόνες διαδικασίες παραγωγής, χωρίς οι ίδιες να το γνωρίζουν. Ακόµη το
µέλλον του προϊόντος αφού περάσει ο κύκλος ζωής του είναι κάτι πολύ σηµαντικό και µπορεί
εύκολα να λησµονηθεί και κατά συνέπεια να γίνει αντικείµενο σκληρής κριτικής.
Στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν θα πρέπει να ξεχάσει κανείς να αναφέρει και τα δηµόσια
πρόσωπα ή ακόµη καλύτερα τους καθοδηγητές γνώµης (opinion leaders). Είναι πολλές οι φορές,
που κάποιο δηµόσιο πρόσωπο εξέφρασε γνώµη για κάποια εταιρεία που δεν ήταν φιλική µε το
περιβάλλον και τον ακολούθησαν συµφωνώντας µε την γνώµη του πολλοί ακόµη πολίτες.
Λαµβάνοντας δηλαδή το κοινό υπόψη του την ηθική υπόσταση, τα ιδανικά και τις αξίες του
συγκεκριµένου προσώπου, θεώρησε την δήλωσή του αληθή και ευθυγραµµίστηκε µε αυτή. Μ’
αυτό τον τρόπο βλέπει κανείς ότι ένα πρόσωπο µε επιρροή στο κοινό µπορεί να αναδείξει ή
βεβαίως να αποκρύψει κάποια γεγονότα ή καταστάσεις. Συνοπτικά το συµπέρασµα από τις
παραπάνω οµάδες (Μ.Μ.Ε. & καθοδηγητές γνώµης) είναι ότι οι επιχειρήσεις κρίνεται επιτακτικό
να τις λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να µην τις λησµονούν, όπως ακριβώς αναφέρθηκε ότι πρέπει
να συµβαίνει και µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.

Συνεργάτες και ανταγωνιστές

Η διαχείριση του βασικού επιχειρηµατικού εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως η
προµηθευτική αλυσίδα, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές , είναι και το «µυστικό» για µια επιτυχηµένη
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Με

την προσθήκη του
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παράγοντα

«περιβάλλον»,

δεν

διαφοροποιείται σε κάτι η βασική αυτή αρχή. Παρόλο που οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί
προσδιορίζουν µε τη δράση τους τα όρια επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το κράτος νοµοθετεί και
«συµµορφώνει» τους παρανοµούντες, ενώ οι «κλασσικοί παίχτες» στο «παιχνίδι» της
επιχειρηµατικότητας, είναι βασικά οι πελάτες και οι προµηθευτές .
Είναι

πολλά

τα

παραδείγµατα

στα

χρονικά

της

παγκόσµιας

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας, όπου οι φήµες σχετικά µε την περιβαλλοντική ευαισθησία µιας εταιρείας, να
επηρέασαν ολόκληρο τον κλάδο. Ιδιαίτερα στον κλάδο της βιοµηχανίας, τα παραδείγµατα
ατυχηµάτων και µόλυνσης του περιβάλλοντος, είναι αµέτρητα. Χαρακτηριστικό είναι το διεθνές
παράδειγµα
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της εταιρείας “Union Carbide”, µε τεράστια δραστηριότητα στον τοµέα της χηµικής

βιοµηχανίας στην Ινδία. Μια έκρηξη στις εγκαταστάσεις της το 1986, έφερε ολόκληρο τον κλάδο
της χηµικής βιοµηχανίας σε δεινή θέση. Εκτός από τους τελικούς καταναλωτές και οι προµηθευτές
αλλά και οι ενδιάµεσοι πελάτες, αντέδρασαν και πήραν µέτρα, απέναντι στις αντίστοιχες του
κλάδου εταιρείες.
Ένα ακόµη σχετικό παράδειγµα είναι και ο τρόπος λειτουργίας, της γνωστής σε όλους
εταιρείας ΙΚΕΑ15 , η οποία προκειµένου να αγοράσει υλικά και εµπορεύµατα από τους προµηθευτές
της, έχει δηµιουργήσει ένα πίνακα στον οποίο βαθµολογεί µε µια συγκεκριµένη κλίµακα, τις
διαδικασίες συλλογής, παραγωγής και τυποποίησης καθώς και τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν
οι προµηθευτές, προκειµένου αφενός να γνωρίζει και αφετέρου να επιλέγει τους συνεργάτες της µε
βάση την «πράσινη επιχειρηµατικότητά» τους ή όχι. Και φυσικά µέσα από µια τέτοια σχέση
επωφελούνται όλα τα µέρη που παίρνουν µέρος στις συναλλαγές, δηλαδή και οι παραγωγοί, οι
µεταποιητές, οι µεσάζοντες και φυσικά οι καταναλωτές. Βέβαια µε τον καιρό το παράδειγµα της
ΙΚΕΑ αρχίζουν και το υιοθετούν και άλλες εταιρείες καθώς θεωρείται προποµπός στην γενικότερη
προσπάθεια για «πράσινη επιχειρηµατικότητα».
Σε όλη αυτή την παραγωγική δραστηριότητα και οικολογική επιχειρηµατικότητα, δεν
πρέπει να λησµονεί κανείς και τους ανταγωνιστές µιας επιχείρησης. Όπως προαναφέρθηκε µια
άσχηµη είδηση για µια εταιρεία µπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον κλάδο, αντίστοιχα και η
ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης από µια εταιρεία άθελά της συµπαρασύρει και τις
ανταγωνίστριες εταιρείες στο να κινηθούν αναλόγως. Ένα απλό παράδειγµα από τον ελληνικό
χώρο είναι και η περίπτωση της γνωστής αλυσίδας σούπερ µάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία
πρώτη εισήγαγε την καινοτόµα ιδέα των βιοδιασπόµενων σακουλών. Το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα που απέκτησε και η ιδιαιτερότητα αυτή, οδήγησε και άλλες ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις να προβούν σε ανάλογες επιχειρηµατικές κινήσεις.
Παρατηρεί λοιπόν κανείς ότι στην πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
ανεξαρτήτως κλάδου, τα µέρη που απαρτίζουν τις εµπορικές σχέσεις κυρίως του εξωτερικού
περιβάλλοντος µιας εταιρείας, διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην πορεία και εξέλιξη
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αυτού του κλάδου γενικότερα αλλά και ειδικότερα όσον αφορά την οικολογική συνείδηση. Όπως
προαναφέρθηκε οι προµηθευτές, οι πελάτες ακόµη και οι ανταγωνιστές, επηρεάζουν την εξέλιξη
της «πράσινης επιχειρηµατικότητας» και είναι και εκείνοι που απαραίτητα πρέπει να προσέξει µια
εταιρεία στην προσπάθειά της για οικολογική ευσυνειδησία. Κάθε δράση από την πλευρά µιας
εταιρείας έχει και αντίδραση από τα µέρη αυτά και κατ’αυτό τον τρόπο συνεχίζεται η γενικότερη
επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Καταναλωτές και γενικότερα διάφορες τοπικές και µη κοινότητες

Οι εταιρείες όπως είναι φυσικό είναι αφοσιωµένες στους πελάτες τους. Από τη µια έχουν
µια σχέση «αγάπης» µαζί τους και από την άλλη τους «φοβούνται». Είναι χαρακτηριστικά τα
βιβλία και οι «σχολές» που ανά χρονικά διαστήµατα διατείνονται µια αλλαγή στις προτιµήσεις και
τα χαρακτηριστικά, του εκάστοτε σύγχρονου καταναλωτή. Είναι βέβαιο πάντως πως τα
χαρακτηριστικά των καταναλωτών, µε την πάροδο των ετών και µε τις διάφορες εξελίξεις στον
τεχνολογικό και επιστηµονικό τοµέα, µεταλλάσσονται και εξελίσσονται. Τη σηµερινή εποχή, που
έχει στιγµατιστεί από τον υπερκαταναλωτισµό και την αφθονία αγαθών, η τάση της οικολογίας και
της «πράσινης επιχειρηµατικότητας» είναι µια σύγχρονη αλήθεια.
Οι περισσότερες εταιρείες στο εξωτερικό και αρκετές πλέον και στην Ελλάδα έχουν
αφουγκραστεί την τάση αυτή και σχεδιάζουν και προσφέρουν αγαθά, τα οποία έχουν παραχθεί µε
«πράσινες διαδικασίες» παραγωγής αλλά ταυτόχρονα και η οι πρώτες ύλες και οι προµηθευτές τους
έχουν υιοθετήσει παρόµοια στρατηγική. Βέβαια στην πορεία προστέθηκε και η µέριµνα για την
κατάληξη του προϊόντος µετά το τέλος ζωής του. Όπως θα αναφερθεί και παρακάτω οι «πράσινες
εταιρείες» πλέον, σχεδιάζουν έτσι τα προϊόντα τους, ώστε και όταν αυτά καταναλωθούν και
περάσει η διάρκεια ζωής τους να µην µολύνουν το περιβάλλον αλλά να αφοµοιωθούν µε αυτό.
∆εν είναι λίγα τα παραδείγµατα εταιρειών που ικανοποίησαν αυτή την ανάγκη των
καταναλωτών και πέτυχαν. Βέβαια είναι σαφές και γνωστό ότι κάποιοι τοµείς και κάποια προϊόντα
είναι πιο εύκολο για τον καταναλωτή να τα δεχτεί ως «πράσινα». Στον κλάδο των τροφίµων για
παράδειγµα, τα οργανικά και βιολογικά προϊόντα έχουν τεράστια αύξηση στη ζήτησή τους, καθώς
είναι προϊόντα τα οποία µε σχετικά εύκολες διαδικασίες µπορεί κανείς να τα παράγει ως
«πράσινα». Πέραν όµως των τροφίµων και προϊόντα όπως είναι τα καθαριστικά σπιτιού και τα είδη
πρώτης ανάγκης, που κάποια από αυτά ως τώρα µόλυναν το περιβάλλον, έγιναν οικολογικά και
προτιµώνται από το καταναλωτικό κοινό. Κλείνοντας δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς και το
πρωτοποριακό εγχείρηµα της εταιρείας παραγωγής αυτοκινήτων Toyota, η οποία κατασκεύασε το
πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο το γνωστό Prius.
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Όλο και περισσότεροι οικονοµικοί αναλυτές και ειδικοί του µάρκετινγκ, συµπεριλαµβάνουν
στις περισσότερες κατηγορίες που αφορούν την «πράσινη επιχειρηµατικότητα» και την οικολογία,
τη νεολαία και τα παιδιά. Πολλές φορές η ανάγκη για ικανοποίηση των αναγκών αυτής της
κατηγορίας προέρχεται µέσα από κάθε σπίτι. Οι εργαζόµενοι σε κάθε επιχείρηση, σε οποιοδήποτε
κλάδο, που είναι οικογενειάρχες, είναι λογικό να σκέφτονται το µέλλον των ίδιων των παιδιών τους
και ορµώµενοι από αυτή την σκέψη να κινητοποιούνται διαφορετικά και στην εργασιακή τους
δραστηριότητα.

Μια παλιά κατηγορία καθοδηγητή γνώµης που ενεργεί ως νέα είναι και αυτή της εκκλησίας,
είτε ορθόδοξης είτε καθολικής. Μπορεί να φαίνεται παράξενο σε πολλούς αλλά η φύση και η θέση
της εκκλησίας, είναι υπέρ της οικολογίας και της διάσωσης του περιβάλλοντος, καθώς και η
ιδεολογία που πρεσβεύει ο χριστιανισµός (φυσικά και άλλες θρησκείες) έχει βάση σε καθετί αγνό
και φυσικό. Μάλιστα η καθολική εκκλησία, πρωτοπόρος σε πολλά θέµατα, εξέλιξε λίγο παραπάνω
αυτή την ιδεολογία και προχώρησε σε κηρύγµατα και οργανωµένες εκδηλώσεις µε φόντο το
περιβάλλον και τη διάσωσή του. Είναι βέβαιο ότι ανάλογες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν και από
τις θρησκευτικές αρχές και άλλων θρησκειών.
Ολοκληρώνοντας την παραπάνω ενότητα οφείλουµε να αναφέρουµε και τη δράση και
παρουσία των διαφόρων τοπικών ή µη κοινοτήτων. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες
κυρίως βιοµηχανικές επιχειρήσεις αγνόησαν ή συνεργάστηκαν µε τοπικές κοινότητες και είχαν τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα. Παραδείγµατα χαρακτηριστικά είναι αυτά των επιχειρήσεων που
µόλυναν διάφορες περιοχές, µε αποτέλεσµα η τοπική κοινωνία να αντιδράσει και να αλλάξει την
κατάσταση αυτή. Αντίστοιχα παραδείγµατα υπάρχουν και µε περιπτώσεις στις οποίες βιοµηχανικές
επιχειρήσεις συνεργάστηκαν µε τοπικούς φορείς προκειµένου να µην µολύνουν το περιβάλλον
αλλά και να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας για την τοπική κοινότητα. Βέβαιο είναι πάντως σε
κάθε περίπτωση ότι η παρουσία και µόνο µιας οργανωµένης τοπικής κοινότητας, συµβάλλει στη
συµµόρφωση και συνεργασία των διαφόρων επιχειρήσεων.

Επενδυτές και οικονοµικοί αναλυτές

Στο γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, φορείς που επηρεάζουν την
επιχειρηµατικότητα σε σχέση µε την οικολογία είναι και οι επενδυτικοί και οικονοµικοί αναλυτές.
Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται πέραν από τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων, οι
µέτοχοι, οι τράπεζες και τα γενικότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καθώς και οι ασφαλιστικές
εταιρείες. Στην ανάλυση που ακολουθεί παρατίθεται ο τρόπος που κάθε ένας από τους παρακάτω
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παράγοντες συµµετέχει στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για περαιτέρω ανάπτυξη της
οικολογικής επιχειρηµατικότητας.
Ξεκινώντας µε τους υπαλλήλους κάθε επιχείρησης, µπορεί κανείς να αναφέρει την
κατηγορία αυτή ως τον πιο δυνατό «παίχτη» στο πλευρό της οικολογίας. Είναι λογικό ότι το
ανθρώπινο δυναµικό κάθε εταιρείας, πέραν από τη διοίκηση, να ορίζει την κουλτούρα της εταιρείας
στην οποία εργάζεται. Από τον κρατικό µηχανισµό µέχρι τον ιδιωτικό τοµέα, η κατηγορία των
υπαλλήλων είναι αυτή µε την µεγαλύτερη επικάλυψη σε κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η αναπτυγµένη ή όχι «πράσινη επιχειρηµατικότητα» από πλευράς
εταιρείας, µπορεί να εµφυσηθεί και στο προσωπικό µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη µιας
γενικότερης οικολογικής συνείδησης από πλευράς της εταιρείας. Είναι βέβαιο ότι η µια
οργανωµένη εργασιακή οµάδα µπορεί να πετύχει πέραν της οικολογικής συνείδησης µια
γενικότερη αύξηση της παραγωγικότητας, µείωση των λαθών και ενίσχυσης των επιχειρηµατικών
ηθών και στόχων της εταιρείας.
Όσον αφορά τους µετόχους γενικά των εταιρειών, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι τους
θεωρούν αποκλειστικά και µόνο κερδοσκόπους. Η εικόνα που έχει σχηµατιστεί γενικά για όσους
ασχολούνται µε το χρηµατιστήριο και τις µετοχές είναι αυτή των ρηχών και χωρίς ευαισθησίες
ανθρώπων. Η αλήθεια όµως είναι κάπως διαφορετική. Και αυτό γιατί ενώ ο µέσος µέτοχος δεν
γνωρίζει γενικά για βιωσιµότητα και βιώσιµη ανάπτυξη, όλο και περισσότεροι ενηµερώνονται για
τα οφέλη και τις προοπτικές της «πράσινης επιχειρηµατικότητας». Βέβαια οι ενηµερωµένοι και πιο
επαγγελµατίες µέτοχοι λειτουργούν µε διαφορετικό τρόπο, καθώς γνωρίζουν ότι το επιχειρηµατικό
µέλλον βρίσκεται στο περιβάλλον. Είναι επόµενο λοιπόν να στρέφονται περισσότερο σε µετοχές
εταιρειών µε οικολογικά ενδιαφέροντα και ανησυχίες και γενικότερα να στηρίζουν την «πράσινη
επιχειρηµατικότητα».
Μια ακόµη οµάδα που δεν πρέπει να λησµονηθεί είναι και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι
γνωστό ότι οι ασφαλιστές δεν έχουν πρόβληµα στο να ρισκάρουν αλλά δεν µπορούν καθόλου να
ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας. Εξάλλου το επάγγελµά τους είναι να προβλέπουν την πιθανότητα
να συµβεί ένα µη επιθυµητό γεγονός και να κοστολογήσουν αυτό τον κίνδυνο. Βέβαια για να
εξασφαλίσουν το κέρδος τους πρέπει να προβλέψουν µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη λεπτοµέρεια το
µέγεθος και τη συχνότητα των πιθανών άσχηµων γεγονότων. Πίσω από όλη αυτή την διαδικασία
συνήθως βρίσκονται ειδικοί, οι οποίοι γνωρίζουν τις διαδικασίες και τα µεγέθη του ρίσκου που
καλούνται να πάρουν. Είναι προφανές ότι κάθε απρόσµενο γεγονός που έχει να κάνει µε την
αλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος προβληµατίζει τους ασφαλιστές, που όπως είναι φυσικό
προτιµούν µια πιο προβλέψιµη αντίδραση από πλευράς περιβάλλοντος, χωρίς θεοµηνίες και φυσικά
φαινόµενα. Είναι επόµενο και οι ασφαλιστές να επιδιώκουν µια γενικότερη «πράσινη» προσέγγιση
από το επιχειρηµατικό περιβάλλον.
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Σαφώς και οι τράπεζες και οι γενικότεροι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, διαδραµατίζουν
το δικό τους ρόλο στη γενικότερη άνθηση της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Τα τελευταία χρόνια
οι τράπεζες άρχισαν όλο και περισσότερο να συνειδητοποιούν ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και
κατ’επέκταση κοινωνικοί κίνδυνοι, που ενείχαν πολλές από τις χρηµατοδοτήσεις σε έργα και
δραστηριότητες που παρείχαν, δεν τους εξασφάλιζαν σε ένα συνεχώς ρευστό, γεµάτο αλλαγές
περιβάλλον. Μπορεί πολύ εύκολα να συµπεράνει κάποιος που ασχολείται µε τις γενικότερες
οικονοµικές εξελίξεις ότι οι τράπεζες ολοένα και περισσότερο στρέφονται προς χρηµατοδοτήσεις
που προάγουν είτε άµεσα είτε έµµεσα τη διάσωση του περιβάλλοντος. Για παράδειγµα οι τράπεζες
σε παγκόσµια κλίµακα σε συνεργασία µε κρατικούς φορείς, συγχρηµατοδοτούν ή συµβουλεύουν
τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή σε γενικότερα προγράµµατα που
έχουν ως βάση την «πράσινη επιχειρηµατικότητα».
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι στη νέα οικονοµική και επιχειρηµατική
πραγµατικότητα το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι αυτά που θα
προσδιορίσουν το εάν και σε ποιό βαθµό θα εναρµονιστεί µια επιχείρηση µε τις νέες
επιχειρηµατικές αρχές που επιτάσσουν την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτή τη νέα
πραγµατικότητα το κράτος, τα ΜΜΕ, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και οι πελάτες,
προµηθευτές και ανταγωνιστές είναι οι συνιστώσες εκείνες που θα οδηγήσουν στην «πράσινη
επιχειρηµατικότητα».

Στρατηγικές απόκτησης οικολογικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

Μετά τη µελέτη των κυρίων «παιχτών» στο «παιχνίδι» της πράσινης οικονοµίας, κρίνεται
σκόπιµο να αναλυθεί και ο τρόπος που κάποια εταιρεία θα µπορέσει να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες, ακολουθώντας την «πράσινη επιχειρηµατικότητα».
Σύµφωνα µε τον γνωστό καθηγητή του Harvard Business School, Michael Porter, δύο είναι οι
βασικές κατηγορίες 16 ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος:
•

Μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.

•

∆ιαφοροποίηση του προϊόντος ή υπηρεσίας µε βάση την ποιότητα, την εξυπηρέτηση πριν
και µετά την πώληση.

Όσον αφορά τη µείωση του κόστους λειτουργίας µιας επιχείρησης αυτό περιλαµβάνει
κάποια εµφανή και βραχυπρόθεσµα κόστη και κάποια κρυφά και µακροπρόθεσµα. Στην πρώτη
κατηγορία θα µπορούσε κανείς να αναφέρει το κόστος των πρώτων υλών, την ενέργεια που
καταναλώνεται, το χρόνο και το χρήµα σε παραγωγικές δραστηριότητες. Βέβαια στα κρυφά κόστη
θα µπορούσε κανείς να αναφέρει τα σκουπίδια και τα γενικότερα απόβλητα που δηµιουργούν οι
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επιχειρήσεις καθώς η αστοχία υλικών και ο κακός σχεδιασµός παραγωγής ενός προϊόντος.
Βελτιώνοντας όµως τις παραπάνω απώλειες, όπως για παράδειγµα τον οικονοµικό και οικολογικό
σχεδιασµό παραγωγής ενός προϊόντος, την εξοικονόµηση ενέργειας, την διαχείριση των
αποβλήτων, η επιχείρηση µειώνει τα κόστη κατά πολύ.
Με την πραγµατοποίηση όµως των παραπάνω, πέραν της µείωσης του κόστους και
εξοικονόµησης πόρων, υπάρχει και ένα ακόµη πολύπλευρο κέρδος. Μέσα από τον οικολογικό
σχεδιασµό του προϊόντος βελτιώνεται η ποιότητα και η παροχή προς τους καταναλωτές. Με την
αποφυγή τρόπων λειτουργίας και παραγωγής που περιέχουν επιβλαβή και ακατάλληλα υλικά,
δηµιουργείται µια φήµη καλή γύρω από το προϊόν ή την υπηρεσία καθώς και γενικότερα για την
εταιρεία. Αυτό είναι ένα κέρδος το οποίο δεν µπορεί αρχικά να υπολογιστεί αλλά στη συνέχεια δρα
καταλυτικά προς την µεγιστοποίηση των κερδών µιας εταιρείας.
Στο παραπάνω έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι µέσα από την «πράσινη
επιχειρηµατικότητα» µιας εταιρείας, είτε αυτό αφορά την παραγωγική διαδικασία είτε γενικότερα
τη λειτουργία της, επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση του προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση µε τον
ανταγωνισµό. Είναι βέβαιο ότι µια εταιρεία µε παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες µε τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις του κλάδου, εφόσον διαθέτει κάτι παραπάνω, και αυτό είναι η οικολογική συνείδηση,
τότε είναι φυσικό να αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού. Αν σε όλα
αυτά προστεθούν και οι διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν το µέλλον του προϊόντος µετά το πέρας
του κύκλου ζωής του, µε την έννοια της δυνατότητας ανακύκλωσης, τότε το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα ισχυροποιείται ακόµη περισσότερο.
Σύµφωνα µε το βιβλίο των Daniel C. Esty και Andrew S. Winston, Green to Gold, Yale
University Press in 2006, οι εταιρείες που αναπτύσσουν πράσινη επιχειρηµατικότητα,
χρησιµοποιούν 8 στρατηγικές, οι οποίες ικανοποιούν 4 βασικούς σκοπούς. Ξεκινώντας µε τους
σκοπούς αυτοί είναι:
1. Μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και των εξόδων που σχετίζονται µε την µόλυνση
του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα η διαχείριση των απορριµµάτων.
2. Αναγνώριση και µείωση των ρίσκων που έχουν να κάνουν µε διαδικασίες ή υλικά που
µολύνουν το περιβάλλον. Αυτό εκτός από την ίδια την εταιρεία, σηµαίνει ότι και οι
συνεργάτες, οι προµηθευτές και η γενικότερη εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να
ακολουθούν πιστά τις ίδιες αρχές.
3. Ανεύρεση τρόπων σχεδιασµού, παραγωγής και προώθησης, οι οποίοι θα είναι οικολογικά
ανώτεροι από τους ήδη υπάρχοντες και φυσικά από αυτούς του ανταγωνισµού. Μέσα από
αυτή τη διαδικασία είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα εξασφαλιστούν πολλά κέρδη, οικονοµικά
ή µη, για την εταιρεία και παράλληλα θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών.
4.

Η ανάπτυξη φήµης και αξίας µάρκας, µέσα από µια γενικότερη «πράσινη στρατηγική
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λειτουργίας».

Αναφέροντας όµως τους 4 βασικούς «πυλώνες», που έχουν οι εταιρείες µε οικολογικά
ενδιαφέροντα, θα πρέπει να παραθέσουµε και τις 8 βασικές στρατηγικές ανάπτυξης και
λειτουργίας, που ακολουθούν οι παραπάνω εταιρείες και είναι χωρισµένες ως εξής:

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Κόστη

1. Οικολογική διαχείριση των πόρων της επιχείρησης
2. Μείωση των εξόδων που σχετίζονται µε την µόλυνση του περιβάλλοντος µέσα από
νέους τρόπους λειτουργίας
3. ∆ηµιουργία συνεργασιών µε προµηθευτές και συνεργάτες µε σκοπό την υιοθέτηση
κοινής στρατηγικής και µείωσης των εξόδων και φυσικά της επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος.

Ρίσκο
4. ∆ιαχείριση του περιβαλλοντικού ρίσκου

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΛΩΝ

Έσοδα

5. Οικολογικός σχεδιασµός των προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούν τις
προσδοκίες και τις ανάγκες των καταναλωτών
6. Οικολογικό µάρκετινγκ και προώθηση των προϊόντων. Σε αυτό το σχεδιασµό είναι
πολύ σηµαντική η στοχοθέτηση και χωροθέτηση των προϊόντων στις αντίστοιχες
αγορές.
7. ∆ηµιουργία νέου χώρου στην αγορά, µε έµφαση σε προϊόντα καινοτόµα και
υπηρεσίες εξελιγµένες, πάντα µέσα από µια οικολογική προσέγγιση

Φήµη και εµπορικό σήµα
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8. Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας µε οικολογικά πρότυπα, ήθη και αξίες. Ο απώτερος
σκοπός είναι η δηµιουργία φήµης και εµπορικού σήµατος ελκυστικού, ώστε να
ταυτίζεται µε αξίες και ιδανικά των πελατών µε οικολογικές ευαισθησίες.

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, παρατίθεται σχήµα, το οποίο απεικονίζει τη
λογική των στρατηγικών και των βασικών στόχων που θέτουν οι εταιρείες µε «πράσινα
ενδιαφέροντα».
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Ρίσκο

Σχήµα 1

Οι τρείς προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής στρατηγικής

∆ιευρύνοντας την παραπάνω ανάλυση και επικεντρώνοντας τη µελέτη στην περιβαλλοντική
στρατηγική µιας επιχείρησης, θα παραθέσουµε τρείς προσεγγίσεις που προκύπτουν από µια τέτοια
στρατηγική και περικλείουν τις κυρίαρχες αρχές της σχέσης µεταξύ επιχειρηµατικότητας και
περιβάλλοντος. Οι τρεις προσεγγίσεις που θα εξεταστούν είναι αυτή της win-win, της win-lose
καθώς και αυτή της στρατηγικής. Η διαφορά σε κάθε περίπτωση εγγυάται στο αν και κατά πόσο η
προσπάθεια µείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης από τις επιχειρήσεις ενισχύει ή αποθαρρύνει
την παραγωγικότητα και τα κέρδη, γεγονός που σηµαίνει ότι µια τέτοια κίνηση γίνεται
πλεονέκτηµα ή αντίστοιχα µειονέκτηµα. Μπορεί βέβαια τα εγχειρήµατα προστασίας του
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περιβάλλοντος να κοστίζουν, όµως τα οφέλη που µπορούν σε βάθος χρόνου να αποκοµίσουν οι
επιχειρήσεις είναι πολύ περισσότερα.
Είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί ότι δεν προτείνεται καµία από τις προσεγγίσεις ως
καλύτερη, απλά αναδεικνύονται και τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία καθεµίας από αυτές.
Πολλές φορές δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι επιχειρήσεις έχουν να αντιµετωπίσουν την νοµοθεσία
και τους νοµοθέτες, που σηµαίνει επιπλέον έξοδα και αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους. Όµως
σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την οπτική γωνία που θα το κοιτάξει κάποιος, είναι
απαραίτητη η δηµιουργία στρατηγικής και σχεδιασµού προκειµένου να έχουµε καταστάσεις
win-win, δηλαδή καταστάσεις στις οποίες θα επωφελούνται και οι επιχειρήσεις αλλά και το
περιβάλλον.

Η win-lose προσέγγιση

Η win-lose προσέγγιση υποστηρίζει ότι οικονοµική ανάπτυξη και περιβαλλοντική απόδοση
είναι έννοιες αντικρουόµενες, διότι αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ότι η «πράσινη
επιχειρηµατικότητα» και η προστασία του περιβάλλοντος, περικλείουν µεγάλο κόστος για την
εκάστοτε εταιρεία. Οι αυστηροί περιβαλλοντικοί νόµοι και τα αντίστοιχα µέτρα, είναι σύµφωνα µε
αυτή την προσέγγιση, µείωση του κέρδους για την επιχείρηση. Υπάρχουν σαφώς αρκετά
παραδείγµατα που στηρίζουν την παραπάνω εκδοχή. Είναι γνωστή η πρόταση του καθηγητή
Hoffman (Hoffman , 2000, p. 4) «Τα λόγια είναι φτηνά, οι προσπάθειες προστασίας του
περιβάλλοντος όµως όχι» (“Talk is cheap; environmental efforts are not”), και περικλείει όλο το
νόηµα των υποστηρικτών αυτής της προσέγγισης. Οι περιβαλλοντικοί νόµοι υποχρεώνουν τις
εταιρείες να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση, κάτι το οποίο είναι αµφίβολο µέχρι
ποιό σηµείο θα το έπρατταν οι εταιρείες από µόνες τους.
Η win-lose προσέγγιση εκλαµβάνεται ως εταιρική κοινωνική ευθύνη, ή εναρµόνιση µε τους
περιβαλλοντικούς νόµους, που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην οικονοµική και ανταγωνιστική
ανάπτυξη της εκάστοτε εταιρείας. Με άλλα λόγια οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, είναι της
γνώµης ότι η «πράσινη επιχειρηµατικότητα» είναι µια στρατηγική που µειώνει τα κέρδη και την
ανταγωνιστικότητα των εταιρειών. Ακόµη περισσότερο όσοι ασπάζονται αυτή την προσέγγιση,
βλέπουν την όλη κατάσταση ως έναν αγώνα πυγµαχίας που στην µια πλευρά βρίσκεται ο
προστάτης του περιβάλλοντος και στην απέναντι ο κερδοσκόπος. Ο πρώτος ενδιαφέρεται µόνο για
την προστασία του περιβάλλοντος και ο δεύτερος για την µεγιστοποίηση των κερδών.
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Η win-win προσέγγιση

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική προστασία και η οικονοµική
ανάπτυξη συνυπάρχουν και µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία. Οι δυο αυτές επιχειρηµατικές τακτικές
έχουν κοινή συνιστώσα και δεν αλληλοσυγκρούονται. Η win-win προσέγγιση ναι µεν δέχεται ότι οι
αυστηροί περιβαλλοντικοί νόµοι κοστίζουν ακριβά για τις επιχειρήσεις, αλλά το κόστος αυτό
µπορεί να µειωθεί ή και ακόµη να εκµηδενιστεί και µάλιστα να µετατραπεί σε µέγιστο κέρδος.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της «πράσινης επιχειρηµατικότητας» και της απόκτησης
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος από κάθε εταιρεία. Η προσέγγιση αυτή δεν αντιµετωπίζει τη
σχέση του προστάτη του περιβάλλοντος µε τον κερδοσκόπο ως µάχη αλλά ως αρµονική
συνύπαρξη. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία µιας επιχείρησης µε βάση την «πράσινη
επιχειρηµατικότητα» λειτουργεί προς όφελος της, εφόσον ο επαναπροσδιορισµός όλων αυτών
αναδεικνύει την καινοτοµία και αφαιρεί περιττά κόστη. Είναι βέβαια γεγονός ότι υπάρχουν πολλά
παραδείγµατα εταιρειών που λειτουργούσαν χωρίς τις αρχές της πράσινης επιχειρηµατικότητας και
µόλις αυτό αντιστράφηκε, τότε εξασφάλισαν πολύ περισσότερα κέρδη, όχι µόνο γιατί βελτίωσαν
κατά πολύ την ποιότητα των προϊόντων και ενίσχυσαν την εµπιστοσύνη του κοινού, αλλά και γιατί
µείωσαν κατά πολύ τα κόστη.

Η στρατηγική προσέγγιση

Όσον αφορά τη στρατηγική προσέγγιση αυτή έχει να κάνει µε τον συγκερασµό της win-win
και της win-lose προσέγγισης. Αυτό σηµαίνει ότι σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, δεν επικρατεί
µονό η προσέγγιση των περιβαλλοντικών ή µόνο των οικονοµολόγων ως καλύτερη, αλλά κατά
περίπτωση επιλέγονται τα καλύτερα στοιχεία τους. Μια επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί µε
γνώµονα και την µεγιστοποίηση του κέρδους αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η
µονόπλευρη προσέγγιση είτε της win-win είτε της win-lose δεν εξασφαλίζει σύµφωνα µε την
στρατηγική προσέγγιση τα µέγιστα δυνατά αποτελέσµατα για την επιχείρηση. Βλέπει λοιπόν κανείς
ότι η προσέγγιση αυτή είναι και η πιο ορθολογιστική από κάθε άποψη.
Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω προσεγγίσεων, παρατίθεται ένα γράφηµα που
απεικονίζει γραφικά, το πού τοποθετείται κάθε µια, σε έναν άξονα περιβαλλοντικών και έναν
άξονα οικονοµικών πλεονεκτηµάτων. Πιο συγκεκριµένα:
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Γράφηµα 1 Σύγκλιση των προσεγγίσεων (Hoffman, 2000 ; Porter & Kramer, 2002 ; Söderbaum,
1993)
Παράγοντες που καθορίζουν την περιβαλλοντική προσέγγιση ή τη στρατηγική

Για να γίνουν κατανοητοί οι παράγοντες που προσδιορίζουν το αν και κατά πόσο µια
επιχείρηση θα προσεγγίσει την «πράσινη επιχειρηµατικότητα» και µε ποιά στρατηγική, θα
παραθέσουµε µια έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Winsemius και Guntram (2002) από την
εταιρεία McKinsey & Company. Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε από το 1992 µέχρι το 2000 σε
διάφορες, κυρίως βιοµηχανικές επιχειρήσεις, µε βασικό θέµα την εξεύρεση δέκα παραγόντων, που
θα οδηγούσαν τις παραπάνω επιχειρήσεις στο να ενσωµατώσουν στη στρατηγική λειτουργία τους,
την καθαρά κερδοσκοπική, µε περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα,
οι δέκα προαναφερθέντες παράγοντες είναι µεγάλης σηµασίας και µάλιστα εξηγείται για ποιό λόγο
οι επιχειρήσεις µε την µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα σε θέµατα περιβάλλοντος και µε την
µεγαλύτερη ευαισθησία, είναι από τις Η.Π.Α. , τη Γερµανία, τις Σκανδιναβικές χώρες, την
Ολλανδία και την Ελβετία.
Για να γίνει και σχηµατικά κατανοητό το περιεχόµενο της παραπάνω έρευνας, θα
παραθέσουµε µια γραφική απεικόνιση των διαφόρων στρατηγικών, των δέκα παραγόντων και τη
διαβάθµισή τους ανάλογα µε την κάθε στρατηγική.

Βασικές στρατηγικές :

Οικονοµική κατάσταση

Αντιδραστική

Λειτουργική

* Άσχηµη

Ενσωµατωµένη

∆υναµική

Καλή

Περιβαλλοντική κατάσταση * Καλή

Άσχηµη
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Βιοµηχανικός τύπος

* Κλειστός

Ανταγωνιστικός

Περιβαλλοντική επίδραση

* Μικρή

Μεγάλη

Εγγύτητα στον τελικό

* Μακριά

Κοντά

καταναλωτή
Βαρύτητα λειτουργίας

* ∆ιαδικαστική

Προϊοντική

Μέγεθος/∆ιαφάνεια

* Μικρό

Επιχειρηµατικές ευκαιρίες

* Λίγες

Πολλές

Επίπεδο κερδών

* Χαµηλό

Υψηλό

Ιστορικό ατυχηµάτων

* Κενό

Γεµάτο

Εάν µια γεωγραφική περιοχή ή γεωγραφική ζώνη είναι πλούσια, τότε είναι φυσικό και
επόµενο εφόσον έχουν λυθεί τα βασικά προβλήµατα να είναι σε καλύτερη µοίρα η προστασία του
περιβάλλοντος σε σχέση µε φτωχές περιοχές. Επίσης όσο πιο χαµηλής ποιότητας είναι το
περιβάλλον σε µια περιοχή τόσο περισσότερη προσπάθεια χρειάζεται για να βελτιωθεί. Ένα ακόµη
σηµαντικό στοιχείο είναι ότι όσο περισσότερος ανταγωνισµός υπάρχει στον κλάδο τόσο πιο
ανεπτυγµένη είναι και η περιβαλλοντική στρατηγική.
Σε συνάρτιση µε τα παραπάνω είναι και η επίδραση που έχει στο περιβάλλον µια
επιχείρηση µε τη λειτουργία της. Έτσι είναι επόµενο µια επιχείρηση που έχει άµεση σχέση µε την
ρύπανση του περιβάλλοντος να βρίσκει και περισσότερους τρόπους για να επιλύσει αυτό το
πρόβληµα. Εταιρείες που εξαρτώνται και έχουν ως πρώτη ύλη φυσικές πηγές, όπως τροφή, νερό,
φυτικά προϊόντα και άλλα σχετικά, θα πρέπει για ένα παραπάνω λόγο να ενδιαφέρονται για την
προστασία του περιβάλλοντος. Το ίδιο ισχύει και µε βιοµηχανικές επιχειρήσεις που σχετίζονται µε
τοξικά απόβλητα και µε τις ισχύουσες νοµοθεσίες να είναι πολύ αυστηρές.
Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο είναι και η εγγύτητα που έχει η επιχείρηση µε τον τελικό
καταναλωτή. Είναι βέβαιο ότι εάν από την παραγωγή µέχρι την κατανάλωση εµπλέκονται
περισσότεροι φορείς τότε η στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει η παραγωγική εταιρεία είναι πιο
δύσκολα εφαρµόσιµη και αντιληπτή από το µέσο καταναλωτή. Συνυφασµένο µε τα παραπάνω είναι
και το γεγονός ότι οι εταιρείες µε ισχυρό εµπορικό σήµα και γενικά brand είναι περισσότερο
ευάλωτες σε κριτική αλλά και δέχονται µεγαλύτερους επαίνους. Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο
που περιλαµβάνει η έρευνα είναι ότι οι εταιρείες µε παραγωγή προϊόντων θα πρέπει να έχουν
ανώτερη στρατηγική λειτουργίας σε σχέση µε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.
Οι επιχειρήσεις που έχουν να δείξουν µεγαλύτερη δραστηριότητα σχετικά µε κάποιες άλλες,
συνειρµικά συνδέονται από το καταναλωτικό κοινό µε µεγαλύτερη δράση για την προστασία του
περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες είναι
34

πολύ µεγάλου µεγέθους, έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον και προφανώς έχουν λάβει κάποια µέτρα
σχετικά µε αυτή τους τη δραστηριότητα. Ακόµη, οι εταιρείες τροφίµων αποτελούν και αυτές ένα
τρανταχτό παράδειγµα, καθώς βρίσκονται κοντά στον τελικό καταναλωτή και συνεπώς η
δραστηριότητά τους γίνεται ευκολότερα αντιληπτή.
∆εν είναι όµως µόνο οι µεγάλες εταιρείες που θα πρέπει να ασχολούνται ενεργά µε την
προστασία του περιβάλλοντος. Και οι µικρές εταιρείες είναι επιτακτικό να ενδιαφέρονται εξίσου.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το µέγεθος των κερδών και γενικά η κερδοφορία µιας
επιχείρησης. Είναι λογικό ότι όσο λιγότερα τα κέρδη για µια επιχείρηση τόσο λιγότερο δίνει
σηµασία σε άλλες δραστηριότητες, όσο σηµαντικές και να είναι αυτές. Αυτό σηµαίνει ότι όταν η
ρευστότητα µιας εταιρείας είναι χαµηλή, ατονεί και το θερµό ενδιαφέρον για παράπλευρες
δραστηριότητες.
Το τελευταίο και πολύ σηµαντικό στοιχείο είναι το ιστορικό των επιχειρήσεων σε γεγονότα
ατυχηµάτων µε περιβαλλοντική επίδραση. Εταιρείες που στο παρελθόν ενεπλάκησαν σε
ατυχήµατα, δεχθήκαν σκληρή κριτική, υπέστησαν ζηµιές και πλήρωσαν βαριά πρόστιµα, είναι
αυτές που αναπροσάρµοσαν τη λειτουργία τους και προσαρµόστηκαν στους περιβαλλοντικούς
νόµους. Βέβαια είναι πολλά τα παραδείγµατα, όπου εταιρείες ενεπλάκησαν στα ίδια
περιβαλλοντικά ατυχήµατα αλλά παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις αυτές είναι πολύ πιθανό
ασχολούνται περισσότερο µε την «προστασία του περιβάλλοντος» σε σχέση µε κάποιες άλλες
εταιρείες.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα συσχετιστούν στην έρευνα που θα ακολουθήσει από τους
Winsemius και Guntram (2002) από την εταιρεία McKinsey & Company. Ανάλογα µε το µέγεθος ή
όχι της συµµετοχής των επιχειρήσεων σε κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία, θα καθοριστεί και το
είδος της στρατηγικής που ακολουθούν. Στη συνέχεια θα αναλυθούν και τα είδη των στρατηγικών.

Οι επιχειρηµατικές τακτικές σχετικά µε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Σύµφωνα

µε

τους

Winsemius

και

Guntram

οι

στρατηγικές

της

«πράσινης

επιχειρηµατικότητας» κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τις τακτικές και την ευαισθησία που
επιδεικνύουν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Καθώς οι κοινωνίες και οι πολίτες εξελίσσονται,
µεταµορφώνεται και αλλάζει και η περιβαλλοντική απόκριση του επιχειρηµατικού κόσµου. Η
κατηγοριοποίηση ξεκινάει µε την πρώτη διαβάθµιση που είναι η «Αντιδραστική» στρατηγική και
είναι η περιβαλλοντικά κατώτερη και καταλήγει στην τελευταία βαθµίδα της «∆υναµικής», που
είναι η πιο προηγµένη περιβαλλοντικά. Η τελευταία αυτή βαθµίδα προβλέπει µια πολύ
συγκεκριµένη και αυστηρή περιβαλλοντική στρατηγική. Ενδιάµεσα από βαθµίδα σε βαθµίδα η
επιχειρηµατικότητα κάθε εταιρείας εξελίσσεται αλλάζοντας ή προσθέτοντας βασικά στοιχεία, µε
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απώτερο σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος από το οικολογικό επιχειρήν. Οι
ηθικές, εµπορικές και περιβαλλοντικές αξίες κάθε επιχείρησης, προσδιορίζουν και τη στρατηγική
που θα ακολουθήσει. Το σχήµα που θα ακολουθήσει και οι κατάλληλες επεξηγήσεις, θα δώσουν
µια ολοκληρωµένη εικόνα της παραπάνω έρευνας. Χαρακτηριστικά:

Στάδια-Στρατηγικές:

Αντικείµενο:

Αντιδραστική

Λειτουργική

Συµµόρφωση
µε τους νόµους

Αποτελεσµατική

Ολοκληρωµένη

∆υναµική

∆ηµιουργία

Επιχειρηµατική

διαχείριση του κόστους ολοκληρωµένης

τακτική

στρατηγικής

σύµφωνα µε
περιβαλλοντική
κουλτούρα

∆ραστηριότητες:

Μείωση κέντρων

Βελτιστοποίηση

Αυστηρή

Αρµονική

κόστους και

της λειτουργίας

και υπεύθυνη

λειτουργία

γενικότερων απωλειών

παραγωγική

της επιχείρησης

διαδικασία

Ανάπτυξη
Υπευθυνότητας:

Εξειδικευµένο

∆ιοίκηση

Επιχειρηµατική

Τοπ

προσωπικό

γραµµής

∆ιοίκηση

Μανατζµεντ

3 µε 5 χρόνια

µια δεκαετία

Παραγωγής

Χρονικός

όχι

Ανάλογα

Προγραµµατισµός: προκαθορισµένος µε την οικονοµική
δυνατότητα

Αντιδραστική στρατηγική

Ξεκινώντας µε την πρώτη στρατηγική, την αντιδραστική, µπορούµε να αναφέρουµε ότι οι
επιχειρήσεις που ακολουθούν αυτή την προσέγγιση, ακολουθούν στο ελάχιστο την «πράσινη
επιχειρηµατικότητα». Αυτό σηµαίνει ότι πραγµατοποιούν µόνο τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
µην έχουν πρόβληµα µε τους νοµοθέτες και το κράτος και τίποτα πέρα από αυτό. Μάλιστα πολλές
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φορές αντιτίθενται και σε νοµοθεσίες που βάζουν όρια στην επιχειρηµατικότητά τους. Οι
ακόλουθοι αυτής της στρατηγικής θεωρούν πως οι επιχειρήσεις προορίζονται για να δηµιουργούν
θέσεις εργασίας και κέρδη και δεν πιστεύουν ότι το περιβάλλον συνολικά επηρεάζεται από τη δική
τους λειτουργία.
Το πιο σηµαντικό όµως που χαρακτηρίζει τους επιχειρηµατίες που εφαρµόζουν την
παραπάνω στρατηγική, είναι ότι δεν νιώθουν την ηθική υποχρέωση να προστατέψουν το
περιβάλλον. Ακόµη, σύµφωνα µε την αντιδραστική στρατηγική, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για
τις επιχειρήσεις, δεν προέρχεται από την οικολογική ευαισθησία και πρωτοβουλία, αλλά από
εµπορικά στοιχεία, όπως η τιµή, η ποιότητα και άλλα σχετικά. Η πραγµατικότητα βέβαια είναι ότι
αντιλαµβάνονται την κατάσταση γύρω τους αλλά είναι επιφυλακτικοί σε αλλαγές.
Για να περάσει µια εταιρεία από αυτό το στάδιο στο επόµενο, που είναι αυτό της
λειτουργικής στρατηγικής, αρκεί να ξεκινήσει κάποιες βασικές ενέργειες, όπως η καινοτοµία και η
αναπροσαρµογή κάποιων βασικών στοιχείων της παραγωγής και της λειτουργίας. Σε αυτό το
στάδιο βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασµός στους νόµους, η µείωση οποιουδήποτε κόστους είναι
δυνατόν αλλά και η όσο το δυνατό µεγαλύτερη εξειδίκευση σε βασικές λειτουργίες κάθε
επιχείρησης.

Λειτουργική στρατηγική

Η λειτουργική στρατηγική περιγράφεται ως αυτή που επικεντρώνεται στη µείωση του
κόστους ή αλλιώς τη δυνατότητα για οικολογική αποδοτικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι οι εταιρείες
που εφαρµόζουν αυτή τη στρατηγική προσπαθούν να βρουν τρόπους, ώστε να είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο αποδοτικοί. Ένας βασικός τρόπος είναι µε την βελτίωση των τρόπων εσωτερικής
λειτουργίας. Συµπληρωµατικά σε αυτό χρησιµοποιούνται διαδικασίες περιβαλλοντικής διοίκησης.
Βέβαια είναι γεγονός ότι και σε αυτή τη στρατηγική, οι επιχειρήσεις αντιδρούν στις έντονες
πιέσεις των κυβερνήσεων και των νόµων, αλλά όχι όπως στην αντιδραστική στρατηγική. Σε
γενικές γραµµές δεν υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στις δύο αυτές στρατηγικές, µε τη διαφορά
ότι στην λειτουργική γίνονται κάποια δειλά βήµατα προς την οικολογική κατεύθυνση. Όµως και η
διοίκηση της εταιρείας και οι εργαζόµενοι υιοθετούν την ίδια άποψη, ότι δηλαδή πρωταρχικός
στόχος είναι το κέρδος και εν συνεχεία οτιδήποτε άλλο, µε την οικολογική συνείδηση να βρίσκεται
χαµηλά στη λίστα των βασικών υποχρεώσεών της.

Ολοκληρωµένη στρατηγική

Η τρίτη στη σειρά στρατηγική είναι αυτή της ολοκληρωµένης στρατηγικής. Σε αυτή, όλα τα
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µέλη µιας επιχείρησης από τους ανώτερους ιεραρχικά µέχρι τους κατώτερους, γνωρίζουν ότι
χρειάζεται συνεργασία προκειµένου να επιτευχθεί προσπάθεια «πράσινης επιχειρηµατικότητας»,
που θα οδηγήσει σε κέρδη και γενικότερη ανάπτυξη. Σε αυτή τη φάση οι πελάτες της επιχείρησης
αντιλαµβάνονται τις προσπάθειες που γίνονται για «πράσινη ανάπτυξη» και στηρίζουν αυτή την
προσπάθεια.
Όλη αυτή η κατάσταση ενεργοποιεί θετικά τις επιχειρήσεις, και τις παρακινεί να
συνεργαστούν µε τις κυβερνήσεις και τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς. Μέσα από αυτή την
προσπάθεια γίνεται σταδιακά αντιληπτό ότι επωφελούνται και οι επιχειρήσεις και το περιβάλλον
και φυσικά και οι πελάτες. Βασικό θέµα αυτής της στρατηγικής είναι η οικοδόµηση στενής σχέσης
µε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, µε πολλαπλά κέρδη για όλους.

∆υναµική στρατηγική

Η τελευταία στρατηγική είναι η δυναµική. Η στρατηγική αυτή προϋποθέτει την ριζική
αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και φιλοσοφίας των επιχειρήσεων. Η πολιτιστική ταυτότητα των
επιχειρήσεων είναι επιτακτικό να διέπεται από τις αρχές της οικολογίας. Η βιωσιµότητα και η
καινοτοµία είναι δύο όροι που αποτελούν πρωταρχικούς στόχους των φανερά συνειδητοποιηµένων
επιχειρήσεων. Η «πράσινη επιχειρηµατικότητα» βρίσκεται στο απόγειό της και όλοι οι φορείς
λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι µεγάλες πολυεθνικές και βιοµηχανικές εταιρείες, είναι
αυτές που πρωτοστατούν και εφαρµόζουν τη δυναµική στρατηγική. Είναι φανερό ότι έχουν
κατανοήσει ότι µε την «πράσινη επιχειρηµατικότητα» αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και
πολλαπλά οφέλη σε όλους τους τοµείς.
Η δυναµική στρατηγική είναι το τελευταίο στάδιο σε µια αλυσίδα στρατηγικών και
τακτικών που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί και το
ιδανικό σενάριο επιχειρηµατικότητας, που θα πρέπει µελλοντικά να ακολουθήσουν όλες οι
εταιρείες, προκειµένου η κουλτούρα και η πολιτιστική και εµπορική ταυτότητα όλων των
εµπλεκοµένων φορέων να διέπεται από οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση.

Ανάπτυξη του «πράσινου µάρκετινγκ»

Στην παραπάνω ανάλυση παρατέθηκαν όλα εκείνα τα εργαλεία, οι στρατηγικές και
γενικότερα το ευρύτερο επιχειρηµατικό πλαίσιο, στο οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί η
«πράσινη επιχειρηµατικότητα». Βασικό συστατικό στοιχείο της οικολογικής επιχειρηµατικότητας
είναι το «πράσινο µάρκετινγκ». Πέραν του ορισµού που δόθηκε στην αρχή της µελέτης, κρίνεται
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χρήσιµο να γίνει αναφορά στο διαχωρισµό που γίνεται από τον συγγραφέα John Grant στο βιβλίο
του The Green Manifesto, John Wiley & Sons, Ltd , January 2008. Σύµφωνα λοιπόν µε τον
παραπάνω συγγραφέα, βάσει οικονοµικών, κοινωνιολογικών και γενικότερα επιχειρηµατικών
αναλύσεων, το «πράσινο µάρκετινγκ» διαχωρίζεται σε:

• «Πράσινο» - οριοθέτηση νέων στόχων και επικοινωνία µε τους καταναλωτές. Στο πρώτο
αυτό επίπεδο η επιχείρηση θέτει κατά βάση εµπορικούς σκοπούς και προσπαθεί να
σχεδιάσει και να δηµιουργήσει προϊόντα οικολογικά, διαφοροποιηµένα από τον
ανταγωνισµό.
• «Πιο πράσινο» - ανάπτυξη υπευθυνότητας και συνεργασίας µε φορείς, κράτος, µη
κυβερνητικές οργανώσεις. Η επιχείρηση εκτός από το να έχει οικολογικά προϊόντα,
σχεδιάζει έτσι τη λειτουργία της, ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον.
• «Το πιο πράσινο» - υποστήριξη της καινοτοµίας, επαναπροσδιορισµός της εταιρικής και
γενικότερα κοινωνικής κουλτούρας. ∆ηµιουργία νέων, καινοτόµων πολιτισµικών
συνηθειών µέσω της επιχείρησης, που να αφορούν την οικολογία και την φιλικότητα προς
το περιβάλλον.

Πριν προχωρήσει η ανάλυση είναι χρήσιµο να αναφέρουµε την ιεραρχία που υπάρχει στο
µάρκετινγκ αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, τον πολιτισµό, τα ήθη και τα έθιµα, προκειµένου
να γίνει κατανοητή η υφή και η ουσία του «πράσινου µάρκετινγκ». Έτσι ο διαχωρισµός αυτός έχει
ως εξής:

•

∆ηµόσιο – Περιλαµβάνει εταιρείες, αγορές, πολιτικές και πολιτιστικές αξίες.

•

Κοινωνικό – Περιλαµβάνει ταυτότητα, έννοιες, φήµη και εµπορικό σήµα

•

Προσωπικό – Περιλαµβάνει προϊόντα και πρακτικά οφέλη.

Βάσει του παραπάνω διαχωρισµού και σύµφωνα µε τον ίδιο τον συγγραφέα (John Grant)
και το βιβλίο του, η πορεία κάθε επιχείρησης από το πρώτο βήµα («πράσινο») µέχρι το τρίτο («το
πιο πράσινο») µπορεί να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη πορεία, η οποία διαγράφεται µέσα από τον
παρακάτω πίνακα:
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ισχυρού

χρήσης

εµπορικού

προϊόντων

Πρόκληση για
των Κατανάλωση

οφέλους

να

αναφέρουµε ότι ανεξάρτητα από την επιχείρηση που θα το εφαρµόσει ή όχι, τα δύο βασικά
στοιχεία των κλιµατικών αλλαγών και των αντίστοιχων αλλαγών που πρέπει να επέλθουν στην
γενικότερη κοινωνική και οικονοµική ζωή παγκοσµίως είναι:
•

Οι προσωπικές συνήθειες πρέπει να αλλάξουν αρχικά στον αναπτυγµένο κόσµο και στη
συνέχεια και στην υπό ανάπτυξη υφήλιο. Βέβαια όλα αυτά θα επιτευχθούν σταδιακά και
ανά κλάδο(βιοµηχανικό, αγροτικό, κλπ.).

•

Για κάθε άνθρωπο-καταναλωτή, επιβάλλεται να υπάρξει µείωση στην αλόγιστη χρήση είτε
ενεργειακά είτε γενικότερα των προϊόντων. Σχετικό παράδειγµα είναι µετρήσεις από τον
Παγκόσµιο Οργανισµό

17

για την διαχείριση των κλιµατικών αλλαγών, σύµφωνα µε τον

οποίο οι Η.Π.Α. κατά µέσο όρο ανά πολίτη, είναι απαραίτητο να µειώσουν την κατανάλωσή
τους κατά 85% και η Βρετανία κατά 66%.

Υποστηρικτικά στα παραπάνω δύο βασικά στοιχεία, αξίζει να επισυνάψουµε µια πολύ
ενδιαφέρουσα έρευνα από µια διεθνή ιστοσελίδα, που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την µέση
έκταση που αναλογεί σε κάθε άνθρωπο και το χώρο που χρειάζεται ο καθένας από αυτούς µε βάση
την έκταση της γης, για να διαχειριστεί τα απόβλητα από διαφόρων ειδών χρήσεις. Πιο
συγκεκριµένα:
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Γράφηµα 2: Κατά κεφαλή έκταση για διαχείριση αποβλήτων (www.myfootprint.org)

∆ηλαδή ανάλογα µε την κατηγορία κατανάλωσης χρειάζονται: 6,77 εκτάρια για το διοξείδιο
του άνθρακα (οικιακή ενέργεια και µεταφορές), 7,13 εκτάρια για την κατανάλωση τροφής, 2,79
εκτάρια για τα οικιακά απόβλητα και 6,78 εκτάρια για την κατανάλωση διαφόρων αγαθών αλλά και
υπηρεσιών. Συνολικά δηλαδή για κάθε άνθρωπο αναλογεί κατά µέσο όρο 23,47 εκτάρια δηλαδή
περίπου 2300 στρέµµατα (1 εκτάριο = 10 στρέµµατα) !!! Σε συνέχεια µε τον παραπάνω πίνακα
είναι και ο πολύ ενδιαφέρον πίνακας 2 που µας δίνει και τον σχετικό χώρο πάνω στη γη που
χρειάζεται για την αποδοχή των αποβλήτων των ανθρώπων. ∆ηλαδή:

Γράφηµα 3: Κατά κεφαλή κατηγορία έκτασης πάνω στη γη για διαχείριση αποβλήτων
(www.myfootprint.org)

στα δάση αναλογούν 8,88 εκτάρια αποβλήτων στα δάση, 6,33 εκτάρια στους βοσκοτόπους, 5,20
εκτάρια στις θάλασσες και 3,06 εκτάρια στις καλλιέργειες. Όλα τα παραπάνω για να χωρέσουν τα
41

απόβλητα όλων των ανθρώπων, συγκρινόµενα µε την έκταση της γης, θα χρειαζόταν 1 ½ γη !

Σχήµα 2.

(www.myfootprint.org)

Το πιο σηµαντικό όµως που παρέχει η παραπάνω ιστοσελίδα είναι ότι κατόπιν µερικών
ερωτήσεων για προσωπικά στοιχεία κατανάλωσης και χρήσης πηγών ενέργειας, δίνει στον
ενδιαφερόµενο τα προσωπικά του στοιχεία αντίστοιχα των παραπάνω. Ως συντάκτης της µελέτης,
και µέσος καταναλωτής µε σχετικές ευαισθησίες σε θέµατα οικολογίας, θα χρειαζόµουν 3,5 φορές
την έκταση της γης για τα απόβλητά µου.

Η πρόκληση του green marketing

Το «πράσινο µάρκετινγκ» είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου. Είναι µόνο ένα πολύ µικρό
«γρανάζι» του µηχανισµού που θα οδηγήσει σε µια πιο οικολογική κοινωνία. Είναι γεγονός ότι
πολλές εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού αλλά δειλά και του εσωτερικού, προσφέρουν έργο. Η
σηµαντικότητα του green marketing έγκειται καταρχήν στο να επικοινωνήσει µε το καταναλωτικό
κοινό, τον οικολογικό σχεδιασµό και την «πράσινη επιχειρηµατικότητα» που αναπτύσσεται στην
εκάστοτε εταιρεία. Μέσω αυτού δίνεται το κίνητρο στους καταναλωτές να διευρύνουν τις
οικολογικές τους ανησυχίες και να κάνουν την οικολογία τρόπο ζωής.
Η λειτουργία γενικότερα του µάρκετινγκ γίνεται κατανοητή από το ευρύτερο κοινό, ως η
τέχνη να επηρεάσει τους καταναλωτές να αποκτήσουν συνήθειες και να προσαρµόσουν τις
συνήθειες τους, κατ’ επιλογή κάθε φορά. Όµως στην περίπτωση του «πράσινου µάρκετινγκ», τα
πράγµατα είναι περισσότερο περίπλοκα, καθώς από τη µια η οικολογία προϋποθέτει την µείωση
της κατανάλωσης και από την άλλη το µάρκετινγκ προσδοκεί την αύξηση των πωλήσεων της
εκάστοτε εταιρείας Αυτή η χρυσή τοµή είναι που πρέπει να βρεθεί προκειµένου να είναι το
«πράσινο µάρκετινγκ» και ελκυστικό προς το κοινό αλλά και να ωφελεί το περιβάλλον και φυσικά
να εξασφαλίζει κέρδη για τις επιχειρήσεις. Είναι βέβαιο ότι κανένας καταναλωτής δε θα
προχωρήσει στην αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, µονάχα για τις οικολογικές τους ιδιότητες, αν δεν
πληρούν όλες τις άλλες βασικές προδιαγραφές όπως εκείνα του ανταγωνισµού.
Σύµφωνα µε τη γνώµη πολλών, ειδικών και µη, το µάρκετινγκ στη σύγχρονη εποχή µπορεί
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να υπηρετήσει και άλλους σκοπούς, ιδανικά και αξίες από το να δηµιουργεί µόνο «ελκυστικά»
προϊόντα. Μπορεί και πρέπει το σύγχρονο µάρκετινγκ να προάγει την αξία της καινοτοµίας, µέσω
της δηµιουργίας καλύτερων, φιλικότερων προς το περιβάλλον, υποκατάστατων των σηµερινών
αγαθών, προϊόντων, τα οποία να τύχουν γενικότερης αποδοχής από το µέσο καταναλωτή. Είναι
φυσικό στην πορεία δηµιουργίας προϊόντων νέων, οικολογικών, µε πολλαπλές χρήσεις, να
υπάρξουν αγαθά, τα οποία θα µοιάζουν «ξένα» και διαφορετικά σε σχέση µε τα ήδη υπάρχοντα.
Εδώ έρχεται η λειτουργία του green marketing να αλλάξει τη νοοτροπία και τη φιλοσοφία των
σύγχρονων καταναλωτών και να µεταµορφώσει το νέο και διαφορετικό σε στάση ζωής και
επικρατούσα τάση. Το µέλλον διαγράφεται όπως όλα δείχνουν ευοίωνο για τη σωτηρία του
περιβάλλοντος και τη επιχειρηµατική λειτουργία του σύγχρονου οικονοµικού και εµπορικού
κόσµου.

Οι «πράσινοι καταναλωτές»

Παρατήρησε κανείς στην ως τώρα ανάλυση ότι ο βασικός ρόλος του οικολογικού
µάρκετινγκ είναι να πείσει ή καλύτερα να «κερδίσει» τους καταναλωτές, ώστε να αποκτήσουν
οικολογικές ευαισθησίες και να αγοράσουν «πράσινα προϊόντα». Η όλη αυτή διαδικασία µπορεί να
επιτευχθεί ως εξής:

•

Μέσω εκπαίδευσης: Όσο περισσότεροι είναι ενηµερωµένοι και γνωρίζουν για θέµατα
οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος τόσο και περισσότεροι θα είναι οι δυνητικοί
πελάτες. Γι’ αυτό το λόγο προτείνονται µε κάθε µέσο, µαθήµατα ή ενηµερώσεις για την
αναγκαιότητα της ανάπτυξης οικολογικής ευαισθησίας και προφανώς και ανάδειξης της
εκάστοτε εταιρείας που προασπίζει αυτές τις αρχές.

•

Μέσω δηµιουργίας της οικολογίας ως γενικότερου τρόπου ζωής και όχι µόνο συνήθειας
µιας µεµονωµένης οµάδας.

•

Επέκταση της οικολογικής διαβίωσης και του «πράσινου lifestyle πέραν της µεσαίας τάξης,
δηλαδή του 60% του πληθυσµού που θεωρεί τους εαυτούς του ως την εργατική τάξη.

•

Μέσω της φυσικής ενσωµάτωσης: είναι απαραίτητο τα «πράσινα προϊόντα» να µην
θεωρούνται ως κάτι εξεζητηµένο και εκτός µόδας. Αντίθετα θα πρέπει να έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά µε όλα τα υπόλοιπα, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των οικολογικών.

Πέραν όµως των τεσσάρων αυτών τρόπων ανάδειξης της ευαισθησίας και της δηµιουργίας
«πράσινων καταναλωτών», είναι εµφανές ότι υπάρχει ένα «πράσινο ρεύµα», όπως προαναφέρθηκε
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που συµπαρασύρει µε τον καιρό όλο και περισσότερο κόσµο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι το βιβλίο και η ταινία του αµερικάνου πολιτικού Al Gore, τα οποία έκανα πάταγο σε
ολόκληρο τον κόσµο. Η δουλειά ενός πολιτικού, που στήριξε την προεκλογική του δραστηριότητα
στη διάσωση του περιβάλλοντος, προκάλεσε και ταρακούνησε σε µεγάλο βαθµό το ανυποψίαστο
κοινό.
Στοιχεία από όλο τον κόσµο δείχνουν ότι οι «πράσινοι καταναλωτές» είναι πλέον
πραγµατικότητα και µέσα σε µια πενταετία, µετά την είσοδο στη νέα χιλιετία η
αποτελεσµατικότητά τους είναι εµφανής. Στοιχεία από τις ανά τον κόσµο στατιστικές υπηρεσίες
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δείχνουν αύξηση στην κατανάλωση οικολογικών και γενικά φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων. Είναι πραγµατικότητα, το γεγονός ότι κυρίως στις χώρες της Σκανδιναβίας αλλά και
της Βόρειας Ευρώπης, οι καταναλωτές συνειδητά επιλέγουν «πράσινα προϊόντα» και πέραν αυτού,
κάνουν ενέργειες προκειµένου να µην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Για παράδειγµα δεν είναι λίγοι
εκείνοι που επιλέγουν τα δηµόσια µέσα µεταφοράς αντί των Ι.Χ. ή ακόµη και αν χρησιµοποιήσουν
Ι.Χ. να µην είναι µόνοι τους, αλλά να εξυπηρετούν και άλλους που πηγαίνουν σε κοντινή διαδροµή.
Στη Μεγάλη Βρετανία
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χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των πολιτών εκείνων που θα ήταν

διατεθειµένη να µην χρησιµοποιήσουν αεροπλάνο, για να µην επιβαρύνουν το περιβάλλον, εκεί
που το τρένο καλύπτει την διαδροµή. Ανάλογα παραδείγµατα θα παρατεθούν και στη συνέχεια,
προκειµένου να δείξουν το µέγεθος της δραστηριότητας του «πράσινου ρεύµατος».

Βιωσιµότητα – Μια µοντέρνα επανάσταση

Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότερο ακούγεται η λέξη
«βιωσιµότητα» στα χείλη επιχειρηµατιών, καταναλωτών, µετόχων, τραπεζών και άλλων. Τι είναι
όµως η βιωσιµότητα; Βιωσιµότητα
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είναι µια προσπάθεια να παραχθεί το καλύτερο αποτέλεσµα

για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, τόσο στο παρόν όσο και στο αόριστο µέλλον. Βασικό
της στοιχείο είναι η ισορροπία µεταξύ παραγωγής και πρώτης ύλης (που χρειάστηκε για να
επιτευχθεί η παραγωγή). Στόχος των βιώσιµων διαδικασιών είναι να επιτύχουν περισσότερη
παραγωγή µε µικρότερη σπατάλη πρώτης ύλης. Για τον παραπάνω λόγο πολλές φορές η
βιωσιµότητα είναι συνυφασµένη µε την ανακύκλωση και φυσικά την οικολογία. Βέβαια η
βιωσιµότητα µπορεί να πάρει διάφορες µορφές στην καθηµερινότητα όπως αναδιοργάνωση του
τρόπου ζωής και κατανάλωσης, ανάπτυξη νέων µορφών οικοδόµησης και εξοικονόµησης ενέργειας
και φυσικά αλλαγή των εργασιακών συνηθειών και παραγωγικών διαδικασιών.
Βέβαια η βιωσιµότητα είναι παραπάνω από απλά µια νέα τάση , µόδα ή κίνηµα. Είναι µια
«σύνδεση» µεταξύ εργασίας και οικολογίας. Είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές της ιστοσελίδας
της κυβερνήσεως της Μεγάλης Βρετανίας
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ότι µέσω της οικολογίας και της βιωσιµότητας
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εξασφαλίζεται µια καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε άνθρωπο για τώρα αλλά και για το µέλλον.
Στα πλαίσια της βιωσιµότητας οι στόχοι που τίθενται από την βρετανική κυβέρνηση είναι οι
παρακάτω:
•

Κοινωνική πρόοδος, όπου ο καθένας να σέβεται και να αναγνωρίζει τις ανάγκες των
συνανθρώπων του.

•

Αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος

•

Συνετή χρήση των φυσικών πόρων

•

∆ιατήρηση υψηλού και σταθερού επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης

Πριν προχωρήσουµε στη µελέτη αξίζει να αναφέρουµε ότι στη Μεγ. Βρετανία όπως και σε
πολλές άλλες χώρες έχει ξεκινήσει σε υψηλό και ικανοποιητικό επίπεδο ένα τρίπτυχο συνεργασίας
µεταξύ της κυβερνήσεως, των επιχειρήσεων καθώς και των µη κυβερνητικών οργανώσεων, µε
σκοπό τη δηµιουργία ενός σταθερού τρόπου λειτουργίας και δράσης. Με άλλα λόγια τόσο η
κυβέρνηση όσο και οι επιχειρήσεις µε δική τους πρωτοβουλία, ζήτησαν τη συµβολή γνωστών και
µη, µη κυβερνητικών οργανώσεων, προκειµένου να τους καθοδηγήσουν σε θέµατα οικολογίας και
προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να προσαρµόσουν και γιατί όχι να αλλάξουν τις ως τώρα
διαδικασίες λειτουργίας και δράσης.

Η πρόκληση του green marketing

Αναφέροντας το περιβάλλον οι περισσότεροι, συζητάνε το θέµα της µόλυνσης, του
φαινόµενου του θερµοκηπίου, των καυσαερίων και γενικότερη µια αρνητική προσέγγιση του
θέµατος. Πολλοί άνθρωποι, είτε σχετικοί είτε όχι, είναι της γνώµης ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα
αλλά δεν έχουν µια πιο συγκεκριµένη, µε υπόσταση πρόταση. Μέσω της µελέτης αυτής
επιχειρείται µια πιο θετική και γόνιµη προσέγγιση του θέµατος οικολογίας και «πράσινης
επιχειρηµατικότητας» και φυσικά το πώς µπορούν οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από όλο αυτό,
εξασφαλίζοντας κέρδη.
Κάνοντας κανείς µια πιο βαθιά προσέγγιση στο θέµα, παρατηρεί ότι ο καταναλωτισµός των
τελευταίων δεκαετιών, είναι ο βασικός λόγος αυτού του προβλήµατος. Είναι φανερό ότι
µεµονωµένες προσπάθειες, από κάποιους φορείς ή κάποιες επιχειρήσεις δεν είναι ικανές να
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρειάζεται µια γενικότερη κοινωνική
αλλαγή στον τρόπο-στάση ζωής και τη νοοτροπία. Για παράδειγµα είναι πολύ σηµαντικό να
κλείνουµε τις ηλεκτρικές συσκευές και να τις βγάζουµε από την πρίζα, να µην χρησιµοποιούµε
πλαστικές σακούλες αλλά αν δεν στηρίζουµε τη γενικότερη φιλοσοφία του τρόπου ζωής µας στην
οικολογία και δεν υπάρχει µια σταθερή βάση, τότε είναι πολύ πιθανό να µην γνωρίζουµε τους
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λόγους αυτών των πράξεων και να σταµατήσουµε εκεί.
Συνυφασµένα µε την παραπάνω ανάλυση του «πράσινο», «πιο πράσινο» και του «το πιο
πράσινο», είναι και η αναφορά ενός τρίπτυχου προκειµένου η κοινωνία, το κράτος, οι επιχειρήσεις
και οι πολίτες να περάσουν στο τρίτο στάδιο. Αυτό το τρίπτυχο είναι:
1. Εµπορικές ενέργειες
2. Περιβαλλοντικές ενέργειες
3. Πολιτιστικές-πολιτισµικές ενέργειες

Μόνο η ταυτόχρονη πραγµατοποίηση αυτού του τρίπτυχου µπορεί να οδηγήσει σε επιθυµητά
αποτελέσµατα. Μέσα στη γενικότερη ρευστή κοινωνική κατάσταση, είναι γεγονός ότι το έδαφος
για το «πράσινο µάρκετινγκ» έχει προετοιµαστεί και αυτό είναι και κάτι που το επιτάσσει η
αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι το µάρκετινγκ, ως λειτουργία έχει ξεφύγει από
τον παλιό τρόπο προσέγγισης των πελατών, µε την ανάδειξη του προϊόντος, των χαρακτηριστικών
του και των ωφελειών που θα έχει ο πελάτης από τη χρησιµοποίησή του. Έχει γίνει πλέον η
µετάβαση σε άλλες µεθόδους, όπως είναι η αυθεντικότητα, η αλήθεια, η διαφάνεια, η επιστηµονική
προσέγγιση, η από στόµα σε στόµα διαφήµιση (word of mouth) και φυσικά η συµµετοχή σε
κοινωνικές δραστηριότητες. Το µάρκετινγκ δεν είναι πλέον ο «βοµβαρδισµός» του πελάτη µε
άδειες υποσχέσεις και η προσπάθεια παραπλάνησής του, αλλά η εκµάθηση σηµαντικών για την
κοινωνία και τους ίδιους θεµάτων και η ανάπτυξη σταθερής, ισότιµης και ειλικρινούς σχέσης.
Βέβαια τα νέα δεδοµένα για τους ανθρώπους του µάρκετινγκ δυσκολεύουν την διαδικασία
αναζήτησης τρόπων προσέγγισης των πελατών. Χρειάζεται πολύ περισσότερο κόπος και
προσπάθεια, προκειµένου να πειστεί ο πελάτης να αλλάξει τον τρόπο ζωής του σε κάτι νέο και
διαφορετικό. Τα θέµατα της οικολογίας που εισάγονται στη µεθοδολογία του µάρκετινγκ είναι
περίπλοκα, ειδικότερα µάλιστα όταν τίθενται και κοινωνικά και ηθικής θέµατα. Τις περισσότερες
φορές πλέον, για να πετύχει το µάρκετινγκ µιας εταιρείας και τις τρεις παραπάνω κατηγορίες
ενεργειών θα πρέπει όχι µόνο να επικοινωνήσει την οικολογική της συνείδηση αλλά να
δηµιουργήσει ένα νέο πλάνο επιχειρηµατικότητας, υπηρεσιών και να προωθήσει µια πρόταση
αξιών και ιδανικών. Είναι βέβαιο ότι σε κάθε τέτοια προσπάθεια, θα βρεθούν και περιπτώσεις
κακής και πρόχειρης διαχείρισης του µάρκετινγκ από επιχειρήσεις. Το βασικό σε κάθε περίπτωση
είναι να υπάρχουν εταιρείες που χρησιµοποιούν το µάρκετινγκ για να κάνουν καλό, στην κοινωνία
και το περιβάλλον και όχι να χρησιµοποιούν την λειτουργία του για να κάνουν τα προϊόντα να
φαίνονται καλά και ελκυστικά.
Η αναγκαιότητα ύπαρξης δραστικών µέτρων, για τη σωτηρία του περιβάλλοντος είναι
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γεγονός. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζονται δραστικές αλλαγές σε κοινωνικοπολιτιστικό επίπεδο και
όχι απλά λήψη κάποιων κλασσικών ανούσιων µέτρων. Το πιο βασικό από το παραπάνω τρίπτυχο
είναι σίγουρα αυτό των πολιτιστικών ενεργειών. Κι αυτό γιατί τις εµπορικές ενέργειες σχετικές µε
την οικολογία, το µάρκετινγκ µπορεί εύκολα να τις προετοιµάσει όπως και τις περιβαλλοντικές. Το
θέµα είναι όµως ότι µε τις πολιτιστικές-πολιτισµικές ενέργειες, το θέµα είναι πολύ πιο περίπλοκο.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, που εισέρχονται θέµατα ψυχολογίας αλλά και ρήξης µε επικρατούσες
απόψεις και συνήθειες, χρειάζονται προσεκτικές και επίµονες προσπάθειες.
Όµως ένα βασικό θέµα που προκύπτει και στο οποίο έχει γίνει µικρή αναφορά παραπάνω,
είναι και αυτό της σύγκρουσης µεταξύ της µείωσης της κατανάλωσης που επιτάσσει η οικολογία
αλλά και της ταυτόχρονης αύξησης της, που προϋποθέτει η λειτουργίας µιας επιχείρησης. Πρέπει
να γίνει σ’αυτό το σηµείο ξεκάθαρο ότι άλλο είναι το οικολογικό µάρκετινγκ και άλλο το
µάρκετινγκ µε βασικό στόχο την προάσπιση της οικολογίας. Στην πρώτη περίπτωση η έννοια της
µεγιστοποίησης των κερδών υφίσταται, από µια άλλη όµως σκοπιά ενώ στη δεύτερη κάθε
δραστηριότητα της επιχείρησης αποβλέπει βασικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Γίνεται
φυσικά κατανοητό ότι στη δεύτερη αυτή περίπτωση µιλάµε για µη κυβερνητικούς, µη
κερδοσκοπικούς , φιλανθρωπικούς οργανισµούς ή κυβερνήσεις ενώ στην πρώτη για τις κλασσικές
επιχειρήσεις µιας ανταγωνιστικής συνήθως αγοράς.
Αξίζει να αναφέρουµε σαΐτα το σηµείο της µελέτης ότι επιχειρήσεις που κατάφεραν να
ανταποκριθούν και στις τρεις υποχρεώσεις ή αλλιώς ενέργειες, που αναφέρθηκαν παραπάνω,
πέτυχαν µεγάλα κέρδη και το βασικότερο, την εµπιστοσύνη και την αποδοχή του καταναλωτικού
κοινού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού είναι
τα Body Shop, τουλάχιστον µέχρι η ιδρυτής της αλυσίδας, Annita Roddick, να αποχωρήσει. Η
εταιρεία αυτή, µε πρωτοβουλία της προέδρου, ήταν πρωτοπόρος στην παρασκευή και εµπορία
καλλυντικών, τα οποία ήταν φιλικά στο περιβάλλον, αλλά αυτό ήταν µόνο το ένα στοιχείο. Το
πρωτοποριακό για την εποχή ήταν το γεγονός ότι η εταιρεία απαγόρευε στους προµηθευτές της να
δοκιµάζουν τα καλλυντικά πάνω σε ζώα και µια άλλη εξίσου βασική παράµετρος είναι ότι ήταν η
πρώτη επιχείρηση που εισήγαγε µια πρώτη µορφή του «δίκαιου εµπορίου» ή καλύτερα fair trade 22 .
Αυτό σήµαινε ότι προσπαθούσε να εξασφαλίσει, κυρίως για τις υποανάπτυκτες χώρες, µια
«δίκαιη», φυσιολογική τιµή αγοράς της παραγωγής τους και όχι τον µέχρι εκείνη τη στιγµή, επαχθή
και αντιδεοντολογικό τρόπο. Πέραν αυτού βασικό µέληµα της συγκεκριµένης προσπάθειας ήταν
και η ύπαρξη φυσιολογικών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, αλλά και η εκπαίδευση των
ντόπιων κατοίκων προκειµένου να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες των χωρών
τους.
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιρείας που δραστηριοποιήθηκε στο εξωτερικό και
ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή της και βοήθησε πολύ την οικολογία, έστω και εν αγνοία
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της ήταν η ιστοσελίδα eBay. Η γνωστή ιστοσελίδα που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν µια
εικοσαετία, λειτούργησε αρχικά ως αγορά µεταχειρισµένων προϊόντων, κυρίως στις Η.Π.Α. Στη
συνέχεια ακολούθησε την πορεία που όλοι πλέον γνωρίζουν, µε δηµοπρασίες προϊόντων νέων ή
µεταχειρισµένων αλλά και αγορά αποκλειστικά νέων αγαθών. Το βασικό της πλεονέκτηµα ήταν ότι
εκτός από το να κάνει προσιτά κάποια προϊόντα σε ασθενέστερα οικονοµικές οµάδες, ανανέωνε τον
κύκλο ζωής των προϊόντων, τα οποία αντί να καταλήγουν στα σκουπίδια, παρέτειναν την
χρησιµότητά τους και ουσιαστικά έσωζαν το περιβάλλον από µια σίγουρη επιβάρυνση. Και αυτή η
περίπτωση αποτελεί παράδειγµα εταιρείας που έστω και άθελά της πραγµατοποίησε τις τρεις
παραπάνω κατηγορίες ενεργειών.
Όσον αφορά τώρα την ελληνική αγορά, αυτή τα τελευταία µόλις δέκα χρόνια ξεκίνησε πιο
συστηµατικά να συµµετέχει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Πέραν των παραδειγµάτων που θα
δοθούν στη συνέχεια της µελέτης, αξίζει να αναφέρουµε ότι στην Ελλάδα, οι εταιρείες που
ασχολήθηκαν µε την οικολογία και την πράσινη επιχειρηµατικότητα, βρίσκονται ακόµη στην
πραγµατοποίηση των ενεργειών της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή αυτών της ικανοποίησης των
περιβαλλοντικών προϋποθέσεων λειτουργίας µιας εταιρείας που ενεργεί µε βάση την προστασία
του περιβάλλοντος. Στο τρίτο στάδιο, δηλαδή αυτό των πολιτιστικών ενεργειών, ουσιαστικά καµία
ακόµη επιχείρηση δεν έχει καταφέρει να κάνει ενέργειες, καθώς οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν
µεγάλο ρίσκο να προσπαθήσουν να αλλάξουν την νοοτροπία και τις συνήθειες των ήδη
οπισθοδροµικών σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, Ελλήνων.

Τα πέντε I’s του green marketing

Όπως και σε παραπάνω κοµµάτια της µελέτης, έτσι και σε αυτό κρίνεται χρήσιµο να
παρατεθεί µια θεωρία από το βιβλίο του John Grant, The Green Manifesto, John Wiley & Sons,
Ltd , January 2008. Σύµφωνα µε αυτή, όπως και στο κλασσικό µάρκετινγκ υπάρχουν τα τέσσερα
P’s ή για άλλους επτά ή ακόµη και τα τέσσερα C’s, έτσι και στο green marketing υπάρχουν τα
πέντε I’s. Αυτά είναι :
1. Intuitive: ∆ιαισθητικό
2. Integrative : Περιεκτικό
3. Innovative : Καινοτόµο
4. Inviting : Να σε προσκαλεί – προκαλεί
5. Informed : Ενηµερωτικό – εκπαιδευτικό

Για την καλύτερη κατανόηση της παραπάνω θεωρίας, θα ακολουθήσει µελέτη και των πέντε
παραπάνω θεµελιωδών στοιχείων του green marketing.
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Ξεκινώντας µε το πρώτο Ι, αυτό είναι η ∆ιαίσθηση ή στα αγγλικά Intuition. Αυτό έχει να
κάνει µε την ικανότητα του µάρκετινγκ να δηµιουργήσει εναλλακτικές λύσεις στην κατανάλωση
και να τις προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό ευρέος και χωρίς δισταγµό. Με άλλα λόγια βασική
προϋπόθεση γόνιµης λειτουργίας του green marketing είναι να κάνει τα οικολογικά «πράσινα»
προϊόντα να µοιάζουν κάτι το φυσιολογικό και όχι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα.
Κι αυτό γιατί για τους περισσότερους καταναλωτές, η κατανάλωση, ο τρόπος ζωής, τα
ταξίδια και γενικότερα κάποιες απολαύσεις δεν συµβαδίζουν ή δυσκολεύουν κατά πολύ, όταν
διέπονται από τις αρχές της οικολογίας και της βιωσιµότητας. Είναι βασικό για τους ειδικούς του
µάρκετινγκ να δηµιουργήσουν µια αίσθηση αυτονόητου ή κοινής λογικής στην κατανάλωση
«πράσινων» προϊόντων και γενικότερα λειτουργία της «πράσινης επιχειρηµατικότητας». Οργανικά
προϊόντα, ανακύκλωση, «∆ίκαιο Εµπόριο» καθώς και το πολύ πρόσφατο, µηδενικοί ρύποι
διοξειδίου του άνθρακα, είναι µερικά από τα παραδείγµατα για το πόσο σηµαντικές είναι ορισµένες
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που καταλήγουν να γίνονται τρόπος ζωής. Ένας παραλληλισµός
σε αυτή την περίπτωση είναι η ανακάλυψη του τζόκινγκ, όσον αφορά την φυσική κατάσταση ή
παρακολούθηση των θερµίδων που σχετίζεται µε την διατήρηση της υγείας. Και στις δύο αυτές
περιπτώσεις το διαφορετικό και εναλλακτικό έγινε τρόπος ζωής και αυτό είναι που θα πρέπει να
συµβεί και στην περίπτωση της οικολογίας.
Το δεύτερο στοιχείο του green marketing είναι η περιεκτικότητα της λειτουργίας του και η
συνδυασµένη λειτουργία του εµπορίου, της τεχνολογίας της κοινωνικότητας και της οικολογίας.
Αυτό αποτελεί µια ώθηση του γενικότερου «πράσινου ρεύµατος», το οποίο εξελίχθηκε διαµέσου
µιας τεχνολογικά προηγµένης κοινωνίας και µιας γενικότερης καταναλωτικής έξαρσης. Το βασικό
συστατικό του δεύτερου αυτού στοιχείου, ξεκίνησε από την ιδέα της βιωσιµότητας και την ιδέα της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής, άµεσα και µελλοντικά, µε την συνύπαρξη της οικονοµικής
ανάπτυξης, µε την κοινωνική και περιβαλλοντική ευµάρεια. Όπως είδαµε και παραπάνω µε την
βιωσιµότητα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε οικονοµική µονάδα, είτε λέγεται επιχείρηση είτε
καταναλωτής ή οτιδήποτε σχετικό, να λειτουργήσει ισορροπηµένη εξασφαλίζοντας και κέρδος και
διάφορα οφέλη και ταυτόχρονα να προστατέψει το περιβάλλον από ρυπογόνους τακτικές και
διαδικασίες.
Όσον αφορά το τρίτο θεµελιώδες συστατικό του green marketing, την καινοτοµία, αυτή έχει
σχέση µε τη δηµιουργία νέων προϊόντων και νέου τρόπου ζωής. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η
«πράσινη καινοτοµία» και επιχειρηµατικότητα στα επόµενα 20 χρόνια θα µοιάζει πολύ µε την
ανάπτυξη της τεχνολογίας υπολογιστών και του διαδικτύου κατά την προηγούµενη εικοσαετία.
Ένας νέος όρος στην επιχειρηµατική ορολογία είναι αυτή του g-commerce κατά το e-commerce,
δηλαδή το «πράσινο εµπόριο» αντί του «ηλεκτρονικού εµπορίου».
Στην πραγµατικότητα όµως θα µπορούσε κανείς να πει, ότι δεν είναι µόνο αντιστοιχία ή
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παραπάνω οµοιότητα, αλλά µερικές δραστηριότητες ενεργοποιήθηκαν από την ύπαρξη και µόνο
του διαδικτύου. Το σύστηµα που ενεργοποίησε και ανακάλυψε τα Windows, Linux, Wikipedia, και
άλλα σχετικά, τώρα ανοίγει ορίζοντες και για νέες οικολογικές και «πράσινες» δραστηριότητες,
όπως είναι πρωτοβουλίες ανακύκλωσης, συµµετοχή σε blogs και forums σχετικά µε την προστασία
του περιβάλλοντος, µέχρι και δίκτυα όπου τα µεταχειρισµένα προϊόντα δεν πετιούνται αλλά
ανανεώνεται ο κύκλος ζωής τους, αφού χρησιµοποιούνται από άλλους ανθρώπους. Οι
δραστηριότητες αυτές είναι µια πραγµατική κοινωνική καινοτοµία, η οποία στηρίζεται από το
διαδίκτυο. Φυσικά και µέσα από τέτοιες δραστηριότητες ενεργοποιούνται και οµαδικές
πρωτοβουλίες και πρωτότυπες ιδέες και στάσεις ζωής.
Η µεγάλη και ραγδαία εξέλιξη και επιτυχία του διαδικτύου οφείλεται στην ύπαρξη ενός
κενού στην επικοινωνία και επαφή των ανθρώπων. Η απουσία αυτή περιέκλειε από αδυναµία
επικοινωνίας

συγγενικών

ανθρώπων

ή

φίλων

µέχρι

τη

δυσκολία

επικοινωνίας

των

συναλλασσόµενων µερών στις διάφορες οικονοµικές δραστηριότητες. Αυτό ακριβώς την αδυναµία
κάλυψε το διαδίκτυο. Αντίστοιχο κενό υπάρχει εδώ και καιρό σε όλες τις εκφάνσεις της
ανθρώπινης ύπαρξης και αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Ο καπιταλισµός και η
ανεξέλεγκτη κατανάλωση οδήγησαν τον πλανήτη σε δεινή θέση και αυτό είχε αντίκτυπο στην
καθηµερινότητα όλων των ανθρώπων. Η αναγκαιότητα της κοινωνικής καινοτοµίας, έγκειται στην
δηµιουργία τρόπων λειτουργίας για τις επιχειρήσεις, ώστε και κέρδη να έχουν αλλά και να µην
επιβαρύνουν, πόσο µάλλον να αποφορτίζουν, το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες
επιχειρηµατικότητας και µάλιστα «πράσινης», στην οποία η κοινωνική καινοτοµία να πρωτοστατεί.
Από αυτή την ανάγκη έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε µεγάλη επιτυχία,
όπως για παράδειγµα η ιστοσελίδα της εταιρίας Amazon, που αρχικά κάλυψε το κενό της
αγοραπωλησίας και γενικότερα χρήσης των παλαιών, µεταχειρισµένων βιβλίων και στη συνέχεια
εµπορικής δραστηριότητα µε πολλά µεταχειρισµένα αλλά και καινούρια είδη.
Μιλώντας για το τέταρτο Ι στο «πράσινο µάρκετινγκ», είναι το Inviting, που σηµαίνει ότι το
οποιοδήποτε προϊόν πρέπει να είναι ελκυστικό. Πριν την µεγάλη έξαρση του «πράσινου
κινήµατος», υπήρχε µια γενικότερη απογοήτευση και κατήφεια σχετικά µε τα οικολογικά προϊόντα.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, ο περιορισµένος αριθµός προϊόντων που
υπήρχαν, συχνά υποχρέωνε τους αγοραστές τους να συµβιβάζονται µε την ελκυστικότητα, τα
χαρακτηριστικά ή ακόµη και την τιµή αγοράς τους. Όλη αυτή η αίσθηση της οπισθοδροµικότητας
και της εκτός µόδας κατάστασης, δηµιούργησε δυσκολίες, καχυποψίες και γενικότερο αρνητικό
κλίµα.
Τη σηµερινή όµως εποχή τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά. Η «πράσινη
επιχειρηµατικότητα» πλέον στοχεύει στο σχεδιασµό και την ελκυστικότητα των προϊόντων. Επίσης
τα «πράσινα» προϊόντα είναι καλύτερα, µε την έννοια ότι είναι περισσότερο αποδοτικά, έχουν
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µεγάλη διάρκεια, είναι φυσικά πιο υγιεινά και το πιο σηµαντικό, είναι πιο προσιτά από ποτέ. Το
βασικό όµως θέµα είναι να δηµιουργηθεί ένας γενικότερος «πράσινος πολιτισµός», µε νέους
κώδικες επικοινωνίας µε το κοινό, πιο ελκυστικούς, προσιτούς και φυσικά µέσα στη µόδα και όχι
κλασσική εκδοχή µιας αναγκαστικής πραγµατικότητας. Με άλλα λόγια οι καταναλωτές θα πρέπει
να αγοράζουν τα «πράσινα» προϊόντα, όχι επειδή τους το υποδεικνύει το ηθικό τους χρέος απέναντι
στο περιβάλλον και την κοινωνία, αλλά γιατί είναι προϊόντα πρωτοποριακά, µε design και µε
ποιοτικά αναβαθµισµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τα συµβατικά του ανταγωνισµού. Το βασικό
νόηµα που είναι και το πιο σηµαντικό ίσως στο green marketing και το οποίο αναφέραµε και θα
αναφέρουµε πολλές φορές είναι ότι η οικολογία πρέπει να γίνει µόδα και όχι συµβιβασµός.
Κλείνοντας µε το πέµπτο Ι στη µελέτη, αυτό είναι η παροχή πληροφορίας στο κοινό ή στα
αγγλικά Information. Στο κλασσικό µάρκετινγκ το brand, η ετικέτα ή καλύτερα το εµπορικό σήµα
µιας εταιρείας ή ενός προϊόντος, είναι πολύ βασικά για την αναγνωρισιµότητα των εµπορευµάτων
µιας εταιρείας. Είναι φυσικό για παράδειγµα κάποιος που δεν γνωρίζει από οινοποιία να επιλέξει
ένα κρασί από την µάρκα του, όπως επίσης κάποιος που θέλει να οδηγήσει µια συγκεκριµένη
µάρκα αυτοκινήτου ανάλογα µε το προφίλ και την οικονοµική του κατάσταση. Στο «πράσινο
µάρκετινγκ» τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικό από το κλασσικό. Στο green marketing ρόλο
παίζει η εκπαίδευση, η παροχή πληροφοριών και η συµµετοχικότητα. Η σύγχρονη πραγµατικότητα
είναι η αλµατώδης ανάπτυξη του κλάδου της υγείας, η δια βίου µάθηση και οι νέες τεχνολογίες,
που παρέχονται µέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία. Είναι πλέον γεγονός ότι
βρίσκονται στη µόδα εταιρείες όπως Google, Amazon, eBay, Skype ή και στην Ελλάδα Mastiha
Shop, ΣΚΑΪ και άλλες σχετικές εταιρείες. Παραδοσιακά ισχυρές σε brand name εταιρείες όπως η
Coca Cola, Levi’s, Gap και άλλες είναι σε δεινή θέση τόσο εµπορικά όσο και πολιτιστικά, καθώς
δεν είναι πια της µόδας σύµφωνα µε τις νέες τάσεις. ∆εν είναι τυχαία η κίνηση της Levi’s
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συλλέξει στις Η.Π.Α. χιλιάδες τζιν από τους κατόχους της και να καταφύγει στη συνέχεια στην
ανακύκλωση. Αυτό που επιβάλλεται να µην ξεχάσει κανένας, είναι ότι το πραγµατικό «πράσινο
µάρκετινγκ» θα κυριαρχήσει στις συνειδήσεις του κόσµου και θα οδηγήσει σε µια πιο βιώσιµη και
καινοτόµα κοινωνία.
Πριν την ολοκλήρωση των 5 I’s του green marketing, αξίζει να σηµειωθεί ένα Ι, το οποίο
δεν βρίσκεται στην παραπάνω λίστα. Βλέπει κανείς ότι και από την µέχρι τώρα ανάλυση αλλά και
από τα 5 I’s, ότι το «πράσινο µάρκετινγκ» δίνει έµφαση στο να είναι «πράσινο» και αυτό να
επικοινωνείτε, όχι όµως στο να φαίνεται «πράσινο». Το Image το οποίο θα µπορούσε υποθετικά να
είναι ένα έκτο Ι ,δεν συµπεριλαµβάνεται στην παραπάνω λίστα, διότι θυµίζει την παλιά σχολή
µάρκετινγκ, µε προωθητικές ενέργειες, δηµόσιες σχέσεις, µέσα ενηµέρωσης και άλλα σχετικά. Όσο
και αποτελεσµατικό να ήταν και να είναι το παραδοσιακό µάρκετινγκ, ποτέ δε θα µπορέσει να γίνει
«πράσινο».
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η επιτυχία του green
marketing, µπορεί να στηριχθεί σε τρία στοιχεία που είναι αποτέλεσµα των τριών ειδών ενεργειών
που αναφέραµε παραπάνω. Αυτά είναι:
1. Εµπορική επιτυχία
2. Οικολογική επιτυχία
3. Πολιτισµική επιτυχία

Η µεγαλύτερη παρερµηνεία για το «πράσινο µάρκετινγκ» είναι ότι πολλοί πιστεύουν ότι η
λειτουργία του είναι να κάνει εταιρείες και εµπορικά σήµατα να φαίνονται «πράσινα». Αυτή η
νοοτροπία επικρατεί κυρίως στην Ελλάδα και γενικά σε χώρες που δεν έχουν ανεπτυγµένη σε
µεγάλο βαθµό την οικολογική συνείδηση. Από την άλλη δε θα πρέπει να συγχέεται η λειτουργία
των µη κυβερνητικών-κερδοσκοπικών και άλλων σχετικών οργανώσεων µε την ύπαρξη και
λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν οικολογική συνείδηση. Όπως προαναφέρθηκε και στο
πρώτο Ι : Το «πράσινο µάρκετινγκ» είναι κυρίως η διαδικασία εκείνη, που θα κάνει τα «πράσινα
προϊόντα» να φαίνονται όχι εξεζητηµένα αλλά σαν τα συνηθισµένα και όχι τα συνηθισµένα
προϊόντα να φαίνονται «πράσινα».

Ευκαιρίες για «πράσινη επιχειρηµατικότητα» και συνδυασµένο green marketing στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια τόσο στην ελληνική αγορά αλλά ακόµη περισσότερο και στην ξένη
αγορά

έχουν

προκύψει

τεράστιες

δυνατότητες

και

χώροι

για

ανάπτυξη

«πράσινης

επιχειρηµατικότητας» και κατ’ επέκταση «πράσινου µάρκετινγκ». Θα αναφέρουµε χαρακτηριστικά
κάποιες από αυτές, οι οποίες µπορεί να φανούν πρωτοποριακές για το τρέχων διάστηµα, είναι όµως
αποδεδειγµένα η αιχµή του δόρατος στη µελλοντική επιχειρηµατικότητα. Χαρακτηριστικά θα
αναφέρουµε τα εξής:

1. Εκπαιδευτικά προγράµµατα εξειδίκευσης για εργαζόµενους σε φωτοβολείται
συστήµατα.

Στο εξωτερικό σε πολύ µεγάλο βαθµό εδώ και κάποια χρόνια έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση
και χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, που εκµεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια, προς όφελος
της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών ιδιωτών και επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι παγκοσµίως µόνο το 2008
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η παραγωγή φωτοβολταϊκών ξεπέρασε τα 20
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δισεκατοµµύρια δολάρια και αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς. Οι χώρες που οδηγούν την «κούρσα»
στην πώληση και τοποθέτηση τέτοιων συστηµάτων είναι η Γερµανία, ή Ιαπωνία και οι Η.Π.Α. .Στη
χώρα µας δειλά ξεκινάνε οι πωλήσεις και τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων και στην
Ελλάδα. Γεγονός είναι ότι ακόµη ο κρατικός µηχανισµός δεν έχει κινηθεί ενεργά προς αυτή την
κατεύθυνση, µε τ η βοήθεια και τη στήριξη όµως της Ε.Ε. είναι σίγουρο ότι θα ενεργοποιηθεί και η
χώρα µας σε αυτό τον τοµέα.
Η επαγγελµατική ευκαιρία που δηµιουργείται σε αυτή την περίπτωση είναι η οργάνωση και
λειτουργία τµήµατος εκπαίδευσης σε υποψήφιους εργαζόµενους σε φωτοβολταϊκά συστήµατα. Η
νέα αυτή αγορά που δηµιουργείται είναι λογικό ακόµη να µην είναι οργανωµένη επαρκώς και να
έχει πολλά κενά όσον αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση και εξειδίκευση. Αυτό ακριβώς το κενό
µπορεί µια ελληνική επιχείρηση να προσπαθήσει να το καλύψει. Το βασικότερο που χρειάζεται
είναι η εκµάθηση και η δηµιουργία βασικού προγράµµατος, ώστε να καλυφθούν όλες οι γνωστικές
ανάγκες των εκπαιδευοµένων.
Ακόµη η εξέλιξη και ανάπτυξη νέας ηλιακής τεχνολογίας είναι µια πρόκληση σηµαντική
για τη χώρα µας, η οποία είναι από τις πλέον ηλιόλουστες στην Ευρώπη. Βέβαια βασικό θέµα είναι
η ταυτόχρονη εξασφάλιση πόρων για τη χρηµατοδότηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ιδίως για
τη χώρα µας που αντιµετωπίζει σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα. Παράλληλα και συνυφασµένα
µε τα παραπάνω είναι και η δηµιουργία οργανωµένης δυνατότητας καταχώρησης και αναζήτησης
προσωπικού που ασχολείται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και φυσικά και η κατοχύρωση των
δικαιωµάτων τους.

2. Εγκαταστάτες οικιακών ανεµογεννητριών

Μια από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε µεγάλη προοπτική ανάπτυξης, είναι και η
αιολική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή είναι φτηνή, καθαρή και άκρως αποτελεσµατική. Παγκοσµίως η
παραγωγή, πώληση και εγκατάσταση µεγάλων επαγγελµατικών ανεµογεννητριών εξελίσσεται µε
γοργούς ρυθµούς ακόµη και στη χώρα µας. Εδώ και µερικά χρόνια η χώρα µας ξεκίνησε σταδιακά,
πιλοτικά στην αρχή την τοποθέτηση και χρήση ανεµογεννητριών κυρίως σε περιοχές µε δυνατούς
ανέµους, όπως είναι για παράδειγµα τα νησιά.
Είναι γεγονός ότι οι µεγάλες ανεµογεννήτριες µπορεί να παράγουν µεγάλη ενέργεια,
εγείρουν όµως και διαµαρτυρίες από τις τοπικές κοινωνίες για την τοποθέτησή τους. Αυτές οι
διαµαρτυρίες σχετίζονται µε την εικαστική πλευρά των τεράστιων αυτών γεννητριών, καθώς επίσης
και µε το θέµα θορύβου ή και ενόχλησης πτηνών και άλλων ζώων. Το τελευταίο διάστηµα έχει
ξεκινήσει η παραγωγή και τοποθέτηση µικρών, οικιακών ανεµογεννητριών σε ορισµένες περιοχές
ανά τον κόσµο. Οι µικρές ανεµογεννήτριες µε τον καιρό έχουν την δυνατότητα, ταυτόχρονα µε
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κάποια κρατική στήριξη, να εξελιχθούν σε µεγάλη επένδυση από πλευράς νοικοκυριών, µε σχετικά
χαµηλό κόστος. Στις Η.Π.Α. οι τιµές τέτοιων κατασκευών ανέρχονται από 12.000 µέχρι 15.000
δολάρια και η ενέργεια που παράγουν σε ένα τυπικό µήνα είναι περίπου στα 400 kw τον µήνα και
σχεδόν καλύπτει τις ανάγκες σε ενέργεια ενός τυπικού νοικοκυριού.
Γενικότερα οι ευκαιρίες οι συνυφασµένες µε τις οικιακές ανεµογεννήτριες είναι:
•

Εµπορία οικιακών ανεµογεννητριών

•

Τοποθέτηση οικιακών ανεµογεννητριών

•

Σχεδιασµός συστηµάτων ανεµογεννητριών

•

Ανάπτυξη γενικότερης οργανωµένης «κοινότητας εκµετάλλευσης» της αιολικής ενέργειας.

•

∆ηµιουργία γενικότερης αρχιτεκτονικής «κουλτούρας», όσον αφορά την χωροθέτηση,
σχεδιασµό και κατασκευή αστικών και προαστιακών οικιακών ανεµογεννητριών.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικούς τοµείς της «πράσινης επιχειρηµατικότητας», στους
οποίους µπορεί και επιβάλλεται να ενσωµατωθεί το «πράσινο µάρκετινγκ».

3. Παραγωγή Βιοκαυσίµων

Στην παραγωγή και διάθεση καυσίµων κίνησης, ο κυρίαρχος «παίχτης» είναι το πετρέλαιο.
Σύµφωνα µε στοιχεία του OPEC

24

η κατανάλωση πετρελαίου για το πρώτο εξάµηνο του 2009

ανερχόταν στα 20.000.000 βαρέλια ανά ηµέρα, µόνο για τις Η.Π.Α. . Η κατανάλωση όµως του
πετρελαίου επιταχύνει τις κλιµατικές αλλαγές, µολύνει τον αέρα και γενικότερα δηµιουργεί
προβλήµατα βιωσιµότητας. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να εκµεταλλευτεί ο τοµέας παραγωγής
βιοκαυσίµων.
Σε µεγάλο βαθµό έχει αναπτυχθεί στις προηγµένες τεχνολογικά και οικονοµικά χώρες, η
καλλιέργεια και παραγωγή βιοκαυσίµων, όπως για παράδειγµα η Γερµανία ή οι Η.Π.Α. µε την
µεγάλη παραγωγή σίτου. Μάλιστα εκτός από τη µαζική καλλιέργεια στις χώρες αυτές έχει
αναπτυχθεί και η περιορισµένη, οικιακή παραγωγή. Βέβαια είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο και
στην Ελλάδα, όµως το µέλλον δείχνει τη στροφή προς τα βιοκαύσιµα. Εποµένως ότι έχει σχέση µε
αυτές τις δραστηριότητες, είναι µια καλή ευκαιρία για επένδυση, πόσο µάλλον στη χώρα µας, που
είναι πλούσια σε υπέδαφος και πληροί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη καλλιεργειών µε προορισµό
τα βιοκαύσιµα.
Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω απαιτείται να αναφέρουµε τις επαγγελµατικές
ευκαιρίες που δηµιουργούνται από τον τοµέα των βιοκαυσίµων. Συνοπτικά προτείνονται τα εξής:
•

∆ηµιουργία υποπροϊόντων ή συµπληρωµατικών προϊόντων των βιοκαυσίµων

•

Πώληση υλικών και προϊόντων για ιδιώτες που θα ασχοληθούν µε βιοκαύσιµα
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•

∆ηµιουργία λιπαντικών και διαλυτών µε βάση φυτικά συστατικά

•

∆ηµιουργία επώνυµων προϊόντων , µέσω green marketing

•

∆ηµιουργία θέσεων εργασίας στη διανοµή βιοκαυσίµων καθώς και στον ποιοτικό έλεγχο

Κλείνοντας αξίζει να προστεθούν στην παραπάνω κατηγορία των βιοκαυσίµων και οι διάφορες
προσπάθειες για παραγωγή βιοαιθανόλης, οι οποίες βέβαια βρίσκονται ακόµη σε πρώιµο στάδιο.

4. Οικιακές συσκευές µε εναλλακτικές µορφές ενέργειας

Συνυφασµένος και µε τα παραπάνω είναι και ο τοµέας των οικιακών συσκευών που
λειτουργούν µε εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Πέραν από το γεγονός της παραγωγής και
διάθεσης διαφόρων µορφών ενέργειας, πολύ σηµαντικό είναι και αυτό της παραγωγής και πώλησης
συµβατών, µε τις µορφές αυτές, συσκευών. Οι ευκαιρίες και σε επίπεδο παραγωγής αλλά και
µάρκετινγκ και προώθησης είναι πάρα πολλές σε αυτό τον τοµέα, αλλά χρειάζεται πάντα το
κατάλληλο χρονικό διάστηµα και η ωρίµανση της αγοράς. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα
οικιακών συσκευών, όπως οι κουζίνες και τα ψυγεία, που λειτουργούν µε ηλιακή ενέργεια και ήδη
σε κάποιες χώρες είναι πολύ διαδεδοµένες.
Παρατηρεί λοιπόν κανείς ότι το µέλλον, παρέχει ευκαιρίες επαγγελµατικές µε βάση το
περιβάλλον, αρκεί και η οργανωµένη κοινωνία να µεριµνήσει µέσα από τη γενικότερη ύπαρξη και
λειτουργία της, να διασώσει το περιβάλλον και να αναπτύξει οικολογική συνείδηση.
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Βιβλιογραφική επισκόπηση

Βασική πηγή και εργαλείο για την παραπάνω έρευνα αποτέλεσαν βιβλία όπως το “The
Green Manifesto” του John Grant εκδόσεις John Wiley & Sons, Ltd – 2007 αλλά και το “Green to
Gold” των Daniel C. Esty και Andrew S. Winston εκδόσεις Yale University Press – 2006. Όσον
αφορά το πρώτο βιβλίο θεωρείται αυτή τη στιγµή ένα από τα πληρέστερα και τα πιο πρωτοποριακά
βιβλία στο αντικείµενο του. Πραγµατεύεται όλα τα βασικά θέµατα που αφορούν το οικολογικό,
«πράσινο» µάρκετινγκ και καθοδηγεί τα τµήµατα µάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις γενικότερα στο
πώς να δηµιουργήσουν τις βάσεις για µια «πράσινη επιχειρηµατικότητα». Η βασική φιλοσοφία του
συγκεκριµένου πολύπειρου συγγραφέα είναι ότι το οικολογικό µάρκετινγκ δεν είναι απλά ένα
σύνολο ενεργειών που πρέπει να γίνουν σε µια επιχείρηση ώστε να φαίνεται και να είναι
«πράσινη». Μέληµα του βιβλίου είναι να δηµιουργήσει τις βάσεις, µέσα από µια ριζική αλλαγή στα
ήθη, τα έθιµα αλλά και τις καταναλωτικές συνήθειες της κοινωνίας.
Όσον αφορά το “Green to Gold”, επικεντρώνεται περισσότερο στο να αλλάξει λειτουργικά
και οργανωτικά τις δοµές µιας επιχείρησης. Πραγµατεύεται τρόπους και περιβαλλοντικές
στρατηγικές που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καινοτοµήσουν να αποκτήσουν αξία και τελικά
να δηµιουργήσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Όπως
φανερώνει και ο τίτλος βασικό µέληµα των συγγραφέων είναι να καθοδηγήσουν επιχειρήσεις και
επιχειρηµατίες στο να «αδράξουν» τις ευκαιρίες και να δεχτούν τις προκλήσεις που προσφέρονται
από την οικολογία.
Στην παραπάνω έρευνα πολύ χρήσιµο εργαλείο ήταν και τα βιβλία του γνωστού καθηγητή
Michael Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1980
και Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 1985. Η χρήση
βασικών ορολογιών αλλά και κλασσικών θεµάτων του µάρκετινγκ από τον κορυφαίο, ίσως
καθηγητή του είδους, ήταν µια πολύ βασική βοήθεια. Η συσχέτιση των κύριων στοιχείων του
κλασικού µάρκετινγκ µε το πρόσταγµα των νεώτερων απαιτήσεων του «πράσινου» µάρκετινγκ
επιτεύχθηκε µε τη χρήση και τις γνώσεις του παραπάνω καθηγητή.
Φυσικά και χρησιµοποιήθηκαν πολλές λεπτοµέρειες, κυρίως από συµπληρωµατικά βιβλία,
αλλά πάντα ξένης βιβλιογραφίας καθώς δυστυχώς τα θέµατα του περιβάλλοντος, µόνο τα πολύ
τελευταία χρόνια άρχισαν να απασχολούν την ελληνική κοινωνία, πόσο µάλλον η πιο
εξειδικευµένη χρήση του “green marketing”.
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στόχοι

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των πολιτών σχετικά µε
θέµατα του περιβάλλοντος, ανάλογα µε τις εµπειρίες, παραστάσεις, οικογενειακό περιβάλλον αλλά
και τόπο διαµονής. Ειδικότερα οι επιµέρους στόχοι είναι οι κάτωθι :
•
•
•
•
•
•
•

Εκτίµηση περιβαλλοντικής κατάστασης του πλανήτη
Ποσοστό ενηµέρωσης σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα
Συµµετοχή η µη της πολιτείας σε θέµατα του περιβάλλοντος
Συµµετοχή η µη των επιχειρήσεων σε θέµατα του περιβάλλοντος
Συµµετοχή η µη των ερωτηθέντων σε θέµατα του περιβάλλοντος
Πηγή ενηµέρωσης σε οικολογικά θέµατα
Κριτήρια αγοραστικών συνηθειών

Υποθέσεις εργασίας

Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν, θα µας επιτρέψουν να εξάγουµε συµπεράσµατα
σχετικά µε την περιβαλλοντική ευαισθησία αλλά και ενηµέρωση διαφόρων πολιτών. Επιπρόσθετα
ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο την εκπαίδευση και άλλα χαρακτηριστικά θα επιχειρηθεί να
εξαχθεί ένα σχετικό συµπέρασµα για το πόσο περιβαλλοντικά «ενεργοί» είναι οι κάτοικοι της
Θεσσαλονίκης.

Η µεθοδολογία της έρευνα (το δείγµα )

Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 140 άτοµα από τον χώρο της εκπαίδευσης και πιο
συγκεκριµένα από τα Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ της Θεσσαλονίκης. Οι συµµετέχοντες ήταν τόσο σπουδαστές
της σχολής, όσο και εργαζόµενοι , καθηγητές και διοικητικό προσωπικό. Η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων ηλικιακά βρίσκεται µεταξύ 19-24, γεγονός που δίνει στην έρευνα µια άλλη διάσταση.
Είναι πολύ σηµαντική η γνώµη των νέων κυρίως, διότι το µέλλον βρίσκεται στις νεώτερες γενιές
και αυτές είναι που µπορούν να καθορίσουν τις νέες αλλαγές στο παγκόσµιο στερέωµα. Βέβαια η
έρευνα περιλαµβάνει και ερωτηθέντες µεγαλύτερων ηλικιών, ώστε να µπορεί να γίνει σύγκριση,
στις εκτιµήσεις αλλά και την ενηµέρωση ανάµεσα σε δύο τουλάχιστον γενιές. Το εκπαιδευτικό
υπόβαθρο των ερωτηθέντων ήταν όλων των βαθµίδων και όχι αποκλειστικά αποφοίτων Λυκείου.
Επίσης ο τόπος διαµονής είναι σχετικά ίσα κατανεµηµένος σε όλα τα µέρη της Θεσσαλονίκης
καθώς και ένα ποσοστό εκτός Θεσσαλονίκης.
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Οι περιορισµοί της έρευνας

Η συγκεκριµένη έρευνα διεξήχθη υπό ορισµένους περιορισµούς, ένας εκ των οποίων ήταν
το σχετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Η συλλογή στοιχείων σε µεγαλύτερο βάθος χρόνου θα
επέτρεπε την εξαγωγή περισσότερο ασφαλών και διαχρονικών συµπερασµάτων. Ένας δεύτερος
περιορισµός ήταν το σχετικά µικρό δείγµα. Η συµµετοχή ακόµη περισσότερων ατόµων τόσο
καθηγητών όσο και σπουδαστών σαφώς και θα έδινε περισσότερο ρεαλιστικά αποτελέσµατα.
Ωστόσο η επιλογή αυτή δεν προτιµήθηκε καθώς αφενός η υλοποίηση της θα απαιτούσε χρονικό
διάστηµα που υπερβαίνει τους περιορισµούς της παρούσας µελέτης, αφετέρου οι συµµετέχοντες
αποτελούν ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνολικού πληθυσµού.
Αντίστοιχα, κατεβλήθησαν προσπάθειες απλοποίησης του ερωτηµατολογίου, για λόγους
διευκόλυνσης των συµµετεχόντων (φόρτος εργασίας και γραφειοκρατία). Η συγκέντρωση του
δείγµατος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ήταν ο τρίτος περιορισµός. Οι περισσότεροι
συµµετέχοντες κατοικούν έστω και προσωρινά, περισσότερο από ένα χρόνο στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης και µπορούν να απαντήσουν και επηρεαζόµενοι µέχρι ένα ποσοστό και από την
περιβαλλοντική κατάσταση της πόλης, ώστε περισσότερο ή λιγότερο να έχουν κοινά βιώµατα. Η
ειδικότητα των σπουδαστών που επιλέχθηκε, µεταξύ 100 και πλέον ειδικοτήτων, είναι της
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, δηλαδή Ειδικών Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου, Ειδικό Εµπορίας
και ∆ιαφήµισης και ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Στελεχών. Τέλος, παρά την αυξηµένη
συµµετοχή καθηγητών και διοικητικών στελεχών στη διαδικασία, τα περισσότερα άτοµα που
έλαβαν µέρος στην έρευνα ήταν σπουδαστές.

Προβλήµατα στην έρευνα

Η διαδικασία της έρευνας εξελίχθηκε οµαλά. Σε ορισµένες περιπτώσεις εµφανίστηκαν
στοιχεία όπως απροθυµία παροχής πληροφοριών, χρονική ασυνέπεια και συµπλήρωση του
ερωτηµατολογίου χωρίς τη δέουσα προσοχή. Επίσης, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν
ώστε το ερωτηµατολόγιο να είναι προσιτό και εύκολα κατανοητό, αρκετά άτοµα ζήτησαν
διευκρινίσεις προκειµένου να κατανοήσουν ορισµένα από τα ερωτήµατα.
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Μέσα συλλογής δεδοµένων

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε αποκλειστικά µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, και όχι µε τη
διεξαγωγή ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων ή άλλων µεθόδων. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται
κυρίως από ερωτήσεις στις οποίες η απάντηση βασίζεται σε διαβαθµισµένη κλίµακα και κάποιες
ελάχιστες µε διαδικασία επιλογή της επιθυµητής απάντησης ανάµεσα σε άλλες. Η επιλογή των
ερωτηµάτων που τέθηκαν είχε ως κύριο στόχο τον προσδιορισµό της περιβαλλοντικής κατάστασης
του πλανήτη, της ενηµέρωσης των ατόµων σχετικά µε θέµατα της οικολογίας, καθώς και τις
αγοραστικές συνήθειες των ερωτηθέντων.

∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων

Κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδοµένων, τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν κατά τη
διάρκεια των µαθηµάτων σε σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, οι οποίοι αφιέρωσαν πέντε λεπτά από
το χρόνο του µαθήµατος για να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Αντίστοιχα κατά τη διάρκεια
της εργασίας των εργαζοµένων στα Ι.Ε.Κ. , απαντήθηκαν τα ερωτηµατολόγια από καθηγητές και
διοικητικό προσωπικό.
Τα Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, βρίσκονται στην Τσιµισκή 14 και είναι το ίδρυµα µε τους περισσότερους
σπουδαστές πανελληνίως, µε πάνω από 7.000 εγγεγραµµένους σπουδαστές σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Πάτρα, από τους οποίους οι 2.300 περίπου ανήκουν στη Θεσσαλονίκη.
Η διαδικασία ξεκίνησε την 18η Μαΐου 2009 και ολοκληρώθηκε την 25 Μαΐου 2009. Η
επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος Excel καθώς και του
στατιστικού προγράµµατος SPSS.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας (1)
Ξεκινώντας µε το διαχωρισµό των φύλων, αυτή ήταν σχεδόν ίσα κατανεµηµένη µεταξύ
ανδρών και γυναικών σε ποσοστά 48% γυναίκες και 52% άνδρες. Είναι σηµαντικό να καταγραφεί η
γνώµη και τα βιώµατα, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, διότι η περιβαλλοντική
κατάσταση είναι αποτέλεσµα των ενεργειών και των δύο φύλων.

59

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
48%

ΑΝ∆ΡΕΣ
ΑΝ∆ΡΕΣ
52%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Γράφηµα 4: Κατανοµή Φύλου

Όσον αφορά την ηλικία των ερωτηθέντων, αυτή όπως προαναφέρθηκε ήταν κυρίως µεταξύ
19 και 24 χρονών σε ποσοστό 82%, 25 µε 50 χρονών σε ποσοστό 16% και πάνω από 50 χρονών σε
ποσοστό 2%. Η κατανοµή αυτή έγινε µε σκοπό να προσδιοριστεί κυρίως η γνώµη αυτής της
οµάδας, δηλαδή των νέων, η οποία είναι αυτή που θα καθορίσει τις εξελίξεις αναφορικά µε το
µέλλον του πλανήτη. Η συµµετοχή των 2 οµάδων, και κυρίως αυτής των 50 χρονών και άνω έγινε
µε σκοπό τη σύγκριση των απόψεών τους µε τις αντίστοιχες των νέων.

ΗΛΙΚΙΑ

16%

2%

19-24
25-50
50+

82%

Γράφηµα 5: Ηλικία
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Ένα τρίτο βασικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης των ερωτηθέντων είναι αυτό του τόπου
διαµονής. Η διαµονή όπως φαίνεται και από το γράφηµα 6 είναι σχεδόν ίσα κατανεµηµένη σε όλες
τις περιοχές της Θεσσαλονίκης µε µια µικρή διαφορά σε ερωτηθέντες που διαµένουν στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριµένα το ποσοστό των ατόµων που διαµένουν στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη είναι 39%, ενώ το αντίστοιχο εκείνων που διαµένουν ∆υτικά είναι 23%
και αυτών που βρίσκονται στο κέντρο 29%. Τέλος υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό που διαµένει
εκτός Θεσσαλονίκης και είναι 9%.

∆ΙΑΜΟΝΗ

ΑΛΛΟ
9%

ΚΕΝΤΡΟ
29%

∆ΥΤΙΚΑ
23%

ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
∆ΥΤΙΚΑ
ΑΛΛΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
39%

Γράφηµα 6: ∆ιαµονή

Σχετικά µε το επίπεδο της εκπαίδευσης των ερωτηθέντων, το µεγαλύτερο κοµµάτι έχει
Ανώτερες Σπουδές, αφού όπως προκύπτει από το γράφηµα 7 το 53%, δηλαδή πάνω από τους
µισούς, έχουν τελειώσει και ανώτερες σπουδές πέραν των σπουδών στο Ι.Ε.Κ., µε εξαίρεση βέβαια
το διοικητικό προσωπικό και τους καθηγητές. Μόνο ένα 19% έχει ανώτατες σπουδές, που σηµαίνει
ότι ελάχιστοι από τους σπουδαστές και σχεδόν αποκλειστικά µόνο από το διοικητικό προσωπικό
και τους καθηγητές έχει ανώτατες σπουδές. Το Λύκειο έχει τελειώσει ένα ποσοστό της τάξεως του
28% και φυσικά κανένας δεν έχει µείνει σε σπουδές πριν από το Λύκειο. Το εκπαιδευτικό
υπόβαθρο είναι πολύ σηµαντικό στην εξέλιξη της έρευνας καθώς είναι σηµαντικό να µελετηθεί το
σκεπτικό και το επίπεδο ενηµέρωσης, σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα. Ακόµη θα παρατεθεί στη
συνέχεια η συσχέτιση της εκπαίδευσης µε τον αν και κατά πόσο ενεργούν οι ερωτηθέντες προς
όφελος του περιβάλλοντος και τι ενέργειες κάνουν.
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Γράφηµα 7: Εκπαίδευση

Πέραν των παραπάνω βασικών δηµογραφικών στοιχείων, η τέταρτη ερώτηση που αφορά
την εκτίµηση των ερωτηθέντων σχετικά µε την κατάσταση του περιβάλλοντος, είναι καίριας
σηµασίας.. Πιο συγκεκριµένα 1 στους 2 ερωτώµενους (51%) θεωρεί ότι η κατάσταση του
περιβάλλοντος είναι κακή. Το αµέσως επόµενο µεγαλύτερο ποσοστό είναι το 24% των
ερωτηθέντων που εκτιµάει την κατάσταση του περιβάλλοντος ούτε καλή ούτε κακή. Η ουδέτερη
αυτή στάση µπορεί να εµφανίζει είτε άγνοια επί του αντικειµένου είτε αδυναµία της κατάστασης.
Βέβαια σε κάθε περίπτωση η µέση στάση αυτή θα πρέπει στη συνέχεια να συσχετιστεί και µε άλλες
απαντήσεις αυτής της οµάδας των ερωτηθέντων, ώστε να προκύψουν πιο ασφαλή συµπεράσµατα.
Είναι αξιόλογη η στάση του 22% των ατόµων που θεωρούν την περιβαλλοντική κατάσταση
πολύ κακή. Όπως και στις παραπάνω οµάδες, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να
µελετηθεί το µέγεθος της ενηµέρωσης που έχουν αυτά τα άτοµα αλλά και τι είδους ενέργειες
κάνουν για να αλλάξουν την κατάσταση. Ελάχιστο είναι το ποσοστό που δηλώνουν ότι είτε δεν
γνωρίζουν είτε θεωρούν την κατάσταση του περιβάλλοντος καλή. Χαρακτηριστικά παρατίθεται το
σχετικό γράφηµα.
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51%

Γράφηµα 8: Εκτίµηση Περιβαλλοντικής Κατάστασης Πλανήτη

Μια πολύ σηµαντική ερώτηση που είναι απαραίτητο να παρατεθεί πριν από κάποιες άλλες,
είναι αυτή του επιπέδου ενηµέρωσης των ερωτηθέντων σε σχέση µε τα θέµατα του περιβάλλοντος.
Η σηµαντικότητα της ερώτησης αυτής εγγυάται στο γεγονός ότι είναι συνυφασµένη µε την
εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και τα πιστεύω των ατόµων. Είναι απαραίτητο να δει
κανείς σε πρώτη φάση αν τα άτοµα είναι ενηµερωµένα και αν ναι σε δεύτερη φάση τι πιστεύουν για
την κατάσταση του πλανήτη. Συγκεκριµένα ένα 46% θεωρεί ότι ξέρει ούτε λίγα ούτε πολλά
πράγµατα και τηρεί ουδέτερη στάση.
Ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό θεωρεί ότι είναι καλά ενηµερωµένο µε ποσοστό 26%, ενώ
αντίθετα ένα ποσοστό 15% πιστεύουν ότι είναι λίγο ενηµερωµένοι. Μόνο 8% εκτιµάει ότι είναι
γνώστες των θεµάτων που άπτονται του περιβάλλοντος, ενώ αντίστοιχα 5% θεωρεί ότι δεν γνωρίζει
τίποτα σχετικά µε το περιβάλλον. Βέβαια όπως προαναφέρθηκε, όλα αυτά τα ποσοστά ενηµέρωσης
των ερωτηθέντων, θα πρέπει στη συνέχεια να συσχετιστούν και µε άλλες παραµέτρους όπως οι
ενέργειες σχετικά µε τη διάσωση του περιβάλλοντος ή η συµβολή του κράτους και των
επιχειρήσεων στην οικολογία. Τα παραπάνω ποσοστά αντικατοπτρίζονται και στο παρακάτω
γράφηµα.
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Γράφηµα 9: Επίπεδο ενηµέρωσης σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα

Τα αποτελέσµατα της έρευνας (2)

Για την ασφαλέστερη διεξαγωγή συµπερασµάτων θα κάνουµε στατιστική ανάλυση των
απαντήσεων που συλλέξαµε από τα ερωτηµατολόγια. Σκοπός µας είναι να διαπιστώσουµε το
βαθµό συσχέτισης µεταξύ συγκεκριµένων µεταβλητών. Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων έγινε
χρήση του στατιστικού προγράµµατος SPSS το οποίο και µας εξήγαγε προς µελέτες βασικούς
δείκτες όπως ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, ο µέσος, η τυπική απόκλιση κ.α..

•

Συσχέτιση «Φύλου» και «Επίπεδο ενηµέρωσης για θέµατα περιβάλλοντος»

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΦΥΛΟ

1,493

,5017

140

ΕΡ8

3,164

,9491

140

Correlations

ΦΥΛΟ

Pearson Correlation

ΦΥΛΟ

ΕΡ8

1

-,050

Sig. (2-tailed)

ΕΡ8

,554

N

140

140

Pearson Correlation

-,050

1

Sig. (2-tailed)

,554

N

140

64

140

Ο συντελεστής Pearson είναι ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης, είναι καθαρός αριθµός και δεν
έχει µονάδες µέτρησης. Ο αριθµός αυτός κυµαίνεται µεταξύ -1 και 1. Όταν παίρνει τιµή -1
σηµαίνει ότι υπάρχει πλήρης (τέλεια) συσχέτιση και µάλιστα όταν οι τιµές της µιας µεταβλητής
αυξάνουν, τότε οι τιµές της άλλης µεταβλητής µειώνονται. Οµοίως η τιµή +1 σηµαίνει πλήρης
(τέλεια) συσχέτιση των δύο µεταβλητών και µάλιστα σε αυτή την περίπτωση οι τιµές και των δύο
µεταβλητών βαίνουν αύξουσες ή φθίνουσες. Στο µηδέν δεν υπάρχει συσχέτιση.

Στη παραπάνω συσχέτιση παρατηρούµε ότι r = -0,050 που σηµαίνει ότι τα δύο στοιχεία είναι
σχεδόν ασυσχέτιστα µε µια µικρή αρνητική απόκλιση. Άρα δεν παίζει ρόλο το αν οι ερωτώµενοι
είναι γυναίκες η άνδρες σχετικά µε την ενηµέρωσή τους για θέµατα του περιβάλλοντος.
Επίσης από τον δείκτη του µέσου (Mean = 3,164), µπορούµε να πούµε ότι οι περισσότεροι
ερωτηθέντες δεν είναι ούτε πολύ, ούτε λίγο περιβαλλοντικά ενηµερωµένοι.

•

Συσχέτιση «Εκπαίδευσης» και «Επίπεδο ενηµέρωσης σε θέµατα περιβάλλοντος»

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

2,907

,6775

140

ΕΡ8

3,164

,9491

140

Correlations

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Pearson Correlation

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΡ8

1

,091

Sig. (2-tailed)

ΕΡ8

,285

N

140

140

Pearson Correlation

,091

1

Sig. (2-tailed)

,285

N

140

140

Σύµφωνα µε τον συντελεστή Pearson (0,091) υπάρχει µικρή θετική συσχέτιση µεταξύ των
µεταβλητών, δηλαδή όσο µεγαλύτερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο αρτιότερη είναι και η
ενηµέρωση σχετικά µε θέµατα του περιβάλλοντος. Αυτό εξηγείται λογικά από το γεγονός ότι τα
άτοµα που έχουν υψηλό επίπεδο µόρφωσης αναζητούν µεγαλύτερη ενηµέρωση σε διάφορα θέµατα,
ένα από τα οποία είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
Από τους µέσους (Mean) των παραπάνω µεταβλητών διαπιστώνουµε ότι η εκπαίδευση των
περισσότερων είναι ανώτερη, (µέσος µ ≈ 3).
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•

Συσχέτιση «Ηλικίας» και «Ενδιαφέρον για την ρίψη των σκουπιδιών».
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΗΛΙΚΙΑ

1,207

,4567

140

ΕΡ10Α

3,207

1,7195

140

Correlations

ΗΛΙΚΙΑ

Pearson Correlation

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΡ10Α

1

-,156

Sig. (2-tailed)

ΕΡ10Α

,066

N

140

140

Pearson Correlation

-,156

1

Sig. (2-tailed)

,066

N

140

Παρατηρούµε ότι η συσχέτιση

140

«ηλικίας» και «αντίδρασή σχετικά µε την ρίψη των

σκουπιδιών», είναι αρνητική. Αυτό σηµαίνει ότι όσο αυξάνει η ηλικία, το ενδιαφέρον για την ρίψη
των απορριµµάτων γίνεται µικρότερο. Συνεπώς οι µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι έχουν λιγότερο
ενδιαφέρον ως προς τη διαχείριση των σκουπιδιών τους σε σχέση µε τους νέους, οι οποίοι πλέον
πρωτοστατούν στην προσπάθεια αλλαγής της υπάρχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης.
Ως προς τον µέσο της µεταβλητής « Ενδιαφέρον για την ρίψη των σκουπιδιών» παρατηρούµε ότι η
στάση των ερωτηθέντων είναι γενικά ουδέτερη.

•

Συσχέτιση «Ηλικίας» και «Προτίµησης σε σακούλες πλαστικές ή χάρτινες»
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΗΛΙΚΙΑ

1,207

,4567

140

ΕΡ10Γ

2,879

1,4811

140

Correlations

ΗΛΙΚΙΑ

Pearson Correlation

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΡ10Γ

1

-,122

Sig. (2-tailed)

ΕΡ10Γ

,151

N

140

140

Pearson Correlation

-,122

1

Sig. (2-tailed)

,151

N

140
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140

Από τον δείκτη Pearson παρατηρούµε ότι υπάρχει αρνητική µικρή συσχέτιση µεταξύ «ηλικίας»
και «επιλογής σακούλας πλαστικής αντί χάρτινης». Η αρνητική συσχέτιση υποδεικνύει, σε
συµφωνία µε την πιο πάνω µελέτη, ότι οι νεότεροι σε ηλικία άνθρωποι έχουν ευαισθησία όσον
αφορά θέµατα προστασίας.

•

Συσχέτιση «Ηλικίας» και «Μέσο ενηµέρωσης σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα –
Τηλεόραση».

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΗΛΙΚΙΑ

1,207

,4567

140

ΕΡ11Α

3,621

1,1218

140

Correlations

ΗΛΙΚΙΑ

Pearson Correlation

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΡ11Α

1

,042

Sig. (2-tailed)

ΕΡ11Α

,624

N

140

140

Pearson Correlation

,042

1

Sig. (2-tailed)

,624

N

140

140

Παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες, διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα
στην ηλικία των ερωτηθέντων και στην ενηµέρωσή τους από την τηλεόραση. Αυτό βέβαια
σηµαίνει είτε ότι ανεξαρτήτου ηλικίας ενηµερώνονται οι πολίτες από την τηλεόραση για θέµατα
του περιβάλλοντος, είτε δεν παρέχει η ίδια η τηλεόραση πληροφορίες για θέµατα που σχετίζονται
µε την οικολογία.

•

Συσχέτιση «Ηλικίας» και «Μέσο ενηµέρωσης σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα –
Ραδιόφωνο»

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΗΛΙΚΙΑ

1,207

,4567

140

ΕΡ11Β

2,721

1,2059

140

Correlations
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Descriptive Statistics

ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

Mean

Std. Deviation

N

1,207

,4567

140

Pearson Correlation

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΡ11Β

1

,119

Sig. (2-tailed)

ΕΡ11Β

,163

N

140

140

Pearson Correlation

,119

1

Sig. (2-tailed)

,163

N

140

140

Εδώ συµπεραίνουµε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ «ηλικίας» και «βαθµού ενηµέρωσης
από το ραδιόφωνο». Άρα όσο µεγαλύτερη η ηλικία, τόσο µεγαλύτερη η ενηµέρωση από το
ραδιόφωνο. Το παραπάνω είναι λογικό καθώς οι µικρότερες ηλικίες χρησιµοποιούν το ραδιόφωνο
ως µέσο ψυχαγωγίας και όχι ενηµέρωσης.

Και σε αυτή την περίπτωση ο µέσος µας µ= 2,72 φανερώνει ότι υπάρχει µικρή ενηµέρωση από το
ραδιόφωνο σχετικά µε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον.

•

Συσχέτιση «Ηλικίας» και «Μέσο ενηµέρωσης σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα ∆ιαδίκτυο»
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΗΛΙΚΙΑ

1,207

,4567

140

ΕΡ11Ε

3,443

1,2710

140

Correlations

ΗΛΙΚΙΑ

Pearson Correlation

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΡ11Ε

1

-,147

Sig. (2-tailed)

ΕΡ11Ε

,084

N

140

140

Pearson Correlation

-,147

1

Sig. (2-tailed)

,084

N

140

140

Τα συµπεράσµατα από αυτή την συσχέτιση είναι τα πιο προφανή χωρίς ουσιαστικά να
χρειάζεται η στατιστική ανάλυση για να τα συµπεράνουµε, καθώς η χρήση του ∆ιαδικτύου γίνεται
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σε πολύ µεγάλα ποσοστά από τις νεώτερες ηλικίες. Οι νέοι άλλωστε ενηµερώνονται για πολλά
θέµατα από το ιντερνέτ και το ίδιο κάνουν και στην περίπτωση της οικολογίας.

•

Συσχέτιση «Εκπαίδευσης» και «Μέσο ενηµέρωσης σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα –
τηλεόραση»
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

2,907

,6775

140

ΕΡ11Α

3,621

1,1218

140

Correlations

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Pearson Correlation

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΡ11Α

1

-,122

Sig. (2-tailed)

ΕΡ11Α

,150

N

140

140

Pearson Correlation

-,122

1

Sig. (2-tailed)

,150

N

140

140

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα σχετικά µε το βαθµό συσχέτισης ή
µη του «εκπαιδευτικού υπόβαθρου» µε την «τηλεόραση ως µέσο ενηµέρωσης σχετικά µε το
περιβάλλον» , διαπιστώνουµε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση. Αυτό σηµαίνει ότι όσο χαµηλότερο
είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης τόσο περισσότερο χρησιµοποιείται η τηλεόραση ως µέσο
ενηµέρωσης.

•

Συσχέτιση «Εκπαίδευσης» και «Μέσο ενηµέρωσης σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα ραδιόφωνο».

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

2,907

,6775

140

ΕΡ11Β

2,721

1,2059

140

Correlations

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Pearson Correlation

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΡ11Β

1

-,094

Sig. (2-tailed)

ΕΡ11Β

,272

N

140

140

Pearson Correlation

-,094

1

Sig. (2-tailed)

,272
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Descriptive Statistics

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Mean

Std. Deviation

N

2,907

,6775

140

N

140

140

Και στην περίπτωση του ραδιοφώνου υπάρχει µια αρνητική συσχέτιση, που σηµαίνει ότι
όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης των συµµετεχόντων στην έρευνα τόσο
περισσότερο χρησιµοποιούν το ραδιόφωνο ως µέσο ενηµέρωσης.
Πάντως όπως φαίνεται και από τον µέσο µ = 2,72 , το ραδιόφωνο ο δεν αποτελεί βασικό µέσο
ενηµέρωσης σχετικά µε το περιβάλλον.

•

Συσχέτιση «Εκπαίδευσης» καιν «Μέσο ενηµέρωσης σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα περιοδικός τύπος».
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

2,907

,6775

140

ΕΡ11Γ

3,293

1,2552

140

Correlations

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Pearson Correlation

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΡ11Γ

1

,032

Sig. (2-tailed)

ΕΡ11Γ

,706

N

140

140

Pearson Correlation

,032

1

Sig. (2-tailed)

,706

N

140

140

Μεταξύ των δυο αυτών στοιχείων δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου συσχέτιση, γεγονός που
αποδεικνύει ότι δεν παίζει ρόλο η εκπαίδευση στο αν θα επιλέξει κάποιος να ενηµερωθεί για το
περιβάλλον από τον περιοδικό τύπο.
Κλείνοντας την έρευνα θα πρέπει να σταθούµε σε ένα τελευταίο στοιχείο µελέτης που είναι
τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία επιλέγουν προϊόντα για αγορά οι ερωτηθέντες. Από το γράφηµα
που ακολουθεί εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19%

ΑΛΛΟ
4%
ΤΙΜΗ
29%

ΤΙΜΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΚΑ
ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΑ
18%

ΑΛΛΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
30%

Γράφηµα 10: Κριτήρια επιλογής προϊόντος

•

Με βάση τα στοιχεία οι ερωτηθέντες επιλέγουν προϊόντα κυρίως ανάλογα µε την ποιότητα
(30%), σχεδόν µαζί και ανάλογα µε την τιµή (29%), ενώ έπονται η φιλικότητα προς το
περιβάλλον (19%) και η µάρκα µε σχεδόν ίδιο ποσοστό (18%). Ένα 4% µόνο είναι κάποιο
άλλο προσωπικό τους κριτήριο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το µεγάλο ποσοστό της
φιλικότητας προς το περιβάλλον, ως κριτηρίου επιλογής προϊόντων, ποσοστό σχεδόν ίδιο µε
αυτό της επιλογής µε βάση τη µάρκα. Είναι γεγονός και αντικατοπτρίζεται και από το
αποτέλεσµα αυτής της ερώτησης, ότι ο Έλληνας καταναλωτής µε τον καιρό στρέφεται προς
την οικολογία και µάλιστα εµπράκτως.

Αντί επιλόγου

Ανακεφαλαιώνοντας όλη την παραπάνω ανάλυση αλλά και την έρευνα, αξίζει να
σηµειώσουµε ότι εδώ και χρόνια στο εξωτερικό έχει ξεκινήσει ένα ολόκληρο κίνηµα και µια
προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος που στηρίζεται µάλιστα σε µια γενικότερη φιλοσοφία
ζωής. Πολύ πρόσφατα και µε τη βοήθεια της Ε.Ε. ξεκίνησαν και στην Ελλάδα οι ενέργειες, που θα
βοηθήσουν το περιβάλλον να διασωθεί. Οι επαγγελµατικές ευκαιρίες από την παραπάνω στροφή
προς το περιβάλλον είναι πολλές και ήδη έχει δηµιουργηθεί χώρος στην αγορά για «πράσινη
επιχειρηµατικότητα». Το green marketing αποτελεί µέρος της παραπάνω επιχειρηµατικής ευκαιρίας
και µάλιστα είναι βασικό συστατικό αυτής της προσπάθειας.
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Από την παραπάνω έρευνα προκύπτει το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού
ασχολείται µε τα θέµατα του περιβάλλοντος, το µεγαλύτερο όµως τηρεί ακόµη ουδέτερη στάση. Οι
περισσότεροι µε βάση τα στοιχεία, ενηµερώνονται από το ∆ιαδίκτυο για θέµατα που άπτονται του
περιβάλλοντος και λιγότερο από άλλα µέσα όπως είναι η τηλεόραση. Παρατηρεί κανείς γενικότερα
ότι κριτήρια όπως η ηλικία και η εκπαίδευση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενασχόληση ή
όχι του ατόµου µε θέµατα πιο ουσιαστικά, όπως είναι η οικολογία και φυσικά η ενηµέρωση για
τέτοιου είδους θέµατα. Και βέβαια είναι άξιο λόγου το γεγονός της επιλογής προϊόντων µε βάση τη
φιλικότητα προς το περιβάλλον , κάτι το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ
ελπιδοφόρο για το µέλλον.
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Παράρτηµα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φύλο:
Άνδρας

Γυναίκα

Ηλικία :
19-24

25-50

50+

Τόπος διαμονής:
Κέντρο

Ανατολικά

Δυτικά

Λύκειο

Ανώτερη

Άλλο

Εκπαίδευση:
Προλυκειακή

Ανώτατη

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Πώς χαρακτηρίζετε την περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης μας σήμερα;
Κλίμακα από το 1 έως το 6
Πολύ κακή (1), Κακή(2), Ούτε καλή, ούτε κακή (3), Καλή(4), Πολύ καλή (5), Δεν ξέρω (6)

2. Σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω φαινόμενα απειλούν τον πλανήτη μας;
Κλίμακα από το 1 έως 6
Σε πολύ μικρό βαθμό (1), Σε μικρό βαθμό (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Σε μεγάλο βαθμό (4), Σε πολύ μεγάλο βαθμό (5),
Δεν ξέρω (6)

α. Ατμοσφαιρική ρύπανση
β. Ρύπανση των υδάτων
γ. Ρύπανση του εδάφους
δ. Ηχητική ρύπανση

73

3. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω ευθύνονται για την καταστροφή του περιβάλλοντος;
Κλίμακα από το 1 έως το 6
Σε πολύ μικρό βαθμό (1), Σε μικρό βαθμό (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Σε μεγάλο βαθμό (4), Σε πολύ μεγάλο βαθμό (5),
Δεν ξέρω (6)

α. Ανεξέλεγκτες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από εργοστάσια.
β. Απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα.
γ. Αύξηση οικιακών σκουπιδιών & λοιπών απορριμμάτων.
δ. Χρήση χημικών, αποβλήτων ατομικής ενέργειας, κτλ.
ε. Χρήση προϊόντων με προωθητικά αέρια (π.χ. λακ,σπρέι.)
στ. Ανεξέλεγκτες εκπομπές καυσαερίων αυτοκινήτων & ρύπων από τη χρήση A/C.

4. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συμβολή των παρακάτω για την προστασία του περιβάλλοντος;
Κλίμακα από το 1 έως το 6
Σε πολύ μικρό βαθμό (1), Σε μικρό βαθμό (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Σε μεγάλο βαθμό (4), Σε πολύ μεγάλο βαθμό (5),
Δεν ξέρω (6)

α. Πολιτεία, Δήμοι, κτλ.
β. Επιχειρήσεις
γ. Οικολογικές οργανώσεις
δ. Άτομο

5. Πόσο αποτελεσματικά θεωρείτε ότι είναι τα παρακάτω μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία για την
προστασία το περιβάλλοντος;
Κλίμακα από το 1 έως το 6
Καθόλου (1), Λίγο (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Πολύ (4), Πάρα πολύ (5) , Δεν ξέρω (6)

α. Έλεγχος της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβάλλον
β. Λήψη νομοθετικών μέτρων
γ. Κίνητρα και επιδοτήσεις
δ. Επιβολή προστίμων
ε. Διαφημιστικές καμπάνιες
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6. Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε ότι είναι οι παρακάτω ενέργειες των επιχειρήσεων για την
προστασία του περιβάλλοντος;
Κλίμακα από το 1 έως το 6
Καθόλου (1), Λίγο (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Πολύ (4), Πάρα πολύ (5) , Δεν ξέρω (6)

α. Εφαρμογή οικολογικών μεθόδων παραγωγής.
β. Παραγωγή οικολογικών προϊόντων.
γ. Επιχορήγηση οικολογικών προγραμμάτων (π.χ.ανακύκλωση).
δ. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ε. Εφαρμογή βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων.

7. Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε ότι είναι οι παρακάτω μορφές ατομικής δραστηριότητας για την
προστασία του περιβάλλοντος;
Κλίμακα από το 1 έως το 6
Καθόλου (1), Λίγο (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Πολύ (4), Πάρα πολύ (5) , Δεν ξέρω (6)

α. Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης
β. Συμμετοχή σε οικολογικές οργανώσεις
γ. Αγορά οικολογικών προϊόντων
δ. Επηρεασμός άλλων ατόμων προς οικολογικότερη συμπεριφορά

8. Πόσο ενημερωμένος/η πιστεύετε ότι είστε σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος;
Κλίμακα από το 1 έως το 5
Καθόλου (1), Λίγο (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Πολύ (4), Πάρα πολύ (5) ,

9. Ποιες από τις παρακάτω οικολογικές ομάδες γνωρίζετε;
Greenpeace
WWF
Αρκτούρος
Προστάτες του περιβάλλοντος
Καμία
Άλλη ........................
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10. Δηλώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:
Κλίμακα από το 1 έως το 6
Καθόλου (1), Λίγο (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Πολύ (4), Πάρα πολύ (5) , Δεν ξέρω (6)

α. Δεν με ενδιαφέρει που πετάω τα σκουπίδια μου
β. Αναζητώ οικολογικά προϊόντα
γ. Προτιμώ πλαστικές από τις χάρτινες σακούλες
δ. Προβληματίζομαι για την καταστροφή του περιβάλλοντος

11. Σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ενημερώνομαι από:
Κλίμακα από το 1 έως το 5
Καθόλου (1), Λίγο (2), Ούτε λίγο ούτε πολύ (3), Πολύ (4), Πάρα πολύ (5)

α. Τηλεόραση
β. Ραδιόφωνο
γ. Εφημερίδες-Περιοδικά
δ. Φυλλάδια οικολογικών οργανώσεων
ε. Διαδίκτυο

12. Κατανείμετε 100 βαθμούς στα παρακάτω κριτήρια που θα σας επηρέαζαν για την αγορά
προϊόντων ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους:
Τιμή

............

Ποιότητα

............

Μάρκα

............

Φιλικότητα προς το περιβάλλον
Άλλο

............

Σύνολο

............

............
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