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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την πράσινη επιχειρηματικότητα και
πως μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγράψουμε την αειφόρο ανάπτυξη και τις αρχές που τη
διέπουν σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία και στην συνέχεια
την πράσινη επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα για την επίτευξη μιας
βιώσιμης κοινωνίας. Στο ίδιο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις κατηγορίες των πράσινων
επιχειρηματιών και πως εξελίχθηκε η πράσινη επιχειρηματικότητα έως σήμερα. Στο
δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις δράσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με μια σειρά νομοθετημάτων έδωσαν τις κατευθύνσεις για
μια πράσινη κοινωνία και θα περιγράψουμε ορισμένες ρυθμιστικές αρχές και
καθοριστικής

σημασίας

νομικά

πλαίσια

που

διαμόρφωσαν

την

πράσινη

επιχειρηματικότητα. Στην ίδια γραμμή, αρκετοί διεθνείς οργανισμοί έχουν συνεισφέρει
στην γνωστοποίηση της ανάγκης για παγκόσμια αλλαγή πάνω σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι την τάση αυτή. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα εστιάσουμε
στην πράσινη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα που έχει κάνει αξιόλογα βήματα στον
κλάδο της βιολογικής καλλιέργειας και στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
κυρίως αιολικής και ηλιακής. Επιπλέον έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες στην διαχείριση
απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε
επιχειρήσεις που ακολούθησαν πράσινες πρακτικές στην Ελλάδα και Διεθνώς και στο
πέμπτο κεφάλαιο θα περιγράψουμε πως η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να
αποτελέσει μέσο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του περιβάλλοντος σαν ευκαιρίες και μέσα από την
εφαρμογή πράσινων πρακτικών μπορούν να καταφέρουν χαμηλότερα κόστη, καλύτερη
φήμη λόγω περιβαλλοντικής ευαισθησίας και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στην αγορά.
Η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής πρόκλησης απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από
τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις και είναι αναγκαίο να γίνει διάχυση της γνώσης και
της εμπειρίας, ώστε να ωφεληθούν όλοι στην κοινωνία.
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1
Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά θα αναφερθούμε την αειφόρο ανάπτυξη και στις αρχές
που τη διέπουν. Στην συνέχεια θα περιγράφουμε την πράσινη επιχειρηματικότητα, που
αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διαμόρφωση αειφόρου ανάπτυξης και θα αναφερθούμε
στους κλάδους που δραστηριοποιούνται οι πράσινοι επιχειρηματίες. Ακολούθως
παρουσιάζονται οι κατηγορίες των πράσινων επιχειρηματιών και το κεφάλαιο
ολοκληρώνεται με μια σύντομη αναφορά στην ιστορία εμφάνισης της πράσινης
επιχειρηματικότητας.

1.1 Αειφόρος ανάπτυξη
Σύμφωνα με την αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον και την
ανάπτυξη, η βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη είναι ‘’μια διαδικασία αλλαγής, κατά την
οποία η εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και οι
θεσμοί βρίσκονται όλα σε αρμονία, έτσι ώστε να ενισχύονται οι τρέχουσες και
μελλοντικές δυνατότητες για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών και προσδοκιών’’.
(Our Common Future, European Commission). Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τρείς
συνιστώσες, οικονομική,

κοινωνική και περιβαλλοντική, οι οποίες συνυφαίνονται,

αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. Τα ζητήματα που αφορούν την αειφόρο
ανάπτυξη σχετίζονται με τις τρεις αυτές συνιστώσες. Περιβαλλοντικά ζητήματα
αποτελούν η παραγωγή ενέργειας, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η ρύπανση στην
ατμόσφαιρα και στα ύδατα, τα στερεά απορρίμματα και η διαχείρισή τους, η συρρίκνωση
της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή και η ερημοποίηση, Η κοινωνική διάσταση
εξετάζει ζητήματα δημοκρατίας, ειρήνης, κοινωνικής ευημερίας και δικαιοσύνης,
υπερπληθυσμού, υγείας, πολιτισμού, ισότητας φύλων, ενώ τα οικονομικά ζητήματα
εξετάζουν μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, γεωργίας, παραγωγής τροφίμων και
δίκαιο εμπόριο. Όλα τα προηγούμενα ζητήματα συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται γι’
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αυτό η αειφόρος ανάπτυξη επιστρατεύει πολλαπλές, σύνθετες οδούς και διαδικασίες που
οδηγούν στην επίτευξη της αειφορίας. Ανάμεσα στις αρχές που διέπουν την αειφόρο
ανάπτυξη συμπεριλαμβάνεται:
-Το δικαίωμα του ανθρώπου για μα υγιή και παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη φύση
-Το ισότιμο δικαίωμα ανάπτυξης ανάμεσα στις παρούσες και μελλοντικές γενεές
-Η εξαφάνιση της φτώχειας και η γεφύρωση των μεγάλων διαφορών στην ποιότητα
ζωής που παρατηρούνται στον κόσμο.
-Η προστασία του περιβάλλοντος ως άρρηκτο μέρος της συνολικής διαδικασίας της
ανάπτυξης
-Η ανάληψη διεθνών δράσεων για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, οι οποίες να
ανταποκρίνονται στα συμφέροντα και τις ανάγκες όλων των χωρών
-Η επίτευξη υψηλών προδιαγραφών ποιότητας ζωής, μέσα από συλλογικές δράσεις
όλων των χωρών για τη μείωση και εξάλειψη μη αειφορικών μοτίβων παραγωγής και
κατανάλωσης
-Ο ρόλος των γυναικών στη διαχείριση και την ανάπτυξη
-Η σημασία της ειρήνης στην ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

1.2 Πράσινη επιχειρηματικότητα
Η επιχειρηματικότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ στην καθημερινή
γλώσσα και στις πολιτικές δηλώσεις και αυτό συμβαίνει γιατί η οικονομική ανάπτυξη
της χώρας συνδέεται άμεσα και εξαρτάται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η
επιχειρηματικότητα εμφανίζεται όταν άτομα εντοπίζουν προβλήματα, ανάγκες ή
επιθυμίες, τα οποία προσπαθούν να ικανοποιήσουν. Οι επιχειρηματίες αναζητούν
καινοτομίες και νέες ευκαιρίες για τις κοινωνίες στις οποίες ανήκουν, συλλαμβάνουν μια
ιδέα και παίρνουν το ρίσκο να τη φέρουν στην οικονομική πραγματικότητα. (Schaper,
2002). Η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες που έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
-Άριστο τρόπο οργάνωσης και συνδυασμού των συντελεστών παραγωγής για τη
δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών
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-Εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών, καθώς και της δημιουργικής μίμησης
κάθε πρωτοποριακής και επιχειρηματικής προσπάθειας
-Ρίσκο
-Εκφράζουν την ικανότητα κάποιου να διαβλέπει, να αναγνωρίζει και να
αξιοποιεί τις ευκαιρίες κέρδους που δημιουργούνται στην αγορά
Όταν

μιλάμε

για

πράσινη

επιχειρηματικότητα

αναφερόμαστε

στην

επιχειρηματικότητα που έχει σκοπό να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση που οδηγεί στη
δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, υιοθετώντας διαδικασίες και παράγοντας προϊόντα
που δεν επηρεάζουν το περιβάλλον. Επίσης ο όρος ‘πράσινη’’ μπορεί να αποδοθεί σε μια
επιχείρηση που έχει κάνει κινήσεις που αφορούν τις διαδικασίες της και την παραγωγή
προϊόντων με σκοπό να μειώσει τις επιπτώσεις της προς το περιβάλλον. (Schaper, 2010)
Η πράσινη επιχειρηματικότητα εστιάζεται στην κάλυψη δύο βασικών αναγκών, στην
ποιότητα της ζωής, στη διατήρηση και στην ήπια αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
Συγκεντρωτικά, η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι η οικονομική δραστηριότητα, της
οποίας τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι μέθοδοι παραγωγής έχουν θετικό αποτέλεσμα στο
περιβάλλον. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να είναι:
Προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας, η κατανάλωση των οποίων οδηγεί στην
αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, μειώνοντας την επίδραση προς το
περιβάλλον
Εξισορρόπηση οικολογικών και οικονομικών στόχων της εταιρείας
Εισαγωγή καινοτόμων οικολογικών λύσεων σε προβλήματα που συνδέονται με
την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών
Ανάπτυξη επιχειρησιακών μοντέλων που όταν εφαρμοστούν μπορεί να
οδηγήσουν σε βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον
Εύρεση νέων πιθανοτήτων ζήτησης στην αγορά, που συνδέονται με την νέα τάση
για οικολογική ζωή. (Gevrenova, 2015)
Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας στον οποίο δραστηριοποιούνται
αυτοδιοικήσεις, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί και οργανώσεις καταναλωτών.
Επίσης, τα πανεπιστήμια και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ανήκουν σε μια άλλη
κατηγορία

πράσινων

επιχειρηματιών.

Η

πιο

κρίσιμη

κατηγορία

πράσινων

επιχειρηματιών είναι οι ιδιώτες, οι νέοι επιχειρηματίες που αναζητούν έξυπνες
καινοτόμες ιδέες, νέα προϊόντα που να καλύπτουν την καταναλωτική ζήτηση και να
εκπληρώνουν τους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης. (Ζήσης, 2003)
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Η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν επιχειρησιακό κλάδο μεγάλου εύρους
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες των πράσινων επιχειρήσεων μπορούν να καλύψουν
όλους τους τομείς της οικονομίας από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή. Τα βιολογικά
προϊόντα στον πρωτογενή τομέα είναι το πιο διευρυμένο πεδίο δραστηριότητας, Η
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και της φύσης αποτελούν επίσης ένα πεδίο
πράσινης επιχειρηματικότητας. Η αντιρρύπανση και η ανακύκλωση αποβλήτων με
κατάλληλη επεξεργασία με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες απασχολεί τις
πράσινες επιχειρήσεις ιδιαιτέρως και γίνεται συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των
τεχνολογιών τους. Ένα άλλο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι πράσινες
επιχειρήσεις είναι αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εξοικονόμηση
ενέργειας στα κτίριο. (Ζήσης, 2003). Επίσης, ο οικοτουρισμός, οι πράσινες μεταφορές
και η πράσινη χημεία αποτελούν τομείς πράσινης επιχειρηματικότητας.

1.3 Τυπολογία πράσινης επιχειρηματικότητας
Οι διάφορες μορφές πράσινης επιχειρηματικότητας μπορούν να χωριστούν σε
κατηγορίες. Αυτή η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση ορισμένα κριτήρια. Το πρώτο
λαμβάνει υπόψη το βαθμό με τον οποίο η επιχείρηση ενσωματώνει περιβαλλοντικά
θέματα στη επιχειρηματική της δράση. Δηλαδή, διαχωρίζονται σε επιχειρηματικές
δράσεις με οικονομικό προσανατολισμό που εφαρμόζουν τις ελάχιστες δυνατές
περιβαλλοντικές πρακτικές και αυτές με περιβαλλοντικό προσανατολισμό που έχουν
βασιστεί σε αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Το δεύτερο κριτήριο βασίζεται στις κινητήριες
δυνάμεις της πράσινης επιχειρηματικότητας. Δηλαδή στις επιρροές που οδηγούν έναν
επιχειρηματία να ασχοληθεί με μία πράσινη επιχείρηση και μπορεί να προέρχονται από
το εξωτερικό περιβάλλον και από το εσωτερικό της επιχείρησης. Στο εξωτερικό
περιβάλλον, που χαρακτηρίζονται ως ‘‘hard structural influences’’ περιλαμβάνονται οι
νομοθετικοί περιορισμοί, τα οικονομικά κίνητρα, το είδος της αγορά και στο εσωτερικό
‘’soft structural influences’’ περιλαμβάνονται οι επιρροές από φίλους, οικογένεια,
προσωπικά δίκτυα ή παλαιότερες εμπειρίες του επιχειρηματία. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη
τα παραπάνω η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να πάρει τις εξής μορφές:
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Διάγραμμα 1:Τυπολογία πράσινων επιχειρήσεων

(πηγή Walley and Taylor, 2002)

Ο κάθετος άξονας αφορά το πρώτο κριτήριο που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή
πόσο η επιχείρηση εστιάζει στην βιώσιμη ανάπτυξη και ο οριζόντιος αναφέρεται στο στις
κινητήριες δυνάμεις από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
Innovative opportunist/ Ευκαιριακή
Αναφέρεται σε περιβαλλοντικές δράσεις με στόχο κυρίως οικονομικά οφέλη μέσω της
εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτές οι
ευκαιρίες απορρέουν από την αγορά, όπως αυξημένη ζήτηση σε πράσινα προϊόντα και
υπηρεσίες, τη νομοθεσία κ.ά.
Visionary champion/ Όραμα, ηγεσία
Αναφέρεται σε δράσεις με περιβαλλοντικό προσανατολισμό που πηγάζουν από ελλείψεις
του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτή η κατηγορία πράσινων επιχειρήσεων έχουν την
τάση να αλλάζουν το υφιστάμενο επιχειρηματικό τοπίο. Κυρίαρχο στοιχείο είναι το
περιβαλλοντικό όραμα του επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην αιχμή και η
υλοποίηση του οράματός του προϋποθέτει σημαντικές δομικές αλλαγές.
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Ethical Maverick/ Ηθική
Αφορά δράσεις με περιβαλλοντικό προσανατολισμό διαμορφωμένες από τις προσωπικές
αξίες και την επιρροή του προσωπικού δικτύου του επιχειρηματία. Δεν λαμβάνουν υπόψη
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος
Ad hoc enviropreneur / Κατά περίπτωση:
Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε επιχειρηματικές δράσεις που εστιάζουν περισσότερο
στα οικονομικά κίνητρα και λιγότερο στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τέλος, ισχυρή είναι
η επιρροή από το προσωπικό δίκτυο του επιχειρηματία. (Walley and Taylor, 2002)

1.4 Η ιστορία της πράσινης επιχειρηματικότητας
Α Φάση:
Η πράσινη επιχειρηματικότητα εμφανίστηκε από τους πρώτους πολιτισμούς που είχαν
στενή επαφή με τη φύση. Όλες οι δραστηριότητες των πολιτισμών αυτών ήταν σε
συνεργασία με τη φύση και λειτουργούσαν αειφορικά.
Β Φάση:
Η δεύτερη φάση εμφανίστηκε πιο οργανωμένα αρχίζοντας από την περίοδο του
Αριστοτέλη, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πρώτη συστηματική παρακολούθηση των ειδών
της πανίδας στον ζωολογικό του κήπο. Στη φάση αυτή παρατηρούμε τις πρώτες
συστηματικές προσπάθειες περίθαλψης ζώων και επίσης ένα σεβασμό προς τη φύση, ο
οποίος εκφράζεται ακόμη και στη φάση της συγκομιδής των καρπών για να υπάρχει
προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας. Χαρακτηρίστηκες περιπτώσεις είναι τα
διατάγματα που εξέδιδε στην Ινδία ο Αυτοκράτορας Ασόκα για την προστασία των ζώων,
αρδευτικό σύστημα που κατασκευάστηκε στη Μεσοποταμία και προχωράμε στην αρχαία
Ρώμη με τα μεγαλύτερο αποχετευτικό έργο της αρχαιότητας το ‘’cloaca maxima’’ και
στον Μεσαίωνα με τα προβλήματα ρύπανσης λόγω πυκνοκατοικήσεις στις πόλεις, όπου
έγιναν οι πρώτες απόπειρες συστηματικής προστασίας του περιβάλλοντος. Σε αυτή τη
φάση άρχισαν να αναπτύσσονται οι πρώτες περιβαλλοντικές αρχές.
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Γ Φάση:
Η Τρίτη φάση ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα, όμως εκφράστηκε βασικά στον 20ο αιώνα
στις ΗΠΑ επί προεδρίας του Θεοδώρου Ρούσβελτ. Ο Ρούσβελτ εγκαθίδρυσε την πρώτη
επιτροπή της φύσης το 1908 και εγκαινίασε το Πρόγραμμα του Τενεσή, όπου υπάρχει
μια απόπειρα αειφορικής ρύθμισης. Την ίδια εποχή διαμορφώνονται και οι πρώτοι θεσμοί
προστασίας της εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος (νόμος Perkins). Η πράσινη
επιχειρηματικότητα και η απασχόληση αναπτύσσεται πιο καθοριστικά στην εποχή του
New Deal μετά το κραχ, επί εποχής Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Σε μια απόπειρα να
αντιμετωπιστεί η ανεργία και η ύφεση υπήρξε μια ένταση πρόσληψης προσωπικού και
μια διάχυση κεφαλαίων παροχής υπηρεσιών προς τον έλεγχο της ρύπανσης του
περιβάλλοντος. To 1962 εκδόθηκε το βιβλίο ‘’Η Σιωπηλή Άνοιξη’’ της R. Carson
δείχνοντας τις επιπτώσεις του καταναλωτισμού του ανθρώπου στο περιβάλλον. Ο Τζ.
Ρωλς εισήγαγε ακολούθως την Θεωρία της Ισότητας των Γενεών και έτσι
αναγνωρίζονται τα περιβαλλοντικά ζητήματα ως διαγενειακά πεδία δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων. Επίσης ο Nash στη Θεωρία των Παιγνίων δείχνει τον κίνδυνο των
ανταγωνιστικών παιγνίων της οικονομίας για τη φύση. Διαμορφώνεται έτσι ένα
παγκόσμιο σκηνικό για την προστασία του περιβάλλοντος. (Ζήσης, 2003)

Δ Φάση:
Η τέταρτη φάση ξεκινά από την μεταπολεμική περίοδο και φτάνει έως σήμερα. Έχουμε
την έκθεση Μπρούτλαντ το 1983 και τη δημοσίευση σε βιβλίο με τίτλο ‘’Our common
Future’’. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται πρώτη φορά ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη.
Ακολούθησε η συνάντηση κορυφής περιβαλλοντικών θεμάτων στο Ρίο το 1992, όπου
οριστικά η ανθρωπότητα αναγνώρισε τους μεγάλους κινδύνους που απειλούν τον
πλανήτη μας. Η εξέλιξη αυτή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με τη
συνολική ρύθμιση της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και με την ανάδειξη
προστατευόμενων περιοχών μέσα από διεθνής συνθήκες που θα αναλυθούν στο επόμενο
κεφάλαιο.
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2
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Διεθνές Νομικό Πλαίσιο-Τάσεις για ΠΕ

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καίριο ζήτημα και αποτελεί πλέον
προτεραιότητα

της

ευρωπαϊκής

και

παγκόσμιας

πολιτικής.

Η

πράσινη

επιχειρηματικότητα αποτελεί τη σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα που ενσωματώνει
πρακτικές ευνοϊκές προς το περιβάλλον, λαμβάνοντας την περιβαλλοντική διάσταση ως
ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο. Ο ΟΗΕ και η Ευρώπη έχουν δραστηριοποιηθεί προς την
προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών με μια σειρά νομοθετικών πλαισίων και
οδηγιών δίνοντας κατευθύνσεις για μια πράσινη κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά έχουμε και
τους Διεθνείς οργανισμούς που ενισχύουν και προωθούν την τάση αυτή.

2.1 ΟΗΕ και ΕΕ
2.1.1 H Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
Η αλλαγή του κλίματος έχει εμφανή αποτελέσματα στην ζωή μας. Η αύξηση της
θερμοκρασίας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η τήξη των πολικών παγετών, η
συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμυρών είναι ενδείξεις που μας υποδεικνύον την
ανάγκη για δράση. Η αφετηρία για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν τo 1972 στην
Στοκχόλμη, όπου πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον
Άνθρωπο και το Περιβάλλον που στόχο είχε να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τους
λαούς όλου του κόσμου στη διατήρηση και ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος.
Ακολούθως, το 1975 οι Μεσογειακές χώρες και η Ευρωπαϊκή κοινότητα υιοθέτησαν το
Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (Mediterranean Action Plan) υπό την αιγίδα του
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προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση και
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου από τη ρύπανση, καθώς και για
τη διασφάλιση των φυσικών πόρων της. (UNEP, 2016)
2.1.2 Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή
Η Σύμβαση - Πλαίσιο των Η.Ε. για τις κλιματικές αλλαγές υπεγράφη από 154 χώρες
και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου
Κορυφής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η σύμβαση αυτή δεν έθεσε νομικά
δεσμευτικές υποχρεώσεις αλλά έθεσε τις γενικές αρχές και τη διαδικασία για μετέπειτα
υιοθέτηση δεσμεύσεων. Για όλα τα κράτη μέλη προβλέπει την ανάπτυξη, την ενημέρωση
και τακτική δημοσιοποίηση εθνικών απογραφών των ανθρωπογενών εκπομπών, τη
δημοσίευση, αναθεώρηση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση
κλιματικών αλλαγών και την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων με στόχο την επαναφορά
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα του 1990. (YPEKA)
2.1.3 Το Πρωτόκολλο του Κιότο
Συμφωνία σταθμό στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του
περιβάλλοντος ήταν το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο υπέγραψαν όλα τα κράτη μέλη
της ΕΕ το 1998. Συμφωνά με αυτό, η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να
μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% για την περίοδο 2008-2012 σε
σύγκριση με τις τιμές του 1990. Τα αναπτυγμένα κράτη δεσμευτήκαν να μειώσουν τις
συνολικές τους εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο υποξείδιο του αζώτου,
φθοριομένους υδρογονάνθρακες και εξαφθοριούχο θείο κατά τουλάχιστον 5%, ενώ για
τις αναπτυσσόμενες δεν τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι. Ανάμεσα στα μέτρα ήταν η
υιοθέτηση πολιτικών μέτρων για την επίτευξη του στόχου σύμφωνα με τις εθνικές
συνθήκες κάθε κράτους και ένα αυστηρό καθεστώς συμμόρφωσης. (ΥΠΕΚΑ)
2.1.4 Σχέδιο δράσης ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά της έχει σχεδιάσει μια στρατηγική προστασίας
του περιβάλλοντος με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κλιματική αλλαγή και ενεργειακή πολιτική με
στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση της ενεργειακής
ασφάλειας της ΕΕ. Έχει θέσει καθοριστικής σημασίας στόχους για την πρόληψη της
κλιματικής αλλαγής για το 2020 (γνωστοί ως στόχοι 20-20-20):
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-

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990

-

Άντληση του 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

-

Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα
προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Ως μακροπρόθεσμος στόχος, μέχρι το 2050 η Ε.Ε. στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές
κατά 80-95% σε σύγκριση με το 1990.
Οι παραπάνω στόχοι επιδιώκονται από την Ε.Ε. μέσω ενός συνδυασμού
χρηματοδοτικών ενισχύσεων και νομοθετημάτων. Από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το
διάστημα 2014-2020 (180 δισ.ευρώ) το 20% δαπανείται για την προστασία του κλίματος.
Επίσης, η ΕΕ από την πώληση πιστοποιητικών εκπομπών χρηματοδοτεί έργα επίδειξης
σχετικά με την επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τον Ιανουάριο του 2008 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δεσμευτική νομοθεσία για την υλοποίηση των στόχων:
-

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, το οποίο αποτελεί ένα βασικό
εργαλείο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον βιομηχανικό
κλάδο (Οδηγία 2009/29/ΕΚ )

-

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου. (απόφαση 406/2009/ΕΚ )

-

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να στηρίξουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(Οδηγία 2009/28/ΕΚ )

-

Προώθηση της ανάπτυξης και την ασφαλή χρήση της δέσμευσης και
αποθήκευσης άνθρακα. (Οδηγία 2009/31/ΕΚ)

-

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω του σχεδίου δράσης για την
ενεργειακή απόδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πιο πρόσφατα το Δεκέμβριο του 2015 αντιπροσωπίες όλων των χωρών του ΟΗΕ
συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι για να συμμετάσχουν στην κρίσιμη 21η Διάσκεψη των ΗΕ
για την κλιματική αλλαγή. (Paris Climate conference COP21). Λόγος της συγκέντρωσης
ήταν η περάτωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (2012) και η ανάγκη για συμφωνία
υιοθέτησης μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα που θα τεθεί σε ισχύ από το
2020. (YPEKA, 2015)
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2.3 Ρυθμιστικές αρχές και καθοριστικής σημασίας Νομικά πλαίσια

2.2.1 Περιβαλλοντική φορολογία και ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων

Οι κυβερνήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζοντας τις
επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, έχουν θεσπίσει ρυθμιστικά
πλαίσια για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο στόχος είναι να περιορίσουν έτσι τις
επιβλαβείς συνέπειες προς το περιβάλλον και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα συνετής
και φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Παραδείγματα τέτοιων
νομοθεσιών

είναι η περιβαλλοντική φορολογία, η ολοκληρωμένη πολιτική και η

οικολογική σήμανση των προϊόντων. (Cekanavicius, 2014)
Σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία έχουν δημιουργηθεί περιβαλλοντικοί
φόροι που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα αποδοτικό εργαλείο για να
επιτευχθεί η περιβαλλοντική πολιτική και αφορούν τις μεταφορές, την μόλυνση του
αέρα, την ενέργεια και τα ορυκτέλαια. Οι φόροι έχουν δημιουργηθεί για να βελτιώσουν
την ενεργειακή απόδοση σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των
μεταφορών και των νοικοκυριών. (International Labour Organization)
Η ολοκληρωμένη πολιτική των προϊόντων είναι ένα εργαλείο για την
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης

που προκύπτει από τη χρήση,

διάθεση ή την κατασκευή των προϊόντων. Περιλαμβάνει ορισμένες απαγορεύσεις
ουσιών, κανονισμούς για το σχεδιασμό προϊόντων και την περιβαλλοντική σήμανση
όπως το οικολογικό σήμα της ΕΕ που απονέμεται σε προϊόντα με μειωμένη επίπτωση
στο περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. (Cekanavicius, 2014)

2.2.2 Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών

Στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους
οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:
-

Τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την διατήρηση άγριων πτηνών (Οδηγία
79/409/EK)

-

Τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) (YPEKA, 2015)
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To Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 26000 προστατευόμενες φυσικές περιοχές και
καλύπτει σχεδόν το 20% της έκτασης της ΕΕ. Στις περιοχές αυτές, οι βιώσιμες
ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να συνυπάρχουν με σπάνια και ευάλωτα είδη και
ενδιαιτήματα.( Europa.eu, περιβάλλον, 2016)

2.2.3 Διαχείριση αποβλήτων

Το 2005 τέθηκε σε ισχύ για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ η Οδηγία για την
Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής
ζημιάς, όπου ο κάθε φορέας εκμετάλλευσης που θα προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά θα
είναι οικονομικά υπεύθυνος (Ο ρυπαίνων πληρώνει) (Χόνδρου, 2005)
Από τη 12η Δεκεμβρίου το 2008 άρχισε να εφαρμόζεται η Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα
απόβλητα. Η ΕΕ θέσπισε νομικό πλαίσιο με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας. Τα βασικά του σημεία ήταν:

-

Ιεράρχηση των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση,
ανάκτηση για άλλους σκοπούς και διάθεση)

-

Επιβεβαιώνει την αρχή ΄΄ο ρυπαίνων πληρώνει΄΄, όπου ο αρχικό παραγωγός
αποβλήτων πρέπει να πληρώσει για το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων

-

Εισάγει την έννοια της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

-

Διακρίνει τα απόβλητα από τα υποπροϊόντα

-

Η διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται χωρίς να απειλείται το νερό , ο
αέρας κτλ (Europa, δίκαιο ΕΕ)

2.2.4 Χημικές Ουσίες- Πράσινη Χημεία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια διασφάλισης της υγείας και της ποιότητας ζωής
και της προστασίας του περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε νομοθεσία ώστε η χρήση
χημικών ουσιών να είναι ασφαλέστερη. Οι κανόνες REACH έχουν κάνει αισθητή την
παρουσία τους στις βιομηχανίες χημικών. To όνομα REACH είναι το ακρωνύμιο για το
σύστημα καταχώρησης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμών σχετικά με τα
χημικά προϊόντα. Μια βιομηχανία που παράγει μια χημική ουσία σε ποσότητα ίση ή
μεγαλύτερη του ενός τόνου εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οφείλει να τη
καταχωρήσει στη βάση δεδομένων του REACH.

Το REACH διασφαλίζει ότι η
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βιομηχανία αναλαμβάνει την ευθύνη τυχόν κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν οι
χημικές ουσίες στο περιβάλλον και στην υγεία. (Europa.eu, Χημικά προιοντα REACH)
Η βιομηχανίες έτσι αρχίζουν να αναζητούν υποκατάστατα για τις επικίνδυνες χημικές
ουσίες. Η Πράσινη Χημεία είναι ένας νέος τρόπος θεώρησης χημικών ουσιών και
διαδικασιών παρασκευής τους που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και ανασχεδιασμό χημικών συνθέσεων και
χημικών προϊόντων κατά τρόπο που προλαμβάνει τη ρύπανση. (Anastas and Warner,
2011).

2.3

Κινήσεις ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών που προώθησαν την τάση για

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Η ΕΕ έχει εκπονήσει μια στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από
νομοθετήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και σχέδια δράσης διαμορφώνει και
εξελίσσει την πράσινη επιχειρηματικότητα. Στην ίδια φιλοσοφία, οι περισσότεροι
διεθνείς οργανισμοί μεταξύ των οποίων Wold Bank, ΟΟΣΑ, FAO κάνουν προσπάθεια
να γνωστοποιήσουν την ανάγκη για παγκόσμια αλλαγή πάνω σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με
την καταπολέμηση της φτώχιας. Σε δημοσίευσή της επισημαίνει πως η υιοθέτηση
πράσινων πρακτικών είναι απαραίτητη, υποστηρίζει πως χρειάζεται η πράσινη ανάπτυξη,
η ανάπτυξη που είναι αποτελεσματική στη χρήση των φυσικών πόρων, που ελαχιστοποιεί
τη ρύπανση του περιβάλλοντος και διαχειρίζεται το περιβάλλον και τη φύση με τρόπο
που προλαμβάνει τις φυσικές καταστροφές.(The World Bank, 2012)
Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) έχει ως σκοπό να
προωθήσει πολιτικές που θα βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη η συνεισφορά του είναι
αξιοσημείωτη. Στο Οδηγό βιώσιμης ανάπτυξης που εξέδωσε ο ΟΟΣΑ σημειώνεται
χαρακτηριστικά πως το μανατζμεντ παραγωγικών διεργασιών που έχουν γίνει με
περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο είναι μία επιτακτική ανάγκη. Αυτό γιατί
οι εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένα κόστη σε υλικά και ενέργεια και υψηλές
απαιτήσεις από τους καταναλωτές, επενδυτές και την κοινωνία. (ΟΟΣΑ, 2011)
Ο FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations) έχει αναπτύξει ένα
κοινό όραμα και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αειφορία μέσω της γεωργίας,
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της δασοκομίας και της αλιείας. Το 2011 ίδρυσε μαζί με το UNEP (united nations
Enviroment Programme) το ‘’Sustainable Food Systems Programme’’ με την υποστήριξη
της Ελβετίας. Ο γενικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προωθήσει τις πιο
βιώσιμες πρακτικές κατανάλωσης και παραγωγής στα συστήματα τροφίμων και να χτίσει
συνεργασίες με κοινό όραμα. Το πρόγραμμα αυτό οργάνωσε το 2014 εκδηλώσεις και
workshops με συγκεκριμένα θέματα για την γνωστοποίηση βιώσιμων συστημάτων
τροφίμων. Επιπλέον, έχει αναπτύξει εργασίες που αφορούν τη βιώσιμη διατροφή σε
συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Σπουδών και τη
παγκόσμια Συμμαχία Ηνωμένων Εθνών.
Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η κίνηση της ΕΕ με την οργάνωση της ‘’Πράσινης
Εβδομάδας’’. Η Πράσινη εβδομάδα αποτελεί την μεγαλύτερη ετήσια διάσκεψη για την
περιβαλλοντική πολιτική, όπου συμμετέχοντες από κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και τα μέσα ενημέρωσης
συναντώνται και ανταλλάσσουν ιδέες για βέλτιστες πρακτικές, προωθώντας έτσι
κινήσεις για την πράσινη επιχειρηματικότητα.
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3
Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό επικεντρωνόμαστε στην πράσινη επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.
Οι δύο κλάδοι στους οποίους έχει κάνει αξιόλογα βήματα η χώρα μας είναι η βιολογική
καλλιέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ιδιαίτερη δραστηριοποίηση πάνω
στην αιολική ενέργεια και την ηλιακή, στις οποίες θα εστιάσουμε ακολούθως. Στον τομέα
της ανακύκλωσης έχουν γίνει κάποια βήματα, όχι όμως τόσο ενθαρρυντικά όσο στον
κλάδο της βιολογικής καλλιέργειας και των ΑΠΕ, από τους οποίους αναμένουμε θετικές
εξελίξεις.

3.1 Οι εξελίξεις στην Ελλάδα
Η αποφασιστικότερη κίνηση στην Ελλάδα στα θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος και της φυσικής μας κληρονομιάς έγινε το 1937 με την έκδοση του Ν.
856/1937. Ο νόμος προέβλεπε την ίδρυση Εθνικών Δρυμών ως περιοχές με ειδικό
καθεστώς προστασίας με σκοπό την προστασία της χλωρίδας, την προστασία και αύξηση
της πανίδας, τη διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών και τη διενέργεια
δασικών ερευνών. Οι πρώτοι Εθνικοί Δρυμοί ήταν του Ολύμπου το 1938 και λίγο
αργότερα του Παρνασσού. Το Ν.856/1937 ενσωματώθηκε το 1969 στο Δασικό Κώδικα
και ύστερα από τροποποιήσεις ισχύει έως σήμερα και προβλέπει εκτός από τους Εθνικούς
Δρυμούς τη δυνατότητα θέσπισης δύο ακόμη κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών,
τα ‘’Αισθητικά Δάση’’ και τα ‘’Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης. Για την προστασία και
διαχείριση των περιοχών αυτών αρμόδιες είναι οι περιφερειακές δασικές αρχές στον τόπο
όπου βρίσκονται σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της κεντρικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων)
Σταθμός

αποτέλεσε

ο

ν.1650/1986

που

προβλέπει

πέντε

κατηγορίες

προστατευόμενων περιοχών:
-Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης
15

- Περιοχές προστασίας της φύσης
- Εθνικά Πάρκα
- Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου
- Περιοχές οικοανάπτυξης
Επίσης, η ΚΥΑ 69269/5387/90 σχετικά με την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων που
αποσκοπεί στην προστασία της φύσης και η ΚΥΑ 75308/5812 σχετικά με τον τρόπο
ενημέρωσης του κοινού μαζί με τον ν. 2637/1998 για τα καταφύγια της άγριας ζωής και
το ν.2742/1999 για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, αποτέλεσαν
σημαντικά σημεία στην πορεία προστασίας του περιβάλλοντος. Η ΚΥΑ 3044/02
επισπεύδει στη δημιουργία των φορέων διαχείρισης, ενώ παράλληλα στελεχώνεται η
‘’Επιτροπή Φύση’’, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις των περιβαλλοντικών
θεμάτων μαζί με θεσμούς όπως ο Συνήγορος του Πολίτη. Τέλος, το 2003 οι ΚΤΑ και τα
Προεδρικά Διατάγματα για τους διαχειριστικούς φορείς καθώς και οι προωθούμενες
νομικές ρυθμίσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά 60/2000 αποτελούν
ένα σταθμό στην εξέλιξη των περιβαλλοντικών θεμάτων. Προδιαγράφει τους όρους ενός
διευρυμένου πεδίου για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Πέρα από αυτά υπάρχει μια
μεγάλη σειρά νομικών πλαισίων που ρυθμίζουν και προδιαγράφουν αναπτυξιακά
ζητήματα παραγωγής και ποιότητας για όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα
πλαίσια αυτά, παράλληλα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
και δεσμεύσεις διαμόρφωσαν το καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα
οι νόμοι για τις δανειοδοτήσεις, την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία του
καταναλωτή κ.α. διάρθρωσαν την προστασία της φύσης. (Ζήσης, 2003)

3.2 Βιολογική καλλιέργεια
Η βιολογική καλλιέργεια είναι ένας τρόπος παραγωγής τροφίμων με σεβασμό προς
τον κύκλο ζωής. Ελαχιστοποιεί την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο
περιβάλλον και χειρίζεται όσο γίνεται πιο φυσικά όλες τα στάδια παραγωγής. Επίσης,
ακολουθούν ορισμένες αρχές:
-

Εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο το χωράφι ως βασική προϋπόθεση για
ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων

-

Τα φυτοφάρμακα, τα συνθετικά λιπάσματα και τα αντιβιοτικά υπόκεινται
σε αυστηρούς περιορισμούς

-

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί απαγορεύονται

-

Χρησιμοποίηση αυτοπαραγώμενων πόρων, όπως το ζωικό κοπρολίπασμα
16

-

Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών ανθεκτικών σε ασθένειες και
προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

-

Εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής, και όχι ενσταβλισμένων με την χρήση
βιολογικών ζωοτροφών

-

Εφαρμογή κτηνοτροφικών πρακτικών για την εκτροφή ζώων κατάλληλων
για τις διαφορετικές ράτσες. (Europa, 2014)

Η Βιολογική γεωργία ξεκίνησε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από
αρκετούς ερασιτέχνες και από ανθρώπους που τους ενδιέφερε η προστασία του
περιβάλλοντος. Σε πιο επαγγελματικό επίπεδο, οι ελληνικές προσπάθειες βασίστηκαν
κυρίως στο εξαγωγικό ενδιαφέρον. Το 1983, έχουμε το πρώτο παράδειγμα, στην περιοχή
του Αιγίου, με καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας για εξαγωγή στην Ολλανδία. Το
παράδειγμα αυτό ακολούθησε το 1985 με το βιολογικό ελαιόλαδο παραγόμενο στη
Μάνη. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης,
κατάρτισης και εκπαίδευσης κυρίως νέων γεωπόνων και αγροτών σχετικά με την
βιολογική γεωργία. Οι προσπάθειες αυτές οργανώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση,
διάφορα πανεπιστήμια αλλά και άλλους φορείς και έχουν την μορφή σεμιναρίων και
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Ακολουθεί η επίσημη αναγνώριση της
βιολογικής γεωργίας το 1991 μέσω του Κανονισμού 2092/91 ‘’ περί του βιολογικού
τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και στα είδη διατροφής’’. Το 1993 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός
κανονισμός για τη βιολογική γεωργία, και ιδρύθηκε ο πρώτος ελληνικός Οργανισμός
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΔΗΩ). Το 1999 ξεκίνησε η
βιολογική κτηνοτροφία, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη μορφή στη βιολογική γεωργία.
Στη συνέχεια ξεκινούν τα προγράμματα επιδοτήσεων κατά την περίοδο 2004-2006, τα
οποία έστρεψαν σημαντικό αριθμό παραγωγών στη βιολογική γεωργία. Ακολούθως, το
2009 συντάσσεται νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τις βιολογικές ιχθυοκαλλιέργειες,
και το 2011 εκδίδεται ο κανονισμός για το βιολογικό κρασί. (Πισιμίση, 2012)
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3.2.1 Νομικό πλαίσιο
Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο που διέπει τη βιολογική γεωργία περιλαμβάνει
αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικές με την
εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα,
Η ΚΥΑ 202/394999/4-1-96 σχετικά με τον Κανονισμό ΕΟΚ 2078/92 του
Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992 περιγράφει τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής που
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και με τη
διατήρηση του φυσικού χώρου - Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας. Ακολούθησαν
αποφάσεις (ΑΠΟΦ. 67352/617/22-4-96/Υ.Γ, και τροποποίηση αυτής) σχετικά με τις
λεπτομέρειες εφαρμογής της προηγούμενης ΚΥΑ, καθώς και καθορισμός των
δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων στα πλαίσια
του Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας. Ακολούθησε η ΚΥΑ 414/394196/5886/10-100 σχετικά με την Εφαρµογή του προγράµµατος Βιολογική Γεωργία για το έτος 2000Καν. (ΕΚ)1257/99" και η KYA 428/339372/661/2-02-01 με τίτλο «Εφαρµογή του
Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΠΑΑ) 2000 – 2006 – Καν.(Ε.Κ.) 1257/99».

Το Αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο

περιλάμβανε τα ακόλουθα προγράμματα:
1) Βιολογική γεωργία
2) Πρόγραµµα µείωσης της Νιτρορύπανσης Γεωργικής Προέλευσης
3) Μακροχρόνια Παύση Εκµετάλλευσης Γεωργικών Γαιών
4) Πρόγραµµα απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
5) ∆ιατήρηση Εκτατικών Καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική ∆ιάβρωση
6) Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Σ.Π.∆)
7) Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας
8) Βιολογική Κτηνοτροφία
9) Πρόγραµµα διαχείρισης των παραλίµνιων εκτάσεων των λιμνών και
λιμνοθαλασσών Θράκης, για τις Περιοχές του ∆ικτύου NATURA 2000 «∆έλτα Νέστου
& Λιμνοθάλασσα Κεραµωτής» (Α11500010) και «Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της
Θράκης» (Α 11300009)
10) Πρόγραµµα διαχείρισης παραλίµνιων εκτάσεων της περιοχής του ∆ικτύου
NATURA 2000 : «Λίμνες Βόλβη – Κορώνεια» (Α 12200001)
11) Πρόγραµµα διαχείρισης της περιοχής του ∆ικτύου NATURA 2000 «Βουνά
Έβρου» (Α11100005), αγροτική περιοχή ∆αδιάς Έβρου «∆άσος ∆αδιάς- Σουφλίου»
(Α11100002)
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12) Πρόγραµµα διατήρησης και ανακατασκευής αναβαθµίδων σε επικλινείς εκτάσεις
για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση
Ακολούθησε έπειτα η ΑΠΟΦ. 85129/5-02-01/Υ.Γ. "Εφαρµογή του προγράµµατος
Βιολογική Γεωργία του Αγροπεριβαλλοντικού µέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006- Καν.(ΕΚ) 1257/99" που είχε ως στόχο την
αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας.
Επιμέρους στόχοι ήταν:
-Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία
-Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων
-Η αειφορική διαχείριση των πόρων
-Η βελτίωση των μέτρων προστασίας της υγείας των γεωργών (Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης,
Παν. Αιγαίου)
Το 2013 δημοσιεύτηκε εγκύκλιος με θέμα την εισαγωγή προϊόντων βιολογικής
καλλιέργειας από Τρίτες χώρες με σχετική νομοθεσία κανονισμός (ΕΚ) 834/2007,
κανονισμός (ΕΚ) 889/2008, κανονισμός (ΕΚ) 1235/2008 και ΚΥΑ 245090/2006 ,όπου
‘’Ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης να έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και
πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής προέλευσης’’.
Τέλος, το 2014 εκδόθηκε ΥΑ 2289/161795/19-12-2014(ΦΕΚ 3464 Β) με τα
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ)889/2008 της
Επιτροπής, όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών των επιχειρήσεων που είναι
ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου σε
ηλεκτρονική βάση δεδομένων. (Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης)
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3.2.2 Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με αριθμούς
Πίνακας 1: Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο

ΠΑΡΑΓΩΓΕΙΣ

ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ

2014

2015

20186

19604

5

2

1635

1526

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

7

14

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

27

42

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ

(πηγή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται συνολικά 21188 επιχειρήσεις με βιολογική
καλλιέργεια. Από το παραπάνω πίνακα αξίζει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι οι
εισαγωγείς διπλασιάστηκαν και οι εξαγωγείς αυξήθηκαν κατά 55% από το 2014 στο
2015.
Πίνακας 2: Μεταποίηση βιολογικών προϊόντων για το έτος 2015
Είδος μεταποιητικής

Αριθμός
Μεταποιητών

δραστηριότητας
Μεταποίηση και συντήρηση προϊόντων

42

κρέατος
Μεταποίηση

και

συντήρηση

ιχθύων,

4

οστρακοειδών και μαλακίων
Μεταποίηση και συντήρηση φρούτων και

339

λαχανικών
Παραγωγή φυτικών, ζωικών λιπών και

910

ελαίων
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

67

20

Παραγωγή

προϊόντων

αλευροποιίας,

57

αμύλων και προϊόντων από άμυλο
Παραγωγή ψωμιού και φρέσκων ειδών

90

ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή άλλων προϊόντων τροφίμων

285

Παραγωγή έτοιμων ζωοτροφών

21

Παραγωγή ποτών αναψυκτικών

188

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

179

(πηγή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

3.2.3 Προοπτικές του κλάδου
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 21188 βιολογικοί καλλιεργητές σύμφωνα με
στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το τέλος του 2015. Τα
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι χαμηλότερες αποδόσεις σε
σχέση με τη συμβατική γεωργία, η έλλειψη τεχνογνωσίας και η μεγάλη εξάρτηση από τις
επιδοτήσεις. Ωστόσο, οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς παραμένουν θετικές. Το
πλούσιο ελληνικό έδαφος και οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν τη
διεύρυνση του κλάδου σε συνδυασμό με την στροφή του κόσμου σε βιολογικά προϊόντα.
Η πεποίθηση των καταναλωτών ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά, πιο
ασφαλή, πιο νόστιμα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον εδραιώνεται όλο και
περισσότερο και αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα αύξησης της ελκυστικότητας
τους. Επίσης, τα διάφορα διατροφικά σκάνδαλα ενίσχυσαν την τάση των καταναλωτών
να στραφούν προς τα βιολογικά προϊόντα.
Παράλληλα, η ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς βιολογικών προϊόντων συνεχίζεται με
υψηλούς ρυθμούς. Σύμφωνα με την ICAP, η παγκόσμια ζήτηση βιολογικών προϊόντων
προέρχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της (>90%) από τις αναπτυγμένες χώρες της Β.
Αμερικής και της Ευρώπης, με σημαντικότερες αγορές το 2011 τις ΗΠΑ με 21 δις.
δολάρια, τη Γερμανία με 6.6 και τη Γαλλία με 3.8 δις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
διείσδυση των βιολογικών στη συνολική κατανάλωση τροφίμων είναι από τις
χαμηλότερες στην Ευρώπη. Το συνολικό μέγεθος της Ελληνικής αγοράς εκτιμάται σε
λιγότερο από 200 εκ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερο από 60% αφορά εισαγόμενα
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βιολογικά τρόφιμα που θα μπορούσαν εύκολα να παραχθούν στη χώρα μας.
(Ευθυμιόπουλος, Edujob, 2013)

3.3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου του 2001 ‘’Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η
αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμμάτων, η παλιρροική
ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής,
από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια.’’
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ(σύμφωνα με τον Ν 2773/1999) είναι η
Ηλεκτρική Ενέργεια η προερχόμενη από:
1. Την εκμετάλλευση Αιολικής ή Ηλιακής Ενέργειας ή βιομάζας ή
Βιοαερίου.
2. Την εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα
εκμετάλλευσης του σχετικού Γεωθερμικού Δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον
ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Την εκμετάλλευση της Ενέργειας από την Θάλασσα.
4. Την εκμετάλλευση Υδάτινου Δυναμικού με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς
Σταθμούς μέχρι 10 MW.
5. Συνδυασμό των ανωτέρω.
6. Τη Συμπαραγωγή, με χρήση των Πηγών Ενέργειας, των (1) και (2) και
συνδυασμό τους. (YPEKA, 2015)
3.3.1 Νομικό πλαίσιο
Το 1994 το ελληνικό κράτος με τον Ν.2244(ΦΕΚ Α΄168) έκανε το πρώτο βήμα για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της ΔΕΗ. Αυτός ο νόμος άλλαξε
το μέχρι τότε τοπίο σημαντικά, τα κύρια σημεία του οποίου ήταν:
-Να επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανεξάρτητους
παραγωγούς εφόσον χρησιμοποιούνται ΑΠΕ
-Να επιβάλλεται στη ΔΕΗ να αγοράζει την ενέργεια που παράγεται από
ανεξάρτητους παραγωγούς
-Να προσφέρονται ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές στους ανεξάρτητους παραγωγούς από
ΑΠΕ που συνδέονται με τα τιμολόγια των καταναλωτών
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-Να παρέχεται σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον με τη σύναψη 10 ετών
συμβολαίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Το 1999 με το Ν.2773/99 (ΦΕΚ Α΄ 286) καθορίζεται το βασικό πλαίσιο ρύθμισης
της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που άρχισε να ισχύει από το 2001
σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το νόμο αυτό δημιουργήθηκε ένα
ευνοϊκό καθεστώς για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
δίνοντας προτεραιότητα στην απορρόφηση της παραγόμενης από αυτούς ενέργειας
έναντι των συμβατικών μονάδων και ορίζοντας ιδιαίτερο τρόπο τιμολόγησής της.
Το 2006 με το Ν.3468/06 (ΦΕΚ Α΄ 129) μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η
Οδηγία 2001/77/ΕΚ και προωθείται κατά προτεραιότητα η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ και μονάδες συμπαραγωγής.
Το 2009 με το Ν.3734 (ΦΕΚ Α΄8) εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την
Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης
για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά και αναπροσαρμόζονται τα τιμολόγια
απορρόφησης ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
Με τον Ν.3851 (ΦΕΚ Α΄85) το 2010 απλουστεύτηκε η διαδικασία δανειοδότησης
νέων έργων ΑΠΕ με αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής
ενέργειας για φωτοβολταϊκούς και ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύος έως και 1 MW.
Επιπρόσθετα με τον νόμο αυτό καθορίστηκαν εθνικοί στόχοι έως το 2020 ως εξής:
-Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%
-Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην
ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 40% τουλάχιστον
-Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό 20% τουλάχιστον
- Συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας στις μεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%
Το 2011 ψηφίστηκε ο Ν.4001(ΦΕΚ Α΄179), ο οποίος δρομολόγησε μεγάλες αλλαγές
στο τρόπο λειτουργίας της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας με τη σύσταση ανεξάρτητων
διαχειριστών για το σύστημα μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και για το δίκτυο διανομής
(ΔΕΣΜΗΕ), καθώς και του ανεξάρτητου λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
(ΛΑΓΗΕ). Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 119 του νόμου αυτού ο
ΛΑΓΗΕ ασκεί τις δραστηριότητες που ασκούνταν από τη ΔΕΣΜΗΕ (δηλαδή θα
συνάπτει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ) πλην εκείνων
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που μεταφέρονται στη ΑΔΜΗΕ (άρθρο 117) (ΡΑΕ - Νομοθετικό Πλαίσιο
Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και Συμπαραγωγή σύνδεση μέσω YPEKA)

3.3.2 Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ στην Ελλάδα
Η διείσδυση των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής
στην Ελλάδα παρουσίασε ιδιαίτερη εξέλιξη, ιδίως όσο αφορά τις τεχνολογίες αιολικής
ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Πιο συγκεκριμένα στο μέχρι το τέλος του 2013
είχαν εγκατασταθεί 4204 MW, ενώ το 2003 είχαν εγκατασταθεί 334 MW, αύξηση 1100%
μέσα σε 10 χρόνια, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.
Διάγραμμα 1 Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα

(πηγή Eunice Energy Group)

Όσον αφορά τα φωτοβολταικά πάρκα, από το 2007 έως το 2013 παρουσίασαν
ιδιαίτερα αυξητική πορεία. Συγκεκριμένα το 2009 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ήταν
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47MB, ενώ το 2013 έφτασε τα 2579 MW. Την επόμενη χρονιά παρουσίασε μια μικρή
αύξηση της τάξης των 17 MW.
Διάγραμμα 2: Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

(πηγή Σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκών)
Σύμφωνα με το σύνδεσμο εταιρειών φωτοβολταϊκών ο 2014, τα φωτοβολταϊκά
κάλυψαν το 7% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, περισσότερο από κάθε
άλλη τεχνολογία ΑΠΕ, φέρνοντας την Ελλάδα στη δεύτερη θέση διεθνώς σε ότι αφορά
στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.
Σχετικά με την εγκατεστημένη αιολική ενέργεια η Ελληνική Επιστημονική Ένωση
Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) ανακοίνωσε την στατιστική της Αιολικής Ενέργειας
για το 2015, η οποία παρουσίασε ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα,
- Η συνολική καθαρή αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε κατά το 2015 ήταν
171.8MW. Πέραν αυτής, κατά την 31.12.2015 ήταν ήδη υπό κατασκευή νέα αιολικά
πάρκα συνολικής ισχύος 210.7 MW
-Το σύνολο της αιολικής ισχύος που κατά τέλη του 2015 βρισκόταν σε εμπορική ή
δοκιμαστική λειτουργία ήταν 2150.8 MW, αυξημένη κατά 8.7% σε σχέση με το 2014

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, για το 2015, στην πρώτη πεντάδα
βρίσκονται:
EDF EN HELLAS

43,80 MW

EREN GROUP

42,00 MW
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ΕΛΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) 36,10 MW
PROTERGIA

27,00 MW

TERNA ENERGEIAKH

10,00 MW (ΕΛΕΤΑΕΝ,2016)

Συνολικά, μέχρι τον Οκτώβρη του 2015 η εγκατεστημένης ισχύς από ΑΠΕ ήταν
περίπου 4500 MW όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα από το πληροφοριακό δελτίο
του ΛΑΓΗΕ

Διάγραμμα 3: Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ 2015

(πηγή ΛΑΓΗΕ, 2015)

3.3.3 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα-εκτίμηση μέχρι 2020

Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης οι εθνικοί στόχοι για το 2020,σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των ενεργειακών μοντέλων αναμένεται να ικανοποιηθούν για την
ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13300MW από ΑΠΕ (για το έτος 2010 ήταν
4000 MW) με τη συμμετοχή αιολικών πάρκων με 7500MW, υδροηλεκτρικά με 3000MW
και τα ηλιακά με 2500MW, ενώ για τη θέρμανση και ψύξη με την ανάπτυξη αντλιών
θερμότητας, θερμικών ηλιακών συστημάτων αλλά και εφαρμογών βιομάζας.
Ακολουθούν διαγράμματα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη της συμβολής
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 20% έως το 2020.
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Διάγραμμα 4: Εκτιμώμενη ηλεκτρική παραγωγή από εναλλακτικές τεχνολογίες
μέχρι το 2020 για την Ελλάδα

Διάγραμμα

5:

Εκτιμώμενη

συνεισφορά

εναλλακτικών

τεχνολογιών

ηλεκτροπαραγωγής για θέρμανση και ψύξη μέχρι το 2020

(πηγή Εθνικό Σχέδιο Δράσης YPEKA
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3.3.4 Προοπτικές του κλάδου
Το 2013 η Ελλάδα κατέλαβε την 15η θέση στο σύνολο των 27 μελών της Ε.Ε. όσον
αφορά τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στην ακαθάριστη κατανάλωση
ενέργειας, με ποσοστό 11,2% και εθνικό στόχο 20% έως το 2020. Σύμφωνα με το την
έκθεση του EurObserv'ER, στην οποίο παρουσιάζεται η πρόοδος των κρατών-μελών της
Ε.Ε, εκτιμάται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της θα καταφέρει να επιτύχει τους
στόχους που έχουν τεθεί έως το 2020 δεδομένου ότι η πρόοδος που σημειώνεται είναι
αρκετά ικανοποιητική.
Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει εξαιρετικές προοπτικές στην
Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψιν την ηλιοφάνεια, την αιολική δυναμική, το πλούσιο
γεωθερμικό υπέδαφος. Πέρα από τα πλεονεκτήματα αυτά, η κλιματική αλλαγή είναι ένα
παγκόσμιο ζήτημα το οποίο υπαγορεύει στην στροφή προς την αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Επιπλέον, η εξάντληση αποθεμάτων πετρελαίου και αυξημένη ζήτηση
σε ηλεκτρική ενέργεια ενισχύουν την ανάγκη για τη συνεχή βελτίωση των τεχνολογιών
αξιοποίησης ΑΠΕ. Η Ελλάδα λοιπόν έχει τα προσόντα που της προσφέρει η ίδια η γη με
την γνώση, την μελέτη και με τις απαραίτητες επενδύσεις μπορεί να εκμεταλλευτεί τις
δυνατότητές της και να γίνει παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες.

3.4 Διαχείριση απορριμμάτων
Με τον όρο απορρίμματα εννοούμε όλα τα στερεά απόβλητα που φαινομενικά δεν
μπορούν να αξιοποιηθούν. Σε αυτά περιλαμβάνονται μόνο τα στερεά απόβλητα
διαφόρων προελεύσεων, όπως οικιακά, βιομηχανικά, σκουπίδια δρόμων κ.ά. Οι βασικές
πηγές απορριμμάτων είναι: το περίσσευμα απόκτησης πρώτων υλών, ο μετασχηματισμός
πρώτων υλών σε προϊόντα και το περίσσευμα των προϊόντων μετά τη χρήση τους. Οι
μέθοδοι διάθεσης απορριμμάτων είναι η υγειονομική ταφή, η θερμική επεξεργασία με
καύση ή πυρόλυση, η αναερόβια χώνευση και ο διαχωρισμός των απορριμμάτων με
σκοπό την ανάκτηση χρήσιμων υλικών. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα
βασικό στοιχείο της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
και συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Σκοπός της διαχείρισης
των απορριμμάτων είναι:
-η συλλογή, εναπόθεση, επεξεργασία ή καταστροφή με τον ευνοϊκότερο τρόπο
28

-η ανάκτηση, επαναφορά και επαναχρησιμοποίηση διάφορων υλικών
Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη νέα πολιτική για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, πρωταρχικό ρόλο παίζει η ανάκτηση χρήσιμων υλικών στην πηγή τους
και στη συνέχεια είτε η καύση όλων των υπόλοιπων με παράλληλη ενεργειακή
αξιοποίηση, είτε η κομποστοποίηση των οργανικών υλικών (μετατροπή σε χρήσιμο
εδαφοβελτιωτικό και οργανικό λίπασμα), και τέλος η υγειονομική ταφή των
υπολειμμάτων.
Έως σήμερα στην κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία που σχετίζεται με τη διάθεση
των στερών αποβλήτων κυριαρχούν τρεις αρχές:

3.4.1

-

Ο ρυπαίνων πληρώνει

-

Η ευθύνη του παραγωγού και

-

Η κοινή ευθύνη

Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα του κλάδου
λόγω του οικονομικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει και τα τελευταία χρόνια έχουν
γίνει κάποια ενθαρρυντικά βήματα με την σύσταση τριών συλλογικών και ενός ιδιωτικού
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα έχουμε:
- Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής ενέργειας (Σ.Σ.Ε.Δ) Μπλέ κάδοι
-Κέντρο εναλλακτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συγκέντρωση αποβλήτων
συσκευασίας λιπαντικών ελαίων
-Ανταποδοτική ανακύκλωση. Σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας για μη επικίνδυνα
απόβλητα με οικονομικά κίνητρα σε όσους το χρησιμοποιούν.
-ΑΒ Βασιλόπουλος. Το μόνο ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου κέντρων ανταποδοτικής
ανακύκλωσης στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος.
Εκτός

από

την

ανακύκλωση

συσκευασιών

την

εναλλακτική

διαχείριση

απορριμμάτων έχουμε και τα ακόλουθα συστήματα:
-Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Α.Ε.. Διαθέτει 9 μονάδες
αναγέννησης και 40 συλλέκτες σε όλη την Ελλάδα.
-Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECO –
ELASTICA» Α.Ε. Ιδρύθηκε το 2002 από τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής
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ελαστικών στην Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών
-Συστήματα Εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα στηλών και συσσωρευτών
-Συστήματα Εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων Ελλάδος. Πρόκειται για αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία που συστάθηκε το 2004 από 33 επίσημους αντιπροσώπους
αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Το σύστημα συνεργάζεται με δανειοδοτημένα διαλυτήρια,
μονάδες τεμαχισμού και επεξεργασίας υπολειμμάτων.
-Συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
-Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου Οξέος
Κρήτης «ΣΕΔΙΣ- Κ ΕΠΕ», με εμβέλεια την Περιφέρεια Κρήτης
- Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Φωτιστικών και
Λαμπτήρων, " Σ.Σ.Ε.Δ.Α. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ"

Σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat (IBHS) στην οποία εξετάστηκε ο
εγχώριος κλάδος ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων εκτιμήθηκε πως η
ποσότητα των απορριμμάτων που ανακυκλώθηκε το 2015 ήταν 53.7% του όγκου
παραγωγής υπολειπόμενη του εθνικού στόχου (55%). Επισημαίνεται επίσης πως η
Ελλάδα εμφανίζει ακόμα υστέρηση στη διείσδυση πράσινων πρακτικών για τη
διαχείριση απορριμμάτων σε σύγκριση με την ΕΕ. Στη χώρα μας εξακολουθεί βασική
μέθοδος διαχείρισης στέρεων αποβλήτων να είναι η υγειονομική ταφή σε χωματερές σε
ποσοστό 80%, ενώ η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση ανέρχεται σε 16% και 4%
αντίστοιχα όταν στην Ευρώπη φτάνει το 43% η ανακύκλωση. Επιπλέον, η χώρα μας
υστερεί σε τομείς όπως η ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών, λιπαντικά και
συσσωρευτές αυτοκινήτων και βιομηχανίας. Αντιθέτως έχει υλοποιήσει μεγαλύτερη
πρόοδο στην ανακύκλωση χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών, ελαστικών και
φορητών μπαταριών.
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4
Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που υιοθέτησαν
πρακτικές πράσινης επιχειρηματικότητας

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε ορισμένες επιχειρήσεις που υιοθέτησαν
πράσινες πρακτικές σε Ελλάδα και διεθνώς, μεταξύ των οποίων υπάρχουν πολλές που
αποτελούν επιχειρήσεις πρώτης γραμμής. Στον ελλαδικό χώρο ξεχωρίζει η APIVITA που
έχει εφαρμόσει σε όλους τους τομείς της τεχνολογίες που σέβονται το περιβάλλον και
διεθνώς, η SUBARU η οποία αποτέλεσε πρωτοπόρο εταιρεία σε θέματα αειφορίας.

4.1 ΕΛΛΑΔΑ
-Apivita
Έχοντας ως έμπνευση την μέλισσα, την βιοποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας και
τον Ιπποκράτη, η εταιρεία αυτή παράγει φυσικά καλλυντικά. Τα καλλυντικά APIVITA
συνδυάζουν δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης, εκχυλίσματα από φυτά της
ελληνικής χλωρίδας, μελισσοκομικά προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας και βιολογικά
αιθέρια έλαια. Οι συνταγές των προϊόντων της APIVITA περιέχουν φυσικά συστατικά
σε ποσοστό 85% έως 100%. Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται βρίσκονται στην αιχμή
της πράσινης κοσμετολογίας. Χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες στις
συσκευασίες της και τα προϊόντα περιέχουν βιολογικά εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια. Η
apivita παραμένει πρωτοπόρος των πράσινων καινοτομιών και εφαρμόζει τις πιο
οικολογικές πρακτικές σε όλα τα τμήματα της εταιρείας. Διαθέτει ένα σύγχρονο και
τεχνολογικά εξελιγμένο συγκρότημα επεξεργασίας βιομηχανικών και αστικών λυμάτων.
Επιπλέον, έχει εγκαταστήσει δίκτυο γεωθερμίας το οποίο συνεισφέρει στη θέρμανση ή
ψύξη του νερού χρήσης και του χώρου του εργοστασίου. Ο χώρος παραγωγής διαθέτει
σύστημα εγκαταστημένων φωτοβολταϊκών σωμάτων που προσφέρει την απαιτούμενη
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ηλεκτρική ενέργεια στο χώρο. Το νέο κτίριο της Apivita έχει καταχωρηθεί για να λάβει
πιστοποίηση πράσινου κτιρίου BEEAM International.
- Κορρες
Η εταιρία Κορρές παράγει προϊόντα φαρμακευτικής υγιεινής, προσωπικής φροντίδας
αναπτύσσοντας συνεργασίες με τοπικούς βιοκαλλιεργητές. Τα συστατικά των προϊόντων
τους είναι φαρμακευτικά βότανα (καλέντουλα, Echinacea, Hypericum, Νυχτολούλουδο),
φυτά της ελληνικής χλωρίδας (θυμάρι, δάφνη, ελιά), βρώσιμα συστατικά όπως το
γιαούρτι και το μέλι και ενεργά φυσικά συστατικά όπως το φυσικό αντιοξειδωτικό
Κερσετίνη. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για τα προϊόντα της χάρις της υψηλής τους
αισθητικής και τις λογικές τιμές.
-Mastic Spa
Με υπερσύγχρονα εργαστήρια στην Χίο, αποτελούν ένα πρότυπο εργαστήρι έρευνας
της Μαστίχας, προσφέροντας φυσικά και βιολογικά ποιοτικά προϊόντα αντίστοιχα με το
κύρος και τις δράσεις της Μαστίχας. Στα εργαστήρια των Mastic Spa προτεραιότητα
αποτελεί η χρήση απόλυτα φυσικών και φιλικών στην επιδερμίδα συστατικών. Έχει
τιμηθεί επίσης με 3 βραβεία, αναμεσά στα οποία και για το καλύτερο φυσικό σαπούνι
στη Νέα Υόρκη στον διεθνούς φήμης διαγωνισμό Sheky’s “Best of the Best” που γίνεται
κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη.

-Coco Mat
Ιδρύθηκε το 1989 ασπάζοντας τη σοφία της φύσης ως πηγή έμπνευσης για τη
δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και επίπλων για το σπίτι με φυσικά υλικά.
Μεταξύ των προϊόντων της είναι τα κρεβάτια και τα στρώματα, μαξιλάρια με υψηλής
ποιότητας πούπουλο ή αγνό παρθένο μαλλί, παπλώματα, κομοδίνα, τραπέζια και λευκά
είδη από οργανικό βαμβάκι. Η εταιρεία αυτή είναι καταξιωμένη παγκοσμίως και έχει
τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία μεταξύ των οποίων ‘’International award environment
and peace’’, ‘’High quality products and services awarded by the E.U. of companies and
businessmen’’ και ‘’Greek business award for environmentally friendly products, 2016’’.

-Τουριστικό γραφείο Masticulture
Πρόκειται για ένα τουριστικό γραφείο στα Μεστά της Χίου, το οποίο ειδικεύεται στον
οικοτουρισμό. Εκτός από τις συνήθεις υπηρεσίες που προσφέρουν τα τουριστικά γραφεία
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στο masticulture παρέχεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι σε
βιωματικές δραστηριότητες, όπως η επίδειξη παραγωγής μαστίχας, η απόσταξη σύκου,
πεζοπορίες, μαθήματα χορού, καλαθοπλεκτική, μαγειρική τοπικών συνταγών. Με αυτόν
το νησί στηρίζεται οικονομικά και η παράδοσή του διατηρείται και μεταφέρεται στους
επισκέπτες του νησιού. (Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών)
-Daphne’s club hotel apartments
Ένα άλλο αξιοσημείωτο παράδειγμα πράσινης επιχειρηματικότητας στον τουρισμό
είναι αυτή η μικρή οικογενειακή επιχείρηση στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, με 11 δωμάτια
διαθέσιμα για φιλοξενία. Η επιχείρηση αυτή έχει αναπτύξει περιβαλλοντική πολιτική
όπως η ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών, η κομποστοποίηση των οργανικών
απορριμμάτων και η χρήση τους ως εδαφοβελτιωτικό στους κήπους, η χρήση ενεργειακά
αποδοτικών λαμπτήρων, η χρήση βιολογικών προϊόντων καθώς και η πώληση
βιολογικών ποτών στο μπαρ και η παροχή ποδηλάτων στους φιλοξενούμενους για τις
μετακινήσεις τους. (Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών)
-ΗΡΩΝ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πρόκειται για έναν όμιλο επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στην παραγωγή,
προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα
και διεθνώς. Είναι ο πρώτος ιδιωτικός όμιλος που δραστηριοποιήθηκε στα πλαίσια της
απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα.
-Revive
Η Revive συλλέγει τηγανέλαια από χώρους εστίασης, πολυκατοικίες, σουπερμάρκετ
και τα προωθεί σε βιομηχανίες που παράγουν βιοντήζελ. Η συλλογή γίνεται τακτικά από
φορτηγό της εταιρείας από τους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στα σημεία παραλαβής.
Η επεξεργασία των τηγανελαίων γίνεται σε στο εργοστάσιό της στην Αττική και έπειτα
πωλούνται σε βιομηχανίες παραγωγής βιοντήζελ.

-U.B.U.A.E
`H U.B.U. (used but useful) ιδρύθηκε το 2006 στον Ασπρόπυργο Αττικής και
χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά, κυρίως μέταλλα με στόχο να κατασκευάσει
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αντικείμενα τέχνης σε προσιτή τιμή. Τα έργα τέχνης που κατασκευάζει η εταιρεία είναι
μοναδικά και συλλεκτικά. Εκτός από αντικείμενα τέχνης πλέον προσφέρει
συμβουλευτικά ιδέες διακόσμησης σε εργασιακούς χώρους.

4.2 Διεθνώς
-Body shop
Μία από τις πρώτες πράσινες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν διεθνώς είναι η
εταιρεία καλλυντικών Body Shop. Ιδρύθηκε το 1976 από την Anita Roddick στο Brighton
της Αγγλίας. Η εταιρεία αυτή αναζητά τρόπους για να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στον
κόσμο προσφέροντας υψηλής ποιότητας, εμπνευσμένα από τη φύση καλλυντικά
προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά που δημιουργούνται με ηθικό και βιώσιμο τρόπο.
Είναι η πρώτη διεθνής εταιρεία καλλυντικών που αναγνωρίστηκε από το Human
Cosmetics Standard, το οποίο υποστηρίζεται από τις μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις
προστασίας ζώων. Έχει οργανώσει πολυάριθμες εκστρατείες όπως ‘’Σώστε τις
Φάλαινες’’(1986), ΄΄Ενάντια στα πειράματα σε ζώα’’ (1999) και από το 2002 ξεκίνησε
σε συνεργασία με τη Greenpeace International μια παγκόσμια εκστρατεία προκειμένου
να προαχθεί η ανανεώσιμη ενέργεια. Από το 2006 ανήκει στην οικογένεια της L’oreal
και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 3000 καταστήματα σε περισσότερες από 60 χώρες.
Η εταιρεία Body Shop έχει τιμηθεί 2 φορές με το βραβείο ‘’Διεθνής Υπεύθυνη
Επιχείρηση’’ από τον έγκριτο οργανισμό Business in the Community.
- Subaru
Η αυτοκινητοβιομηχανία Subaru έχει πάνω από δέκα χρόνια που ασχολείται με
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αποτελεί τον leader στο green manufacturing.
To 2004 κατόρθωσε να είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στην Αμερική με zero
landfill. Δηλαδή τίποτα δεν απορρίπτει στο περιβάλλον, 100% από τα απόβλητα
ανακυκλώνεται ή χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. To 2007 έλαβε
το ‘’gold award for industrial recycling’’ και το 2008 το ‘’EPA Gold award for climate
change’’. Ακολούθησαν πολλά βραβεία που τίμησαν την Subaru για την περιβαλλοντική
και κοινωνική της δράση.
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-Nike
H Nike αποτελεί πρωτοπόρο στις πρακτικές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Από
το 1990 έθεσε φιλόδοξους στόχους για το 2020, μεταξύ των οποίων μηδενικά απόβλητα
και τοξικά και βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία. Το 2001 εκτιμήθηκε ότι η ετήσια
παραγωγή παπουτσιών δημιουργούσε απόβλητα που κόστιζαν 700.000.000 δολάρια. Η
Nike προχώρησε σε αλλαγή των διαδικασιών σχεδιασμού γιατί συνειδητοποίησαν πως
για κάθε δύο ζευγάρια παπουτσιών θα μπορούσε να παραχθεί ένα άλλο με όλα αυτά τα
υλικά που οδηγούνταν στα απόβλητα. (BCG report ‘’the business sustainability’’)
Σήμερα η Nike έχει μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εκπομπές σε διοξείδιο του
άνθρακα και παράλληλα έχει επιτύχει αύξηση στα έσοδά της.
-Parcelforce worldwide
Η εταιρεία αυτή με έδρα της το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η πρώτη εταιρία διανομής
η οποία στέλνει δέματα ‘’carbon free’’. Δηλαδή ο αποστολέας αντισταθμίζει τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί στο περιβάλλον, πληρώνοντας ένα ποσό επιπλέον
που υπολογίζεται μέσω ενός προγράμματος που είναι ανάλογο της επιβάρυνσης που
προκαλεί στο περιβάλλον. Το ποσό αυτό αποδίδεται από την Parcelforce worldwide σε
μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία το χρησιμοποιεί για τη φύτεψη δένδρων σε
περιοχές που έχουν κριθεί αναδασωτέες. (Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών)
-Dell
H Dell πρωτοπόρησε στη χρήση φυσικών υλικών στις συσκευασίες της, όπως τα
προστατευτικά από μπαμπού και μανιτάρια. Ήταν η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που
αντικατέστησε τον αφρό στις συσκευασίες. Τα μπαμπού τα προμηθεύονται από βιώσιμα
δάση κοντά στην παραγωγή, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.
Τα μανιτάρια αποδεικνύεται ως μια καλή εναλλακτική λύση για τη συσκευασία. Με την
εισαγωγή σπόρων μανιταριών σε ένα καλούπι με γεωργικά απόβλητα όπως το
βαμβακέλαιο δημιουργείται ένα υλικό που αποτελεί εναλλακτική λύση για φελιζόλ.
Επιπλέον, αναμιγνύουν άχυρο με ανακυκλωμένο χαρτί και δημιουργούν κουτιά για
Notebook και desktop. Όλες αυτές οι διαδικασίες μειώνουν την ρύπανση προς το
περιβάλλον και χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και νερό από τα συνηθισμένα
βιομηχανικά προϊόντα. (Christopher, 2015)
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-Ford
Όπως αναφέραμε και στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, πράσινη επιχείρηση
χαρακτηρίζεται και αυτή που προσφέρει προϊόντα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Σύμφωνα λοιπόν με το Forbes στην πρώτη θέση στη λίστα ‘’the world’s top businesses
rank in the 50 Best Global Green Brands’’ για το 2014 κατέχει η Ford έχοντας
ενστερνιστεί τη φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης προσφέρει σήμερα 7 ηλεκτρικά
μοντέλα.

-IKEA
H ΙΚΕΑ ήταν η αλυσίδα επιχειρήσεων που στην ίδια λίστα ‘’the world’s top
businesses rank in the 50 Best Global Green Brands’’ κατέκτησε πολύ υψηλότερη θέση
σχέση με τη λίστα της προηγούμενης χρονιάς, μεταπηδώντας 14 θέσεις. Η Σουηδική αυτή
αλυσίδα επίπλων ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη NISSAN

και με πάροχο

ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης για όλους τους
πελάτες της και για όλα τα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου.
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5
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Ως Εργαλείο Επίτευξης Ανταγωνιστικού
Πλεονεκτήματος

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε το βασικό μοντέλο στρατηγικού μάνατζμεντ,
τί είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και τις στρατηγικές επίτευξης στρατηγικού
πλεονεκτήματος. Ακολούθως, θα περιγράψουμε πώς η πράσινη επιχειρηματικότητα
μπορεί να αποτελέσει μέσο επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

5.1 Βασικό Μοντέλο Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Μια επιχείρηση για να διαμορφώσει την κατάλληλη στρατηγική ξεκινάει
ανιχνεύοντας το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της. Η ανίχνευση του
περιβάλλοντος περιλαμβάνει την καταγραφή, εκτίμηση και μεταφορά της πληροφορίας
στους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται SWOT
analysis. Ο λέξη SWOT είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Strengths- WeaknessesOpportunities- Threats. (Δυνάμεις- Αδυναμίες- Ευκαιρίες- Απειλές). Η ανάλυση του
εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει τις μεταβλητές Ευκαιρίες και Απειλές και η
ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος τις Αδυναμίες και τις Δυνάμεις.(Wheelen and
Hunger, 2012)
Η διαμόρφωση στρατηγικής αφορά την ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου
δράσης έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματική διαχείριση των δυνάμεων,
αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών που αφορούν την επιχείρηση. Η διαμόρφωση
στρατηγικής περιλαμβάνει την αποστολή της επιχείρησης (mission), τους αντικειμενικούς
σκοπούς (objectives) και τέλος ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών της επιχείρησης.
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-Αποστολή: Είναι ο μοναδικός σκοπός που ξεχωρίζει την επιχείρηση από μία άλλη
του ίδιου τύπου και υποδεικνύει το πεδίο δραστηριότητας. Με πιο απλά λόγια,
περιγράφει το προϊόν της επιχείρησης, την αγορά και το τεχνολογικό κομμάτι. (Pearce
and Robinson, 2007). Η αποστολή επίσης μπορεί να περιλαμβάνει τις αξίες και τη
φιλοσοφία της επιχείρησης και όχι μόνο την θέση που έχει τώρα η επιχείρηση αλλά και
που θέλει να φτάσει. Κάποιοι διαχωρίζουν την αποστολή από το πού προσδοκεί να
φτάσει η επιχείρηση, χαρακτηρίζοντας το δεύτερο όραμα. (Wheelen and Hunger ,2012)
-Αντικειμενικοί σκοποί: Αποτελούν το αποτέλεσμα από της προγραμματισμένης
δραστηριότητας και περιλαμβάνουν την αναφορά του τι πρόκειται να επιτευχθεί, πότε
και να ποσοτικοποιηθεί αν είναι δυνατό. Δηλαδή είναι αυτό που λαμβάνει η επιχείρηση
από την κοινωνία όταν πραγματοποιήσει η επιχείρηση την αποστολή της.
-Στρατηγικές: Η στρατηγική διαμορφώνει ένα περιεκτικό σχέδιο-master plan το
οποίο δηλώνει πως η επιχείρηση θα επιτύχει την αποστολή της και τους αντικειμενικούς
σκοπούς της. Σε μια επιχείρηση συνήθως συναντάμε τρείς κατηγορίες στρατηγικών:
1. Επιχειρησιακή στρατηγική (corporate strategy): Περιγράφει τη συνολική
κατεύθυνση της επιχείρησης αναφορικά με τη γενική συμπεριφορά της με θέματα
ανάπτυξης και διαχείρισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προϊόντων.
2. Επιχειρηματική στρατηγική (business strategy): Δίνει έμφαση στη
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας της
επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται
3. Λειτουργική στρατηγική (functional strategy): Προσεγγίζει την επιχείρηση
από την λειτουργική της μεριά και επιδιώκει μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας
των πόρων.
- Πολιτικές: Είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την λήψη αποφάσεων που
συνδέουν τη διαμόρφωση στρατηγικής με την εφαρμογή της. (Wheelen and Hunger,
2012)

5.2 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
Μια εταιρεία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφόσον αυτή υπερέχει έναντι των
ανταγωνιστών της στην εξασφάλιση των πελατών και στην υπεράσπιση έναντι των
ανταγωνιστικών δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
όπως:
4

Υψηλότερη ποιότητα προϊόντος
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5

Άριστη εξυπηρέτηση πελατών

6

Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τους ανταγωνιστές

7

Καταλληλότερη γεωγραφική θέση

8

Σχεδιασμός ενός προϊόντος με καλύτερη απόδοση

9

Πιο αξιόπιστο και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής προϊόν

10

Να παρέχει στους αγοραστές ένα προϊόν που αξίζει τα χρήματά του

(Porter, 1985)

5.3 Ανταγωνιστικές Στρατηγικές
Οι βασικοί τύποι ανταγωνιστικής στρατηγικής σύμφωνα με τον Porter είναι: η ηγεσία
κόστους (low cost leadership strategy), δηλαδή να είναι ο παραγωγός με το χαμηλότερο
κόστος, η διαφοροποίηση (differentiation) δηλαδή η αναζήτηση μιας διαφορετικότητας
σε προϊόν που προσφέρει κάποιος ανταγωνιστής και τέλος η στρατηγική εστίασης
(focus/niche strategy) δηλαδή η εστίαση σε συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς.

5.3.1 Στρατηγική ηγεσίας κόστους
Η στρατηγική ηγεσίας κόστους απαιτεί αποδοτικές εγκαταστάσεις, μειωμένο κόστος
εξαιτίας λόγω αποκτώμενης εμπειρίας, αυστηρό έλεγχο κόστους και μειωμένο κόστος σε
περιοχές όπως έρευνα και ανάπτυξη, πωλήσεις και διαφημίσεις. Απαραίτητο για να
επιτευχθεί η στρατηγική αυτή είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο του κόστους.
Τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής αυτής είναι τα ακόλουθα:
-Η επιχείρηση ηγέτης-κόστους αποδίδει πάνω από το μέσο όρο στον κλάδο της, παρά την
παρουσία ισχυρών ανταγωνιστών
-Η επιχείρηση προστατεύεται από τους ανταγωνιστές του πλεονεκτήματος χαμηλού
κόστους που διαθέτει
- Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών μειώνεται γιατί η τιμή του προϊόντος είναι
ήδη χαμηλή
-Αυξάνεται η δύναμη της επιχείρησης απέναντι στου προμηθευτές, γιατί το χαμηλό
κόστος δίνει ευελιξία στην αντιμετώπιση τυχόν αυξήσεων στο κόστος των προμηθειών-Δημιουργούνται εμπόδια ως προς την εμφάνιση υποκατάστατων προϊόντων
Ωστόσο, η στρατηγική ηγεσίας κόστους μπορεί να παρουσιάσει κάποια ρίσκα:
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-Ενδέχεται η τεχνολογικές εξελίξεις να απαξιώσουν τις τεχνολογικές επενδύσεις της
επιχείρησης ηγέτης-κόστους και να χάσει το πλεονέκτημά της
-Υπάρχει πιθανότητα ανταγωνιστές να μιμηθούν τις μεθόδους της επιχείρησης ηγέτηςκόστους
-Μπορεί η επιχείρηση να επικεντρώνεται πολύ στη μείωση κόστους και να χάσει την
επαφή με την αγορά και τις αλλαγές της.
-Μπορεί ο αγοραστής να ‘’παραπλανηθεί ‘’ από τη χαμηλή τιμή και να πιστέψει ότι δεν
είναι καλής ποιότητας το προιόν. (Porter, 1985)

5.3.2 Στρατηγική διαφοροποίησης
Οι στρατηγικές διαφοροποίησης επιλέγονται όταν οι ανάγκες και οι προτιμήσεις
των αγοραστών είναι τόσες πολλές και διαφορετικές που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν
από ένα τυποποιημένο προϊόν. Για να είναι πετυχημένη αυτή η στρατηγική απαιτείται
προσεκτική έρευνα στο τι θεωρεί ο αγοραστής σημαντικό και που δίνει περισσότερη
αξία. (Porter, 1985 ) Στοχεύει σε μια ευρεία αγορά και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός
μοναδικού προϊόντος. Αυτή η ιδιαιτερότητα του προϊόντος μπορεί να αφορά το design,
το κύρος της επωνυμίας, την τεχνολογία, τα χαρακτηριστικά, το δίκτυο διανομής ή την
εξυπηρέτηση των πελατών. Η στρατηγική της διαφοροποίησης είναι βιώσιμη στρατηγική
για την απόκτηση άνω του μέσου όρου αποδόσεων, επειδή η αξιοπιστία ως προς την
επωνυμία μειώνει την ευαισθησία των πελατών ως προς την τιμή.(Wheelen, 2012) Το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έρχεται όταν αρκετοί αγοραστές γίνονται έντονα
συνδεδεμένοι με τα χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης. Η επιτυχημένη διαφοροποίηση
επιτρέπει στην επιχείρηση να πουλήσει ακριβότερα το προϊόν της ή και να πουλήσει
περισσότερες

μονάδες

βασιζόμενη

στα

χαρακτηριστικά

διαφοροποίησης.

Η

διαφοροποίηση δεν είμαι επιτυχημένη όταν οι αγοραστές δεν εκτιμούν τα πρόσθετα
χαρακτηριστικά τόσο ώστε να αγοράσουν το προϊόν σε κερδοφόρες ποσότητες.
Οτιδήποτε μπορεί να κάνει μία επιχείρηση πάνω σε σημεία που δίνει σημασία ο
αγοραστής αντιπροσωπεύει μια πιθανή βάση διαφοροποίησης. Μόλις μια επιχείρηση
βρίσκει ιδιότητες στις οποίες δίνει σημασία ο αγοραστής θα πρέπει να δημιουργήσει τις
ιδιότητες αυτές που δίνουν αξία στο προϊόν σε ένα αποδεκτό κόστος. Η διαφοροποίηση
μπορεί να αυξάνει την απόδοση του προϊόντος ή να ενισχύει την ικανοποίηση του
αγοραστή κατά τη χρήση του. (Porter, 1985)
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Η στρατηγική της διαφοροποίησης είναι ελκυστική διότι:
-Δυσκολεύει την είσοδο νέων επιχειρήσεων μέσω την εμπιστοσύνης των πελατών και
της μοναδικότητας του προϊόντος της επιχείρησης που έχει ήδη εφαρμόσει την
στρατηγική επιτυχώς
-Μετριάζει τη διαπραγματευτική δύναμη των μεγάλων αγοραστών δεδομένου ότι τα
προϊόντα των ανταγωνιστών είναι λιγότερα ελκυστικά
-Ενισχύει την επιχείρηση απέναντι σε υποκατάστατα προϊόντα
-Έχοντας υψηλότερη τιμή στο προϊόν, αυξάνει τα περιθώρια κέρδους και μπορεί να
ανταπεξέλθει σε πιθανές αυξήσεις ισχυρών προμηθευτών
Οι στρατηγικές διαφοροποίησης αποδίδουν καλύτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν
πολλοί τρόποι διαφοροποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας και οι αγοραστές
αντιλαμβάνονται τις διαφορές αυτές ως ‘’πολύτιμες’’, όταν είναι ποικίλες οι χρήσεις και
οι ανάγκες από τους αγοραστές και όταν λίγοι από τους ανταγωνιστές ακολουθούν
παρόμοια προσέγγιση διαφοροποίησης.
Ο στρατηγική διαφοροποίησης είναι πιο πιθανό να δημιουργήσει ένα ελκυστικό και
διαρκείας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν βασίζεται σε τεχνολογική υπεροχή, έχει
περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έχει περισσότερο money for value για
το προϊόν της επιχείρησης. (Porter, 1985)
Η στρατηγική διαφοροποίησης μπορεί να εμφανίσει κάποιους κινδύνους:
-Προσπάθεια διαφοροποίησης χωρίς να ενισχύεται η ευημερία του αγοραστή
- Να διαφοροποιηθεί τόσο πολύ που η τιμή ή η ποιότητα του προϊόντος να είναι τόσο
υψηλή σε σχέση με τους ανταγωνιστές ή η υπηρεσία να υπερβαίνει τις ανάγκες των
αγοραστών
-Υπερβολικά υψηλή τιμή
-Να μην κατανοήσει, εντοπίσει ή να αγνοήσει σε ποια σημεία δίνουν οι αγοραστές αξία
στο προϊόν (Porter, 1985)
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5.3.3 Στρατηγική εστίασης (με ηγεσία κόστους ή με διαφοροποίηση)

Η στρατηγική εστίασης βασίζεται στην επιλογή ενός συγκεκριμένου τμήματος της
αγοράς και αντλεί στοιχεία από τις δύο προηγούμενες στρατηγικές.
Η στρατηγική εστίασης με ηγεσία κόστους είναι μία χαμηλού κόστους στρατηγική που
εστιάζει σε ιδιαίτερο μέρος της αγοράς ή γεωγραφικό μέρος και προσπαθεί να
εξυπηρετήσει μόνο αυτό το μερίδιο αγοράς αποκλείοντας του υπόλοιπους. Οι
επιχειρήσεις που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική ψάχνουν για κάποιο πλεονέκτημα
μέσω χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
Η στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση εστιάζει κι αυτή σε συγκεκριμένο τμήμα
της αγοράς και επιδιώκει τη διαφοροποίηση σε ένα στενευμένο τμήμα. Αυτή η
στρατηγική επιλέγεται όταν η επιχείρηση εστιάζει την προσοχή της στο να εξυπηρετεί
καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες των αγοραστών σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
(Wheelen, 2012)
Η στρατηγική εστίασης γίνεται πιο ελκυστική όταν συμβαίνουν τα περισσότερα από
τα παρακάτω:
-Το τμήμα που εστιάζει είναι αρκετά μεγάλο
-Το τμήμα έχει καλές προοπτικές ανάπτυξης
-Το τμήμα δεν είναι ζωτικής σημασίας για τους μεγάλους ανταγωνιστές
-Η επιχείρηση έχει τις ικανότητες και τους πόρους να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά το
κομμάτι της αγοράς στο οποίο στοχεύει.

5.5 Η πράσινη επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Το επιχειρηματικό κλίμα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και απαρτίζεται από όλο
και περισσότερες επιχειρήσεις που στρέφονται προς επιχειρηματικές δράσεις οι οποίες
σέβονται και υπολογίζουν το περιβάλλον. Οι δυνάμεις που ωθούν αυτή την τάση
προέρχονται από πολλές κατευθύνσεις. Το περιβάλλον και οι κλιματικές αλλαγές κάνουν
αισθητή την ανάγκη για αλλαγή στο τρόπο που διαχειριζόμαστε ό,τι μας προσφέρει και
αυτό το γεγονός έχει κινητοποιήσει πολλούς στην σύγχρονη κοινωνία. Η Ευρωπαική
Ένωση με τους κανονισμούς, τους φόρους, τα νομοθετικά πλαίσια διαμορφώνει μία
κατάσταση που ωθεί τις επιχειρήσεις προς πράσινες πρακτικές. Οι Διεθνείς Οργανισμοί
προάγουν την ανάδειξη της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης και προασπίζουν την
αναγκαιότητα να κινηθούμε όλοι προς λύσεις περιβαλλοντικά υπεύθυνες. Επίσης, οι
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καταναλωτές τα τελευταία χρόνια ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται και αναζητούν
προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.
Το ενδιαφέρον είναι πως μέσω της υιοθέτησης περιβαλλοντικά υπεύθυνων και
πράσινων πρακτικών από τις επιχειρήσεις εκτός από το ότι προστάζεται από τα σημερινά
δεδομένα περί προστασίας του περιβάλλοντος έχει βαθύτερα οφέλη να προσφέρει και
προς τους επιχειρηματίες. Καταρχάς, η εφαρμογή πράσινων πρακτικών μπορεί να ανοίξει
ένα φάσμα ευκαιριών για τους επιχειρηματίες. Οι κινήσεις προς μια βιώσιμη κοινωνία
δημιουργεί εξειδικευμένα τμήματα στην αγορά, τα οποία μπορούν οι επιχειρηματίες να
εντοπίσουν και να εξυπηρετήσουν (Schaper, 2010). Οι πράσινοι επιχειρηματίες
λαμβάνουν τις προκλήσεις από το παγκόσμιο και τοπικό περιβάλλον σαν ευκαιρία
επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

Μία

περιβαλλοντική

πρόκληση

είναι

ένα

περιβαλλοντικό ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική ζωή και η πράσινη
επιχειρηματικότητα εστιάζει κάθε φορά και σε συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα.
Οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές που περιγράφονται από τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς για τις επιχειρήσεις ωθούν προς την εύρεση καινοτομιών που μειώνουν το
κόστος ή αυξάνουν την αξία. Τέτοιου είδους καινοτομίες επιτρέπουν τις εταιρείες να
χρησιμοποιήσουν πιο παραγωγικά τις πρώτες ύλες και την ενέργεια για τις εργασίες.
Αυτή η αυξημένη παραγωγικότητα των πόρων καθιστά τις εταιρείες πιο ανταγωνιστικές
σύμφωνα με τον Porter. (1995) Στο ίδιο άρθρο του περί πράσινων επιχειρήσεων και
ανταγωνιστικότητας ταυτίζει την μόλυνση με την μη αποδοτικότητα. Συνήθως η
μόλυνση είναι μορφή οικονομικής σπατάλης. Οι επιβλαβείς ουσίες ή διάφορες μορφές
ενέργειας που σπαταλούνται και επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον είναι δείγμα ότι οι
πόροι χρησιμοποιήθηκαν ατελώς και μη αποδοτικά. Επιπλέον οι εταιρείες πρέπει μετά
να επιβαρυνθούν επιπρόσθετα κόστη (π.χ αποθήκευση και διαχείριση αποβλήτων) που
δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν ή στην υπηρεσία για τους πελάτες. Υποστηρίζει επίσης
ότι οι εταιρείες πρέπει να δίνουν προσοχή όχι μόνο στον περιορισμό ή στην διαχείριση
της μόλυνσης, αλλά και στο κόστος που προκαλούν οι σπατάλες. Η περιβαλλοντική
αναβάθμιση σε σχέση με παραγωγικότητα των πόρων κάνει την εταιρεία πιο
ανταγωνιστική. Η αποτελεσματική χρήση των εισροών, ο περιορισμός των επιβλαβών
ουσιών και η εξάλειψη μη απαραίτητων δραστηριοτήτων οδηγεί στην εύρεση
καινοτομιών που επιτυγχάνουν βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους, άρα
κατ’ επέκταση πιο ανταγωνιστική εταιρεία. (Porter, 1995)
Οι καινοτομίες πάνω σε προσπάθειες περιβαλλοντικής αναβάθμισης μπορούν να
διακριθούν σε τρείς κατηγορίες
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-Στοιχειώδης καινοτομία: αποσκοπεί στην τροποποίηση και τη βελτίωση των
υφιστάμενων τεχνολογιών ή σε διαδικασίες για την αύξηση της αποδοτικότητας των
πόρων και της χρήσης ενέργειας,
-Διασπαστική καινοτομία: αλλάζει το πώς γίνονται τα πράγματα ή συγκεκριμένες
λειτουργίες, χωρίς να αλλάζει απαραίτητα το τεχνολογικό καθεστώς. (π.χ αλλαγή
λαμπτήρων από πυρακτώσεως σε φθορισμού)
-Ριζική καινοτομία: αλλαγή στο τεχνολογικό καθεστώς, η οποία μπορεί να
συντελέσει σε αλλαγές στην οικονομία. Πρόκειται για πολύπλοκη καινοτομία και μπορεί
να περιλαμβάνει όχι μόνο ριζικές τεχνολογικές αλλαγές αλλά και αναδιαμόρφωση των
συστημάτων προϊόντων- υπηρεσιών ή και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων που
αναμορφώνουν τον τρόπο που οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την αξία του προϊόντος
από τη μία και από την άλλη επίτευξη μείωσης των υλικών. (OECD, 2012)
Σύμφωνα με την έρευνα του Esty D. Και Winston A. (2009) οι εταιρείες που
χρησιμοποιούν πράσινες πρακτικές είναι πιο καινοτόμες στις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες από τους ανταγωνιστές γιατί έχουν την ικανότητα να βλέπουν μπροστά
σε αναδυόμενα ζητήματα. Είναι καλύτεροι στο να βρίσκουν νέες ευκαιρίες και να
βοηθούν τους πελάτες προσφέροντας χαμηλότερο κόστος και ικανοποιώντας
περιβαλλοντικές ανησυχίες. Με το να αναδιαμορφώνουν τα προϊόντα τους καλύπτουν τις
ανάγκες των αγοραστών, αυξάνουν τα έσοδά τους και αποκτούν εμπιστοσύνη. (Esty and
Winston, 2009)
Η επισήμανση ενός προϊόντος ότι είναι πράσινο (ecolabeling) παίρνει προβάδισμα
στην αγορά, παρέχοντας στους αγοραστές πληροφορίες για το περιβαλλοντικό προφίλ
του προϊόντος και της εταιρείας. Τα πλεονεκτήματα από τη γνωστοποίηση τέτοιων
πληροφοριών είναι ποικίλα, όπως προσέλκυση του πελάτη, βελτίωση της δημόσιας
εικόνας, αναγνωσιμότητα της ετικέτας και βελτίωση των ευκαιριών. Η προσέλκυση των
καταναλωτών γίνεται με την ενημέρωση των πελατών για τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα
οποία μπορούν να ενθαρρύνουν τους πελάτες να σκεφτούν οικολογικά και να επιλέξουν
αυτό το προϊόν. Η δημόσια εικόνα ενισχύεται με τη χρήση περιβαλλοντικών σημάτων ως
εργαλεία απόδειξης της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας προς τους καταναλωτές. Τα
πράσινα προϊόντα έχουν απήχηση σε αυτούς που σκέφτονται οικολογικά και με την
γνωστοποίηση των πράσινων πρακτικών τους τα προϊόντα βελτιώνουν την
αναγνωσιμότητά τους και παίρνουν το πλεονέκτημα. (Cekanavicius, 2014)
Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα του Boston Consulting Group οι καταναλωτές
ανησυχούν σχετικά με τη βιωσιμότητα των πόρων και με την ποιότητα των τροφών και
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των προϊόντων περιποίησης που χρησιμοποιούν και είναι προσεκτικοί στο τί αγοράζουν.
Το αξιοσημείωτο της έρευνας είναι ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν περισσότερο για πράσινα προϊόντα εξαιτίας της υψηλότερης ποιότητας παρά
τις μειώσεις που έχουν υποστεί στις απολαβές τους. (Magnet et al,2009 BCG)
Θέμα εκτενούς μελέτης αποτέλεσε η περίπτωση της Subaru Indiana Mobile, η οποία
πήρε πολλά πρωτεία σε σχέση με την εφαρμογή πράσινων πρακτικών. Οι Robinson και
Schroeder παρατήρησαν και τόνισαν πως οι εξαίρετες επιδόσεις της εταιρείας δεν
επιτευχθήκαν λόγω τεράστιων επενδύσεων αλλά χάριν της συμμετοχής των εργαζομένων
στην ενσωμάτωση του πράσινου τρόπου σκέψης σε όλες τις διαδικασίες. Πολλές από τις
πράσινες ιδέες που εφαρμόστηκαν προήλθαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
(Robinson and Schroeder, 2009)
Συγκεντρωτικά, σε σχέση με τον τρόπο επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
οι επιχειρήσεις που ακολουθούν πράσινες πρακτικές μπορούν να ακολουθήσουν
στρατηγική διαφοροποίησης και να προσφέρουν ανώτερα και ιδιαίτερα προϊόντα, για τα
οποία οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο. Εξυπηρετούν έτσι μια
ανάγκη του καταναλωτή, αλλά παράλληλα του προσφέρουν την ηθική ικανοποίηση πως
το προϊόν ή η υπηρεσία δεν βλάπτει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι πράσινες πρακτικές
μειώνουν τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων, και έτσι μπορούν οι επιχειρήσεις
αυτές να αυξήσουν τα έσοδά τους. Δεν μένει μόνο εκεί όμως η πράσινη
επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τους

Esty και Winston (2009) οι πράσινοι

επιχειρηματίες χτίζουν βαθύτερη σύνδεση με τους πελάτες, το οποίο μαζί με τα
προηγούμενα συντελεί σε ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Πιο συγκεκριμένα, ένας επιχειρηματίας μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα με την δραστηριοποίηση του στα παρακάτω:
ΑΠΕ: Αιολικά, βιομάζα, γεωθερμία, ηλιοθερμικά, μικρά υδροηλεκτρικά,
φωτοβολταικά πάρκα. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατασκευή,
εμπορία, μελέτη τοποθέτηση και συντήρηση.
Βιολογικές καλλιέργειες: Παραγωγή βιολογικών προϊόντων υψηλής
ποιότητας, συσκευασία, τυποποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων.
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού:
-Ανακύκλωση: τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται, ταξινομούνται και
μετατρέπονται σε πρώτη ύλη από όπου παράγονται νέα προϊόντα
-Διαχείριση υγρών αποβλήτων: Στον οικιακό τομέα εντοπίζονται μικρής
κλίμακας εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Επίσης τα απόβλητα νερά μιας
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κατοικίας

μπορούν

να

καθαριστούν,

να

ανακυκλωθούν

και

να

επαναχρησιμοποιηθούν. Στις επιχειρήσεις συναντώνται μονάδες μεγαλύτερης
κλίμακας
-Διαχείριση νερού: Στον οικιακό τομέα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού
μέσω ειδικών συσκευών όπως αυτόματες βρύσες, ενώ στις βιομηχανίες μπορεί να
γίνει μέσω αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. ανακύκλωση νερού για
ψύξη άλλου υλικού). Επίσης η εγκατάσταση δεξαμενής για συλλογή βρόχινου
νερού και οι μονάδες αφαλάτωσης σε άνυδρες νησιώτικες περιοχές είναι μέθοδοι
για σωστή διαχείριση νερού.
-Κομποστοποίηση: Μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρά μεγέθη, σε ένα
ξενοδοχείο ή εστιατόριο ή ακόμη και σε επίπεδο κατοικίας, με ειδικά
διαμορφωμένους κάδους που τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων.
Εξοικονόμηση ενέργειας: Βιοκλιματικός σχεδιασμός σε κτίρια και νέα
δομικά υλικά. Αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πηγών και ελάχιστη
κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια (Θερμική προστασία κτιριακού κελύφους,
παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού, συστήματα φυσικού
φωτισμού)
Οικοτουρισμός: Δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που οργανώνουν
ταξίδια

σε

τόπους

φυσικού

κάλλους,

παρέχοντας

περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση, παίρνουν μέρος στην προστασία των φυσικών πόρων και
ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των
αγροτικών περιοχών, καθώς και την προβολή αυτών.
Πράσινες μεταφορές: Μια επιχείρηση μπορεί να προωθήσει μια
ολοκληρωμένη

πολιτική

για

τη

διαχείριση

των

επαγγελματικών

της

μετακινήσεων του προσωπικού της και των μεταφορών, μέσω της αγοράς
αυτοκινήτων χαμηλών εκπομπών ή να εφαρμόσει πρόγραμμα car-pooling, έτσι
ώστε σε κάθε αυτοκίνητο που μετακινείται να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν
περισσότερες θέσεις. Επιπλέον μια επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκίνητων μπορεί
να εξοπλιστεί με αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών.
Προϊόντα πράσινης χημείας: Η πράσινη χημεία αναφέρεται στην
εφαρμογή ενός συνόλου αρχών που μειώνουν ή εξαλείφουν τη χρήση ή την
παραγωγή επικίνδυνων ουσιών, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την
παρασκευή και χρήση των χημικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά δεν περιέχουν
τοξικές και επικίνδυνες ουσίες. Παραδείγματα προϊόντων πράσινης χημείας είναι
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τα βιοπλαστικά, τα φυσικά καθαριστικά, τα φυσικά καλλυντικά, τα χρώματα που
έχουν φυσικά συστατικά, τα προϊόντα χωρίς μόλυβδο, τα προϊόντα ξύλου χωρίς
φορμαλδεΰδη.
Μια εταιρεία που αποφασίζει να υιοθετήσει περιβαλλοντική πολιτική, μπορεί να
δραστηριοποιηθεί σε ένα από τα παραπάνω ή και να συνδυάσει περισσότερες πράσινες
συμπεριφορές. Η Apivita για παράδειγμα, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο
έχει συνδυάσει επιτυχώς την παραγωγή φυσικών προϊόντων, την αξιοποίηση ΑΠΕ, την
εξοικονόμηση ενέργειας με το βιοκλιματικό εργοστάσιο και την επεξεργασία των
βιομηχανικών λυμάτων. Όσο πιο πράσινη είναι μια επιχείρηση, τόσο πιο πολλά οφέλη
μπορεί να αποκομίσει από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Μια εταιρεία που
ακολουθεί πράσινες πρακτικές μπορεί να αποκτήσει καλύτερη φήμη, δημιουργώντας μια
καλύτερη εικόνα στην αγορά μέσω της περιβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθεί, να
εξοικονομήσει χρήματα από την εξοικονόμηση πόρων και την μείωση των λειτουργικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τέλος να γίνει ανταγωνιστική και να διακριθεί στην
αγορά.
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6
Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ένα είδος οικονομικής
δραστηριότητας που έχει να προσφέρει πολλά. Σήμερα οι επιχειρήσεις πρέπει να
ανταπεξέλθουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Η ανάγκη να προσαρμοστούν με τα μέτρα
που προστάζουν οι νομοθεσίες περί προστασίας του περιβάλλοντος, ο έντονος
ανταγωνισμός, οι απαιτητικοί πελάτες ωθούν τους επιχειρηματίες στην καινοτομία., που
είναι το κλειδί για να καταφέρει ένας πράσινος επιχειρηματίας να πετύχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.
Διεθνώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που αποτελούν ‘’επιχειρήσεις
πρώτης γραμμής’’ οι οποίες εφάρμοσαν πράσινες πρακτικές με επιτυχία. Στην Ελλάδα
έχουν γίνει κάποια ενθαρρυντικά βήματα, όσον αφορά τη βιολογική καλλιέργεια και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο οι δυνατότητες της χώρας μας λόγω φυσικών
πλεονεκτημάτων και λόγω ύπαρξης πολλών επιστημόνων θα μπορούσε να προχωρήσει
σε ενδιαφέρουσες καινοτομίες μέσω της έρευνας. Η οικονομική κατάσταση των
τελευταίων ετών είναι αυτή που δυσκολεύει τα πράγματα. Οι χρηματοδοτήσεις και τα
διάφορα προγράμματα από την ΕΕ δίνουν μια ανάσα στην οικονομία. Παρόλα αυτά οι
κυβερνήσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε κάποιες αλλαγές ώστε να ευνοηθούν οι
πράσινοι επιχειρηματίες. Η έναρξη επιχειρήσεων αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία και
απαρτίζεται από πολύ γραφειοκρατία. Επίσης είναι ανάγκη να προωθηθεί η έννοια της
πράσινης επιχειρηματικότητας και το πόσα πολλά οφέλη μπορεί να προσφέρει σε
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Το να είναι πράσινη μια επιχείρηση σημαίνει
υψηλότερα έσοδα, χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, ενίσχυση της αξίας του προϊόντος,
της αξιοπιστίας της επιχείρησης και της εμπιστοσύνης από τους πελάτες.
Αν κοιτάξουμε μπροστά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές πραγματικότητες, όπως
την κλιματική αλλαγή, την ρύπανση, την εξάντληση των φυσικών πόρων, τους
ευαισθητοποιημένους πλέον πελάτες που επιζητούν τη βιωσιμότητα και τις κυβερνήσεις
που αναπτύσσουν πολιτικές που συνηγορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά συντελούν
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στο να στραφούν οι επιχειρηματίες προς την πράσινη ανάπτυξη και σύμφωνα με τον CEO
της Nike ‘’δεν είναι αρκετό να προσαρμοζόμαστε στο τι μας φέρνει το μέλλον,
δημιουργούμε το μέλλον, το οποίο θα δούμε μέσα από βιώσιμες καινοτομίες’’.
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το 2015’’ 2 Φεβρουαρίου 2015
Διαθέσιμο σε :

http://helapco.gr/pdf/pv-stats_greece_2014_Feb2015.pdf (30 Μαΐου

2016)

UBU philoshophy
Διαθέσιμο σε : http://www.ubu.gr/ubu-philosophy.htm (1 Ιουνίου 2016)

Η νέα παραγωγική μονάδα της Apivita
Διαθέσιμο σε : http://www.apivita.com/hellas/new/new-production-facilities-gr
(2 Ιουνίου 2016)

Κορρές ’OUR HEART’’
Διαθέσιμο σε : http://www.korres.com/default.aspx?page_id=235
(2 Ιουνίου 2016)
Mastic Spa, ‘’Η φιλοσοφία μας’’
Διαθέσιμο σε : http://www.masticspa.com/mastic-spa/filosofia
(2 Ιουνίου 2016)
Revive ‘’Συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων’’
Διαθέσιμο σε : http://www.revive.gr/
(5 Ιουνίου 2016)
Coco-Mat
Διαθέσιμο σε : http://www.coco-mat.com/
(10 Ιουνίου 2016)
The Body Shop ‘’H εταιρία’’
Διαθέσιμο σε : https://www.thebodyshop.gr/cms/company/about-the-body-shop
(10 Ιουνίου 2016)
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Ηρων ενεργεια
Διαθέσιμο σε :
http://www.heron.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=18&Ite
mid=132
(15 Ιουνίου 2016)
Πανεπιστημιο Αιγαίου ‘’Εφαρµογή του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου
Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης’’
Διαθέσιμο σε : http://www.aegean.gr/xerolithic/files/minister_dec.pdf
(2 Μαΐου 2016)
Treehugger ‘’SUBARU celebrates 10 years of zero landfill manufacturing’’
Διαθέσιμο σε : http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/subaru-celebrates10-years-zero-landfill-manufacturing.html
(2 Ιουνίου 2016)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ΄΄Εθνική νομοθεσία βιολογικών
προϊόντων’’
Διαθέσιμο
σε
:
http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer/biologikgeorgiaktinotrofia/641-eunikinomothesiabiologika.html
(20 Μαΐου 2016)
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‘’ΑΠΕ’’
Διαθέσιμο σε : http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=285&language=el-GR
(20 Ιουνίου 2016)

Edujob, ‘’βιολογική γεωργία, ένας κλάδος με μέλλον’’
Διαθέσιμο σε : http://edujob.gr/arthrografia/viologiki-gewrgia-enas-klados-me-mellon
(2 Ιουνίου 2016)
Υπουργειο περιβαλλοντος και ενεργειας ‘’Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτοπαραγωγής από
ΑΠΕ και συμπαραγωγή’’
Διαθέσιμο σε http://www.rae.gr/old/SUB2/2_4.htm
(13 Μαΐου 2016)
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ‘’Εθνικό σχέδιο δράσης 2020’’
Διαθέσιμο
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CEYdUkQ719k%3d&tabid=37
(8 Μαΐου 2016)

σε

Ευρωπαϊκή Ένωση, ‘’Περιβάλλον’’
Διαθέσιμο σε: https://europa.eu/european-union/topics/environment_el
(8 Μαΐου 2016)

x

Food and Agriculture Organization of the United Nations,’’Sustainable food consumption
and production’’
Διαθέσιμο
σε
http://www.fao.org/ag/ags/sustainable-food-consumption-andproduction/en/
(8 Μαΐου 2016)
Eur-Lex, ‘’Νομοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων’’
Διαθέσιμο σε: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=cellar:113a2c9281f9-4d72-8a83-a58a071e8a05
(12 Μαΐου 2016)
UNEP ‘’Declaration of the United Nations Conference on Human Enviroment’’
Διαθέσιμο
σε
http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=15
03
(8 Μαΐου 2016)

UNEP ‘’Countries agree Ambitious Conservation Measures for Mediterranean’’
Διαθέσιμο σε:
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=27058&Articl
eID=35947&l=en
(8 Μαΐου 2016)

Eletaen, ‘’Η στατιστική της αιολικής ενέργειας για το 2015: Ανοδική πορεία παρα τις
οικονομικές και πολιτικές αντιξοότητες’’
Διαθέσιμο σε:
http://eletaen.gr/%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B
A%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF
%82-%CE%B3-2/
(3 Ιουλίου 2016)
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ‘’Το πρωτόκολλο του Κιοτο’’
Διαθέσιμο σε: http://www.ypeka.gr/?tabid=443
(8 Μαΐου 2016)
Europa.eu, ‘’Χημικά προϊόντα (REACH)’’
Διαθέσιμο σε:
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-reach/index_el.htm
(25 Μαΐου 2016)
ΛΑΓΗΕ, ‘’ΑΠΕ Συνοπτικο Πληροφοριακό Δελτίο 2015’’
Διαθέσιμο σε:
http://www.lagie.gr/fileadmin/groups/EDRETH/RES/2015_10_RES.pdf
xi

(3 Ιουνίου 2016)
Ημερισία, ‘’Στην 15 η θέση η Ελλάδα στις ΑΠΕ σε ποσοστό 11.2%’’
Διαθέσιμο σε:
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=112973070
(3 Ιουνίου 2016)
Κατζή, Χ.’’Αειφόρος ανάπτυξη και εκπαίδευση’’ .Nature Conservation Unit, Frederick
University,
Διαθέσιμο σε:
http://www.ncu.org.cy/induction/files/booklet_chapter-1Chrysanthi.pdf
(3 Ιουνίου 2016)

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία δια βίου μάθησης,
‘’Πράσινη Επιχειρηματικότητα’’
Διαθέσιμο σε: http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/1.7.pdf
(3 Ιουνίου 2016)
WWF, ‘’Διαχείριση απορριμμάτων’’
Διαθέσιμο σε:
http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF_Odigos_Diaxeirisi_Apporrimaton_2009.pdf
(30 Αυγούστου 2016)
ΕΕΔΣΑ, ‘’Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων’’
Διαθέσιμο σε:
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?catid=83&lang=gr
(30 Αυγούστου 2016)

LEFT, ‘’Χαμηλό το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης στην Ελλάδα’’
Διαθέσιμο σε:
http://left.gr/news/xamilo-pososto-anaktisis-kai-anakyklosis-aporrimmaton-stin-ellada
(30 Αυγούστου 2016)
Τράπεζα Πειραιώς ‘’green banking’’
Διαθέσιμο σε:
http://www.greenbanking.gr/el/BusinessSectors/PrasinesMetafores
(30 Αυγούστου 2016)
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