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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια η μόλυνση του περιβάλλοντος έχει γίνει μέρος της 
καθημερινότητας, επηρεάζει τον τρόπο ζωής και απειλεί την ίδια την ανθρώπινη 
ύπαρξη. Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
χειροτερεύει την παρούσα ή τη μελλοντική προοπτική του ανθρώπου να επωφεληθεί 
από τη φύση και να επιβιώσει μέσα σε αυτή. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι 
αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας και οφείλεται στις ταχύτατες μεταβολές 
που παρατηρούνται στον όγκο του παραγόμενου προϊόντος, στις μεθόδους 
παραγωγής, στη σύνθεση των αγαθών που καταναλώνονται και γενικότερα στον 
τρόπο ζωής. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές αρχίζουν να 
αποκτούν πλήρη ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη, η καταστροφή του όζοντος και είναι πρόθυμοι να 
τροποποιήσουν τις αγοραστικές τους επιλογές.

Η κατάσταση αυτή είχε και έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή και υιοθέτηση από 
τις επιχειρήσεις στρατηγικών προώθησης των προϊόντων που σέβονται τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών. Όλες οι ενέργειες 
που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις έχουν τελικό στόχο τη διατήρηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στην παρούσα εργασία η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας χωρίζεται σε δύο 
τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζεται η βιβλιογραφία σχετικά με το 
περιβαλλοντικό μάρκετινγκ και στο δεύτερο τμήμα αναπτύσσεται η βιβλιογραφία των 
οικονομικών, που αναφέρεται στην παροχή πληροφόρησης για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αναλυτική προσέγγιση του 
προβλήματος περιβαλλοντικής διαφήμισης από τις επιχειρήσεις και αναπτύσσεται το 
υπόδειγμα. Ακολουθεί η ανάλυση δύο περιπτώσεων, της περιβαλλοντικής διαφήμισης 
από τις επιχειρήσεις χωρίς κρατική παρέμβαση και της περιβαλλοντικής διαφήμισης 
από τις επιχειρήσεις με εισαγωγή περιβαλλοντικού φόρου. Στο τέλος παρατίθενται τα 
συμπεράσματα.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα της βιβλιογραφίας του μάρκετινγκ 
παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία που αναφέρονται στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, καθώς και οι διάφοροι ορισμοί του περιβαλλοντικού μάρκετινγκ. Στη 
δεύτερη ενότητα αναλύονται οι βασικοί λόγοι για την αυξανόμενη υιοθέτηση του 
περιβαλλοντικού μάρκετινγκ, τα επίπεδα και οι προσεγγίσεις του, καθώς και οι 
δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει. Εντοπίζονται τα οφέλη που προκύπτουν για 
την περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση, καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν 
και στο τέλος γίνεται αναφορά στη σχέση μεταξύ του περιβαλλοντικού μάρκετινγκ 
και της περιβαλλοντικής ηθικής των επιχειρήσεων.

Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην συμπεριφορά του καταναλωτή. Αρχικά δίνονται 
κάποιοι ορισμοί του “πράσινου” καταναλωτή και ακολουθεί η ανάλυση της 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς με βάση τα δημογραφικά 
και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή. Παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα κάποιων ερευνών, καθώς και οι διάφορες απόπειρες τμηματοποίησης 
των καταναλωτών με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια.

Στην τέταρτη ενότητα παρατίθενται στοιχεία για την περιβαλλοντική διαφήμιση, 
που αποτελεί ζωτικό τμήμα του περιβαλλοντικού μάρκετινγκ. Αρχικά δίνονται οι 
λόγοι ύπαρξης, ο ορισμός και η δομή της. Αναλύονται οι διαφημιστικές 
περιβαλλοντικές δηλώσεις, οι κατηγορίες των παραπλανητικών περιβαλλοντικών 
δηλώσεων και δίνονται οδηγίες για τη σωστή παρουσίαση των διαφημιστικών
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δηλώσεων. Επίσης, παρουσιάζεται η εταιρική περιβαλλοντική διαφήμιση και 
συμπεριφορά, καθώς και συστάσεις για σωστή περιβαλλοντική διαφήμιση.

Η βιβλιογραφία των οικονομικών αναφέρεται στην παροχή πληροφόρησης για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες των εργαλείων 
περιβαλλοντικής πολιτικής και αναλύονται τα προγράμματα πιστοποίησης και το 
περιβαλλοντικό εμπορικό σήμα. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της πρόσφατης 
αρθρογραφίας πάνω στο θέμα της παροχής πληροφοριών.

Στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική προσέγγιση του προβλήματος 
περιβαλλοντικής διαφήμισης από τις επιχειρήσεις και αναπτύσσεται το υπόδειγμα 
που βασίζεται στο άρθρο των Σαρτζετάκη, Ξεπαπαδέα και Πετράκη (2004), στο οποίο 
η παροχή πληροφόρησης αποτελεί εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής. Εξετάζεται η 
περίπτωση των ιδιωτικών ενεργειών που αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών 
στους καταναλωτές, μέσω της περιβαλλοντικής διαφήμισης, όταν τα προϊόντα 
δημιουργούν ζημίες στους καταναλωτές καθώς και περιβαλλοντική εξωτερικότητα. 
Αρχικά αναπτύσσεται η περίπτωση της απουσίας κρατικής παρέμβασης και στη 
συνέχεια η περίπτωση που ως εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής χρησιμοποιείται η 
επιβολή του περιβαλλοντικού φόρου στην λιγότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
επιχείρηση. Ακολουθεί σύγκριση ανάμεσα στις ευημερίες που προκύπτουν και στις 
αντίστοιχες του άρθρου, όπου αρχικά αναφέρεται στην περίπτωση απουσίας κρατικής 
παρέμβασης και στη συνέχεια στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ο συνδυασμός 
των δύο εργαλείων πολιτικής, του φόρου και της παροχής πληροφόρησης. Στο τέλος, 
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία.

Β. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Β.Ι ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Β.Ι.1 Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ

Τα τελευταία χρόνια το οικολογικό πρόβλημα αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα 
ζητήματα της κοινωνίας. Η ολοένα αυξανόμενη υποβάθμιση του φυσικού 
περιβάλλοντος είναι γεγονός και οι καταναλωτές αποκτούν πλήρη ενημέρωση για 
περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η χρήση 
υπερβολικής συσκευασίας, η καταστροφή του όζοντος. Μεγάλο μέρος της μόλυνσης 
του περιβάλλοντος οφείλεται στην παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και 
υπηρεσιών. Δημοσκόπηση των “New York Times” (1990) αναφέρει ότι το 84% των 
Αμερικανών πιστεύει ότι η μόλυνση που προέρχεται από τη βιομηχανική παραγωγή 
αποτελεί σημαντικότατο πρόβλημα.

Η κοινωνική ευημερία δέχεται σοβαρό πλήγμα, γεγονός που προκύπτει από τις 
ποικίλες περιβαλλοντικές ανησυχίες, (McDaniel, Rylander, 1993):
1. Οι περιοχές επιχωμάτωσης σκουπιδιών, που καλούνται να δεχτούν πάνω από 150 

εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών κάθε χρόνο, έχουν πλέον εξαντληθεί σε 
επικίνδυνο βαθμό.

2. Η Αμερικάνικη Εθνική Ομοσπονδία Άγριας Ζωής αναφέρει ότι το 40% των 
Αμερικανών αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα υγείας από το πόσιμο νερό.

3. Σχεδόν ένα τρίτο των Αμερικανών ζει σε περιοχές με αυξημένα επίπεδα του 
όζοντος.

4. Οι φυσικοί πόροι, κυρίως τα δάση, εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς.
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5. Το αποκαλούμενο “φαινόμενο του θερμοκηπίου”, μια ενδεχόμενη απειλή για την 
μακροχρόνια επιβίωση του πλανήτη, ανησυχεί έντονα τους επιστήμονες όλου του 
κόσμου.
Οι επιχειρήσεις βλέποντας αυτή τη κατάσταση και έχοντας να αντιμετωπίσουν 

ποικίλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, έχουν αρχίσει να υιοθετούν υπεύθυνες 
στρατηγικές προώθησης προϊόντων, που σέβονται τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της 
κοινής γνώμης. Ανά τον κόσμο παρατηρούμε ότι συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των 
επιχειρήσεων που εισάγει “πράσινα”, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Σύμφωνα 
με την έρευνα του Davis (1992), το 1989 το 5% των νεοεισαγόμενων προϊόντων στις 
ΗΠΑ ήταν πράσινα, ενώ το 1990 το ποσοστό διπλασιάστηκε. Οι επιχειρήσεις έχουν 
πλέον αντιληφθεί ότι προκύπτουν και σημαντικά οφέλη με την εισαγωγή υπεύθυνων 
προγραμμάτων προώθησης των προϊόντων.

Το υπεύθυνο περιβαλλοντικό μάρκετινγκ έχει εξελιχθεί σε μια πολύπλοκη, 
ολοκληρωμένη, στρατηγική και τακτική διαδικασία. Στη βιβλιογραφία συναντούμε 
τους όρους “πράσινο μάρκετινγκ”, “περιβαλλοντικό μάρκετινγκ” και “οικολογικό 
μάρκετινγκ”. Πολλοί πιστεύουν ότι το πράσινο μάρκετινγκ αναφέρεται μόνο στη 
διαφήμιση προϊόντων με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αλλά στην πραγματικότητα 
μπορεί να εφαρμοστεί σε καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
Ενσωματώνει μια τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων, περιλαμβάνοντας αλλαγές στο 
προϊόν, στην παραγωγική διαδικασία, στη συσκευασία και στη διαφήμιση.

Οικολογικό Μάρκετινγκ είναι η μελέτη των θετικών και αρνητικών συνεπειών που 
προκύπτουν από τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ και αφορά την μόλυνση, την 
εξάντληση των πηγών ενέργειας αλλά και των μη ενεργειακών πηγών. (Henion, 
Kinnear, 1976). Ένας τυπικός ορισμός περιγράφει το πράσινο μάρκετινγκ ως την 
πρακτική της “...υιοθέτησης στρατηγικών που είναι περιβαλλοντικά φιλικές και δεν 
εξαντλούν τις πηγές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας που περιλαμβάνει αξίες.. .’’(Johri 
- Sahasakmontri,1998).

Σύμφωνα με τον Polonsky (1994), το πράσινο ή περιβαλλοντικό μάρκετινγκ 
περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που είναι σχεδιασμένες να παράγουν 
και να διευκολύνουν οποιεσδήποτε συναλλαγές, που στόχο έχουν να ικανοποιήσουν 
ανθρώπινες ανάγκες ή επιθυμίες, συναλλαγές τέτοιες που η ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών και επιθυμιών πραγματοποιείται με την ελάχιστη επιζήμια επίδραση πάνω 
στο φυσικό περιβάλλον.

Το πράσινο μάρκετινγκ έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής 
ζημίας και όχι αναγκαστικά την εξάλειψή της. Μέσα από τη χρήση των 
δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ, το πράσινο μάρκετινγκ πρέπει να αξιοποιήσει τους 
περιορισμένους πόρους και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τις καταναλωτικές ανάγκες 
και επιθυμίες, καθώς και να πραγματοποιήσει τους στόχους πωλήσεων των 
επιχειρήσεων.

Β.Ι.2 Επιχειρήσεις και Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ

Στο τμήμα αυτό αρχικά αναλύονται οι βασικοί λόγοι για την αυξανόμενη χρήση 
και υιοθέτηση του πράσινου μάρκετινγκ. Ακολουθεί η ανάλυση των επιπέδων και των 
προσεγγίσεων του πράσινου μάρκετινγκ, οι τρόποι εισαγωγής και οι δραστηριότητες 
που αυτό περιλάμβάνει. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν για 
την επιχείρηση όταν αποφασίζει να γίνει περιβαλλοντικά υπεύθυνη, αλλά και τα 
προβλήματα που συνδέονται με το πράσινο μάρκετινγκ. Τέλος, γίνεται αναφορά στη
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σχέση μεταξύ του πράσινου μάρκετινγκ και της περιβαλλοντικής ηθικής των 
επιχειρήσεων.

Β.Ι.2.α Λόγοι για την αυξημένη χρήση του πράσινου μάρκετινγκ

Μια βασική ερώτηση είναι το γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν 
περιβαλλοντικά υπεύθυνες. Η υιοθέτηση πράσινων στρατηγικών είναι αποτέλεσμα 
εξωτερικών ή εσωτερικών πιέσεων (Polonsky - Rosenberger, 2001). Οι εξωτερικές 
πιέσεις περιλαμβάνουν:
• Ικανοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης
• Αντίδραση στις περιβαλλοντικά φιλικές ενέργειες των ανταγωνιστών
• Απαίτηση του δικτύου διανομής για τροποποίηση των εισροών. Επιχειρήσεις με 

ISO 1400 είναι υποχρεωμένες να αξιολογούν την περιβαλλοντική απόδοση των 
προμηθευτών τους.

Οι εσωτερικές πιέσεις που οδηγούν σε υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον 
δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν:
• Κόστος. Η υιοθέτηση πράσινων στρατηγικών μπορεί να οδηγεί σε πιο 

αποτελεσματική χρήση των πόρων και χρηματικά οφέλη.
• Φιλοσοφία. Όταν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους 

ως τους στόχους των άλλων επιχειρήσεων, τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
ενσωματώνονται στη στρατηγική των επιχειρήσεων και ακολούθως σε όλες τις 
τακτικές δραστηριότητες.
Η βιβλιογραφία προτείνει πολλούς λόγους για την αυξημένη χρήση του πράσινου 

μάρκετινγκ. Ο Polonsky (1994) προτείνει πέντε πιθανούς λόγους:
1. Οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται ότι το περιβαλλοντικό μάρκετινγκ είναι μια 

ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.
Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει γίνει πλέον ζήτημα με πλήρη 
ομοφωνία των πολιτικών (Schwartz, 1990). Οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι οι 
περιβαλλοντικές τους ανησυχίες επηρεάζουν την αγοραστική τους συμπεριφορά, 
ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσουν υψηλότερη τιμή (Freeman, 1989). Οι 
επιχειρήσεις γίνονται περιβαλλοντικά υπεύθυνες με σκοπό να ικανοποιήσουν 
καλύτερα τις καταναλωτικές ανάγκες και η προώθηση προϊόντων με περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά οδηγεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Βέβαια, 
όλες οι επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες 
προώθησης των προϊόντων τους, δε σημαίνει ότι θα αλλάξουν συμπεριφορά στην 
πραγματικότητα. Οι επιχειρήσεις που έχουν οφέλη από το πράσινο μάρκετινγκ είναι 
αυτές που εμφανίζουν δέσμευση στο να επιλύουν υπάρχοντα προβλήματα και 
κινητοποιούνται με δράσεις που είναι πέρα των απαιτήσεων και προσδοκιών. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν παραπλανητικά μηνύματα 
για την απόκτηση του μεριδίου αγοράς. Οι καταναλωτές όμως, έχοντας αληθινό 
ενδιαφέρον για τα γεγονότα, απορρίπτουν ή ακόμα μποϊκοτάρουν επιχειρήσεις με 
ατελή, ανειλικρινή και ανασφαλή περιβαλλοντικά προγράμματα.
2. Οι οργανισμοί πιστεύουν ότι έχουν ηθική υποχρέωση να είναι περισσότερο 

κοινωνικά υπεύθυνοι.
Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι είναι χρέος τους να συμπεριφέρονται με 

περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο και ότι πρέπει να έχουν και περιβαλλοντικούς 
στόχους πέρα από την επίτευξη του κέρδους. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν
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αρχίσει να ενσωματώνονται στην εταιρική κουλτούρα. Η επιχείρηση έχει δύο 
επιλογές:
• Να χρησιμοποιήσει την περιβαλλοντική της υπευθυνότητα ως εργαλείο του 

μάρκετινγκ,
• Να μη προωθήσει το περιβαλλοντικό της ενδιαφέρον.
3. Οι κυβερνητικές αρχές πιέζουν τις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο υπεύθυνες. 

Οι κανονισμοί έχουν σχέση με το περιβαλλοντικό μάρκετινγκ και ο στόχος τους
είναι η προστασία του καταναλωτή με διάφορους τρόπους:
• Μείωση της παραγωγής βλαβερών προϊόντων και των υποπροϊόντων τους,
• Τροποποίηση της καταναλωτικής και βιομηχανικής χρήσης και / ή τροποποίηση 

της κατανάλωσης επιζήμιων αγαθών,
• Επιβεβαίωση ότι όλοι οι τύποι καταναλωτών είναι σε θέση να αξιολογήσουν την 

περιβαλλοντική σύνθεση των προϊόντων,
• Προστασία του ανταγωνισμού
4. Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες των ανταγωνιστών πιέζουν τις επιχειρήσεις 

να αλλάξουν τις δικές τους περιβαλλοντικές δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Οι 
επιχειρήσεις αναπτύσσουν το πράσινο μάρκετινγκ για να διατηρήσουν το 
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

5. Παράγοντες κόστους που συνδέονται με τη διάθεση των απορριμμάτων ή με 
μειώσεις της χρήσης εισροών, αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να τροποποιήσουν τη 
συμπεριφορά τους. Οι επιχειρήσεις που μειώνουν τα επιβλαβή απορρίμματα 
έχουν σημαντική μείωση του κόστους. Παράλληλα, στην προσπάθεια τους αυτή, 
μπορεί να υιοθετήσουν πιο αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες και να 
έχουν μειωμένες πρώτες ύλες.

Β.Ι.2.β Επίπεδα και Προσεγγίσεις του Πράσινου Μάρκετινγκ

Επίπεδα Πράσινου Μάρκετινγκ (Menon - Menon, 1997): Οι περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες του μάρκετινγκ μιας επιχείρησης πραγματοποιούνται σε τρία 
επίπεδα:
• Στρατηγικό πρασίνισμα (Strategic greening). Υπάρχει μια πραγματικά βασική 

αλλαγή στην εταιρική φιλοσοφία. Απαιτείται εκτεταμένη μακροχρόνια επένδυση 
και όλες οι δραστηριότητες δεν είναι πότε επιφανειακές.

• Εν δυνάμει στρατηγικό πρασίνισμα. Απαιτεί βασική αλλαγή των επιχειρησιακών 
πρακτικών.

• Τακτικό πρασίνισμα. Απαιτεί αλλαγή σε λειτουργικές δραστηριότητες, όπως, 
προώθηση.

Με αυτά τα επίπεδα η επιχείρηση βρίσκει το μέγεθος της αλλαγής που απαιτείται και 
αντανακλούν το πόσο δεσμευμένες είναι οι επιχειρήσεις στους διάφορους 
περιβαλλοντικούς στόχους.

Προσεγγίσεις του Πράσινου Μάρκετινγκ (McDaniel - Rylander, 1993)
• Αμυντικό ή Αντιδραστικό (Defensive). Οι επιχειρήσεις κάνουν το ελάχιστο δυνατό 

με στόχο να αποφύγουν τις αρνητικές συνέπειες. Για παράδειγμα, συμμόρφωση 
με τους βασικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς της κυβέρνησης για την 
αποφυγή φόρων και προστίμων. Επίσης, η πραγματοποίηση των ελάχιστων 
προτύπων γίνεται για την αποφυγή μποϊκοταρίσματος. Ένας τρίτος τύπος είναι η 
αντίδραση στις κινήσεις των ανταγωνιστών. Η προσπάθεια είναι η ελάχιστη 
δυνατή, οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να
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αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το μερίδιο της αγοράς δεν 
πρόκειται ποτέ να αυξηθεί.

• Επιθετικό (Aggressive). Ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται πέρα από αυτό που απαιτείται 
ή προσδοκάται. Με καλό στρατηγικό μάρκετινγκ, μπορεί να διατηρήσει την 
εικόνα της τίμιας επιχείρησης. Εμφανίζει αυξημένα κέρδη και είναι σε θέση να 
αποφεύγει ελέγχους και ρυθμίσεις από την κυβέρνηση. Αυτές οι επιχειρήσεις 
αναπτύσσουν ένα μακροχρόνιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Αυτή η στρατηγική 
βασίζεται στα κέρδη και δεν περιλαμβάνει το αλτρουιστικό ενδιαφέρον για την 
επιβίωση του πλανήτη.

Β.Ι.2.γ Τρόποι εισαγωγής, δραστηριότητες και χαρακτηριστικά του Πράσινου 
Μάρκετινγκ

Είναι απαραίτητο στη στρατηγική διαδικασία του μάρκετινγκ, το πράσινο 
μάρκετινγκ να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Το πράσινο μάρκετινγκ είναι μια 
ολοκληρωμένη διαδικασία, που συνεχώς αξιολογεί τον τρόπο που οι επιχειρήσεις 
πραγματοποιούν τους εταιρικούς στόχους και ικανοποιούν τις καταναλωτικές 
ανάγκες, ενώ παράλληλα μειώνουν την περιβαλλοντική ζημία.

Οι McDaniel - Rylander (1993), προτείνουν ένα πλάνο δέκα σημείων για την 
εισαγωγή, ενσωμάτωση του πράσινου μάρκετινγκ στην ανάπτυξη του στρατηγικού 
μάρκετινγκ:
1. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής εταιρικής πολιτικής,
2. Δημιουργία περιβαλλοντικής ηγεσίας στο ανώτερο επίπεδο του οργανισμού,
3. Πρόσληψη ή ανάπτυξη περιβαλλοντικών προασπιστών στο εσωτερικό της 

επιχείρησης,
4. Εκπαίδευση και επιμόρφωση όλου του προσωπικού για την ανάπτυξη 

περιβαλλοντικής συνείδησης,
5. Διατήρηση ενεργού διαλόγου με περιβαλλοντικές ομάδες και κυβερνητικές αρχές,
6. Ανάπτυξη ενός επιθετικού προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης,
7. Ενοποίηση όλων των τμημάτων για την καλύτερη αντιμετώπιση των

περιβαλλοντικών αναγκών,
8. Κατανομή επαρκών πηγών για να δοθεί έμφαση στη δέσμευση της επιχείρησης,
9. Η χρήση αποτελεσματικής διαφήμισης και δημοσιότητας οδηγεί σε ανάπτυξη της 

επικοινωνίας με τους καταναλωτές, οι οποίοι γίνονται ενήμεροι για τη δράση της 
επιχείρησης,

10. Παρακολούθηση της αντίδρασης των καταναλωτών με τη χρήση ενεργού 
ερευνητικού προγράμματος μάρκετινγκ.
Η υλοποίηση αυτού του πλάνου απαιτεί εκτεταμένη εκπαίδευση και

αποτελεσματική επικοινωνία μέσω της διαφήμισης και της δημοσιότητας. Για την 
επιτυχία αυτής της προσέγγισης δίνονται οι παρακάτω οδηγίες:
• Προσπάθεια να απεικονίζεται αληθινή δέσμευση για το περιβάλλον,
• Ετοιμότητα για εξονυχιστική εξέταση. Οι περιβαλλοντικές δράσεις και αξιώσεις 

πρέπει να έχουν νόημα και σκοπό και να είναι έγκυρες,
• Επικέντρωση σε θετικές ενέργειες με ταυτόχρονη επιφυλακτικότητα σε θέματα

εμφάνισης απάτης. Αποφυγή άμεσων συγκρίσεων με ανταγωνιστές και
επικέντρωση στο έργο της επιχείρησης,

• Διατήρηση απλών και συγκεκριμένων δηλώσεων. Αποφυγή γενικών και
υπερβολικών περιβαλλοντικών δηλώσεων και μηνυμάτων.
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Σύμφωνα με τους Polonsky - Rosenberger (2001), οι δραστηριότητες του
πράσινου μάρκετινγκ περιλαμβάνουν:
1. Στόχευση. Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τις επιχειρήσεις στο να εντοπίζουν 

καλύτερα υπάρχοντα τμήματα με καταναλωτές που έχουν περιβαλλοντικές 
ανησυχίες.

2. Πράσινο Σχεδίασμά / Νέα ανάπτυξη του προϊόντος. Οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο 
να ενσωματώνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα και στις 
διαδικασίες από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του νέου προϊόντος. Μπορεί να 
πωλείται αντί για το φυσικό προϊόν η ίδια η απόδοση του.

3. Πράσινη Τοποθέτηση. Οι αληθινά υπεύθυνοι του πράσινου μάρκετινγκ 
παρουσιάζουν στρατηγικό πρασίνισμα διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι δράσεις και 
συμπεριφορές ενσωματώνουν ευρέως περιβαλλοντικές αξίες στις διαδικασίες που 
απαιτούν την λήψη αποφάσεων.

4. Πράσινη Τιμολόγηση. Τα πράσινα προϊόντα συχνά έχουν υψηλότερη τιμή σε 
σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι κοστίζουν 
περισσότερο όταν υπολογίσουμε όλα τα συνδεδεμένα κόστη.

5. Πρασίνισμα του χειρισμού υλικών. Είναι μια πολύπλοκη, ολοκληρωμένη 
στρατηγική διαδικασία, που προσφέρει καλές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις.

6. Υπολείμματα του μάρκετινγκ. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης οδηγούν και 
στην παραγωγή υποπροϊόντων, υπολειμμάτων που όμως προσθέτουν αξία. Με την 
εισαγωγή εσωτερικών διαδικασιών έχουμε την μείωση τους, ή ακόμα με τη χρήση 
τους μπορεί να έχουμε ως αποτέλεσμα την μείωση άλλων εισροών.

7. Πράσινη Προώθηση. Πρέπει να κοινοποιεί σημαντική περιβαλλοντική 
πληροφόρηση στους καταναλωτές και να έχει άμεση σύνδεση με τις εταιρικές 
δραστηριότητες. Υπάρχει μια αμφισβήτηση για το αν η πράσινη διαφήμιση 
μπορεί να αλλάξει τις καταναλωτικές προτιμήσεις και για το πόσο 
αποτελεσματική είναι απέναντι στις καταναλωτικές ομάδες. Παραπλανητικές 
δηλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό των προϊόντων ή στη διατύπωση 
παραπόνων στις κυβερνητικές αρχές από τους καταναλωτές.

8. Πράσινες Συμμαχίες. Μια επιχείρηση μπορεί να μην είναι ικανή να εφαρμόσει 
πράσινες στρατηγικές μάρκετινγκ. Οι περιβαλλοντικές ομάδες βοηθούν τις 
επιχειρήσεις στην κατανόηση τέτοιων θεμάτων, στην εύρεση σωστών λύσεων και 
στην υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών και τακτικών. Σε μια συμμαχία τα 
διάφορα μέρη συνεργάζονται, έχουν κοινό όφελος και δεν βρίσκονται σε 
αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τους Polonsky και Mendleson (1995), μια διαδικασία 
τριών βημάτων μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να επιλέξει τον κατάλληλο 
συνέταιρο:

• Εξακρίβωση των αντικειμενικών στόχων της συμμαχίας,
• Προσδιορισμός των κατάλληλων χαρακτηριστικών του συμμαχικού εταίρου,
• Εύρεση της κατάλληλης περιβαλλοντικής ομάδας και δημιουργία συμμαχίας. 

Σύμφωνα με τους Hartman και Stafford (1997) υπάρχουν έντεκα τρόποι για την
δημιουργία μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εταιρικής κουλτούρας:
1. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών αξιών σχετικά με την μείωση πρώτων υλών, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση σε όλα τα τμήματα του οργανισμού.
2. Εξασφάλιση υποστήριξης από τα μέλη της διοίκησης.
3. Συμμετοχή σε εταιρικές χορηγίες για περιβαλλοντικούς σκοπούς.
4. Πρόσληψη στελεχών με περιβαλλοντική ευαισθησία στα διοικητικά συμβούλια.
5. Καθιέρωση ορατών επιχειρησιακών στρατηγικών με στόχο μια υπεύθυνη εταιρική 

κουλτούρα.
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6. Έμφαση στις εξωτερικές απειλές, στην περιοριστική νομοθεσία, στην εχθρική 
αντιμετώπιση των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

7. Ενσωμάτωση στην εταιρική πολιτική περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

8. Ενθάρρυνση δημιουργίας εθελοντικών περιβαλλοντικών ομάδων με σκοπό την 
εύρεση οικολογικών προβλημάτων στην εταιρική λειτουργία και την ανάπτυξη 
προτάσεων για την επίλυση τους.

9. Επιβράβευση για τις επιτυχημένες περιβαλλοντικές ιδέες και για τα προγράμματα 
που μειώνουν το κόστος.

10. Πραγματοποίηση εσωτερικών περιβαλλοντικών ελέγχων .
11. Έκδοση των δηλώσεων για περιβαλλοντική πολιτική.

Σύμφωνα με τον Stevels (2001) υπάρχουν πέντε τρόποι ώστε μια επιχείρηση να 
είναι πράσινη και ταυτόχρονα επικερδής:

1. Οικολογικό σχεδίασμά.
2. Πρασίνισμα στην αλυσίδα προμηθειών.
3. Πράσινο μάρκετινγκ και πωλήσεις.
4. Μέσω της πράσινης αντίληψης υπάρχει βελτίωση της ποιότητας.
5. Εισαγωγή παραδειγματικών αλλαγών, έμφαση στην λειτουργικότητα και όχι 

τόσο στην ενσωμάτωση.
Τα παραπάνω στοιχεία έχουν αλληλοσυσχέτιση και βελτίωση σε κάποιο από αυτά 
οδηγεί σε ανάπτυξη των άλλων:
• Ο οικολογικός σχεδιασμός ενθαρρύνει και ενισχύει το πράσινο μάρκετινγκ και τις 

πωλήσεις και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής.
• Η απόδοση των προμηθευτών θα ενθαρρύνει για ένα καλύτερο οικολογικό 

σχεδίασμά και θα ενισχύσει το πράσινο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις.
• Οι αυξημένες πωλήσεις λόγω στροφής σε περιβαλλοντικά προγράμματα θα 

ενθαρρύνουν τον οικολογικό σχεδίασμά και θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη ιδεών και 
αποφάσεων για την καλύτερη λειτουργικότητα των πράσινων στρατηγικών.

• Ο σχεδιασμός για βελτίωση της ποιότητας παραγωγής οδηγεί σε μείωση του 
κόστους προμηθευτών.

• Οι παραδειγματικές αλλαγές θα ανοίξουν νέους δρόμους για τις επιχειρήσεις και 
θα μειωθεί το κόστος των προμηθευτών.

Για το βραβείο Eddison, για τα καλύτερα πράσινα προϊόντα και επιχειρήσεις, ο 
Wasik (1996) προτείνει ως “υψηλά πρότυπα για περιβαλλοντική επίτευξη”, που οι 
συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν, τα ακόλουθα:
1. Το προϊόν πρέπει να είναι νέο ή επέκταση μιας σειράς.
2. Το προϊόν και η παραγωγή του πρέπει να παρουσιάζουν σημαντική μείωση της 

περιβαλλοντικής επίδρασης.
3. Το προϊόν πρέπει να ενσωματώνει στρατηγικές που περιέχουν ανακύκλωση, 

ανακυκλώσιμες ύλες, περιορισμένη συσκευασία, ή χρήση λιγότερων τοξικών 
ουσιών.

4. Το προϊόν πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμο και να έχει διαφημιστική επιτυχία.

Β.Ι.2.δ Οφέλη για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση

Η επιχείρηση που είναι συνειδητά περιβαλλοντικά υπεύθυνη έχει πολλά οφέλη 
(Polonsky - Rosenberger, 2001), όπως, χαμηλό κόστος, μπορεί να διαφοροποιηθεί και
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να διακρίνεταν από τις άλλες, καθώς και να αναπροσαρμόζεται εύκολα. Οι πράσινες 
διαδικασίες παραγωγής μπορούν να βελτιώσουν των αποδοτικότητα των πηγών, να 
μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να καλυτερέψουν την ανταγωνιστική θέση της 
επιχείρησης. Μια επιχείρηση μπορεί να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες με την 
πώληση νέων προϊόντων σε νέες αγορές ή με την ενσωμάτωση πλεονεκτημάτων στα 
υπάρχοντα προϊόντα. Μπορεί να βρει νέα τμήματα αγοράς, να αυξήσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών, άρα και την επαναλαμβανόμενη αγορά και να 
αυξήσει τα κέρδη.

Σύμφωνα με τους Pujari, Wright, Peattie (2003), τα εξωτερικά οφέλη που 
προκύπτουν όταν η επιχείρηση πετυχαίνει περιβαλλοντική βελτίωση είναι τα 
ακόλουθα:
• Αυξημένες πωλήσεις.
• Βελτιωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών.
• Πιο στενή επαφή με τους καταναλωτές.
• Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.
• . Βελτιωμένη εταιρική εικόνα.

Η επιχείρηση που είναι ευαίσθητη για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, πρέπει να 
εξετάσει σοβαρά και τα συμφέροντα των άλλων εμπλεκόμενων ομάδων, όπως, 
μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, 
κυβερνήσεις, ομάδες συμφερόντων και το ευρύ κοινό γενικά. Οι δραστηριότητες της 
επιχείρησης αδυνατούν να ικανοποιήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Zinkhan - 
Carlson, 1995). Η Ottman (1993) υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν 
τις πράσινες διαδικασίες στις δραστηριότητες τους, ενημερώνουν για τους στόχους 
και περιλαμβάνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, είναι πιο ικανές στο να πετύχουν 
μείωση του κόστους, να ανεβάσουν το ηθικό των εργαζομένων και να έχουν 
ικανοποιημένους μετόχους.

Οι Mathur και Mathur (2000) αναλύοντας τις επιπτώσεις στην ευημερία των 
στρατηγικών του πράσινου μάρκετινγκ, κατέληξαν ότι οι επενδυτές είναι πιο ήρεμοι 
και χωρίς αμφιβολίες για τις επιχειρήσεις που έχουν στρατηγικές πράσινου 
μάρκετινγκ γιατί παρουσιάζουν καλύτερη χρηματική απόδοση. Επιχειρήσεις μεγάλου 
μεγέθους, με υψηλό ποσοστό ανάπτυξης των κερδών ανά μετοχή και υψηλά ποσοστά 
διαφήμισης σε σχέση με τις πωλήσεις είναι αξιόπιστες για τους επενδυτές. Αυτό 
οδηγεί σε θετικές μεταβολές της τιμής των μετοχών.

Ο Stevels (2001) ταξινομεί τα οφέλη σε υλικά, μη υλικά ή άυλα και 
συ ναισθη ματικά:
Πίνακας 1: Πίνακας Ιλεονεκτημάτων

Επιχείρηση Πελάτης Κοινωνία
Υλικά μείωση κόστους χαμηλότερο κόστος 

ιδιοκτησίας
χρήση λιγότερων 
πόρων

Άυλα εύκολη παραγωγή, 
εύκολη πώληση

ευκολία , άνεση, 
χαρά

καλύτερη
συμμόρφωση

Συναισθηματικά καλύτερη εικόνα αίσθημα 
ικανοποίησης, 
ποιότητα ζωής, 
λιγότερος φόβος

υπάρχει
περιβαλλοντική
πρόοδος

Πηγή: Stevels (2001)
Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του παραπάνω πίνακα και των τρόπων που προτείνει 

ο ίδιος συγγραφέας ώστε μια επιχειρήση να είναι επικερδής, ενώ παράλληλα είναι
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περιβαλλοντικά ευαίσθητη (Πίνακας 2). Μειωμένη χρήση πόρων, χαμηλότερο κόστος 
προμηθευτών, αυξημένες πωλήσεις, λιγότερες αντιδράσεις του καταναλωτικού 
κοινού και υψηλά ποσοστά κέρδους, όλα έχουν θετικά αποτελέσματα σε 
οικονομικούς όρους.
Πίνακας 2
Συσχέτιση του πίνακα ωφελειών και των 5 τρόπων για αύξηση του κέρδους
Τρόπος Υλικά (χρήμα) Άυλα / Συναισθηματικά
Οικολογικός σχεδιασμός Μείωση πόρων Συμμόρφωση για 

χαμηλότερη επίδραση στο 
κύκλο ζωής του προϊόντος

Προμηθευτές Κόστος προμηθευτών Δυνατότητα οικολογικού 
σχεδιασμού

Πράσινο μάρκετινγκ και 
πωλήσεις

Αύξηση πωλήσεων Διασκεδαστικό αγαθό

Ποιότητα Λιγότερα ελαττωματικά Εύκολο, απλό
Παραδειγματική αλλαγή 
και λειτουργικότητα

Υψηλότερα ποσοστά Χαμηλότερη επίδραση στο 
κύκλο ζωής του προϊόντος

Πηγή: Stevels (2001)

Β.Ι.2.ε Προβλήματα που συνδέονται με το Περιβαλλοντικό Μάρκετινγκ

Οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ αναπτύσσουν στρατηγικές με σκοπό να 
αντιμετωπίσουν τρία προβλήματα που συνδέονται με το πράσινο μάρκετινγκ 
(Polonsky και Mendleson,1995):
1. Ανεπαρκής αξιοπιστία. Προκύπτει από την παλιά κακή περιβαλλοντική απόδοση 

της επιχείρησης. Οι καταναλωτές πάυουν να εμπιστεύονται επιχειρήσεις που στο 
παρελθόν χρησιμοποίησαν παραπλανητικές δηλώσεις. Άλλες επιχειρήσεις 
προώθησαν τα προϊόντα τους ως περιβαλλοντικά υπεύθυνα, χωρίς όμως να έχει 
ενσωματωθεί η περιβαλλοντική επίγνωση και συνείδηση στην εταιρική 
κουλτούρα.

2. Καταναλωτικός κυνισμός. Σχετίζεται με το παρελθόν του πράσινου μάρκετινγκ.
3. Καταναλωτική σύγχυση. Αποτελεί επίμονο πρόβλημα. Οι καταναλωτές αν και 

καταλαβαίνουν τις δηλώσεις των επιχειρήσεων, δεν είναι πάντοτε σε θέση να 
εκτιμήσουν την ακρίβεια αυτών των δηλώσεων. Για το λόγο αυτό, πολλές 
κυβερνήσεις προχώρησαν σε παροχή οδηγιών σχετικά με το πράσινο μάρκετινγκ 
(Federal Trade Commission, 1992). Δεν είναι σίγουρο αν αυτές οι οδηγίες 
πράγματι μειώνουν την καταναλωτική σύγχυση.
Η επίλυση αυτών των προβλημάτων οδηγεί σε αποτελεσματικό πράσινο 

μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με τους Zinkham και Carlson (1995), το πράσινο μάρκετινγκ 
αντιμετωπίζει τρία μεγάλα προβλήματα:
• Αναληθή διαφήμιση,
• Έλλειψη αποδεκτών προτύπων για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

δηλώσεων,
• Οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι καταναλωτές συχνά επιδεικνύουν αρνητική στάση 

σε ορισμένες επιχειρήσεις.
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Σύμφωνα με τον Polonsky (1994), οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το πράσινο 
μάρκετινγκ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες τους δεν είναι 
παραπλανητικές και ότι είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς. Οι όποιες δηλώσεις 
και αξιώσεις του πράσινου μάρκετινγκ πρέπει να:
• Εκθέτουν ξεκάθαρα τα περιβαλλοντικά οφέλη,
• Εξηγούν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
• Εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται τα οφέλη,
• Διασφαλίζουν ότι οι συγκριτικές διαφορές είναι δικαιολογημένες,
• Διασφαλίζουν ότι όλοι οι αρνητικοί παράγοντες εξετάζονται,
• Χρησιμοποιούν μόνο σημαντικούς όρους και εικόνες.

Οι ισχυρισμοί του περιβαλλοντικού μάρκετινγκ, όταν δεν είναι απόλυτα 
κατάλληλοι, έχουν σημαντικές επιπτώσεις (Polonsky et al, 1998):
1. Οι καταναλωτές δεν θα είναι ικανοί να μειώσουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά που είναι επιζήμια για το περιβάλλον, γιατί δε θα γνωρίζουν τα 
προϊόντα που είναι περιβαλλοντικά καλύτερα.

2. Οι επιχειρήσεις που έχουν προσπαθήσει να γίνουν λιγότερο περιβαλλοντικά 
επιζήμιες θα χάσουν το οποιόδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαιτίας του 
αυξημένου καταναλωτικού σκεπτικισμού.

3. Η ανεπαρκής επιβράβευση θα οδηγήσει σε μείωση της κινητοποίησης των 
επιχειρήσεων για περιβαλλοντικές βελτιώσεις, αφού οι καταναλωτές δε θα 
εμπιστεύονται πλέον τις δηλώσεις του περιβαλλοντικού μάρκετινγκ. 

Μακροχρόνια, το ανακριβές και παραπλανητικό μάρκετινγκ θα είναι επιζήμιο όχι
μόνο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αλλά και για το φυσικό περιβάλλον 
και επομένως το κοινωνικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο. Καθώς το φυσικό 
περιβάλλον καταστρέφεται, οι φυσικές πηγές θα εξαντλούνται και ολοένα θα 
σπανίζουν, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ να μην είναι σε θέση να 
ικανοποιούν τις μακροχρόνιες ανάγκες όλων των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις που γίνονται περιβαλλοντικά υπεύθυνες διατρέχουν τον κίνδυνο 
οι σημερινές δραστηριότητες να είναι επιζήμιες στο μέλλον. Η επιχείρηση δεν 
μπορεί να είναι σίγουρη ότι έχει πάρει τη σωστή περιβαλλοντική απόφαση. Πολλές 
φορές συμβαίνει η αντίληψη των καταναλωτών για ορισμένα προϊόντα να είναι 
λανθασμένη. Οι κυβερνήσεις καταρτίζουν πολιτικές αλλά δεν μπορούν να στραφούν 
σε όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον, η ανάγκη για μειωμένο κόστος ή για 
αυξημένα κέρδη στρέφει τις επιχειρήσεις στην αδιαφορία για την υποβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι καταναλώτες που ζητούν προϊόντα είναι επίσης 
υπεύθυνοι για την καταστροφή του περιβάλλοντος, αφού οι ίδιοι δημιουργούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που αδιαφορούν για τα 
απορρίμματά τους. Μόνες οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την 
επανάσταση του πράσινου μάρκετινγκ.

Β.Ι.2.στ Πράσινο Μάρκετινγκ και περιβαλλοντική δικαιοσύνη

Το πράσινο μάρκετινγκ δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με το περιβάλλον, αλλά, 
και με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό. Είναι αναγκαίο να ενδιαφέρεται για την 
περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Ως “Περιβαλλοντική δικαιοσύνη” ορίζεται “η επιδίωξη 
της ίσης απονομής δικαιοσύνης χωρίς διάκριση με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, την 
κοινωνική - οικονομική θέση και σχετίζεται τόσο με την ενίσχυση των υπαρχόντων
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περιβαλλοντικών νόμων, όσο και με τους κανονισμούς για τη πολιτική της δημόσιας 
υγείας (Chavis, 1993). Στην επιχειρησιακή κοινότητα όμως, είναι κάτι που δεν το 
συναντάμε. Ο Wasik (1996) δηλώνει ότι είναι μια καθιερωμένη πραγματικότητα το 
γεγονός ότι τα πιο ρυπογόνα εργοστάσια βρίσκονται κοντά στις πιο φτωχές 
κοινότητες.

Το πράσινο μάρκετινγκ στοχεύει σε προϊόντα που είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον. Προσπαθεί να πείσει τους καταναλωτές με προϊόντα που ικανοποιούν τις 
ανάγκες τους και ταυτόχρονα, δεν μολύνουν, δεν εκπέμπουν τοξικές ουσίες και δεν 
καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον. Όταν το πράσινο μάρκετινγκ είναι πλήρως 
ενσωματωμένο, τότε, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
Αυτό συμβαίνει γιατί, το περιβάλλον για να προστατευτεί, πρέπει να οριστεί εκεί 
όπου διαμένουν οι καταναλωτές (Oyewole, 2001).

Τα κόστη της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης συχνά αναφέρονται στις συνέπειες 
που προκύπτουν από την έλλειψη της. Η έλλειψη περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στην 
πρακτική του πράσινου μάρκετινγκ αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία, ζωή και αξιοπρέπεια. Οι καταναλωτές που ζουν αυτή τη κατάσταση, 
αντιμετωπίζουν το υψηλότερο κόστος, όπως, αυξημένοι θάνατοι και ασθένειες και 
απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Αυτά είναι κόστη με αρνητικές συνέπειες 
(Roberts, 1993, Williams, 1996). Υπάρχουν και κόστη με θετικά αποτελέσματα, που 
σχετίζονται με την διασφάλιση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης σε εθνικό ή σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Στην πρακτική του πράσινου μάρκετινγκ απαιτείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

επίγνωση για περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Μια επιχείρηση δεν είναι ηθική όταν οι 
πρακτικές της “συστηματικά χειροτερεύουν την κατάσταση μιας συγκεκριμένης 
ομάδας μέσα στην κοινωνία” , ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι είναι περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη (Oyewole, 2001).

Β.Ι.3 Πράσινο Μάρκετινγκ και Περιβαλλοντικά Ευαίσθητοι 
Καταναλωτές - Συμπεριφορά Καταναλωτή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή που 
ενδιαφέρεται συνειδητά για την προστασία του περιβάλλοντος. Αρχικά δίνονται 
κάποιοι ορισμοί του “πράσινου” καταναλωτή και ακολουθεί η ανάλυση της 
περιβαλλοντικά υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς με βάση τα δημογραφικά 
και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή, όπως, μόρφωση, κουλτούρα, 
προσωπικές αξίες. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κάποιων μελετών και στη 
συνέχεια γίνεται αναφορά στις διάφορες απόπειρες τμηματοποίησης των 
καταναλωτών και τα αντίστοιχα κριτήρια. Τέλος, παρατίθενται κάποια συμπεράσματα 
και συμβουλές για τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ και τις κυβερνητικές αρχές.

Β.Ι.3.α Ορισμοί - Μελέτες βασισμένες στον καταναλωτή

Μελέτη απεκάλυψε τρεις τάσεις της κοινής γνώμης σχετικά με τις επιχειρήσεις και 
το περιβάλλον (Davis, 1994). Πρώτον, ο αριθμός των ανθρώπων που ενδιαφέρεται 
για την ποιότητα του περιβάλλοντος έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία 
(Dunlap - Scarce, 1991). Δεύτερον, ένα μεγάλο μέρος του κοινού πιστεύει ότι οι 
επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
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Τρίτον, ον καταναλωτές έχουν αποφασίσει να επιβραβεύσουν τις επιχειρήσεις που 
συνειδητά και πραγματικά ενδιαφέρονται για το περιβάλλον.

“Πράσινος καταναλωτής είναι αυτός του οποίου η αγοραστική συμπεριφορά 
επηρεάζεται από περιβαλλοντικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα” (Shrum, McCarty, 
Lowrey,1995). Σύμφωνα με τους Zinkhan και Carlson (1995), “οι πράσινοι 
καταναλωτές δεν είναι ανήσυχοι μόνο για την αγοραστική και καταναλωτική 
διαδικασία, αλλά και για την παραγωγική διαδικασία αναφορικά με την κατανάλωση 
σπάνιων πόρων, και επίσης ενδιαφέρονται και για θέματα διάθεσης της παραγωγής”. 
Ο Webster ορίζει τον κοινωνικά συνειδητό καταναλωτή “ως τον καταναλωτή που 
λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες της ιδιωτικής του/της κατανάλωσης ή που 
προσπαθεί με την αγοραστική του/της δύναμη να επιφέρει κοινωνική αλλαγή”.

Οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ παραπονιούνται για το γεγονός ότι παρόλο που το 
περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές και ότι η περιβαλλοντική 
συμβατότητα των προϊόντων μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά των 
καταναλωτών (Azzone - Bertele, 1994), αυτή η σημασία στην πραγματικότητα δεν 
οδηγεί σε αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς (Schlossberg, 1991). Υπάρχουν 
μελέτες που δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 
παραπάνω για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον (Mendleson - Polonsky, 1995) και 
άλλες που αναφέρουν ότι οι καταναλωτές είναι απρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω 
για πράσινα προϊόντα (Kangun, Carlson, Grove, 1991). Επίσης, μελέτες έδειξαν ότι οι 
γενικές περιβαλλοντικές στάσεις και νοοτροπίες δεν συνδέονται με συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές συμπεριφορές (Shrum, McCarty, Lowrey,1994). Επιπλέον, η 
περιβαλλοντική συνείδηση και επίγνωση συνδέεται στενά με την περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη αγοραστική συμπεριφορά (Schlegelmilch - Bohlen, 1996).

Β.Ι.3.β Χαρακτηριστικά του πράσινου καταναλωτή

Τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή που έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες, είναι το 
αντικείμενο πολλών μελετών. Αυτές οι μελέτες ανακάλυψαν ότι τα δημογραφικά και 
ψυχογραφικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την περιβαλλοντική δέσμευσή και ότι οι 
ψυχομετρικές κλίμακες μετρούν την περιβαλλοντική συνείδηση και επίγνωση (π.χ. 
Zimmer et al, 1994). Κάποιες εμφάνισαν συμπεριφορικές ή ψυχογραφικές 
μεταβλητές να συνδέονται με οικολογικές στάσεις και συμπεριφορές (π.χ. Roberts, 
1996, Stern et al, 1993). Όλες αυτές οι μελέτες έχουν ως βάση - κέντρο τον 
καταναλωτή και προσπαθούν να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του πράσινου 
καταναλωτή που τον διαφοροποιούν από τους άλλους καταναλωτές.

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά (Straughan - Roberts, 1999)
Πολλές έρευνες προσπάθησαν να προσδιορίσουν δημογραφικές μεταβλητές που 

να συνδέονται με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση και κατανάλωση. Αυτές οι 
μεταβλητές βοηθούν τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ να τμηματοποιούν την αγορά 
σχετικά εύκολα και αποτελεσματικά και να κερδίζουν από την οικολογική 
συμπεριφορά και στάση. Όμως, ένα μεγάλο ποσοστό των ερευνών έδειξε ότι υπάρχει 
μικρή ή καθόλου σχέση μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και της 
περιβαλλοντικής στάσης και συμπεριφοράς. Οι ψυχογραφικές μεταβλητές έχουν 
μεγαλύτερη ερμηνευτική δύναμη (Shrum, McCarty, Lowrey,1994).
Ηλικία: Υπάρχει πληθώρα μελετών (π.χ. Roberts, 1996, Roper, 1992). Η γενική ιδέα 
είναι ότι τα νεαρά άτομα είναι περισσότερο ευαίσθητα σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Το κοινό επιχείρημα είναι ότι τα άτομα που μεγάλωσαν σε περίοδο όπου οι
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περιβαλλοντικές ανησυχίες ήταν σημαντικό ζήτημα, είναι πιθανό να είναι 
περισσότερο ευαίσθητα σε τέτοια ζητήματα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν 
είναι άμεσα, αλλά περισσότερο διφορούμενα.
Φύλο: Οι γυναίκες, περισσότερο από τους άνδρες, είναι πιο πιθανό να έχουν 
συμπεριφορά συνεπή με την οικολογική κίνηση. Εξαιτίας της κοινωνικής προόδου 
και των διαφορετικών ρόλων των δύο φύλων, οι γυναίκες λαμβάνουν υπόψη πιο 
προσεκτικά την επίδραση των πράξεων τους στους άλλους. Και εδώ τα αποτελέσματα 
είναι ασαφή.
Εισόδηιια: Είναι γενικά αποδεκτό ότι το εισόδημα συνδέεται θετικά με την 
οικολογική συνείδηση. Άτομα με υψηλό εισόδημα είναι σε θέση να υποστούν την 
οριακή αύξηση του κόστους που συνδέεται με την προσφορά των πράσινων 
προϊόντων. Οι Newell - Green βρήκαν ότι οι διαφορές ανάμεσα στις αντιλήψεις για 
τους έγχρωμους και μη καταναλωτές αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
μειώνονται καθώς τόσο το εισόδημα όσο και η εκπαίδευση πλησιάζουν τα ανώτερα 
επίπεδα.
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση προσδοκάται να έχει θετική σχέση με τις περιβαλλοντικές 
ανησυχίες και την οικολογική συμπεριφορά.
Τόπος διαυονής: Τα άτομα που ζουν στις αστικές περιοχές είναι πιθανό να έχουν πιο 
ευνοϊκή στάση και συμπεριφορά απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα (Hounshell - 
Liggett, 1973).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Walter Thompson, τα άτομα που ανήκουν στην 
κατηγορία των πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνων, τείνουν να είναι “γυναίκες μεγάλης 
ηλικίας με καλή εκπαίδευση, υψηλό μισθό και φιλελεύθερο προσανατολισμό”, και τα 
άτομα που είναι λιγότερο υπεύθυνα για το περιβάλλον τείνουν να είναι “άνδρες νέοι, 
χωρίς πολιτικά ενδιαφέροντα και με χαμηλή εκπαίδευση” (Levin, 1990).

Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά (Straughan - Roberts, 1999)
Οι ψυχογραφικές μεταβλητές βοηθούν στην κατανόηση της φύσης του 

οικολογικού καταναλωτή. Η χρήση μοντέλου με μόνο ψυχογραφικές μεταβλητές ή 
ένα συνδυασμένο μοντέλο είναι προτιμότερο από το μοντέλο που χρησιμοποιεί μόνο 
δημογραφικά χαρακτηριστικά.
Πολιτικός Προσανατολισαός: Οι Hine - Gifford (1991) βρήκαν ότι ο πολιτικός 
προσανατολισμός συνδέεται στενά με την προφορική δέσμευση. Αυτοί που έχουν 
περισσότερο φιλελεύθερες πολιτικές απόψεις είναι πιο πιθανό να εμφανίζουν ισχυρή 
προφορική δέσμευση σε σχέση με αυτούς που έχουν περισσότερο συντηρητικές 
πολιτικές απόψεις.
Αλτοουισηός: Τα αποτελέσματα του Stern et al (1993) υποδηλώνουν ότι ο κοινωνικός 
αλτρουισμός και ο εγωισμός επηρεάζουν την προθυμία για ανάληψη πολιτικής 
πράξης.
Αντιλαμ,βανόιιενη καταναλωτική αποτελεσιχατικότητα (Perceived consumer 
effectiveness): Ορίζεται ως μια συγκεκριμένη κυρίαρχη άποψη ότι οι προσπάθειες 
ενός ατόμου μπορούν να επηρεάσουν τη λύση ενός προβλήματος (Scholder, Wiener, 
Cobb-Walgren, 1991). Οι καταναλωτικές στάσεις και αντιδράσεις στο 
περιβαλλοντικό κάλεσμα είναι συνάρτηση της προσωπικής άποψης ότι τα άτομα 
μπορούν να επηρεάσουν θετικά το αποτέλεσμα (Straughan - Roberts, 1999). 
Συσχετίζεται θετικά με την περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη καταναλωτική 
συμπεριφορά.
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Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και η φιλική προς το 
περιβάλλον συμπεριφορά έχουν θετική συσχέτιση. (π.χ. Roberts, 1996, Roberts - 
Bacon, 1997).

Σύμφωνα με τους Follows - Jobber (2000), όσο περισσότερο συντηρητικό είναι 
ένα άτομο, τόσο λιγότερο θα έχει θετική περιβαλλοντική στάση και επομένως, τόσο 
λιγότερο θα σκοπεύει να κάνει περιβαλλοντικά υπεύθυνες αγορές. Βρήκαν επίσης, ότι 
η απόφαση για αγορά προϊόντος που είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνο ή είναι ένα 
εναλλακτικό μη υπεύθυνο προϊόν, απαιτεί μια προσεκτική συνειδητή αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών και ατομικών συνεπειών που συνδέονται με την αγορά του 
προϊόντος. Η πρόθεση για αγορά είναι το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης ή μιας 
ανταλλαγής ανάμεσα στις περιβαλλοντικές και ατομικές συνέπειες.

Οι Shrum, McCarty, Lowrey (1995), βρήκαν ότι τα άτομα που πραγματικά 
προσπαθούν να αγοράζουν πράσινα προϊόντα, θεωρούν ότι είναι καθοδηγητές 
γνώμης, ενδιαφέρονται για τα νέα προϊόντα, ενεργά παρέχουν την πληροφόρηση που 
έχουν και είναι προσεκτικοί με τις αγοραστικές τους συνήθειες, ειδικά με την τιμή, 
για την οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Αυτή η μεγάλη προσπάθεια που κάνουν δεν 
έχει καμία σχέση με την αυθόρμητη αγορά ή με την εμπιστοσύνη στην επιχείρηση. Ο 
πράσινος καταναλωτής δίνει μεγάλη σημασία στην λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με τους Zinkhan και Carlson (1995), οι καταναλωτές είναι απρόθυμοι ή 
ανίκανοι στο να πληροφορήσουν για την οικολογική τους συμπεριφορά, ακόμα και αν 
η περιβαλλοντική τους στάση και νοοτροπία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Οι 
καταναλώτες μπορεί να μην θυμούνται την πραγματική τους συμπεριφορά ή να μην 
είναι σε θέση να εκτιμήσουν την συχνότητα με την οποία πραγματοποιούν αυτή τη 
συμπεριφορά. Επίσης, μπορεί να υπάρχει έντονη κοινωνική πίεση που να συνδέεται 
με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

Β.Ι.3.γ Κριτήρια για αξιολόγηση εναλλακτικών τμηματοποιήσεων και απόπειρες 
τμηματοποίησης.

Οι Straughan - Roberts (1999), δίνουν τα ακόλουθα κριτήρια για μια σωστή 
τμηματοποίηση της αγοράς:
1. Μέγεθος τμήματος: Με τις κατάλληλες ενέργειες η επιχείρηση μπορεί να 

πραγματοποιήσει κέρδη.
2. Προσιτότητα τμήματος: Οι επιχειρήσεις είναι ικανές να επικοινωνούν με 

περιβαλλοντικά υπεύθυνους καταναλωτές και να τους προσεγγίζουν με τα 
κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες.

3. Ευκολία ταυτοποίησης'. Η απλούστερη τμηματοποίηση βασίζεται σε δημογραφικά 
χαρακτηριστικά. Το τυπικό προφίλ του πράσινου καταναλωτή είναι “γυναίκες 
νεαρής ηλικίας, μορφωμένες, με μεσαίο - υψηλό εισόδημα που ζουν σε αστικές 
περιοχές”.

4. Στρατηγική / Λειτουργική αποτελεσματικότητα: Οι ψυχογραφικές μεταβλητές 
παρέχουν ένα πιο ισχυρό και επομένως πιο χρήσιμο προφίλ της κατανάλωσης 
περιβαλλοντικά υπεύθυνων προϊόντων.

5. Σταθερότητα τμήματος: Όλες οι μελέτες παρέχουν ακριβή περιγραφή της 
κατάστασης κατά την περίοδο που γίνεται η μελέτη.

Οι Brown - Wahlers (1998) στο άρθρο τους περιγράφουν πιθανά τμήματα των 
καταναλωτών που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και τα κίνητρά τους. Υπάρχουν 
τρεις τύποι καταναλωτών σύμφωνα με τις προσπάθειες που κάνουν απέναντι στα
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περιβαλλοντικά ζητήματα: 1) “Recyclers”, καταναλωτές που τακτικά ανακυκλώνουν,
2) “Product seekers”, καταναλωτές που αναζητούν περιβαλλοντικά ασφαλή προϊόντα,
3) “Political watchdogs”, άτομα που υποστηρίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Ανάλογα με τους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές δεν κάνουν κάτι παραπάνω 
για την κατάσταση του περιβάλλοντος, παρουσιάζονται οι ακόλουθοι τύποι 
καταναλωτών: 1) “Non-believers”, καταναλωτές που εξυπηρετούνται μόνοι τους, 2) 
“Excuse makers”, καταναλωτές που αναβάλλουν την συμμετοχή τους στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, 3) “Buck passers”, καταναλωτές που είναι αδαείς, 
αβέβαιοι, αλλά επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τις περιβαλλοντικές 
προκλήσεις.
Πίνακας 3: Μοντέλο ανάμεσα στην περιβαλλοντική προσπάθεια και στα εμπόδια που 
υποκινούν τους καταναλωτές_____________________________________________________
Περιβαλλοντική προσπάθεια Υποκινητική προσπάθεια
Αναζήτηση προϊόντος Δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων προϊόντων
Ταξινόμηση προϊόντος Υπερπήδηση εμποδίων με την πληροφόρηση
Πολιτική εμπλοκή Αίσθημα ότι άλλοι πρέπει να λύνουν τα προβλήματα

Πηγή: Brown and Wahlers (1998)
Σύμφωνα με μελέτη του οργανισμού Roper (1990), οι πράσινοι καταναλωτές, που 

αναγνωρίζονται από την περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά τους, μπορούν να 
ταξινομηθούν σε πέντε τμήματα:
1. True-Blue Greens (11 %): Είναι συνειδητοποιημένοι με τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα και πιστεύουν ότι οι προσωπικές τους ενέργειες μπορούν να 
βελτιώσουν την κατάσταση. Είναι κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας, ευκατάστατα, 
μορφωμένα, με κοινωνική και πολιτική δράση.

2. Greenback Greens (11%): Είναι περισσότερο πρόθυμοι να δώσουν χρήματα, παρά 
να ενδιαφερθούν προσωπικά για το περιβάλλον.

3. Sprouts (26%): Έχουν περιβαλλοντική δράση, αλλά δεν είναι πρόθυμοι να 
πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

4. Grousers (24%): Πιστεύουν ότι η επίλυση των προβλημάτων είναι υποχρέωση 
άλλων και θεωρούν ακριβά τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

5. Basic Browns (28%): Δεν ενδιαφέρονται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Τα πρώτα δύο τμήματα αποτελούν τα πιο προσοδοφόρα και επιθυμητά τμήματα 

για τις επιχειρήσεις και είναι αναγκαία η απόκτηση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών αυτών των τμημάτων.

Η μελέτη της Ottman (1991) δίνει τρία βασικά κίνητρα για τους καταναλωτές, που 
είναι: 1) επιβίωση του πλανήτη, 2) διατήρηση της προσωπικής υγείας, 3) διαφύλαξη 
του ζωικού βασιλείου.
Πίνακας 4: Τμηματοποίηση με βάση τα κίνητρα των καταναλωτών__________________
Πάθος για τον πλανήτη Φανατικοί της υγείας Φιλόζωοι

Πιθανή περιβαλλοντική συμπεριφορά
Διατήρηση ενέργειας, 
νερού

Αγορά οργανικών 
τροφίμων

Μποϊκοτάρισμα για τον 
τόνο,ελεφαντόδοντο

Αποφυγή υπερβολικής 
συσκευασίας

Χρήση ηλιοπροστασίας Αποφυγή γούνας

Αγορά ανακυκλωμένου 
χαρτιού και ανακύκλωση

Αγορά εμφιαλωμένων 
νερών

(Πηγή: J. Ottman Consulting)
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Β.Ι.3.6 Συμπεράσματα - συμβουλές για τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ και τις 
κυβερνητικές αρχές.

Οι δημόσιες και ιδιωτικές αρχές που θέλουν να ενθαρρύνουν την εθελοντική 
συμπεριφορά, αναφορικά με το περιβάλλον, πρέπει να ενδυναμώσουν την 
καταναλωτική αντίληψη. Συγκεκριμένα να πείσουν τους καταναλωτές ότι οι 
προσωπικές ενέργειες μπορούν να βελτιώσουν το περιβάλλον. Στα προγράμματα 
μάρκετινγκ, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι περιβαλλοντικές ομάδες πρέπει να 
επιδεικνύουν ζωντανά ότι το πρόβλημα επηρεάζεται από προσωπικές αλλαγές στην 
κατανάλωση και στη διάθεση των προϊόντων. Οι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να 
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της καταναλωτικής αντίληψης με την παροχή 
πληροφόρησης, την επιβράβευση της οικολογικής συμπεριφοράς, τη δημιουργία 
επενδύσεων και την παροχή επιλογών (Scholder, Wiener, Cobb-Walgren, 1991).

Οι περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι καταναλωτές πρέπει να απολαμβάνουν τον 
σεβασμό και ο χειρισμός τους να είναι πολύ προσεκτικός. Είναι σκεπτικιστικοί και 
ενδιαφέρονται για όλες τις λεπτομέρειες. Όταν αντιμετωπίζονται δίκαια και δεν τους 
παραπλανούν είναι δεκτικοί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αλλάζουν μάρκα, αλλά 
ταυτόχρονα παρασέρνουν και άλλους μαζί. Οι πρακτικές του μάρκετινγκ είναι 
σημαντικό να είναι προσεκτικές, ειλικρινείς και να μην παραπλανούν ((Shrum, 
McCarty, Lowrey,1995).

Σύμφωνα με τους Follows - Jobber (2000), οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ για να 
αυξήσουν την αγοραστική πρόθεση ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου αγαθού θα 
πρέπει να προωθούν τις συνέπειες που έχει το αγαθό για το περιβάλλον αλλά και για 
τα άτομα. Η επικοινωνιακή πολιτική θα πρέπει να δίνει έμφαση στις συγκεκριμένες 
επιπτώσεις του αγαθού και όχι στις γενικευμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα 
διοικητικά στελέχη είναι πλέον αναγκαίο να εκπλήσσουν θετικά τους καταναλωτές, 
με το να αναπτύσσουν προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις αξίες των 
καταναλωτών. Με αυτό το τρόπο οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στην μακροχρόνια 
ευημερία της κοινωνίας.

Β.Ι.4 “Πράσινη” Διαφήμιση - Τμήμα του Περιβαλλοντικού 
Μάρκετινγκ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην περιβαλλοντική διαφήμιση, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του περιβαλλοντικού μάρκετινγκ. Αρχικά δίνονται οι 
λόγοι για την ύπαρξη της, ο ορισμός και η δομή της. Ακολουθεί η ανάλυση των 
διαφημιστικών περιβαλλοντικών δηλώσεων. Συγκεκριμένα, οι διάφοροι τύποι, οι 
κατηγορίες των παραπλανητικών περιβαλλοντικών δηλώσεων, τα αποτελέσματα 
ερευνών και επιπλέον, διάφορες συμβουλές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη σωστή 
παρουσίαση των διαφημιστικών δηλώσεων. Στη συνέχεια αναλύεται η εταιρική 
περιβαλλοντική διαφήμιση και συμπεριφορά. Στο τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά 
συστάσεις για σωστή περιβαλλοντική διαφήμιση.

Β.Ι.4.α Λόγοι ύπαρξης - Ορισμός - Δομή

Βασιζόμενοι στην βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι 
πολύ λίγα είναι γνωστά για την οικολογική διαφήμιση σε αντίθεση με τον “πράσινο” 
καταναλωτή. Η περιβαλλοντική διαφήμιση είναι πλέον αναγκαία και υπάρχουν τρεις
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λόγοι που το αποδεικνύουν: 1) Υπάρχει εκτενής αναφορά από τα επικοινωνιακά μέσα 
για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 2) Οι καταναλωτές πληροφορούνται για τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα περισσότερο από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και όχι 
τόσο από περιβαλλοντικά δελτία ή κυβερνητικά δημοσιεύματα, 3) Οι καταναλωτές 
βρίσκουν ότι η πληροφόρηση είναι αναξιόπιστη και μη πιστευτή και υπάρχει σύγχυση 
με τις περιβαλλοντικές δηλώσεις (Iyer - Banerjee, 1993).

Με τον όρο “πράσινη διαφήμιση” ορίζεται κάθε διαφήμιση που παρουσιάζει ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια (Banerjee, Gulas, Iyer, 1995):
1. Άμεσα ή έμμεσα αναφέρει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο αγαθό - υπηρεσία 

και το βιοφυσικό περιβάλλον.
2. Προωθεί ένα τρόπο ζωής περιβαλλοντικά υπεύθυνο με ή χωρίς έμφαση στο αγαθό 

- υπηρεσία.
3. Η εταιρική εικόνα που παρουσιάζει είναι αυτή της περιβαλλοντικής δέσμευσης 

και ευθύνης.
Αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται για διαφημίσεις στην τηλεόραση και στον τύπο. Οι 
επιχειρήσεις με τις διαφημίσεις παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό και αυτό με τη 
σειρά του είναι σε θέση να αλλάξει τη συμπεριφορά του και επομένως να μειώσει την 
επιζήμια για το περιβάλλον κατανάλωση.

Η δομή της περιβαλλοντικής διαφήμισης εξηγείται με τη χρήση τριών διαστάσεων 
(Banerjee, Gulas, Iyer, 1995):
• Τύπος διαφημιζόμενου (κερδοσκοπικός ή μη)
• Εστίαση της διαφήμισης (αν η διαφήμιση εστιάζεται στον διαφημιζόμενο ή στον 

καταναλωτή
• Ένταση της διαφήμισης (χαμηλή, μέτρια, υψηλή)
Τα αποτελέσματα της έρευνας τους είναι τα ακόλουθα: Το πιο κοινό θέμα των 
διαφημίσεων ήταν η προώθηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εταιρικής εικόνας. Οι 
περισσότερες είχαν χαμηλή με μέτρια ένταση και στα δύο μέσα ενημέρωσης, ενώ 
όλες οι διαφημίσεις με υψηλή ένταση προέρχονταν από περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές δημόσιες υπηρεσίες. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις 
ήταν εστιασμένες κυρίως στην περιβαλλοντική συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι 
πλειοψηφία των διαφημιζόμενων ήταν βιομήχανοι και κατασκευαστικές εταιρείες. 
Υπήρχε έντονη προσπάθεια από τις διαφημιστικές εταιρείες να συνδέσουν την 
περιβαλλοντική συμπεριφορά του καταναλωτή με τον αυτοσεβασμό, παρουσιάζοντας 
ένα κολακευτικό πορτραίτο των περιβαλλοντικά υπεύθυνων καταναλωτών και 
υπογραμμίζοντας το ρόλο τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Β.Ι.4.β Διαφημιστικές Περιβαλλοντικές Δηλώσεις

Υπάρχουν πέντε τύποι των διαφημιστικών δηλώσεων για το περιβάλλον (Carlson, 
Grove, Kangun, 1993):
1. Προσανατολισμός στο προϊόν. Η δήλωση εστιάζει στα περιβαλλοντικά φιλικά

χαρακτηριστικά που έχει το προϊόν. (Παράδειγμα: “Το προϊόν είναι
βιοδιασπώμενο”).

2. Προσανατολισμός στην διαδικασία: Η δήλωση εστιάζει στην εσωτερική
τεχνολογία της επιχείρησης, στην παραγωγική διαδικασία και / ή στην μέθοδο 
διανομής που έχει περιβαλλοντικά οφέλη. (Παράδειγμα: “20% των πρώτων υλών 
που χρησιμοποιούνται μπορεί να ανακυκλωθεί”).
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3. Προσανατολισμός στην εικόνα: Η δήλωση συνδέεται με έναν οργανισμό που έχει 
περιβαλλοντική δράση για την οποία έχει την υποστήριξη από το ευρύ κοινό. 
(Παράδειγμα: ‘Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύσουμε τα δάση”, ή “Σας 
παροτρύνουμε να στηρίξετε την προσπάθεια μας να προστατεύσουμε τους 
υδροβιότοπους”).

4. Περιβαλλοντικό γεγονός: Η δήλωση περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη αναφορά που 
είναι φαινομενικά πραγματική για το περιβάλλον στο σύνολο του. (Παράδειγμα: 
“Τα δάση στον κόσμο καταστρέφονται με ρυθμό 2 εκτάρια το δευτερόλεπτο”).

5. Συνδυασμός: Η δήλωση παρουσιάζει πολλές όψεις. Μπορεί και όλες τις 
παραπάνω.

Οι κατηγορίες των παραπλανητικών και ψευδών διαφημιστικών περιβαλλοντικών 
δηλώσεων είναι οι ακόλουθες:
1. Αοριστία / Ασάφεια (Vague / Ambiguous): Η δήλωση είναι σε μεγάλο βαθμό 

διφορούμενη και περιλαμβάνει πρόταση ή φράση που είναι πολύ γενική και δεν 
έχει ξεκάθαρο νόημα. (Παράδειγμα: “Το προϊόν είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον”).

2. Παράλειψη (Omission): Η δήλωση παραλείπει σημαντική πληροφόρηση
απαραίτητη για την αξιολόγηση της λογικότητας και της αλήθειας της δήλωσης. 
(Παράδειγμα: “Το προϊόν δεν περιλαμβάνει το X χημικό”, ενώ στην πράξη 
περιλαμβάνει άλλα χημικά που είναι επιζήμια για το περιβάλλον).

3. Αναλήθεια / Καθαρό ψέμα (False / Outright lie): Η δήλωση είναι ανακριβής ή 
κατασκεύασμα.

4. Συνδυασμός (Combination): Η δήλωση περιλαμβάνει αρκετά παραπλανητικά
στοιχεία.

Οι Polonsky et al (1998) αναπτύσσουν τέσσερις κατηγορίες σχετικά με την 
παραπλάνηση:
• Αποδεκτή: Υπάρχει ικανοποιητική δικαιολόγηση με επαρκή ποιοτική

πληροφόρηση που εξηγεί το νόημα και το λόγο δημιουργίας της δήλωσης.
• Ανεπαρκής εξήγηση: Η δήλωση δεν δικαιολογείται με αρκετή ποιοτική 

πληροφόρηση και δεν είναι ξεκάθαρο το νόημα της δήλωσης.
• Καμία εξήγηση: Η δήλωση δεν περιλαμβάνει σημαντική πληροφόρηση

απαραίτητη για την αξιολόγηση της λογικότητας και της αλήθειας της δήλωσης.
• Ασήμαντη: Η δήλωση δεν έχει σαφές νόημα.

Ο ίδιος συγγραφέας σε άλλο άρθρο του (1997), χρησιμοποιεί τους τύπους των 
περιβαλλοντικών δηλώσεων των Carlson et al (1993), ως ένδειξη της 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Υποθέτει ότι αν οι περιβαλλοντικές δηλώσεις είναι 
πραγματικές, τότε, οι τύποι της πληροφόρησης που παρουσιάζονται στις διαφημίσεις 
θα αποτελούν σημάδι της δέσμευσης και ανάμιξης της επιχείρησης στα 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η φύση της 
περιβαλλοντικής διαφήμισης διαφέρει μεταξύ των χωρών. Αν λοιπόν οι τύποι των 
δηλώσεων είναι ένδειξη της εταιρικής περιβαλλοντικής απόδοσης, τότε, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι και η περιβαλλοντική απόδοση επίσης διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Η έρευνα των Carlson, Grove, Kangun (1993) κατέληξε στα ακόλουθα 
συμπεράσματα:
Συνολικά: Οι περισσότερες δηλώσεις είχαν προσανατολισμό στην εικόνα και κάποιες 
είχαν προσανατολισμό στη διαδικασία. Οι περισσότερες θεωρήθηκαν ότι περιέχουν 
στοιχεία που χαρακτηρίζονται παραπλανητικά και ψευδή και όχι αποδεκτά.

21



Παραπλανητικές / Ψευδείς Δτιλώσεκ;: Οι περισσότερες είχαν προσανατολισμό στο 
προϊόν και στην εικόνα. Λίγες είχαν προσανατολισμό στη διαδικασία και κάποιες 
ανήκαν στα περιβαλλοντικά γεγονότα. Αυτές με τον προσανατολισμό στην εικόνα 
περιείχαν περισσότερο αοριστία και λιγότερο παράλειψη πληροφοριών και 
αναλήθεια. Το ίδιο ισχύει και για τις περισσότερες δηλώσεις.
Αποδεκτές Δηλώσεις: Οι περισσότερες ανήκαν στον τύπο των περιβαλλοντικών 
γεγονότων και με προσανατολισμό στην εικόνα, παρά στο προϊόν ή στη διαδικασία. 
Τα περιβαλλοντικά γεγονότα ήταν αποδεκτά και δεν εμφάνιζαν πολλά στοιχεία 
αοριστίας. Οι δηλώσεις με προσανατολισμό στην εικόνα θεωρήθηκαν ότι περιείχαν 
παραπλανητικά στοιχεία και ήταν λιγότερο αποδεκτά.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Federal Trade Commission (1992) παρέχουν 
γενικά κριτήρια για το πως θα πρέπει να είναι οι περιβαλλοντικές δηλώσεις:
• Να επαληθεύονται
• Να είναι ξεκάθαρο το που απευθύνεται το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα, στο 

προϊόν, στη συσκευασία ή και στα δύο
• Αποφυγή επιπολαιοτήτων
• Στην περίπτωση συγκρίσεων αυτό να γίνεται ξεκάθαρα.
Οι οδηγίες αυτές παρέχουν και παραδείγματα κατάλληλης ή μη χρήσης ειδικών όρων, 
όπως, για παράδειγμα, γενικά περιβαλλοντικά οφέλη, ανακύκλωση, φιλικό προς το 
όζον. Αυτά τα κριτήρια βοηθούν τους διαφημιστές να είναι περισσότερο σίγουροι για 
την σύνθεση μιας αποδεκτής περιβαλλοντικής δήλωσης και ενθαρρύνουν την 
προώθηση προϊόντων που παρέχουν πραγματικά και σημαντικά οφέλη στους 
καταναλωτές.

Ο Davis (1993) προτείνει έξι οδηγίες για την παρουσίαση των περιβαλλοντικών 
δηλώσεων:
1. Διασφάλιση ότι το όφελος που προωθείται έχει πραγματική επίδραση,
2. Προσδιορισμός του ειδικού πλεονεκτήματος του προϊόντος,
3. Παροχή συγκεκριμένων στοιχείων,
4. Παροχή πλαισίου για αξιολόγηση του περιβαλλοντικού χαρακτηριστικού που 

προωθείται,
5. Περιγραφή των τεχνικών όρων,
6. Αποσαφήνιση του πλεονεκτήματος.

Β.Ι.4.γ Εταιρική περιβαλλοντική διαφήμιση και συμπεριφορά.

Η εταιρική περιβαλλοντική διαφήμιση περιλαμβάνει τρία στοιχεία (Davis, 1994):
• Η διαφήμιση παρουσιάζει μια γενική άποψη της εταιρικής ανησυχίας για το 

περιβάλλον.
• Περιγράφει τον τρόπο που η επιχείρηση έχει εγκαινιάσει μια σειρά 

δραστηριοτήτων για να καταδείξει το ενδιαφέρον και τη δέσμευση της για τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος.

• Παρέχει περιγραφή των ειδικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, στις οποίες 
συμμετέχει η επιχείρηση ή των αποτελέσματων για τα οποία παίρνει τα εύσημα.

Υπάρχουν δύο παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση των καταναλωτών 
απέναντι στην εταιρική περιβαλλοντική διαφήμιση (Davis, 1994) :
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• Η αντίληψη και γνώμη που έχουν οι καταναλωτές για την επιχείρηση πριν ακόμη 
εκτεθούν στην διαφήμιση,

• Ο τύπος της εταιρικής περιβαλλοντικής δραστηριότητας που περιγράφεται στην 
διαφήμιση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνοην ότι όταν η προϋπάρχουσα αντίληψη και 

αξιολόγηση για το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον της επιχείρησης είναι ευνοϊκό, τότε οι 
καταναλωτές είναι σημαντικά πιο πιθανό να αντιδράσουν θετικά στην διαφήμιση, στο 
διαφημιστικό μήνυμα, στο διαφημιζόμενο και στο προϊόν του. Σε περιπτώσεις 
παρόμοιων μηνυμάτων και αντίστοιχης διαφημιστικής μορφής, η εταιρική 
περιβαλλοντική διαφήμιση των επιχειρήσεων, για τις οποίες οι καταναλωτές είχαν 
αρνητική διάθεση και εικόνα, θεωρήθηκε ως αναξιόπιστη, λιγότερο πιστευτή και ότι 
παρουσίαζε χαμηλή δέσμευση.

Ο Simon (1992) και άλλοι συμφωνούν ότι οι ακόλουθοι γενικοί τύποι της 
εταιρικής συμπεριφοράς συνδέονται με περιβαλλοντικές εταιρικές διαφημίσεις:
• Φιλανθρωπική δράση, όπως, άμεση δωρεά σε περιβαλλοντικές ομάδες και 

οικονομική υποστήριξη περιβαλλοντικών σχεδίων.
• Δράση με στόχο την επιβίωση και διατήρηση, όπως, προστασία της άγριας φύσης.
• Δέσμευση για συμμετοχή σε περιβαλλοντικά υπεύθυνες δραστηριότητες, όπως, 

αυξημένη χρήση ανακυκλώσιμων πρώτων υλών σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 
Η πλειοψηφία πιστεύει ότι με αυτές τις μορφές της εταιρικής διαφήμισης, η

αντίληψη που έχει το κοινό για τις επιχειρήσεις θα βελτιωθεί και αυτό θα οδηγήσει σε 
υψηλότερα επίπεδα την πρόθεση για αγορά και επομένως, υψηλότερες πωλήσεις.

Β.Ι.4.5 Συστάσεις για την Περιβαλλοντική Διαφήμιση.

Ο Davis (1993) δίνει τις ακόλουθες προτάσεις για μια κατάλληλη περιβαλλοντική 
διαφήμιση:
1. Πριν το σχεδίασμά της διαφήμισης είναι αναγκαίο το προτεινόμενο 

περιβαλλοντικό πλεονέκτημα να διασφαλίζει, από την πλευρά του καταναλωτή, 
ότι το προϊόν:

• θεωρείται ότι παρέχει ένα πραγματικό και σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος
• το όφελος θεωρείται ότι αποτελεί βελτίωση έναντι των ανταγωνιστικών 

προϊόντων.
2. Η διαφημιστική περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να περιέχει ειδική και 

λεπτομερειακή πληροφόρηση σχετικά με το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα του 
προϊόντος. Στη συνέχεια είναι αναγκαίος ένας προκαταρκτικός έλεγχος για να 
είναι σίγουρο, απο την πλευρά του καταναλωτή, ότι η δήλωση:

• παρουσιάζει το χαρακτηριστικό του προϊόντος για το οποίο υπάρχει το 
περιβαλλοντικό όφελος,

• παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία που επιτρέπουν στον καταναλωτή να πιστέψει ότι 
το όφελος είναι πραγματικό,

• παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού οφέλους που 
προωθείται,

• παρέχει περιγραφή και επεξήγηση όλων των τεχνικών όρων,
• εξηγεί γιατί το περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό του προϊόντος που προωθείται, 

οδηγεί σε περιβαλλοντικό όφελος.
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3. Όταν προσδιορίζεται η έμφαση που θα δοθεί στην περιβαλλοντική δήλωση, είναι 
αναγκαία η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην πηγή της περιβαλλοντικής 
βελτίωσης και στη στάση που έχουν οι καταναλωτές για το προϊόν:

• πρώτα πρέπει να είναι σίγουρο ότι οι καταναλωτές καταλαβαίνουν ότι το προϊόν 
έχει πραγματικά σημαντικά οφέλη,

• μετά ακολουθεί η προώθηση του περιβαλλοντικού οφέλους του προϊόντος.
4. Όταν εξετάζεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η περιβαλλοντική δήλωση, 

είναι αναγκαίο η διαφήμιση να είναι προσωπική:
• πρέπει να τονίζεται η συνεισφορά στο περιβάλλον που γίνεται από κάθε άτομο 

χωριστά, όταν κάνει εναλλακτικές αγορές που είναι περιβαλλοντικά καλύτερες,
• ενίσχυση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Β.ΙΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Β.ΙΙ.1 Προστασία Περιβάλλοντος και Στρατηγικές Αποκάλυψης - 
Παροχή Πληροφόρησης

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην παροχή πληροφόρησης για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αρχικά δίνονται κάποια επεξηγηματικά στοιχεία και παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι κατηγορίες των εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής. Στη συνέχεια 
αναλύονται δύο βασικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες 
αρχές για τον σχεδίασμά αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής 
πληροφόρησης, το περιβαλλοντικό εμπορικό σήμα και τα προγράμματα 
πιστοποίησης. Ακολουθεί αναφορά στην περιβαλλοντική ενημέρωση και τέλος 
γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην πιο πρόσφατη αρθρογραφία.

Β.ΙΙ.Ι.α Εισαγωγικά

Οι στρατηγικές αποκάλυψης πληροφοριών (disclosure strategies) περιλαμβάνουν 
ιδιωτικές και δημόσιες προσπάθειες με στόχο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα της 
πληροφόρησης σχετικά με την μόλυνση σε εργαζόμενους, καταναλωτές, μέτοχους, 
και στο κοινό γενικότερα. Αποτελούν το τρίτο κύμα στην πολιτική ελέγχου της 
μόλυνσης του περιβάλλοντος (η άμεση ρύθμιση είναι το πρώτο κύμα και τα εργαλεία 
που βασίζονται στην αγορά αποτελούν το δεύτερο κύμα). Αυτές οι στρατηγικές 
συχνά χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις φυσικών πηγών, αλλά, είναι λιγότερο 
συνηθισμένες σε ένα πλαίσιο ελέγχου της μόλυνσης.

Το πρώτο κύμα, που περιελάμβανε διαδικασίες εντολών και ελέγχων για τη 
ρύθμιση της μόλυνσης, παρουσίαζε υψηλό κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε 
άλλες ήταν ανίκανο να πραγματοποιήσει τους στόχους (Tietenberg, 1985, 1995). Το 
δεύτερο κύμα ήταν εστιασμένο σε εργαλεία που βασίζονταν στην αγορά , όπως, 
μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπής ρύπων, φορολογία επί της παραγωγής ή επί των 
ρύπων, συστήματα κατάθεσης-επιστροφής, ομόλογα απόδοσης και εθελοντικές 
συμφωνίες. Αυτές οι πολιτικές είναι περισσότερο ευέλικτες και αποτελεσματικές ως 
προς το κόστος, αλλά δεν μπορούν πλήρως να λύσουν το πρόβλημα της ρύθμισης της 
μόλυνσης και να αξιοποιήσουν πιθανά οφέλη στα πλαίσια της ρύθμισης της 
ρύπανσης. Υπάρχουν πάρα πολλές ουσίες που πρέπει να ελέγχονται και αυτό οδηγεί 
σε υψηλά διοικητικά κόστη. Τα προβλήματα συνδέονται με τον σχεδίασμά, την 
εισαγωγή, την παρακολούθηση και την εφαρμογή των εργαλείων που βασίζονται 
στην αγορά.
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Το τρίτο κύμα περιλαμβάνει επένδυση για την παροχή πληροφόρησης με στόχο η 
κοινωνία να αποτελεί έναν ενεργό μέτοχο στην ρυθμιστική διαδικασία. Ο 
αυξανόμενος ρόλος των στρατηγικών αποκάλυψης πηγάζει απο την αυξημένη 
αναλαμβανόμενη ανάγκη για επιπλέον ρυθμιστικά εργαλεία, από το μειωμένο κόστος 
της συλλογής, συγκέντρωσης και εξάπλωσης των πληροφοριών και από την 
αυξημένη ζήτηση για περιβαλλοντική ενημέρωση και πληροφόρηση. Η παροχή 
περισσότερης πληροφόρησης μπορεί να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει τις 
παραδοσιακές ρυθμιστικές στρατηγικές. Οι στρατηγικές αποκάλυψης 
δικαιολογούνται και σε ηθική βάση αφού, αυτοί που είναι εκτεθειμένοι σε 
περιβαλλοντικούς κινδύνους έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν και επιπλέον αυτές οι 
στρατηγικές μπορούν να αποτελέσουν το τμήμα μιας μεγαλύτερης στρατηγικής για 
την προώθηση μιας αποτελεσματικής ρύθμισης της ρύπανσης (Tietenberg, 1998).

Β.ΙΙ.Ι.β Περιβαλλοντικό Εμπορικό Σήμα και Προγράμματα Πιστοποίησης.

Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντικά για 
τους καταναλωτές και όταν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η περιβαλλοντική 
ποιότητα τους σε μια αγορά, τότε, οι καταναλωτές μπορεί να είναι απρόθυμοι να 
πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα που είναι περιβαλλοντικά ανώτερα. Με το 
περιβαλλοντικό εμπορικό σήμα και τα προγράμματα πιστοποίησης, οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες αποκτούν την αναγκαία περιβαλλοντική πληροφόρηση.

Β.ΙΙ.Ι.β.1 Περιβαλλοντικό Σήμα

Τα περιβαλλοντικά εμπορικά σήματα δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με την παραγωγή ή χρήση του προϊόντος 
(Rotherham, 1999). Από την πλευρά της πολιτικής, ο στόχος της περιβαλλοντικής 
ετικέτας είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που έχει η παραγωγή, χρήση και διάθεση του προϊόντος, και συνεπώς, η αλλαγή της 
αγοραστικής συμπεριφοράς με τελικό σκοπό την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον (Teisl et al, 2002). Τα περιβαλλοντικά εμπορικά σήματα είναι κυρίως 
εθελοντικά με παγκόσμια εμβέλεια και χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
Διάκριση περιβαλλοντικών εμπορικών σημάτων (Kirchhoff, 2000):
• Ενδογενή περιβαλλοντικά σήματα (Endogenous Labeling). Εκδίδονται από την 

ίδια την επιχείρηση. Οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης που παρουσιάζει την 
επιχείρηση ως περιβαλλοντικά φιλική εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

• Εξωγενή περιβαλλοντικά σήματα (Exogenous / Third-party Labeling). Παρέχονται 
από ανεξάρτητη αρχή. Αυτή η αρχή αποτελείται κυρίως από καταναλωτές, 
περιβαλλοντικές ομάδες και εκπροσώπους βιομηχανιών και θέτει τα πρότυπα για 
τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Κάθε επιχείρηση πρέπει να κάνει αίτηση 
στην αρχή για την απόκτηση άδειας που θα επιτρέπει την χρήση κάποιου 
σήματος. Βέβαια, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τα ανάλογα 
χαρακτηριστικά και ότι οι δηλώσεις είναι αληθείς. Επίσης, υπάρχει συνεχής 
παρακολούθηση (ατελής) από την αρχή και στην περίπτωση που η επιχείρηση 
βρεθεί να εξαπατά, τότε, αποσύρεται η άδεια. Για αυτούς τους λόγους, τα 
εξωγενή σήματα θεωρούνται πιο αξιόπιστα από τους καταναλωτές.
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Σήμερα, περίπου 22 χώρες έχουν συστήματα παροχής περιβαλλοντικών σημάτων 
από ανεξάρτητη αρχή και χρηματοδοτούμενα από τις κυβερνήσεις. Ακολουθούν 
κάποια παραδείγματα σημάτων για διάφορες χώρες:
Πίνακας 5_________ ____________________ _______________ ________________________
Χώρα Σήμα Χώρα Σήμα
Κίνα Green Mark Νέα Ζηλανδία Environmental choice
Ιαπωνία Eco Mark ΗΠΑ Energy Star, Green Seal
Γερμανία Blue Angel Ευρ. Ένωση Eco-label

Πηγή: Childs, Whiting (1998)

Τα περιβαλλοντικά σήματα διαφέρουν μεταξύ τους και αυτό γιατί κάθε ένα 
περιλαμβάνει την δική του λίστα κριτηρίων. Μερικά από τα στοιχεία που μπορεί να 
περιλαμβάνει ένα σήμα είναι τα ακόλουθα (Childs - Whiting, 1998):
• Μόλυνση νερού και αέρα,
• Κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πηγών,
• Χρήση επικίνδυνων και τοξικών ουσιών,
• Ασφάλεια,
• Οικολογικές επιπτώσεις, επίδραση των οικοσυστημάτων,
• Τιμή, συσκευασία,
• Συμμόρφωση με τη νομοθεσία κτλ.

Β.ΙΙ.1.β.2 Περιβαλλοντικά Συστήματα Πιστοποίησης

Τα περιβαλλοντικά σήματα ασχολούνται κυρίως με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των προϊόντων, ενώ τα περιβαλλοντικά συστήματα πιστοποίησης αποτιμούν την 
συνολική πολιτική και διοίκηση της επιχείρησης. Είναι επίσης εθελοντικά και 
παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
προκαλούνται από την παραγωγική διαδικασία, τις πρώτες ύλες, τους ρύπους και 
άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης. Η πληροφόρηση είναι για τις επιπτώσεις που 
προκαλεί η συνολική δράση της επιχείρησης και όχι το συγκεκριμένο προϊόν. Η 
περιβαλλοντική πιστοποίηση είναι ένα είδος ανάλυσης του κύκλου ζωής της 
επιχείρησης. Δεν αναφέρεται σε ένα μόνο προϊόν (όπως το σήμα), αλλά μπορεί να 
καλύπτει όλα τα προϊόντα της επιχείρησης. Παράδειγμα ενός προγράμματος 
πιστοποίησης είναι το ISO 14001. Αποτελεί ένα εργαλείο της διοίκησης που βοηθάει 
τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν, να κατανοήσουν και να μειώσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Β.ΙΙ.Ι.γ Περιβαλλοντική διαφήμιση / ενημέρωση

Σύμφωνα με τον Tietenberg (1998), υπάρχουν δύο γενικοί τύποι της ρύπανσης και 
τέσσερα ειδικά πλαίσια. Είναι η μόλυνση που προέρχεται από την κατανάλωση ή 
χρήση των προϊόντων (“product” pollution) και ένα παράδειγμα είναι η κατανάλωση 
προϊόντων που περιέχουν φυτοφάρμακα και η μόλυνση που πηγάζει από την 
παραγωγή των προϊόντων (“process” pollution) και ένα παράδειγμα είναι η 
ραδιενέργεια των πυρηνικών εργοστασίων. Τα τέσσερα πλαίσια περιλαμβάνουν:
1. Νοικοκυριό'. Εσωτερικοί παράγοντες που μολύνουν είναι η βαφή που περιέχει 

μόλυβδο και το αέριο που περιέχει ραδόνιο. Οι ιδιοκτήτες με πλήρη ενημέρωση 
έχουν τρεις επιλογές. Να μην κάνουν κάτι, να πάρουν μερικά μέτρα ή μπορούν να
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λύσουν το πρόβλημα με την πώληση του σπιτιού. Οι δύο πρώτες επιλογές μπορεί 
να είναι απολεσματικές αφού, προκύπτουν μετά από εξέταση του κόστους και των 
ωφελειών. Με την τρίτη επιλογή ανακύπτει και η πιθανότητα της 
αναποτελεσματικότητας. Οι παραδοσιακές ρυθμίσεις δεν αναμένεται να παράγουν 
αποδοτικά αποτελέσματα.

2. Κατανάλωση: Ο μολύνων και αυτός που μολύνεται είναι διαφορετικά πρόσωπα. 
Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί συνδέονται με την αγοραστική απόφαση και 
επομένως η ζημία που περιέχεται άμεσα στους καταναλωτές δεν είναι 
αναγκαστικά εξωτερικότητα. Οι κυβερνήσεις μπορούν να τυποποιήσουν την 
πληροφόρηση που παρέχεται καθώς, οι καταναλωτές θέλουν αξιόπιστα σημεία 
αναφοράς για να μπορούν να αξιολογήσουν τις περιβαλλοντικές δηλώσεις και να 
επιβάλλουν πρόστιμα όταν οι επιχειρήσεις έχουν παραπλανητικές δηλώσεις.

3. Απασχόληση'. Πλήρως ενημερωμένοι εργαζόμενοι θα απαιτούν υψηλότερο μισθό 
για κάθε κίνδυνο που υπάρχει και επομένως, οι εργοδότες έχουν κίνητρο να μην 
ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τα 
εργατικά συνδικάτα και σωματεία είναι σε θέση να παρέχουν περισσότερη 
πληροφόρηση και έτσι ο ρόλος της κυβέρνησης μειώνεται στο ελάχιστο.

4. Κοινότητα: Ο μολύνων και αυτός που μολύνεται δεν έχουν επίσημη σχέση με 
συμφωνία. Η τυπική στρατηγική πληροφόρησης που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας 
περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες:

• Καθιέρωση μηχανισμών για την εύρεση περιβαλλοντικών κινδύνων,
• Διαβεβαίωση της αξιοπιστίας της πληροφορίας,
• Ανακοίνωση της πληροφόρησης,
• Δράση επί της πληροφορίας.

Μερικά επιλεγμένα λειτουργικά προγράμμα είναι:
• Το πρόγραμμα καταγραφής των τοξικών εκπομπών,
• Το πρόγραμμα 33/50,
• Η πρόταση 65,
• “Πράσινη” τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος,
• Δημόσιο πρόγραμμα αποκάλυψης πληροφοριών της Ινδονησίας. Υπάρχει 

χρωματική διαβάθμιση που πληροφορεί για την μόλυνση και την περιβαλλοντική 
απόδοση των επιχειρήσεων:

5. Στην μαύρη κλίμακα ανήκουν τα εργοστάσια που προκαλούν σοβαρές ζημίες και 
δεν έχουν κάνει προσπάθεια για έλεγχο της μόλυνσης.

6. Στην κόκκινη κατηγορία ανήκουν τα εργοστάσια που έχουν κάποιο έλεγχο επί της 
μόλυνσης αλλά, ακόμα δεν συμμορφώνονται με τα εθνικά ρυθμιστικά πρότυπα.

7. Στη μπλε κατηγορία ανήκουν τα εργοστάσια που συμμορφώνονται με τα εθνικά 
ρυθμιστικά πρότυπα.

8. Στην πράσινη κατηγορία ανήκουν τα εργοστάσια των οποίων οι έλεγχοι των 
ρύπων και οι ενέργειες του περιβαλλοντικού μάνατζεμεντ είναι σημαντικά πάνω 
από τα επίπεδα της συμμόρφωσης.

9. Το χρυσό πηγαίνει στις επιχειρήσεις που βρίσκονται ανάμεσα στις πιο καθαρές σε 
όλο τον κόσμο.

Ακολουθεί κάποια εμπειρική ανάλυση των στρατηγικών αποκάλυψης από
διάφορους συγγραφείς (Tietenberg, 1998):
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DOYLE (1990): Η παραδοσιακή πληροφόρηση και τα προγράμματα ενημέρωσης, 
όπως οι διαφημιστικές καμπανιές και οι ανακοινώσεις από δημόσιες υπηρεσίες, είναι 
πιθανό να αποτύχουν όταν στοχεύουν σε όλο το πληθυσμό.
HAMILTON (1995): Η μελέτη υποδηλώνει ότι η αποκάλυψη πληροφοριών έχει 
επιδράσεις στην αγορά μετοχών. Ο βαθμός αυτών των επιδράσεων εξαρτάται από τον 
τρόπο που χειρίζεται ο τύπος το θέμα και από το τι ήδη γνωρίζουν οι επενδυτές. 
ARORA και CASON (1996): Αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόφαση της επιχείρησης να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα 33/50. Τα συμπεράσματα 
είναι:
• Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με τα μεγαλύτερα ποσοστά εκπομπής τοξικών 

ουσιών είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα.
• Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται ελεύθερα την 

μείωση της εκπομπής ρύπων πριν την έναρξη του προγράμματος ή ότι 
συμμετέχουν για να αποσπάσουν την προσοχή από την χαμηλή συμμόρφωση 
στην υποχρεωτική νομοθεσία.

• Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε βιομηχανίες που βρίσκονται κοντά με τον τελικό 
καταναλωτή είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

DASGUPTA και WHEELER (1996): Η μελέτη παρουσιάζει την πιθανότητα οι 
επιζήμιες διαδικασίες να εμφανίζονται σε φτωχές κοινότητες με χαμηλό επίπεδο 
μόρφωσης. Οι πλουσιότερες κοινότητες με υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης στις 
αναπτυγμένες χώρες είναι σε θέση να ρυθμίσουν την ρύπανση πιο αποτελεσματικά, 
μέσω της επίσημης νομοθεσίας ή της ανεπίσημης πίεσης που ασκείται.
DASGUPTA, HETTIGE και WHEELER (1998): Η έρευνα εξετάζει τους παράγοντες 
της περιβαλλοντικής απόδοσης σε μεξικάνικα εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων 
των διαφορών ανάμεσα σε επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο και σε ιδιώτες. Τα 
συμπεράσματα δείχνουν ότι με ίδιες συνθήκες, τα δημόσια εργοστάσια εμφανίζουν 
καλύτερη απόδοση και ότι η περιβαλλοντική απόδοση βελτιώνεται όταν υπάρχει 
αυστηρός δημόσιος έλεγχος στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις οικονομίες που 
βασίζονται στις βιομηχανίες.
Συνολική αποτελεσματικότητα (Tietenberg, 1998):

Οι στρατηγικές αποκάλυψης μπορούν να παροτρύνουν αποτελεσματικά για 
περιβαλλοντική βελτίωση. Η κοινοποίηση της συνολικής απόδοσης μπορεί να 
ενθαρρύνει πολιτικές απορρύπανσης αλλά η κατάλληλη μορφή που θα έχει αυτή η 
κοινοποίηση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η αποκάλυψη πληροφοριών όταν 
συνδέεται με προγράμματα εθελοντικής συμμόρφωσης υποδηλώνει ότι μεγάλες 
επιχειρήσεις με μεγάλες ποσότητες εκπομπής ρύπων θα επιθυμούν να συμμετάσχουν. 
Τα προγράμματα εθελοντικής συμμόρφωσης μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική 
περιβαλλοντική βελτίωση. Υψηλές μειώσεις της αξίας των μετοχών υποκινούν τις 
επιχειρήσεις να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση. Οι δημόσιες 
ανακοινώσεις μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές στην αγορά μετοχών, όμως, αυτές οι 
επιδράσεις είναι μικρότερες για επιχειρήσεις που είναι γνωστό ότι μολύνουν. Η 
πληροφόρηση για την πράσινη τιμολόγηση υποδηλώνει ότι υπάρχουν καταναλωτές 
που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα με λιγότερη 
περιβαλλοντική επίδραση, ακόμα και αν δεν επηρεάζονται άμεσα από την μόλυνση. 
Για κάποιες περιπτώσεις, ο συνδυασμός των στρατηγικών αποκάλυψης - παροχής 
πληροφοριών με ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι πιο αποτελεσματικός από τις 
παραδοσιακές πολιτικές ρύθμισης της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
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Β.ΙΙ.Ι.δ Πρόσφατη αρθρογραφία

Η πιο πρόσφατη αρθρογραφία πάνω στο θέμα της παροχής πληροφοριών 
περιλαμβάνει τα άρθρα των ακόλουθων συγγραφέων:

Το άρθρο των Kennedy, Laplante και Maxwell (1994) εξετάζει την περίπτωση της 
παροχής πληροφοριών όταν υπάρχουν περιβαλλοντικές εξωτερικότητες. Το άρθρο 
τους κάνει σαφές ότι με την απουσία περιβαλλοντικών πολιτικών, η δημόσια διάθεση 
πληροφοριών οδηγεί σε βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Βέβαια, η παροχή 
πληροφοριών δεν αποτελεί πανάκεια στα προβλήματα της μόλυνσης και δεν μπορεί 
να αποτελέσει ένα ικανό υποκατάστατο για την κατάλληλη διορθωτική πολιτική, όταν 
υπάρχουν περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο ρόλος της παροχής πληροφοριών είναι 
συμπληρωματικός όταν υπάρχουν περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως, διορθωτικός 
φόρος και περιορίζεται στη διασφάλιση της σωστής αντίδρασης από την πλευρά των 
καταναλωτών σε μια επιβολή φόρου. Γενικότερα, όμως, οι περιπτώσεις που απαιτούν 
την δημόσια παροχή πληροφοριών είναι περιορισμένες.

Οι Σαρτζετάκης - Ξεπαπαδέας στο άρθρο τους (αδημοσίευτο) εξετάζουν τη χρήση 
της περιβαλλοντικής διαφήμισης ως εναλλακτικό εργαλείο πολιτικής που 
συμπληρώνει την υπάρχουσα πολιτική ρύθμισης όπως, οι φόροι επί της παραγωγής 
στην περίπτωση της καταναλωτικής μόλυνσης. Η μόλυνση λόγω κατανάλωσης 
περιλαμβάνει την μόλυνση που προκύπτει από τα νοικοκυριά και από τα προϊόντα.

Η περιβαλλοντική διαφήμιση στοχεύει στον εμπλουτισμό των πληροφοριών και 
στην πειθώ. Η περιβαλλοντική διαφήμιση που έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και 
παρέχει πραγματική πληροφόρηση είναι περισσότερο αναγκαία και κρίσιμη σε 
περιπτώσεις όπου η καταναλωτική συμπεριφορά δεν είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
και όταν τα υπάρχοντα προγράμματα που ρυθμίζουν την ρύπανση δεν λειτουργούν 
αποτελεσματικά ή δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα. Η διαφήμιση που έχει στόχο να 
πείσει είναι σημαντική σε περιπτώσεις, όπου, οι πλήρως ενημερωμένοι καταναλωτές, 
που έχουν θετική στάση απέναντι στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι 
απρόθυμοι να ακολουθήσουν αυτή τη συμπεριφορά. Ο πειστικός ρόλος της 
διαφήμισης προσπαθεί να:
1. ενθαρρύνει περισσότερο τη στάση για περιβαλλοντική συμπεριφορά,
2. τονίσει τα ατομικά αλλά και τα κοινωνικά οφέλη της προτεινόμενης 

συμπεριφοράς,
3. βελτιώσει την αντίληψη ότι οι ατομικές ενέργειες μέσω της προτεινόμενης 

συμπεριφοράς βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος,
4. δώσει έμφαση στην ευκολία προσέγγισης των πηγών που μειώνουν την 

προσπάθεια, το χρόνο και το κόστος.
Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι όχι μόνο σε γενικό επίπεδο αλλά 

να γνωρίζουν και τα ειδικά προγράμματα, έτσι ώστε να έχουν επίγνωση και 
ενδιαφέρον. Επίσης, πρέπει να έχουν πειστεί ότι οι δικές τους προσπάθειες μπορεί να 
έχουν αποτέλεσμα και ότι η συμμετοχή τους έχει όντως αξία.

Η περιβαλλοντική διαφήμιση αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και απαιτεί 
αρκετό χρόνο μέχρι οι καταναλωτές να πράξουν την επιθυμητή συμπεριφορά. Αυτή η 
αλλαγή απέναντι στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά εξαρτάται από το 
απόθεμα της διαφήμισης.

Το μοντέλο υποθέτει ομοιογένεια καταναλωτών και υπάρχουν δύο καταναλωτικά 
προϊόντα. Μόνο το ένα δημιουργεί μόλυνση. Χωρίς ρυθμιστικά μέτρα οι 
καταναλωτές καταναλώνουν περισσότερο από το κοινωνικά άριστο προϊόν που
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δημιουργεί μόλυνση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα των ενεργειών τους ή γιατί πιστεύουν ότι οι ατομικές ενέργειες δεν 
είναι αποτελεσματικές. Ο ρυθμιστής χρησιμοποιεί τον συνδυασμό δύο εργαλείων 
πολιτικής, τον ανά μονάδα φόρο και κάποιο επίπεδο περιβαλλοντικής διαφήμισης. Η 
περιβαλλοντική διαφήμιση λαμβάνεται ως ξεχωριστό αγαθό στην χρησιμότητα των 
νοικοκυριών και είναι συμπληρωματικό του καθαρού προϊόντος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην άριστη κατάσταση σταθερής ισορροπίας 
υπάρχει θετικό απόθεμα της περιβαλλοντικής διαφήμισης. Ξεκινώντας με ένα χαμηλό 
απόθεμα της διαφήμισης, αυτό αυξάνεται μονοτονικά καθώς πλησιάζει την 
κατάσταση σταθερής ισορροπίας, ενώ το άριστο ποσοστό του φόρου μειώνεται. Ο 
άριστος συνδυασμός στην κατάσταση σταθερής ισορροπίας εξαρτάται από τα κόστη 
που συνδέονται με την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού φόρου. Επομένως, η χρήση 
της περιβαλλοντικής διαφήμισης ως συμπληρωματικό της φορολογίας με σκοπό την 
παρακίνηση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς επαυξάνει την 
αποδοτικότητα.

Οι συγγραφείς Garcia-Callego και Georgantzis στο άρθρο τους (αδημοσίευτο) 
εξετάζουν το μοντέλο της κάθετης διαφοροποίησης σε ένα δυοπώλιο. Τα δύο 
προϊόντα είναι πανομοιότυπα και η μόνη διαφορά είναι η περιβαλλοντική απόδοση, 
χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα δύο εμπορεύσιμα προϊόντα. Εξετάζουν τους 
λόγους που οι βιομηχανίες επενδύουν σε πειστική διαφήμιση, η οποία αυξάνει την 
προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
του διαφοροποιημένου αγαθού, που είναι η περιβαλλοντική απόδοσή του. Εξετάζουν 
την επίδραση που έχει μια μικρή μεταβολή της περιβαλλοντικής συνείδησης του 
καταναλωτή στα κέρδη της επιχείρησης, στο πλεόνασμα του καταναλωτή και στη 
συνολική κοινωνική ευημερία.

Εστιάζονται σε τρεις τύπους της διαφήμισης που στοχεύει να πείσει:
1. διαφήμιση που αυξάνει εξίσου την περιβαλλοντική συνείδηση όλων των

καταναλωτών, χωρίς να επηρεάζεται η ετερογένεια των καταναλωτών,
2. διαφήμιση που αυξάνει εξίσου την περιβαλλοντική συνείδηση όλων των

καταναλωτών και ταυτόχρονα αυξάνει την ετερογένεια των καταναλωτών,
3. διαφήμιση που αυξάνει εξίσου την περιβαλλοντική συνείδηση όλων των

καταναλωτών και ταυτόχρονα μειώνει την ετερογένεια των καταναλωτών.
Η ετερογένεια των καταναλωτών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

προσδιορίζει τον τύπο της διαφήμισης που η κάθε επιχείρηση χωριστά πρέπει να 
υιοθετήσει και συνδέεται με τα ιδιωτικά κέρδη και την κοινωνική ευημερία.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο παραγωγός του περιβαλλοντικά φιλικού αγαθού 
(αγαθό Α) επιλέγει πάντα να πουλήσει σε αγορά που έχει καταναλωτές με υψηλή 
περιβαλλοντική συνείδηση. Με την ετερογένεια να είναι σταθερή, ο παραγωγός του 
λιγότερο φιλικού προς το περιβάλλον αγαθού (αγαθό Β) πραγματοποιεί λιγότερα 
κέρδη όταν οι καταναλωτές εκτιμούν περισσότερο την περιβαλλοντική απόδοση του 
αγαθού. Η επιχείρηση με το αγαθό Α έχει οφέλη με την διαφήμιση των δύο πρώτων 
τύπων ενώ, ο πρώτος και τρίτος τύπος της διαφήμισης πάντα θα μειώνει τα κέρδη της 
άλλης επιχείρησης. Και οι δύο ωφελούνται με τα διαφημιστικά μηνύματα που 
αυξάνουν την ετερογένεια των καταναλωτών και καμία δεν ωφελείται με τα 
διαφημιστικά μηνύματα που μειώνουν την ετερογένεια των καταναλωτών. Ο πρώτος 
τύπος της πειστικής διαφήμισης ωφελεί την πιο οικολογική επιχείρηση, ο δεύτερος 
ωφελεί και τις δύο (αυξάνονται οι τιμές), ο τρίτος τύπος πρέπει να υιοθετείται μόνο 
από την λιγότερο οικολογική επιχείρηση (οι τιμές ισορροπίας θα μειωθούν).
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Τα αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνική ευημερία δηλώνουν ότι μόνο ο τρίτος 
τύπος της διαφήμισης έχει θετική επίδραση στην κοινωνική ευημερία. Όμως, τα 
συμφέροντα των δύο επιχειρήσεων δεν είναι συμβατά με την μεγιστοποίηση της 
κοινωνικής ευημερίας. Επομένως, αν και ο τρίτος τύπος είναι ο κοινωνικά 
επιθυμητός, δεν πρέπει να περιμένουμε την υιοθέτηση του από τις επιχειρήσεις. 
Εφόσον η ανεπιθύμητη διαφήμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τις δύο 
επιχειρήσεις, η κρατική παρέμβαση κρίνεται αναγκαία.

Το άρθρο των Heyes και Maxwell (2003, αδημοσίευτο) εξετάζει την περίπτωση 
όπου μια παγκόσμια αρχή (Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος, WEO) θέτει και 
ελέγχει τα παγκόσμια περιβαλλοντικά πρότυπα και την περίπτωση όπου μη 
κυβερνητικές περιβαλλοντικές ομάδες (Non-governmental organizations, NGO) 
παρέχουν περιβαλλοντικά σήματα και ετικέτες πιστοποίησης. Η άμεση σύγκριση των 
αποτελεσμάτων υπό τα δύο καθεστώτα οδηγεί σε αμφίβολη ιεράρχηση της ευημερίας. 
Στην περίπτωση που ως εναλλακτική πολιτική έχουμε NGO, η αντίσταση από την 
πλευρά των παραγωγών στις προτάσεις του WEO οδηγεί το WEO στο να μειώσει την 
αυστηρότητα των προτάσεων του κάτω από τα κοινωνικά επιθυμούμενα επίπεδα και 
επομένως, μειώνεται η προσδοκώμενη ευημερία. Στην περίπτωση που συνυπάρχουν 
οι δύο πολιτικές και η αντίσταση των παραγωγών υπάρχει, ή όχι, τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι η παρουσία των NGO αυξάνει την προσδοκώμενη ευημερία.

Ο Zhihao Yu (2003) στο άρθρο του αναπτύσσει ένα μοντέλο “άμεσου” 
(παρασκηνιακή πίεση της κυβέρνησης) και “έμμεσου” (πεποίθηση του κοινού) 
ανταγωνισμού για πολιτική επιρροή και εξετάζει την αλληλεπίδραση. Υπάρχουν τρεις 
ομάδες στην κοινωνία: το κοινό γενικά, οι περιβαλλοντολόγοι και οι βιομήχανοι.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες με τις εκκλήσεις τους στοχεύουν στο κοινό και όχι 
τόσο στις κυβερνήσεις και οι ενέργειες τους έχουν πραγματικά αυξήσει τη ζήτηση 
του κοινού για περιβαλλοντική προστασία. Οι περισσότερες δεν δίνουν χρηματικές 
συνεισφορές στις πολιτικές αρχές, αλλά στηρίζονται σε ενημερωτικά φυλλάδια που 
στέλνονται απευθείας στο κοινό, στην οργάνωση πολιτικών διαμαρτυριών και στην 
ενημέρωση - εκπαίδευση του κοινού. Ο σκοπός τους είναι να γίνουν γνωστά τα 
πολιτικά τους μηνύματα και να αλλάξουν η αντίληψη του κοινού για το περιβάλλον 
και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Ως συνέπεια, οι 
βιομηχανίες που μολύνουν ξοδεύουν κάθε χρόνο πολλά χρήματα για τον έλεγχο της 
μόλυνσης αλλά και για προγράμματα απορρύπανσης, παρόλο που κάνουν σημαντικές 
προσπάθειες να πιέσουν παρασκηνιακά τις κυβερνήσεις. Παράλληλα ενδιαφέρονται 
για την πεποίθηση του κοινού και προσπαθούν να υπογραμμίσουν το γεγονός ότι μια 
αυστηρότερη περιβαλλοντική πολιτική θα οδηγήσει σε υψηλά κόστη και 
εμφανίζονται ως περιβαλλοντικά υπεύθυνες. Επίσης, οι βιομηχανίες είναι λιγότερο 
επιτυχείς στην πληροφόρηση του κοινού σε αντίθεση με τις περιβαλλοντικές ομάδες. 
Αυτό συμβαίνει γιατί το κοινό αντιλαμβάνεται ότι η προσπάθεια των βιομηχανιών να 
πείσουν έχει χρηματικό κίνητρο, ενώ οι περιβαλλοντικές ομάδες αντιπροσωπεύουν τα 
συμφέροντα του κοινού (Steel et al. 1996).

Ο σχηματισμός μιας άριστης περιβαλλοντικής πολιτικής από την κυβέρνηση είναι 
ένα μη συνεργατικό παίγνιο τριών σταδίων. Οι περιβαλλοντολόγοι και οι βιομήχανοι 
ανταγωνίζονται άμεσα και έμμεσα για να επηρεάσουν την πολιτική σε ένα παίγνιο 
τριών σταδίων. Στο πρώτο στάδιο διαδραματίζεται ο έμμεσος ανταγωνισμός. Και οι 
δύο ομάδες προσπαθούν να πείσουν το κοινό να επηρεάσει έμμεσα την κυβερνητική 
πολιτική. Στο δεύτερο στάδιο έχουμε τον άμεσο ανταγωνισμό, όπου οι δύο ομάδες
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πιέζουν παρασκηνιακά για άμεση επιρροή της κυβερνητικής πολιτικής. Στο τρίτο 
στάδιο η κυβέρνηση, που ενδιαφέρεται για τις χρηματικές συνεισφορές αλλά και για 
την υποστήριξη του κοινού για την πολιτικής της θέτει την πολιτική που μεγιστοποιεί 
την αντικειμενική της συνάρτηση.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι έμμεσες προσπάθειες των δύο ομάδων είναι 
στρατηγικά υποκατάστατα και ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στον 
άμεσο και έμμεσο ανταγωνισμό. Η ομάδα που έχει συγκριτικά την μεγαλύτερη άμεση 
πολιτική επιρροή, επίσης ασκεί περισσότερη έμμεση προσπάθεια. Οι περιβαλλοντικές 
ομάδες προσπαθούν περισσότερο για τον έμμεσο ανταγωνισμό και όχι τόσο για τον 
άμεσο. Όταν είναι περισσότερο αποτελεσματικές στο να πείθουν το κοινό, τότε, 
γίνονται και πιο επιθετικές στον έμμεσο ανταγωνισμό αλλά λιγότερο επιθετικές στον 
άμεσο. Μια αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού βοηθάει την 
περιβαλλοντική ομάδα στο να πείσει το κοινό και γίνεται πιο επιθετική στον έμμεσο 
ανταγωνισμό. Αυτό οδηγεί σε μια βελτιωμένη διαπραγματευτική θέση με την 
κυβέρνηση και επομένως μπορεί να είναι λιγότερο επιθετική στον άμεσο 
ανταγωνισμό. Επίσης, μια αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού 
επιφέρει υποκατάσταση του άμεσου και έμμεσου ανταγωνισμού και από τις δύο 
ομάδες. Επομένως, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η έλλειψη συνεισφορών από τις 
περιβαλλοντικές ομάδες δεν συνδέεται με χρηματικούς περιορισμούς αλλά κυρίως με 
το γεγονός ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικές στο να πείθουν το κοινό και με την 
αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση του κοινού.

Οι συγγραφείς Bansal και Gangopadhyay (2003) στο άρθρο τους εξετάζουν τις 
επιπτώσεις που έχουν στην ευημερία οι διάφορες πολιτικές φόρου / επιδότησης σε 
μια ατελώς ανταγωνιστική αγορά, όταν οι καταναλωτές είναι περιβαλλοντικά 
συνειδητοποιημένοι. Το μοντέλο υποθέτει κάθετα διαφοροποιημένα προϊόντα και η 
φιλικότητα προς το περιβάλλον είναι το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα δύο 
εμπορεύσιμα προϊόντα. Το άρθρο υποθέτει ότι οι πολιτικές του φόρου και της 
επιδότησης είναι επί της παραγωγής και όχι επί των ρύπων. Ένας φόρος που 
επιβάλλεται στις “βρόμικες” επιχειρήσεις οδηγεί σε μείωση του επιπέδου 
απορρύπανσης, ενώ, η επιδότηση οδηγεί σε αύξηση. Όταν τα προϊόντα είναι κάθετα 
διαφοροποιημένα, ο παραγωγός με το φιλικότερο προς το περιβάλλον αγαθό 
αντιμετωπίζει την ίδια αναλογία του φόρου με τον λιγότερο υπεύθυνο παραγωγό και 
ο φόρος που πληρώνεται ανά μονάδα παραγωγής είναι στην πραγματικότητα 
μεγαλύτερος για τον παραγωγό με το φιλικότερο προς το περιβάλλον αγαθό. Με την 
διακριτική πολιτική, μια πολιτική επιδότησης που κάνει διαχωρισμό επιβραβεύει την 
πιο καθαρή επιχείρηση ενώ η άλλη μένει ανεπηρέαστη. Ένας διαχωριστικός φόρος 
τιμωρεί μόνο την πιο “βρόμική” επιχείρηση.

Τα αποτελέσματα μιας αύξησης του ποσοστού του ενιαίου φόρου (η κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει ισότιμα τις δύο επιχειρήσεις) είναι:
• μειώνονται τα επίπεδα απορρύπανσης και από τις δύο επιχειρήσεις,
• μειώνονται τα κέρδη της πιο “βρόμικης” επιχείρησης όμως, το αποτέλεσμα είναι

διφορούμενο για τα κέρδη της πιο καθαρής.
Μια μείωση του ποσοστού του ενιαίου φόρου έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και 

τα ίδια με μια αύξηση της επιδότησης. Με τον ενιαίο φόρο η καθαρή επιχείρηση 
πληρώνει ένα μεγαλύτερο ποσοστό του φόρου ανά μονάδα του στοιχείου που 
μολύνει.

Σε σχέση με την απουσία κυβερνητικής παρέμβασης, ένας διαχωριστικός φόρος 
επί της παραγωγής στην “βρόμικη” επιχείρηση έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

32



• μειώνονται τα επίπεδα απορρύπανσης και από τις δύο επιχειρήσεις,
• μειώνει την συνολική ζήτηση για το αγαθό (ομοιογενές) και την ατομική ζήτηση 

για κάθε επιχείρηση,
• μειώνει τα κέρδη της “βρόμικης” και αυξάνει τα κέρδη της καθαρής επιχείρησης,
• μειώνει το πλεόνασμα του καταναλωτή.

Μια διαχωριστική επιδότηση επί της παραγωγής έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• αυξάνονται τα επίπεδα απορρύπανσης και από τις δύο επιχειρήσεις,
• μειώνει την συνολική ζήτηση για το αγαθό (ομοιογενές) και την ατομική ζήτηση 

για κάθε επιχείρηση,
• αυξάνει τα κέρδη της “βρόμικης” και οδηγεί σε μια αμφιλεγόμενη αλλαγή στα 

κέρδη της καθαρής επιχείρησης,
• αυξάνει το πλεόνασμα του καταναλωτή καθώς και την ευημερία του.

Αφού τα επίπεδα της απορρύπανσης αυξάνονται με την επιδότηση και μειώνονται 
με τον φόρο και η ζήτηση μειώνεται και με τα δύο, τότε, η συνολική μόλυνση 
μειώνεται με την επιδότηση, ενώ με τον φόρο το αποτέλεσμα είναι αμφιλεγόμενο.

Σε σχέση με την απουσία κυβερνητικής παρέμβασης, η πολιτική του 
ισορροπημένου προϋπολογισμού έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Τα καθαρά κέρδη της πιο καθαρής επιχείρησης:
• μειώνονται με μια διαχωριστική επιδότηση,
• αυξάνονται όταν ένας διαχωριστικός φόρος επιβάλλεται στην “βρόμικη” 

επιχείρηση και τα έσοδα από τον φόρο επιστρέφουν πάλι σε αυτή.
Τα καθαρά κέρδη της “βρόμικης” επιχείρησης:
• μειώνονται όταν της επιβάλλεται ένας διαχωριστικός φόρος και τα έσοδα από τον 

φόρο επιστρέφουν πάλι σε αυτή,
• αυξάνονται με μια διαχωριστική επιδότηση στην καθαρή επιχείρηση που επίσης 

πληρώνει για την επιδότηση.
Η συνολική ευημερία αυξάνεται με μια μικρή διαχωριστική επιδότηση ενώ το 

αποτέλεσμα ενός φόρου είναι αμφιλεγόμενο.

Ο Klaus Conrad (2003) στο άρθρο του εξετάζει την επίπτωση στην αγορά της 
διαφοροποίησης του προϊόντος όταν οι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Χρησιμοποιεί ένα χωροταξικό 
μοντέλο με δύο επιχειρήσεις και θέλει να δει τις επιπτώσεις που έχει το 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον στις τιμές, στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και στο 
μερίδιο της αγοράς που κατέχουν οι δύο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η 
διαφοροποίηση του προϊόντος βασίζεται στα περιβαλλοντικά φιλικά χαρακτηριστικά 
των προϊόντων και οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για αυτά τα χαρακτηριστικά 
έχουν θετικά μερίδια της αγοράς.

Οι αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών εξαρτώνται από την συμπεριφορά 
που μεγιστοποιεί την χρησιμότητα τους και υπάρχει μια εξισορρόπηση ανάμεσα στην 
χρησιμότητα που προκύπτει από τα επιθυμούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος και 
ανάμεσα στην ηθική συμπεριφορά, που είναι η αγορά περιβαλλοντικά φιλικών 
προϊόντων, συμπεριφορά που αναμένεται από την κοινωνία. Το περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον άμεσα ενσωματώνεται στις ατομικές προτιμήσεις. Υπάρχουν τρεις λόγοι 
για αυτό:
1. Η υπόθεση ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για το περιβάλλον βασίζεται πλέον 

σε αποδείξεις,
2. Προοδευτικές πιέσεις μπορούν να παράγουν τέτοιες προτιμήσεις,
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3. Αποκλίσεις από την κοινωνική περιβαλλοντική συνείδηση τιμωρούνται με την 
απώλεια της κοινωνικής “φήμης”.
Η ανάλυση βασίζεται σε ένα μη συνεργατικό παίγνιο δύο σταδίων. Στο πρώτο 

στάδιο οι επιχειρήσεις ταυτόχρονα επιλέγουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους 
(περισσότερο ή λιγότερο περιβαλλοντικά φιλικά). Στο δεύτερο στάδιο, αφού έχουν 
παρατηρηθεί τα χαρακτηριστικά του αντίπαλου προϊόντος, οι επιχειρήσεις 
ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές. Το μοντέλο εισάγει και μια καταναλωτική 
εξωτερικότητα. Λύνοντας πρώτα το δεύτερο στάδιο, οι τιμές ισορροπίας και τα 
μερίδια της αγοράς επηρεάζονται από την περιβαλλοντική συνείδηση των 
καταναλωτών και από τα υψηλότερα κόστη για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων. 
Λύνοντας το πρώτο στάδιο καταλήγει σε τρεις ισορροπίες κατά Νας:
1. Ισχυρό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (Ανταγωνισμός τιμών κατά Bertrand για τα 

ομοιογενή αγαθά),
2. Ασθενές περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (Ανταγωνισμός κατά Bertrand για τα 

ομοιογενή αγαθά),
3. Ισορροπημένη κατάσταση ανάμεσα στο περιβάλλον και στο κόστος (ίση μοιρασιά 

της αγοράς και των κερδών).
Το μερίδιο της αγοράς αυξάνεται για το περιβαλλοντικά φιλικό προϊόν και στις τρεις 
ισορροπίες και μειώνεται αν τα κόστη είναι υψηλότερα για την παραγωγή τέτοιων 
προϊόντων.

Τα χαρακτηριστικά που μεγιστοποιούν την κοινωνική ευημερία δεν είναι τα ίδια 
με αυτά στις τρεις ισορροπίες Νας. Ο ανταγωνισμός αυτός οδηγεί σε ακραία 
διαφοροποίηση του προϊόντος σε σχέση με την κοινωνικά άριστη. Με κατάλληλα 
εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν 
το κοινωνικό άριστο επίπεδο. Η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιδότηση 
ή τον φόρο ή να ξεκινήσει καμπάνια με στόχο την αύξηση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και υπευθυνότητας.

Οι συγγραφείς Chattopadhyay, Braden και Patunru στο άρθρο τους 
(αδημοσίευτο) εξετάζουν τον τρόπο που οι αντιλήψεις επηρεάζουν την πραγματική 
αγοραστική συμπεριφορά. Το άρθρο τους δείχνει ότι όταν οι δημόσιες εγκαταστάσεις 
και υπηρεσίες που συνδέονται με το θέμα της κατοίκησης αξιολογούνται για την 
συνολική τους επίδραση τότε, αυτή η αξιολόγηση αιχμαλωτίζει ένα σημαντικό τμήμα 
των αντιλαμβανόμενών αξιών από τους ιδιοκτήτες για τα χαρακτηριστικά των 
δημόσιων παροχών. Η μελέτη συνδυάζει στοιχεία από την αγορά κατοικίας και 
πληροφορίες από τις πρόσφατες δηλωμένες αντιλήψεις των ιδιοκτητών για 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς δείκτες. Οι αμφιβολίες σχετικά με την υπάρχουσα 
πληροφόρηση οδηγεί σε διαφορετικές αντιλήψεις από την πλευρά των ιδιοκτητών. Οι 
ατομικές αντιλήψεις δεν επηρεάζουν την τιμή ισορροπίας στην αγορά. Η απόσταση 
από ένα επιβλαβές μέρος χρησιμοποιείται ως μια ενδεικτική μεταβλητή για την 
αξιολόγηση των δημόσιων παροχών.

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι ιδιοκτήτες επιλέγουν την τοποθεσία για αγορά 
κατοικίας με βάση την αντίληψη που έχουν για τα χαρακτηριστικά των παροχών. 
Αυτό οδηγεί σε σημαντικές διαφοροποιήσεις της τιμής των σπιτιών έναντι των 
ομάδων των ιδιοκτητών που είναι γνωστό ότι αξιολογούν διαφορετικά τα 
χαρακτηριστικά των παροχών.

Οι συγγραφείς Σαρτζετάκης, Ξεπαπαδέας και Πετράκης (2004) στο άρθρο τους 
εξετάζουν τη χρήση της περιβαλλοντικής διαφήμισης, με τη μορφή της παροχής
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πληροφόρησης, ως ένα εργαλείο εναλλακτικής πολιτικής που συμπληρώνει την 
υπάρχουσα περιβαλλοντική φορολόγηση στην περίπτωση που η κατανάλωση των 
προϊόντων προκαλεί ατομικές ζημίες για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα και 
περιβαλλοντική εξωτερικότητα.

Το μοντέλο υποθέτει ένα διαφοροποιημένο προϊόν με δύο τύπους που παράγονται 
από δύο ολιγοπωλητές οι οποίοι ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές. Το “καθαρό” 
αγαθό δεν προκαλεί ζημία, ενώ το “βρόμικο” προκαλεί ατομικές ζημίες για τους 
καταναλωτές και επιπλέον μια εξωτερικότητα για την κοινωνία. Υπάρχουν δύο τύποι 
καταναλωτών, αυτοί που έχουν πλήρη ενημέρωση για την ζημία που προκαλείται από 
την κατανάλωση του “βρόμικου” αγαθού και αυτοί που δεν γνωρίζουν τίποτα. Οι 
ενημερωμένοι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η 
κατανάλωση του “βρόμικου” αγαθού στα άτομα, όμως, από τη στιγμή που κανένας 
τύπος των καταναλωτών δεν εσωτερικεύει άμεσα την εξωτερικότητα, τότε, η 
πολιτική παρέμβαση είναι αναγκαία. Το μοντέλο εξετάζει τρεις τύπους της πολιτικής 
παρέμβασης. Φόρος που επιβάλλεται στο “βρόμικο” αγαθό, περιβαλλοντική 
διαφήμιση και ο συνδυασμός των δύο πολιτικών.

Ο άριστος φόρος που επιβάλλεται από τον ρυθμιστή στοχεύει στην διόρθωση των 
ατελειών της αγοράς, της εξωτερικής οριακής ζημίας και της ατομικής ζημίας που 
προκαλούνται από την κατανάλωση του “βρόμικου” αγαθού. Το άριστο ποσοστό του 
φόρου είναι χαμηλότερο όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των ενημερωμένων 
καταναλωτών και συνδέεται θετικά με την οριακή εξωτερική ζημία. Ο ρυθμιστής δεν 
μπορεί να διακρίνει τον αληθινό τύπο κάθε καταναλωτή και επομένως ο φόρος είναι 
ίδιος για όλους τους καταναλωτές. Όμως, ο φόρος είναι χαμηλότερος για τους μη 
ενημερωμένους καταναλωτές και υψηλότερος για τους ενημερωμένους σε σχέση με 
το άριστο, αφού οι ενημερωμένοι καταναλώνουν λιγότερο από το “βρόμικο” αγαθό 
λόγω της ατομικής ζημίας. Στην ισορροπία, οι ενημερωμένοι καταναλώνουν λιγότερο 
και οι μη ενημερωμένοι περισσότερο από το “βρόμικο” αγαθό και όχι την άριστη 
ποσότητα. Επομένως, με την ασύμμετρη πληροφόρηση οι μη ενημερωμένοι 
καταναλωτές εκμεταλλεύονται ελεύθερα την κατάσταση. Οι τιμές και των δύο 
αγαθών αυξάνονται επειδή υπάρχει στρατηγική συμπληρωματικότητα. Όσο 
υψηλότερο είναι το ποσοστό του φόρου, τόσο περισσότερο καταναλώνεται το καθαρό 
αγαθό και λιγότερο το “βρόμικο”.

Ο ρυθμιστής για να λύσει το πρόβλημα της εξωτερικότητας ενημερώνει τους 
καταναλωτές για τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης του “βρόμικου” αγαθού 
και στοχεύει ένα συγκεκριμένο τμήμα του γενικού πληθυσμού. Η ενημερωτική 
διαφήμιση επηρεάζει την συνολική ζήτηση και των δύο αγαθών. Οι τιμές 
προσαρμόζονται με την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και αυτό οδηγεί σε 
υψηλότερη τιμή για το καθαρό αγαθό και σε χαμηλότερη για το “βρώμικο” αγαθό. 
Σχετικά με την ευημερία, η περιβαλλοντική διαφήμιση οδηγεί σε βελτίωση σε σχέση 
με την περίπτωση που δεν υπάρχει παρέμβαση, όμως, σε σύγκριση με την φορολογία, 
η τελευταία πολιτική είναι ένα πιο δυνατό εργαλείο που εσωτερικοποιεί την 
περιβαλλοντική εξωτερικότητα, εκτός και αν το κόστος της πληροφόρησης είναι 
αρκετά χαμηλό.

Η χρήση του συνδυασμού των δύο εργαλείων οδηγεί στα ακόλουθα 
συμπεράσματα. Το σταθμισμένο άθροισμα των δύο πολιτικών εργαλείων ισούται με 
το ποσοστό του φόρου όπως στην περίπτωση της φορολογίας. Οι συνολικές 
ποσότητες των αγαθών είναι ίδιες και στους δύο τύπους παρέμβασης. Οι 
ενημερωμένοι καταναλωτές καταναλώνουν λιγότερο από το καθαρό αγαθό και 
περισσότερο από το “βρόμικο” σε σχέση με την περίπτωση της φορολογίας, όμως η
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αύξηση των ενημερωμένων καταναλωτών οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ζήτησης 
για το καθαρό αγαθό. Η παροχή πληροφοριών αυξάνει τον αριθμό των ενημερωμένων 
καταναλωτών και ο άριστος περιβαλλοντικός φόρος είναι μικρότερος σε σχέση με 
την περίπτωση της φορολογίας. Η συνολική ευημερία με την χρήση του συνδυασμού 
των δύο πολιτικών εργαλείων είναι επίσης μεγαλύτερη σε σχέση με την περίπτωση 
της φορολογίας. Ο συνδυασμός κατανέμει την προσπάθεια της μείωσης της 
κατανάλωσης του περιβαλλοντικά επιζήμιου αγαθού (εξωτερικότητα) πιο 
αποτελεσματικά ανάμεσα στους καταναλωτές.

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο άρθρο των Σαρτζετάκη, Ξεπαπαδέα και Πετράκη (2004), (παρουσιάστηκε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο), έγινε σαφές ότι η περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση έχει 
κίνητρα να πληροφορήσει η ίδια τους καταναλωτές για τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος που παράγει, μέσω της περιβαλλοντικής διαφήμισης. 
Το παρόν τμήμα θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, με την εξέταση των ιδιωτικών 
ενεργειών που αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές. Αρχικά 
θα εξετάσουμε την περίπτωση που δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση και στη συνέχεια 
την περίπτωση που ως εργαλείο πολιτικής χρησιμοποιείται η επιβολή του φόρου στην 
λιγότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση. Παράλληλα, θα συγκρίνουμε τις δύο 
ευημερίες με τις αντίστοιχες που προέκυψαν στο προηγηθέν άρθρο, για την 
περίπτωση χωρίς παρέμβαση και για την περίπτωση του συνδυασμού των δύο 
πολιτικών εργαλείων, του περιβαλλοντικού φόρου και της παροχής πληροφοριών.

Γ.1 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Έχουμε ένα διαφοροποιημένο αγαθό που προσφέρεται σε δύο τύπους και 
παράγεται από ολιγοπωλητές που ανταγωνίζονται ως προς τις τιμές. Το αγαθό 
δημιουργεί μια περιβαλλοντική εξωτερικότητα και ταυτόχρονα προκαλεί ζημίες στον 
κάθε καταναλωτή του αγαθού χωριστά, που θα αποκαλούνται ατομικές ζημίες. Το 
μέγεθος των δύο τύπων ζημιών εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος. Υποθέτουμε 
ότι ο ένας τύπος του προϊόντος δεν προκαλεί ζημίες και θα αποκαλείται το καθαρό 
προϊόν και ο άλλος τύπος παράγει και τους δύο τύπους ζημιών και θα αποκαλείται το 
ακάθαρτο προϊόν. Υποθέτουμε ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές 
ζημίες, όταν φυσικά τις γνωρίζουν. Όμως, η γνώση των καταναλωτών για τις 
ατομικές ζημίες είναι ατελής. Υποθέτουμε δύο ομάδες καταναλωτών, αυτοί που είναι 
πλήρως ενημερωμένοι για τις ατομικές ζημίες και αυτοί που δεν έχουν καμία γνώση. 
Οι ενημερωμένοι αντικαθιστούν το ακάθαρτο προϊόν και στρέφονται προς το καθαρό. 
Το αποτέλεσμα είναι η αλλαγή της σχετικής τιμής των δύο αγαθών και οι μη 
ενημερωμένοι καταναλωτές αγοράζουν τώρα περισσότερο από το ακάθαρτο προϊόν 
και λιγότερο από το καθαρό (free riding problem).

Η χρησιμότητα του ενημερωμένου καταναλωτή που πηγάζει από την κατανάλωση 
των δύο αγαθών μειώνεται με το ακάθαρτο αγαθό και αυξάνεται με την κατανάλωση 
του καθαρού. Η χρησιμότητα του ενημερωμένου καταναλωτή στην παρούσα εργασία 
θα είναι:

1 ,U{qc,qd,0c,0lI,Y) = {a + 9c)qc+(a-0d)qJ-~(qc +qd +2Yqcqd),
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όπου qj, ) = c, ά είναι οι ποσότητες που καταναλώνονται από το καθαρό και 
ακάθαρτο αγαθό αντίστοιχα, το θε αντιπροσωπεύει την αύξηση στην αξιολόγηση του 
καθαρού αγαθού, το θά είναι η αντίληψη για την αρνητική επίπτωση που συνδέεται με 
την κατανάλωση του ακάθαρτου αγαθού. Από το πρόβλημα της μεγιστοποίησης της 
χρησιμότητας του καταναλωτή προκύπτουν οι άμεσες ζητήσεις για κάθε αγαθό,

9c
Ac+®c

ι-r2 0)

όπου, Aj = (1 - y)a + ypk - Pj και = θ}. + y0k, με j , k = c, d j Φ k.
Οι ενημερωμένοι καταναλωτές που αποτελούν τμήμα μ του πληθυσμού 

χρησιμοποιούν τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων θ€ και θά, ενώ οι μη 
ενημερωμένοι καταναλωτές θέτουν 0C =θό = 0 και δεν μπορούν να διακρίνουν τα 
δύο αγαθά. Η επιχείρηση που παράγει το καθαρό αγαθό αποφασίζει να ενημερώσει 
τους καταναλωτές για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η κατανάλωση του 
ακάθαρτου αγαθού, μέσω της περιβαλλοντικής διαφήμισης. Στοχεύει ένα τμήμα φ 
των καταναλωτών, οι οποίοι μετά την πληροφόρηση θα λάβουν υπόψη τις ατομικές 
ζημίες που προκαλεί η κατανάλωση του ακάθαρτου αγαθού σε αυτούς. Η επιχείρηση 
επειδή δεν γνωρίζει τον αληθινό τύπο των καταναλωτών (ενημερωμένοι ή μη), 
στοχεύει όλους τους καταναλωτές. Η πληροφόρηση προσεγγίζει τους καταναλωτές 
και των δύο τύπων με την ίδια πιθανότητα. Επομένως, η παροχή πληροφοριών 
επηρεάζει την συνολική ζήτηση και των δύο αγαθών. Άρα, από τη στιγμή που η 
πληροφόρηση προσεγγίζει το τμήμα φ των καταναλωτών, η συνολική ζήτηση για τα 
δύο αγαθά είναι ως εξής: Qd = mqdl + (1 - m)qdn και Qc = mqa + (1 - m)qcn, όπου 
ηι=μ + (1-μ) φ και 1 - τη~{1-μ){1-φ) και όπου qdt και qdn (qci και qcn) είναι οι 
ποσότητες του ακάθαρτου (καθαρού) αγαθού που καταναλώνονται από τους 
ενημερωμένους και μη ενημερωμένους καταναλωτές αντίστοιχα. Το κόστος για την

προσέγγιση του τμήματος φ των καταναλωτών είναι Α(φ) όπου ω είναι η

κλίση του οριακού κόστους της διαφήμισης.

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οι δύο τύποι του αγαθού που προσφέρονται από δύο ολιγοπωλητές έχουν 
ανταγωνισμό ως προς τις τιμές. Για λόγους απλούστευσης υποθέτουμε ότι και οι δύο 
παράγουν με το ίδιο σταθερό οριακό κόστος c. Η επιχείρηση που παράγει το καθαρό 
αγαθό λύνει το ακόλουθο πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών:

φ2
maxnc = (pc -c)[mqa + (1 -m)qcn]-ω—,

pc l

από το οποίο προκύπτει η συνάρτηση αντίδρασης ως προς τη τιμή,

Pc = 2 [(I ~ + c + m(&c + V^d)]+ 2 '
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Η επιχείρηση που παράγει το ακάθαρτο αγαθό λύνει το ακόλουθο πρόβλημα 
μεγιστοποίησης των κερδών:

max Π,, = (pd - c)[mqdt + (1 - m)qdri ],
Pd

από το οποίο προκύπτει η συνάρτηση αντίδρασης ως προς τη τιμή,

1 1 
Pd = 2^l~^a + c~m(ed +νθο)]+2^·
Οι δύο συναρτήσεις αντίδρασης λύνονται ως προς τις τιμές και προκύπτουν: 

. Β + ιηΘρ . Β
Pc = 'λ ~.Τ και Pd =

m®d
4-γέ 4-γ' (2)

όπου Β = ( 2 + γ )[( 1 - γ )α + c] και Θρ = (2 -y2)9j + y9k, με j, k = c, d και j Φ k.
To γεγονός ότι οι ενημερωμένοι καταναλωτές έχουν υψηλότερη ζήτηση για το 
καθαρό αγαθό επιτρέπει την επιχείρηση που το παράγει να αυξήσει την τιμή σε σχέση 
με την περίπτωση όπου όλοι οι καταναλωτές ήταν μη ενημερωμένοι, ενώ η 
επιχείρηση που παράγει το ακάθαρτο αγαθό μειώνει την τιμή του. Η επίδραση της 
παρουσίας των ενημερωμένων καταναλωτών στην τιμή είναι αναλογική με το τμήμα 
των ενημερωμένων καταναλωτών και συνδέεται θετικά και με τα δύο θ.

Στη συνέχεια αντικαθιστούμε τις τιμές που βρήκαμε (Σχέση 2) στις συναρτήσεις 
άμεσης ζήτησης (Σχέση 1) και προκύπτουν οι ζητήσεις στο επίπεδο ισορροπίας και 
των δύο τύπων καταναλωτών και για τους δύο τύπους του διαφοροποιημένου αγαθού:

qci

C + (4-y2)Qc-m®qc

(1~λ2)(4-λ2)
C -m&qc

(i-/2)(4-r2) ’

. _ C-(4-y2)Qd+m@‘ld 
q“'- (ΐ-χ2)(4-χ2) Qdn

C + m®qd

(i-r2)(4-r2) ’

(3)

όπου C =(2 + γ)(1 - γ)(α - c) και Θ’ = 2Θ] + γ(3 ~Y2)9k, με j, k = c, d και j Φ k.

Ως εδώ τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά του άρθρου των Σαρτζετάκη, 
Ξεπαπαδέα και Πετράκη (2004). Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ εμφανίζεται ο όρος m, 
που είναι ίσος με m =μ + (1-μ) φ, ενώ στο παραπάνω άρθρο εμφανίζεται μόνο ο όρος 
μ. Υπάρχουν δύο αποτελέσματα, το άμεσο που δείχνει την προσπάθεια των 
ενημερωμένων καταναλωτών να λάβουν υπόψη την ατομική ζημία και έτσι η ζήτηση 
για το καθαρό αγαθό από τους ενημερωμένους καταναλωτές αυξάνεται, ενώ για το 
ακάθαρτο μειώνεται (δεύτερος όρος στα qdi και qa) και το έμμεσο αποτέλεσμα που 
προκύπτει λόγω της αλλαγής των δύο τιμών (τελευταίος όρος σε όλες τις σχέσεις). Το 
άμεσο κυριαρχεί του έμμεσου αποτελέσματος και στην ισορροπία ο ενημερωμένος 
καταναλωτής αγοράζει περισσότερο από το καθαρό αγαθό και λιγότερο από το 
ακάθαρτο σε σχέση με την περίπτωση όπου όλοι οι καταναλωτές ήταν μη 
ενημερωμένοι. Οι μη ενημερωμένοι αντιδρώντας μόνο στην αλλαγή των τιμών 
αγοράζουν περισσότερο από το ακάθαρτο και λιγότερο από το καθαρό αγαθό. Η 
διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση των ενημερωμένων και μη καταναλωτών

38



εξαρχάταν από την τιμή των θ0 και θά, που είναι q'a - q]n

. . Θ.

Θ
C

1-γ 2 > 0,

Η συνολική ποσότητα για κάθε αγαθό είναι:

Q>
C + m®p

(1-λ2)(4-λ2) q: =
C-m<dp

(ΐ-λ2)(4-r2)
(4)

Η συνολική ποσότητα του καθαρού αγαθού στην ισορροπία αυξάνεται ενώ του 
ακάθαρτου μειώνεται σε σχέση με την περίπτωση όπου οι καταναλωτές ήταν μη 
ενημερωμένοι, δηλαδή, Q' > Q'c και Q'd <Qd. Η μεταβολή είναι αναλογική με το 
τμήμα των ενημερωμένων καταναλωτών και συνδέεται θετικά και με τα δύο θ. Στην 
συμμετρική περίπτωση, δηλαδή θ€= 9d και Θ* = ®d , άρα η αύξηση της Q" είναι 
ίση με την μείωση της Qd.

Συγκρίνοντας αυτές τις ποσότητες με τις αντίστοιχες που προκύπτουν από το 
άρθρο των Σαρτζετάκη, Ξεπαπαδέα και Πετράκη (2004), όταν δεν υπάρχει κρατική 
παρέμβαση και δεν πραγματοποιείται διαφήμιση από την πλεύρα της καθαρής

. . (1 - μ)φθρ
επιχείρησης, έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: Q - Q =-------- ;---------- ζ—,

0 -Υ )(4 -γ )
. * . - (1- μ)φΘρ

δηλαδή Qc > Qc και Qd~Qd= -γ------γ~----- γτ, δηλαδή Qd<Qd. Στην
{\-γ )(4-χ )

συμμετρική περίπτωση, η αύξηση είναι ίση με την μείωση.

Στη συνέχεια η επιχείρηση που παράγει το καθαρό αγαθό λύνει το ακόλουθο 
πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών:

Φ2maxnc = (pc -ο){[μ + (\- μ)φ^α + (\- μ)(\-φ^€η} - ω — 
Φ Ζ

Η άριστη επιλογή του φ βρίσκεται θέτοντας
dU.c
άφ

Χρησιμοποιώντας το θεώρημα περιγράμματος (envelope theorem) θα έχουμε:

dnc <5T1C dlc φ€ dTlc fyd
άφ δφ + dpc δφ + δρά δφ

δφ
= [(1 - μ)#0 - (1 - μ^€η ](pc -ό)-ωφ , ο δεύτερος όρος γνωρίζουμε ότι είναι

ίσος με το μηδέν και ο τρίτος όρος είναι ίσος με ^nc Φ,
dpd δφ

(μ-\)γ(ρε-ο)®ρ

(1-λ2)(4-χ2)
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Συνεπώς,
<mc Ο -μΧΡο-έ)^_= [θ 7®Pd 

Α-γ2
]~ωφ = ( 1 - /i)(/7c - c)20c' - (1 - γ2 )(4 - γ·2 )ωφ

dV\c
Θέτουμε —— = 0 και λύνουμε ως προς φ, αφού προηγουμένως έχουμε 

αφ
αντικαταστήσει την τιμή του pc και του . Κάνοντας πράξεις καταλήγουμε στην 
ακόλουθη σχέση:

Φ =
2(1 -//)©'[C + //0']

(\-γ2)(γ2 -Αγω-2{\-μγ{®>γ (5)

Γραφικά, μπορούμε να δούμε τη σχέση μεταξύ του ω και του φ (Σχήμα 1). Μας 
ενδιαφέρει το τμήμα που βρίσκεται από το ω' και δεξιά και παρατηρούμε ότι καθώς 
αυξάνεται το κόστος, μειώνεται το τμήμα φ των καταναλωτών που προσεγγίζεται με 
την διαφήμιση. Το φ μπορεί να πάρει τιμές από μηδέν μέχρι ένα και συνεπώς δεν μας 
ενδιαφέρει το τμήμα που βρίσκεται αριστερά από το ω'. Το σημείο Α αποτελεί 
γωνιακή λύση (comer solution). Οι καταναλωτές είναι όλοι ενημερωμένοι.

Σχήμα 1

Αυτό το φ που βρήκαμε (Σχέση 5) το αντικαθιστούμε στις τιμές που ήδη έχουμε 
βρει (Σχέση 2). Όπως προηγουμένως τις νέες τιμές τις αντικαθιστούμε στις 
συναρτήσεις άμεσης ζήτησης (Σχέση 1) και προκύπτουν οι νέες ζητήσεις στο επίπεδο 
ισορροπίας και των δύο τύπων καταναλωτών και για τους δύο τύπους του 
διαφοροποιημένου αγαθού καθώς και η συνολική ποσότητα του κάθε αγαθού:

(4-χ2)[Ό + //ΘΠ

(1-λ2)(λ2-4)2--(μ-1)2[ΘΠ2(ύ

καθώς το ω μεγαλώνει (περισσότερη διαφήμιση, άρα μεγαλύτερο κόστος) ο 
παρονομαστής του κλάσματος μεγαλώνει και συνεπώς η συνολική ποσότητα του 
καθαρού αγαθού μειώνεται.
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(4 - γ2 )[C - //Θ'] - ^(μ - \)2®ζ[{α - c){9c + 9d)}
Q* =------------------------------------- 2--------------------------------  , καθώς το ω μεγαλώνει, ο

(i-r2)(r2-4)2(//-ι )2[©π2(Ο
παρονομαστής και ο αριθμητής μεγαλώνουν. (5α)

Στη συνέχεια αντικαθιστούμε τις τιμές των qt και q*n, j = c, d στην συνάρτηση 
χρησιμότητας και προκύπτει η έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας του ενημερωμένου 
καταναλωτή, V* = (q*,q$n9c,9d,y) και του μη ενημερωμένου καταναλωτή, 
V* = (qf„,qdn ,&c,6d,y) αποτιμημένη στις πραγματικές τιμές. Η συνολική κοινωνική 
ευημερία προκύπτει ως εξής:

Ψρφ = mV* + (1 - m)V* - cQ* - (c + d)Qd , όπου d είναι η οριακή εξωτερική ζημία, 
δηλαδή λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα της εξωτερικότητας.

Συγκρίνουμε την παραπάνω ευημερία με αυτή που προκύπτει χωρίς κρατική 
παρέμβαση (από το άρθρο των Σαρτζετάκη, Ξεπαπαδέα και Πετράκη (2004)),

Wp*-W = mV*-μνι+(\-Μ)νηφ-{\-M)Vn-c{Qt-Qc)-(c + d){Q*-Qd).

Αντικαθιστώντας τις έμμεσες συναρτήσεις χρησιμότητας και τις αντίστοιχες 
συνολικές ποσότητες, προκύπτει:

W°* ff,_(^-1)2Qc(C + / ĉp){2(/i-l)2(-Qcp)[CK + 0^A]-(l-r2)(r2-4)2M6>}
(r2 - 4)2 (r2 - 1){4[Θ']2(μ - I)2 (Ν - Ξώ) + Πω2} 

όπου C =(2 + γ)(1 - γ)(α - c),

Μ = θ€{2άγ(4-γ2) + [24μ + γ\ΐ + 2μ)-γ2(4 + \0μΜ} + 2(α-€)(-2 + γ + γ2)2(θ€- θ„)

+ 2{(8 ά-6άγ2 +γ*ά) + γθί:[μ(32-\%γ1) + 6γ2-Ζ-γ\\-2μ)]}θί1+[24μ + γ\\ + 2μ)- 

γ2(4 + \0μ)]θ2

K = 40c(0c+20d) + (4-r-r2M(r + Y2)ec+(3Y-r3)0d] +
(12 + 4χ +7γ2 + 2χ3

Λ = γ(ββα )[2χ4 (1-μ) +16(1 - 2μ) - 6χ2 (2 - 3μ)] + (θ2 + θ2 )[χ2 (4 + 5μ)-\2μ- 

Υ4 μ)\ ~2d{4 - y2)®d
Ν = (/^ — 1)2, Ξ = {γ1 -4)2(1 -γ2), Π = (γ2-4)\χ2 - I)2.

Ο αριθμητής και ο παρονομαστής έχουν αρνητικό πρόσημο, άρα IVρφ - W > 0. Για 
διάφορες τιμές η θετική διαφορά επιβεβαιώνεται. Συγκεκριμένα για τις παρακάτω 
τιμές: a = 60, c = 5, χ=0.6, μ = 0.6, 0C - 0d =14, d = 10, ω = 1000. 
Διαγραμματικά (διάγραμμα 1), μπορούμε να δούμε την διαφορά ανάμεσα στις δύο 
ευημερίες, όταν έχουμε απουσία κρατικής παρέμβασης. Χρησιμοποιούμε τις 
παραπάνω τιμές, τα 9c,9d παίρνουν τιμές που ανήκουν στο διάστημα [0,14], Η 
διαφορά είναι παντού θετική, δεν παίρνει αρνητικές τιμές και παρατηρούμε ότι όταν 
το 9C αυξάνεται, η ευημερία επίσης αυξάνεται, ενώ, η αύξηση του θά οδηγεί σε
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μείωση της ευημερίας. Όταν τα 9c,0d πλησιάζουν στο μηδέν η ευημερία παίρνει 
χαμηλές τιμές, ενώ όταν αυξάνονται, η ευημερία παίρνει υψηλότερες τιμές. Συνεπώς, 
η ευημερία αυξάνεται όταν η καθαρή επιχείρηση αναλαμβάνει να πληροφορήσει τους 
καταναλωτές μέσω της περιβαλλοντικής διαφήμισης.

Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Η κρατική παρέμβαση είναι αναγκαία για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει το 
πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης, αφού μόνο ένα τμήμα των καταναλωτών 
λαμβάνει υπόψη την ατομική ζημία που προκαλείται και δεύτερον, υπάρχει το 
πρόβλημα της εξωτερικότητας που δεν εξαλείφεται ακόμα και αν όλοι οι 
καταναλωτές είναι ενημερωμένοι.

Λύνουμε ένα παίγνιο που αποτελείται από τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο η 
κυβέρνηση επιλέγει τον άριστο φόρο t, στο δεύτερο στάδιο η καθαρή επιχείρηση 
επιλέγει το ψ (το τμήμα των καταναλωτών που θα προσεγγίσει με την διαφήμιση) και 
στο τρίτο στάδιο οι δύο επιχειρήσεις επιλέγουν τις τιμές Pc και Pd. Το παίγνιο λύνεται 
αντίστροφα. Ξεκινάμε από το τρίτο στάδιο, προχωράμε στο δεύτερο και στο τέλος 
βρίσκουμε τον άριστο φόρο.

Υποθέτουμε ότι ο σχεδιαστής επιβάλλει ένα φόρο t στο ακάθαρτο αγαθό. Η 
επιχείρηση που παράγει το ακάθαρτο αγαθό λύνει το ακόλουθο πρόβλημα 
μεγιστοποίησης των κερδών:

WT 0d

0c

Διάγραμμα 1

max = (pd-t - c)[mqdi + (1 - m)qdn ],
Pd

από το οποίο προκύπτει η συνάρτηση αντίδρασης ως προς τη τιμή:
1 1

Ρ<ι = 2 \0 ~ /)α + c +( ~ m(&d + yQ)] + ΤTPc ■ Οι δύο συναρτήσεις αντίδρασης 

λύνονται ως προς τις τιμές και προκύπτουν:
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B + yt + m®p Β + 2t - m®d
Λ= 4-r=— KC“ A=—4^7—’ (6)

όπου B = ( 2 + γ )[(1 - γ )α + c] και = (2-y2)9j , με j, k = c, d Kaij * k. Ol
τιμές και των δύο αγαθών είναι υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση 
για κάθε t > 0 και αυξάνονται με κάθε αύξηση του φόρου. Η τιμή του καθαρού 
αγαθού αυξάνεται λόγω της στρατηγικής συμπληρωματικότητας. Το συνολικό 
αποτέλεσμα της ενέργειας των ενημερωμένων καταναλωτών και της κυβερνητικής 
πολιτικής στο pc είναι θετική, ενώ για το pd είναι αμφίβολη. Η τιμή του ακάθαρτου 
αγαθού μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων.

Στη συνέχεια αντικαθιστούμε τις τιμές που βρήκαμε (Σχέση 6) στις συναρτήσεις 
άμεσης ζήτησης (Σχέση 1) και προκύπτουν οι ζητήσεις στο επίπεδο ισορροπίας και 
των δύο τύπων καταναλωτών και για τους δύο τύπους του διαφοροποιημένου αγαθού 
ως συνάρτηση του φόρου:

C + yt + (4 - γ2)®c - m®qc
0-λ2)(4-λ2)

C - (2 - y2)t - (4 - y2)®d + m®d

(1-λ2)(4-λ2)

C + yt - m®q

(l-r2)(4-γ2)

(7)

C-(l-Y2)t + m®qd 
(ΐ - r2 )(4 - r2)

όπου C =(2 + γ)(1 - γ)(α - c) και Θ’ = 29j + /(3 ~y2)9k, με j, k = c, d και j * k. Όσο
υψηλότερος είναι ο φόρος τόσο περισσότερο θα καταναλώνεται από το καθαρό αγαθό 
και λιγότερο από το ακάθαρτο και για τις δύο ομάδες καταναλωτών (δεύτερος όρος 
σε όλες τις σχέσεις). Η διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση των ενημερωμένων και 
μη καταναλωτών είναι η ίδια όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Η συνολική 
ποσότητα για κάθε αγαθό είναι:

_ C + yt + m®pc _ C-(2-y2)t-m®pd 

Qc (l-r2)(4-y7)' Ud (1-λ2)(4-χ2) · u
Συνολικά, όσο αυξάνεται ο φόρος τόσο περισσότερο θα καταναλώνεται από το 
καθαρό αγαθό και λιγότερο από το ακάθαρτο.

Στη συνέχεια η επιχείρηση που παράγει το καθαρό αγαθό λύνει το ακόλουθο 
πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών (όπως προηγουμένως):

φ2
max Π,. = (pL -ο){[μ + {\- μ)φ^α + (I - μ)(1 - φ^αη} - ω —,

φ Ζ

Η άριστη επιλογή του φ βρίσκεται θέτοντας
(Mc
άφ

Χρησιμοποιώντας το θεώρημα περιγράμματος (envelope theorem) θα έχουμε:
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dnc mc <xic 4>c mc dpd
■ + + ■

άφ δφ φ€ δφ φά δφ 

δΓί
- = [(1 - p)qc, - (1 - p)qcn ](pc -ο)-ωφ , ο δεύτερος όρος γνωρίζουμε ότι είναιδφ

ίσος με το μηδέν και ο τρίτος όρος είναι ίσος με Λΐο Φ* _ (μ-ι)y{Pc-c)®pd 
Φ* δφ (ΐ-r2)(4-r2)

Συνεπώς,

dnc 0-^)(Pc“c)
άφ 1-γ:

ί/Π

[®c 4-γ2
)~ωφ = ( 1 - μχΡ' - c)20£ - (1 - γ2 )(4 - γ2 )ωφ

Θέτουμε ^ = 0 και λύνουμε ως προς φ, αφού προηγουμένως έχουμε

αντικατασττ'ισει την τιμή του pc (Σχέση 6) και του . Κάνοντας πράξεις 
καταλήγουμε στην ακόλουθη σχέση:

Φ = ·
2(1 -m)®pc[C + γί + μ&ρε ]

(1-λ2)(λ2 -4Υω-2{\-μΥ(βζ)2((ΆΡ\2 (9)

Συγκρίνοντας αυτό το φ με αυτό που βρέθηκε προηγουμένως (Σχέση 5), όπου 
είχαμε απουσία κρατικής παρέμβασης, προκύπτει το εξής:

Φ-Φ' =
2γί(\-μ)Θζ

(1-ν2)(γ2-4)1ω-2(μ-\Υ(Θρ€)2ί(ΛΡ\2
> 0, για t > 0.

Αυτό το φ που βρήκαμε (Σχέση 9), το αντικαθιστούμε στις τιμές που ήδη έχουμε 
βρει (Σχέση 6). Όπως προηγουμένως τις νέες τιμές τις αντικαθιστούμε στις 
συναρτήσεις άμεσης ζήτησης (Σχέση 1) και προκύπτουν οι νέες ζητήσεις στο επίπεδο 
ισορροπίας και των δύο τύπων καταναλωτών και για τους δύο τύπους του 
διαφοροποιημένου αγαθού καθώς και η συνολική ποσότητα του κάθε αγαθού:

Qt =
{4-γ2)[€ + γί + μ®?}

0-λ0(^-4)^-^(μ-1)2[ΘΠ2
CO

καθώς το ω μεγαλώνει (περισσότερη διαφήμιση, μεγαλύτερο κόστος) ο 
παρονομαστής του κλάσματος μεγαλώνει και συνεπώς η συνολική ποσότητα του 
καθαρού αγαθού μειώνεται.

Qt =

(4-r2)[C-(2-y2)r-/i0']--Ci/-l )2®pc[{a-c)(0c+0d)-tec)
(ύ

(1-λ2)(λ2-4)2---(Α-1)2[ΘΠ2co
\2t G\P12

καθώς το ω μεγαλώνει, ο παρονομαστής και ο αριθμητής μεγαλώνουν.
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Συγκρίνοντας τις παραπάνω συνολικές ποσότητες με τις αντίστοιχες όταν δεν 
υπάρχει κρατική παρέμβαση (Σχέσεις 5α), προκύπτουν τα ακόλουθα:

(4-r2)yt .Qt - Qc =----------------------------2------------ --------> ο , για t > 0.
(i-r2)(r2-4)2--(/i-i)2[0n2

CO

-(4-γ2)(2-γ2)ί + -(μ-1)2Θ^Θ€
ζ)Φ _ Q<t>' _ ____________________________________________________

0-λ2)(λ2-4)2--(^-1)2[ΘΠ2cο

Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε και γραφικά τι συμβαίνει στην περίπτωση 
που έχουμε επιβολή φόρου (Σχήμα 2). Έχουμε τις δύο συναρτήσεις αντίδρασης και 
στο σημείο Α τέμνονται οι δύο καμπύλες αντίδρασης. Με την επιβολή του φόρου 
(στην ακάθαρτη επιχείρηση) έχουμε μετατόπιση της καμπύλης αντίδρασης προς τα 
αριστερά (Rd —> Rd') και η νέα ισορροπία βρίσκεται στο σημείο Β. Με την επιβολή 
του φόρου η ακάθαρτη επιχείρηση ανεβάζει την τιμή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να μειωθεί η ζήτηση της και μέρος των καταναλωτών να στραφούν στην αγορά του 
καθαρού αγαθού. Παράλληλα, η καθαρή επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει 
και η ίδια την τιμή της. Αυτό συμβαίνει λόγω της στρατηγικής συμπληρωματικότητας 
που υπάρχει ανάμεσα στις τιμές.

Σχήμα 2

Στη συνέχεια αντικαθιστούμε τις τιμές των qt και q*n, j = c, d στην συνάρτηση 
χρησιμότητας και προκύπτει η έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας του ενημερωμένου 
καταναλωτή, V* = (q* ,q* ,θα,θΰ ,γ) και του μη ενημερωμένου καταναλωτή, 

V* = (qi,,<ldn’0c’0d’Y) αποτιμημένη στις πραγματικές τιμές. Ο κοινωνικός 
σχεδιαστής εκτιμά τη χρησιμότητα και των δύο τύπων καταναλωτών λαμβάνοντας 
υπόψη την πραγματική ζημία που προκύπτει από την κατανάλωση του ακάθαρτου 
αγαθού καθώς και την αυξημένη εκτίμηση για το καθαρό αγαθό. Επίσης, υπολογίζει 
το πρόβλημα της εξωτερικότητας και όπου d είναι η οριακή εξωτερική ζημία. Ο 
σχεδιαστής εξάγει τον άριστο φόρο από το πρόβλημα μεγιστοποίησης της κοινωνικής

ευημερίας, maxW = mV/ + (1 - m)Vf - cQ/ - (c + d)Qj, έχοντας αντικαταστήσει
ί

την τιμή του φ. Ο φόρος που προκύπτει είναι ο ακόλουθος:
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4(μ - I)4 (Θρ )2 Φ + Θ>Χ - Ψω:2
2(μ ~ l)4 )2(P ~ Θ^Σ) + (1 -γ2)(4-γ2)(μ - \)2®pcT(o ~[{\ - γ2 ){A - γ1 )]2 Ύ ω2

όπου Ρ = 2(c - α)(\ - γ)[(1 + 3y2 + 2γ3)θβά + (2γ + y2 )θ2 + (χ + 2γ2 + /3 - W ],

Σ = 2d(\ -γ2)θ'+2Θβά+γφ]+θ]),

T = 0c[2J(8-9x2 +2γ4) + 2(c-a)(l -y)(4 + / -4γ2-2χ3) + γ(Ζ-3χ2 - 6μ)θα] + 

2{{2-χ2)[(α-€)(1-γ) + άγ] + (8 + γ4 +2μγΛ -4χ2-6μγ2-2μ)θε}θά + 

γ^-%μ-γ20-2μ)]θ2

Υ = (c-a)(-2 + y + γ2)2 +γ[4θε +άγ3 -6άγ -(;γ2 +γ2μ)θ(.\ +

[γΑ-3γ2{2-μ)-4μ]θ<1+%{ά + θ!ΐ)

Φ = (θ€+χθ,)[χθ,-(\-2γ2)θε,

X = 8(4 -χ2)(γ2 - \)2 (μ - \)2 0C, Ψ = (4 - 3χ2)(4 - 5^2 +γ4)2.

Ο αριθμητής και ο παρονομαστής έχουν αρνητικό πρόσημο, συνεπώς, t > 0. Αυτό 
επιβεβαιώνεται θέτοντας τις τιμές : a = 60, c = 5, γ = 0.6, μ = 0.6, θ€ = θά = 14 , 
d = 10, ω = 1000. Για τις ίδιες τιμές, ο φόρος που προκύπτει είναι μεγαλύτερος από 
το φόρο που προκύπτει όταν υπάρχει ο συνδυασμός δύο πολιτικών εργαλείων, του 
φόρου και της παροχής πληροφοριών (Σαρτζετάκη, Ξεπαπαδέα και Πετράκη, 2004). 
Αντικαθιστούμε την τιμή του φόρου στη Σχέση 9 και προκύπτει η νέα τιμή του φ:

2(\-μ)®ρα[{μ-\)2®>:Ε + {\-γ2)(4-γ2)Ζω\ ,
Φι 4(μ-1)Α(Θρ)2ΘίΗ + ΘρωΙ-(4-3χ2)(4-5γ2 +γ4)ω2 ’ °π°υ’

Ε =
^ {[2(ο - c)(l -y) + 2dy](l -y2) + (2μ + /2 - 4μγ2)θ(.} + {2γ - 4μγ2)θβί1 +(y2 - 2μγ2\ 
Ζ = dy(y2 - 2) - (a - c)(l - γ)(2 - γ2) + 2μθ0{γ2 - 1) - y®j ,

Η = {2γ2 - \)0C + γθ€,

I = 8(4 -χ2)(χ2 - \)(μ-Χ)2 0C .

Θέτοντας τις τιμές : a = 60, c = 5, γ = 0.6, μ = 0.6, θσ = Θά = 14 , d = 10, 
ω = 1000, το φί που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο που προκύπτει 
όταν υπάρχει ο συνδυασμός δύο πολιτικών εργαλείων, του φόρου και της παροχής 
πληροφοριών (Σαρτζετάκη, Ξεπαπαδέα και Πετράκη, 2004).

Αυτό το φί που βρήκαμε καθώς και το φόρο τα αντικαθιστούμε στις τιμές που ήδη 
έχουμε βρει (Σχέση 6). Όπως προηγουμένως τις νέες τιμές τις αντικαθιστούμε στις 
συναρτήσεις άμεσης ζήτησης (Σχέση 1) και προκύπτουν οι νέες ζητήσεις στο επίπεδο
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ισορροπίας και των δύο τύπων καταναλωτών και για τους δύο τύπους του 
διαφοροποιημένου αγαθού καθώς και η συνολική ποσότητα του κάθε αγαθού. Στη 
συνέχεια αντικαθιστούμε τις τιμές των q* και q*, j = c, d στην συνάρτηση 
χρησιμότητας και προκύπτει η έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας του ενημερωμένου 
καταναλωτή, V* = (q^,q%,θα,θά,γ) και του μη ενημερωμένου καταναλωτή, 
Vf = αποτιμημένη στις πραγματικές τιμές. Η συνολική κοινωνική
ευημερία προκύπτει ως εξής:

W = [μ + (1- μ)φ, ψ* + (1 - μ){\ - φί )Vf - cQf - (c + d)Qtf .

Η συνολική ευημερία που προέκυψε είναι μεγαλύτερη από την συνολική ευημερία 
όταν υπάρχει ο συνδυασμός δύο πολιτικών εργαλείων, του φόρου και της παροχής 
πληροφοριών (Σαρτζετάκη, Ξεπαπαδέα και ΓΙετράκη, 2004). Αυτό ισχύει για τις 
παρακάτω τιμές : a = 60, c = 5, γ = 0.6, μ = 0.6, Θε = θά = 14 , d = 10, ω- 1000. 
Διαγραμματικά (διάγραμμα 2), μπορούμε να δούμε την διαφορά ανάμεσα στις δύο 
ευημερίες. Χρησιμοποιούμε τις παραπάνω τιμές, τα θ€,θα παίρνουν τιμές που 
ανήκουν στο διάστημα [0,14], Η διαφορά είναι παντού θετική, δεν παίρνει αρνητικές 
τιμές και παρατηρούμε ότι όταν το θ0 αυξάνεται, η ευημερία επίσης αυξάνεται, ενώ, 
η αύξηση του θά οδηγεί σε μείωση της ευημερίας. Όταν τα θ0,θά πλησιάζουν στο 
μηδέν η ευημερία παίρνει χαμηλές τιμές, ενώ όταν αυξάνονται, η ευημερία παίρνει 
υψηλότερες τιμές. Συνεπώς, η κοινωνική ευημερία είναι μεγαλύτερη όταν υπάρχει 
ιδιωτική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών, μέσω της 
περιβαλλοντικής διαφήμισης και ως εργαλείο πολιτικής χρησιμοποιείται η επιβολή 
φόρου στην ακάθαρτη επιχείρηση.

W
0d

0c

Διάγραμμα 2

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως είδαμε, η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος έχει σοβαρό αντίκτυπο 
στην ανθρώπινη ύπαρξη και οφείλεται στην παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και 
υπηρεσιών. Οι καταναλωτές αποκτούν πλήρη ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα και σύμφωνα με έρευνες, που ασχολούνται με την ανάλυση της
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περιβαλλοντικά υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς με βάση δημογραφικά και 
ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές 
είναι πρόθυμοι να τροποποιήσουν τις αγοραστικές τους επιλογές και να 
επιβραβεύσουν τις επιχειρήσεις που συνειδητά ενδιαφέρονται για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις έχοντας να αντιμετωπίσουν ποικίλες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, έχουν πλέον αντιληφθεί ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή υπεύθυνων 
στρατηγικών προώθησης των προϊόντων, που σέβονται τις περιβαλλοντικές 
ανησυχίες της κοινής γνώμης. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν ότι με το υπεύθυνο 
περιβαλλοντικό μάρκετινγκ προκύπτουν σημαντικά οφέλη, όπως, αυξημένες 
πωλήσεις, βελτίωση της εταιρικής εικόνας και της ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η βιβλιογραφία των οικονομικών που αναφέρεται 
στην παροχή πληροφοριών για την προστασία του περιβάλλοντος και είδαμε ότι δύο 
βασικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές για τον 
σχεδιασμό αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής πληροφόρησης είναι το 
περιβαλλοντικό εμπορικό σήμα και τα προγράμματα πιστοποίησης. Ακολούθησε η 
αναλυτική προσέγγιση του προβλήματος περιβαλλοντικής διαφήμισης από τις 
επιχειρήσεις και εξετάστηκε η περίπτωση, όπου, η παροχή πληροφοριών, μέσω της 
περιβαλλοντικής διαφήμισης, αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν η κατανάλωση 
των αγαθών δημιουργεί ατομικές ζημίες, καθώς και περιβαλλοντική εξωτερικότητα. 
Είδαμε αρχικά ότι η ανάληψη της περιβαλλοντικής διαφήμισης από την καθαρή 
επιχείρηση οδηγεί σε βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, σε σχέση με την 
περίπτωση που δεν υπάρχει η ιδιωτική πρωτοβουλία, όταν έχουμε απουσία κρατικής 
παρέμβασης. Στη συνέχεια εξετάστηκε η ταυτόχρονη παρουσία της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας και ενός εργαλείου πολιτικής, συγκεκριμένα η επιβολή 
περιβαλλοντικού φόρου και ακολούθησε η σύγκριση της ευημερίας με αυτή που 
προκύπτει όταν έχουμε τον συνδυασμό δύο εργαλείων πολιτικής, της παροχής 
πληροφοριών και της επιβολής φόρου στην ακάθαρτη επιχείρηση. Το αποτέλεσμα και 
στις δύο περιπτώσεις δηλώνει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία για παροχή πληροφοριών, 
μέσω της περιβαλλοντικής διαφήμισης, οδηγεί σε αύξηση της κοινωνικής ευημερίας.

Το θέμα της παροχής πληροφοριών για ζητήματα του περιβάλλοντος είναι σχετικά 
πρόσφατο στην αρθρογραφία και η μελλοντική ανάλυση μπορεί να επεκταθεί σε μια 
πληθώρα κατευθύνσεων. Αρχικά, θα μπορούσε να αποδειχθεί αν η περιβαλλοντική 
διαφήμιση είναι όντως αποτελεσματική. Στο μοντέλο είδαμε ότι μόνο η καθαρή 
επιχείρηση αναλαμβάνει περιβαλλοντική διαφήμιση, όμως, δεν μπορούμε να 
αποκλείσουμε την περίπτωση όπου και η ακάθαρτη επιχείρηση αναλαμβάνει 
περιβαλλοντική διαφήμιση, που μπορεί μάλιστα να είναι και παραπλανητική. Στην 
προκειμένη κατάσταση γίνεται αναγκαία η ενσωμάτωση στην ανάλυση μιας αρχής 
που θα παρέχει περιβαλλοντικά εμπορικά σήματα και προγράμματα πιστοποίησης. 
Μπορεί ακόμα να εξεταστεί η περίπτωση όπου την παροχή πληροφοριών στο κοινό 
την αναλαμβάνουν διάφορες περιβαλλοντικές ομάδες που ενδιαφέρονται για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Βλέπουμε ότι η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε πολλές 
κατευθύνσεις.
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