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Τα θείκελα ηα νπνία αθνινπζνύλ βαζίδνληαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ νκηιεηώλ, όπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ Σπλεδξίνπ θαη θαηαηέζεθαλ ζηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλεδξίνπ μέσπι και 30
Οκηωβπίος 2011. Τελ επηκέιεηα ησλ πξαθηηθώλ είρε ν Ισζήθ Μπνηεηδάγηαο.
Οη απόςεηο νη νπνίεο εθθξάδνληαη δελ αληηπξνζσπεύνπλ θαη’ αλάγθε ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή, ην Τκήκα
Πεξηβάιινληνο ή/θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλεδξίνπ δελ πξνέβε ζε θακία αιιαγή, ζρνιηαζκό ή άιιε αμηνιόγεζε ησλ
θεηκέλσλ ηα νπνία θαηαηέζεθαλ από ηνπο θ.θ. Σπλέδξνπο.
Η βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζε θάπνην από ηα ζπκπεξηιακβαλόκελα ζηνλ παξόληα ηόκν θείκελα νθείιεη λα είλαη
ηεο κνξθήο:

<Ονοματεπώνσμο Σσγγραυέα/Σσγγραυέων> (2011) <Τίτλος κειμένοσ>, παξνπζίαζε ζην 3ν Παλειιήλην
Σπλέδξην Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Δηαρείξηζεο, Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ,
Μπηηιήλε, 27-29 Μαΐνπ

Τελ επηκέιεηα πξαθηηθώλ έθαλε ν Ισζήθ Μπνηεηδάγηαο.
Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλεδξίνπ:
Κωνσταντίνος Εσαγγελινός, Επίκοσρος Καθηγητής
Ιωσήυ Μποτετζάγιας, Επίκοσρος Καθηγητής
Δίας Χαραλαμπόποσλος, Καθηγητής
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παπαζκεςή 27 Μαΐος 2011
16:00 -17:30 Εγγξαθέο (Ιζόγεην Τκήκαηνο Γεσγξαθίαο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ)
17:30-18:00 Έλαξμε Σπλεδξίνπ, Χαηξεηηζκνί
18:00-20:30 Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΦΗ, Φίλιου Κ.Φ. & Γεωργάκα Αθ. (Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. ΕΜΠ & Σύμβουλος
Επικοινωνίας, ΜΒΑ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ VODAFONE: ΜΕΙΩΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ –
ΕΝΙΦΤΟΤΜΕ ΣΗ ΘΕΣΙΚΗ, Ζευγώλη Ναυσ. (Vodafone Ελλάς)
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΔΑΝΙΑ, Ανδρικόπουλος Ανδρ. & Κρικλάνη Νικ. (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ: ΘΤΜΑ ΣΗ ΚΡΙΗ Η ΠΙΘΑΝΗ ΛΤΗ; Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ, Χύμης Αθ., Ευαγγελινός Κ. & Σκουλούδης Αντ. (ΚΕΠΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
άββαηο 28 Μαΐος 2011
09:30 – 11:30 Μεθοδολογικέρ πποζεγγίζειρ ηηρ ζσέζηρ ανάπηςξηρ & πεπιβάλλονηορ

ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ. ΣΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ,
Ξανθάκης Γ. (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ VS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΣΙΟΤ ΦΩΡΟΤ,
Πεχλιβάνογλου Κων. (Ειδικός Επιστήμονας, Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»)
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ,
Σπιλάνης Ι., Καράμπελα Σ., Γλύπτου Κ. & Βαγιάννη Ελ. (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
11:30 -12:00 Διάλειμμα
12:00 – 14:00 Οικονομική θεωπία & Πεπιβάλλον

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΤΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΖΗΜΙΑ: ΕΛΕΓΦΟΝΣΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΜΠΤΛΗ KUZNETS, Χάλκος Γ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ
ΤΜΥΩΝΙΕ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, Σαρτζετάκης Ευτ.
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΑΞΙΕ: ΜΕΣΑ 20
ΕΣΗ, Σκούρτος Μιχ. (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
18:00 – 19:45 Πποβολή ηαινίαρ-νηοκςμανηέπ
Home (Σπίηι), παξαγσγή 2009, δηάξθεηα 94’
Έλα βξαβεπκέλν ληνθηκαληέξ ηνπ Yann Arthus-Betrand κε εληππσζηαθέο, εηθόλεο θαη ππέξνρεο κνπζηθέο απηνύ ηνπ
κηθξνύ πιαλήηε πνπ απνηειεί ην ‘Σπίηη’ όισλ καο.
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Κςπιακή 29 Μαΐος 2011

09:30 -11:00

Ανάπηςξη & Πεπιβάλλον: Εθαπμογέρ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗΗ ΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Η ΑΡΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, Κόγια Φ., Αγγελίδης Γρ., Αγγελίδης Π. &
Μεϊτανίδου Αν. (ΤΕΙ Καβάλας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης)
ΚΡΙΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΥΟΡΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΟΡΕΙΝΟΤ ΟΓΚΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΣΗ
ΠΕΛΛΑ, Πέκκα-Οικονόμου Β., Μπιμπίτσος Χρ. & Πετρίδου Ευγ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ν.Α. Πέλλας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσ/κης)
11:00 -11:30 Διάλειμμα
11:30 – 14:30 Ανάπηςξη, Πεπιβάλλον & Κοινωνία

ΒΙΩΙΜΗ
ΑΠΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΗ,
Καλλής
Γ.
(Αυτόνομο
Πανεπιστήμιο
Βαρκελώνης)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: ΣΑ
‘ΔΙΛΗΜΜΑΣΑ’ ΑΠΟ ΣΗ ΚΟΠΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ, Παπαδημητρίου Ευρ. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
ΣΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΩΡΙΟ Ω ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΦΕΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ
ΥΤΗ, Μανωλάς Ευαγ. & Αραμπατζής Γαρ. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Η ΜΕΣΑΒΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ, Μουζακίτης Γ., Αδαμίδης Εμ. & Γούτσος Στ. (Πανεπιστήμιο Πατρών)
Με ηην εςγενική σοπηγία & ςποζηήπιξη:
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Περιεχόμενα
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ΔΤΘΤΝΖ: ΘΤΜΑ ΣΖ ΚΡΗΖ Ζ ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΗ ΛΤΖ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΜΗΑ ΔΗΡΑ
ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΤΠΟ ΠΗΔΖ .................................................................. 44
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Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
Φίλιου Κατερίνα & Γεωργάκα Αθαναςία, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΦΗ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νληφηεηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ην
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, ελψ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπο. Ζ παξνχζα κειέηε πξνζεγγίδεη ζεσξεηηθά ηελ
έλλνηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Ζ επξχηεξε έλλνηά ηεο ζηνρεχεη λα
δηακνξθψζεη ην θιίκα ζην νπνίν νη επηρεηξεκαηίεο ζα είλαη ζεβαζηνί φρη κφλν επεηδή παξάγνπλ
θέξδε αιιά θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά θαη αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο
πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην. Οη εηαηξίεο θαινχληαη λα πξναζπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο, φπσο επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθή
κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Ζ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηφζν ησλ εηαηξηψλ θαη
εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ είλαη απνδέθηεο ηεο ΔΚΔ, ζπκβάιιεη ζηελ
ηζνξξνπία κεηαμχ ηερλνινγίαο, πνιηηηθήο, θνηλσλίαο θαη πεξηβάιινληνο. Ζ ελίζρπζε ηεο ΔΚΔ σο
θαηάιιεινπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο, πξνάγεηαη απφ κία ζχληνκε αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε
επηιεθηηθψλ εηαηξηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα θάζε βαζηθφ ηχπν πξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηα νθέιε γηα
ηελ θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη επηρεηξεζηαθή αλάπηπμε. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ΔΚΔ γηα ηελ αλαπηπμηαθή εηαηξία ΑΝΚΟ
ΑΔ κε έδξα ηελ Κνδάλε.
ABSTRACT
Corporations are entities inextricably linked to society and environment while their activities are
affecting and can be affected by circumstances of seasons. The current study is introducing the
concept and the strategies of Corporate Social Responsibility. Generally, CSR aims to create the
basis on which entrepreneurs are being appreciated not only for their profits but also for their
contribution and responsibility to social and environmental challenges of today and tomorrow.
Companies are required to uphold the objectives of environmental laws and regulations as also to
create a strategy, based on sustainable development. The common effort of both company with its
employees and society, contribute to the balance among technology, politics, society and
environment. The implementation of CSR as a tool for development is presented through a brief
review and evaluation of corporation‟s selective initiatives for each type of CSR, based on the
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benefits of social, environmental and business development. Finally, there is a presentation of the
conclusions from an extended survey in lines of CSR, for the development company located in
Kozani, ANKO SA.
ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ
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KEY WORDS
Corporate Social Responsibility, development model, sustainable development, society, corporation,
environment
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ νηθνλνκία δηαρξνληθά, αληηκεησπίδεη αθελφο ηε δηαπινθή θαη ηε δηαθζνξά, πνπ
δηαπεξλνχλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη νδεγνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο λα
ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα θέξδε, αθεηέξνπ ηελ απνπζία ηνπ θνηλσληθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, φηαλ κάιηζηα νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ
νληφηεηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ην πεξηβάιινλ κέζα
ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, ελψ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηα δεδνκέλα
ηεο επνρήο θαη ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπο.
Σηο ηειεπηαίεο φκσο δεθαεηίεο, αλαπηχζζεηαη κηα λέα θηινζνθία ζην επηρεηξεζηαθφ
πεξηβάιινλ. Δίλαη ε θηινζνθία ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (ΔΚΔ), ε νπνία
επηγξακκαηηθά ππνδειψλεη ηελ ηζόξξνπε αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο,
θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη
βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Ο φξνο «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» εθθξάδεη έλα ζχλνιν δξάζεσλ πνπ νη
επηρεηξήζεηο

αλαπηχζζνπλ

ζην

πιαίζην

αληηκεηψπηζεο

θνηλσληθψλ

θαη

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Δληάζζεηαη ζηελ θηινζνθία ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο
ησλ επηρεηξήζεσλ ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν
δξαζηεξηνπνηνχληαη. Όπσο θαη άιιεο έλλνηεο έηζη θαη ε ΔΚΔ, πξνζεγγίδεηαη απφ
δηάθνξνπο νξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε δηαθνξεηηθνχο
πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ θηλνχληαη γχξσ απφ ηε βηώζηκε αλάπηπμε, ηνλ εζεινληηθό
ραξαθηήξα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηελ αλάπηπμε ζε θνηλσληθφ,
πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν.
ην ζεκεξηλφ αβέβαην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε ηδέα ηεο ΔΚΔ, θεξδίδεη έλα
ζεκαληηθφ ξφιν σο ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ηελ εηθφλα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ηεο επηρείξεζεο. Δκθαλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην επηρεηξεζηαθφ πξνζθήλην θαη
εδξαηψλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζε παγθφζκηα θιίκαθα
Ζ έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα θάζε επηρείξεζε θαηέρεη ηδηαίηεξε
ζέζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο ξφινπ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο θήκεο ηεο.
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κάιηζηα, ε εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα
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ζπλδέεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έλλνηα ηεο ΔΚΔ, ε νπνία ζηνρεχεη λα
δηακνξθψζεη ην θιίκα κέζα ζην νπνίν νη επηρεηξεκαηίεο ζα είλαη ζεβαζηνί φρη κφλν
επεηδή παξάγνπλ θέξδε αιιά θπξίσο γηα ηε ζπλεηζθνξά θαη αληαπόθξηζή ηνπο
ζηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αχξην.
ηελ επνρή καο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πξνθαινχλ
ξαγδαίεο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία ζε δηεζλέο επίπεδν Οη «έμππλεο»
επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ σο απνκνλσκέλα
παξαδείγκαηα επεκεξίαο ζε έλα πεξηβάιινλ έληνλεο θαη παγθφζκηαο ζηέξεζεο. Ζ
επέλδπζε απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επεκεξία ησλ θνηλσληψλ, εμειίζζεηαη
ζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε καθξνπξφζεζκε θαη βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα. Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, θαινχληαη λα
πξναζπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ
ηεο, φπσο επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθή κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε βηψζηκε
αλάπηπμε. Ζ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηφζν ησλ εηαηξηψλ θαη εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ είλαη απνδέθηεο ηεο ΔΚΔ, ζπκβάιιεη ζηελ ηζνξξνπία
κεηαμχ ηερλνινγίαο, πνιηηηθήο, θνηλσλίαο θαη πεξηβάιινληνο.
Οη εηαηξίεο νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επζχλε πνπ ηνπο αλαινγεί, απέλαληη ζηελ
θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Να ζέβνληαη δειαδή ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ καο , ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνλ άλζξσπν , ηελ αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, ηνλ ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ πνπ
θιεξνλνκήζακε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ
ιέμε επηιεθηηθέο είλαη ζεκαληηθή γηαηί δελ πξνζδηνξίδεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
επηβάιιεη ν λφκνο αιιά εζεινληηθέο ππνρξεψζεηο ψζηε ν νξγαληζκφο λα
ραξαθηεξηζηεί θνηλσληθά ππεχζπλνο. Απηφ πινπνηείηαη κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ
εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ θαη πξνζθνξψλ, ρξεκαηηθψλ θαη κε.
Ζ ελίζρπζε ηεο ΔΚΔ σο θαηάιιεινπ εξγαιείνπ αλάπηπμεο, πξνάγεηαη απφ κία
ζχληνκε αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε επηιεθηηθψλ εηαηξηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα θάζε
βαζηθφ ηχπν πξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηα νθέιε γηα ηελ θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή
θαη επηρεηξεζηαθή αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, ηνλ δξφκν πξνο ηε λέα απηή κνξθή
θαπηηαιηζκνχ, πνπ εκπεξηέρεη απμεκέλε εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε, δείρλνπλ
δηεζλείο εμειίμεηο φπσο ε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ε κείσζε ησλ
ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ησλ κεγαιχηεξσλ
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νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε ζα είλαη κέρξη ην 2015 επηρεηξήζεηο θαη φρη θξαηηθέο
νληφηεηεο.
Ζ έλλνηα ηεο ΔΚΔ ζπζρεηίδεηαη θαη κε άιιεο ζεσξήζεηο θαη έλλνηεο, γεγνλφο πνπ
δηεπθνιχλεη ηελ απνζαθήληζή ηεο. Σέηνηεο έλλνηεο είλαη:


Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ stakeholders



Ζ επηρεηξεκαηηθή εζηθή



Ζ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο



Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε



Ζ ηδηφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ πνιίηε πνπ σο φξνο λεφθεξηνο ζηελ επηρεηξεκαηηθή

πξαγκαηηθφηεηα, δελ έρεη αθφκε απνθηήζεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν, παγησκέλν νξηζκφ.


Οη Γεκφζηεο ρέζεηο

H πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερόλησλ (stakeholders)
Γηα ηελ θαιχηεξε απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ζα
πξέπεη λα γίλεη ε εμήο δηάθξηζε: Απφ ηε κία πιεπξά ππάξρνπλ νη shareholders, νη
κέηνρνη-ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη θξαηνχλ ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο (share = κεηνρή). Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, βξίζθνληαη νη stakeholders, νη εκπιεθφκελνη ζηε ιεηηνπξγία κηαο
επηρείξεζεο. Υσξίο λα απνηεινχλ νη ίδηνη ζπζηαηηθά κέιε ηεο, ιφγσ ηεο εκπινθήο
ηνπο

ζηε

δεδνκέλε

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα,

ηα

ζπκθέξνληά

ηνπο

δηαθπβεχνληαη (stake), ή ηα δηθαηψκαηά ηνπο αλακηγλχνληαη ή ηειηθά ζπκκεηέρνπλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. (Καιδήο, 2002,
www.euro2day.gr)
Σέηνηεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders), γηα κηα επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη νη
εξγαδφκελνη θαη ηα εξγαηηθά ζσκαηεία, νη πειάηεο, νη ζπλεξγάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη
κέηνρνη, νη ζεζκηθνί επελδπηέο, νη αλαιπηέο, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, νη κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, νη δεκφζηεο αξρέο, νη πηζησηέο, νη αζθαιηζηέο, ε ηνπηθή
θνηλφηεηα, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία, θαη ε θνηλσλία ελ γέλεη.
ηε βηβιηνγξαθία ζεκεηψλεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ stakeholder έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο
ηε δεθαεηία ηνπ 1980 γηα λα ζπκπιεξψζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ ΔΚΔ (Valor,110 (2))
Ζ νπηηθή γσλία ησλ stakeholders είλαη νπζηαζηηθά απηή, πνπ ππνγξακκίδεη θαη
πξνβάιιεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλνίγνληαο
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ην δξφκν γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εζηθψλ επζπλψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ
επαλαηνπνζέηεζε ηεο έλλνηαο «επηρείξεζε» πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο νηθνλνκηθήο
ιεηηνπξγίαο. Ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη απμαλφκελεο δξάζεο ησλ
πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε πξνζέγγηζε ησλ stakeholders επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε
θαη ιχζε πξνβιεκάησλ, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηελ αιιειεμάξηεζε νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη εζηθήο δσήο ζηνλ πιαλήηε.
(www.greekretail.gr, www.euro2day.gr/)
Δπίζεο, ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε βξίζθνπκε θαη σο εμήο: Απφ ηε κία πιεπξά πνπ
ζεσξεί φηη ε επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε κφλν απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο
ηδηνθηήηεο ηεο. Δλεξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζα ππάξμνπλ καθξνρξφληα νθέιε γηα
ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε, ε θνηλσληθή επζχλε ηεο
επηρείξεζεο αθνξά έλα ηειηθφ πξντφλ, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ
θέξδνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ε ζέζε ηνπ ζπλεξγάηε γηα ηελ ΔΚΔ, ε νπνία
νξίδεη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ δηαθφξσλ
νκάδσλ, πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο δξάζεηο ηεο. Οη ζπλεξγάηεο δηαθξίλνληαη ζε
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. ηελ πξψηε νκάδα ζπγθαηαιέγνληαη νη ηδηνθηήηεο, νη
κέηνρνη,

νη

ππάιιεινη

θαη

ην δηνηθεηηθφ

ζπκβνχιην,

ελψ ζηε δεχηεξε

πεξηιακβάλνληαη νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη πηζησηέο, ηα ζσκαηεία, νη
αληαγσληζηέο, νη θαηαλαισηέο, νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη ηα νηθνλνκηθά
ηδξχκαηα. (Dubrin, 1998)
Σν δφγκα ηεο ΔΚΔ ηζρπξίδεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη πεξηηξηγπξηζκέλεο απφ
δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο απνδεηνχλ (ε θαζεκηά γηα δηθνχο ηεο
ιφγνπο), ηελ πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο απηψλ.


Ζ επηρείξεζε θαιείηαη λα πξνζπαζεί ηαπηφρξνλα γηα ρακειφηεξεο ηηκέο, πνηνηηθά

πξντφληα, δίθαηνπο κηζζνχο, θαζαξέο θαη αζθαιείο εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο,
έιεγρν ηεο κφιπλζεο, θηιαλζξσπηθέο εηζθνξέο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ
πξέπεη λα κνηξάδεη δίθαηα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο. (Callaghan & Elkins, 1981).


Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη εξγαδφκελνη ελδηαθέξνληαη γηα θαηάιιειε θαη

ελδηαθέξνπζα απαζρφιεζε, εμαζθαιηζκέλε εξγαζία, δίθαηε αληηκηζζία, επθαηξίεο
πξναγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ζπκκεηνρή ζηα θέξδε, δηθαίσκα ζπλαπφθαζεο, εζηθνχο
επαίλνπο θαη πξφζζεηεο παξνρέο.
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Οη θαηαλαισηέο δεηνχλ πνηφηεηα πξντφλησλ, θαινχο φξνπο ζπλαιιαγψλ, service,

πςειφ επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.


Οη πξνκεζεπηέο ελδηαθέξνληαη γηα εμαζθαιηζκέλε θαη δηαξθή δήηεζε, έγθαηξε

θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, εχινγνπο ρξφλνπο
παξαδφζεσλ θαη πςειφ επίπεδν ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ.


Οη κέηνρνη επηδηψθνπλ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ κεξίζκαηνο, ζπκκεηνρή ζηε

δηνίθεζε, απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη δηαθάλεηα.


Σέινο, ην θνηλσληθφ ζχλνιν εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ πξνζηαζία ηνπ

πεξηβάιινληνο, ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ζηε δίθαηε
θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, ζηνλ εμαζθαιηζκέλν εθνδηαζκφ κε αγαζά θαη
ελέξγεηα κε ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ εμνηθνλφκεζεο πξψησλ πιψλ θαη
ελέξγεηαο, ζηε ζπκβνιή ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Περιηβαλίδεο, 1999).
H επηρεηξεκαηηθή εζηθή - business ethics
Ζ ΔΚΔ ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο (business
ethics). Ωο φξνο, πεξηιακβάλεη ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε, απφ πιεπξάο δηνηθεηηθψλ
ζηειερψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ, ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο,
έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ εζηθή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ξπζκίδεη ηελ
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε θάπνην εζηθφ λφκν, εζηθέο αξρέο-θαλφλεο θαη
κηιά γηα θαζήθνληα, αξεηέο, αμίεο. (Γεκήηξεο Γαζθαιφπνπινο ζην www.morax.gr)
Πξνζζέηνληαο κηα δηάζηαζε ζθνπηκφηεηαο ζηελ έλλνηα ηεο εζηθήο, ζα κπνξνχζακε
λα αλαθέξνπκε φηη αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ ηνπο γχξσ
ηνπο, έηζη ψζηε λα πξνάγεηαη ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, ε πξφνδνο, ε δεκηνπξγηθφηεηα,
ε έλλνηα ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, ηνπ δίθαηνπ θαη ηνπ άδηθνπ (Θαλφπνπινο, 2003).
Ζ εζηθή ησλ επηρεηξήζεσλ νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα
πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη κέζα ζε απηέο θαη βνεζά ζην λα πξνζεγγίζεη θαλείο ην
πψο πξέπεη λα είλαη ε νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δσή. Αθνξά ζηελ εθαξκνγή
ησλ γεληθψλ εζηθψλ ηδεψλ ζηελ επηρεηξεζηαθή ζπκπεξηθνξά. Ζ εζηθή ζθαίξα, ην
εζηθφ θαη ην αλήζηθν, ην θαιφ θαη ην θαθφ είλαη θνηλσληθέο αμηνινγήζεηο, απαληνχλ
ζηελ θνηλσλία, απνηεινχλ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία φκσο ραξαθηεξίδεηαη
απφ ξεπζηφηεηα θαη κεηαβιεηφηεηα (Γθίθαο, 1995, Θαλφπνπινο 2009).
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Ζ ζχγρξνλε νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ηε δηαπινθή θαη ηε δηαθζνξά, πνπ δηαπεξλνχλ
ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη νδεγνχλ κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο λα
ελδηαθέξεηαη ειάρηζηα γηα ηε θήκε ηεο θαη πεξηζζφηεξν γηα ηα θέξδε. Απηφ πνπ
κπνξεί λα θάλεη, είλαη λα αληηζηαζκίζεη ηε λννηξνπία ηνπ άθξαηνπ θαηαλαισηηθνχ
πξνηχπνπ θαη ηεο έκθαζεο ζηα θέξδε, κε έλα ζχλνιν αμηψλ, ην νπνίν λα βαζίδεηαη
ζηνπο εμήο παξάγνληεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο:


Σα καθξνρξφληα θέξδε, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ αχμεζε ηεο

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ αλζξψπηλσλ. Σελ πηνζέηεζε θαη πξνβνιή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο επζχλεο.


Σελ αθέξαηα εθαξκνγή φισλ ησλ λφκσλ θαη θαλφλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα

ηε ιεηηνπξγία ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηελ απνδνρή ησλ επηπηψζεσλ ηεο
αλππαθνήο.


Σε θξνληίδα ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε φια ηα κέιε ηνπ λα δηαθαηέρνληαη απφ ην

αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο (Παπακηραιάθεο, 2005)
Ζ εζηθή δηαθπιάζζεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, πξψηνλ, ζε επίπεδν εγεζίαο θαη δεχηεξνλ,
ζην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο, κε θχξην κέζν ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. Ζ
επηρεηξεκαηηθή εζηθή επεξεάδεη αμίεο θαη πινχην. Έλαο κεραληζκφο έθθξαζεο,
εθαξκνγήο θαη δηαζθάιηζεο ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ, πνπ θξαηά ην ζχλνιν ηνπ
νξγαληζκνχ ζε κηα ζπλερή εγξήγνξζε θαη σζεί πξνο ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη
ηεο αξεηήο (www.morax.gr/article)
χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ, θ. Ν. Αλαιπηή, «κε
ηελ

επηρεηξεκαηηθή

εζηθή,

νη

επηρεηξήζεηο

έρνπλ

εζηθή

ππνρξέσζε

λα

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ θαινί πνιίηεο θαη λα πξάηηνπλ «ην ζσζηφ». Απηφ, κεηαμχ ησλ
άιισλ, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θάπνηεο εζηθέο αξρέο θαη αμίεο, λα
ηεξνχλ ηε λνκνζεζία θ.ιπ. Με ηελ ΔΚΔ, ε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ζεσξείηαη δεδνκέλε
θαη ε έληαμή ηεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γίλεηαη κε δξάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη πέξα απφ ηελ φπνηα λνκηθή ππνρξέσζε. Με άιια ιφγηα, νη επηρεηξήζεηο
ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν πνπ φρη κφλν δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ
αιιά δηαζθαιίδεη θαη ηε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή
επίδνζή ηνπο.» (Νίθνο Αλαιπηήο ζην www.citypress.gr)
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ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ρξένο ηεο επηρείξεζεο, νη θνηλσληθά
απνδεθηέο δηαδηθαζίεο, δειαδή κηα επηρεηξεκαηηθή εζηθή δηαηππσκέλε κε ζπλέπεηα
θαη θνηλσληθή ζπκβαηφηεηα. Οη βάζεηο ηεο εζηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο πξέπεη λα
θαζνξίδνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θψδηθεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο, νη νπνίνη
πεξηγξάθνπλ θάζε επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη ζπκπεξηθνξά. Απνηεινχληαη απφ κηα
ζεηξά θαλφλσλ, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα αιιάδνπλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
θαηξψλ ή ησλ ρσξψλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο (Θαλφπνπινο, 2003).
Ζ θνπιηνύξα ηεο επηρείξεζεο
Άιιε κηα έλλνηα κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε ΔΚΔ, είλαη ε θνπιηνύξα ηεο
επηρείξεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο ηηο πιεπξέο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ
δίλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν θιίκα ή αίζζεζε. Κνπιηνχξα γηα έλαλ νξγαληζκφ είλαη φηη
ε πξνζσπηθφηεηα γηα έλα άηνκν. Μηα ραξαθηεξηζηηθή ζπγθέληξσζε ηδεψλ, αμηψλ,
ζηπι εξγαζίαο θαη ζρέζεσλ, ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ππνθηλνχληαη γηα λα
παξάγνπλ, λα ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εμνπζία, πνπ
ηνπο παξέρεηαη. Όια απηά ηα ζηνηρεία δηαθξίλνπλ ηε κία επηρείξεζε απφ ηελ άιιε (
Harrison & Stokes, 1992).
Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα (organizational culture), πεξηέρεη αξρέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ
σο ζεκέιηα γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κηαο επηρείξεζεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο
πξαθηηθέο δηνίθεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, δίλνπλ λφεκα ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ,
δηφηη αληηπξνζσπεχνπλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο, νη νπνίεο απέδσζαλ ζην παξειζφλ
θαη πηζηεχεηαη φηη ελδερνκέλσο λα ιεηηνπξγήζνπλ επεξγεηηθά θαη ζην κέιινλ. Σέινο,
ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα έρεη αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ δηαρξνληθά. Μειέηεο δείρλνπλ φηη ε θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ
ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο (management) θαη ηε κειινληηθή
επίδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα (Denison 1990, Μπνπξαληάο, 2002, Collins &
Porras, 2007)
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Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
Ζ ΔΚΔ, ζηε ζχγρξνλή ηεο κνξθή, ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε
νπνία πεξηιακβάλεη θάζε δνκεκέλν ζχζηεκα θαηακεξηζκνχ εμνπζίαο ζε έλαλ
νξγαληζκφ, θαζνξίδνληαο απφ πνηνλ θαη πψο ζα «θπβεξλεζεί» (William et al., 1992).
Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζε «έλα ζχλνιν αξρψλ κε βάζε ην νπνίν
επηδηψθεηαη ε ππεχζπλε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη έιεγρνο κηαο
επηρείξεζεο, κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ηε
δηαθχιαμε ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε απηήλ»
(www.helex.gr/).
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ νξίδεη σο «κηα δέζκε ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηεο
εηαηξείαο, ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ

(Γ..), ησλ κεηφρσλ θαη

άιισλ

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ». Παξέρεη ηε δνκή, κέζσ ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδνληαη νη
ζηφρνη θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζεο
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 18/07/2001).
Ωο φξνο, αθνξά ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ άζθεζε εμνπζίαο ζην
αλψηαην επίπεδν ελφο νξγαληζκνχ, ζε επίπεδν δειαδή ηνπ Γ. . Σν ζέκα ηεο θαιήο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί παγθφζκηα ππφζεζε. ε δηεζλέο, αιιά θαη εζληθφ
επίπεδν, εθαξκφδνληαη ξπζκίζεηο, πνπ εκπίπηνπλ ζην ρψξν ηεο εηαηξηθήο εζηθήο θαη
δενληνινγίαο. Ζ έλλνηα απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εληεηλφκελε δηεζλνπνίεζε, ε
νπνία πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο, αγνξψλ, επελδπηηθψλ επηινγψλ,
ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη δηνηθεηηθψλ πιαηζίσλ.
Σέινο, κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε
απαίηεζε ηεο δηαθάλεηαο. ηελ επνρή καο, ηα επηρεηξεκαηηθά δξψκελα, ηα νπνία
πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζπλερψο αλαλεσκέλνπο θαη απνδεθηνχο ινγηζηηθνχο
θαλφλεο θαη πξφηππα, πξνεηνηκάδνληαη ζην αλψηαην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, αιιά
θαζίζηαηαη αλαγθαία ε θνηλνπνίεζή ηνπο παληνχ, απφ ηνπο κεγάινπο ζεζκηθνχο
επελδπηέο έσο ηνπο κεκνλσκέλνπο κεηφρνπο (Θαλφπνπινο, 2003).
H ηδηόηεηα ηνπ εηαηξηθνύ πνιίηε
H ΔΚΔ ζηε βηβιηνγξαθία ζπλδέεηαη θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ Corporate Citizenship
(CC), ε νπνία ζηελ ειιεληθή γιψζζα κπνξεί λα απνδνζεί σο ε «ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε
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ζηελ επηρείξεζε» θαη πξνζδηνξίδεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ
κηαο εηαηξείαο θαη ησλ ζπκβαιιφκελσλ θνηλνηήησλ, ζε επίπεδν ηνπηθφ, εζληθφ θαη
δηεζλέο. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 18/07/2001). Σν επξέσο κλεκνλεπκέλν κνληέιν ΔΚΔ
ηνπ Carroll (1979), κνξθψλεη ηελ έλλνηα κέζα απφ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο επζχλεο γηα
ηελ επηρείξεζε:


Οηθνλνκηθή, λα είλαη επηθεξδήο.



Ννκηθή, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο πνπ ζεζπίδεη κηα θνηλσλία.



Ζζηθή, λα πξάηηεη απηφ πνπ ζεσξείηαη ζσζηφ, ζπλεπέο θαη δίθαην απφ ην

θνηλσληθφ ζχλνιν.


Φηιαλζξσπηθή,

λα

ζπλεηζθέξεη

πξνο

δηαθφξσλ

εηδψλ

θνηλσληθνχο,

εθπαηδεπηηθνχο, ςπραγσγηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο» (Carroll, 2005)
Ο φξνο «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» (Corporate Social Responsibility),
ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ελψ ν φξνο ηνπ «Δηαηξηθνχ
Πνιίηε» (Corporate Citizenship), πνπ πξνηηκάηαη ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο,
δεκηνπξγήζεθε απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, ζηα ηέιε ηεο επφκελεο δεθαεηίαο.
Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπλδέζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ επξεία
έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αλαθνξάο θαη ηεο αθνζίσζεο πξνο ην θνηλφ θαιφ, θαζψο θαη
γηα λα εληζρχζεη ηελ άπνςε φηη ε επηρείξεζε απνηειεί κηα νληφηεηα κε ζέζε ίδηα
πξνο απηή ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο, ε έλλνηα απηή ζπλππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία κε ηελ
πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (stakeholders).
Απφ ζεσξεηηθή πιεπξά, νη έλλνηεο ηεο ΔΚΔ θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εηαηξηθνχ πνιίηε,
έρνπλ δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δεχηεξεο ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε
απηήο ζα βνεζνχζε ζην λα μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο έλλνηαο ηεο ΔΚΔ, φκσο
δελ έρεη αθφκε ζηαζεί δπλαηή κηα ζαθήο νξηνζέηεζή ηεο ή κηα επίδεημε ησλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο (Valor, (110), 2).
ε γεληθέο γξακκέο, ν φξνο «corporate citizenship» δίλεη έκθαζε ζηελ ηδέα φηη νη
επηρεηξήζεηο απνηεινύλ λνκηθέο νληόηεηεο κε δηθαηώκαηα θαη θαζήθνληα. Αλ θαη
ηα δηθαηψκαηα απηά δελ ηζνδπλακνχλ κε απηά ελφο «πξαγκαηηθνχ» πνιίηε
(ελλνψληαο ηα θπζηθά πξφζσπα), σζηφζν ν ζηφρνο ηεο CC είλαη λα ππνγξακκίζεη φηη
νη εηαηξείεο έρνπλ έλαλ ηζρπξφ δεκφζην ξφιν θαη ε επζχλε ηνπο έγθεηηαη ζην φηη
πξέπεη λα ζέβνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ «πξαγκαηηθψλ» πνιηηψλ ηεο θνηλσλίαο.
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Οη Crane θαη Matten (Crane, & Matten, 2005), δηαθξίλνπλ δχν πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ
CC. H πξψηε απνηειεί ηελ πεξηνξηζκέλε άπνςε φηη ε CC αθνξά ζηε θηιαλζξσπηθή
επζχλε ηεο επηρείξεζεο, δίλνληαο φκσο θαη ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο δξάζεηο
απηέο. Γηα ηελ επηρείξεζε, ε ηδηφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ πνιίηε ππνθηλείηαη απφ ην
ζπκθέξνλ ηεο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηελ επίγλσζε φηη έλα ζηαζεξφ θνηλσληθφ,
πνιηηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ δηαζθαιίδεη θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο. Ζ δεχηεξε
πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ηελ CC σο έλλνηα ηζνδχλακε κε ηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο
θνηλσληθήο επζχλεο, φπσο ηελ φξηζε ν Carroll (1979), κε ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο.
Οη ίδηνη ζπγγξαθείο πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο «ηδηφηεηαο ηνπ εηαηξηθνχ πνιίηε»
σο ην ξφιν ηεο επηρείξεζεο ζην λα δηαρεηξίδεηαη δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε ζε αηνκηθφ
επίπεδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη μεθεχγνπκε απφ ηελ έλλνηα ηνπ φηη ε επηρείξεζε είλαη ε
ίδηα «πνιίηεο», αιιά αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ νξγάλσζε ππνζέζεσλ πνπ
αθνξνχλ θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα εθ κέξνπο δηαθφξσλ νκάδσλ πνιηηψλ (νη
θιαζηθέο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ - stakeholders).
Λέγνληαο «δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ» ελλνείηαη έλαο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ
ξφισλ θαη δξάζεσλ. ρεηηθά κε ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα (φπσο ην δηθαίσκα ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηελ πεξίζαιςε θαη γεληθά ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο), ε
επηρείξεζε είηε εθνδηάδεη είηε φρη ηα άηνκα κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ζπλεπψο,
«δηαρεηξίδεηαη» ηα δηθαηψκαηα απηά παίδνληαο ξφιν ρνξεγνχ, πξνκεζεπηή (providing
role). ηελ πεξίπησζε ησλ αζηηθψλ δηθαησκάησλ (φπσο ην δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία
θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο), ε επηρείξεζε είηε εμνπζηνδνηεί είηε πεξηνξίδεη ηνπο
πνιίηεο θαη ν δηαρεηξηζηηθφο ξφινο ηεο γίλεηαη εμνπζηνδνηηθφο. Σέινο, ζηνλ ηνκέα
ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (φπσο ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ), ε επηρείξεζε παίδεη ην
ξφιν ηνπ αγσγνχ, ηνπ δηθηχνπ, γηα ηελ εμάζθεζή ηνπο θαη βνεζά ην άηνκν ζηελ
ελεξγή ηνπ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. (Crane & Matten, 2005).
Γεκόζηεο ζρέζεηο
ηε ρψξα καο δελ έρνπκε αθφκα θαηαιήμεη ζην απφιπην κνληέιν δξάζεο γηα ηελ
EKE θη έηζη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, βιέπνπκε λα παξνπζηάδνληαη σο πξνγξάκκαηα
ΔΚΔ, ζπνξαδηθέο ρνξεγίεο, θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο ή αθφκα θαη εθδειψζεηο
Γεκνζίσλ ρέζεσλ.
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Βέβαηα, ε ΔΚΔ αθνξά θαηά θχξην ιφγν ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζε
κηα επηρείξεζε, κε ηελ πξαγκαηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ Γεκφζηεο ρέζεηο:
Ζ θαιή εηαηξηθή θήκε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν απηψλ πνπ απνθαινχκε άπια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ζεβαζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη ελ γέλεη ησλ stakeholders πξνο ηελ
επηρείξεζε. Αθφκε θη αλ κηα εηαηξεία δελ βξίζθεηαη ή δελ έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν
ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο πξαθηηθέο,
ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ή ζηα αλζξψπηλα θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα,
έρεη ηελ επζχλε λα αλαπηχμεη ηελ εζσηεξηθή ηεο πνιηηηθή θαζψο θαη θψδηθεο
ζπκπεξηθνξάο, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηεο λα ζηεξίδεηαη ζηηο
δεζκεπηηθέο γηα φινπο αξρέο, φπσο π.ρ. ν ζεβαζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη ίζεο
επθαηξίεο, ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ δχν θχισλ, ησλ κεηνλνηήησλ θιπ. (Μαγλήζαιεο,
2002)
Ζ θνηλσλία, νη Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί (ΜΚΟ), νη νκάδεο πίεζεο θαη νη
ειεγθηηθνί κεραληζκνί, απαηηνχλ, αεηθφξν αλάπηπμε, φρη κφλν θεξδνθφξν αλάπηπμε.
Απηφ ην ζηνηρείν είλαη ην βαζηθφηεξν βήκα πξνο ηελ πηνζέηεζε ΔΚΔ, δηφηη νη
επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηα εμήο εξσηήκαηα: Πφζν ν δηάινγνο ηεο
επηρείξεζεο κε φινπο φζνη επεξεάδνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο – stakeholders - είλαη
ζηαζεξφο, εηιηθξηλήο θαη αλνηρηφο; Πφζν αλεπηπγκέλεο είλαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηνπο
ΜΚΟ θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο; Πφζν καθξνπξφζεζκεο είλαη νη πηζαλέο ζπλεξγαζίεο
ηνπο θαη θαηά πφζν είλαη επί ίζνηο φξνηο;
Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ αληηθείκελν θαη ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ, έηζη φπσο ν
θιάδνο έρεη εμειηρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε ζηξαηεγηθή ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ απαληάεη ζην
εξψηεκα: «Ση πξέπεη λα θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη ζε πνην βαζκφ ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλνχλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο
θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο;»
Ζ πην ζπλνπηηθή απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα δφζεθε ζηηο 29 επηεκβξίνπ ηνπ
2003 απφ ηε Sarah Murray ζηνπο Financial times, ε νπνία έγξαθε:
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“If a company is seen as taking a communications approach to CSR, they‟re damned
for not being credible. And if they don‟t communicate effectively, then they‟re unable
to implement their commitments or have any hope of persuading their critics.”
(Μαξία Λαδαξίκνπ ζην http://instofcom.blogspot.com).
Δξγαιεία ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο

Σν εληεηλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ηελ ηδέα ηεο ΔΚΔ, είρε σο ζπλέπεηα κηα ζεκαληηθή αχμεζε
ζηνλ αξηζκφ εξγαιείσλ γηα ηε δηαρείξηζε, ηε κέηξεζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ
επηβξάβεπζε ησλ επηδφζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (European
Commission, 2004).
Απηά ηα εξγαιεία ηεο ΔΚΔ θπκαίλνληαη απφ γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη
θώδηθεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζέηνπλ θηιφδνμεο αξρέο ΔΚΔ, κέρξη πνιχπινθα
πξόηππα δηαρείξηζεο, ειεγθηηθά θαη επηθνηλσληαθά εξγαιεία ή κεζνδνινγίεο
εμέηαζεο (θηιηξαξίζκαηνο - screening), ησλ επελδχζεσλ. Όια απηά παίδνπλ βαζηθφ
ξφιν ζην λα πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε γηα βηψζηκε ιεηηνπξγία, γηα ζσζηή δηαρείξηζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ κε απψηεξν
ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε.
Κνηλσληθά ππεύζπλε δηαρείξηζε
Πεξηιακβάλεη:


Κώδηθεο ζπκπεξηθνξάο



Πξόηππα δηαρείξηζεο



Πξόηππα αλαθνξάο, ηα νπνία βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα ελζσκαηψζνπλ αμίεο

ΔΚΔ ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, πξνζθέξνληαο αξρέο,
ζχλνια δηαδηθαζηψλ, βήκαηα εθαξκνγψλ, δείθηεο θαη κεζφδνπο κέηξεζεο,
αμηνιφγεζεο θαη αλαθνξάο.
Οη θώδηθεο ζπκπεξηθνξάο είλαη θαηλνηνκηθά θαη ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ ζεκειησδψλ αλζξψπηλσλ, εξγαζηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
δηθαησκάησλ, θαζψο θαη πξαθηηθψλ ελάληηα ζηε δηαθζνξά, ηδίσο ζε ρψξεο, φπνπ
νη θπβεξλήζεηο απνηπγράλνπλ λα εληζρχζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξφηππα.
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ρεηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ:


ΓΟΔ – Γηαθήξπμε ησλ Θεκειησδψλ Αξρψλ θαη Γηθαησκάησλ ζηελ Δξγαζία (ILO

“Declaration on fundamental principles and rights at work”)


ΟΟΑ – Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο (OECD

“Guidelines for multinational enterprises”(MNEs))
Σα πξόηππα δηαρείξηζεο απνηεινχλ έλα ζχλνιν πιαηζίσλ, δηαδηθαζηψλ θαη
πξαθηηθψλ γηα ηελ πνηφηεηα, ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, θαζψο
θαη ηνλ ίδην ην ρψξν εξγαζίαο. Δίλαη εζσηεξηθά εξγαιεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη
ηνπο νξγαληζκνχο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ ζηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε. πλήζσο, κεγάιεο εηαηξείεο
αλαιακβάλνπλ ηελ πηνζέηεζή ηνπο. Σα παξαπάλσ εξγαιεία βειηηψλνπλ ην
ζηξαηεγηθφ management θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο.
Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε έμη θαηεγνξίεο
αλάινγα κε ηε θχζε ηεο αλάινγεο πξσηνβνπιίαο-πξνγξάκκαηνο:
1.

Δπηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θνηλσληθήο επζχλεο

2.

Δζεινληηθή πξνζθνξά ζηελ θνηλφηεηα

3.

Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζθνπνχ

4.

Δηαηξηθφ θνηλσληθφ marketing

5.

Δηαηξηθή θηιαλζξσπία

6.

Marketing ζθνπνχ

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ΔΚΔ, ηζρπξίδνληαη πσο νη πξαθηηθέο ηεο κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε πνιιψλ ζηφρσλ:


ηε δηακφξθσζε πην νινθιεξσκέλσλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη πςειφηεξσλ

επηπέδσλ θνηλσληθήο έληαμεο.


ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο πξνψζεζεο ηφζν ηεο δηα
βίνπ κάζεζεο απηψλ, φζν θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπο.


ε βειηηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία.



ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο.
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ηελ δηακφξθσζε ζεηηθφηεξεο εηθφλαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο

επηρεηξεκαηίεο, εληφο ηεο θνηλσλίαο.


ην κεγαιχηεξν ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ

πεξηβάιινληνο θαη ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ εξγαζίαο.


ηε κείσζε ηεο θηψρηαο θαη ηελ επίηεπμε πξνφδνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο γηα

ηελ αλάπηπμε.


ηελ θαηαπνιέκεζε πξαθηηθψλ δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο. Βειηησκέλε

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε.


Απμεκέλν θχξνο ηεο επσλπκίαο θαη ζεηηθή θήκε.



Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ.



Πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ επελδπηψλ κέζσ ηεο θνηλσληθά

ππεχζπλεο επέλδπζεο.


Βειηησκέλεο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα.



Πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα.



Απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.



Μεησκέλε ξπζκηζηηθή επνπηεία.



Πξφζβαζε ζε θεθαιαηαγνξέο.

Οη επηθξηηέο ηεο ΔΚΔ, ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνηλσληθή επζχλε είλαη ν θφξνο ηηκήο πνπ
ν απαληαρνχ θαπηηαιηζκφο απνηείλεη ζηελ αξεηή θαη ηελ ζεσξνχλ σο κηα αθφκα
ηερληθή κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πξνβάιινπλ έλα «θνηλσληθφ» πξνθίι, ελψ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ν κνλαδηθφο ζηφρνο ηνπο παξακέλεη ην θέξδνο.
ε θάζε πεξίπησζε, εθείλν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη πσο ε ΔΚΔ ζηεξίδεηαη ζηελ
εζεινληηθή ζπλεηζθνξά κηαο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηνλ ζεβαζκφ ζηνλ επελδπηή, ηνλ
άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ πέξα θαη πάλσ από όζα επηβάιιεη ε ηζρύνπζα
Ννκνζεζία.
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ΔΡΔΤΝΑ
ηελ παξνχζα έξεπλα, εμεηάδεηαη ε ζεκαζία ε εθαξκνγή θαη νη πξννπηηθέο
ελζσκάησζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ), ζηε ζηξαηεγηθή κηαο
επηρείξεζεο.
Σν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ ζα εμεηάζνπκε, είλαη αλ ππάξρνπλ πξαθηηθέο πνπ
κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηε λννηξνπία ηνπ άθξαηνπ θαηαλαισηηθνύ πξνηύπνπ
θαη ηεο έκθαζεο ζηα θέξδε, κε έλα ζύλνιν αμηώλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ
επηρεηξεκαηηθή εζηθή.
Δίλαη γλσζηφ πσο ε νηθνλνκία δηαρξνληθά, αληηκεησπίδεη αθελφο ηε δηαπινθή θαη ηε
δηαθζνξά, πνπ δηαπεξλνχλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη νδεγνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο
θνηλφηεηεο λα ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηα θέξδε, θαη αθεηέξνπ ηελ απνπζία ηνπ
θνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. (www.marketingweek.gr/ 20-102003)
Σηο ηειεπηαίεο φκσο δεθαεηίεο, αλαπηχζζεηαη κηα λέα θηινζνθία ζην επηρεηξεζηαθφ
πεξηβάιινλ. Δίλαη ε θηινζνθία ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (ΔΚΔ), ε νπνία
επηγξακκαηηθά ππνδειψλεη ηελ ηζόξξνπε αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο,
θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη
βαζίδεηαη ζην ηξίπηπρν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο. (www.csrhellas.org/)
ην ζεκεξηλφ αβέβαην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε ηδέα ηεο ΔΚΔ θεξδίδεη έλα
ζεκαληηθφ ξφιν σο ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ηελ εηθφλα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ηεο επηρείξεζεο. Δκθαλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην επηρεηξεζηαθφ πξνζθήλην θαη
εδξαηψλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ θνηλσλία
θαη λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ),
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πξνο φθεινο κηαο
επηρείξεζεο, ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
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Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ν
ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο, ε ζπζρέηηζή ηεο κε άιιεο έλλνηεο, ε αλάιπζε ησλ
πξνζδηνξηζηηθψλ ηεο παξαγφλησλ, ε παξνπζίαζε ηνπ νθέινπο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ε
έξεπλα ζηνρεχεη ζε κηα πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο
ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΔ, ζηελ απνηχπσζε ηεο εμέιημήο ηεο θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ
θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηεο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, ηέζεθαλ εμαξρήο ζπγθεθξηκέλα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα φπσο:


ε πνηα θηινζνθία εζηηάδεηαη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε; Πσο νξηνζεηείηαη ε

έλλνηά ηεο; Πσο θαη απφ πνχ μεθίλεζε; Τπάξρνπλ θφζηε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ
ζηηο επηρεηξήζεηο; Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα θφζηε;


πκβάιιεη ε ΔΚΔ ζηελ θνηλσληθή επεκεξία ή απνηειεί ζπγθαιπκκέλε ηερληθή

marketing πνπ έρεη ηειηθά σο κνλαδηθφ ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο;


Δπηδξά ε ΔΚΔ ζηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο;



Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ ζην δηεζλή αιιά θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν

πνπ πηνζέηεζαλ ηελ εθαξκνγή ΔΚΔ; Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα; (proposal, 2010).
Γηαηππψζεθαλ επίζεο, νη εμήο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο:


H ΔΚΔ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο: νη επηρεηξήζεηο

ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζήο ηνπο ηελ
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο.


Ζ ΔΚΔ ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή ζπλεηζθνξά κηαο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηνλ

ζεβαζκφ ζηνλ επελδπηή, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ πέξα θαη πάλσ απφ φζα
επηβάιιεη ε ηζρχνπζα Ννκνζεζία.


Οη

επηρεηξήζεηο

πνπ

εθαξκφδνπλ

ΔΚΔ,

αληηκεησπίδνπλ

κηθξφηεξεο

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα κε ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο.


Ζ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΔΚΔ πξνζδίδεη θχξνο θαη ζεηηθή θήκε ζηηο

επηρεηξήζεηο θαη εληζρχεη ην Brand name ηνπο. Οη θαηαλαισηέο ηηο εκπηζηεχνληαη
πεξηζζφηεξν, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνδεθηέο απφ ηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο (proposal, 2010).
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Γηα λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα - ππνζέζεηο, αξρηθά κειεηήζεθε ε
ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε νπνία απνηέιεζε ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν
ζηεξίρζεθε ε παξνχζα έξεπλα θαη νδήγεζε ζην λα εληνπηζηνχλ ηα βαζηθά πιαίζηα
ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκα ζηηο ζχγρξνλεο
επηρεηξήζεηο θαη ζπλέβαιιε ζηελ πξνζπάζεηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα
πνπ ηέζεθαλ αξρηθά.
ε έξεπλα ππνβιήζεθαλ εξγαδφκελνη ηεο εηαηξίαο ΑΝΚΟ ΑΔ , αλαπηπμηαθήο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη εξγαδφκελνη ηεο ΑΝΚΟ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 20
εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη, θαηά
πφζν είλαη γλψζηεο απηψλ ησλ αμηψλ, αλ γλσξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζχλεο, θαη ζε πνην βαζκφ, πνηα είλαη ε άπνςή ηνπο γηα ηελ ΔΚΔ, αλ
ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο θαη αλ απηή απνηειεί
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
Ο πιεζπζκφο πνπ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο ΑΝΚΟ, αλεμαξηήησο εξγαζηαθήο ζέζεο.
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα εμεηαζηεί, απνηειείηαη απφ 48 εξσηεκαηνιφγηα.
Σν δείγκα απνηειεί ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξαβξίζθνληαλ ζηελ
εξγαζία ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα (ζεξηλνί κήλεο,
άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θ.α.)
Ζ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πεξηγξάθεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν αλάπηπμεο, δειαδή
ηνλ ηξφπν (πσο θαη γηαηί), κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα νινθιεξψζνπκε ηελ έξεπλα.
Δίλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ
αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ, ηα νπνία ζα καο δψζνπλ απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε, κε ηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ (Μ. Πεηξάθεο, 2006).
Μπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο κία ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα θξηηηθήο,
δηεξεχλεζεο θαη επίιπζεο ελφο εηδηθνχ πξνβιήκαηνο.
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ρήκα.1 Πιάλν Αλάπηπμεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο Πεγή: Γξ Μηράιεο
Πεηξάθεο
θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ήηαλ ε δηεξεύλεζε εθαξκνγήο
βαζηθώλ αξρώλ ΔΚΔ θαη θαηά πόζν απηή απνηειεί αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα
γηα κηα επηρείξεζε.


Ζ έξεπλα ζρεδηάζηεθε σο εμήο:



Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ,

πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείγκαηνο


Πξνεηνηκαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ – δηαλνκή



πιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηαμηλφκεζε, αξρεηνζέηεζε θαη πξνεηνηκαζία γηα ηε

ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία.


ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ



Αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ έξεπλα.



Δμαγσγή ησλ πξψησλ ζπκπεξαζκάησλ
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Γηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο έρνπλ ή φρη

επαιεζεπηεί.


Δμαγσγή ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ

Γηα λα νινθιεξσζεί ε έξεπλα έγηλε κηα ζε βάζνο αλάιπζε ησλ επξεκάησλ, ε νπνία
καο νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο
αλάιπζεο ησλ πξσηνγελψλ επξεκάησλ ήηαλ:


Να δψζεη απάληεζε ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο θαη λα επαιεζεχζεη ή φρη ηηο

ππνζέζεηο καο


Να πείζεη ηνπο αλαγλψζηεο φηη ε πξσηνγελήο γλψζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί, ζα

πξνζθέξεη βνήζεηα ζην ζεκαηηθφ πεδίν πνπ εξεπλάηαη. (Πεηξάθεο Μ., 2006)
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ
θαηάιιεια εξγαιεία, φπσο είλαη ην ζηαηηζηηθφ παθέην S.P.S.S. (STATISTICAL
PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCE), ην νπνίν απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ (Πεηξάθεο, Μ., 2006)
Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο πεξηέιαβε:


Σελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαγθαηφηεηαο πηνζέηεζεο

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ (ζην πιαίζην ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο επηηπρνχο πνξείαο ηεο
επηρείξεζεο ζην επξχηεξν κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ)


Σε ζπιινγή, αλάιπζε θαη αλαθνξά ησλ παξαγφλησλ πνπ

πεξηγξάθνπλ ην

πξφβιεκα, ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο επίιπζή ηνπ (πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο
έξεπλα).
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεπηεξνγελείο θαη πξσηνγελείο
πεγέο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε ζπιιερζεί θαη δεκνζηεπζεί
γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, απφ απηνχο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ηφρν
ηεο απνηέιεζε ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζεσξεηηθνχ
ππνβάζξνπ, θαη ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο εμήο δεπηεξνγελείο πεγέο:
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Βηβιία



Άξζξα



Κιαδηθέο κειέηεο - έξεπλεο



Κιαδηθά πεξηνδηθά



Ηζηνζειίδεο

Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ηελ εξγαζία καο, θαζψο παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζην επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ πιαίζην,
θαη γηαηί καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζνπκε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, γηα
ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Δπίζεο κε ηε δεπηεξνγελή έξεπλα
θεξδίδνπκε ρξφλν θαη ρξήκαηα, θαζψο απηά έρνπλ δαπαλεζεί απφ ηνλ αξρηθφ
ζπιιέθηε ησλ πιεξνθνξηψλ. Βεβαίσο, ε δεπηεξνγελήο έξεπλα δελ αξθεί γηα ηελ
δηεμνδηθφηεηα ηεο έξεπλάο καο, θαζψο παξνπζηάδεηαη αλεπάξθεηα ζην εχξνο ησλ
πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο.
Καζψο ε δεπηεξνγελήο έξεπλα δελ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηνπο ζηφρνπο ηεο
δηπισκαηηθήο, απαηηήζεθε θαη ε δηεμαγσγή πξσηνγελνύο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο καο.
Ζ πξσηνγελήο έξεπλα αθνξά ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ επίιπζεο ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο,

δειαδή

ζπγθέληξσζε

πξσηνγελψλ

πιεξνθνξηψλ

δηακέζνπ

εξσηεκαηνινγίσλ.
Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία ΑΝΚΟ Α.Δ. θαη ήηαλ
πνζνηηθή. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ζηελ ΑΝΚΟ, έγηλε δεκνζθφπεζε
κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.
Ζ πνζνηηθή έξεπλα ελδείθλπηαη γηα ηελ εμαγσγή αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ αληηθείκελα έξεπλαο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο
ηδηφηεηέο ηνπο. (ηαζαθφπνπινο 2001 Athens/gsm, 2010). Απηφ ην είδνο ηεο έξεπλαο
έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη έλα κεγάιν πιήζνο αλζξψπσλ
(ηπραίν δείγκα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη), αιιά ε
επαθή κε απηνχο είλαη πνιχ ζχληνκε.
ην πιαίζην απηφ ε κέηξεζε ηεο πξνζσπηθήο γλψκεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΑΝΚΟ
Α.Δ. θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο, ηεο
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δηαπίζησζεο δειαδή, θαηά πφζν ε εθαξκνγή ΔΚΔ απνηειεί αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα.
Δηδηθφηεξα, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα
εμήο:
ρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζήζεθε ελδειερψο ε πξνηεηλφκελε
απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δηαδηθαζία (Πξίπνξαο, 2010, Πεηξάθεο, 2006).
Τινπνίεζε εξσηεκαηνινγίνπ
Με ηελ πξνψζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 2 αξρηθνχο απνδέθηεο, ηε ζρεηηθή
πξνθνξηθή θαη γξαπηή ελεκέξσζε γηα ηε ζεκαζία ηνπ θαη ην ζηφρν ηνπ, ηελ
αμηνιφγεζή ηνπ (Pre-test), ηελ αλαζεψξεζή ηνπ θαη ηειηθά ηελ ηειηθή πξνψζεζε ζην
ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, κε ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ
ζπκπιεξσκέλσλ πιένλ εξσηεκαηνινγίσλ.
Δμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ
Με ηελ θαηάηαμε ησλ απαληήζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο θαη ηελ εμαγσγή ησλ
ηειηθψλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS.
Αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
Με ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα
ππνβιεζνχλ πξνηάζεηο βειηίσζεο
Ο πιεζπζκφο πνπ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ ηεο ΑΝΚΟ, αλεμαξηήησο εξγαζηαθήο ζέζεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο
πνπ ζα εμεηαζηεί, απνηειείηαη απφ 48 εξσηεκαηνιφγηα.Δδφζεζαλ 70 εξσηεκαηνιφγηα
(ζπλνδεπφκελα απφ επηζηνιή - παξάξηεκα 4), ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΑΝΚΟ θαη
ζπγθεληξψζεθαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 48. Γειαδή απφ ηνπο 70 εξγαδφκελνπο ζηελ
εηαηξεία, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 48. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ην δείγκα
απνηειεί ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξαβξίζθνληαλ ζηελ εξγαζία
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ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα (ζεξηλνί κήλεο, άδεηεο ηνπ
πξνζσπηθνχ θ.α.) θαη αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα.
Σν πξνθίι ηεο εηαηξείαο
Ζ Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Δ. εδξεχεη ζηελ Κνδάλε θαη έρεη εθηεηακέλε
θαη πνιπεηή εκπεηξία ζε εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε
Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ. Παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο Σερληθνχ
πκβνχινπ θαη ππεξεζίεο Τπνζηήξημεο ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο θαη
Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΣΑ) ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Ηδξχζεθε ην 1985 (Ν. 1416/84), κε ηνλ ηίηιν ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΚΟΕΑΝΖ ΑΝΚΟ ΑΔ, γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ Ννκνχ
Κνδάλεο θαη ην 1991 κεηαηξάπεθε ζε ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΑΝΚΟ) ΑΔ, γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κέζα απφ πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο
αμηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαη ζπλεξγαζηψλ, πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο.
Ζ ΑΝΚΟ ΑΔ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ
παξαγσγηθψλ ηάμεσλ ηεο πεξηνρήο, γηα λα απνηειεί ηνλ πξσηνπνξηαθό
επηζηεκνληθό κεραληζκό ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο.
θνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη ε πξνψζεζε, ε ζηήξημε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ
νινθιεξσκέλε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε γηα ηελ αλάδεημε ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζε
πεξηνρή πγηνχο - αζθαινχο δηαβίσζεο θαη αεηθφξνπ-βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ:


Σε κειέηε, ηελ πξνψζεζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινχζεζε

θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ αλάπηπμεο, ζε αξκνληθή ζπλεξγαζία
θαη ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε κε ηνπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπ
Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ρψξνπ.


Σε ζηήξημε ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ, ηε ζπλερή ελεκέξσζε, ηελ

επαηζζεηνπνίεζε, ηελ ππνθίλεζε, ηελ ελεξγνπνίεζε, ηε ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε
αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή
θαηλνηφκσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ.
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Οη επηρεηξεζηαθέο αμίεο ηεο εηαηξείαο πνπ απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν ησλ δξάζεψλ
ηεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:


Δζηίαζε ζηνλ πειάηε



Πνηφηεηα ππεξεζηψλ



πλεξγαζία - Γηθηχσζε



Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ



Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο



Καηλνηνκία



Δπειημία



πκκεηνρηθή δηνίθεζε

Ζ ΑΝΚΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζπλεξγαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά πξνο ηνλ Γεκφζην θαη
Ηδησηηθφ ηνκέα, ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα κέζα απφ έλαλ
νξζνινγηθφ ζπλδπαζκφ θνηλσληθήο πξνζθνξάο, επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο κε
δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο,
ηζρπξήο, εμεηδηθεπκέλεο θαη νηθνλνκηθά απηνδχλακεο εηαηξείαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη:


ηελ θαηλνηφκν θαη πξσηνπνξηαθή πξνζέγγηζε ησλ δξάζεψλ ηεο,



ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε ζπλερή

θαηάξηηζή ηνπ,


ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ην ζπλερή εμνπιηζκφ θαη

ηελ ελζσκάησζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο,


ηε ζθπξειάηεζε πγηνχο ζρέζεο ζπλεξγαζίαο ζηηο θαζεκεξηλέο επαθέο κε θνξείο

θαη πνιίηεο θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο θνηλσληθέο αμίεο,
ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο.


ηελ αλάπηπμε ηεο δηθήο ηεο πνηφηεηαο ιεηηνπξγίαο κέζα απφ ηελ θαηάιιειε

εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο ζχγρξνλεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο.(Δηαηξηθφ έληππν
ΑΝΚΟ)
Γηνηθείηαη απφ 11κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Σξία κέιε νξίδνληαη απφ ηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηηο ΣΔΓΚ, ηξία κέιε απφ ηνπο πλεηαηξηζκνχο, έλα
κέινο νξίδεηαη απφ ην Γεκφζην θαη έλα απφ ην σκαηείν εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο,
ηξία κέιε εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ), απαζρνιεί πάλσ απφ
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70 εξγαδνκέλνπο, ελψ ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ 100 ζπκβνχινπο,
επηζηήκνλεο πςεινχ επηπέδνπ (θαζεγεηέο ΑΔΗ, εμεηδηθεπκέλνπο κειεηεηέο θ.α.), πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε θπξίσο εηδηθψλ κειεηψλ.
Καζψο ε ΑΝΚΟ Α.Δ. είλαη κία εηαηξεία ε νπνία βαζίδεη ηελ δπλακηθή ηεο ζηελ
πςειή ηεο πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, έρεη αλαπηχμεη κία επξεία ζεηξά
δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο θαη ζε δηάθνξεο άιιεο εηαηξείεο θαη
νξγαληζκνχο θαη Γίθηπα.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε ΑΝΚΟ είρε ελζσκαηψζεη ζηηο αμίεο ηεο ηηο αξρέο
θαη ηε θηινζνθία ηεο ΔΚΔ, απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Ωο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ,
ζηνρεχνληαο ζην θαιχηεξν, πξνρψξεζε ην 2008 φρη κφλν ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ
ΔΚΔ, αιιά ζπγθεθξηκέλα πηζηνπνηήζεθε θαηά SA 8000 (παξάξηεκα 2), από ηνλ
Φνξέα πηζηνπνίεζεο LRQA. (Δγρεηξίδην δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζχλεο ΑΝΚΟ, www.greece.lrqa.com). Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο
LRQA (Lloyd's Register Quality Assurance), κέινο ηνπ νκίινπ Lloyd's Register
Group, πηζηνπνίεζε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο
(ΓΔΚΔ) ηεο Αλαπηπμηαθήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Δ. - ΑΝΚΟ, θαηά ην δηεζλέο
πξφηππν SA 8000. Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ (Αξ. Δγθξηζεο PIR 6005314), εληζρχεη
ηε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο.
Σν LRQA ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απζηεξέο απαηηήζεηο ηνπ SAAS (Social
Accountability Accreditation Services), απνιακβάλνληαο

έηζη ηεο

ζρεηηθήο

δηαπίζηεπζεο. Σν γεγνλφο φηη ν θνξέαο LRQA είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην SAAS
ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθά θαηά ην πξφηππν απηφ. Σν LRQA
εγείηαη παγθνζκίσο ζε ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη επαιήζεπζεο ζε ηνκείο φπσο
πνηφηεηα, πεξηβάιινλ, αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ, πγεία θαη αζθάιεηα, επηρεηξεκαηηθή
ζπλέρεηα θ.ά. (www.plant-management.gr/20/01/2009)
Σν πξόηππν SA 8000
Σν SA 8000 (Πξφηππν Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Δπζχλεο 8000), είλαη ην πξψην
Γηεζλέο Πξφηππν ην νπνίν πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο
παγθνζκίσο θαη λα δηαζθαιίζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γηακέζνπ ηεο
Πηζηνπνίεζεο ηνπο κε ην Πξφηππν απηφ νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ
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δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη παξάιιεια λα απνδείμνπλ φηη ελδηαθέξνληαη γηα
ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο. Δίλαη έλα απφ ηα πιένλ αλαγλσξίζηκα πξφηππα δηεζλψο,
ην νπνίν πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο γηα ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζύλεο, παξέρνληαο παξάιιεια θίλεηξα γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ
εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ επηρείξεζε, ε νπνία ζα ην εθαξκφζεη. Παξέρεη κία
θαηαλνεηή θαη επξχηαηα απνδεθηή βάζε γηα ηελ δηαζθάιηζε δίθαησλ θαη κε ζεβαζκφ
πξνο ηνλ άλζξσπν, ζπλζεθψλ εξγαζίαο.
Σν SA 8000 είλαη έλα Πξφηππν ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηελ νξζή θαη εζηθά απνδεθηή
παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Καηαζέηεη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο θαη
δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ Αζθάιεηα & Τγηεηλή, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο παηδηθήο
εξγαζίαο, ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία, ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ,
ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη ηηο απνδεκηψζεηο θαη φια απηά, καδί κε ηα ππάξρνληα
ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηα νπνία ηα δηαρεηξίδνληαη. (Δγρεηξίδην δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
θαη ΔΚΔ ΑΝΚΟ). Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε είδνπο θαη κεγέζνπο νξγαληζκφ
νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Δθδφζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ SAI (Social
Accountability International) ην 1997, αλαζεσξήζεθε ην 2001 θαη εθδφζεθε γηα ηξίηε
θνξά ην 2008.Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο κίαο αλεμάξηεηεο
επηζεψξεζεο θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ απφ έλαλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. Δίλαη έλα
Πξφηππν πλαίλεζεο ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη ην νπνίν
πεξηιακβάλεη νξηζκνχο ζηα παξαθάησ ζέκαηα:
 Παηδηθή εξγαζία
 Καηαλαγθαζηηθή εξγαζία
 Αζθάιεηα & πγηεηλή
 Διεπζεξία ζπκκεηνρήο ζε εξγαηηθέο ελψζεηο θαη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο
 Γηαθξίζεηο
 Ώξεο εξγαζίαο
 Απνδεκηψζεηο
 Έιεγρνο πξνκεζεπηψλ θαη ππεξγνιάβσλ
Δπηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα αλαπηχμνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα δηαρεηξηζηνχλ φια απηά ηα ζέκαηα ηα
νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ή λα ειέγμνπλ. Ωο έλα Πξφηππν πλαίλεζεο
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αλαπηχρζεθε απφ ηνπο: CEP, Toys R Us, Amnesty International, Avon Products,
OTTO-Versand, KPMG, The Body Shop, National Child Labor Committee,
Sainsbury s , University of Texas, Abring, International Textile Garment and Leather
Worker s Federation, Grupo M.S.A., Amalgamated Bank, Reebok θαη SGS-ICS.
Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θάζε θαηαζθεπαζηήο ή ν θάζε έκπνξνο δελ ρξεηάδεηαη λα
πξέπεη λα ζρεδηάδεη θάζε θνξά έλαλ εηδηθφ θψδηθα πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη
λα αλαιακβάλεη ην θφζηνο λα ζπλεξγάδεηαη κε ππεξγνιάβνπο θαη πξνκεζεπηέο νη
νπνίνη εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθφ θψδηθα παξαγσγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο.
Ζ δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο απφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα κελ
δηεμάγνπλ επηζεσξήζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηα
ζρεηηθά έμνδά ηνπο.
Σν SA 8000 είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιακβάλεη ππφςε ηηο θαηά ηφπνπο λνκηθέο
απαηηήζεηο θαη ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη νη πξνκεζεπηέο
εξγάδνληαη λφκηκα θαη νξζά. Μπνξεί θάιιηζηα λα ηξνθνδνηήζεη κε θαηεπζχλζεηο θαη
εθαξκνγέο ην πξναλαθεξζέλ «χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο ΔΚΔ» θαζηζηψληαο ην έλα
πνιχ ηζρπξφ επηθνηλσληαθφ εξγαιείν, πνπ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θήκεο, ζηελ
αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ
επηρείξεζε.
Ζ πηζηνπνίεζε θαηά SA 8000 εληζρχεη ηε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα ΔΚΔ.
Παξέρεη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε απηή απφδεημε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη νξζήο
πξαθηηθήο

ηεο

επηρείξεζεο

ζε

ζέκαηα

θνηλσληθήο

επαηζζεζίαο.

(www.greece.lrqa.com/)
Πεξηιακβάλεη:


πζηήκαηα δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε

ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ


Αλεμάξηεηε θαη εμνπζηνδνηεκέλε επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο SAI


πκκεηνρή ησλ κεηφρσλ, εξγαδνκέλσλ, επελδπηψλ, ΜΚΟ θαη ηεο θπβέξλεζεο



Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη άιισλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ κε ζηφρν ηελ

απνηειεζκαηηθή ρξήζεο ηνπ SA8000
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Καηαγγειίεο, αηηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο έιεγρνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πνηφηεηαο

ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σα αξρηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη επηθπξσκέλεο κε ην SA 8000 επηρεηξήζεηο,
απνιακβάλνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σα νθέιε είλαη ζεκαληηθά θαη
κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ην βειηησκέλν εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ, πεξηζζφηεξν
αμηφπηζηεο επηρεηξεζηαθέο ζπλεξγαζίεο, εληζρπκέλε αληαγσληζηηθφηεηα, θαιχηεξε
επηθνηλσλία εξγαδνκέλσλ – δηεπζπληψλ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απφ ηελ έξεπλα εμήρζεζαλ ηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα:


Ζ ΑΝΚΟ Α.Δ. απνηειεί έλα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ, αθνχ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ πσο ε εηαηξεία ηνπο δηαζέηεη ζε
κεγάιν βαζκφ θνηλσληθέο αμίεο θαη φξακα.


Οη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ην φξακά ηεο θάηη πνπ

ζεκαίλεη πσο ε εηαηξεία επηθνηλσλεί ζσζηά ηηο αμίεο απηέο ζηνπο αλζξψπνπο ηεο.
Σελ άπνςε απηή εληζρχεη θαη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επφκελε
εξψηεζε φηη δειαδή Πνιχ θαιά επίζεο γλσξίδνπλ ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο θαη φια ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε.


Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη

ζηελ ΔΚΔ, γίλεηαη ζπζηεκαηηθά, θαη απηφ πξνζδίδεη κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ
εηαηξεία. Τπάξρνπλ φκσο πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο,
γεληθφηεξα, δηφηη απφ ηελ έξεπλα εληνπίδνληαη θάπνηα θελά (13% ππνζηεξίδεη πσο ε
εθπαίδεπζε είλαη κέηξηα).


Σν 90% ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΝΚΟ γλσξίδεη πνιχ θαιά ηη είλαη ε ΔΚΔ,

ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, έρνληαο σο πεγέο ελεκέξσζεο ηα
ΜΜΔ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηάθνξνπο εμεηδηθεπκέλνπο, θξαηηθνχο θαη θιαδηθνχο
θνξείο θαζψο θαη άιιεο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. Απηφο ν πινπξαιηζκφο ησλ πεγψλ
ελεκέξσζεο, θαλεξψλεη ηελ αλάγθε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα πιεξνθφξεζε θαη
ελεκέξσζε. Θα κπνξνχζε φκσο λα ρξεσζεί ζηα αξλεηηθά, ην κεγάιν πνζνζηφ (67%),
ησλ εξγαδνκέλσλ, ην νπνίν ελψ γλσξίδεη πνιχ θαιά ηη είλαη ε ΔΚΔ, δελ γλσξίδεη ην
Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ θαη ηηο δξάζεηο ηνπ.
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εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ

πηζηεχεη πσο ε ΔΚΔ δελ δεκηνπξγήζεθε κε θχξην ζθνπφ ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ
γηα ην θνηλφ θαιφ, αιιά γηα λα εμππεξεηήζεη άιινπο ζθνπνχο.


Ο ηνκέαο εθαξκνγήο ΔΚΔ πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηνπο εξσηεζέληεο, είλαη ν

ηνκέαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, παξνρέο, εθπαίδεπζε
θιπ).


Οη πξαθηηθέο ΔΚΔ πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία έρνπλ κεγάιε απήρεζε ζηνπο

εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 63% πσο ε εηθφλα ηεο εηαηξείαο
δηαθνξνπνηήζεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ΔΚΔ θαη ην ίδην πνζνζηφ αληηιακβάλεηαη απηή
ηε δηαθνξνπνίεζε σο ζεηηθή. Όκσο θαη εδψ έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ
θηάλεη ζην ~ 35%, αληηιήθζεθε κηα κέηξηα δηαθνξνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο.
Απηφ κπνξνχκε λα ην εξκελεχζνπκε σο απφξξνηα ηνπ θελνχ πνπ παξνπζηάζηεθε
ζηνλ ηνκέα εθπαίδεπζεο.


Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηζρπξφ κεραληζκφ ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ ηφζν

ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ππνρξεψλνληαο ηνπο
πξνκεζεπηέο - πειάηεο ηεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αξρέο ηεο.


Πνιχ ζεκαληηθά είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεπηαία

εξψηεζε πνιιαπιψλ επηινγψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ:
πκθσλεί πσο ε ΔΚΔ ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο κηαο

o

επηρείξεζεο, απνηειεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
πκθσλεί επίζεο πσο ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ, απφ κηα

o

επηρείξεζε, έρεη ζρέζε κε ην κέγεζφο ηεο, εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη ε εθαξκνγή
ΔΚΔ παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
o

Παξνπζηάδεηαη επηθπιαθηηθφ έσο αξλεηηθφ ζηηο απαληήζεηο ηνπ γηα ην αλ νη

θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα πξντφληα ή
ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ κηα θνηλσληθά ππεχζπλε εηαηξεία, ελψ κνηξαζκέλεο
είλαη θαη νη απφςεηο, γηα ην αλ ε εθαξκνγή ΔΚΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο επεξεάδεη ηελ
αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ.
o

Πηζηεχεη ζε κεγάιν βαζκφ πσο νη θαηαλαισηέο απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο

λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν
o

Γέρεηαη πσο ε ΔΚΔ επηδξά ζεηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο

εηαηξείαο
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o

πκθσλεί κε ηελ άπνςε πσο ε πξφηεξε θνηλσληθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά

κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ηε βνεζήζεη ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή
o

Γηράδεηαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο, ζην εξψηεκα αλ νη

θαηαλαισηέο απνδέρνληαη ηελ έλλνηα ηεο ΔΚΔ θαη νη θνηλσληθά ππεχζπλεο εηαηξείεο
πξνζθέξνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε ρακειέο ηηκέο.
Σα νθέιε γηα ηηο ηξεηο ζπληζησζεο ηεο ΔΚΔ είλαη
Απνδέθηεο εηαηξηθψλ ζπλεηζθνξψλ:


Αθχπληζε θνηλήο γλψκεο.



πγθέληξσζε δσξεψλ.



πκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζθνπνχ.



Αχμεζε εζεινληψλ

Δηαηξία:


Καιή θήκε θαη εδξαίσζε ηεο καθξνρξφληαο αμίαο ηεο.



Δπίηεπμε ζπλνιηθψλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ.



Πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε δξαζηήξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.



Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.



ηήξημε ζηφρσλ κάξθεηηλγθ.



Μείσζε εμσηεξηθνχ θφζηνπο.



Δδξαίσζε ηζρπξψλ θνηλσληθψλ δεζκψλ.

Πεξηβάιινλ:


Δλίζρπζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο.



Γηαηήξεζε θπζηθψλ πφξσλ.



Μείσζε ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο.



Αλάπιαζε ηνπίνπ.



Πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε.

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη επίζεο θαη ε απάληεζε ζην βαζηθφ εξψηεκα ηεο
δηπισκαηηθήο, φηη δειαδή ε εθαξκνγή ΔΚΔ απνηειεί αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα
θαη ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο επηρείξεζεο.
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ήκεξα νη επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο θαινχληαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή
ηνπο θαη λα εθαξκφζνπλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, πξαθηηθέο αλάπηπμεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζ‟ απηήλ ηελ νινέλα αλαπηπζζφκελε θαηεχζπλζε,
είλαη:


Σν πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο



Ζ ακεζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο



Ζ αλαγθαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα



Ζ αδπλακία επίιπζεο ησλ κεγάισλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη

απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ


Ζ απαίηεζε ησλ stakeholders γηα βηψζηκε αλάπηπμε.

Απφ ηε βαζχηεξε αλάιπζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλάο καο, πξνέθπςαλ νη παξαθάησ
δηαπηζηψζεηο, νη νπνίεο θαη απαληνχλ ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ
αξρηθά:


H ΔΚΔ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ε δχζθνιεο

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζαλ απηέο πνπ δνχκε ζήκεξα, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα
αληηιεθζνχλ ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηεο Δηαηξηθήο Δπζχλεο θαη λα εληζρχζνπλ ηηο
ελέξγεηεο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη αγνξά θαη θαηαλαισηέο
ην απαηηνχλ αιιά θαη λα πεηζηνχλ φηη επελδχνληαο ζε ελέξγεηεο Δηαηξηθήο Δπζχλεο
ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμή ηνπο.


Οη επηρεηξήζεηο ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη

δηνίθεζήο ηνπο ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Με ηελ δηεζλή θξίζε λα έρεη επεξεάζεη
ζρεδφλ φιεο ηηο αγνξέο, θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο
λα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή θζνξά, ε πξνζήισζε ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο θαη ε έληαμε ζ‟ απηή ησλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξηθήο
Δπζχλεο, απνδεηθλχεηαη απνιχησο αλαγθαία.


Ζ ΔΚΔ ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή ζπλεηζθνξά κηαο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηνλ

ζεβαζκφ ζηνλ επελδπηή, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, πέξα θαη πάλσ απφ φζα
επηβάιιεη ε ηζρχνπζα Ννκνζεζία. Μέρξη ζήκεξα πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε
δξαζηεξηνπνηεζεί θαη θάλνπλ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο λα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο
θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Όκσο αθφκε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα βιέπνπλ ηελ
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επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο αληαγσληζηηθή πξνο ηελ θνηλσλία θαη νη ελέξγεηεο
απηέο ηηο νδεγνχλ ζην λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ΔΚΔ κέζα απφ κία πνιχ γεληθή
ζεψξεζε, αληί λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην πσο ε ΔΚΔ κπνξεί λα εμεηδηθεπζεί θαη λα
εληαρζεί ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.


Ζ θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε εθαξκνγή ΔΚΔ απφ επηρεηξήζεηο θαη

νξγαληζκνχο είλαη ν ζπλεθηηθφο ηζηφο πνπ εγγπάηαη ην θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
θαη ηελ ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηελ αγνξά, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία Οη
επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ΔΚΔ, αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξεο αληαγσληζηηθέο
πηέζεηο θαη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα κε ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο. Δίλαη απνδεδεηγκέλν
πσο ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΔΚΔ ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο
απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, επηδξά ζεηηθά ζηελ εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνζδίδεη
επηπιένλ θχξνο θαη ζεηηθή θήκε θαη εληζρχεη ην Brand name ηνπο.
Ζ ΔΚΔ πιένλ πξνβάιιεη σο κηα πξαγκαηηθφηεηα, φρη απιά σο επηινγή. Σν κέιινλ
ηνπ θφζκνπ ζπλδέεηαη κε ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ήκεξα, ε Δηαηξηθή
Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη θάηη δεδνκέλν. Σν θεληξηθφ εξψηεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
επηρεηξήζεηο είλαη ην πψο λα θαηεπζχλνπλ ην δπλακηθφ ηνπο ζηελ ππεξεζία ηνπ
θνηλνχ ζπκθέξνληνο, κε παξάιιειε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ζηνηρείσλ, φπσο ε
θαηλνηνκία θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν γεγνλφο απηφ, απνηειεί θαη ηελ
θεληξηθή πξφθιεζε ηεο ηδέαο ηεο ΔΚΔ, ε νπνία ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζα πξέπεη λα
επηηχρεη ην δηηηφ ζηφρν γηα επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη αθκάδνπζεο θνηλσλίεο,
μεθεχγνληαο απφ ηε κνλφπιεπξε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ.
ην παξφλ άξζξν έγηλε κία πξνζπάζεηα, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο
εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, σο βάζε δηαηεξήζηκνπ
ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη σο άμνλαο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ έγηλε κία θαηά ην δπλαηφλ ελδειερήο ζεσξεηηθή
παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ΔΚΔ, κέζσ κηαο εθηελνχο βηβιηνγξαθηθήο
επηζθφπεζεο. Παξνπζηάζηεθε ην πξνθίι ηεο εηαηξείαο ΑΝΚΟ, πνπ απνηέιεζε θαη ην
αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο θαη εμεηάζηεθε ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ
(πξφηππν SA 8000), ζηελ επηρείξεζε, κέζσ πνζνηηθήο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
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Δίλαη γεγνλφο φηη ζήκεξα ζηνλ 21ν αηψλα, ζπληεινχληαη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηνλ
πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ κία
λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη έλα επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ,
φπνπ ε επηρείξεζε θαιείηαη, αλ φρη λα πξσηνπνξεί ησλ αιιαγψλ, ηνπιάρηζηνλ λα
κπνξεί λα θηλείηαη καδί ηνπο. ‟ απηφ ην πιαίζην, ε ΔΚΔ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ
επηρείξεζε ληθεηή ζηελ θνχξζα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα πξνζδψζεη ζηνλ
παξάγνληα άλζξσπν, ηελ αμία πνπ ν επηρεηξεζηαθφο αληαγσληζκφο ηνπ 20νπ αηψλα
ηνπ είρε θαηαιχζεη.
Γέθα ζπζηάζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε ΔΚΔ ζε κηα εηαηξία:
1. Ξεθηλήζηε θαηαξηίδνληαο κηα ιίζηα κε ηα θνηλσληθά δεηήκαηα κε ηα νπνία
αζρνιείηαη ν νξγαληζκφ ζαο θαη ηα νπνία απαηηνχλ επηπιένλ πφξνπο
2. Καηαξηίζηε κηα ζχληνκε ιίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα
ζπζρεηίζνπλ ηνπο ζθνπνχο κε ην ραξαθηήξα ηνπο
3. Πξνζεγγίζηε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο θαη κάζεηε γηα ηελ ππνζηήξημε θνηλσληθψλ
πξσηνβνπιηψλ
4. Δμεηάζηε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο
5. Μνηξαζηείηε κε ηνπο δπλεηηθνχο εηαίξνπο ζαο ηνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο ηηο
πξσηνβνπιίεο θαη ηνπο πφξνπο ζαο
6. Καηαζέζηε κηα πξφηαζε κε δξάζεηο ζηηο εηαηξίεο πνπ δείρλνπλ ην κεγαιχηεξν
ελδηαθέξνλ
7. Λάβεηε ελεξγά κέξνο ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ εθαξκνγήο
8. Πξνζθεξζείηε λα αλαιάβεηε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ
9. Βνεζήζηε ζηελ θαηαγξαθή θαη αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ
10. Αλαγλσξίζηε ηε ζπκβνιή κηαο εηαηξίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ίδηα πξνηηκά
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Σθνπινύδεο Αληώλεο, Χύκεο Αζαλάζηνο & Δπαγγειηλόο Κσλζηαληίλνο,
ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ: ΘΤΜΑ ΣΖ ΚΡΗΖ Ζ ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΗ
ΛΤΖ; ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΜΗΑ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΜΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΤΠΟ ΠΗΔΖ
Abstract
The recent economic downturn of the Greek economy poses a series of sound
structural reforms and calls for immediate action in order to overcome the profound
fiscal and debt crisis the country faces today. However, it also stresses the need for
redefining current policy plans, growth models, attitudes and practices. With this in
mind, this paper outlines a set of propositions for the Greek business sector on the
value of strategically adopting a responsible business behavior. The authors draw
from prior literature on strategic corporate responsibility and build their arguments on
the value of social responsibility as an important component for an exit strategy from
the national economic downturn. Promoting the social responsibility of business can
yield win-win opportunities for Greek firms and society and contribute to the
regeneration of the national economy‟s dynamics towards a sustainable growth
pattern.
Keywords: Corporate social responsibility, economic crisis, business strategy, Greece
Πεξίιεςε
Ζ πξφζθαηε πησηηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αλαδεηθλχεη ηελ επηηαθηηθή
αλάγθε ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα λα
μεπεξαζηεί ε βαζηά δεκνζηνλνκηθή θξίζε – θξίζε ρξένπο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα
ζήκεξα. Ωζηφζν, αλαδεηθλχεη κε έκθαζε θαη ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ
ππάξρνληνο ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο, ηνπ κνληέινπ κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο, ησλ
αληηιήςεσλ/ζηάζεσλ θαη ζπλαθψλ πξαθηηθψλ. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε
ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε απνηππψλεη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο πξνο ηνλ εγρψξην
επηρεηξεκαηηθφ θιάδν ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζχλεο. ηεξηδφκελνη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηελ ζηξαηεγηθή εηαηξηθή
θνηλσληθή επζχλε αλαπηχζζνπκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία καο γηα ηελ αμία ηεο
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θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο σο κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα γηα ηελ ζηξαηεγηθή εμφδνπ
ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε. Ζ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνθέξεη ακνηβαίσο επσθειείο επθαηξίεο γηα ηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο
δπλακηθήο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο πξνο έλα βηψζηκν κνληέιν αλάπηπμεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, νηθνλνκηθή θξίζε, επηρεηξεκαηηθή
ζηξαηεγηθή, Διιάδα.
1. Introduction
The downturn of the Greek economy came as part of a consequent phase of the 2008
global financial crisis. It emerged as an unwelcome challenge and a wake up call for
sound structural reforms under drastic measures and, despite the implicit sociopolitical costs, it can serve as a catalyst for targeting a more sustainable growth model
in the long run. The low reform capacity and persistent weaknesses of the Greek
economy did not appear to substantially affect official macroeconomic figures until
the autumn of 2009, when other countries were striving to put forward bank bailouts
and fiscal stimulus packages at that time. However, repeated revisions of the
country‟s deficit and debt figures were at least disturbing; they undermined market
confidence while increased the risk factor to other European peripheral countries and
further tumbled the eurozone in a period of intense turbulence. What had started as a
crisis of private capital and profits from the other side of the Atlantic eventually
transformed to a fiscal crisis of European Member-States (Schmidt, 2010).
Lacking in key respects, the domestic economy suffers from twin deficits: a budget
deficit and an external current account deficit. It faces widespread tax avoidance and
“legal” tax evasion (Stathakis, 2010) by Greece‟s over 900,000 private firms as well
as evasion of social insurance contributions. It demonstrates sliding competitiveness
potential and a comparatively unimpressive export performance because of
inadequate product differentiation and penetration into foreign markets (Athanasoglou
et al, 2010). Likewise, inward foreign direct investment has been very low since the
1990s.
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Under such difficulties facing the Greek economy today the redefinition of business
models and attitudes can sharply add to the (re)stabilization of market flows and the
promotion of a growth and development pattern built on the concepts of
accountability, responsibility and trust. With this in mind, this paper outlines a set of
propositions for the Greek companies on the value of strategically adopting a
responsible business behavior. Redefining the management of domestic for-profit
organizations towards a meaningful corporate social responsibility (CSR) agenda and
the promotion of low-cost (voluntary in nature) business practices can result in winwin opportunities.
The paper is structured as follows: First, the concept of CSR is defined and explained
together with relative trends and developments in the Greek context over the last few
years. Next, the relationship between the financial crisis and CSR is discussed,
followed by an overview of evidence on the recent Greek economic downturn.
Finally, our proposition development is presented leading to concluding remarks.
2. Corporate Social Responsibility: the concept
According to the European Commission‟s Green Book (2001), companies that
embrace a CSR agenda integrate social and environmental concerns in their business
operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis; a
definition that links CSR with stakeholder engagement as well as triple-bottom-line
performance measures and indicates the voluntariness of such practices. Over the
years, the Commission has maintained its commitment to promote socially
responsible business conduct among the EU economies. Re-launching the Lisbon
Strategy in 2005 it underlined that CSR can “can play a key role in contributing to
sustainable development while enhancing Europe‟s innovative potential and
competitiveness” (European Commission, 2005), while the following year, in a CSRrelated Communication, further emphasised its view of CSR as a business
contribution to the Growth and Jobs Strategy and to sustainable development
(European Commission, 2006). Moreover, in the launch of the „Europe 2020‟ strategy
for a sustainable growth pattern in the region, the renewal of the EU strategy to
endorse CSR as a key element in ensuring long-term employee and consumer trust
(European Commission, 2010).
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In recent years, CSR implementation from the perspective of business strategy has
been a matter of much debate. Strategy, the set of decisions the upper echelon of a
company undertake in order to achieve increased organizational performance (Hill
and Jones, 2008), is determined by long-term planning, involves the development of a
course of action, and requires specific target-setting as well as the commitment and
allocation of resources (e.g. Chandler, 1962; Andrews, 1967). The constant
adjustment of these aspects of strategic management can lead to distinctive
competencies (i.e. competitive advantages), superior performance compared to peer
companies and also shape dynamic capabilities and intangible resources (e.g.
organizational culture, reputation, knowledge management). In this context, „strategic
CSR‟ indicates the set of CSR policies, programmes and practices „that yield
substantial business-related benefits to the firm, in particular by supporting core
business activities and thus contributing to the firm's effectiveness in accomplishing
its mission‟ (Burk and Logsdon, 1996: p.496). Drucker (1994) notes that social
responsibility and financial gains can be compatible perspectives and called for
managerial acumen to transform the social responsibilities of a company to gainful
business opportunities. Likewise, provisions for before-profit CSR criteria of
performance have been proposed (Kang and Wood, 1995), a decision-making
approach that could reduce corporate failures or liabilities and, hence, refine
organizational effectiveness (Arthur, 1984).
Table 1 encapsulates seminal theoretical contributions on strategic CSR. Key points
derived from these studies is the embeddedness of social responsibility in core
decision-making, the utilization of CSR as an additional pool of potential competitive
advantages for the firm and the direct linkage of CSR with organizational
performance optimisation. Managers, as moral agents, have to respond to changing
societal conditions and demands (Wood, 1991). As Carroll (1979) stated, they can
respond in different ways: reactive, defensive, accommodating or proactive. Here lies
the key of their success (and consequently the organizations they manage). If they
respond in a reactive or defensive way (e.g. following stakeholders‟ complaints), they
do not create higher levels of trust. On the contrary, if they respond in a proactive way
they are ahead and societal expectations, thus creating trust, gaining competitive edge
and long-term higher performance. As Wood (2010) states, CSR has been recognized
that creates value to the firm through:
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“(…) good reputation and stakeholder goodwill, cost reductions and operating
efficiencies, better risk management, competitive advantage through product
differentiation and/or premium pricing capability, reducing the threat of burdensome
regulation, opening new markets, keeping employees motivated, reducing „campaign
risk (being targeted by external activist groups), developing technologies that yield
competitive advantage, and enhancing the local quality of life for employee retention
purposes”.
(Wood, 2010: p.60)
Many authors have empirically shown that the causality run both ways either from FP
to SP or from SP to FP (Margolis and Walsh, 2001; Hillman and Keim, 2001; Preston
and O‟Bannon, 1997; Waddock and Graves, 1997). This suggests that financial and
social performance should not be regarded as two separate things, which contrast and
contradict each other (Wood, 2010). The so-called Separation thesis (Freeman, 1994;
Wicks, 1996) that FP and SP are separate has been proved not to be the best way for
managers to think about CSR. In this regard, financial performance is not but an
important aspect of the holistic (i.e. social) performance of business conduct (Wood,
2010).
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Table 1: An excerpt of theoretical contributions on strategic CSR.
Author(s)

Theoretical perspective

Burk & Logsdon (1996)

Business strategy / Theory
of the firm

McWilliams & Siegel
(2001)

Porter & Kramer (2006)

Key argumentation/ Conception of strategic CSR
The following five dimensions of business strategy are both critical to the success of the firm and
useful in relating CSR policies, programmes and processes to value creation by the firm.
 Centrality: the closeness of fit between a CSR policy/programme and the firm's mission and
objectives.
 Specificity: the firm's ability to internalize the benefits of a CSR programme, rather than simply
creating collective goods which can be shared by peer companies, the community or society at
large.
 Proactivity: the degree to which behavior is planned in anticipation of emerging economic,
technological, social or political trends and in the absence of crisis conditions.
 Voluntarism: the scope of discretionary decision-making by the firm and the absence of
externally imposed compliance requirements.
 Visibility: the observability of a business activity and the firm's ability to gain recognition from
internal and external stakeholders.
Cost-benefit analysis is proposed as a strategic tool for optimizing a firm‟s CSR activities.
Managers can use such method to make investment decisions concerning CSR by employing the
same analytical approach used to make any other investment decision (i.e. for goods/services
whose demand increases as income increases) and examine the optimal level of CSR attributes for
the firm to provide, depending on the demand for these characteristics and the costs of generating
them.
Only by correctly linking CSR to related market forces conditions can managers expect to make
relevant decisions that are strategically sound and economically viable.
The social issues affecting a company can be divided into three categories:
 Generic social issues - those that will not significantly affect the firm‟s operation or its
competitiveness potential,
 Value-chain social impacts - those that are affected by operational activities and
 Social dimensions of competitive context - external drivers which have a mediating effect on
the company‟s competitiveness.
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Heslin & Ochoa (2008)

Galbreath (2009)

Barney (1991)

Resource-based view of the
firm

Hart (1995)

McWilliams et al (2002)

A CSR program should fit into business strategy and the company should endorse those CSRrelated initiatives that will address societal problems as well as provide self-sustaining
organizational benefits (i.e. issues pertaining to value-chain social impacts and primarily to social
dimensions of competitive context).
Five key drivers of business prosperity can be positively affected by CSR initiatives: i) growth in
market share, ii) organizational learning, iii) committed and engaged employees, iv) external
stakeholders and v) financing and investor relations.
A set of strategic CSR principles is proposed aiming to guide organizations to identify viable and
meaningful opportunities to nurture business prosperity as well as social welfare.
A framework of incorporating CSR into business strategy is set forth, based on six fundamental
aspects of : i) organizational mission, ii) strategic internal and external issues, iii) market
opportunities, iv) addressing customer needs/ increasing customer value, v) available resources
and vi) competitive advantage.
Firms obtain competitive advantages by implementing strategies that exploit their internal
strengths, through responding to environmental opportunities, while neutralizing external threats
and avoiding internal weaknesses.
A wide variety of firm‟s resources can be socially complex and casually ambiguous. Resources
with social complexity are beyond the ability of the company to systematically manage and
influence. Likewise, resources with high levels of casual ambiguity can be difficult to duplicate
by other companies and signify sources on imperfect imitability.
For example, organizational capital resources, such as reputation, corporate culture, long-term
relationships with suppliers and customers and knowledge assets, should be valuable, rare,
inimitable and be deployed effectively. To fail to exploit such resources advantages is inefficient
and does not maximize social welfare.
A resource-based view of the firm is proposed based upon the firm‟s relationship to the natural
environmental, the natural-resource-based view of the firm. Pollution prevention, product
stewardship and sustainable development are presented as three interconnected internal firm
capabilities which can shape key resources (continuous improvement, stakeholder integration and
a shared vision) and hold the potential to confer sustained competitive advantage.
Resource-based strategies can be supported by political strategy, the set of political activities
deployed in order to address a firm‟s concerns and address its objectives on a given issue in the
public policy arena, is combined with the resource-based view of the firm. Business organizations
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Jones (1995)

Instrumental stakeholder
theory/
Stakeholder management

Mitchel et al (1997)

can use CSR-related political strategies (e.g. prevention of child labour, promotion of product
responsibility, environmental protection) to raise regulatory barriers (raise rivals‟ costs) that
prevent competitors from using substitute practices and can lead to a sustainable competitive
advantage.
The theory of firm-stakeholder relationships is integrated with economic theories (agency theory,
transaction cost theory and team production theory), insights from behavioral science and ethics.
The proposed instrumental theory of stakeholder management posits that firms engaging with
their stakeholders on the basis of trusting, trustworthy, and cooperative, not opportunistic,
behavior have an incentive to demonstrate a sincere commitment to ethical conduct.
Since the costs of opportunism can be substantial, companies that engage with their stakeholder in
a trusting, trustworthy, and cooperative manner can gain a competitive advantage over those that
do not use such a management model by developing long-lasting and productive relationships.
A model of stakeholder identification and salience is developed aiming to guide managers to
acquire a broad knowledge of actual and potential actors or claimants in the firm's environment in
order to ensure a fair balancing of various claims and interests within the firm's social system (i.e.
who are the company‟s stakeholders who „really count‟). Stakeholders possess some combination
of three critical attributes:
i) Power; a stakeholder group has power, to the extent it has or can gain access to coercive,
utilitarian, or normative means, to impose its will in its relationship with the organization.
ii) Legitimacy; based upon contract, exchange, legal title, legal right, moral right, at-risk status, or
moral interest in the harms and benefits generated by company actions and
iii) Urgency; denoting stakeholder claims of time-sensitive nature and most critical to a specific
stakeholder group.
In a nexus of diverge relationships and claims, managers are called upon to take strategic
decisions and allocate strategic resources in a manner that is most consistent to the attributes of
the various social constituents of the firm. The proposed typology of stakeholders is set forth as a
supporting instrument for retaining economic well-being, damage control, the take-up of new
opportunities by the company or a refinement of its competitive strategy.
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3. Socially responsible business conduct: Evidence from Greece
A marked difference of economic development in Greece, compared with other
advanced countries, lies in its incomplete transition from a mercantile/familial
economy to joint stock/corporate capitalism (Louri and Pepelasis-Minoglou, 2002).
The slack of state protectionism, the deindustrialization of formerly unproductive
industries together with the emergence of globalization which allowed Greek business
to relocate to more favourable socio-economic environments, gradually led to a
decline in domestic industrial activity. This industrialization decline, evident since the
late 1980s, „left no room for the domestic industry to impress its norms and ethics on
economy and society‟ (Stavroulakis, 2009: 149). Stavroulakis further stresses that
Greece, being a rural country for long period of time, still lacks business tradition and
ethics.
In addition, the author notes that Greek business management is characterized by
short-termism and resistance to change. While over the past few years the largest
business organizations have embraced a long-term strategic intent (see Theriou,
2004), the majority of Greek firms tend to disregard as irrelevant any dynamic
changes and innovative practices that can potentially emerge, and primarily seek to
implement a low-cost or cost cutting strategy. Moreover, Greek companies are
characterized by a highly centralized decision-making process; top management is
involved in most decisions (Joiner, 2000) and Greek managers exhibit little
confidence in the leadership capabilities of other individuals, even though they praise
participative management (Cummings and Schmidt 1972, in Stavroulakis 2009). In
this respect, Stavroulakis neatly referring to the Greek management‟s orientation to
rational/personal interests, comments that:
„(...) rarely did the average Greek businessman demonstrate evidence of social
conscience and responsibility. Promotion of national and social interests through
business activity, as happens for example among Japanese entrepreneurs, may appear
extraneous to their Greek counterparts (with the exception of a small portion of the
business elite)‟.
(Stavroulakis 2009: p.151)
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Perhaps the most important step in the diffusion of the CSR concept in the domestic
economy has been the formation and evolvement of the Hellenic CSR Network
(HNCSR). Partner of the European CSR network, it was formed in 2000 aiming to
increase awareness of socially and environmentally responsible business practices to
Greek businesses and society respectively. Recently, the HNCSR signed a
memorandum of collaboration with the Greek Ministry of Labor for common action
to confront child poverty and increase youth‟s skills and possibilities for employment
in Greece. This memorandum reflects a first step of a hopefully long collaboration
between HNCSR and the public sector which shall hopefully have a mediating effect
on the development of a national strategy for CSR in Greece. Its three-year duration it
will provide a series of actions, which will align specific community involvement
activities already implemented by HNCSR members with the aims of the Ministry,
which are included in the National Reform Plan 2020. Since its inception, there has
been a steady growth in the core member companies of the HNCSR (Figure 1).
Figure I: Hellenic Corporate Social Responsibility Network - core members 2000–
2010. Source: csrhellas.org
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From the new institutional sociology perspective (Powell and DiMaggio, 1991) this
growth reflects a process of mimetic isomorphism. Mimetic processes occur as a
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function to reduce uncertainty when an organization attempts to imitate the practices
of other organizations that it perceives to be more „successful‟ and/or legitimate. In
this respect, the growing number of growing number of Greek firms formally
subscribing to the Network indicates that such type of isomorphism does contribute to
expanding domestic companies‟ responsibility. Such claim is further supported by the
emerging trend of Greek firms formally endorsing the Global Compact principles and
the Global Reporting Initiative reporting guidelines (Figure 2), probably the two most
widely acknowledged international CSR initiatives. Coercive isomorphism, that is,
pressures stemming from broad-based societal (i.e. external stakeholders such as
suppliers, consumers and governmental bodies) expectations as well as from interorganization dependencies, are mostly evident in the Greek case in terms of
compliance with certain management systems standards and the development of selfregulatory sets of principles (e.g. the 10-point declaration of the Greek Business
Council for Sustainable Development). In contrast, normative isomorphism-pressures,
that stem from professionalization and the efforts to establish a cognitive base and
legitimation for a CSR-related occupational autonomy, are evident to an even lesser
extent in Greece as the domestic educational and professional authorities that directly
or indirectly set standards for „legitimate‟ organizational practices infrequently
include CSR in the curriculum and whenever that happens it is only as an optional
part of business education.
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Figure II: UN Global Compact (GC) and Global Reporting Initiative (GRI)
participants in Greece 2001-2010. Source: unglobalcompact.org, globalreporting.org
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Numerous companies trying to engage in CSR have adopted a bottom-up approach;
they seek to communicate their CSR efforts and practices to their various stakeholders
without having developed an overarching and well-defined CSR vision and strategy.
This is confirmed by the noticeable increase of stand-alone CSR reports issued on an
annual basis by Greek firms as well as the fact that among the 100 largest domestic
firms the vast majority discloses through their website or in their annual, financial,
report (Skouloudis et al., 2010; Skouloudis and Evangelinos, forthcoming). In this
regard, certain similarities in the quantity and quality of disclosures can be also
attributed to mimetic conditions. Hedberg and von Malborg (2003) have relevantly
pointed out that „companies interact with each other and create isomorphic patterns
for the design of environmental and sustainability reports‟ as well as that „the
companies are watching each other in order not to do anything that is considered too
much‟ (Hedberg and von Malborg, 2003: p. 159). Tixier‟s (2003) and Birth‟s et al
(2008) typology of social accountability (Table 2) as well as Visser‟s continuum of
CSR embeddedness in organizational culture (Figure 3), provide useful interpretation
of the Greek case. Under these „lenses‟ Greek firms resemble a Latin-oriented
approach of CSR communication with all the characteristics such an attitude
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encapsulates while they are primarily engaged in charitable and promotional CSR
since, according to our overall experience with the Greek paradigm, it is only a
handful of companies that is actively engaged in strategic CSR as well as material
external non-financial reporting.
Table 2: The cultural context of CSR communication according to Tixier (2003).
Source: Adapted from Birth et al (2008)
Cultural context of CSR
communication

Latin-oriented

Anglo-Saxon

context

oriented context

Elements of
CSR behavior

The organization separates
CSR activities from business The organization integrates
Integration of CSR into the

operation and considers them CSR activities within its

corporate strategy

to be discreet and part of the strategy, considering them a
firm‟s

disinterested win-win approach

generosity
The media are sceptical of The media tend to support
Media context and
companies’ reaction to it

companies that communicate businesses that communicate
CSR

and,

consequently, CSR

and,

consequently,

companies fear of media‟s companies do not fear their
negative criticism

criticism.
Management perceives CSR

Management thinks that it is as having a positive effect on
too risky to build a corporate corporate

image

and

Management tendency to

image on CSR activities reputation

since

full

take risks

because of the „boomerang‟ disclosure is an important
effect emerging as soon as a part of CSR strategy when
problem arises.

the

organization

problems as well.
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Figure III: A continuum of stages on the CSR embeddedness in business conduct.
Source: Adapted from Visser (2010)

Defensive CSR: Corporate
responsibility practices are
limited and only undertaken
if shareholder value will be
protected as a result.

Promotional CSR: Corporate
responsibility is materialized as a
public relations instrument to
enhance the corporate image,
brand and/or reputation.

Charitable CSR: Companies support
social and environmental causes through
donations and sponsorships through
Foundations or Chairman‟s Fund and
aimed at empowering community
groups
and/or
civil
society
organizations.

Systemic CSR: Identifying and tackling the root
causes of global issues of unsustainability and
irresponsibility through the adoption of innovative
business models, revolutionizing organizational
operations, products and services as well as lobbying
for a progressive national and international policy
agenda

Strategic CSR: CSR activities are tied to the
company‟s core business operations primarily
through adherence to sets of codes and
implementation of social and environmental
systems, a process that involves subsequent cycles
of CSR policy development, target setting,
programmes implementation, auditing and
reporting.

4. The crisis in Greece
Greece has entered into a significant decline in economic activity already by the end
of 2008. The real GDP fell by 0.8% the last quarter of 2008 (a growth of 1% for the
whole year) and has been negative since (see table 3). Negative growth is also
expected and forecasted for 2011 (KEPE, 2010). Unemployment rate steadily
increases from, a year average of, 7.6% in 2008 to 14.5% the last quarter of 2010 and
is expected to keep rising in 2011. Industrial production index has been negative since
2008.
Table 3: Evolution of basic economic variables in Greece. Source: Hellenic Statistical
Authority (ELSTAT)
Year

2008

2009

2010

1

-2

-4.5

Unemployment rate

7.6

9.5

12.5

Ind/ial prod. index change

-4.0

-9.4

-5.7

Variable
Real GDP growth
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While the EU-27 seems to have entered the crisis at least one quarter earlier (2nd -3rd
quarter of 2008) and has already started slowly exiting from the economic crisis with
a positive (1.8%) real growth rate for 2010 (EUROSTAT, 2011) in Greece the crisis
has deepened and transformed from a credit-financial crisis to a serious debt crisis.
The deficit was 15.4% in 2009 and reduced to 10.5% 2010 almost 1% higher that
estimated despite the strong efforts the country is undertaking still very far from the
3% limit of the Maastricht treaty. The debt is over 130%, also very far from the 60%
limit the EU has set for the Euro-zone countries. This is partly the result of Greek
economy special features that have transformed and changed the nature of the current
crisis from a simple financial crisis to a deep debt crisis. We focus on specific
characteristics of the Greek economy such as competitiveness which includes and
reflects innovation and legal compliance, and extroversion.
Even before the crisis hit Greece, the country‟s performance in several global
economic indices was low comparatively to most EU countries. Table 4 shows a
series of economic indices from well-respected world institutes that reveal the
structural handicaps of Greek economy.
Table 4: Greece‟s rankings Source: WEF, TI, Doing Business, IMD, INSEAD
Variable

2007

2008

2009

2010

score

rank

score

rank

score

rank

score

rank

GCI1

4.08

65

4.11

67

4.04

71

3.99

83

CPI2

4.60

56

4.70

57

3.80

71

3.50

78

Ease of Business3

109

100

97

109

WCY4

36

42

52

46

GII5

3.17

54

3.28

46

1

: Global Competitiveness Index (GCI) from the „World Economic Forum‟ (WEF)
: Corruption Perception Index from (CPI) „Transparency International‟ (TI)
3
: Ease of Doing Business from „World Bank‟ (WB)
4
: World Competitiveness Yearbook (WCY) from „International Institute for
Management Development‟ (IMD)
5
: Global Innovation Index (GII) from „INSEAD‟ and the „Confederation of Indian
Industry‟
2
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Another characteristic of the Greek economy closely related to the current economic
crisis is the low degree of extroversion. External trade was always a source of
widening deficit for the Greek economy as its exports were very limited. Table 5
shows several countries ratio of exports over their GDP. It is sticking that Greece‟s
exports in 2010 (although an increase in exports and fall of GDP took place in that
year) represent less than 7% of the GDP. Spain and Portugal, countries with similar
economic structures to Greece have a ratio three times higher. Although there is
discussion lately about the positive developments of Greek exports in 2010 it is worth
noting that according to the OECD, while the EU-27 exports fell by 18.19% in 2009
and they increased by 18.02% in 2010, Greek exports decreased by a similar 18.18%
in 2009 but increased only by 10.04%.
Table 5: Exports/GDP ratio for 2010, current prices. Source: IMF
GRC CYP ESP
6.92

9.81

FRA

PRT

DNK LUX

ISL

DEU

IRL

NLD

BEL

19.03 19.70 20.18 31.98 33.98 36.18 40.32 56.64 57.61 59.96

The rankings shown in table 4 as well as the extroversion of Greek economy as
expressed by the exports/GDP ration in table 5 are not necessarily the result of the
crisis for two reasons. First, Greece has been falling in some of the indices even
before the crisis and the export/GDP ratio –although exports increased and GDP
decreased in 2010– remain in very low levels; and second, even if some indices show
an improvement before the crisis and a worsening during the crisis this does not
change the fact that the overall picture before the crisis was not the expected picture
for a high income developed country, according to the OECD classification. It is true
that a crisis is expected to negatively affect most of the indices once a crisis means a
worsening in economic performance and thus loss of competitiveness as captured by
the indices. However, it can be argued that the existing situation, as pictured by the
indices, is a partial cause of the crisis. It is the structural problems of the Greek
economy, illustrated in the above table that transformed a credit-financial crisis –that
most countries seem to slowly overcome– to the current deep economic crisis. To the
extent the chronic low structural economic performance of Greece caused the crisis
means that an effort to improve this performance will successfully lead the economy
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out of the crisis. Iceland is one characteristic example, a country severely hit by the
crisis and successfully overcoming it. Iceland‟s economy though devastated by the
crisis manages to overcome it and at the same time considerably improves its
innovative potential as it ranks first in 2010 in the GII index, improving its position
impressively by 20 places since 2009.
In view of the above, the following section discusses the relation between strategic
CSR and legal compliance, innovation and extroversion and argues that strategic CSR
can boost firms‟ performance by enhancing these essential aspects of competitiveness.
5. Strategic CSR as an exit-strategy component for the Greek crisis: A
proposition development
The recent economic downturn in Greece reveals the inefficiency and weaknesses of
the domestic business system to maintain steady state growth path. We argue that the
alignment of CSR with the overall vision of domestic firms. In this context, we
attempt to make a contribution by bringing forward a set of propositions for the
development of a value-creating domestic CSR agenda, which can potentially add to a
national exit-strategy from the crisis.
5.1 Operating ‘within the rules of the game’
The dominating corporate culture in Greece pays lip service to practices above the
minimum requirements of legal compliance, since, as Heinelt and Toller (2001) stress,
domestic companies find it difficult to fulfil their formal legal obligations. Corporate
non-compliance with the legislative framework can induce monetary and nonmonetary sanctions or additional further, stringent legal arrangements. From the
stakeholder perspective, it can even lead to decreased market or investment shares,
decreased attractiveness with employees or recruits, or negative media coverage. In
this context, if the CSR agenda is liable to be merely captured by the public relations
department of companies „it is likely that a great deal of energy will be spent to a little
effect‟ (Dine, 2005: p.229).
In contrast, under the „lens‟ of strategic CSR, the corporations are concerned about
the actual impacts of their operation, rather than the legal foundations for these
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impacts and for whether the organization may be held legally responsible, something
that indicates that in effective CSR there is not a strict distinction between law and
fact (Buhmann, 2006). Consequently, such a business behavior reflects a shift of
managerial attitudes which indicates a perception that informal, social norms are
formal and legally binding, imposed by the various stakeholders of the firm
(Buhmann, 2006). It is also denotes the voluntary nature of effective corporate
responsibility that urges companies to act beyond what the law dictates and engage in
a self-regulating process. Carroll‟s (1991) seminal four-dimensional theoretical
synthesis of CSR provide the conceptual underpinnings for the design of „beyond
compliance‟ internal management systems. In his conceptualization, the four business
responsibilities – economic, legal, ethical and discretionary - are aggregative. In this
sense, companies that want to be ethical, for instance, have to be economically and
legally responsible. From such a perspective, economic and legal responsibilities are
socially required, ethical responsibility is socially expected, while philanthropy is
socially desired (Windsor, 2001: p.233) and, thus, legal responsibility comprises an
integral part of the overall social responsibility of a firm. Fulfilling the expectations of
governmental stakeholders (who are actually the agents of the public in promulgating
standards of firms‟ behavior in the various business realms) makes it less imperative
for the law to do more to contain the externalities of firms. It reduces the possibility of
a more robust legislative intervention in the future and, therefore, provides better
adaptation to conditions of uncertainty on future legislation and those requiring
relevant compromises on behalf of the organization.
Therefore, Greek firms should instill a climate that values the spirit of the law, as a set
of codified ethics, in addition to the letter of the law. Clearly the adoption of strategic
CSR implies the redefinition of values and policy goals that will guide organisations
to be internally committed to legal compliance, and to move voluntary practices (i.e.
supra-legal compliance). Fostering such an organizational culture will underpin that
they operate „within the rules of the game‟ (Friedman, 1969: p. 133).
Proposition 1: Adopting strategic CSR will assist Greek firms comply to minimum
legal requirements and, in the long run, as related practices „mature‟, move beyond
legal compliance.
5.2 Innovation and social responsibility
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Since the true meaning of the CSR concept reflects the transformational change of
existing business practices and conduct, it is rational to connect it with the business
processes of organizational change and innovation. Innovation, in all its forms; from
incremental (remodelling functionalities) to disruptive (breakthrough ideas), is a key
factor for a company to survival and long-term growth (Tushman and Anderson,
1986; Tidd et al, 2005). Authors have pointed out that investing in CSR helps a
company shape new capabilities and eventually apply such new knowledge to its
conventional cost structure, organizational culture, resource allocation and tangible
and intangible assets‟ management (Barney 1991; Russo and Fouts 1997; Wernerfelt
1984). In this respect, Husted (2005) identifies CSR as a vehicle for innovation while,
according to Maxfield (2008), innovation is „increasingly seen as a cutting edge way
to frame the business case for CSR‟ (p.373). Little (2006) asserts that the introduction
of CSR initiatives can lead to innovations through the use of social, environmental, or
sustainability drivers to create new ways of working, new products and services,
processes or new market opportunities. Likewise, McGregor et al. (2007) claim that
companies who do not take into account CSR may not survive in the long run in the
modern economic system since they may fail to innovate, and suggest design as an
underlying link between innovation and CSR (e.g. sustainable design, design for the
environment/eco-design, social design, accessible design or „design for all‟).
Rothwell (1994) asserts that the current innovation model is an increasingly complex,
multi-actor task that requires significant levels of integration-engagement at both
intra-and inter-firm level. Furthermore, Kanter (1999) coined the term „corporate
social innovation‟ to describe the turn firms should do towards social issues and
utilize them as a learning laboratory for the identification of unmet needs and the
development of solutions that create new markets. In this respect, Hockerts (2008)
proposes that corporate social innovation requires the creation of knowledge
structures that result from investments in corporate social performance. In this
context, the term „knowledge innovation‟ has been coined to describe „the exchange
and application of new ideas into marketable goods and services, leading to the
success of an enterprise, the vitality of a nation‟s economy and the advancement of
society‟ (Amidon, 1997). Effective stakeholder management can contribute towards
that direction as long as it can respond to stakeholders‟ needs and expectations.
Supporting arguments for this claim come from Stafford and Hartman (2001),
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Stafford et al (2003) and Mills (2008). Such social responsiveness can develop a
„shield‟ that embraces companies to firmly hold their geographic presence and
markets simultaneously and at the same time be profitable and effable. In other words,
the ways in which organizations engage with the various social constituents is central
to achieving two beneficial objectives: achieving competitive advantage through
innovation and at the same time implementing a more sophisticated and deeply
embedded form of organizational responsibility (Bartlett, 2009). For instance,
employees in firms with high CSR embeddedness are more likely to have their
aspiration levels adjusted to engage in innovativeness and business opportunities‟
recognition (Chun, 2006). Strategic CSR can bring direct benefits on employees‟
morale and lead to advantageous productivity which can translate to innovative and
potentially new business opportunities. Chun draws on Cohen and Levinthal‟s (1990)
discussion of absorptive capacity to portray such self-reinforcing behavior:
„If the firm engages in little innovative activity, and is therefore relatively insensitive
to the opportunities in the external environment, it will have a low aspiration level
with regard to exploitation of new technology, which in turn implies that it will
continue to devote little effort to innovation. This creates a self-reinforcing cycle.
Likewise, if an organization has a high aspiration level, influenced by externally
generated technical opportunities, it will conduct more innovative activity and
thereby increase its awareness of outside opportunities. Consequently, its aspiration
level will remain high‟.
(Cohen and Levinthal, 1990: 137-138)
Corporate environmentalism, probably the most widely recognizable aspect of CSR,
is a major field where capacity to innovate (even as an unintended concomitant to an
environmental stewardship initiative) can be found. When environmentally-friendly
production processes are seen as imperative by the management of a company in
order to „save the planet‟ they can lead to resource productivity in terms of reduced
operational cost (Porter and Van der Linde, 1995; Morris, 1997) or even to direct
benefits from dealing waste by-products as new commodities. In this respect, Asongu
(2007) supports that by incorporating the mitigation of unintended impacts (such as
the negative externalities of pollution) into the strategic intent of a company, „can
serve as a framework in which such innovations can be identified and then exploited
64

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
to the company‟s advantage‟ (p.5). Such an advantage can exist as long as the
environment is viewed as a priority, and an innovation that could preserve the
wellbeing of the community represents an opportunity for using CSR to a company‟s
advantage, again providing that the otherwise strictly altruistic nature of the
organization is not lost on the company‟s customer base. Designing and implementing
strategic CSR, can eventually lead through the reorganization of supplier
relationships, material flows and production methods to more efficient internal
processes. Thus, reducing environmental impacts during production can lead to
innovating and developing new processes, viewing „„waste‟‟ as a potentially saleable
by-product, and making existing products more attractive to more concerned
customers.
Socially responsible business conduct, therefore, calls for innovation to reap the
benefits of proactive action towards stakeholders and society at large. Indeed, in order
to further foster product innovation, firms should adopt formalized CSR practices and
establish procedures and tools. Moving towards strategic CSR (Porter and Kramer,
2006), they clearly identify their stakeholders and are focused on that external
visibility, “saying what they do” in formal documents where their CSR practices are
well described (Bocquet et al., 2011). Such a business model though requires that sets
of policies need to be developed in order to assist firms to engage in socially
responsible ways. With this in mind, our proposition for Greek companies in
vigorously confronting the economic crisis is to embrace CSR from a strategic
perspective, something that will enhance their innovation potential.
Proposition 2: Investing in strategic CSR, Greek firms can leverage their innovation
dynamics.
5.3 Enhancing export performance through CSR
Chapple and Moon (2005) support that the very nature of internationalization induces
firms to engage in CSR for two basic reasons. First, because exporters need to
entrench their reputation as good citizens in the eyes of host populations and, second,
as a response to the new global governance system of international organisations (e.g.
the Global Reporting Initiative, the Organization for Economic Cooperation and
Development and the United Nations Global Compact) and other corporate
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„watchdogs‟ and international constituents with strong public-interest agenda (i.e.
asset management firms and NGOs) that promote responsible business behavior.
Furthermore, a growing number of consumers worldwide is increasingly aware of the
implications of their purchasing decisions and consequently demand products that
demonstrate sound environmental and social standards. For instance, consumers now
have the opportunity to take direct action to contribute to the reduction of greenhouse
gas emissions by purchasing energy-efficient appliances or, likewise, through his/hers
purchasing behavior can help producers in developing countries make better trading
conditions or to abolish forced and child labor.
In this regard, effective product and services responsibility assumes that issues such
as customers‟ health and safety, product labelling, ethical marketing-advertising and
customer privacy are intimately entwined. Strategic CSR seeks to create competitive
advantages by positioning a firm‟s products in the minds of its customers by building
a reputation as environmentally and/or socially responsible (Boehe and Cruz, 2010).
Designing and implementing a „total responsibility management‟ approach (Waddock
and Bodwell, 2007), where issues of stakeholder engagement combined with „best
practices‟ adoption - under the formulation of a core CSR strategy, can potentially
contribute towards the internationalization of domestic products and services. Strike
et al (2006) note the strong reputation of environmentally and socially responsible
firm, with the various reputational resources to be crucial in the organization‟s
relationship with its stakeholders (Coviello and Munro, 1997). Given that the notion
of internationalization has been defined as an engagement in networks of
interconnected business relationships with clients and suppliers (Johanson and
Vahlne, 2003), it has been argued that CSR-based reputation can prove important for
developing and strengthening international network relationships and eventually
facilitate future export success (Boehe et al., 2010).
A company that promotes a „CSR-supported export strategy‟ (Boehe et al., 2010) can
differentiate itself from the competitors and gain higher credibility. Such credibility is
translated in reputational gains and a transition of the company‟s market orientation
beyond the domestic borders (Knight and Kim, 2009). Boehe et al. (2010) refer to the
discrimination of non-native export ventures on institutional grounds (i.e.
preconceptions, ethnocentric and political reasons) related to social and/or
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environmental dumping and stress that these accusations can be compensated by
CSR-based reputation building at the firm level. The same authors further support that
product-level CSR reputational resource (defined by the reputation attributed on
product differentiation employing CSR-related product features) and organizationallevel CSR reputational resources (which strengthen customers‟ loyalty, advocacy and
brand identification) are especially relevant to understand relative competitive
advantages, as difficult to imitate intangible assets.
From the perspective of market apprehension, export companies can utilize the
feedback they receive from foreign markets and obtain essential CSR-related
knowledge on how to transform and readjust the production processes and other
operations. Again, Boehe et al. provide a compelling example to outline this
mechanism:
“...firms that have not implemented any CSR-related strategies may face
disadvantages in some international markets and consequently have lower (or
negative) profit rates than those enjoyed by their competitors, especially in markets
characterized by strong rivalry and customer bargaining power. Seeking to reverse
their negative performance, these firms may observe their competitors, analyze their
products or talk to international clients or consultants to understand why they are
outperformed by their competition. Having learned their lessons, they may introduce
products with CSR characteristics and related product and process improvements to
enhance their performance in international markets”.
(Boehe et al, 2010: p.9)
With this in mind, our final proposition is the following:
Proposition 3: Strategic CSR is expected to have a mediating effect on the export
performance of Greek firms‟.
6. Concluding remarks
The very nature of modern business activity, regardless of firms‟ nationality, calls for
an increase in CSR. The crisis itself was shaped around the lack of social
responsibility and in favor of greed for excessive profits. However, it is managerial
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acumen, creativity and insight three essential component that will identify the value of
responsible business behavior and transform current business practices to more viable,
sustainable ones. Adopting a socially responsible business vision can result in winwin opportunities and mutually beneficial outcomes for the company and society (i.e.
sustainable development).
The propositions set forth in this paper are amenable to empirical operationalization.
The formulation of testable hypotheses concerning the mediating effect socially
responsible business behavior can have on the business sector of countries facing
unsustainable public debt and high current account deficits would be the next logical
step in articulating where CSR and the fiscal/debt crisis intersect. We realize that for
these and other related questions to be addressed, comparative research, regression
analysis, cluster analysis, case studies, among other methodological instruments, will
be necessary.
While time will only tell how the Greek case will evolve, the role of the government
is decisive in fostering strategic CSR to the domestic business community. Setting
meaningful CSR standards equally reinforcing to legislation, capacity building for
business associations to meet and audit CSR standards, developing incentives and
rewards for compliance to socially responsible business practices are few aspects of
the mediating role pertinent governmental bodies can play. The 110bn € bailout from
the EU, co-sponsored by the IMF, and accompanied with a strict set of structural
adjustment reforms, may solve the current fiscal and debt crisis. Still, the country
needs to stand on its own feet and, in this context, redefine current productionbusiness models and development plans.
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Ξαλζάθεο Γεώξγηνο, ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ
ΕΧΖ. ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ απμαλφκελε επαηζζεηνπνίεζε ηεο αλζξσπφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηνλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απν ηελ παξαγσγή
αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζπλερψο απμάλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο κεζφδνπο, νη
νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην
πεξηβάιινλ. Ζ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (Life Cycle Assesment) είλαη κηα κέζνδν
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην Γηεζλέο Πξφηππν 1404014044.
Ζ ζπγθεθξηκκέλε κειέηε παξνπζηάδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κίαο ηππηθήο
θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα. Σν ππν κειέηε ζχζηεκα πεξηιακβάλεη φιν ηνλ θχθιν δσήο
ηνπ θηηξίνπ: παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θαηαζθεπή θηηξίνπ, ρξήζε, ζπληήξεζε,
θαηεδάθηζε. Καηά ηελ παξαπάλσ κειέηε ρξεζηκνπννείηαη ην πξφγξακκα GaBi, ε
βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δεδνκέλα απν ηελ βηβιηνγξαθία φπνπ
θξίλεηαη απαξαίηεην.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ νηη ε θάζε ηεο ρξήζεσο είλαη απηή κε ηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Αθνινπζεί ε θάζε ηεο θαηαζθεπήο, ελψ
νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν δσήο ε θάζε ηεο θαηεδάθηζεο. Ωο πιηθά κε ηηο κεγαιχηεξεο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πξνθχπηνπλ ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηα ηνχβια, ηα
νπνία είλαη θαη ηα πιηθά κε ην κεγαιπηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο κάδαο.
Γεδνκέλα γηα νηθνδνκηθά πιηθά απν ηνλ Διιεληθφ ρψξν θαη απν Διιεληθέο
επηρεηξήζεηο είλαη απαξαηηεηα γηα δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ (LCI, LCIA). Ζ
εθαξκνγή ηεο ζε θηίξηα απν κεηαιιηθφ θέξνληα νξγαληζκφ ή εμσηεξηθφ θέιπθνο
θαη εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά ηα νπνία δελ απνηεινχληαη απν ηνχβια είλαη ζέκαηα
πξνο πεξαηηέξσ κειέηε.
Λέμεηο- θιεηδηά : Αεηθφξνο Αλάπηπμε, Βηψζηκε Αλάπηπμε, Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο,
πεξηβαιινληηθνί ξχπνη, Κηίξηα.
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ABSTRACT
Humankind has no chance to survive on this planet unless a sustainable development is
achieved; sustainability has to be established at all levels. Men have to focus to the
relative modest aspect of products, including processes, but not without the economy and
social justice. Life Cycle Assessment (LCA) (or Analysis) is a method, which
quantifies the environmental impacts associated with the delivery of a particular service
or product. LCA is the only internationally standarised environmental assessment
method.(ISO 14040-44(2006) and ISO 14040-43(1997-2000).
This study provides an estimate of the environmental impacts of a typical dwelling
building in Greece, using software Gabi. The system studied included the entire
life cycle of the building, including manufacturing of building materials,
construction, operation, maintenance, and demolition. The data used are based on the
author‟s experience and literature review.
The results showed that the use (and especially operation phase) contributed most
to the building's environmental impacts. Emissions for the impact categories
considered (global warming potential) at the operation phase also constituted the
largest percentage of all releases to the atmosphere. At the manufacturing phase,
steel reinforcement concrete is the most significant material in terms of quantity, and
also for their associated environmental impacts. Life cycle distribution of
environmental impacts is concentrated in the operational stage of the building. This
is because of the strong relationship between the energy requirement and the
operating of the building.
Further studies with more detailed, reliable, and specific inventories for building
materials, usage end-of-life scenarios are recommended. Also a focus on energy
consumption seems worthwhile in terms of effectiveness.
Also the adequate combination of energy supplies, which leads to reduced
environmental impacts and the use of efficient energies have to examine.
Additional to its significance, studies are required the potential for the supporting
structure underlining the effectiveness of a structural approach (including the
material of the supporting system, for example, concrete, steel, stone or wood).
eywords: Sustainability, LCA, impact assessment. Buildings
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ „Αεηθφξνο Αλάπηπμε‟ (sustainability development) ζεσξείηαη σο ν θχξηνο ζηφρνο
γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ είδνπο. Έλαο αληηπξνζσπεπηηθφο
νξηζκφο ηεο είλαη ν παξαθάησ «Αεηθφξνο Αλάπηπμε είλαη ε αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί
ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα ππνλνκεχεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ επφκελσλ
γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο». (WORLD COMMISSION ON
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. 1987- OUR COMMON FUTURE)
Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ θπξίαξρν ξφιν σο πξνο
ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Θεσξψληαο ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο ζπλέπεηεο, είλαη πξνθαλέο φηη ηα θηίξηα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο
Αεηθφξνπ Αλάπηπμε ησλ πφιεσλ. ηα πιαίζην απηφ, κία λέα πξνζέγγηζε ζηηο
θαηαζθεπέο ζα πξέπεη εθαξκνζηεί, ε νπνία ζα κεηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο θαη ζα πξνζηαηεχζεη ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο θαη λεξνχ.
Ζ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (Life Cycle Assessment, LCA) είλαη κία κέζνδνο, ε
νπνία πνζνηηθνπνηεί ηεο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη
κε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ή πξντφληα, αθνινπζψληαο κηα πνξεία απφ ηελ
γέλλεζε έσο ην ηέινο ηεο δσήο (cradle to grave). H αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηνλ
ππνινγηζκφ θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο, ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
πιηθψλ θαζψο θαη ησλ απνβιήησλ πνπ απειεπζεξψλνληαη ζην πεξηβάιινλ. ηελ
ζπλέρεηα εθηηκψληαη θαη νκαδνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ ρξήζε ελέξγεηαο,
πιηθψλ θαη απνβιήησλ. Ζ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο είλαη ε κφλε δηεζλψο
πηζηνπνηεκέλε κέζνδνο εθηίκεζεο πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ, ζχκθσλα
κε ηα Γηεζλή πξφηππα 14040-43(1997-2000) θαη ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπο 1404044(2006).
ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ο φξνο „Αεηθφξνο Αλάπηπμε‟ (sustainability development) πξσηνεκθαλίζζεθε ζην
Παγθφζκην πλέδξην Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο ην 1987. χκθσλα κε ηνλ
Ortiz (2009) ε „Αεηθφξνο Αλάπηπμε‟ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ ζε έλα πγεηέο
πεξηβάιινλ, βειηηψλνληαο ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο
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ζπλζήθεο απηνχ γηα ηψξα θαη γηα ην κέιινλ. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί
σο ε δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίαο, ησλ
ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ θπβεξλήζεσλ. Σα Ζλσκέλα Έζλε
ηελ ραξαθηήξηζαλ σο θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηεο Αλζξσπφηεηαο γηα ηνλ 21 ν αηψλα
ζην πλέδξην ηνπ 1992 ζην Ρίν Νηεηδαλέηξν.
Ο φξνο „Αεηθφξνο Καηαζθεπή‟ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ραξαθηεξίζεη κία θαηαζθεπή
ε νπνία έρεη ζρεδηαζζεί, θαηαζθεπαζζεί, ιεηηνπξγεί θαη φηαλ θζάζεη ην ηέινο ηεο
δσήο ηεο ζα απνζπλαξκνινγεζεί έρνληαο ιάβεη ππφςε πεξηβαιινληνινγηθά
θξηηήξηα.
Ζ „Αεηθφξνο Αλάπηπμε‟ είλαη πξνθαλψο ζπλδεδεκέλε κε ζέκαηα φπσο αλέρεηα,
ηζφηεηα, πεξηβαιινληνινγηθή πνηφηεηα, αζθάιεηα, πιεζπζκηαθφο έιεγρνο θαη άιια.
Ζ „Αεηθφξνο Αλάπηπμε‟ σο έλλνηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη έρεη ηηο εμήο ηξεηο
παξακέηξνπο – ππνζχλνια: πεξηβαιινληνινγηθή - νηθνλνκηθή - θνηλσληθή. Απηέο νη
παξακέηξνπο ηεο είλαη γλσζηέο σο ζπληζηψζεο - δηαζηάζεηο (pillars - dimensions)
ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Μία γλσζηή έθθξαζε- πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ φξσλ
(3p model) είλαη ην κνληέιν Άλζξσπνη (ην νπνίν εθθξάδεη ηελ θνηλσληθή
ζπληζηψζα), Πιαλήηεο (ην νπνίν εθθξάδεη ηελ πεξηβαιινληνινγηθή ζπληζηψζα),
Κέξδνο (ην νπνίν εθθξάδεη ηελ νηθνλνκηθή ζπληζηψζα). Καηά ην πλέδξην
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ην 2002 ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, ν φξνο Κέξδνο άιιαμε ζε
Δπδνθίκεζε, δίλνληαο έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νηθνλνκηθή δηάζηαζε δελ
απνηειείηαη κφλν απφ ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο.
Καηά ηνλ Κloepffer (2008), o πξνζδηνξηζκφο ηνπ Κχθινπ Εσήο (Life Cycle
Sustainability Assessment) είλαη ε έλσζε ησλ ηξηψλ παξαθάησ ππνζπλφισλ:


LCA (Life Cycle Assessment) ε πξναλαθεξζείζα Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (θαηά

ΗSO 14000)


LCC (Life Cycle Costing), ε Αλάιπζε Κφζηνπο Κχθινπ Εσήο



SLCA, ε θνηλσληθή ζπληζηψζα ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο

Γειαδή ηζρχεη:
SLCA= LCA + LCC+ SLCA
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Πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε παξαπάλσ ζρέζε είλαη ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα
ηηο ηξεηο παξαπάλσ ζπληζηψζεο λα είλαη ζηαζεξά.
Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (Life Cycle Assessment)
Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (θαηά ISO) είλαη: ε ζπγθέληξσζε θαη ν ππνινγηζκφο ησλ
εηζξνψλ, εθξνψλ θαη ησλ πεξηβαληνιινγηθψλ επηπηψζεσλ ελφο παξαγσγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. Με ηνλ φξν θχθινο δσήο
(θαηά ISO) νξίδνληαη ηα ζπλερή θαη αιιεινεπηδξνχκελα ζηάδηα ελφο παξαγσγηθνχ
ζπζηήκαηνο απφ ηελ ζπιινγή ή ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ πιψλ έσο ηελ ηειηθή
απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Αλάιπζε Κφζηνπο Κχθινπ Εσήο (Life Cycle Costing)
H Αλάιπζε Κφζηνπο Κχθινπ Εσήο δίλεη κηα πνηνηηθή εηθφλα ηνπ θφζηνπο ελφο
θηηξίνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαηά
ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ελφο θηηξίνπ. Δίλαη
κία κέζνδνο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εμειίρζεθε γξήγνξα, ζηεξηδφκελε ζην νηθνλνκηθφ ηεο
ππφβαζξν. Σν θχξην πξφβιεκά ηεο (Steen, 2005) είλαη ε εχξεζε θαη ν ππνινγηζκφο
ησλ αμηψλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ κέζνδν. Σν πξψην βηβιίν ζρεηηθά κε ηελ
Αλάιπζε ηνπ Κφζηνπο Κχθινπ Εσήο εκθαλίζζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980. Λφγσ ηεο κε χπαξμεο θάπνηνπ πξνηχπνπ, ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ Κφζηνπο Κχθινπ Εσήο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ είλαη
έλα θφζηνο αλά ιεηηνπξγηθή κνλάδα, ην νπνίν εθθξάδεηαη ππφ ηελ κνξθή γλσζηνχ
λνκίζκαηνο. Ζ Αλάιπζε Κφζηνπο Κχθινπ Εσήο είλαη δηαθνξεηηθή απφ κία
παξαδνζηαθή νηθνλνκηθή (ινγηζηηθή) αλάιπζε θαη είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, ην
νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ ή φρη κε ηελ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο
(LCA).
Κνηλσληθή πληζηψζα Κχθινπ Εσήο (Social Life Cycle Assessment)
Δάλ θαη ε ηδέα ηεο ηξίηεο ζπληζηψζαο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο δελ είλαη θάηη λέν,
ε αλάπηπμε απηήο είλαη ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην. Πνιιά θαη ζεκειηψδε εξσηήκαηα
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ζρεηηθά δελ έρνπλ νξηζζεί θαη απαληεζεί αθφκα. Έλα ζεκειηψδε εξψηεκα είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο θαη ν ππνινγηζκφο ησλ επηξξνψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ κέζνδν.
ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ ΣΑ ΚΣΗΡΗΑ
Ο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο θαηαλαιψλεη πεξίπνπ ην 40% ησλ πιηθψλ ηεο παγθφζκηαο
νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγεί ην 40-50% ησλ αεξίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ φμηλε βξνρή. Μία κέζνδνο πνπ αλαθέξεηαη ζε φιν ηνλ θχθιν
δσήο είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ νηθνδνκηθψλ πξντφλησλ. Μία πιήξεο κειέηε ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εμφξπμε ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ
δηαλνκή ηνπο, ηελ ζπζθεπαζία ηνπο, ηελ θαηαλάισζε-ρξήζε ηνπο, φπσο θαη ηελ
θαηάιεμε ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο (θαηαζηξνθή, αλαθχθισζε, απνζπλαξκνιφγεζε).
Ζ κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο (LCA) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ εξγαιείν.
ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, εκθαλίζζεθαλ πνιιά ππνινγηζηηθά εξγαιεία, γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο (LCA), ηα νπνία δηαηξνχληαη ζε
δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:
Α. Γεληθήο Φχζεσο ππνινγηζηηθά εξγαιεία
Β. Τπνινγηζηηθά εξγαιεία γηα ρξήζε εηδηθά ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα.
ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρεη ζχγθξηζε θαη πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ εξγαιείσλ απφ
πνιινχο ζπγγξαθείο. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλνη απφ απηνχο: Zabalza Bribian
et al. (2009), Ortiz et al. (2009b), Haapio and Viitaniemi (2008), Lee et al.
(2009). Καη ηα δχν είδε πξνγξακκάησλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα, έρνληαο ην
θαζέλα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Σα γεληθήο θχζεσο έρνπλ
έλα κεγάιν θάζκα εθαξκνγψλ αιιά απαηηνχλ πεξηζζφηεξε γλψζε, ελψ απηά πνπ
αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε θηίξηα είλαη απινχζηεξα ζηελ εθαξκνγή ηνπο, αιιά
έρνπλ πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο θαη δπλαηφηεηα επεκβάζεσο ζηηο
παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Πνιινί εξεπλεηέο επίζεο (Blengini, 2010) δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο
ππνινγηζηηθά εξγαιεία γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά
νξηζκέλνη απφ απηνχο: (Scheuer et al. 2003; Chen et al. 2001; Mithraratne and Vale
2004; Cither|et and Defaux 2007; Huberman and Pearlmutter 2008; Dewulf et al.
2009; Peuportier 2001; Zabalza Bribian et al. 2009; Kofoworola and Gheewala
2008; Erlandsson and Levin 2005; Gerilla et al. 2007).
Σα δχν πην γλσζηά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ παξαπάλσ ππνινγηζηηθψλ
εξγαιείσλ είλαη απηά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα


Αthena Institute (Σrusty 2000)



IEA Annex 31 (2001)

To Αthena Institute παξνπζίαζε ην 2000 έλα ζχζηεκα θαηάηαμεο, ην νπνίν
πεξηιάκβαλε ηξία επίπεδα, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IEA Annex
31, ην 2001, δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα θαηάηαμεο ην νπνίν πεξηιάκβαλε πέληε
επίπεδα.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο
(LCA), ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα έρεη κεγαιψζεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Μεηαμχ 1998 θαη 2001, δεκνζηεχηεθαλ ηα πξψηα αμηφινγα άξζξα. (Blanchard and
Reppe, 1998 – Thormark, 2001 - Adalberth et al., 2001).
Απφ ηφηε θαη κεηά, νη κειέηεο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζε δχν ηνκείο:


Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε κεκνλσκέλα δνκηθά ζηνηρεία



Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε φιν ην θηίξην σο κηα νληφηεηα.

Α. Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε κεκνλσκέλα δνκηθά ζηνηρεία.
Αξθεηέο κειέηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο (LCA) έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζε κεκνλσκέλα δνκηθά
ζηνηρεία. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο κειέηεο
Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο.
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Ο Αsif (2005) κειέηεζε νθηψ θχξηα δνκηθά πιηθά κίαο θαηνηθίαο ζηελ θσηία. Ζ
κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πιηθά ηα νπνία πεξηθιείνπλ ηελ πεξηζζφηεξε
ελέξγεηα (ελέξγεηα παξαγσγήο ηνπο) είλαη ην ζθπξφδεκα (61%) ελψ αθνινπζνχλ ηα
ηνχβια . Δπίζεο ην ζθπξφδεκα είλαη ην πιηθφ ην νπνίν επζχλεηαη (θαηά 99%) γηα ην
ζπλνιηθφ CO2 .
Οη Erlandsson and Levin (2005) παξνπζίαζαλ κία κειέηε ζρεηηθά κε αλαθπθιψζηκα
πιηθά, ελσ Ο Sun (2003) παξνπζίαζε κία απινπνηεκέλε κέζνδν ζρεηηθά κε ηελ
εθηίκεζε ηνλ πεξηβαιινληνινγηθψλ θνξηίσλ ε νπνία ζρεηίδνληαλ ηελ επηινγή ησλ
πιηθψλ ηα νπνία απνηεινχλ ην ηειηθφ πξντφλ.
Οη Nie and Zuo (2003) δηεξεχλεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε λέσλ
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ελψ Ο Koroneos έθαλε έξεπλεο ζρεηηθά κε δνκηθά πιηθά ηα νπνία
παξάγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, φπσο ηνχβια, επηρξίζκαηα (2006) θαη
ηζηκέλην (2009).
Β. Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε φιν ην θηίξην σο κηα νληφηεηα.
Όηαλ ε κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο εθαξκφδεηαη ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο
ελφο

θηηξίνπ,

δηακνξθψλνληαη

νη

παξαθάησ

ππνθαηεγνξίεο

αλάινγα

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηνπ πξνο εμέηαζε έξγνπ:


Καηνηθίεο



Δκπνξηθά Κηίξηα θαη



Άιιεο θαηαζθεπέο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ

Η. Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο ζε θαηνηθίεο.
Μία απφ ηηο πξψηεο κειέηεο ζε θαηαζθεπέο ήηαλ απηή ηνπ Adalberth (2001),
ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ λα ππνινγίζεη ηνλ θχθιν δσήο ηεζζάξσλ θαηνηθηψλ ζηελ
νπεδία νη νπνίεο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηαθνξεηηθά δνκηθά πιηθά.
Ο Peuportier (2001) ζπλέθξηλε ηξεηο ηχπνπο θηηξίσλ κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηα
νπνία θαηαζθεπαζηήθαλ ζηελ Γαιιία. Οη παξάκεηξνη ηεο αλάιπζεο ήηαλ ε επηινγή
πιηθψλ, ν ηχπνο ζέξκαλζεο θαη ε απφζηαζε κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ.
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Ο Jian (2003) εθάξκνζε ηελ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο έξγνπ ζε
κία αζηηθή πεξηνρή ζηελ πεξηνρή District of Hyogoηεο Ηαπσλίαο, ππνινγίδνληαο ηα
πεξηβαληνινγηθά θνξηία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο
ζπληήξεζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
Ζ κέζνδνο επίζεο εθαξκφζζεθε ζε πνιπθαηνηθία ζηελ Βαξθειψλε, Ηζπαλία, κε
ζθνπφ λα ππνινγηζζνχλ ηα πεξηβαιινληνινγηθά θνξηία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο (Ortiz, 2010). Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα
εθαξκνζζνχλ θξηηήξηα γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ
ζηελ ιήςε θαηάιιεισλ απνθάζεσλ ζηελ ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή.
Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο (Ortiz, 2009), εθαξκφδνληαο ηελ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο,
έθαλε ζχγθξηζε δχν θαηνηθηψλ, κία ζηελ Ηζπαλία θαη κία ζηελ Κνινκβία. Ο ζηφρνο
ηεο κειέηεο ήηαλ λα ππνινγηζζνχλ ηα πεξηβαιινληνινγηθά θνξηία θαη λα γίλεη
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ θηηξίνπ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο
δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο
ηερλνινγίαο. Δπίζεο παξάγνληεο, φπσο δηαζεζηκφηεηα θαη ηηκέο πιηθψλ, εηζφδεκα
θαηνίθσλ ρψξαο, βηνηηθφ επίπεδν, θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ιανχ
επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο.
Ο Verbeeck (2010) παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ έθαλε ζε ηέζζεξεηο
ηππηθέο θαηνηθίεο ζην Βέιγην. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηελ ζρεηηθά κηθξή
ζπκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο ε νπνία θαηαλαιψλεηαη θαηά ηελ παξαγσγή ησλ
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ζε ζρέζε κε απηή πνπ θαηαλαιψλεηαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπ
θηηξίνπ, ζην ηειηθφ ζχλνιν ησλ πεξηβαληνινγηθψλ ξχπσλ ηα νπνία επηβαξχλνπλ ην
πεξηβάιινλ.
ΗΗ. Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο ζε Δκπνξηθά Κηίξηα.
Ζ πξψηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζε Δκπνξηθά θηίξηα έγηλε ην 2003. Ο
Junnila (2004) κειέηεζε έλα θηίξην γξαθείσλ έθηαζεο 24000 m2, θαηαιήγνληαο
ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πνζφ ηεο θαηαλαινχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη απηφ
πνπ πξνθαιεί ηελ κεγαιχηεξε πεξηβαιινληνινγηθή επηβάξπλζε.
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Ο Scheuer (2003) εθάξκνζε ηελ κέζνδν ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ ζπγθξφηεκα θηηξίσλ, κε
ζπλνιηθή επηθάλεηα 7300 m2. Καηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ε θαηαλάισζε έθζαζε ην
97,7% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ.
Ο Kνξσλαίνο (2007) κειέηεζε έλα θηίξην γξαθείσλ ζηελ Αζήλα, θαηά ηελ θάζε ηεο
θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο. Οη εθπνκπέο θαηά ηελ θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θηηξίνπ έθζαζαλ ην 91,94% ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηβαληνιινγηθνχ θνξηίνπ. Ζ Αχμεζε
ηεο Θεξκνθξαζίαο (Global Warming Potential) είλαη ε θαηεγνξία πεξηβαληνιινγηθνχ
θφξηνπ κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή (83,53% ζηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο θαη
78,35% θαηά ηελ ρξήζε).
Έλα ηππηθφ εκπνξηθφ θηίξην κειεηήζεθε ζηελ Σατιάλδε (Kofoworola, 2008), θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ φινπ θχθινπ δσήο ηνπ (εμφξπμε - παξαγσγή πξψησλ πιψλ,
θαηαζθεπή, ρξήζε, ηέινο δσήο θηηξίνπ). Ο ράιπβαο θαη ην ζθπξφδεκα είλαη ηα δχν
πιηθά κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλνιηθή κάδα ηνπ θηηξίνπ,
αιιά θαη ζην ζπλνιηθφ πεξηβαληνιινγηθφ θφξην θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο.
ηελ θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (θπξίσο ειεθηξηθήο) είρε ην
κεγαιχηεξν ιφγν ζπκκεηνρήο ζηελ δεκηνπξγία ηνπ πεξηβαληνιινγηθνχ θφξηνπ.
Ζ κέζνδνο έρεη εθαξκνζζεί θαη γηα ηελ ζχγθξηζε θηηξίσλ, ησλ νπνίσλ ν θέξνληαο
νξγαληζκφο απνηειείηαη απφ ζθπξφδεκα ή δνκηθφ ράιπβα, θαηαιήγνληαο ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα θηίξηα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ζθπξφδεκα ηειηθά (αλ θαη θαηά
ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν πεξηβαληνιινγηθφ θφξην)
δίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα.
ΗΗΗ. Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο ζε θαηαζθεπέο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ
Ζ κέζνδνο έρεη εθαξκνζζεί θαη ζε άιιεο θαηαζθεπέο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Οη
θπξηφηεξεο είλαη απηέο ηεο θαηαζθεπήο απηνθηλεηνδξφκσλ, φπσο απηέο ησλ
Birgisdottir (2006) θαη Mroueh (2001).
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ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ Δ ΜΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο (Goal and Scope)
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαζθεπή κηαο ηππηθήο δηψξνθεο θαηνηθίαο
ζηελ Διιάδα. Σν ρήκα Η δείρλεη ηηο θαηφςεηο ησλ δχν νξφθσλ ηνπ πξνο κειέηε
θηηξίνπ, ελψ ν Πίλαθαο 1 πεξηγξάθεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ. Ο
θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ελψ νη
εμσηεξηθνί θαη δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη είλαη απφ ηνχβια.

ρήκα Η: Καηφςεηο θηηξίνπ
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Πίλαθαο 1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ
Φαξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ

Specifications

Δπίπεδα /Όξνθνη

Ηζφγεην θαη Α΄ φξνθνο

Ύςνο νξφθσλ

3.0 m

Υξφλνο Εσήο

80 ρξφληα

πλνιηθή επηθάλεηα

175 η.κ.

Δίδνο θαηαζθεπήο

Φνξέαο νπι. θπξ/ηνο

Δμ. Πεξίβιεκα

Σνχβια

Θεκειίσζε

Οπι. θπξ/κα

Δο. ηνίρνη

Σνχβια

Παηψκαηα

Πιάθεο Οπι. θπξ/καηνο

Οξνθή

Δπίπεδε πιάθα απν νπι. θπξ/κα

Όξηα ζπζηήκαηνο (System boundaries)
Σν ππφ κειέηε ζχζηεκα πεξηιακβάλεη φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θηηξίνπ.
πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο:
• Παξαγσγή

νηθνδνκηθψλ

πξντφλησλ

θαη

θαηαζθεπή

θηηξίνπ

(Φάζε

θαηαζθεπήο)
• Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε (Φάζε ρξήζεσο) θαη
• Καηεδάθηζε – Απνζπλαξκνιφγεζε (Σέινο Εσήο Κηηξίνπ).
Λεηηνπξγηθή Μνλάδα (Functional unit)
H Λεηηνπξγηθή κνλάδα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο
θαη παξέρεη κία αλαθνξά ηφζν γηα ηα εηζαγφκελα ζηνηρεία φζν θαη γηα ηα
απνηειέζκαηα, επηηξέπνληαο ηελ ζχγθξηζε ζπζηεκάησλ. Ο θαζνξηζκφο κηαο
ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο είλαη δχζθνινο, γηαηί απηή πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκε
ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Ζ
ιεηηνπξγηθή κνλάδα πνπ επηιέρζεθε γηα απηή ηελ κειέηε είλαη ε ηππηθή δηψξνθε
θαηνηθία ζηελ Διιάδα. Σν ππφ κειέηε θηίξην ςχρεηαη θαη ζεξκαίλεηαη κε ηελ
ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
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Καηαγξαθή Γενκέλσλ ( Life Cycle Inventory Analysis)
H θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (δεκηνπξγία LCI) πεξηιακβάλεη:


πιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε θάζε δηεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία αθνξά

ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο απηνχ ζε κάδα θαη ελέξγεηα,


φπσο θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζην πεξηβάιινλ (αέξαο, λεξφ,

γε).
ε απηφ ηα ζηάδην αλαγλσξίδνληαη θαη πνζνηηθνπνηνχληαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη,
νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο επίζεο θαη νη πεξηβαιινληνινγηθέο
επηπηψζεηο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. Ζ θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ θαη ηα
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ βαζίζζεθε
ζηελ εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα σο κειεηεηή Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Ζ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο βαζίζζεθε ζηελ βηβιηνγξαθία.
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ κνληέινπ είλαη αλαγθαία ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα θάζε
δηεξγαζία πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν
ζχλνιν ησλ επηκέξνπο δηεξγαζηψλ νινθιεξψλνπλ ην φιν ζχζηεκα.
Πνιιέο βάζεηο δεδνκέλσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δίλνληαο ηηκέο γηα εθπνκπέο ξχπσλ
θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ δηεξγαζηψλ. Αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο
πην γλσζηέο: ε νπεδηθή SPINE@CPM database (CPM, 2007), ε γεξκαληθή PROBAS
database (UBA, 2007), ε ηαπσληθή JEMAI database (JEMAI, 2007; Narita et al., 2004), ε
Ακεξηθαληθή US NREL database (NREL, 2004), ε απζηξαιηαλή LCI database (RMIT,
2007), ε Διβεηηθή database (Ecoinvent, 2007) θαη ε Δπξσπατθή Life Cycle Database
(ELCD) (European Commission, 2007a).
Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κειέηεο είλαη απηή πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα GaBi, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηνηθίαο.
Αλάιπζε Δπηπηψζεσλ Κχθινπ Εσήο
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ηελ θάζε απηή (Life Cycle Impact Assessment, LCIA) πξνζδηνξίδεηαη ε ηαπηφηεηα θαη
εθηηκάηαη ην κέγεζνο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ πνπ
πξνζδηνξίζζεθαλ πξνεγνπκέλσο.
Ζ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα:
Δπηινγή κεζφδνπ θαηεγνξηνπνίεζεο (impact categories)


Σαμηλφκεζε (classification)



Υαξαθηεξηζκφο (characterization).

Σν ζηάδην ηεο Καλνληθνπνίεζεο (Normalization), Οκαδνπνίεζεο (Grouping) θαη
ηάζκηζεο (Weighting) είλαη πξναηξεηηθά ζηάδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ.
Ζ ηαμηλφκεζε (Classification) ηεο θαηαγξαθήο Γεδνκέλσλ (LCI results) (koroneos,
2007) πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ, ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ
πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε επηιεγκέλεο εηδηθέο θαηεγνξίεο. Καηά ηελ Σαμηλφκεζε
(Classification) ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Καηαγξαθήο
Γεδνκέλσλ θαηαηάζζνληαη κε θξηηήξην ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ πνπ
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζε θάζε θαηεγνξία αληηζηνηρνχλ
νη πνζφηεηεο ελφο ζπλφινπ εθπνκπψλ, ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα θάπνηα νπζία λα
πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ.
Καηά ην ζηάδην ηνπ Υαξαθηεξηζκνχ (characterization) νη πνζφηεηεο ησλ εθπνκπψλ
θάζε

θαηεγνξίαο

πνιιαπιαζηάδνληαη

κε

ηνπο

αληίζηνηρνπο

ζπληειεζηέο

ραξαθηεξηζκνχ (πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην κνληέιν ραξαθηεξηζκνχ), ψζηε λα
αλαρζνχλ ζε ηζνδχλακεο πνζφηεηεο ηεο έλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δείθηε ηεο
επίπησζεο.

Οη

ζπληειεζηέο

ραξαθηεξηζκνχ

(characterization

factors)

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ. Ωο
γλσζηά κνληέια πξνζδηνξηζκνχ αλαθέξνληαη ηα: CML (Leiden University),
EDIP 97 & EDIP 2003, IMPACT 2002, Ecoindicator 99. Οη πνζφηεηεο απηέο
αζξνίδνληαη,

ψζηε

θάζε

θαηεγνξία

πεξηβαιινληηθήο

επίπησζεο

λα

πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα κφλν κέγεζνο ηζνδχλακεο πνζφηεηαο κηαο έλσζεο. Π.ρ. γηα
ηελ θαηεγνξία επίπησζεο ηεο Θέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (GWP- Global Warming
Potential) ην απνηέιεζκα εθθξάδεηαη ζε ηζνδχλακε κάδα CO2 [kg CO2 eq], ζε
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ρξνληθφ νξίδνληα 100 ή 500 εηψλ. Σν απνηέιεζκα GWP100 =50, κεηαθξάδεηαη σο 1
Krg ηεο νπζίαο, έρεη ηελ ίδηα επίπησζε αιιαγήο θιίκαηνο κε απηή πνπ έρνπλ 50
Krg δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζε ρξνληθφ νξίδνληα 100 εηψλ.
ην ISO 14042 [4] νξίδεηαη ε θαλνληθνπνίεζε (Normalization), σο «ππνινγηζκφο ηεο
ζεκαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ ζε ζρέζε κε κηα πιεξνθνξία
αλαθνξάο», ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε θάπνηα θνηλσλία, έλα άηνκν, ή άιιν
ζχζηεκα, φπσο ε ηθαλνπνίεζε ζπλζεθψλ πξνο επίηεπμε ζπκθσλεκέλνπ ζηφρνπ. Ο
θχξηνο ζθνπφο ηεο θαλνληθνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ ησλ
θαηεγνξηψλ είλαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία θαη ην κέγεζνο ησλ
απνηειεζκάησλ γηα θάζε ζχζηεκα πξντφληνο πνπ εμεηάδεηαη. Ζ θαλνληθνπνίεζε
ζπλίζηαηαη λα γίλεηαη ζε θάζε ΑΚΕ δηφηη κπνξεί αθφκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
έιεγρν ηπρφλ αληηθάζεσλ, γηα παξνρή θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζρεηηθή
ζπνπδαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ ησλ θαηεγνξηψλ.
Ζ νκαδνπνίεζε (Grouping) είλαη κηα πνηνηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ηεξάξρεζε ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο
επηπηψζεσλ. Ζ νκαδνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα επξεία ηαμηλφκεζε –
ηεξάξρεζε ησλ θαηεγνξηψλ αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηνπο. Μηα ηέηνηα ηαμηλφκεζε
ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη σο πξνο ηελ βαξχηεηα ησλ θαηεγνξηψλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ.
Ζ ζηάζκηζε (Weighting) αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε αξηζκεηηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ
βαζίδνληαη ζε αμηαθέο επηινγέο. Ζ ζηάζκηζε εμππεξεηεί ηελ ζχγθξηζε αλάκεζα
ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ. Δίλαη ην ζηάδην φπνπ
ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ θαηεγνξίαο επηπηψζεσλ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνπο
παξάγνληεο ζηάζκεο θαη πξνζηίζεληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ έλα ζπλνιηθφ
απνηέιεζκα.
EΚΣΗΜΖΖ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ (ΗΝΣERPRETATION)
ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κεζφδνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θχθινπ δσήο
ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ απνγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
εληνπηζηνχλ ζεκεία πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε. Ζ εθηίκεζε βειηηψζεσλ αθνξά ζε κηα
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ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ κείσζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ρξήζε ελέξγεηαο, πξψησλ πιψλ
θαη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαζ‟νιε ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ) ζε κία ηππηθή δηψξνθε
θαηνηθία ζηελ Διιάδα έδεημε φηη ηα πιηθά ηα νπνία έρνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ζηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο
(παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπή θηηξίνπ) είλαη ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
θαη ηα ηνχβια, θαζψο επζχλνληαη γηα 87.76% and 10,80% αληίζηνηρα ζηελ θαηεγνξία
ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ Θέξκαλζε ηνπ
πιαλήηε (GWP- Global Warming Potential), φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 4. ην
ίδην γξάθεκα επίζεο παξνπζηάδεηαη θαη ε εθπνκπή ησλ αεξίσλ CO2 , NOx, SOx,
φπσο θαη ε απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή θάζε νηθνδνκηθνχ πιηθνχ. Καη
ζε απηή ηελ θαηεγνξία αεξίσλ ηηο κεγαιχηεξεο εθπνκπέο έρνπλ ην νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα (ζεσξψληαο ην σο εληαίν πιηθφ, απνηεινχκελν απφ ζθπξφδεκα θαη
ράιπβα) θαη αθνινπζνχλ ηα ηνχβια. πγθεθξηκέλα CO2: 91.06%, 7.55% αληίζηνηρα,
SOx: 56.23%, 43.53% αληίζηνηρα θαη NOx: 87.76%, 10.80 αληίζηνηρα.
Σα δχν παξαπάλσ πιηθά είλαη απηά, ηα νπνία θαηέρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά
72.50% θαη 11.60% ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ηνπ θηηξίνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ
πίλαθα πξνκεηξήζεσλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζην γξάθεκα 3.
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Γξάθεκα

3:

ΠΟΟΣΗΑΗΑ

ΚΑΣΑΝΟΜΖ

ΜΑΕΑ

ΤΛΗΚΩΝ

ΚΣΗΡΗΟΤΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ- ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΝΑ ΤΛΗΚΟ
(ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ)

Material Percentage Contribution

Timber
11.6%

0.049%

Concrete

7.0%
8.7%

Glass
Aluminium

0.075%

Ceramic tiles
72.5%

0.050%

Mortar
Bricks

Γξάθεκα 4: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ- ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΝΑ ΤΛΗΚΟ
(ΦΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ)

Impact Assessment Contribution
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Σα γξαθήκαηα 5 θαη 6 παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο εθπνκπέο
(ηαμηλνκεκέλεο αλά θαηεγνξία) θαηά ηελ θάζε ηεο Υξήζεσο θαη ηεο θαηεδάθηζεο.
Καη ζηηο δχν θάζεηο, ε θαηεγνξία ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ πνπ είλαη
ππεχζπλεο γηα ηελ Θέξκαλζε ηνπ πιαλήηε (GWP- Global Warming Potential), έρεη
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο.
Γξάθεκα 5: ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΦΑΖ ΥΡΖΔΩ)

Impact Contribution-Use Phase
70%

Contribution

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
(AP)

(EP)

(FAETP
inf.)

(GWP)

(HTP inf.)

(ODP,
steady
state)

(POCP)

(TETP
inf.)

Γξάθεκα 6: ΔΚΠΟΜΠΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΦΑΖ ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ )

Contribution

Impact Contribution-Demolision Phase
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
(AP)

(EP)

(FAETP
inf.)

(GWP)

(HTP inf.)

(ODP,
steady
state)

(POCP)

(TETP
inf.)

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ αλά θάζε
δσήο ηνπ έξγνπ.
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Καηά ηελ θάζε ηεο ρξήζεσο (ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε) νη δηεξγαζίεο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα θαηαλαιψλνπλ ην 65.19% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ
θαηαλαιψλεηαη, ην 51% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αεξίσλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ
θαηεγνξία GWP (ζέξκαλζε αηκφζθαηξαο) θαη ην 70% ηεο θαηεγνξίαο ACP
(γξαθήκαηα 7 θαη 7a).
Καηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο (παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπή
θηηξίνπ) νη δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηαλαιψλνπλ ην 32.51% ηεο
ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη, ην 45% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αεξίσλ
ηα νπνία απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία GWP (ζέξκαλζε αηκφζθαηξαο) θαη ην 30% ηεο
θαηεγνξίαο ACP (γξαθήκαηα 7 θαη 7a).
Καηά ηε θάζε ηεο θαηεδάθηζεο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 2.26% ηεο ζπλνιηθήο
ελέξγεηαο, 4% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αεξίσλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία
GWP (ζέξκαλζε αηκφζθαηξαο) θαη ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ ζηελ θαηεγνξία ACP
(γξαθήκαηα 7 θαη 7a).
Γξάθεκα 7: ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΟΟΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΔΣΑΗ ΚΑΗ
ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ ΑΝΑ ΚΤΚΛΟ ΕΩΖ

Life Cycle Impacts
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Fig. 7a: The Environmental Impact Contribution (cumulative model) of the building Life
Cycle
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Ζ απμαλφκελε επαηζζεηνπνίεζε ηεο αλζξσπφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηνλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ παξαγσγή
αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζπλερψο απμάλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο κεζφδνπο,
νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην
πεξηβάιινλ. Με ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε ησλ θηηξίσλ
έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαιείσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα
ιήςεο θαη ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, πξνζδηνξίδνληαο θαη πνζνηηθνπνηψληαο
πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηπηψζεηο ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ελφο
πξντφληνο ή ππεξεζίαο.
Ζ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (Life Cycle Assessment) είλαη κία απφ ηηο κεζφδνπο, νη
νπνίεο αλαπηχρζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ. Δίλαη κηα κέζνδν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην
Γηεζλέο Πξφηππν 14040-14043. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά
ππνινγηζηηθά εξγαιεία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ηα νπνία έρνπλ
ελζσκαηψζεη φιεο ηηο ηειεπηαίεο βειηηψζεηο ηεο κεζφδνπ θαη ζπλερψο βειηηψλνληαη.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε παξνπζηάδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κίαο ηππηθήο
θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα. Σν ππφ κειέηε ζχζηεκα πεξηιακβάλεη φιν ηνλ θχθιν δσήο
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ηνπ θηηξίνπ: παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θαηαζθεπή θηηξίνπ, ρξήζε, ζπληήξεζε,
θαηεδάθηζε. Καηά ηελ παξαπάλσ κειέηε ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα GaBi, ε
βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δεδνκέλα απφ ηελ βηβιηνγξαθία φπνπ
θξίλεηαη απαξαίηεην.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε θάζε ηεο ρξήζεσο είλαη απηή κε ηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Αθνινπζεί ε θάζε ηεο θαηαζθεπήο, ελψ
νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν δσήο ε θάζε ηεο θαηεδάθηζεο. Ωο πιηθά κε ηηο κεγαιχηεξεο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πξνθχπηνπλ ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηα ηνχβια, ηα
νπνία είλαη θαη ηα πιηθά κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο κάδαο.
Ζ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΝΑΚ, ζα δψζεη ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα ζηα θηίξηα θαη ιχζεηο γηα
πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Αλάιπζεο
Κχθινπ Εσήο ζα νινθιεξψζεη, δίλνληαο κηα νιηθή εηθφλα ησλ θηηξίσλ
θαηαγξάθνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ θηηξίνπ.
Δπίζεο δεδνκέλα γηα νηθνδνκηθά πιηθά απφ ηνλ Διιεληθφ ρψξν θαη απφ Διιεληθέο
επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεηα γηα δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ (LCI, LCIA). Ζ
εθαξκνγή ηεο ζε θηίξηα απφ κεηαιιηθφ θέξνληα νξγαληζκφ ή εμσηεξηθφ θέιπθνο
θαη εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά ηα νπνία δελ απνηεινχληαη απφ ηνχβια είλαη
κειινληηθά ζέκαηα πξνο κειέηε.
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Σπηιάλεο Ισάλλεο, Βαγηάλλε Διέλε, Καξάκπεια Σνθία & Γιππηνύ Κπξηαθή,
ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ
ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
Πεξίιεςε
Ζ αμηνιφγεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ ράξαμε
πνιηηηθήο (ηνκεαθή, ρσξηθή), θαζψο θαη γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Σν
πξνηεηλφκελν πιαίζην αμηνιφγεζεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη κηα πξνζπάζεηα λα
ζπλζέζεη δηαθνξεηηθά ππάξρνληα εξγαιεία αμηνιφγεζεο, εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ
πζηέξσλ. Βαζίδεηαη ζην κνληέιν DPSIR ιακβάλνληαο φκσο ππφςε θαη ηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ είλαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο
κεηαμχ ησλ άκεζσλ απνηειεζκάησλ (απνδφζεσλ) κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
(ηνπξηζκφο), είηε ζηα πξντφληα είηε ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ
ηεο εμεηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα
εθαξκνγήο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο.
The assessment of sustainable development is an important issue for making policy
(sectoral, spatial), and the decision making process. The proposed framework for assessing
sustainable development is an attempt to synthesize different existing assessment tools, ex
ante and ex post. It is based on the DPSIR model but is taking into account the three
dimensions of sustainable development. The specificity is a clear distinction between
direct effects (performance) of an economic activity (tourism), either on products or on
businesses and the overall impact of the activity under examination in the study area.
Examples of application are mentioned for the ex post comparison of different products
and for the ex ante comparison of alternative policies in the study area.
Λέμεηο θιεηδηά
βηψζηκε αλάπηπμε, αμηνιφγεζε, δείθηεο,

ηνπξηζκφο,

sustainable development,

assessment, indicators, tourism
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Δηζαγσγή
Ο φξνο αλάπηπμε έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν ν φξνο αλάπηπμε ρξεζηκνπνηήζεθε σο
ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ κεγέζπλζε. Αλεμάξηεηα φκσο απφ απηή ηελ παξνδηθή ηαχηηζε
νη δχν φξνη δελ είλαη ζπλψλπκνη. Με ηνλ φξν νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ελλννχκε ηελ
αχμεζε ηνπ πξντφληνο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ
εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη ηεο κεγαιχηεξεο απνδνηηθφηεηάο
ηνπο. Αληίζεηα, νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζεκαίλεη φρη κφλν αχμεζε ηνπ πξντφληνο αιιά
θαη κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία, θαζψο θαη άιιεο ζεζκηθέο αιιαγέο ηνπ πιαηζίνπ πνπ
πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο.
Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη, ν φξνο νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη επξχηεξνο ηνπ φξνπ
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Γελ κπνξεί λα ππάξρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξίο
ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ πξντφληνο, αιιά κεγέζπλζε δε ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θαη
αλάπηπμε (Ρέππαο 1991).
Σα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο αλάπηπμε ρξεζηκνπνηείηαη κε αθφκε επξχηεξν
ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν απφ εθείλν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με απηή ηε
γεληθφηεξε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ππνλννχληαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ μεπεξλνχλ
ηα ζηελά φξηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ην
θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ. Απηή ε δηεχξπλζε είλαη
απνηέιεζκα ησλ λέσλ ζθνπψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο ηεο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ή ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν
ζεκεξηλφο θφζκνο θαη είλαη γλσζηή σο βηψζηκε αλάπηπμε. Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο έζεζε ην αλαπηπμηαθφ δήηεκα δηαθνξεηηθψλ ρσξηθψλ ελνηήησλ ζε λέα
βάζε απαηηψληαο νπζηαζηηθά κία πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζηελ αλάπηπμε.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηα πιαίζηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
πξνζπαζνχλ είηε λα αλαιχζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο
(νηθνλνκηθή

απνηειεζκαηηθφηεηα,

θνηλσληθή

δηθαηνζχλε,

πεξηβαιινληηθή

δηαηήξεζε), είηε λα ελζσκαηψζνπλ θαη ηηο ηξεηο ηεο δηαζηάζεηο ζε έλα εληαίν
πιαίζην. Σα πξψηα απνηεινχλ πην απιέο κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηα ήδε
ππάξρνληα εξγαιεία αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο ή ηνπ
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πεξηβάιινληνο. Σα δεχηεξα απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη εζηηάδνληαη
πεξηζζφηεξν ζηε δηαζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε δηακφξθσζε
ζπκπεξαζκάησλ, πνηθίινπλ θαη κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο απινχο
δείθηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ δείθηε αμηνιφγεζεο, είηε λα απνηεινχλ πην
πνιχπινθεο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίεο πνπ ζπλδπάδνπλ κία ζεηξά εξγαιείσλ
ή/θαη κεζφδσλ.
Πιαίζηα αμηνιόγεζεο Πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο βηώζηκεο αλάπηπμεο
Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζεσξείηαη απφ πνιινχο
εξεπλεηέο αθφκε θαη δηεζλείο θαη εζληθνχο νξγαληζκνχο σο ε ζεκαληηθφηεξε
ζπληζηψζα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαπηχρζεθαλ ηα
δηεζλή πιαίζηα PSR, DSR θαη DPSIR σο εζηίαζε ζηηο πηέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην
πεξηβάιινλ απφ ηνλ άλζξσπν.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην πιαίζην PSR (Pressure – State - Response, Πίεζε- ΚαηάζηαζεΑπφθξηζε) ηνπ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development,
Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) αλ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο
πξφσξεο πξνζπάζεηεο ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ (1991), γεγνλφο πνπ
ζα κπνξνχζε κεξηθψο λα εμεγήζεη ηελ εζηίαζε πνπ δφζεθε ζηελ πεξηβαιινληηθή
πηπρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, εληνχηνηο παξακέλεη έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα
ελλνηνινγηθά πιαίζηα κέρξη ζήκεξα. Δίλαη βαζηζκέλν ζηελ έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο: νη
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο αζθνχλ πηέζεηο (pressure) ζην πεξηβάιινλ θαη αιιάδνπλ
ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη ηελ πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ (ηελ θαηάζηαζε – state). Ζ
θνηλσλία αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο ηηο αιιαγέο κέζσ πεξηβαιινληηθψλ, νηθνλνκηθψλ
θαη ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ (θνηλσληθή απφθξηζε - societal response). Ζ ηειεπηαία
δηακνξθψλεη έλα ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηηο πηέζεηο κέζσ ησλ
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (OECD, 1993). Έηζη, ζην ελ ιφγσ πιαίζην ππάξρνπλ
ηξεηο ηχπνη πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ: πίεζεο, θαηάζηαζεο θαη απφθξηζεο.
Σν πιαίζην ππνγξακκίδεη ηηο ζρέζεηο αηηίαο - απνηειέζκαηνο θαη βνήζα ηνπο ιήπηεο
ησλ απνθάζεσλ θαη ην θνηλφ λα αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε
πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα. Παξέρεη έλα κέζν επηινγήο θαη νξγάλσζεο
δεηθηψλ εμαζθαιίδνληαο φηη θαλέλα απφ ηα ζεκαληηθά ζέκαηα δελ έρεη παξαβιεθζεί.
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Με κία επξχηεξε έλλνηα, απηή ε αθνινπζία απνηειεί κέξνο ελφο θχθινπ
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ,
ηελ θαηαγξαθή ηνπο, ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ
αμηνιφγεζή ηεο. Παξφιν πνπ ην πιενλέθηεκα ηνπ πιαηζίνπ είλαη ε αλάδεημε απηψλ
ησλ

δηαζπλδέζεσλ,

ηείλεη

λα

ππνδειψλεη

γξακκηθέο

ζρέζεηο

αληί

ησλ

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ, αιιά θαη εληφο
ησλ ππνζπζηεκάησλ. Οπζηαζηηθά είλαη έλα απφ ηα πην εχθνια θαηαλνεηά πιαίζηα,
εθαξκφζηκν θαη νπδέηεξν, κε ηελ έλλνηα φηη πξνβάιεη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ.
Απηφ βέβαηα δελ πξέπεη λα απνθξχπηεη ην γεγνλφο φηη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ
νηθνζπζηεκάησλ - νηθνλνκίαο θνηλσλίαο θαη πεξηβάιινληνο - είλαη πην πνιχπινθεο.
Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα ηνπ πιαηζίνπ είλαη ε δπζθνιία δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ
δεηθηψλ πίεζεο θαη θαηάζηαζεο θαη ε αλάγθε επέθηαζεο ηνπ πιαηζίνπ γηα λα
κπνξέζεη λα πεξηγξάςεη θαιχηεξα ηε βησζηκφηεηα.
Πξνζαξκνζκέλε έθδνζε ηνπ πιαηζίνπ PSR απνηειεί ην DSR (Driving Forces – State
- Response, Κηλεηήξηεο Γπλάκεηο – Καηάζηαζε - Απφθξηζε) απφ ηελ United Nations
Commission on Sustainable Development (UNCSD), αθνινπζψληαο ηε ζχζηαζε ζηε
ζπλάληεζε θνξπθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γεο (Rio de Janeiro 1992), φπνπ
ππνγξακκίζηεθε ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε δεηθηψλ βησζηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα
θαζνδεγεζεί θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ UNCSD ζηελ ηξίηε
ζπλεδξίαζή ηεο ην 1995 άξρηζε έλα πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
δεηθηψλ βησζηκφηεηαο θαη ην 1996 εθδφζεθε ην πξψην ζρέδην ησλ δεκνζηεχζεσλ
«Γείθηεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο: Σν πιαίζην θαη νη κεζνδνινγίεο». Πεξηέιαβε έλαλ
θαηάινγν πεξίπνπ 140 δεηθηψλ θαζψο θαη ιεπηνκεξήο κεζνδνινγηθέο πηπρέο. Οη
δείθηεο

νξγαλψζεθαλ

ζε

ηέζζεξηο

θαηεγνξίεο:

νηθνλνκηθνί,

θνηλσληθνί,

πεξηβαιινληηθνί, ζεζκηθνί πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηα θεθάιαηα ηεο Agenda 21.
Πιαηζηψζεθαλ ζε έλα ζχζηεκα Κηλεηήξησλ Γπλάκεσλ – Καηάζηαζεο Απφθξηζεο (DSR) ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππάξρνπζα εκπεηξία θαη ε
γλψζε απφ ην πιαίζην PSR. Οη θηλεηήξηεο δπλάκεηο απνηεινχληαη απφ ηηο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ επηδξνχλ ζηε
βηψζηκε αλάπηπμε. Ζ θαηάζηαζε πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο θαη ε απφθξηζε απνηειεί ηηο πνιηηηθέο επηινγέο θαη άιιεο αληηδξάζεηο
ζηηο αιιαγέο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. Οη θηλεηήξηεο δπλάκεηο αληηθαηέζηεζαλ ηηο
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πηέζεηο ηνπ πιαηζίνπ PSR, ζεσξψληαο φηη έηζη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ επηδξνχλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαιχπηνληαη θαιχηεξα.
Δπίζεο, ε αληηθαηάζηαζε εμππεξεηεί ηελ ελζσκάησζε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ
θαη ζεζκηθψλ δεηθηψλ, θαη ηνλίδεη φηη νη επηπηψζεηο ζηε βησζηκφηεηα κπνξεί λα
είλαη ηαπηφρξνλα ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο (UNCSD, 2001).
Σέινο, ην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (European Environmental Agency /
EEA) DPSIR (Driving Force – Pressure – State – Impact – Response, Κηλεηήξηεο
Γπλάκεηο – Πίεζε - Καηάζηαζε – Δπίπησζε -Απφθξηζε) παξέρεη αθφκε έλα
κεραληζκφ γηα ηελ αλάιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη κία νκάδα
πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ εθδφζεθε πξψηε θνξά ην 2000 πεξηέρνληαο
δείθηεο νξγαλσκέλνπο ζε ζρέζε κφλν κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε.
Αλαιπηηθφηεξα, ζην DPSIR νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο σο θηλεηήξηεο
δπλάκεηο (driving forces), δεκηνπξγνχλ πηέζεηο (pressures) ζην πεξηβάιινλ, νη
νπνίεο κεηαβάιινπλ ηελ θαηάζηαζε (state) ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ζηε ζπλέρεηα
έρνπλ επηπηψζεηο (impacts) ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα,
γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηελ θνηλσλία λα αληαπνθξηζεί (response) κε δηάθνξα
κέηξα

πνιηηηθήο

γηα

ηελ

αληηκεηψπηζε

ησλ

πξνβιεκάησλ

(European

Commission, 1999).
Όπσο ππνλνεί ε νκνηφηεηα ζηνπο φξνπο, ηα πξναλαθεξφκελα πιαίζηα έρνπλ πνιιά
θνηλά (Bakkes et al. 1994). ε θάζε πιαίζην αλαγλσξίδεηαη κηα αηηηψδεο αιπζίδα κε
ηελ έλλνηα φηη γίλεηαη κηα δηάθξηζε κεηαμχ (1) ησλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνχλ ζην
πεξηβάιινλ, (2) ησλ αιιαγψλ πνπ, θαηά ζπλέπεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη ζην
πεξηβάιινλ θαη (3) ησλ θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Σα πιαίζηα
απηά (πνπ αλαθέξνληαη σο αηηηψδε πιαίζηα αιπζίδσλ) δηαθέξνπλ θπξίσο ζην βαζκφ
ζηνλ νπνίν ππνδηαηξνχλ ηα βήκαηα ζηελ αηηηψδε αιπζίδα. Θεσξεηηθά ην πιαίζην
DPSIR κπνξεί λα παξέρεη θαιχηεξε αλάιπζε ζηελ αηηηφηεηα επεηδή δηαθξίλεη
πεξηζζφηεξα βήκαηα θαη πξνβάιιεη επίζεο ηελ πνιχ ζεκαληηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο
θαηάζηαζεο θαη ηεο επίπησζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ιεπηή δηαθνξά πνπ είλαη πην
δχζθνιε λα εμεηαζηεί ελλνηνινγηθά ζηα πιαίζηα PSR θαη DSR. Απφ ηελ άπνςε ηεο
ελαζρφιεζεο κε ηελ αηηηψδε αιπζίδα, είλαη εμίζνπ ρξήζηκν λα γίλεη ε δηάθξηζε, φπσο
ην πιαίζην DPSIR θάλεη, κεηαμχ ησλ θαηεπζπληήξησλ δπλάκεσλ θαη ησλ πηέζεσλ.
Δλλνηνινγηθά ηα αηηηψδε πιαίζηα αιπζίδσλ βνεζνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ
104

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαη ιφγσ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είραλ έλα πςειφ
πνζνζηφ πηνζέηεζεο ηνκεαθά θαη πεξηβαιινληηθά.
Δπίζεο, ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κφλν κε ην πεξηβάιινλ πξαγκαηεχεηαη θαη ην
Οηθνινγηθφ Απνηχπσκα - Ecological Footprint (Barrett et al. 2003, Gasparatos et al.
2007), ε «έθηαζε-θάληαζκα» - Ghost acreage θαη ε «ζθηψδεο πεξηνρή» - Shadow
area (Deutsch et al. 2000). Άκεζε ζρέζε ππάξρεη επίζεο αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηνπ
νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο θαη ζηελ έλλνηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο γεο
(Rapport, 2000). Δπηλνήζεθε γηα λα αληηκεησπίζεη θάπνηεο απφ ηηο δπζθνιίεο ηνπ
παξαδνζηαθνχ νξηζκνχ ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα έλαλ πιεζπζκφ, απιά
αληηζηξέθνληαο ην ιφγν (θιάζκα) ηεο θιαζηθήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο (πιεζπζκφο/
κνλάδα έθηαζεο γεο), ππνζέηνληαο φηη θάζε θαηεγνξία θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη
χιεο θαη απφζεζεο απνβιήησλ απαηηεί ηελ παξαγσγηθή ή απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα
κηαο νξηζκέλεο έθηαζεο γεο ή λεξνχ.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθά εχθνια, θαζψο πνιιά απφ ηα δεδνκέλα
είλαη δηαζέζηκα ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο θιίκαθεο (Moffatt, 2000). Ζ ζεκαληηθφηεξε
δηάζηαζε είλαη ην γεγνλφο φηη νη επηπηψζεηο ζπλδένληαη κε ηελ πεξηνρή θαηαλάισζεο
ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη φρη κε ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπο (Barrett et al.
2003). Μία ζεκαληηθή αδπλακία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο πξνέξρεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη ε κεζνδνινγία πξνζδηνξίδεη ηε ζπλνιηθή επίπησζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην
πεξηβάιινλ, ρσξίο λα αλαδεηθλχεη ηηο αηηίεο. Δπίζεο, ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα δελ
αζρνιείηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο, εθφζνλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηάζηαζε ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο (Chambers et al. 2004).
Δξγαιεία αμηνιόγεζεο βησζηκόηεηαο
χκθσλα κε ηνπο Ness et al. (2007) ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο βησζηκφηεηαο
κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε: α) δείθηεο θαη ζχλζεηνπο δείθηεο (indicators and
indices), β) εξγαιεία αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα (product-related
assessment tools) απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ θχθινπ δσήο, γ) εξγαιεία νινθιεξσκέλεο
αμηνιφγεζεο (integrated assessment tools) θαη δ) εξγαιεία λνκηζκαηηθήο αμηνιφγεζεο
(monetary valuation tools).
Ζ πξψηε νκάδα εξγαιείσλ απνηειείηαη απφ ηνπο δείθηεο (indicators) πνπ είλαη απιέο
κεηξήζεηο, ζπρλφηεξα πνζνηηθέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο,
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θνηλσληθήο ή/ θαη πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο ζε κηα πεξηνρή - ζπρλά ζε εζληθφ
επίπεδν.
Λφγσ ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπ ΑΔΠ πνπ δε ιακβάλεη ππφςε ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο
φπσο ηε δηαλνκή εηζνδήκαηνο, ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ ππεξρξεζηκνπνίεζε ησλ
πφξσλ θαη άιιεο αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο έρνπλ επηλνεζεί πνηθίια εξγαιεία
ελαιιαθηηθψλ κεηξήζεσλ. Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζαλ
κεηξήζεηο ηεο γεληθήο αλζξψπηλεο επεκεξίαο. Παξαδείγκαηα κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ
πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ν δείθηεο ηεο
βηψζηκεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο (Index of Sustainable Economic Welfare/ ISEW) θαη
ν δείθηεο γλήζηαο πξνφδνπ (Genuine Progress Indicator/ GPI), πνπ αλαπηχρζεθαλ
ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαη έρνπλ εθαξκνζζεί γηα δηάθνξεο ρψξεο (Daly,
Cobb 1990, Gasparatos et al. 2007).
Δπίζεο ζε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ ν δείθηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο
(Environmental Sustainability Index/ ESI) θαη ν δείθηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο
(Environmental Performance Index/ EPI) πνπ αλαπηχρζεθαλ παξάιιεια. Ο πξψηνο
αλαπηχρζεθε γηα λα κεηξήζεη «ηε ζπλνιηθή πξφνδν πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή
βησζηκφηεηα» (Centre for International Earth Science Information Network, 2002).
Δζηηάδεη ζηελ θαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηηο πηέζεηο πάλσ ζε
απηά, ζηελ αλζξψπηλε επαηζζεζία ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, ζηελ θνηλσληθή θαη
ζεζκηθή ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη ηέινο, ζηε
δηαρεηξηζηηθή ππεπζπλφηεηα θάζε ρψξαο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σα πέληε απηά
ζέκαηα απνηεινχλ θαη ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία
ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε (68 απιψλ δεηθηψλ πέληε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ).
Οπζηαζηηθά ζηφρνο ηνπ δείθηε πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο είλαη λα θάλεη
ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη λα βνεζήζεη ηε ιήςε πεξηβαιινληηθψλ
απνθάζεσλ. Ο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο (EPI) θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο κε
βάζε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα, ηελ πξνζηαζία ηεο γεο θαη ηελ
παξεκπφδηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε
βαζηδφκελσλ ζηελ απφδνζε νξφζεκσλ (performance-based benchmarking) θαη γηα
ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείθηε πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ νκάδα απιψλ θαη ζχλζεησλ δεηθηψλ αλήθεη θαη ε
κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε παγθφζκην επίπεδν πνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν
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έξεπλαο πνιιψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο
θνηλσληθήο βησζηκφηεηαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ
θαη ησλ θνηλσληψλ. Αξρηθά ε επεκεξία απνηεινχζε ζπλψλπκν ηνπ πιηθνχ πινχηνπ,
γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κία πξνζπάζεηα δηεχξπλζεο ησλ θιαζζηθψλ νηθνλνκηθψλ
αλαιχζεσλ γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ζέκαηα πνηφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο επεκεξίαο
ζήκεξα ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο, θνηλσληθήο ζπλνρήο, αλζξψπηλεο
αλάπηπμεο θ.α. Γεκνθηιή αληηθεηκεληθά κέηξα ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηεινχλ κεηαμχ
άιισλ νη δείθηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ United Nations Development Programme/
UNDP Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο (Human Development Index/ HDI), Γείθηεο
Αλάπηπμεο ησλ Φχισλ (Gender Development Index/ GDI), θαη Γείθηεο Αλζξψπηλεο
Φηψρηαο (Human Poverty Index/ HPI)), νη δείθηεο ηεο θνηλσληθήο πνηφηεηαο δσήο ηεο
Παγθφζκηαο Τξάπεδαο (World Bank), ν ζηαζκηθφο Γείθηεο ηεο Κνηλσληθήο Πξνφδνπ
(Index of Social Progress) θ.α. Όια απηά ηα κέηξα ραξαθηεξίδνληαη απφ κία
παλνκνηφηππε ζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κίαο ρψξαο, σο παξάγνληα πνπ κπνξεί λα
δηαθξηζεί ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο επεκεξίαο: νηθνλνκηθή, θνηλσληθή επεκεξία θαη
ζρεηηδφκελε κε ηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ πγεία (Sirgy et al. 2004).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Ness et al. (2007), ζηνπο ζχλζεηνπο νινθιεξσκέλνπο
δείθηεο (integrated indices) αλήθεη ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα (Ecological Footprint)
πνπ αλαιχζεθε πξνεγνχκελα θαη ν δείθηεο επεκεξίαο (Wellbeing Index). Ζ
πξνζέγγηζε εθηίκεζεο ηνπ δείθηε επεκεξίαο (Wellbeing Index) – Βαξφκεηξν ηεο
αεηθνξίαο απνηειεί κία κέζνδν εθηίκεζεο ηεο βησζηκφηεηαο ε νπνία απνδίδεη ζην
αλζξψπηλν θαη θπζηθφ ζχζηεκα ίζα βάξε. Αλαπηχρζεθε ην 1997 απφ ηνλ Robert
Prescott-Allen θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε
Κνξπθήο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, πνπ έγηλε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002 θαη
πεξηέιαβε 180 ρψξεο. Ο δείθηεο επεκεξίαο (Wellbeing Index) απνηειείηαη απφ δχν
δείθηεο: ην Γείθηε Αλζξψπηλεο Δπεκεξίαο (Human Wellbeing Index/ HWI) θαη ην
Γείθηε Οηθνζπζηεκηθήο Δπεκεξίαο (Ecosystem Wellbeing Index/ EWI), φπνπ
ζπλππνινγίδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 60 δηαθνξεηηθνί δείθηεο. Κάζε δείθηεο πνπ
θαζνξίδεηαη κεηξηέηαη κε κηα θιίκαθα απφδνζεο 0-100 επηηξέπνληαο κε απηφ ηνλ
ηξφπν ηε ζχγθξηζε θαη άζξνηζε δεηθηψλ. Ο δείθηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο
πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο πιεζπζκψλ θαη πγείαο, δείθηεο πινχηνπ, δείθηεο ζηα
δεηήκαηα γλψζεο, πνιηηηζκνχ θαη δηθαηνζχλεο, ελψ ν δείθηεο επεκεξίαο
νηθνζπζηήκαηνο αζξνίδεη δηαζηάζεηο εδάθνπο, λεξνχ θαη αέξα, δεηήκαηα
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βηνπνηθηιφηεηαο θαη δείθηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ. Οη δχν δείθηεο ζπλδπάδνληαη ζε έλα
επεμεγεκαηηθφ εξγαιείν απνθαινχκελν βαξφκεηξν βησζηκφηεηαο, κία γξαθηθή
απεηθφληζε (δχν άμνλεο: ν έλαο γηα ηελ επεκεξία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ν άιινο γηα
ηελ αλζξψπηλε επεκεξία, Γξάθεκα Η) γηα λα δείμεη ηε ζπλνιηθή πνξεία κίαο
θνηλσλίαο πξνο ηε βησζηκφηεηα. Ζ ζέζε θάζε πεξηνρήο απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ζην
ζεκείν ηνκήο ηεο αλζξψπηλεο θαη νηθνζπζηεκηθήο επεκεξίαο. Ζ θξίζε ηεο γεληθήο
βησζηκφηεηαο είλαη ζηνλ άμνλα κε ην ρακειφηεξν απνηέιεζκα (κε ηε ρεηξφηεξε
απφδνζε) (Ko, 2005).
Γξάθεκα Ι: Bαξόκεηξν αεηθνξίαο

Πεγή: Prescott-Allen 1997, IUCN 2001
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ βαξφκεηξνπ είλαη κία εχθνια θαηαλνεηή αληαλάθιαζε ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο φπνπ δελ ππάξρεη θακία
αληηθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ δχν εθφζνλ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε βηψζηκε
αλάπηπμε. Αλ θαη, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο (Hardi et al. 1997), ππνθηλεί ηνλ ζαθή θαζνξηζκφ απφ ηνπο ρξήζηεο απηφ
πνπ απνηειεί ηε βηψζηκε αλάπηπμε, πνηα δεηήκαηα είλαη ζεκαληηθφ λα κεηξεζνχλ θαη
πνηνη δείθηεο είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί γηα λα ηα κεηξήζνπλ, ζπκβάιινληαο έηζη
ζηνπο ζαθψο θαζηεξσκέλνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαζψο επίζεο θαη ζηε δηεπθξίληζε
ηεο έλλνηαο ηε βησζηκφηεηαο. Έρεη ππνζηεί θξηηηθή αθφκα θαη απφ απηνχο πνπ θαηά
θαηξνχο ην ρξεζηκνπνίεζαλ φπσο ε IUCN (IUCN, 2001) θπξίσο γηα λα μεπεξαζηνχλ
νη πεξηνξηζκνί ηεο πξνζέγγηζεο.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα
(product-related assessment tools), φπσο: ν θχθινο δσήο θαη ε αλάιπζε ξνψλ, πνπ
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εζηηάδνπλ ζηηο ξνέο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ. Πεξηιεπηηθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη, αμηνινγνχλ ηε ρξήζε ησλ
πφξσλ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο (ή
κέζσ ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο), δελ ελζσκαηψλνπλ ηα ζπζηήκαηα θνηλσλίαο
– πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο, θαη
ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ξνψλ ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα πξντφληα ή
ππεξεζίεο αληί ησλ πεξηνρψλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
θχθινπ δσήο, ην εξγαιείν ζεσξείηαη παγθφζκην πνπ δίλεη ηελ αδπλακία ηεο ρακειήο
ρσξηθήο αλάιπζεο (Udo de Haes et al. 2004, Finnveden et al. 2005).
Σα εξγαιεία ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο είλαη νινθιεξσκέλεο αμηνιφγεζεο θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα
πξφγξακκα ή κηα πνιηηηθή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σα ζρεηηθά κε ην
πξφγξακκα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπηθήο θιίκαθαο αμηνινγήζεηο, ελψ ηα
ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή εζηηάδνπλ απφ ηνπηθέο ζε παγθφζκηαο θιίκαθαο
αμηνινγήζεηο. ηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηεο βησζηκφηεηαο, ηα νινθιεξσκέλα
εξγαιεία αμηνιφγεζεο

έρνπλ κηα εθ ησλ πξνηέξσλ εζηίαζε θαη ζπρλά

πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ κνξθή ζελαξίσλ. Δπίζεο, πνιιά απφ απηά είλαη βαζηζκέλα
ζηηο πξνζεγγίζεηο αλάιπζεο ζπζηεκάησλ, ελζσκαηψλνπλ ηηο πηπρέο θχζεο θαη
θνηλσλίαο θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηε ξχζκηζε ζχλζεησλ δεηεκάησλ (Gough et al.
1998). Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα νινθιεξσκέλσλ αμηνινγήζεσλ ζεκαληηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη θαζηεξσκέλα εξγαιεία φπσο: ε
πνιπθξηηηξηαθή αλάιπζε (Multi-Criteria Analysis/ MCA), ε αλάιπζε θηλδχλνπ (Risk
Analysis), ε αλάιπζε επαηζζεζίαο (Vulnerability Analysis) θαη ε αλάιπζε θφζηνπο
νθέινπο (Cost Benefit Analysis/ CBA) πνπ δελ αλαθέξνληαη κφλν ζηα δεηήκαηα
βησζηκφηεηαο, αιιά κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ (Κνκίιεο θ.ά. 1999, Kelly et al. 2000,
Dixon et al. 2003, De Ridder et al. 2007).
Δπίζεο, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο, ζηελ θαηεγνξία εξγαιείσλ
νινθιεξσκέλεο αμηνιφγεζεο αλήθνπλ ε εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
(Environmental Impact Assessment/ EIA), ε ζηξαηεγηθή εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ (Strategic Environmental Assessment/ SEA) θαη ε εθηίκεζε επηπηψζεσλ
βησζηκφηεηαο (Sustainability Impact Assessment/ SIA). Αξρηθά, πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη ε αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνρεχεη ζηελ
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νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, κέζσ
εθείλσλ ησλ ρξήζεσλ, θαηαλνκψλ θαη πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο πνπ επηηπγράλνπλ ηελ
θαιχηεξε δπλαηή εμηζνξξφπεζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνρεχεη θαηά βάζε
ζηελ άξηζηε θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
αλαηξνθνδνηνχκελε αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε πεξηπηψζεηο
επηινγήο ή εθαξκνγήο πνιηηηθψλ, ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ ή έξγσλ (Κνκίιεο θ.ά.
1999).
Ζ εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ
'60 γηα ηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα κε ην ζηφρν λα κεησζνχλ ηα αξλεηηθά
απνηειέζκαηά ηνπο. ηελ ΔΔ εηζήρζε ην 1985 νδεγία πνπ ηελ θαηέζηεζε
ππνρξεσηηθή γηα ηα πξνηεηλφκελα δεκφζηα θαη ηδησηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ
είηε έξγα ππνδνκψλ (πρ. ιηκάληα, αεξνδξφκηα) είηε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πρ.
βηνκεραλίεο, μελνδνρεία, ιαηνκεία θιπ), πνπ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο.
Ζ ζηξαηεγηθή εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απνηειεί εμέιημε ηεο εθηίκεζεο
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '90. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν
εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ
απνθάζεσλ. Καη νη δχν εθηηκήζεηο είλαη εξγαιεία πξφβιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο θαη έγθξηζεο πνιηηηθήο θαη πξνγξάκκαηνο.
Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν εξγαιείσλ: ε πξψηε πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί λσξίηεξα απφ ηε δεχηεξε θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη πςειφηεξε αβεβαηφηεηα, φπσο ζπρλά
είλαη ε πεξίπησζε ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ελψ ε δεχηεξε πξαγκαηνπνηείηαη γηα
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ελφο ηδηαίηεξνπ πξνγξάκκαηνο. Παξά ηηο δηαθνξέο απηέο,
πνιιέο απφ ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο είλαη παξφκνηεο θαη ζηηο δχν αμηνινγήζεηο
(Ness et al. 2007).
Ζ εθηίκεζε επηπηψζεσλ βησζηκφηεηαο έρεη εηζαρζεί πξφζθαηα απφ ηελ ΔΔ
πξνζπαζψληαο λα θηλεζεί απφ ηηο ηνκεαθέο θαη ζπρλά δηαζπαζκέλεο αμηνινγήζεηο
πξνο κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε πνπ θαιχπηεη ηηο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο
θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο. Αθνινπζεί ηελ ίδηα ινγηθή κε ηηο πξνεγνχκελεο
επεθηείλνληαο ηελ αλάιπζε, ψζηε λα θαιχςεη θαη ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο βηψζηκεο
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αλάπηπμεο. Δλεκεξψλνληαο ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ γηα ηηο πηζαλέο νηθνλνκηθέο,
θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιηηηθέο βνεζά
ζηελ αλάπηπμε ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ζηφρνπο
γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ βησζηκφηεηαο
εθαξκφζηεθε αξρηθά ζηηο αξρέο ηνπ 2003 θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα γηα φιεο ηηο
ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο.
Ζ SEA, ε EIA θαη ε SIA κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ «δηαδηθαζηηθά εξγαιεία» ππφ ηελ
έλλνηα φηη είλαη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ λα ζπλδεζνχλ κε κηα δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ θαη κέζα ζηηο νπνίεο κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ
κπνξεί λα εθαξκνζηεί (Finnveden et al. 2005). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δε κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ρσξίο άιια εξγαιεία γηα απηφ έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζέζε ζην πιαίζην
εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο (De Ridder et al. 2007).
ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο βησζηκφηεηαο, ζηα ζρεηηθά κε
ηελ λνκηζκαηηθή αμηνιφγεζε, αλήθνπλ εξγαιεία πνπ δελ είλαη ηερληθέο αμηνιφγεζεο
ηεο βησζηκφηεηαο, αιιά κάιινλ έλα ζεκαληηθφ ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ άιια εξγαιεία φηαλ απαηηνχληαη νη λνκηζκαηηθέο
αμίεο γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά. Γηα παξάδεηγκα
ε αλάιπζε θφζηνπο - νθέινπο θαη ε αμηνιφγεζε θφζηνπο θχθινπ δσήο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ ρξεηάδνληαη ηέηνηεο ηηκέο/ αμίεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έηζη, κε
ηε λνκηζκαηηθή αμηνιφγεζε ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα νξηζηνχλ ηηκέο/ αμίεο:
κέζνδνο

εμαξηψκελεο

απνηίκεζεο

(Contingent

Valuation

Method/

πξνεγνπκέλσο απνθαινχκελε κέζνδνο εξεπλψλ/ Survey Method),

CVM,
κέζνδνο

ηαμηδησηηθνχ θφζηνπο (Travel Cost Μethod/ TCM) θαη κέζνδνο εδνληθήο ηηκνιφγεζεο
(Hedonic Pricing Method, HPM). Οη δχν ηειεπηαίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπρλφηεξα
θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ (Gasparatos et al. 2007, Ness et al. 2007,
Κνκίιεο θ.ά. 1999).
Πξνηεηλόκελν Πιαίζην D.P.S.R.
Ζ ζεψξεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο σο κίαο δηαδηθαζίαο πνπ επηηπγράλεη ηελ
ελζσκάησζε θαη εμηζνξξφπεζε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
ζεκάησλ αλ θαη έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηή, σζηφζν έρεη νδεγήζεη ζε κία πνηθηιία
ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ θαη ζπλαθφινπζα ηξφπσλ κέηξεζήο ηεο. Οη Devuyst et al.
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(2001) νξίδνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο σο «έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα
βνεζήζεη ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ θαη ηνπο ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο λα απνθαζίζνπλ πνηεο
ελέξγεηεο ζα πξέπεη ή δε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ζε κία πξνζπάζεηα λα θάλνπλ ηελ
θνηλσλία πεξηζζφηεξν βηψζηκε».
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηάθνξσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
εκπίπηεη ζήκεξα κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
νξηζκνχ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζε δχν επίπεδα, ην έλα είλαη
ρσξηθφ θαη αθνξά ζηελ πεξηνρή πνπ εμεηάδεηαη θαη ην άιιν είλαη ηνκεαθφ, δειαδή
αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα π.ρ. βηψζηκνο ηνπξηζκφο. Ζ εμεχξεζε κίαο
θνηλήο κεζνδνινγίαο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο εμαθνινπζεί
λα ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη λα απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο.
Ζ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη ζην παξφλ άξζξν απνηειεί επέθηαζε ησλ ήδε
ππαξρφλησλ πιαηζίσλ αιπζίδαο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο θαη
παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ. Πξφθεηηαη γηα ηα δηεζλή πιαίζηα PSR, DSR θαη DPSIR
ηνπ OECD, UNCSD θαη EEA αληίζηνηρα. Σα ηειεπηαία ρξφληα απηά ηα πιαίζηα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθζέζεηο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Βνεζνχλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ δείθηεο
ζηα πιαίζηα κηαο απνθαινχκελεο αηηηψδνπο αιπζίδαο πνπ ζπλδέεη ηνπο δείθηεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ, κε ηνπο δείθηεο πίεζεο, κε ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο θαηάζηαζεο, κε ηνπο δείθηεο επίπησζεο θαη ηειηθά κε ηνπο
δείθηεο θνηλσληθήο απφθξηζεο. Έλα ηέηνην αηηηψδεο πιαίζην αιπζίδσλ γηα έλα
πεξηβαιινληηθφ δήηεκα, δε ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ακνηβαίαο
ζρέζεο ησλ δεηθηψλ θαη ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ κεηαμχ ησλ
θηλεηήξησλ δπλάκεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Swart et al. 1995). Γηα
παξάδεηγκα κία απφθξηζε (πνιηηηθή) γηα έλα πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ππφ κνξθή
πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ έρεη επίζεο επηπηψζεηο ζε άιια δεηήκαηα άκεζα ή έκκεζα.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εξγαιείνπ πνπ πξνηείλεηαη είλαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα
ζηα άκεζα απνηειέζκαηα (απφδνζε) ηεο δξαζηεξηφηεηαο είηε ζηηο επηρεηξήζεηο είηε
ζηα πξντφληα θαη ηα έκκεζα απνηειέζκαηά ηεο (επηπηψζεηο) ζηνλ πξννξηζκφ.
Γηαθνξνπνηήζεηο, επίζεο, ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξφκελα πιαίζηα αλαθέξνληαη
ζηελ επέθηαζή ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα πεξηγξάςνπλ θαιχηεξα ηε βησζηκφηεηα.

112

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
Σν πξνηεηλφκελν κεζνδνινγηθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο ηεο βησζηκφηεηαο νλνκάδεηαη
.D.P.S.R. ζεσξψληαο σο (Spilanis et al. 2009):


Driving Forces - Κηλεηήξηεο Γπλάκεηο: ηηο αλζξσπνγελείο ή δηαθνξεηηθά ηηο

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή,


Performance - Απόδνζε: ηα άκεζα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά

απνηειέζκαηά ηνπο (ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηα πξντφληα),


State - Καηάζηαζε: ηηο ζπλνιηθέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο

επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε
δπλακηθή

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

θαη

ηελ

εμέιημή

ηνπο,

κε

ηε

ρξήζε

αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο εμειηθηηθέο ηάζεηο ηνπο θαη ηηο
επηπηψζεηο ηνπο ηνπηθά, αμηνινγείηαη, κε βάζε ηα πηνζεηνχκελα θξηηήξηα
βησζηκφηεηαο, ε ζπλεηζθνξάο ηεο εμεηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηνπηθή
βησζηκφηεηα.


Response - Απόθξηζε: ηηο παξεκβάζεηο – πνιηηηθέο πνπ απαηηνχληαη ζε

θξίζηκνπο ηνκείο, είηε απφ νξγαλσκέλεο ηνπηθνχο ή ππεξηνπηθνχο θνξείο, είηε απφ
πνιίηεο γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ
πξνηφλησλ ή ησλ πεξηνρψλ κειέηεο. Οη παξεκβάζεηο ελδέρεηαη λα γίλνπλ ζε φια ηα
επίπεδα: είηε ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, είηε ζηηο
πηέζεηο γηα αιιαγέο πνπ αζθνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, είηε ζηελ νηθνλνκηθνθνηλσληθή δνκή ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα αλεπηζχκεηα
απνηειέζκαηα.
Αλαιπηηθά, ηα δηαθξηηά κέξε ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ηα εμήο:


Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο

βηψζηκεο αλάπηπμεο: νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη
πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε,


Δμεηδίθεπζε ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ γηα ηελ πεξηνρή έξεπλαο κε βάζε ηηο

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πεξηνρήο κειέηεο,


Πξνζδηνξηζκφο δεηθηψλ γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο,



Άζξνηζε δεηθηψλ γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ζε ζπγθεληξσηηθφ δείθηε.

Με βάζε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, νη παξάκεηξνη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ππφ
αλάιπζε ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη (UNEP, 2004). Καηά ζπλέπεηα
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πξέπεη κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο λα εληνπηζηνχλ νη ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα π.ρ. ηνλ ηνπξηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδνπλ
ηελ θαηάζηαζε βησζηκφηεηάο ηεο, ζε ζρέζε κε ην ρσξηθφ επίπεδν αλαθνξάο. Γηα
παξάδεηγκα, ν ηνπξηζκφο σο ν δπλακηθφηεξνο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο ζηα ειιεληθά
λεζηά αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεί απμεκέλε πίεζε ζηα παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα θαη
ελδερφκελα ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ηνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη
ησλ παξαιηψλ, ηδηαίηεξα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, επνρή έληνλεο ηνπξηζηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Δμεηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηνπξηζκφ σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (driving
force), απαξαίηεην αξρηθφ ζηάδην είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ πνπ
πξνζθέξνπλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο (ζπλεδξηαθά θέληξα, μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ,
έξγα αμηνπνίεζεο ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θ.ιπ.) αιιά θαη ησλ γεληθψλ ππνδνκψλ ηνπ
πξννξηζκνχ (πχιεο εηζφδνπ - ιηκάληα, αεξνδξφκηα, νδηθφ δίθηπν, κεηαθνξέο) πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ππνδνκέο απηέο
επεξεάδνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζε κφληκε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο
ηεο πεξηνρήο θαη επηθέξνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο (πρ.
βηνπνηθηιφηεηα) πνπ πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. Δπηπιένλ ζεκαληηθνί δείθηεο κέηξεζεο
ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη ν αξηζκφο θιηλψλ αλά ηχπν θαη θαηεγνξία θαηαιχκαηνο
(ηνπξηζηηθή

πξνζθνξά),

θαη

θπξίσο

ν

αξηζκφο

δηαλπθηεξεχζεσλ

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηέο (ηνπξηζηηθή δήηεζε) αθνχ απνηειεί ηελ θπζηθή κνλάδα
θαηαγξαθήο ηνπ παξαγφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.
Γηα ηε κέηξεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε ηα άκεζα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
πνπ είλαη ε παξαγσγή ηεο ζε θπζηθέο θαη λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, ε απαζρφιεζε πνπ
δεκηνπξγεί, θαζψο θαη ε θαηαλάισζε πφξσλ θαη ε παξαγσγή απνβιήησλ. Ζ αλά
δηαλπθηέξεπζε (ή αλά θιίλε) απφδνζε (αλά εκέξα θαη αλά ηνπξίζηα δαπάλε, ε αλά
δηαλπθηέξεπζε θαηαλάισζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο, ή αλά θιίλε απαζρφιεζε ή έζνδν)
απνηειεί κηα κέζνδν παξαθνινχζεζεο ησλ δηαρξνληθψλ απνδφζεσλ (performance)
ελφο πξννξηζκνχ θαη ηεο ζχγθξηζήο ηνπ κε άιινπο.
Γηα ηε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα πεξηνρή ζα
πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά πφζν ηα ζπλνιηθά απηά απνηειέζκαηα επεξεάδνπλ ηελ
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θαηάζηαζε (state) θαη ηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο (πρ. ξπζκφο κεηαβνιήο θαη δνκή ηνπ
ΑΔΠ), ηεο θνηλσλίαο (πρ. ξπζκφο κεηαβνιήο θαη δνκή πιεζπζκνχ θαη κεηαβνιήο θαη
θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο (πρ. κεηαβνιή
βηνπνηθηιφηεηαο,

δηαζεζηκφηεηαο

θαη

πνηφηεηαο

πφζηκνπ

λεξνχ).

Σα

ίδηα

απνηειέζκαηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο πξνθαινχλ δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθή θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή
δνκή: πρ ε θαηαλάισζε 1000lit/day λεξνχ έρεη άιιε επίπησζε ζηε Βφξεηα Δπξψπε,
άιιε ζηε Μεζφγεην θαη άιιε ζηελ Αθξηθή. Σα άκεζα απνηειέζκαηα (απνδφζεηο) θαη
νη επηπηψζεηο (θαηάζηαζε) ηνπ ηνπξηζκνχ (θηλεηήξηα δχλακε) απεηθνλίδνληαη
ζρεκαηηθά αθνινχζσο.
Γξάθεκα ΗΗ: Οινθιεξσκέλν πιαίζην αμηνιόγεζεο βησζηκόηεηαο ηνπξηζκνύ
D.P.S.R.

DF

Τνπξηζηηθέο
ππνδνκέο
Γεληθέο
ππνδνκέο

P
Γηαλπθηεξεύζεηο

Κιίλεο

Τνπξηζηηθή
Γαπάλε

S

Δμέιημε ΑΔΠ
Αληαγσληζηηθνί ηνκείο
Βαζκόο εμεηδίθεπζεο

R
Οηθνλνκηθά
θίλεηξα
επέλδπζεο

Απαζρόιεζε

Πιεζπζκηαθή εμέιημε
Βειηίσζε
θαη δνκή
πξόζβαζεο
Πξνζδνθώκελε δηάξθεηα δσήο
Γηαλνκή εηζνδήκαηνο
Καηαλάισζε
λεξνύ
Αύμεζε
Πνζόηεηα λεξνύ
ΓαπάλεΚαηαλάισζε
πνζνζηνύ
Πνηόηεηα πόζηκνπ λεξνύ
Απαζρόιεζε
ελέξγεηαο
Πνηόηεηα ζαιαζζηλνύ λεξνύ απαζρόιεζεο
Πνι/ζηήο
Πνηόηεηα εδάθνπο
Παξαγσγή
Βηνπνηθηιόηεηα
απνβιήησλ
Πνηόηεηα αέξα
Δπεμεξγαζία
Βειηίσζε
Πνηόηεηα ηνπίνπ
απνβιήησλ
Πεξηβαιινληηθήο
Αιιαγέο
Πνηόηεηα αζηηθνύ πεξηβάιινληνο
Απόδνζεο
ρξήζεσλ
γεο
Αύμεζε
Δζόδσλ
Απόδοζη
Υπόδειγμα δραζηηριόηηηας
Επιπηώζεις
Πολιηική
Άμεζα αποηελέζμαηα Έμμεζα αποηελέζμαηα

Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηαγξάθεηαη κέζα απφ ηε δαπάλε
πνπ νη ηνπξίζηεο πξαγκαηνπνηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Σν κέγεζνο
ηεο δαπάλεο απηήο (ζπλνιηθφ άκεζν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα) κπνξεί λα πξνθχςεη
απφ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο ηνπξίζηεο. Ζ δαπάλε
αλαιχεηαη ζε έμνδα γηα δηακνλή, δηαηξνθή, κεηαθηλήζεηο, δηαζθέδαζε, αγνξέο θ.ιπ.
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Ζ θαηά θεθαιή δαπάλε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δείθηε απφδνζεο ηνπ ηνπξηζκνχ απφ
ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, φπσο επίζεο ε πιεξφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ,
αιιά θαη ηα έζνδα αλά ηνπξηζηηθή θιίλε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο.
Έλα άιιν άκεζν απνηέιεζκα, ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, απνηειεί ε κεηαβνιή ηεο
απαζρφιεζεο. Ζ απαζρφιεζε αθνξά ηφζν ζε πνζνηηθά δεδνκέλα (αξηζκφο
εξγαδνκέλσλ), φζν θαη ζε πνηνηηθά (επίπεδν εθπαίδεπζεο, θχιν) θαη εμαξηάηαη απφ
ην είδνο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ αλαπηχζζνληαη, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ, ην κέγεζφο ηνπο θ.ιπ. Ζ αλά θιίλε δεκηνπξγνχκελε απαζρφιεζε
απνηειεί δείθηε θνηλσληθήο απφδνζεο, αθνχ ζπλδέεη ηελ ηνπξηζηηθή παξαγσγηθή
δπλαηφηεηα (δηαζέζηκεο θιίλεο) κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο
θιάδνπο πνπ «ζπλεξγάδνληαη» γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (κεηαμχ
άιισλ θαηαιχκαηα, εζηηαηφξηα, κπαξ, γξαθεία ηαμηδίσλ θαη ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ,
μελαγνί).
Δθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά θαη ηα θνηλσληθά απνηειέζκαηα θαη απνδφζεηο κία πνιχ
ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε απφδνζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ηνπξηζκφο, φπσο θαη φιεο νη
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαλαιψλεη πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο (λεξφ, ελέξγεηα)
θαη παξάγεη απφβιεηα (πγξά, ζηεξεά, αέξηα), ηα νπνία απνηεινχλ πίεζε γηα ην
πεξηβάιινλ ηνπ πξννξηζκνχ. Ζ θαηά θεθαιή, αιιά θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε
πφξσλ θαη παξαγσγή απνβιήησλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο
πνπ ρξεηάδεηαη έξεπλα γηα λα απνηππσζνχλ, ελψ ν δείθηεο ηνπξηζηηθέο θιίλεο/km2
ηνπ πξννξηζκνχ απνηειεί έλα θνηλά απνδεθηφ δείθηε πεξηβαιινληηθήο πίεζεο, πνπ
φκσο δελ κπνξεί λα παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα
δξνκνινγεζνχλ νη απαξαίηεηεο πνιηηηθέο, π.ρ. γηα ην λεξφ ζηελ πεξηνρή. Παξάιιεια,
νη αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο (αζηηθνπνίεζε) πνπ επηθέξεη ε θαηαζθεπή λέσλ
ππνδνκψλ θαη αλσδνκψλ, απνηεινχλ έλαλ άιιν δείθηε πεξηβαιινληηθήο πίεζεο.
Ζ άζθεζε φκσο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλάινγα κε ην εηδηθφ ηεο βάξνο
αιιά θαη ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε πνπ έρεη αθνινπζεζεί, έρεη θαη έκκεζα
απνηειέζκαηα ζηνλ πξννξηζκφ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαη πάιη κε ηελ νηθνλνκία, ηελ
θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε
βησζηκφηεηάο ηεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ εμέηαζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ
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επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ σο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξέπεη λα εθηηκεζνχλ θαη λα
αμηνινγεζνχλ έγθαηξα πξηλ ππάξμνπλ αλεπηζχκεηεο εμειίμεηο.
Έηζη, νη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο (απνδφζεηο) πνπ θαηαλέκνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ πξννξηζκνχ ζπκβάιινπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ εμέιημε ηνπ
ΑΔΠ, ζε εμάξηεζε κε ην κέγεζνο ησλ δηαξξνψλ, αιιά θαη ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο,
ηα νπνία επίζεο επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ησλ αληαγσληζηηθψλ θιάδσλ ηεο
(επηπηψζεηο), θαζψο θαη ην βαζκφ εμεηδίθεπζεο ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηελ εμάξηεζε
ηεο

νηθνλνκίαο

ηνπ

απφ

κία

ή

πεξηζζφηεξεο

δξαζηεξηφηεηεο

(βαζκφο

κνλνθαιιηέξγεηαο). Μπνξεί ζε κηα πεξηνρή φπνπ ε ηνπξηζηηθή δαπάλε είλαη πςειή, ν
ηνπξηζκφο λα κε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ
πξννξηζκνχ, γηαηί ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη νξγαλσκέλε κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαξξνέο εθηφο πξννξηζκνχ. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη
φηαλ νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο δηακνξθψλνπλ ηνπο «θαλφλεο» ηεο πξνζθνξάο ηνπ
πξννξηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα ρξήκαηα ησλ ηνπξηζηψλ δελ θαηαλέκνληαη ζε
φινπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα (π.ρ. all inclusive ζπκβφιαηα), ή ζπλήζσο - ζηνπο ππφινηπνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ πξννξηζκνχ.
πλήζσο, ε απαζρφιεζε (απφδνζε) απνηειεί έλα ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη
παξακέλνπλ ή κεηαθηλνχληαη ζε έλαλ ηφπν βειηηψλνληαο έηζη ηε δεκνγξαθηθή δνκή
θαη ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο (θνηλσληθή επίπησζε). Ο ηνπξηζκφο σο
νηθνλνκηθφο ηνκέαο πνπ πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο, θπξίσο ζε γπλαίθεο θαη λένπο,
βνεζά ζηε ζπγθξάηεζή ηνπ ελ ιφγσ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή. Παξάιιεια, ε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ
θαηνίθσλ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο.
Ζ πεξηβαιινληηθή πίεζε απφ ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη επίζεο δηαθνξεηηθέο
επηπηψζεηο ζε θάζε πξννξηζκφ, πνπ εμαξηάηαη απφ ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα θάζε
πεξηνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ε ίδηα θαηαλάισζε λεξνχ ζε δχν πεξηνρέο δελ έρεη ηηο
ίδηεο επηπηψζεηο ζηα απνζέκαηα λεξνχ θάζε πεξηνρήο, δεδνκέλνπ φηη απηά δηαθέξνπλ.
Ζ θαηαλάισζε λεξνχ (απφδνζε) επεξεάδεη φρη κφλν ηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε
πνζφηεηα λεξνχ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ (επίπησζε). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαζψο απηή εμαξηάηαη απφ ηε δηαζέζηκε ελέξγεηα ηνπ
πξννξηζκνχ. Δπίζεο, ε θαηαζθεπή ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη αλσδνκψλ
ζπκβάιιεη ζηελ θαηάηκεζε ηνπ ηνπίνπ, ζηελ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
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θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ. Σέινο, ε απμεκέλε ηνπξηζηηθή ξνή πνπ
ζπλεπάγεηαη ζπλήζσο αχμεζε ηεο ελαέξηαο θαη επίγεηαο θπθινθνξίαο δεκηνπξγεί
επηπηψζεηο ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ηνπ πξννξηζκνχ (πνηφηεηα αέξα).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο βνεζάεη
ζην λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη νη
παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη, ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε πνιηηηθή γηα
ηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Ζ πνιηηηθή, επνκέλσο, απνηειεί ηελ
απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα, θαζψο επηθεληξψλεηαη εθεί φπνπ εκθαλίδεηαη ε
αδπλακία, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηηίαο πνπ δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα. Έηζη, εάλ
δηαπηζησζεί έιιεηςε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηηο
επελδχζεηο, κέζσ ηεο παξνρήο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, γηα παξάδεηγκα. Δάλ ην
πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηηο γεληθέο ππνδνκέο, ηφηε νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα
ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο (έληνλν πξφβιεκα θπξίσο ζηα λεζηά). Δάλ
δηαπηζησζνχλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. πξνβιήκαηα λεξνχ), ηφηε ζα πξέπεη
λα αζθεζνχλ πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ απνδφζεσλ, π.ρ. κέζσ
ηεο εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνηφηεηαο, ή ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία
ησλ απνβιήησλ θ.ιπ. Αλ ηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε (π.ρ.
ρακειή θαηά θεθαιή ή ρακειή ζπλνιηθή δαπάλε) ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ αηηίεο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.
Με δεδνκέλν φηη απψηεξνο ζηφρνο απφ ηελ αλάπηπμε θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε
βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ βησζηκφηεηαο θάζε πεξηνρήο, είλαη απαξαίηεην νη θνξείο
ζρεδηαζκνχ λα έρνπλ κία φζν πην ζαθή εηθφλα γηα ηελ απφδνζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.
Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ κεγεζψλ, φπσο απνηππψλνληαη
ζην αλσηέξσ ζρήκα είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα θαη νη
αδπλακίεο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ψζηε νη πνιηηηθέο λα είλαη απνιχησο
ζηνρεπκέλεο θαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο (Καξάκπεια θ.ά. 2011).

Απεηθόληζε βηώζηκεο θαηάζηαζεο
Ζ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ζην πιαίζην DPSR πνπ αλαιχζεθε είλαη κία δηαξθήο
δηαδηθαζία, θαζψο ην κνληέιν αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ
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εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο αμηνινγνχληαη θαη αιιάδνπλ
ηελ θαηάζηαζε. Ζ βηψζηκε θαηάζηαζε, επνκέλσο, δελ ζεσξείηαη θάηη δεδνκέλν κε
ζπγθεθξηκέλα φξηα, κία ζέζε ζηελ νπνία πξέπεη λα θηάζεη κία πεξηνρή. Δίλαη κία
ζπλερψο βειηηνχκελε πνξεία απφ κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε θαιχηεξε. Δάλ απηφ ην
απεηθνλίζνπκε ζε έλα δηάγξακκα κε δχν θάζεηνπο άμνλεο, φπνπ ζηνλ έλαλ
απεηθνλίδεηαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ζηνλ άιιν ε θνηλσληθν - νηθνλνκηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα, ηφηε ζα έρνπκε ην παξαθάησ γξάθεκα, φπνπ ε αξρή ησλ
αμφλσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κε βηψζηκεο ηηκέο ζηνπο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθν -νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Όζν νη δείθηεο απηνί
βειηηψλνληαη ε βησζηκφηεηα βειηηψλεηαη θαη απηφ απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα ζε κία
ζέζε πην δεμηά θαη πάλσ απφ ηελ πξνεγνχκελε.
Γξάθεκα IΗΗ: Απεηθόληζε πνξείαο πξνο ηε βηώζηκε θαηάζηαζε
Βηψζηκε
θαηάζηαζε

Πεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία

Με βηψζηκε
θαηάζηαζε
Οηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
Κνηλσληθή δηθαηνζχλε

Δθαξκνγέο πιαηζίνπ D.P.S.R.
To πξνηεηλφκελν πιαίζην D.P.S.R. κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ή
εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο:
-

δηαθνξεηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ

-

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ

-

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη

-

δηαθνξεηηθψλ πξννξηζκψλ.

ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ δχν παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δχν πξψηεο
πεξηπηψζεηο.
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α) Αμηνιόγεζε βησζηκόηεηαο ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξνηεηλφκελν πιαίζην ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο απφδνζεο ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζηε Λέζβν: ηνπ
καδηθνχ ηνπξηζκνχ (3S), ηνπ ζξεζθεπηηθνχ (REL), ηνπ ζπλεδξηαθνχ (CONF) θαη ηνπ
ηνπξηζκνχ παξαηήξεζεο πνπιηψλ (B-W) (Βαγηάλλε, 2008). Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο πξνέθπςαλ απφ πξσηνγελή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην ζε ηνπξίζηεο θαη
απεηθνλίδνληαη ζην Γξάθεκα ΗV - βαξφκεηξν βησζηκφηεηαο (barometer of
sustainability), κεηξψληαο ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε κε ηελ εκεξήζηα θαηά θεθαιή
δαπάλε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία σο απνηέιεζκα ηεο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεζίαο. Απφ ην γξάθεκα γίλεηαη θαλεξφ φηη ηελ θαιχηεξε απφδνζε έρνπλ νη
παξαηεξεηέο πνπιηψλ, ελψ ηε ρεηξφηεξε νη πξνζθπλεηέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζεί φηη, νη πξνζθπλεηέο έρνπλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή απφδνζε κε ηνπο ηνπξίζηεο
παξαιίαο, νη νπνίνη φκσο έρνπλ πνιχ θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή απφδνζε. Οη
ηειεπηαίνη θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξηβαιινληηθή απφδνζε κε
ηνπο ζπλέδξνπο αιιά πνιχ ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή απφδνζε. Πξνθχπηεη, αθφκε, φηη
ζαθψο ν ηνπξηζκφο παξαηήξεζεο πνπιηψλ ππεξέρεη, θαζψο ζεκεηψλεη θαιχηεξεο
απνδφζεηο θαη ζηνπο δχν άμνλεο θαη φηη ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο βξίζθεηαη ζηελ
ηειεπηαία ζέζε, θαζψο ζεκεηψλεη ηηο ρεηξφηεξεο απνδφζεηο θαη ζηνπο δχν άμνλεο.
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Γξάθεκα IV: Βαξόκεηξν αεηθνξίαο γηα ηα πξντόληα ηεο έξεπλαο
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β) Αμηνιόγεζε ηνπξηζηηθήο βησζηκόηεηαο ελαιιαθηηθώλ πνιηηηθώλ
Αληίζηνηρε είλαη θαη ε απεηθφληζε ζε έλα γξάθεκα φπνπ ν έλαο άμνλαο απνδίδεη ην
πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα θαη ν άιινο ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή απφδνζε, ψζηε λα
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο βησζηκφηεηαο. Ζ ζέζε ηνπ ζεκείνπ
βησζηκφηεηαο ζην γξάθεκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ δείθηε
ηεο θάζε δηάζηαζεο θαη έλα ζπληειεζηή βαξχηεηαο πνπ εθθξάδεη ηε ζεκαληηθφηεηα
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. ην εμεηαδφκελν ζχζηεκα θάζε
κηα απφ ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο αμηνινγείηαη σο ίδηαο ζεκαληηθφηεηαο κε ηηο
ππφινηπεο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηνπξηζηηθήο βησζηκφηεηαο έλα ζχζηεκα
ιηγφηεξν απνδνηηθφ νηθνλνκηθά κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη ηε ζπλνιηθή ζέζε
βησζηκφηεηάο ηνπ πεξηνξίδνληαο ην πεξηβαιινληηθφ ηνπ απνηχπσκα θαη ην αληίζεην.
ην Γξάθεκα V πνπ αθνινπζεί, ε απνηχπσζε ηεο ηνπξηζηηθήο βησζηκφηεηαο γίλεηαη
ζε ζρήκα δχν ζπληεηαγκέλσλ (ηεζζάξσλ ηεηαξηεκνξίσλ), φπνπ ζηνλ νξηδφληην
άμνλα απεηθνλίδεηαη ν δείθηεο ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο απφδνζεο (απνηέιεζκα
ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο) θαη ζηνλ θαηαθφξπθν
ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. Οη ζέζεηο κε πςειή θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή απφδνζε
θαη ρακειφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα, θαη άξα απηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πάλσ
δεμηά (πξάζηλν) ηεηαξηεκφξην ηνπ γξαθήκαηνο ζεσξνχληαη «πςειήο βησζηκφηεηαο».
Αληηζέησο,

ζέζεηο

κε

ρακειή

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή

απφδνζε

θαη

πςειφ

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα, θαη άξα απηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ αξηζηεξά
(θφθθηλν) ηεηαξηεκφξην ηνπ γξαθήκαηνο ζεσξνχληαη «ρακειήο βησζηκφηεηαο». Σν
επίπεδν βησζηκφηεηαο ζηα ππφινηπα δχν ηεηαξηεκφξηα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε
ηελ επηθξαηνχζα δηάζηαζε, δειαδή ζέζεηο κε πςειή θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή απφδνζε
θαη πςειφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα (θάησ δεμηά) ή ζέζεηο κε ρακειή θνηλσληθφνηθνλνκηθή απφδνζε θαη ρακειφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα (πάλσ αξηζηεξά).
Ζ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ζηεξίρζεθε ελ κέξεη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα απφ ηε
κειέηε αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπξηζηηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ Πέηξαο
ζηε Λέζβν θαη ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ. Ζ
πνζνηηθνπνίεζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο έγηλε κε ηνπο δείθηεο
Απφδνζεο (Performance) πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην (κεηαμχ
άιισλ ηνπξηζηηθή δαπάλε/ δηαλπθηέξεπζε, απαζρφιεζε/ θιίλε, ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε/ δηαλπθηέξεπζε), δειαδή κε ηα άκεζα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη
πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπξηζκφο ζηελ
πεξηνρή ηεο Πέηξαο.
Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπξηζηηθήο βησζηκφηεηαο (κπιε ζεκείν)
θαηαηάζζεη ηελ πεξηνρή ζε έλα επίπεδν κέηξηαο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη
πςειήο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο.
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Γξάθεκα V: Απεηθόληζε επηπέδνπ ηνπξηζηηθήο βησζηκόηεηαο ελαιιαθηηθώλ
ζελαξίσλ αλαπηπμηαθώλ πνιηηηθώλ Πέηξαο Λέζβνπ
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SENARIO A

SENARIO B
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Σα ηξία ζελάξηα αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ έγηλαλ κε παξεκβάζεηο
- βειηηψζεηο ζηνπο δείθηεο θηλεηήξησλ δπλάκεσλ (D: Driving Forces) θαη απφδνζεο
(P: Performance) ηνπ πιαηζίνπ DPSR. ηελ πξψηε πεξίπησζε (ελάξην Α/ θφθθηλν
ζεκείν), γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ δεηθηψλ ηεο δήηεζεο (αξηζκνχ αθίμεσλ/
δηαλπθηεξεχζεσλ) θαη ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο (πςειφηεξε ηνπξηζηηθή δαπάλε/
δηαλπθηέξεπζε). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα είλαη ε αλακελφκελε
βειηίσζε ηεο ζέζεο βησζηκφηεηαο απφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο άπνςεο, πνπ θαίλεηαη
φκσο εκκέζσο λα βειηηψλεη θαη ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
Τπφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ηνπ ελαξίνπ Α θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρηθή
αμηνιφγεζε ηνπ πξννξηζκνχ, κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα έλα ζπλνιηθά βειηησκέλν
επίπεδν ηνπξηζηηθήο βησζηκφηεηαο.
Σν δεχηεξν ζελάξην (ελάξην Β/ πξάζηλν ζεκείν) αλαπαξηζηά κηα πεξηβαιινληηθά
επζπλείδεηε πνιηηηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, φπνπ αλαπξνζαξκφδνληαη νη
κεηαβιεηέο ηεο πξνζθνξάο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξνψζεζε θαηαιπκάησλ κε
κεησκέλν πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα (κνλάδεο κεζαίνπ κεγέζνπο). Υσξίο επηπιένλ
αιιαγέο, ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ πξννξηζκνχ
βειηηψλεηαη ζεκαληηθά, ελψ παξαηεξείηαη κία κηθξή κείσζε ηεο θνηλσληθφ-
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νηθνλνκηθήο απφδνζεο ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ δείθηε απαζρφιεζε/ θιίλε
ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ηχπνπο θαηαιπκάησλ.
Σέινο, ην ηξίην ζελάξην (ελάξην C/ κσβ ζεκείν) αληηπξνζσπεχεη κία αλαπηπμηαθή
πνιηηηθή πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο κε ελίζρπζε
ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα επίπεδν
βησζηκφηεηαο κε ρακειφηεξν πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα έλαληη ηνπ αξρηθνχ, ελψ
απφ πιεπξάο απφδνζεο ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαζψο ε
θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο βησζηκφηεηαο ζπλεθηηκάηαη κε ηελ νηθνλνκηθή.
Καζψο ηα ζελάξηα είλαη πιαζκαηηθά φπσο θαη κέξνο απφ ηα δεδνκέλα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα
ηνλ πξννξηζκφ ηεο Πέηξαο. Γίλνληαη φκσο εκθαλείο νη δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ
θαη ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ ππνζηήξημε ηνπξηζηηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ.
πκπέξαζκα
ην άξζξν απηφ ππνζηεξίδεηαη φηη αθφκε θαη αλ ηα ππάξρνληα πιαίζηα δεηθηψλ, φπσο
ην DPSIR, έρνπλ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε πεξηβαιινληηθψλ
δεηθηψλ, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην γηα βειηίσζε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα ηξέρνληα πιαίζηα, ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γεληθά, αζρνινχληαη ειάρηζηα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ,
απινπζηεχνληαο ηηο ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο θαη παξαιείπνληαο ηνπο
άιινπο ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, πνπ είλαη ε νηθνλνκία θαη ε
θνηλσλία εθφζνλ αζρνινχληαη κφλν κε ην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, δεδνκέλνπ φηη ε
δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο θαη ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο είλαη θπθιηθέο δηαδηθαζίεο ην
κνληέιν δελ ζα πξέπεη λα είλαη γξακκηθφ, αιιά δπλακηθφ.
Ζ δηαθνξά ινηπφλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα
άιια είλαη φηη: α) ρσξίδεη θαη θαηαγξάθεη ηα άκεζα απνηειέζκαηα θάζε
δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο ζπλνιηθέο ζπλέπεηέο ηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
ζπλδένληαο θαη δηαθνξνπνηψληαο ζπγρξφλσο ηελ αηηία κε ην απνηέιεζκα θαη β)
απνηειεί νινθιεξσκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο
βησζηκφηεηαο, εθφζνλ ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο, επηηξέπνληαο
έηζη ζηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ λα επέκβνπλ κε πνιηηηθέο, ζε φπνηνλ ηνκέα θαη ζηάδην
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θξίλεηαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε βησζηκφηεηαο ηεο
πεξηνρήο.
Φπζηθά, ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πιαηζίνπ πνπ έγηλε ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν κε
ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ
ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ ζε έλαλ πξννξηζκφ δείρλεη επίζεο ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ. πλήζσο, έλαο δηαρεηξηζηήο πξννξηζκνχ δε κπνξεί λα βξεη φια ηα
δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη, είηε επεηδή δελ είλαη δηαζέζηκα είηε επεηδή είλαη
δηαζέζηκα ζε κηα δηαθνξεηηθή ρσξηθή θιίκαθα, ή αθφκε ζε έλα δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ
δηάζηεκα (π.ρ. θάζε 10 ρξφληα, αληί γηα θάζε έηνο). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δείθηεο
πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη απφ εθείλνπο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. Ωζηφζν, ην
πην δχζθνιν είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζπλνιηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο, φπνπ ζα
απνηππψλνληαη φιεο νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θηλεηήξηεο δπλάκεηο: γεσξγία,
βηνκεραλία, αιηεία θηι.) κε ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο.
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Κόγηα Φσηεηλή, Αγγειίδεο Γξεγόξηνο, Αγγειίδεο Πνιπρξόλεο & Μετηαλίδνπ Άλλα,
Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖΖ ΣΖ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ Ζ ΑΡΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΗΝΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΑΚΖ
Πεξίιεςε
ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
βξίζθνληαη πιένλ νη λέεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ θηλνχληαη πάλσ ζηνλ άμνλα ηεο
πξάζηλεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, φπσο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ
ηεο πεξηνρήο.
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κηα Βηβιηνγξαθηθή θαη επηηφπνπ έξεπλα ηεο
θαηάζηαζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηεο Γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ηεο
πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη δηαηππψλνληαη ζπκπεξάζκαηα
θαη πξνηάζεηο.
ηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο βξέζεθαλ απφ έξεπλεο ηνπ
Η.Γ.Μ.Δ. (Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ) επηά αμηφινγα
γεσζεξκηθά πεδία ρακειήο ελζαιπίαο, δειαδή ην γεσζεξκηθφ πεδίν ρακειήο
ελζαιπίαο πεξηνρήο Αξηζηήλνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, αππψλ, Λίκλεο Μεηξηθνχ, Νέαο
Κεζζάλεο Ξάλζεο, Νένπ Δξάζκηνπ – Μαγγάλσλ Ξάλζεο, Δξαηεηλνχ Καβάιαο θαη
Αθξνπφηακνπ Καβάιαο.
Σα γεσζεξκηθά πεδία ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πεδίσλ
ρακειήο ελζαιπίαο κε πιεζψξα δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο.
ηα πεδία απηά ηα ξεπζηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζηεκαηηθά ζε κεγάιν
αξηζκφ εθαξκνγψλ εληαηηθψλ θαη εθηφο επνρήο θαιιηεξγεηψλ, επίζεο ζε θαηάιιεια
μεξαληήξηα θαη αθπδαησηήξηα πξντφλησλ ηα νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζε
δηαθνξεηηθή επνρή απφ ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο, κε αληίζηνηρα νθέιε ζηνπο ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο.
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Ζ γεσζεξκία ζηελ πεξηνρή πξνζθέξεηαη επηπιένλ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ
παξαθείκελσλ θηελνηξνθηθψλ θαη πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο
ζηα παξάιηα ηρζπνθαιιηέξγεηεο, κπνξεί λα γίλεη ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ ησλ δεμακελψλ,
κπνξεί ε γεσζεξκία λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αληηπαγεηηθή πξνζηαζία θαηά ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο, αιιά αθφκε θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηδαληθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο
ησλ ζεξκφθηισλ ςαξηψλ (ηζηπνχξεο, ιαβξάθηα, ρέιηα, γαξίδεο θ.ιπ.).
Δλδείθλπληαη αθφκε πεξηζζφηεξν νη δηαδνρηθέο ρξήζεηο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο,
θαηαλεκεκέλεο νξζνινγηθά ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ψζηε λα ππάξμεη ην κεγαιχηεξν
δπλαηφ ελεξγεηαθφ θαη αλαπηπμηαθφ φθεινο.
ηφρν απνηειεί επίζεο ε ηειεζέξκαλζε θαηνηθηψλ κε ην αλάινγν νηθνλνκηθφ φθεινο
θαη κεηέπεηηα αθφκε θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Αξκφδηνη θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ππνζηεξίδνπλ
φηη ε εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο ζα αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηφπν.
Λέμεηο Κιεηδηά: Γεσζεξκηθά πεδία, γεσζεξκηθά ξεπζηά, αληιίεο ζεξκφηεηαο,
θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ, βηψζηκε αλάπηπμε
Abstract
In the Region of Eastern Macedonia – Thrace lately the center of interest on the sector
of the new forms of energy sources is the sustainable growth by the use of the existing
geothermal fields.
In this work it is presented a Bibliographic and an onsite research for the situation and
the possibility of exploitation of the Geothermal energy at the region of Eastern
Macedonia and Thrace and conclusions – proposals occurred and formulated.
In the region of Eastern Macedonia - Thrace after researches of the Institute of
Geological and Mineral Research have been found seven appreciable geothermal
fields of low enthalpy, (such as Aristinou of Alexandroupoli, Sappon, Lake of Corpus,
New Kessani of Xanthi, New Erasmio – Magganon of Xanthi, Erateinou of Kavala
and Akropotamou of Kavala).
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Those geothermal fields are included in the category of fields of low enthalpy with
abundance of possibilities of exploitation.
In these fields the fluids can be used systematically in a big number of applications in
intensive and in except season cultures, also in suitably driers of products which can
function also in different season from the remainder applications, with corresponding
profits in the sectors of economy and employment.
The geothermal energy in the region is offered moreover for the heating of the
adjacent veterinary and avicolous units. For already existing in beach fish cultures, the
water of reservoirs can be heated; it can be also used for antifrozen protection at the
wintry months, but can even been created ideal conditions of growth for heat loving
fishes (sea breams, bass fish, eels, prawns etc).
The successive uses of geothermal energy distributed rationally in the space and in the
time, so that the bigger possible energy and developmental profit exist, are still more
advisable.
One of the targets also could be a heating system for residences with the proportional
economic profit and afterwards even the production of electric energy.
Responsible institutions support that the exploitation of geothermal energy will
change radically the region.
Keywords: Geothermal fields, geothermal fluids, heat pumping, greenhouse cultures,
sustainable growth
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1 Γεληθά γηα ηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα
Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο
ππφ ηε κνξθή λεξψλ, αηκψλ, αεξίσλ, κηγκάησλ λεξψλ, αηκψλ θαη αεξίσλ ή ζαλ
ελέξγεηα απφ ηα πεηξψκαηα.
Σα γεσζεξκηθά πεδία είλαη πεξηνρέο ηεο Γεο φπνπ ππάξρνπλ γεσζεξκηθά ξεπζηά ζε
ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα, ζεξκνθξαζία θαη βάζνο. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα πεδίν ζα
γεσζεξκηθφ ζα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ησλ ξεπζηψλ ηνπ λα μεπεξλά ηνπο 25 νC.
Σα γεσζεξκηθά ξεπζηά αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο δηαθξίλνληαη ζε πςειήο
ελζαιπίαο κε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 150 oC, κέζεο ελζαιπίαο κε ζεξκνθξαζία
κεηαμχ 90 θαη 150 oC θαη ρακειήο ελζαιπίαο κε ζεξκνθξαζία απφ 25 κέρξη 90 νC.
Οη θπξηφηεξεο ρξήζεηο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο θαίλνληαη ζην ρήκα 1 απφ φπνπ
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε γεσζεξκηθήο
ελέξγεηαο κε ζπκβαηηθφ ηξφπν, απαηηνχληαη γεσζεξκηθά ξεπζηά πςειήο ελζαιπίαο.
ην ρήκα 1 θαίλεηαη επίζεο φηη κε θαηάιιειε δηαδηθαζία, φπσο είλαη ν ιεγφκελνο
δπαδηθφο θχθινο (binary cycle), είλαη δπλαηή ε ειεθηξνπαξαγσγή κε ηε ρξήζε
ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο 85 έσο 175 νC.
Οξηζκέλα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη:


Οη

γεσζεξκηθέο

εθαξκνγέο

έρνπλ

ειάρηζηεο

έσο

κεδακηλέο

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.


Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη κηα αμηφπηζηε θαη αζθαιήο ελεξγεηαθή

πεγή, κε κηθξφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ζπλερή παξνρή ελέξγεηαο.


Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα έρεη πςειφ ζπληειεζηή αμηνπνίεζεο (κέρξη θαη

90%) θαη πςειφ δείθηε δηαζεζηκφηεηαο (ηεο ηάμεο ηνπ 90%).


Ζ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο απαηηεί κηθξή ρξήζε γεο θαη

ζπληειεί ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο κηαο ρψξαο ή κηαο
πεξηνρήο.


Ζ ηνπηθή αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζπκβάιιεη ζηελ

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία απηφλνκσλ ελεξγεηαθψλ θέληξσλ.
132

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011

ρήκα 1 Σν ηξνπνπνηεκέλν δηάγξακκα Lindal (Πεγή: Φπηίθαο Μ., Αλδξίηζνο Ν. θαη
Γξαθνχιεο Ρ., 2008)
2 Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα ζηελ Διιάδα
Ζ Διιάδα είλαη πνιχ επλνεκέλε γεσζεξκηθά. Έρνπλ βξεζεί ζηελ Διιάδα γεσζεξκηθά
πεδία πςειήο ελζαιπίαο φπσο ζηε Μήιν κε ζεξκνθξαζία ξεπζηψλ έσο 325 νC θαη
ζηε Νίζπξν κε ζεξκνθξαζία ξεπζηψλ έσο 350 νC.
Δπίζεο πεξηνρέο επλντθέο γηα ηνλ εληνπηζκφ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ κε ξεπζηά κέζεο ή
θαη πςειήο ελζαιπίαο είλαη ε Κίκσινο, ε αληνξίλε, ην νπζάθη, ηα Μέζαλα, ε Κσο,
ε Λέζβνο, ε Υίνο, ε ακνζξάθε, ην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ, ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ θ.ά.
εκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ρακειήο ελζαιπίαο κε
ζεξκνθξαζίεο ξεπζηψλ κεηαμχ 25 θαη 90 νC πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ζε φιε ηελ
Διιάδα.
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Παξά ην κεγάιν γεσζεξκηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, ε αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο
ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα.
Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα θακηά εγθαηάζηαζε ειεθηξνπαξαγσγήο
απφ γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελψ νη άκεζεο ρξήζεηο ηεο ζηελ Διιάδα είλαη ε
ινπηξνζεξαπεία, ε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ θαη εδάθνπο, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο, ε
ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ε μήξαλζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ελψ ζεκαληηθή αλάπηπμε
παξνπζηάδεηαη ηειεπηαία ζηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ γεσζεξκηθψλ αληιηψλ
ζεξκφηεηαο.
3 Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε βξέζεθαλ ήδε αμηφινγα «ξερά» γεσζεξκηθά
πεδία ζε ηδεκαηνγελείο ιεθάλεο θαη είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ ζεξκφηεξα
ξεπζηά κέζεο ελζαιπίαο ζε κεγαιχηεξα βάζε (έσο 1-3 km), νπφηε λα ζπλδπαζζνχλ
κε θαηαζθεπή κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο «δπαδηθνχ θχθινπ» ζηελ ίδηα πεξηνρή. Ζ
γεσζεξκηθή ελέξγεηα απνηειεί ζεκαληηθφ ελεξγεηαθφ πφξν ηεο ππφ κειέηε
πεξηθέξεηαο, ηεο νπνίαο ην ππέδαθνο δηαζέηεη ζεκαληηθά απνζέκαηα θπκαηλφκελεο
πνηφηεηαο.
Σν Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (ΗΓΜΔ) κε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ

Β΄

Κνηλνηηθνχ

Πιαηζίνπ

ηήξημεο

αλέπηπμε

ζεκαληηθή

εξεπλεηηθή

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζηνλ ηνκέα
εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο γεσζεξκηθψλ θνηηαζκάησλ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ βεβαησκέλα
γεσζεξκηθά πεδία ρακειήο ελζαιπίαο κε ζεξκνθξαζία ξεπζηψλ έσο 95 νC θαζψο
επίζεο θαη πηζαλά γεσζεξκηθά πεδία ζε βαζχηεξνπο θαη νηθνλνκηθά πξνζεγγίζηκνπο
νξίδνληεο κε ζεξκνθξαζία ξεπζηψλ έσο 150 νC.
πγθεθξηκέλα ζην λνκφ Καβάιαο ππάξρνπλ ηα γεσζεξκηθά πεδία ηνπ Δξαηεηλνχ θαη
ηνπ Αθξνπφηακνπ, ζην λνκφ Γξάκαο δε βξέζεθε θαλέλα γεσζεξκηθφ πεδίν, ζην λνκφ
Ξάλζεο βξέζεθαλ ηα γεσζεξκηθά πεδία ηνπ Νένπ Δξαζκίνπ – Μαγγάλσλ θαη ηεο
Νέαο Κεζζάλεο, ζην λνκφ Ρνδφπεο ηα γεσζεξκηθά πεδία ηεο Λίκλεο ηνπ Μεηξηθνχ
θαη ηεο Κξσβχιεο – αππψλ θαη ζην λνκφ Έβξνπ ην πεδίν Αξίζηελνπ –
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Αιεμαλδξνχπνιεο. ην λνκφ Έβξνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Σπρεξνχ
αλαβιχδνληα ζεξκά λεξά κε ζεξκνθξαζία έσο 37 νC θαη ζηε ακνζξάθε ζεξκά λεξά
κε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 35 θαη 58 νC (ρήκα 2).

ρήκα 2 Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα ζηελ πεξηθεξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο
Σν άκεζα απνιήςηκν ζεξκνελεξγεηαθφ δπλακηθφ ζηηο ηδεκαηνγελείο ιεθάλεο ηνπ
Γέιηα ηνπ Νέζηνπ, ηεο Ξάλζεο - Κνκνηελήο θαη ηνπ Έβξνπ θαίλεηαη λα μεπεξλά ζε
ηζρχ ηα 100 MWth, κε ζνβαξέο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο ηζρχνο απηήο ζην άκεζν
κέιινλ ζηα 500 ΜWth.
Σν ΗΓΜΔ έρεη πξνρσξήζεη ζε παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο θαη κειέηεο εθκεηάιιεπζεο
κε νηθνλνκνηερληθή πξνζέγγηζε, γηα πέληε πεξηνρέο, Δξαηεηλνχ ζην Γέιηα ηνπ
Νέζηνπ, Δξαζκίνπ θαη Νέαο Κεζζάλεο ηνπ λνκνχ Ξάλζεο, αππψλ ηνπ λνκνχ
Ρνδφπεο θαη Σξαταλνχπνιεο ηνπ λνκνχ Δβξνπ.
ηνλ Πίλαθα 1 δίλνληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ αμηνπνηήζηκσλ
γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
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Πίλαθαο 1 Αμηνπνηήζηκα γεσζεξκηθά πεδία Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο (Πεγή: ΗΓΜΔ)
Γεσζεξκηθά

Έθηαζε

Θεξκνθξαζία

Παξνρή

Ηζρύο

Ηζρύο

Σ.Η.Π. αλά

πεδία

(km2)

(νC)

(m3/h)

(MWth)

(kcal/h)

έηνο (toe/y)

Δξαηεηλνχ

40

40 – 70

300

15

13,50 ×

12000

106
Ν. Δξαζκίνπ

15

40 – 65

250

11

10,00 ×

8750

106
Ν. Κεζζάλεο

20

40 – 82

350

22

19,25 ×

16483

106
αππψλ

50

24 – 40

500

9

7,50 ×

6500

106
Σξαταλνχ-

10

πνιεο

92

200

15

13,00 ×

11000

106

Πξνο ην παξφλ, απφ ην ηεξάζηην απηφ δπλακηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηε πνζφηεηα
(Δηθφλεο 1 έσο 16). Ζ αμηνπνίεζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλνπλ
ηνπηθνί θνξείο ή ηδηψηεο.
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Δηθφλα 1 Ηρζπνθαιιηέξγεηεο κε ρξήζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην Πφξην Λάγνο, Ννκνχ Ξάλζεο

(Πεγή: ΗΓΜΔ)

Δηθφλα 2 Νέα Κεζζάλε Ννκνχ Ξάλζεο (Πεγή: ΗΓΜΔ)
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Δη
θφλα 3 Νέν Δξάζκην, Ννκνχ Ξάλζεο (Πεγή: M. FYTIKAS and M. PAPACHRISTOU, 2009)

Δηθφλα 4 Ξελψλαο Σξαταλνχπνιεο, άπνςε ελφο απφ ηα ηέζζεξα ζεξκαηλφκελα θηίξηα (Πεγή:
ΜΜΥ, 2005)
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Δηθφλα 5 Ξελψλαο Σξαταλνχπνιεο, εζσηεξηθφ δσκαηίνπ κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε (Πεγή:
ΜΜΥ, 2005)

4 Σέζζεξα λέα γεσζεξκηθά πεδία ζηελ Διιάδα
ε πξνθήξπμε Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ
εθκίζζσζε

ηνπ

Γηθαηψκαηνο

Έξεπλαο

Γεσζεξκηθνχ

Γπλακηθνχ

Γεκφζηνπ

Μεηαιιεπηηθνχ ρψξνπ ζε ηέζζεξεηο κε εξεπλεκέλεο πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
Γέιηα ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ, ζην Γέιηα ηνπ πνηακνχ Έβξνπ, ζηε ακνζξάθε θαη ζηε
Νφηηα Υίν πξνέβε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
(Τ.Π.Δ.Κ.Α.) κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Ζιεθηξνληθήο
Γηαβνχιεπζεο.
χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. απειεπζεξψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο
γεσζεξκηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ρψξαο.
Ζ Τπνπξγφο Π.Δ.Κ.Α. δήισζε φηη «κε ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε θαηαδεηθλχεηαη ε
πςειή πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεη ην Τ.Π.Δ.Κ.Α. ζηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο πνιχ
ζεκαληηθήο κνξθήο πξάζηλεο ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ
κνριφ αλάπηπμεο θαη ειπηδνθφξν πεδίν πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ».
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Ο θ. Μαληάηεο αλαθέξεη ηα εμήο:
«πγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ γεσζεξκηθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα απνηειεί θαη ην
θζελφ γηα θαηαλαισηέο θφζηνο ιεηηνπξγίαο – ηηκνιφγεζήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε
κφιηο 99,45 €/MWh, φηαλ π.ρ ζηε Γεξκαλία, εμαηηίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ βάζνπο
εληνπηζκνχ ησλ ξεπζηψλ, ε αληίζηνηρε ηηκή θζάλεη ζην χςνο ησλ 200 €/MWh».
ηηο ηέζζεξεηο πξνζθεξφκελεο πξνο έξεπλα - κίζζσζε πεξηνρέο, ζα επελδπζνχλ ζε
πξψηε θάζε 40 – 50 εθαηνκκχξηα Δπξψ.
Δθφζνλ, φπσο αλακέλεηαη, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απνβνχλ ζεηηθά, ε αμία ηεο
εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζε ηνπιάρηζηνλ 200
εθαηνκκχξηα Δπξψ.
Ο δηαγσληζκφο δηελεξγήζεθε ηε 16ε Μαξηίνπ 2011. πγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά
δεθανθηψ πξνζθνξέο, απφ έμη εηαηξείεο ή Κνηλνπξαμίεο θαη ην χςνο ησλ πξνζθνξψλ
μεπέξαζε ηα 350 εθαηνκκχξηα επξψ.
ην δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο γεσζεξκίαο, φπσο ε Ηηαιηθή ENEL SA, ε
Ηζξαειν-ακεξηθαληθή ORMAT Int. θαη ε Καλαδηθψλ ζπκθεξφλησλ Hellenic
Geothermal Holdings Corp., θαζψο θαη κεγάιεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο φπσο ε ΓΔΖ
Αλαλεψζηκεο Α.Δ., ε Δλεξγεηαθή Αηγαίνπ θαη ε ΗΣΑ - ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή ΑΒΔΣΔ.
5 πκπεξάζκαηα
Ζ Διιάδα δηαζέηεη αμηφινγν γεσζεξκηθφ δπλακηθφ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζε βάζε
1000 έσο 2000 m θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.
ε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, φπσο π.ρ. ζηε Γεξκαλία, ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά
απνδνηηθέο αθφκα θαη κνλάδεο πνπ αμηνπνηνχλ ξεπζηά ηα νπνία εληνπίδνληαη ζε βάζε
έσο θαη 3500 m.
Βηψζηκε

αμηνπνίεζε

ελφο

γεσζεξκηθνχ

ξεπζηνχ

επηηπγράλεηαη

φηαλ

πξαγκαηνπνηείηαη πνιιαπιή ρξήζε ηνπ.
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Ζ αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη κεγάια
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη φπνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζνβαξέο επελδχζεηο,
ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φζν θαη γηα ζεξκηθέο ρξήζεηο
(ηειεζέξκαλζε, αθαιάησζε, ζεξκνθήπηα θ.ά.), ρξήζε ζε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο,
ηνπξηζκφ πςεινχ επηπέδνπ, ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο θ.ά.
Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο δηαζέηεη αμηνζεκείσην αξηζκφ
γεσζεξκηθψλ πεδίσλ, ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε παξαγσγή θηινπεξηβαιινληηθήο, πξάζηλεο ελέξγεηαο, θάλνληαο πξάμε ηε ινγηθή ηεο αεηθνξίαο.
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Πέκκα-Οικονόμου Βικτώρια, Μπιμπίτςοσ Χρήςτοσ & Πετρίδου
Ευγενία, ΚΡΙΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΥΟΡΟ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ: Η
ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΟΡΕΙΝΟΤ ΟΓΚΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΣΗ ΠΕΛΛΑ
Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εμεηάδεη ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμήο ηεο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Μέζσ κίαο εκπεηξηθήο
έξεπλαο,

κε

ηε

ζπκκεηνρή

επηρεηξεκαηηψλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη

ζηελ

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πέιιαο, δηεξεπλψληαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο θαη νη
ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αεηθφξν
επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο αμηνπνηνχλ ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνχ
θπζηθνχ

θαη

πνιηηηζκηθνχ

πεξηβάιινληνο

γηα

ηελ

απφθηεζε

ζπγθξηηηθψλ

πιενλεθηεκάησλ θαη εθαξκφδνπλ θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο
πνιηηηθέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε αεηθφξνο επηρεηξεκαηηθφηεηα
απνηειεί κία ξεαιηζηηθή πξννπηηθή γηα ηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα θαη κπνξεί λα
πξνσζεζεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη κέηξα ηεο πνιηηείαο θαη ηδησηψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Αεηθνξία, αεηθφξνο επηρεηξεκαηηθφηεηα, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Πέιιαο, θνηλσληθή επζχλε, εκπεηξηθή κειέηε
Abstract
The present paper examines the notion of sustainable entrepreneurship and its real
prospects in Greek region. Through an empirical study with the participation of
entrepreneurs working in the Regional Union of Pella, we examine the critical factors
and important competences for human resources related to the sustainable
entrepreneurship. The specific entrepreneurs make use of local natural and cultural
environment in order to obtain competitive advantages and adopt social and
environmentally responsible business policies. The results of the study indicate that
sustainable entrepreneurship is a realistic prospect for Greece and could be supported
via concrete actions and measures taken by the state and the private organizations.
Key words: Sustainability, sustainable entrepreneurships, Regional Unit of Pella,
social responsibility, empirical study
1.

Δηζαγσγή – Αεηθόξνο επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Πέιια
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Ο ηφπνο αλάπηπμεο κίαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ
ηφπν ηεο εγθαηάζηαζήο ηεο. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα πνπ ε ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηεί θπζηθνχο πφξνπο ή άιια ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ
θαη αλζξσπνγελνχο (πνιηηηζκηθνχ) πεξηβάιινληνο, ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο θαζίζηαηαη
κία ζηξαηεγηθή επηινγή, ζην βαζκφ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Καιιηθξάηεο», ζην πιαίζην ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, απνηειεί κία επηπιένλ επθαηξία γηα ππνζηήξημε
θαη αλαζέξκαλζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο νη ηνπηθέο θνηλσλίεο
θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζ‟ έλα πην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, κε θφλην ηελ
επξσπατθή νινθιήξσζε, ηελ παγθνζκηνπνίεζε αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
πιήηηεη ηδηαίηεξα ηελ Διιάδα.
Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, νη Οξγαληζκνί
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νξγαληζκνί φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε ζρεδηάδνπλ ηηο
πνιηηηθέο ηνπο κε βάζε ην κνληέιν ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Όπσο επηζεκαίλεη ν
Robinson (2004: 370), ην εγρείξεκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
ηζνδπλακεί κε ηελ πξνζπάζεηα λα ηεηξαγσλίζνπκε ηνλ θχθιν, κε ηελ έλλνηα φηη
επηρεηξνχκε λα επηηχρνπκε ην αθαηφξζσην. Παξφια απηά, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή Αεηθνξία. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ζε
ζεσξεηηθφ επίπεδν, ρσξίο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. Γηα λα
κπνξέζνπκε λα αλαδείμνπκε ηε ζπκβνιή πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ επηρεηξήζεηο ή
κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Αεηθφξν ηνπηθή Αλάπηπμε, επηιέμακε σο κειέηε
πεξίπησζεο ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πέιιαο ε νπνία, κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
πξφζθαηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»,
ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σν παξάδεηγκα ηεο Πέιιαο, ε
νπνία απνηειεί κία πεξηνρή κε ηδηαίηεξα πςειή νηθνινγηθή αμία δηαζέηνληαο ιίκλεο,
πνηάκηα, θάκπνπο θαη εθηεηακέλεο νξνζεηξέο πνπ ηξνθνδνηνχλ κία πνιπεπίπεδε
νηθνλνκία, κπνξεί λα καο βνεζήζεη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ αξρψλ,
θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηάζεσλ δξάζεσλ ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αλάιεςεο
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πξσηνβνπιηψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηε
κεηνπζίσζε ησλ αξρψλ ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζηελ πξάμε. Όπσο επηζεκαίλεηαη
εμάιινπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (European Communities, 2008: 8), ε
νηθνλνκηθή δξαζηεξηνπνίεζε δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν ησλ
πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ (business-as-usual) πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην ζεκεξηλφ
νηθνινγηθφ αδηέμνδν. Δθφζνλ ζέινπκε λα δηαζθαιίζνπκε ην θπζηθφ θεθάιαην, ηνλ
νηθνινγηθφ πινχην ηνπ πιαλήηε παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
επεκεξία ησλ επφκελσλ γελεψλ πνπ ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηεο Αεηθνξίαο, ζα πξέπεη
λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ
ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ζαλ «επθαηξία» θαη «πξφθιεζε» θαη φρη ζαλ κία θνηλσληθή
κάζηηγα θαη απεηιή πνπ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζα επηηείλεη ηελ πεξηβαιινληηθή
ππνβάζκηζε θαη ηελ αλνξζνινγηθή ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πέιιαο
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε
πςειήο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ζηνλ
νξεηλφ

φγθν

πεξηβαιινληηθψλ
πεδηάδεο

φπνπ

κεηαπνηνχληαη

θαη

έληνλσλ

πηέζεσλ

ζηηο

παξάγνληαη

θαη

πνιιά

αγξνηηθά

πξντφληα (αξνηξαίεο θαη δελδξψδεηο
θαιιηέξγεηεο κε θπξηφηεξεο ην ξνδάθηλν, ην βακβάθη, ηνλ θαπλφ, ηα ζηηεξά, αιιά θαη
πνηθηιίεο κε έληνλα εμαγσγηθφ ραξαθηήξα φπσο ην ζπαξάγγη, ην θεξάζη θαη ηα
αθηηλίδηα). Σν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ππεξβαίλεη ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ελψ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο
πεξηνρήο είλαη ε χπαξμε πνιχ κεγάινπ πνζνζηνχ αξδεπφκελνπ εδάθνπο
(Αλαπηπμηαθή Πέιιαο, 2008: 19). Ο θπζηθφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο (έμη πεξηνρέο
εληαγκέλεο ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν «Φχζε 2000»), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
ζεκαληηθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά (ε Πέιια είλαη γελέηεηξα ηνπ Μεγάινπ
Αιεμάλδξνπ),

δεκηνπξγνχλ

ηδαληθέο

ζπλζήθεο

γηα

ηελ

αλάπηπμε

πνιιψλ

δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ απνηειεί δεηνχκελν ε ζπκβνιή
ηνπο ζηελ Αεηθφξν ηνπηθή αλάπηπμε.
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Φσηνγξαθία 1
Ο «Λόγγνο» ηεο Έδεζζαο, πεξηνρή κε αγξν-νηθνζπζηήκαηα πςειήο
βηνπνηθηιόηεηαο. Οη πνιιέο κηθξέο ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηβάιινληαη από ζάκλνπο θαη
ςειά δέληξα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ δηαθνξεηηθώλ
θαιιηεξγεηώλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα κνλαδηθό ηνπίν, κε πινύζηα θπζηθή
βιάζηεζε ζηελ νπνία βξίζθνπλ θαηαθύγην πνιιά δηαθνξεηηθά είδε πνπιηώλ,
εληόκσλ, εξπεηώλ θαη κηθξώλ ζειαζηηθώλ. Σην βάζνο δηαθξίλεηαη ν νξεηλόο όγθνο
ηεο Αικσπίαο.
Με ηνλ φξν Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Green entrepreneurship) νξίδεηαη εθείλε ε
κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ζέηεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηεο θχζεο γεληθφηεξα, ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο (ΔΟΜΜΔΥ- Δζληθφ
Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, 2009α). Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν
πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ γηα ηηο πξάζηλεο επηρεηξήζεηο είλαη φηη ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζην ζχλνιν κίαο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνυπνζέηεη ηε ιήςε κέηξσλ νινθιεξσκέλεο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζ‟ φιν ηνλ θχθιν ηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη
εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο.
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ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλνχκε ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε
κίαο κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ηελ απνθαινχκε «αεηθφξν επηρεηξεκαηηθφηεηα
(sustainable entrepreneurship)». Ο Schaltegger (2002: 47-48), αλαθέξεη ηελ
νηθνεπηρεηξεκαηηθφηεηα (ecopreneurship) σο «επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ
πεξηβαιινληηθή νπηηθή» θαη ηεο πξνζδίδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Μία
θαηλνηφκα κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά θαη
θαζνδεγνχκελε απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εγέηε ηεο ε νπνία δεκηνπξγεί αμία κέζσ
πεξηβαιινληηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη πξντφλησλ. Ζ νηθνεπηρεηξεκαηηθφηεηα δειαδή
επηδηψθεη ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία κέζσ πεξηβαιινληηθψλ θαηλνηνκηψλ1 πνπ
πξνζζέηνπλ αμία γηα ηνλ πειάηε θαη ηελ επηρείξεζε θαη εθπνξεχεηαη απφ ηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή δέζκεπζε ηνπ εγέηε ηεο επηρείξεζεο.
Με ηνλ φξν «αεηθφξνο επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε (sustainable business development)»,
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, νξίδεηαη «ε αλάπηπμε ηνπηθψλ ή
ππεξηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηδηψηεο ή θαη κεηθηά ζρήκαηα κε
ηε ζπκκεηνρή ηδησηψλ, δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ πνπ
κπνξεί λα πξνζιακβάλνπλ θαη ηε κνξθή δηθηχσλ θαη, καθξνπξφζεζκα, ζπκβάιινπλ
ζηελ επίηεπμε ηεο Αεηθφξνπ ηνπηθήο Αλάπηπμεο». Απηφ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα
ησλ επηινγψλ πνπ αθνξνχλ ζηε κνξθή, ζηε δνκή, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηνίθεζε
ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο (κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θη άιισλ
απνηειεζκάησλ ηνπο) ζηελ ηνπηθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία, φπσο θαη ζηε
δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο εμαξηάηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
ζηάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ην
ζπγθεθξηκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ αλαιακβάλεη δξάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην ηνπηθφ
θαη πιαλεηηθφ νηθνζχζηεκα, άκεζα θαη έκκεζα, ζε βξαρππξφζεζκν θαη

1

Καηλνηνκία είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κίαο λέαο ηδέαο ζε πξντφλ ή ππεξεζία πνπ
ζα δηαηεζεί ζηελ αγνξά ή ζε αλάπηπμε λέσλ ή βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ (ΔΟΜΜΔΦΔζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο 2009β). Δπνκέλσο, κία
επηρείξεζε κπνξεί λα θαηλνηνκήζεη κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πξντφληνο/ππεξεζίαο ή,
αληίζηνηρα, ηε βειηίσζε ελφο ππάξρνληνο. Σε άιιε πεξίπησζε, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα
αθνξά ηε βειηίσζε κίαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή ηελ παξνρή
κίαο ππεξεζίαο
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καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επνκέλσο ε
δηεξεχλεζε ησλ ηθαλνηήησλ (competences) ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ έρνπλ
ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ ηνπηθήο αλάπηπμεο.
2. ηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
ηφρνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηε
ζπλέρεηα είλαη ε αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ, ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ, ησλ θχξησλ
πξνυπνζέζεσλ θαη, θπξίσο, ησλ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηχμνπλ ηα
ζηειέρε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ αλάπηπμε
αεηθφξνπ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιεληθή χπαηζξν. Μέζσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηδηψθεηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο:
1.

Πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά επηρεηξήζεσλ πνπ επηηπγράλνπλ ζεηηθά

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη, παξάιιεια, παξνπζηάδνπλ πςειέο πεξηβαιινληηθέο
επηδφζεηο;
2.

Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθέο πεξηνρέο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ην αλζξψπηλν

δπλακηθφ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κία ζεηηθή ζπκβνιή

ζηελ αεηθφξν ηνπηθή

αλάπηπμε;
3.

Πνηα ε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, νη

δπλεηηθνί θίλδπλνη/πξνβιήκαηα θαη νη δφθηκεο ζηξαηεγηθέο ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο;
4.

Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ

επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιεληθή πεξηθέξεηα (απφ ηελ πιεπξά ηεο
πνιηηείαο, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ);
5.

Πσο ε «θξίζε» ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία επεξεάδεηαη θαη ζπλδέεηαη κε ηελ

πξαγκαηηθή πξννπηηθή αεηθφξνπ επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ ειιεληθή
πεξηθέξεηα (ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ζεζκηθέο θαη δνκηθέο αιιαγέο ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»);
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ

θξίζηκσλ παξαγφλησλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ

ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ, σο κειέηε πεξίπησζεο επηιέρζεθε ν Ννκφο Πέιιαο ιφγσ
ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, ελψ ε
δηεξεχλεζε εζηηάζηεθε εηδηθφηεξα ζηελ επίδξαζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο.
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Ζ κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ
ζπλεληεχμεσλ κε δέθα ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
κεγάιν

εχξνο

δηαθνξεηηθψλ

θιάδσλ

(βηνινγηθέο

θαιιηέξγεηεο,

νηλνπνηία,

παξαδνζηαθά πξντφληα πνηφηεηαο, ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, αλαθχθισζε, θ.ά.). ηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά νη ηνκείο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ δέθα (10) επηρεηξήζεσλ νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ
ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα:
Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη νινθιεξσκέλε γεσξγία
1.

Φπηψξηα

2.

Βηνινγηθή νηλνπνηία

3.

Δκπνξία βηνινγηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ

4.

Παξαδνζηαθά ηνπηθά πξντφληα (κεηαπνίεζε θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά)

5.

Παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο

6.

Οινθιεξσκέλε ππνζηήξημε λέσλ επηρεηξήζεσλ

7.

Αλαθχθισζε

Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλνη επηρεηξεκαηίεο ήηαλ γηαηί, ζην πιαίζην
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο

δξαζηεξηνπνίεζεο, αμηνπνηνχλ, κέζσ πνηθίισλ

θαηλνηνκηψλ,

ηνπηθνχ

ζηνηρεία

ηνπ

θπζηθνχ

πεξηβάιινληνο

θαη

πφξσλ,

εμαζθαιίδνληαο αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα2 γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Δδψ θαη
πνιιά ρξφληα θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ ηνπηθή θαη δηεζλή αγνξά
παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία. Δπηπιένλ, δηαθξίλνληαη γηα
2

Ο Wheelwright (1989, ζην Evans and Lindsay, 2005: 25), αλαθέξεη ηα επφκελα 6
ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηζρπξνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα κία επηρείξεζε:
1. πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ησλ πειαηψλ
2. ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία
3. ζπλδπάδεη ηa κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο κε επθαηξίεο ηνπ
πεξηβάιινληνο
4. έρεη αληνρή θαη δηάξθεηα θαη είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί απφ ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο
5. παξέρεη ηελ βάζε γηα παξαπέξα βειηίσζε θαη
6. παξέρεη θαηεχζπλζε θαη θίλεηξα ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ.
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ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πινπνηνχλ
ζεκαληηθέο δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Παξάιιεια, ζπλεξγάδνληαη κε ηηο
ηνπηθέο αξρέο θαη θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ζ
δηεξεχλεζε ηεο πνξείαο αλάπηπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη, εηδηθφηεξα,
νη ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ νη εγέηεο θαη ηα ζηειέρε ηνπο
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νδεγφ επηινγψλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα άιιεο, κηθξνκεζαίεο
θπξίσο, επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα θαη
νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ελψ, ηαπηφρξνλα,
επηβαξχλνπλ δπζαλάινγα ζε ζρέζε κε ην κέγεζφο ηνπο ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο έγηλε κε ηε ηερληθήο ηεο ζπλέληεπμεο «βάζνπο»
κε ηε ρξήζε ελφο εκη-δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζπλέληεπμε είλαη «κία
πξνθνξηθή αληαιιαγή απφςεσλ δχν αηφκσλ, ηνπ εξσηψληνο θαη ηνπ εξσηψκελνπ,
θαηά ηελ νπνία ν εξσηψλ ζέιεη λα αιιάμεη πιεξνθνξίεο (δεδνκέλα) γηα ηηο ζθέςεηο,
ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπ εξσηψκελνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα»
(Καξαγεψξγνο, 2002: 159). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ζέκα ζην νπνίν
επηθεληξψζεθε ε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ «ε Αεηθφξνο επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηελ Πέιια θαη νη πξννπηηθέο ηεο γηα ην κέιινλ». Όπσο αλαθέξνπλ
νη Cohen and Manion (1994: 374), ε ζπλέληεπμε είλαη κία αζπλήζηζηε κέζνδνο,
δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ ηεο άκεζεο ιεθηηθήο
ζπλαιιαγήο κεηαμχ αηφκσλ. Μ‟ απηή ηελ έλλνηα δηαθέξεη απφ ηε ζπκπιήξσζε
εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ δεηείηαη απφ ηνλ εξσηψκελν λα θαηαγξάςεη κε θάπνηνλ
ηξφπν ηηο απαληήζεηο ηνπ ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο
επηηξέπεη κία εκπεξηζηαησκέλε αλίρλεπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ πνπ ζηε παξνχζα
θάζε δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο ήηαλ απαξαίηεηε, ζην βαζκφ πνπ δελ ππάξρνπλ πνιιέο
αλαθνξέο εξεπλψλ γηα ηελ Αεηθφξν επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα. Με απηήλ ηελ έλλνηα, καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ην εχξνο ησλ
απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη φρη ηφζν πνιχ πνζνηηθά
ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο πεξηιάκβαλε κία ζεηξά
απφ βαζηθνχο άμνλεο εξσηήζεσλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο
επηρεηξεκαηίεο παξνπζίαζαλ ζηνηρεία γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο
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εθηηκήζεηο ηνπο γηα ην κέιινλ αλαθνξηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο πξννπηηθέο ηεο
αεηθφξνπ επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Πέιια θαη ζηελ Διιάδα γεληθφηεξα. Σν
απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ (21.500 ιέμεηο) αλαιχζεθε κε
θιαζζηθέο ηερληθέο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο αλάιπζεο
πεξηερνκέλνπ (content

analysis). Οη απφςεηο, ζέζεηο θαη εθηηκήζεηο ησλ

ζπκκεηερφλησλ ηαμηλνκήζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ κε βάζε έλα ζεκαζηνινγηθφ
ζχζηεκα ζεκαηηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ ππφ
δηεξεχλεζε ζέκαηνο. Ζ εξκελεία θαη απνηχπσζε ησλ απφςεσλ απνηειεί θπζηθά
επζχλε ησλ εξεπλεηψλ θαη νπδεκία δέζκεπζε ή επζχλε απνξξέεη γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο επηρεηξεκαηίεο απφ ην πεξηερφκελν ηεο αλάιπζεο ζηελ παξνχζα
εξγαζία.
χκθσλα κε ηνλ Kaplan (1943: 230), ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ «επηρεηξεί λα
ραξαθηεξίζεη ηηο ζεκαζίεο ζ‟ έλα δεδνκέλν ζψκα θεηκέλνπ κ‟ έλα ζπζηεκαηηθφ θαη
πνζνηηθφ ηξφπν». Γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαη πνζνηηθή δηεξεχλεζε θεηκέλσλ ζην
πιαίζην ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ δεκηνπξγνχληαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νη
νπνίεο είλαη ινγηθφ λα ζπλδένληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εθάζηνηε
κειέηεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο νξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ζχκθσλα κ‟ έλα
πξσηφθνιιν θσδηθνπνίεζεο θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ αλαζεσξνχληαη, νχηε
ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη πεξηζζφηεξν
γλσζηή κε ηνλ φξν «θσδηθνπνίεζε» (coding) ή θαη «θσδηθνγξάθεζε». Όπσο
αλαθέξεη ε Νφβα-Καιηζνχλε (2006: 268), νη έξεπλεο πνπ εθαξκφδνπλ σο κέζνδν
κειέηεο ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζηα βαζηθά ζέκαηα
πνπ θαιχπηεη ην θείκελν, ζηε ζπγθξηηηθή ζεκαζία ηνπο, ζην ρψξν ή ζην ρξφλν πνπ
αθηεξψλεηαη ζ‟ απηά, θαζψο θαη ζε άιια ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία
επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα πεξηγξάςεη ην κήλπκα ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ
ηνλ ελδηαθέξνπλ. χκθσλα κε ηνπο Titscher et al. (2000: 58), νη θαηεγνξίεο
απνηεινχλ κία επηρεηξεζηαθή κνξθή ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο
θαη δηαθξηηέο. ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θσδηθνπνίεζεο, νξίδνπκε επίζεο ηε
κνλάδα αλάιπζεο, ην θνκκάηη δειαδή ηνπ εμεηαδφκελνπ θεηκέλνπ πνπ ζα
θαηεγνξηνπνηεζεί θαη κπνξεί λα είλαη κία ιέμε, κία πξφηαζε, κία παξάγξαθνο ή έλα
νιφθιεξν θείκελν. Αθφκε, πξνζδηνξίδνπκε ην ζχζηεκα θαηακέηξεζεο ην νπνίν
αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνζνηηθνπνίεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ζηε κνλάδα αλάιπζεο.

153

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη κνλάδεο αλάιπζεο κε ζπληαθηηθά θξηηήξηα (πξφηαζε θαη
παξάγξαθνο), ην κήλπκα, ε κνλάδα λνήκαηνο ή ε ζεκαηηθή κνλάδα.
Ζ Σδάλε (2005: 5θ.ε.), παξνπζηάδεη ηηο θάζεηο πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αλάιπζεο
πεξηερνκέλνπ, κε ηε κνξθή κίαο ζεηξάο απφ δηαδνρηθέο ελέξγεηεο:
1.

Οξηζκφο θαη επηινγή ηεο κνλάδαο (ή ελφηεηαο) αλάιπζεο. Αλάινγα κε ηελ

ελφηεηα αλάιπζεο πνπ πηνζεηείηαη δηαθξίλνληαη ηξία είδε αλαιχζεσλ: ε ιεμηθνινγηθή
αλάιπζε (ιέμεηο, φξνη, ζχκβνια, θ.ιπ. ηαμηλνκνχληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο
θαηεγνξίεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ νξηζηεί ηα θιεηδηά –φξνη- ηεο αλάιπζεο), ε
θξαζηηθή (ην θείκελν δηαηξείηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε θαη ε αλάιπζε
πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά αιιά ζε ζρέζε πάληνηε κε ην ζπγθείκελν) θαη ε
ζεκαηηθή ή ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε (εδψ σο ελφηεηα ιακβάλεηαη ε ζεκαζία ηεο
νκάδαο ιέμεσλ θαη ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζε έλλνηεο, λνήκαηα ή ζέκαηα πνπ
αλαθαινχληαη αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν).
2.

Οξηζκφο θαη επηινγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο (θαηαγξαθήο). Ζ κνλάδα κέηξεζεο

αθνξά ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ησλ ζεκαζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ.
3.

Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαηεγνξηψλ. Με ηνλ φξν «θαηεγνξία» δειψλεηαη

ε νκάδα αληηθεηκέλσλ, πξαγκάησλ, θαηαζηάζεσλ, πνπ έρνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ
θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή ηδηνηήησλ θαη ηα νπνία ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο άιιεο
νκάδεο κε πνηνηηθά θξηηήξηα. Ζ δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο
αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, θαζψο ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ απνηειεί ην πιαίζην κε
βάζε ην νπνίν γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ εμεηαδφκελνπ πιηθνχ.
Δθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγηθή πξφηαζε γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
ηνπ πιηθνχ (θεηκέλνπ) ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, πηνζεηήζεθαλ νη επφκελεο επηινγέο:


Μνλάδα αλάιπζεο: ηκήκαηα πξνηάζεσλ, πξνηάζεηο, θξάζεηο ή θαη

παξάγξαθνη πνπ ζπλδένληαη ζεκαζηνινγηθά κε ηηο έλλνηεο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο
αλάιπζεο πνπ νξίζακε εθ ησλ πξνηέξσλ (βι. παξαθάησ).


Μνλάδα κέηξεζεο (θαηαγξαθήο): Καηακέηξεζε ηεο εκθάληζεο ηκεκάησλ ηνπ

θεηκέλνπ πνπ ζπλδένληαη ζεκαηηθά (ζπλήζσο άκεζα) κε ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ
αλάιπζεο. Ζ ζεκαηηθή ζεκαζία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νκηιεηέο
παξνπζηάδνπλ απηφ γηα ην νπνίν κηινχλ (ην ζέκα ηνπ εθθσλήκαηφο ηνπο). χκθσλα
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κε ηνλ νξηζκφ απηφ, πξνηάζεηο κε δηαθνξεηηθή δνκή κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ
θάησ απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία, εθφζνλ ζπλδένληαη κε απηήλ ζεκαζηνινγηθά.
Δθαξκφζζεθε δειαδή ε ζεκαηηθή ή ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε.


Καηεγνξίεο αλάιπζεο: Πξνέθπςαλ απφ ηελ ζρεηηθή κε ην ζέκα εκπεηξία ησλ

εξεπλεηψλ θαη ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε. Όπσο
πξναλαθέξζεθε, νη θαηεγνξίεο ηεο αλάιπζεο έρνπλ πξνεπηιεγεί ψζηε ην κνληέιν ηεο
αλάιπζεο λα έρεη γεληθή θαη φρη εηδηθή ρξήζε. Οη θαηεγνξίεο αλάιπζεο νπζηαζηηθά
απνδίδνληαη απφ ηνπο άμνλεο εξσηήζεσλ πνπ ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο ζπλεληεχμεηο.
ρεκαηηθά ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε επφκελε:
Καζνξηζκόο επξύηεξσλ ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ ησλ
ζεκαληηθώλ παξαγόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
αλάπηπμε Αεηθόξνπ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ζηελ Πέιια θαη ηεο κειινληηθήο πξννπηηθήο ηεο.

Πξώηε «αλάγλσζε» ησλ
απνκαγλεηνθσλεκέλσλ θεηκέλσλ ησλ
ζπλεληεύμεσλ γηα ηνλ εληνπηζκό
ππνθαηεγνξηώλ, ζε αληηζηνίρεζε κε ηηο
θαηεγνξίεο.

Αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ κε βάζε ην ζύζηεκα
ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ θαη
ππνθαηεγνξηώλ. Γηα θάζε έλα μερσξηζηό
θείκελν πνπ πξνέθπςε από ηελ
απνκαγλεηνθώλεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ κε ηνπο
επηρεηξεκαηίεο θαηαγξάθεθε ε ύπαξμε ή ε
απνπζία αληίζηνηρσλ αλαθνξώλ, ζύκθσλα κε
ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο
πνπ επηιέρζεθαλ.

Σρήκα 1
Η δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεύμεσλ κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο

3. Απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο
Ο επφκελνο Πίλαθαο 1 ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, αλαιχνληαο μερσξηζηά ην θάζε έλα θείκελν ησλ
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ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηηο δηάθνξεο
θαηεγνξίεο αλάιπζεο (θσδηθνί 1, 2, …8), θαηακεηξνχληαη νη ζεκαηηθέο αλαθνξέο πνπ
ζπλδένληαη ζεκαζηνινγηθά (λνεκαηηθά) κ‟ απηέο. Γηα θάζε θείκελν έγηλε θαηαγξαθή
αλ ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ ζπλδένληαη λνεκαηηθά κε ηηο
πξνεπηιεγκέλεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο έρνπλ αξθεηά επξχ πεξηερφκελν. Ζ θάζε
θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ππνθαηεγνξίεο (θσδηθνί 1,1, 1.2,…, 1.1.1,…). Οη
ππνθαηεγνξίεο πξνέθπςαλ απφ κία πξψηε καθξνζθνπηθή «αλάγλσζε» ηνπ θεηκέλνπ,
ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη κία πην ιεπηνκεξήο θσδηθνπνίεζε θαη
θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ. Γηα θάζε μερσξηζηφ θείκελν αληρλεχηεθε ε
παξνπζία ή κε αλαθνξψλ πνπ ζπλδένληαλ ζεκαηηθά (λνεκαηηθά) κε ηηο θαηεγνξίεο
θαη ππνθαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα. ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη νη
αληίζηνηρεο αλαθνξέο αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ εκθάληζήο ηνπο ζηα θείκελα θαζψο
ζεσξήζεθε φηη ε ζπρλή αλαθνξά ζ‟ έλα ζέκα απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
επηρεηξεκαηίεο δείρλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη κελ ζεκαληηθφ, ζηελ παξνχζα
έξεπλα φκσο καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ην εχξνο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ παξά
ε πνζνηηθή απνηχπσζή ηνπο.
Πίλαθαο 1
Κσδηθνπνίεζε θαηεγνξηώλ θαη ππνθαηεγνξηώλ αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ
ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεύμεσλ κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, κεηά από ηελ
απνκαγλεηνθώλεζε θαη ηε ζεκαηηθή αλάιπζή ηνπο
1. Δπηρεηξεκαηηθό πξνθίι θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (concept)
1.1 Αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα

1.3 Σηνηρεία θαηλνηνκίαο:

(ζε ζρέζε κε αληαγσληζηέο):

1.3.1 ηε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ

1.1.1 Ηζρπξή εηαηξηθή ηαπηφηεηα

θαη ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο

(αλαγλσξίζηκα πξντφληα/ππεξεζίεο)

(παξαδνζηαθέο ζπληαγέο,

1.1.2 Οινθιεξσκέλε παξνρή ππεξεζηψλ

ρεηξνπνίεηα πξντφληα, θ.ιπ.)

ζηνλ πειάηε («κε ην θιεηδί ζην ρέξη») θαη

1.3.2 ηε ζρεδίαζε ησλ πξντφλησλ

ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε

(εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, π.ρ. ζηελ

1.2 Σεκεία ππεξνρήο

ηππνπνίεζε)

(πξντόληνο ή ππεξεζίαο):

1.3.3 ηελ πξνβνιή θαη δηαλνκή ησλ
πξντφλησλ (νη πειάηεο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ κία
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1.2.1 Υξήζε πξψησλ πιψλ αλψηεξεο

βησκαηηθή εκπεηξία κε ηα πξντφληα)

πνηφηεηαο -Τςειέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο

1.3.4 ηε ρξήζε ησλ λέσλ

1.2.2 Μνλαδηθά πξντφληα (π.ρ. βπζζηλάδα

ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ

αλαςπθηηθφ)

(ειεθηξνληθφ εκπφξην)

1.2.3 Πξντφληα πηζηνπνηεκέλεο
πνηφηεηαο/νλνκαζίαο πξνέιεπζεο
2. Αθνξκή (trigger)
γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
2.1 Δπηρεηξεκαηηθή βάζε:

2.2 Δπθαηξίεο

2.1.1 παξαδνζηαθέο (νηθνγελεηαθέο)

από ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ:

επηρεηξήζεηο

2.2.1 Δληνπηζκφο κίαο λέαο

2.1.2 πνπδέο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ

ηάζεο/αλάγθεο ζηελ αγνξά (π.ρ.

αληίζηνηρν θιάδν ζε πςειφ επίπεδν

ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο)

2.1.3 Σνπηθή παξάδνζε ζην

2.2.2 Γηεχξπλζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο (π.ρ.

ζπγθεθξηκέλν θιάδν (πνιιέο θνξέο

ιφγσ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο)

αθνξά ηηο πξψηεο χιεο πνπ

2.2.3 Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ ή θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη, π.ρ. θεξάζηα Έδεζζαο, άιισλ επηδνηήζεσλ/εληζρχζεσλ (νη
κήια Παλαγίηζαο)

νπνίεο αμηνπνηνχληαη ζε παξαγσγηθέο
επελδχζεηο)

3. Πξνβιήκαηα θαηά ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε
3.1 Δζσηεξηθό πεξηβάιινλ:

3.2 Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ:

3.1.1 Πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί

3.2.1 Γπζρέξεηα πξφζβαζεο ζε κεγάιεο αγνξέο

πφξνη γηα επελδχζεηο

(ειιείςεηο ζηα ηνπηθά δίθηπα ππνδνκψλ)

3.1.2 Μηθξή έιιεηςε

3.2.2 Αζέκηηνο αληαγσληζκφο απφ ηνπο

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ

«κεγάινπο» ηνπ θιάδνπ (εθκεηάιιεπζε

δπλακηθνχ ζηελ ηνπηθή αγνξά

δεζπφδνπζαο ζέζεο, δεκηνπξγία θαξηέι)
3.2.3 Γξαθεηνθξαηία, έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη
αλαμηνθξαηία ζηηο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο θαη
ελίζρπζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ πνιηηεία
3.2.4 Αλεπαξθείο θαη αλαπνηειεζκαηηθνί έιεγρνη
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απφ ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο κε απνηέιεζκα ηε
λφζεπζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ
4. Πειάηεο
4.1 Χαξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηώλ –

4.2 Γηαρείξηζε ησλ πειαηώλ (customers

Οη πειάηεο:

relationships management) – Οη

4.1.1 Δίλαη ζπλεπείο θαη πηζηνί

επηρεηξεκαηίεο:

4.1.2 Αλαγλσξίδνπλ θαη αλαδεηνχλ

4.2.1 Αλαπηχζζνπλ ζηελέο δηαπξνζσπηθέο

ηελ πνηφηεηα

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο

4.1.3 Δλδηαθέξνληαη θαη ειέγρνπλ

4.2.2 Δπηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ηνπο

φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο-

πειάηεο, ηνπο ελεκεξψλνπλ θαη ηνπο

δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ

εθπαηδεχνπλ

4.1.4 Με δηάθνξεο επθαηξίεο,

4.2.3 Αληηκεησπίδνπλ άκεζα πξνβιήκαηα,

ζπκκεηέρνπλ ζηε βειηίσζε ησλ

παξάπνλα, ειιείςεηο ησλ πειαηψλ

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ

4.2.4 Υξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα

4.1.5 Δληάζζνληαη ζηνπο

ηελ επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ηνπ

κηθξνκεζαίνπο ζηνλ θιάδν ηνπο

πειαηνινγίνπ ηνπο

5. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Πεξηβάιινλ
5.1 Σπκβνιή ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο

5.2 Γξάζεηο πεξηβαιινληηθήο

ζηελ ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθή

δηαρείξηζεο:

αλάπηπμε:

5.2.1 Οινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή

5.1.1 Πξψηεο χιεο θαη πεξηβαιινληηθέο

δηαρείξηζε ζε φιν ηνλ θχθιν ηεο

ζπλζήθεο (π.ρ. κηθξνθιίκα) κε ηδηαίηεξα,

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά

(νινθιεξσκέλε γεσξγία, πηνζέηεζε

5.1.2 πκβνιή ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ

πεξηβαιινληηθά νξζψλ γεσξγηθψλ

πεξηβάιινληνο ζηελ απφθηεζε

πξαθηηθψλ, βηνινγηθή γεσξγία,

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη

ελζσκαησκέλεο-integrated- ηερλνινγίεο

πξνζηηζέκελε αμία ησλ παξερφκελσλ

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο)

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ (π.ρ. κνλαδηθέο

5.2.2 Αλαθχθισζε, πξψησλ πιψλ,

πιαγηέο γηα νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο,

πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζηψλ φπνπ είλαη

ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα

δπλαηφ

ζπγθεθξηκέλσλ πνηθηιηψλ πνπ

5.2.3 Οξζνινγηθή ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή)

θαη ελέξγεηαο (π.ρ. ζπζηήκαηα ζηάγδελ
άξδεπζεο, αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο)

6. Γξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο
Θεσξνχλ φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ

6.2 Γξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο

εζηθή ππνρξέσζε λα επηζηξέθνπλ έλα

πνπ πινπνηνύλ:

κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο ζηελ ηνπηθή

6.2.1 Υνξεγίεο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ,

θνηλσλία ε νπνία κε πνιινχο ηξφπνπο

νξγαληζκψλ κε θνηλσληθνχο ζηφρνπο

ππνζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο

6.2.2 Οξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ

δξαζηεξηφηεηα

γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία – δηάζεζε ρψξσλ
γηα πνιηηηζηηθά δξψκελα (π.ρ. επηζθέςηκν

6.1 Οθέιε από ηελ πινπνίεζε

νηλνπνηείν, αγξφθηεκα)

δξάζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο

6.2.3 πκκεηνρή ζε δξάζεηο εζεινληηζκνχ

επζύλεο

6.2.4 πκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο

6.1.1 Βειηίσζε ζρέζεσλ κε ηνπηθνχο

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθέο αξρέο ή άιινπο

θνηλσληθνχο εηαίξνπο

ηνπηθνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (π.ρ.

6.1.2 Βειηίσζε εηαηξηθήο θήκεο

ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο,

6.1.3 Αλάπηπμε δεκνζίσλ ζρέζεσλ

ζπλδηνξγάλσζε ηνπηθψλ γηνξηψλ)

θαη επηθνηλσλίαο πνπ έκκεζα επλνεί
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη
ζηξαηεγηθέο
7. «Πξάζηλε» επηρεηξεκαηηθόηεηα
7.1 Δπηρεηξεκαηηθέο «ηδέεο»

7.2 Δκπόδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο

7.1.1 Φσηνβνιηατθά πάξθα

«πξάζηλεο» επηρεηξεκαηηθόηεηαο

7.1.2 Αηνιηθά πάξθα

7.2.1 Γξαθεηνθξαηία θαη έιιεηςε

7.1.3 Τδξνειεθηξηθά έξγα

μεθάζαξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ

7.1.4 Αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο

7.2.1 Τςειέο απαηηήζεηο γηα δηάζεζε

7.1.5 Παξαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε

ηδίσλ θεθαιαίσλ

βηνθαπζίκσλ
8. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Κξίζε
8.1 Δπίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ

8.2 Σηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
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επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε

θξίζεο

8.1.1 Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη

8.2.1 Έκθαζε ζηε δηαρείξηζε πξψησλ πιψλ,

δπζρέξεηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε

ελέξγεηαο, απνζεκάησλ θαη ηακεηαθψλ

(παξνρή δαλείσλ γηα αλάπηπμε)

δηαζεζίκσλ

8.1.2 Πηψρεπζε ή αδπλακία

8.2.2 Αλαζηνιή λέσλ επελδχζεσλ, έκθαζε ζηε

πιεξσκψλ απφ

βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ

ζπλεξγάηεο/πειάηεο

8.2.3 Αλαδήηεζε λέσλ πειαηψλ

8.1.3 Αβεβαηφηεηα ζην

8.2.4 Απνξξφθεζε ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη

δηαδνρηθψλ απμήζεσλ, ιφγσ ΦΠΑ πξνο φθεινο

αγνξά (κε έκθαζε ζην

ησλ πειαηψλ θαη ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο

θνξνινγηθφ θαζεζηψο)

8.2.5 Πξνζπάζεηα γηα δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ

Αθνινπζνχλ κεξηθά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηνπνίεζε

ησλ

ζπκκεηερφλησλ

ζηελ

έξεπλα

πνπ

αλαδεηθλχνπλ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθφξνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο:
Δπηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή
ην εξψηεκα «πφηε μεθηλήζαηε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο δξαζηεξηφηεηα», ε
πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε «εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο», κε ηηο
πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα μεθηλνχλ πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ή κέζα ζηε
δεθαεηία ηνπ ‟90. Οη ζπγθεθξηκέλεο δεθαεηίεο ζπλδένληαη κε ηηο εθηακηεχζεηο ησλ
Μεζνγεηαθψλ Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ
ηήξημεο, γλσζηψλ σο «παθέησλ Νηειφξ» πνπ ηξνθνδφηεζαλ ηελ αγνξά θαη ηηο
επηρεηξήζεηο κε ξεπζηφ επηηξέπνληάο ηνπο λα επηηχρνπλ κία γξήγνξε επηρεηξεκαηηθή
αλάπηπμε. Βεβαίσο, φπσο θάλεθε ζηε ζπλέρεηα, πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
επσθειήζεθαλ απφ θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δελ αμηνπνίεζαλ ζηε ζσζηή
θαηεχζπλζε ηα ρξήκαηα απηά πνιχ γξήγνξα ρξενθφπεζαλ θαη έθιεηζαλ. Σν γεγνλφο
απηφ εληζρχεη επηπιένλ ηελ άπνςε φηη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αεηθφξνπ
επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε αμηνπνίεζε επηδνηήζεσλ θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ
εληζρχζεσλ ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο πνπ έρνπλ κία πξαγκαηηθή θαη φρη
πιαζκαηηθή ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο.
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Κάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πξνέξρνληαλ απφ
νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο κε κεγάιε παξάδνζε ζηελ πεξηνρή. Αζθνχζαλ δειαδή
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εδψ θαη δχν ή θαη ηξεηο γεληέο, παξάγνληαο ηα ίδηα ή
θαη λέα πξντφληα θαη έρνληαο πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
Αλαιχνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
εκπεηξηθή έξεπλα, κε βάζε ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ, πξνθχπηνπλ κία ζεηξά
απφ βαζηθέο επηινγέο νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο
πνιηηηθή (ηξφπνο άζθεζεο ηνπ επηρεηξείλ):
1.

Μεζν-καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη

ελδηαθέξνλ γηα δηαηήξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο βησζηκφηεηαο ζε καθξνρξφληα
πεξίνδν, έζησ κε κηθξή αιιά ζηαζεξή θεξδνθνξία
2.

Έκθαζε ζηελ πνηφηεηα

3.

Πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε (ζρεδηαζκφο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κε βάζε ηηο

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ)
4.

Αλαπιεξνθφξεζε (feedback) ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο θαη

ζπλερήο βειηίσζε ζε φιν ην εχξνο ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο-πξνψζεζεο-δηάζεζεο
5.

Γηαηήξεζε ηδαληθήο ζρέζεο θφζηνπο-πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ

ή ππεξεζηψλ, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο πειάηεο θαη αληαγσληζηέο
6.

Δπελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ηφζν ζην ζηάδην ηεο

παξαγσγήο,

φζν

θαη

ζηελ

πξνβνιή,

δηαθίλεζε

θαη

πξνψζεζε

ησλ

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ
7.

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο

θαη ζπλεξγαζία κε αληαγσληζηέο ζε

ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (ζπλ-

αληαγσληζκφο-coopetition)
8.

ηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο πνπ παξαθάκπηεη ηνπο κεζάδνληεο

9.

Κνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε

Σεκαληηθέο δεμηόηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε αεηθόξνπ επηρεηξεκαηηθόηεηαο
ην πιαίζην ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο εξεπλήζεθαλ εηδηθφηεξα γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη
αμίεο/ζηάζεηο πνπ νη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
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επηρεηξήζεψλ ηνπο θαη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη άκεζα θαη έκκεζα ζπκβάιινπλ
ζηελ αεηθφξν επηρεηξεκαηηθφηεηα. Όπσο αλαθέξεη ν Thompson (1996: 5) νη
ππεχζπλνη αλάπηπμεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζεκαληηθφ λα βιέπνπλ
ηηο επηρεηξήζεηο ζαλ ραξηνθπιάθηα ηθαλνηήησλ νη νπνίεο ζα πξέπεη ζπλερψο λα
βειηηψλνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο.
Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζηφρν ηελ αεηθφξν επηρεηξεκαηηθφηεηα, εμεηάζηεθαλ
πεξηνρέο φπσο ε ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, νη λέεο ηερλνινγίεο
επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηψλ, νη μέλεο γιψζζεο θαη ε δηαρείξηζε ηεο
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ε νινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ε εθαξκνγή
εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή θαη εηαηξηθή
θνηλσληθή επζχλε, θ.ά. Ο επφκελνο Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ:
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Πίλαθαο 2
Σηαηηζηηθά απαληήζεσλ επηρεηξεκαηηώλ αλαθνξηθά κε ζεκαληηθέο ηθαλόηεηεο γηα
αεηθόξν επηρεηξεκαηηθόηεηα γηα ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε
(1: ειάρηζηα ζεκαληηθή, 5: πνιύ ζεκαληηθή)
Α/Α Πεξηνρέο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

Γηα ηε
Γηνίθεζε
Μέζε
ηηκή

Γηα ηα
ηειέρε

Σππηθή Μέζ Σππηθή
απόθιη
ε
απόθιη
ζε
ηηκή
ζε
0,84
3,70
1,33

Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ
Δ-επηρεηξείλ (ειεθηξνληθφ εκπφξην)

4,40
4,30

0,82

3,50

1,32

3
4
5

Οκαδηθή ζπλεξγαζία
Ξέλεο γιψζζεο/δηεζλήο επηθνηλσλία
Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο

3,90
4,60
4,00

0,56
0,51
0,81

4,60
3,70
3,60

0,51
0,82
0,96

6

Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο
(customer relationship management)

4,70

0,67

4,20

1,03

7

Δθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο
Πνηφηεηαο

4,20

0,63

3,50

1,26

8

Οινθιεξσκέλε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε

4,00

1,05

4,20

0,91

9

Δμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη
ελέξγεηαο

4,10

0,99

4,40

0,84

10

Αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ζπζθεπαζηψλ

4,40

0,96

4,50

0,70

11

Αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ

4,80

0,42

4,00

0,81

12

Καζνδήγεζε (mentoring) ζπλεξγαηψλ

4,50

0,97

3,50

0,97

13

Γηαρείξηζε θξίζεσλ

4,60

0,69

4,00

1,05

14

Γξάζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία

4,90

0,31

3,40

1,17

15

Δπηρεηξεκαηηθή εζηθή (ηήξεζε
επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο)

4,90

0,31

4,80

0,42

1
2
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο, κεηαμχ ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ ηθαλνηήησλ γηα αλάπηπμε, θνξπθαίνη ηνκείο γηα αλάπηπμε
ηθαλνηήησλ απφ ηνπο εγέηεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή θαη νη
δξάζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξηθή
θνηλσληθή επζχλε. Σν ίδην ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο εγέηεο ζεσξνχληαη ε
αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο πνπ ζεσξνχλ
φηη ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Γηα ηα ζηειέρε
ησλ επηρεηξήζεσλ ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο νη επηρεηξεκαηίεο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα γηα
εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε είλαη ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή, ε νκαδηθή ζπλεξγαζία, αιιά
θαη ε αλαθχθισζε. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, φπσο θαη ε Οινθιεξσκέλε
Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε, καδί κε άιιεο δεμηφηεηεο φπσο ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ε επηθνηλσλία ζε δηεζλή
πεξηβάιινληα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ε
θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο
ηφζν ζε επίπεδν εγεζίαο φζν θαη ησλ ζηειερψλ. Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε
κέζε ηηκή εξκελεχνπλ ηηο δηαθνξέο ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο γηα
αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ ηθαλνηήησλ απφ ηε δηνίθεζε ή ηα ζηειέρε ησλ
επηρεηξήζεσλ ελψ ε ηππηθή απφθιηζε εθθξάδεη ην βαζκφ απφθιηζεο ζηηο κεηαμχ ηνπο
απφςεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θάπνηεο θνξέο νη ελ ιφγσ επηρεηξεκαηίεο
ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ή ζπκβνχινπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ
πξφζβαζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο (π.ρ. ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο
Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, θ.ά.). Δπίζεο, ζπρλά αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηελ
θαζνδήγεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχλ φηη
είλαη ζεκαληηθέο (θαζνδήγεζε-mentoring).
Σν επφκελν Γξάθεκα Η παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά ηελ αμηνιφγεζε κεξηθψλ ελδεηθηηθψλ
ηθαλνηήησλ γηα ηνπο εγέηεο θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ:

164

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011

Γξάθεκα Ι
Μέζε ηηκή ηεο αμηνιόγεζεο ησλ επηρεηξεκαηηώλ γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ από
ηνπο εγέηεο θαη ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ
(5: εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, 1: ειάρηζηα ζεκαληηθή)

Κύξηεο επηρεηξεκαηηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα
ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη
επηρεηξεκαηηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Τπάξρνπλ πνιινί
πνπ πηζηεχνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάιεςε ξίζθνπ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ επηρεηξεκαηία. Ζ άπνςε απηή θαη άιιεο παξφκνηεο απνηέιεζαλ ηε βάζε
ελλέα εξσηήζεσλ νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ κε γξήγνξν ξπζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
θαη ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ, θαηά ην δπλαηφλ, ζπλνπηηθά θαη απζφξκεηα. ην
ζεκείν απηφ καο ελδηέθεξε λα δνχκε γεληθά πνην είλαη ην πιαίζην ησλ αμηψλ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αεηθφξνο επηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη αλ ππάξρεη θαη ζε πνην βαζκφ ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ απφςεψλ ηνπο. Αλ θαη ν
αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα κηθξφο, απφ ηηο
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζχγθιηζε ησλ απφςεψλ ηνπο
αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ πηνζεηνχλ, ηνπιάρηζηνλ φπσο δηαηππψζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη φηη ε Αεηθφξνο
επηρεηξεκαηηθφηεηα βαζίδεηαη ζ‟ έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην αξρψλ, ζηάζεσλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ πνπ πηνζεηνχλ νη αληίζηνηρνη επηρεηξεκαηίεο. Απφ ην πεξηερφκελν ησλ
απαληήζεσλ πξνθχπηεη επίζεο φηη νη αμίεο απηέο θαη ζηάζεηο απνηεινχλ απνηέιεζκα
ησλ νηθνγελεηαθψλ παξαδφζεσλ, ηεο πνιχρξνλεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη
δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο αιιά θαη
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σο ζπλέπεηα ηεο έληνλεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία
θαη άιινπο επηρεηξεκαηίεο (αληαγσληζηέο ή κε).
ηε ζπλέρεηα απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα ηα
αληίζηνηρα ζέκαηα:
1. Ο ξόινο ηεο ηύρεο. ηελ εξψηεζε γηα ην ξφιν ηεο ηχρεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή
επηηπρία, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ απαληά φηη «ηα ίδηα ηα άηνκα, κε ηελ
πξνζπάζεηά ηνπο, ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ
αλαιακβάλνπλ δηακνξθψλνπλ ην κέιινλ ηνπο». χκθσλα κε ηνπο Υαζζίδ θαη
Καξαγηάλλε (1999: 14), «ν επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη παίθηεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ». Ο
άλζξσπνο πνπ παίδεη ηπρεξά παηρλίδηα δελ ειέγρεη ην απνηέιεζκα, ελψ ν
επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα επεξεάζεη κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ ην απνηέιεζκα
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ απφθαζεο ην νπνίν κάιηζηα επηδηψθεη λα είλαη ζεηηθφ ζε κία
καθξνπξφζεζκε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ηχρε δηαδξακαηίδεη δεπηεξεχνλ ξφιν. Μεξηθέο
ραξαθηεξηζηηθέο απφςεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ θαη θηλνχληαη ζην παξαπάλσ πιαίζην
ήηαλ:
«Καλέλαο επηρεηξεκαηίαο δε κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ ηχρε. Απαηηνχληαη πνιιέο ψξεο
εξγαζίαο, θφπνο θαη θπζηθά αγάπε γηα ηε δνπιεηά».
«Τελ ηχρε πξέπεη λα ηελ πξνθαινχκε. Αλ πεξηκέλεη θάπνηνο ηελ ηχρε, δε ζα ηε δεη
πνηέ».
2. Σν επηρεηξεκαηηθό ξίζθν. Όπσο αλαθέξνπλ νη Carsrud and Brännback (2007: 4),
είλαη κάιινλ «κχζνο» ε άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα πνπ αλαπηχζζνπλ
επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (entrepreneurs) έρνπλ ηελ ηάζε λα
αλαιακβάλνπλ πςειφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν θη έρνπλ «γελλεζεί» κ‟ απηφ ην
ηαιέλην. ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, θαηά πφζν δειαδή νη επηρεηξεκαηίεο είλαη
ηνικεξνί ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ηνπο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ζπκκεηερφλησλ απνδνκεί ηελ έλλνηα ηνπ ξίζθνπ θαη αλαθέξεηαη κε έκθαζε ζ‟ έλα
«ιεινγηζκέλν εγρείξεκα». Οη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ δειαδή φηη ηα επηρεηξεκαηηθά
«αλνίγκαηα» πνπ θαηά θαηξνχο ηνικνχλ βαζίδνληαη ζε πιήζνο δεδνκέλσλ θαη
θαηαγεγξακκέλσλ εκπεηξηψλ ζηε δνπιεηά ηνπο πνπ θαζηζηνχλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο
αμηφπηζηεο θαη κε ζρεηηθά ρακειή πηζαλφηεηα απνηπρίαο. Δπίζεο, ην φπνην «ξίζθν»
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ζεσξνχλ φηη απνηειεί «θπζηθή εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο».
Αμηνζεκείσην είλαη φηη αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επηζεκαίλνπλ φηη ξίζθαξαλ
πεξηζζφηεξν ζηα πξψηα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο θαη φζν
πεξλάεη ν θαηξφο απνθεχγνπλ ηηο παξάηνικεο επηρεηξεκαηηθέο ελέξγεηεο. Οη
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ζηεξίδνληαη ζε «καθξνρξφληεο ζεηξέο δεδνκέλσλ» θαη,
ζπρλά, ζε «απνηειέζκαηα εξεπλψλ, αλαιχζεηο θαη ζηνηρεία (πνπ παίξλνπλ) απεπζείαο
απφ ηελ αγνξά». Αθνινπζνχλ κεξηθέο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο:
«Γελ είκαη ηδνγαδφξνο. Μνπ αξέζεη λα δεκηνπξγψ θαη φρη λα ηδνγάξσ. Μπνξεί ζηελ
επηρείξεζή κνπ λα δνθηκάζσ θάηη θαηλνχξην, αιιά πάληνηε πξνγξακκαηηζκέλα. Σηελ
θαηεχζπλζε απηή, θάπνηεο θνξέο, ε απνηπρία είλαη αλακελφκελε».
«Σπρλά δνθηκάδσ ηελ ηχρε κνπ ζε λέεο αγνξέο. Αιιά απηφ δε ζα ην έιεγα ξίζθν, ην
απνθαιψ επηρεηξεκαηηθή εμέιημε».
«Παίξλσ κηθξά, ιεινγηζκέλα ξίζθα. Έλα ξίζθν πνπ ζε πεξίπησζε πνπ θάηη δελ πάεη
θαιά, ζα κπνξέζσ λα αλαθάκςσ».
«Ναη, ξηζθάξσ ζηε δνπιεηά κνπ. Πάληνηε φκσο κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, έρνληαο
θάπνην ζθνπφ θαη ππνινγίδνληαο ηηο πηζαλφηεηεο λα έρσ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα».
«Σην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο κνπ ξίζθαξα αξθεηά, ηψξα φκσο φρη. Βεβαίσο, ηηο θνξέο
πνπ ξίζθαξα είρα ππνινγίζεη πνιχ θαιά ηα δεδνκέλα θαη ην πεξηζψξην απνηπρίαο ήηαλ
κηθξφ. Δίρα ζεηξέο δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεηο κέζα απφ ηελ αγνξά πνπ ήηαλ έλαο
ζίγνπξνο νδεγφο».
3. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νη
ζπγθεθξηκέλνη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ ζεκαληηθά θαηά ηε ιήςε θξίζηκσλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ μερσξίδνπλ, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: α) νη
επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη, β) ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη γ) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζην
εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ηνλίδνπλ κε έκθαζε
φηη θαηά ηε ιήςε ησλ ζεκαληηθψλ απνθάζεψλ ηνπο βαξχλεη ηδηαίηεξα ε γλψκε θαη ε
άπνςε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Αθνινπζνχλ δειαδή έλα ζπκκεηνρηθφ θαη δεκνθξαηηθφ
ζηηι δηνίθεζεο. Αθνινπζνχλ κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ:
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«Τηο θξίζηκεο απνθάζεηο ηηο παίξλσ κε ινγηθά θξηηήξηα θαη αλάιπζε φισλ ησλ
δεδνκέλσλ. Κπξίσο ησλ νηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, πάληνηε κε βάζε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο
κνπ ζηφρνπο. Διέγρσ πνπ ζέισ λα πάσ θαη θαηά πφζν ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε κε
νδεγεί εθεί».
«Σηελ επηρείξεζή καο απνθαζίδνπκε θπξίσο ζπιινγηθά. Μεηξάεη πνιχ ε γλψκε ησλ
εξγαδνκέλσλ».
«Μεηξάεη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο θαη ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη. Όηαλ μέξσ
θάπνηνλ κπνξψ λα βαζηζηψ θαη ηειηθά λα απνθαζίζσ λα πξνρσξήζσ ζηε ζπλεξγαζία.
Αμηνινγψ επίζεο ηελ εκπεηξία πνπ έρσ πάλσ ζηα ζέκαηα θαη ηα δεδνκέλα πνπ αλαιχσ
πξηλ θαηαιήμσ ζε κία απφθαζε».
«(Απνθαζίδνπκε) ζπιινγηθά, κε φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη αθνχ
πνπλ φινη ηε γλψκε ηνπο. Δίκαζηε ζαλ κία κεγάιε νηθνγέλεηα».
«Μεξηθέο θνξέο βαζίδνκαη θαη ζην έλζηηθηφ κνπ αιιά θπξίσο απνθαζίδσ κε βάζε ηα
δεδνκέλα. Κη απηφ πνπ απνθαινχκε έλζηηθην φκσο νπζηαζηηθά είλαη έλαο πνιχπινθνο
εζσηεξηθφο κεραληζκφο αλάιπζεο θαη πξνβνιήο ησλ δεδνκέλσλ ζην κέιινλ. Καη ην
έλζηηθην δειαδή εκπεξηέρεη νξζνινγηζκφ».
4. Αληηκεηώπηζε ησλ θξίζεσλ. ην εξψηεκα γηα ην πψο αληηκεησπίδνπλ έλα
πεξηζηαηηθφ θξίζεο θαηά ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε, ζηελ
πιεηνλφηεηα απαληνχλ «κε ςπρξαηκία» θαη «αλαδεηψληαο άκεζα ηελ πιένλ
θαηάιιειε γηα ηελ πεξίζηαζε ιχζε». Δπίζεο, ηνλίδνπλ φηη ε ιχζε πνπ επηιέγνπλ ζα
πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ πξνο ηνπο πειάηεο
ηνπο ψζηε λα κε «δηαθηλδπλεχζεη ε θαιή θήκε ηεο επηρείξεζήο ηνπο». Γίλνπλ δειαδή
πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαηήξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο βάζεο ζ‟ έλα επίπεδν
«ζηαζεξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο». Απνθεχγνπλ κία «πξνζσξηλή ιχζε πνπ ελδέρεηαη
λα πιήμεη ην θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζήο ηνπο», φπσο θαη ην
«θνπθνχισκα ηνπ πεξηζηαηηθνχ». Αθνινπζνχλ κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο απφςεηο ησλ
επηρεηξεκαηηψλ:
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«Σηηο θξίζεηο πξνζπαζψ θπξίσο λα κε ραζεί ε πνηφηεηα. Αλ γηα παξάδεηγκα θαεί
θάπνηα παξηίδα, απηή ζα πάεη θαηεπζείαλ γηα απφζπξζε. Σε θάζε πεξίπησζε ζα ιάβσ
άκεζα κέηξα. Θα κπσ κπξνζηά θαη ζα πάξσ ηα κέηξα εθείλα πνπ ζα δψζνπλ νξηζηηθή
θαη φρη επηθαλεηαθή ιχζε. Γελ θάλνπκε εθπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη αλαιακβάλνπκε
πάληνηε ην θφζηνο. Ο πειάηεο ζα πξέπεη λα πάξεη αθξηβψο απηφ γηα ην νπνίν
πιεξψλεη».
«Λακβάλσ κέηξα θαη ηεξψ δηαδηθαζίεο ψζηε λα απνθεχγσ ηηο δπζάξεζηεο εθπιήμεηο.
Σέβνκαη ην πξντφλ κνπ θαη ηε δνπιεηά κνπ θαη απηφ κε θάλεη λα είκαη πξνζεθηηθφο.
…Οη εξγαδφκελνη έρνπλ πάληνηε ιφγν ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ
ηεο επηρείξεζεο».
5. πλεξγαζίεο. Μεηαμχ ησλ αξεηψλ πνπ θαίλεηαη λα εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ζηηο
ζπλεξγαζίεο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα επηρεηξεκαηίεο, μερσξίδνπλ ε
εληηκφηεηα, ε εηιηθξίλεηα, ε ακνηβαηφηεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ε ζπλέπεηα. Κάπνηα
ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ
ζπλεξγαηψλ ηνπο είλαη ν επαγγεικαηηζκφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζε βάζνο γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο δνπιεηάο ηνπο, ε εξγαηηθφηεηα θαη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά.
Αληίζηνηρα, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο απνζαξξχλνπλ γηα ζπλεξγαζία είλαη ν
εκπαηγκφο, ην ςέκα θαη ε αζπλέπεηα κεηαμχ ιφγνπ θαη πξάμεο. Μεξηθέο
ραξαθηεξηζηηθέο απφςεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα ην ζέκα ήηαλ:
«Δθηηκψ ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Να έρεη αξρέο, αλζξσπηά, λα κελ
θνξντδεπφκαζηε. Όηαλ ιέκε θάηη λα ηζρχεη. Ο ιφγνο είλαη ζπκβφιαην».
«(Δθηηκψ) ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ φξακα θαη είλαη εξγαηηθνί θαη πξνζεισκέλνη
ζηνπο ζηφρνπο ηνπο».
«Μνπ αξέζεη ε εηιηθξίλεηα θαη ε πγηήο ζπλεξγαζία. Δπίζεο ε ακνηβαηφηεηα, ηδηαίηεξα
ζηα δχζθνια, φηαλ δνθηκάδνληαη νη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο. Αληίζηνηρα κε ελνρινχλ ην
ςέκα θαη ε κε ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ. Απερζάλνκαη επίζεο ην λα κε ζηήζεη θάπνηνο».

6. Φηινζνθία γηα ηε δσή θαη ην «επηρεηξείλ». ην πιαίζην ηεο έξεπλαο νη
ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ γηα ζεκαληηθέο θξάζεηο ή ξήζεηο ζηηο νπνίεο θάλνπλ
169

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
ζπρλή αλαθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο. Οη
ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο ζεσξήζεθε φηη παξαπέκπνπλ άκεζα ζηελ νξγαλσηηθή
θνπιηνχξα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Brown (1988) «ε νξγαλσηηθή
θνπιηνχξα απνηειεί ην κφξθσκα (pattern) αληηιήςεσλ, αμηψλ θαη εθκαζεκέλσλ
ηξφπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ εκπεηξηψλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ
δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο ελφο νξγαληζκνχ θαη πνπ ηείλεη λα εθθξάδεηαη ζηελ πιηθή ηεο
δνκή θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο». Σν ζχλνιν απηφ θαζνξίδεη έλα πιαίζην
δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ελεξγεηψλ θαη πεξηγξάθεη ηα αλακελφκελα θαη αλαδπφκελα
κνληέια ζπκπεξηθνξάο θαη αηζζεκάησλ ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο ελφο
νξγαληζκνχ (Tunstall, 1983). Δπνκέλσο, νη αμίεο θαη ε θηινζνθία γηα ηε δσή πνπ
έρνπλ νη εγέηεο κίαο επηρείξεζεο αλακέλεηαη λα αληαλαθιάηαη ζηελ νξγαλσηηθή
θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζήο ηνπο. ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο
επηρεηξεκαηίεο θπξηαξρνχλ ε ππεπζπλφηεηα, ε ηαπεηλφηεηα, ε ζχλεζε, ν ζρεδηαζκφο
θαη ε πξφιεςε ηεο δξάζεο ηνπο, φπσο θαη ε αγάπε γηα ηε δνπιεηά ηνπο. Αθνινπζνχλ
θάπνηα ελδεηθηηθά απνζπάζκαηα ησλ απφςεσλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ην ζέκα:
«Γε ζεκαίλεη φηη είζαη θαη Θεφο, αλ έρεηο θάπνηα επηηπρία. Γε ζα ππνηηκάηαη νχηε ην
ηειεπηαίν κπξκεγθάθη ήηαλ κία παξφηξπλζε ηνπ παηέξα κνπ. Ο θαζέλαο έρεη ην ιφγν
πνπ ππάξρεη θη έλαλ ξφιν ζ‟ απηή ηε δσή. Ζ δσή κπνξεί λα θέξεη ηα πάλσ θάησ».
«Αλαιακβάλσ πάληνηε ηελ επζχλε γηα φηη ζπκβεί. Ζ δνπιεηά κνπ έρεη φλνκα θαη
επψλπκν».
«Μνπ έρεη ηχρεη πνιιέο θνξέο λα θάλσ θαη ιάζνο θαη πξνζπαζψ λα καζαίλσ απφ ηα
ιάζε κνπ ηα νπνία είλαη κέζα ζηε δσή».
«Τσλ θξνλίκσλ ηα παηδηά πξηλ πεηλάζνπλ καγεηξεχνπλ. Πξνζπαζνχκε λα
πξνιακβάλνπκε ηηο θαηαζηάζεηο ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα λα ηξέρνπκε θαη
λα κε θηάλνπκε».
«Βαζηθή κνπ αληίιεςε είλαη φηη αλ αγαπάο θάηη ζα έρεηο επηηπρία κέζα απφ απηφ.
…μέξσ πσο αλ δελ αγαπάο θάηη, δε ζα ην θάλεηο ζσζηά θαη ηειηθά ζα έρεηο απνηπρία».
7. Διεύζεξνο Υξόλνο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ επηρεηξεκαηηψλ
θαίλεηαη λα ππάξρνπλ επίζεο θάπνηνη κχζνη, θαζψο πνιινί πηζηεχνπλ φηη νη
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επηρεηξεκαηίεο «δε δηαζέηνπλ θαζφινπ ειεχζεξν ρξφλν» ή «ζπλεζίδνπλ λα πεξλάλε
ηνλ ιηγνζηφ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε πνιπηειείο δξαζηεξηφηεηεο»,
ρσξίο βεβαίσο λα είλαη εχθνιν λα επηβεβαησζνχλ εξεπλεηηθά νη ζπγθεθξηκέλνη
ηζρπξηζκνί. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη επηρεηξεκαηίεο πξνθχπηεη φηη ε
πιεηνλφηεηά ηνπο δηαζέηεη ειεχζεξν ρξφλν, ν νπνίνο είλαη πξάγκαηη πεξηνξηζκέλνο
θαη πξνηηκνχλ λα ηνλ πεξλνχλ:
i)

κε ηελ νηθνγέλεηα θαη αγαπεκέλα πξφζσπα,

ii)

ζπκκεηέρνληαο ζε θάπνηα αζιεηηθή ή θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ή ρφκπη,

iii)

ηαμηδεχνληαο γηα ιφγνπο αλαςπρήο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε επαγγεικαηηθέο

ζπλαληήζεηο ή ελεκεξψζεηο θαη
iv)

ζρεδηάδνληαο

θαη

πξνγξακκαηίδνληαο

ηε

κειινληηθή

αλάπηπμε

ηεο

επηρείξεζήο ηνπο.
Αθνινπζνχλ κεξηθέο ελδεηθηηθέο απφςεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα:
«Δξγάδνκαη πνιιέο ψξεο ηε κέξα. Γελ πεγαίλσ νχηε ζε κπνπδνχθηα, νχηε ζε
δηαζθεδάζεηο. Δξγάδνκαη πνιιέο ψξεο θάζε κέξα. Μεγάιν κέξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ
κνπ ην πεξλάσ κε πειάηεο ή ζρεδηάδνληαο γηα ην κέιινλ. Ταμηδεχσ επίζεο
ζπλδπάδνληαο ηε γλσξηκία κε λένπο ηφπνπο θαη αλζξψπνπο κε ηε δνπιεηά κνπ».
«Μέξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ
επαγγεικαηηθή κνπ αλάπηπμε, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ».
8. Ζ δσή κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζε. Γηα ηελ πεξίνδν ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ε
πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ απαληά «δε ζθέθηνκαη θαζφινπ ηε ζχληαμε». Οη
πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ επίζεο δεδνκέλν φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα βξίζθνληαη ζε
ζηελή

επαθή

κε

ηελ

επηρεηξεκαηηθή

ηνπο

δξαζηεξηφηεηα

πνπ

απνηειεί

«δεκηνχξγεκά» ηνπο, ην «παηδί ηνπο». Αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ηνπο θαίλεηαη
απίζαλν λα βξνπλ ηθαλνπνίεζε ζε αζρνιίεο φπσο «ε βφιηα ζην θαθελείν, ην ηάβιη, ε
ηειεφξαζε ή ν χπλνο» αλ θαη δειψλνπλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ ζηελ πεξίνδν ηεο
ζπληαμηνδφηεζεο λα αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα «δηάβαζκα ή ζπγγξαθή», εηδηθά αλ απηή
απνηεινχζε ην «θαηαζηάιαγκα ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δνπιεηά ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε
λα θαλεί ρξήζηκν ζε λεψηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο». Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο
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αλαθέξνπλ επίζεο φηη ζα ήζειαλ λα πεξλνχλ θάπνην ρξφλν «βνεζψληαο ζην
κεγάισκα ησλ παηδηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο», επηβεβαηψλνληαο ίζσο ηελ νηθνγελεηαθή
ζπλνρή πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ηζρπξή ζηηο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο. Έλα
ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα γηα ην ζέκα ήηαλ:
«Βεβαίσο θαη ζθέθηνκαη ηε ζπληαμηνδφηεζε. Ψο ρξφληα απνδέζκεπζεο θαη πιήξνπο
ειεπζεξίαο. Βεβαίσο ζα ιείπεη ε λεαληθφηεηα, νπφηε ζα ππάξρεη έλα κεηνλέθηεκα. Σε
απηήλ ηελ πεξίνδν ινηπφλ ζα ήζεια λα αζρνιεζψ δεκηνπξγηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ
πνιηηηζκφ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα αζρνιεζψ κε ηε ζπγγξαθή. Να γξάςσ γηα ηηο εκπεηξίεο
θαη ηηο γλψζεηο κνπ πνπ κπνξεί λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζε θάπνηνπο. Γλσξίδσ πσο κφλν
φηαλ δηδάμεηο ή φηαλ γξάςεηο γηα έλα αληηθείκελν κπνξείο λα είζαη ζίγνπξνο φηη ην
γλσξίδεηο ζε βάζνο».
Ζ εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα καο θαίλεηαη πσο έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ
ηξφπν πνπ βιέπνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ην ζέκα ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. Αθνινπζεί έλα
ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ έλαλ λεαξφ ζε ειηθία επηρεηξεκαηία:
«Με βάζε ηα ηειεπηαία δεδνκέλα, ζεσξψ φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ πάξσ πνηέ
ζχληαμε. Ζ θξίζε έρεη θέξεη αβεβαηφηεηα. Βιέπνπκε ην θξάηνο λα βξίζθεηαη ζε
απνδηνξγάλσζε θαη ην ίδην θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Αλ ε αζθάιηζε δελ ήηαλ
ππνρξεσηηθή, θαλέλαο δε ζα πιήξσλε. Πιεξψλνπκε πνιιά ρξήκαηα γηα αζθάιεηα θαη
νη παξνρέο πνπ έρνπκε είλαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. Γελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα
βγνπλ απηά ηα ιεθηά. Δίλαη θαη ζέκα γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Γελ κπνξεί έλαο ελ
ελεξγεία επαγγεικαηίαο λα πιεξψλεη γηα ηέζζεξηο ζπληαμηνχρνπο».
9. Υξήκα Vs πζηεξνθεκία. ην δίιεκκα «ρξήκα ή πζηεξνθεκία» απαληνχλ φηη ην
ρξήκα απνηειεί «έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ή απξφζθνπηε
επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε» θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθφ «θίλεηξν γηα ηνπο
επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο» αιιά ζε θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα
απνηειεί «απηνζθνπφ». Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ αξθεηνί απφ ηνπο
επηρεηξεκαηίεο επηζήκαλαλ φηη «αλ θαη ε επηρείξεζή ηνπο είλαη νηθνλνκηθά εχξσζηε
θαη θεξδνθφξα, νη ίδηνη ηνπο δελ απνιακβάλνπλ κεγάιε νηθνλνκηθή άλεζε, δε δνπλ
πνιπηειψο

θαη

δελ

έρνπλ

κεγάια

πνζά

θαηαηεζεηκέλα

ζε

πξνζσπηθνχο

ινγαξηαζκνχο». Κάπνηνη απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηφληζαλ κε έκθαζε φηη δε
δηαζέηνπλ θαλ πξψηε δηθή ηνπο θαηνηθία θαη θηλνχληαη κε ην φρεκα ηεο επηρείξεζήο
172

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
ηνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ επηζηξέθεη ζηελ επηρείξεζε γηα ηε
κειινληηθή ηεο αλάπηπμε ή θαη ζε άιιεο παξεκθεξείο ή θαη ζπκπιεξσκαηηθέο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πξνζπάζεηα γηα θάζεηε νινθιήξσζε).
Αθνινπζνχλ κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο απφςεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ην ζέκα:
«Τν ρξήκα είλαη κέζν γηα θάιπςε αλαγθψλ θαη φρη απηνζθνπφο».
«Ζ ππέξηαηε αμία είλαη λα κε ηθαλνπνηεί απηφ πνπ θάλσ. Να κνπ πξνζθέξεη πιεξφηεηα
θαη λα έρσ απηή ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. Τα ρξήκαηα είλαη αλαγθαίν κέζν θαη αλ ε
επηρείξεζε πάεη θαιά, ηα ρξήκαηα έξρνληαη. Πάλησο δελ είλαη ην παλ. Ζ πζηεξνθεκία
επίζεο δελ είλαη απηνζθνπφο. Γειαδή δελ έρσ ζηφρν λα θάλσ κία επηρείξεζε γηα ηελ
νπνία λα κηιάεη φινο ν θφζκνο. Πάλησο, ζα ήζεια λα έρσ κία αλαγλψξηζε θαη ηα θαιά
ιφγηα απφ ηνλ θφζκν δίλνπλ ηθαλνπνίεζε».
«Τν ρξήκα είλαη γηα ην ηψξα θαη ε πζηεξνθεκία είλαη γηα πάληα. Με ην ρξήκα δεηο ηε
δσή ζνπ, ελψ ε πζηεξνθεκία είλαη γηα λα ζε ζπκνχληαη. Θα ήζεια λα θάλσ θάηη θαιφ
γηα ηνλ ηφπν κνπ θαη λα κε ζπκνχληαη γηα απηφ».
Ωο γεληθή παξαηήξεζε, θιείλνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα πξέπεη λα
επηζεκάλνπκε φηη ζηηο απφςεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ εληνπίδνληαη θάπνηεο αληηθάζεηο
αθφκε θαη ζηα ίδηα ηνπο ηα ιφγηα. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη φηη ζηηο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ππάξρνπλ απφιπηεο αξρέο, ζπληαγέο επηηπρίαο
θαη θαλφλεο. Τπάξρνπλ πνιιέο «γθξίδεο» δψλεο θαη ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
εμεηάδεηαη μερσξηζηά κε βάζε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηεο πιαίζην.
χκθσλα κε ηελ ελδερνκεληθή ζεσξία (contingency theory), ε επηινγή ηνπ
θαηάιιεινπ ηξφπνπ δξάζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ηεο θάζε θαηάζηαζεο θαη έξγν ησλ ζηειερψλ είλαη λα αλαγλσξίδνπλ πνηεο
κέζνδνη θαη ηερληθέο δηνίθεζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θάησ απφ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζα ζπκβάιινπλ
απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί (Πεηξίδνπ, 2001:
175).
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4. πκπεξάζκαηα-πδήηεζε
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πξνέθπςαλ
ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ ζεκεξηλή εηθφλα, ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο
αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα αεηθφξν
επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ζηελ Πέιια. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
γηα ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη επηκφξθσζεο απφ ηελ ειιεληθή
πνιηηεία, παξαγσγηθνχο θνξείο θαη ζπιινγηθά φξγαλα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην
κέιινλ ησλ κηθξνκεζαίσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο.
πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο:
•

Έλαο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο γηα ηελ Αεηθφξν επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε

«αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο αμηνπνηνχλ κε θαηλνηνκηθφ
ηξφπν, ην πεξηβάιινλ, ηνπο ηνπηθνχο θπζηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη ηε
βηνπνηθηιφηεηα, δεκηνπξγψληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελε αμίαο
γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο πειάηεο/θαηαλαισηέο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο».
•

Ζ Αεηθφξνο επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθηθηή ζε πεδηλέο, αιιά θαη νξεηλέο ή

θαη αθξηηηθέο πεξηνρέο, ρσξίο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο.
•

Σα

πξντφληα

θαη

νη

ππεξεζίεο

ηεο

αεηθφξνπ

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

απεπζχλνληαη ζε εηδηθά, κε θνξεζκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο, επαηζζεηνπνηεκέλσλ
θαηαλαισηψλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ‟ απηφ ην πιαίζην εκθαλίδνπλ
ζηαζεξή, καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία θαη είλαη πην αλζεθηηθέο ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη θξίζεο.
Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα,
ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ πνιηηεία. Ζ άξζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε δηαθάλεηα
θαη ε αμηνθξαηία, φπσο θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηζεκάλζεηο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Όπσο ηνλίδεη ν
Μπιφπνπινο (2008), «ην λέν κνληέιν ηεο “πξάζηλεο” αλάπηπμεο απαηηεί κία εληειψο
λέα θαη ηζρπξή δνκή ελφο θξάηνπο-ζηξαηεγείνπ, πξνθεηκέλνπ νη νηθνλνκηθέο,
θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο παξάκεηξνη λα νινθιεξψλνληαη ζ‟ έλα εληαίν πιαίζην
πνιηηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ αλάπηπμε».
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Μία επηπιένλ παξάκεηξνο ε νπνία επεξεάδεη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο αεηθφξνπ
επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη απηή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Όπσο επηζεκαίλεη ν
Μσξατηάθεο (2004: 19), «ην πεξηβάιινλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην νπνίν
αλαπφδξαζηα δηαηξέρεη ζρεδφλ φιεο ηηο ζθαίξεο ηνπ θνηλσληθνχ πξάηηεηλ απνηειεί
κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ είλαη επηιέμηκε, αιιά αδηαπξαγκάηεπην δεδνκέλν». ‟
έλα ηέηνην πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο θαη νηθνπκεληθνχ αληαγσληζκνχ νη επηρεηξήζεηο
ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ λένπο ηξφπνπο θαη κέζα δηαθνξνπνίεζεο. ηελ
θαηεχζπλζε απηή νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε θαηλνηνκίεο κε
θχξην άμνλα ην πεξηβάιινλ, ηε θπζηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά.
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Καιιήο Γηώξγνο, ΒΗΧΗΜΖ ΑΠΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ
[ην παξφλ θείκελν απνηειεί πξνεγνχκελε εθδνρή ηεο εμήο δεκνζίεπζεο:
Kallis G. (2011), In defense of degrowth, Ecological Economics, 70(5):873-880]
Abstract

This article defends the proposal of sustainable degrowth as a strategy for
environmental sustainability and social well-being, equitably distributed. The
proposal rests on the dual premise that: i) economic growth is not sustainable as fossil
fuels and other raw materials are coming to an end and, ii) climate change cannot be
averted by technological advance. As economic degrowth is inevitable, the objective
becomes to manage the process of social adaptation in a sustainable way. While the
means for sustainable degrowth may include policy reforms suggested elsewhere,
such as the taxation of environmental damages or the reduction of working hours, the
proposition is that these are likely to harm the economy and be opposed by powerful
interests. Hence an overall political and cultural change is needed that will embrace
degrowth as a positive development and replace those capitalist institutions that make
growth an imperative. Degrowth is therefore not only a structuring concept but also a
political project that offers a new story and a rallying slogan for a social coalition
build around the aspiration to live better, or rather live differently, with less.

Keywords: sustainable degrowth, environmental taxes, work, politics, sustainability.
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1. Introduction

Martinez-Alier et al (2010) offer a comprehensive review of the multiple streams,
interpretations and approaches to sustainable degrowth. van den Bergh´s (this issue)
scrutiny and criticism of alternative degrowth definitions is welcome as it pushes
those of us arguing for sustainable degrowth to connect the different streams and
“strive for greater coherence” (Martinez-Alier et al, 2010).

In this essay, I respond to the criticisms of van den Bergh, specifying somewhat
differently the dimensions (definitions) of degrowth and showing how these should be
seen in their interconnection and not separately; taken together they offer a full canvas
of what degrowth is about. Furthermore, I will argue that degrowth is a “political
slogan with theoretical implications” (Latouche, 2009, 7). While the theoretical
content of the proposal is being specified, this debate being part of the process, it is
important to keep in mind the centrality of the political function of “degrowth”. van
den Bergh´s focus on “specific policies” misses the importance of “politics” and the
monumental socio-political changes necessary to make the radical policies he adheres
to, possible. Unless the majority of the population and its political representatives
embrace a positive notion of convivial downscaling, or living better with less, and
work to change “constitutions” and institutions accordingly, there is very little room
for good environmental and social policies, as these harm and destabilise the economy
and are resisted by the powerful interests that stand to lose.

2. Defining degrowth: a synthesis

van den Bergh identifies five interpretations of degrowth: GDP degrowth (D1),
consumption degrowth (D2), work-time degrowth (D3), radical degrowth (D4) and
physical degrowth (D5)3. I argue that if physical degrowth is an ultimate end,
3

A dimension of degrowth missed by van den Bergh and which I will not consider here is
what I call degrowth as de-commodification. Societies have historically been concerned with
the extent of the social domain of the “market”. Illustrative is the gospel of John according to
which Christ banished merchants from the temple, marking a clear spatial distinction
between the realms of spiritual and economic values. In the last three decades market
rationality has made headways to new realms such as domestic and caring services,
hospitality, environmental services, sport competitions, education, etc. Not only this gives a
false impression of progress, as what previously was offered for free now counts in GDP,
but also in many cases, it deteriorates the qualitative experience of these services, their

179

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
economic and consumption degrowth properly defined are intermediate goals.
Reducing work-time is one of the possible means to achieve these goals. And a
radical change of the institutions of capitalist economies that mandate growth (D4) is
a precondition.

A starting motivation for degrowth, though not for everybody the main one, is the
reduction of environmental impact (Schneider et al, 2010). Physical degrowth (D1),
properly defined is a proxy for this. Degrowth of environmental impact, or physical
degrowth, is not a new goal. Everyone engaged in environmental debates agrees with
it. The “new wine in the bottle” is in the way of achieving it. Degrowth postulates that
it is impossible to maintain economic growth and reduce environmental impact, in
other words, we can‟t have the cake and eat it too. Eco-efficiency improvements and
other dematerialization-oriented processes and policies are deemed insufficient.
Economic development therefore, in the sense of economic growth, is by definition
unsustainable; “sustainable development” is an oxymoron (Latouche, 2009).

Arguments in support of this premise combine theory, empirical observation and
intuition. The first argument is the historical correlation of growth and environmental
damage in the 300 years of industrialization, and Jevon´s paradox according to which
efficiency improvements are offset by increased consumption as relative prices fall
(Polimeni et al, 2008). The second argument comes from Georgescu-Roegen´s (1973)
thesis about the inevitable degrowth of the economy due to entropy and his call for
arresting the speed of entropic degradation by managing a smooth transition from
stock (fossil fuel) to flow (renewable) resources. Recent empirical work emphasises
“peak oil” and the inevitable economic contraction as renewable energy sources have
a much lower energy-return-on-energy-investment (Rubin, 2009). Of course Jevon´s
Paradox and Georegscu-Roegen´s “fourth law” of thermodynamics have been
disputed, and so have facts about peak oil or the technological potential of
renewables. Optimists still believe it is possible to keep growing while reducing the
impact on the environment (“green growth”), either by technological advances or by
essence being sociality unfettered by the mediation of profit-oriented exchange. Degrowth
as de-commodification has its roots in the eco-socialism of Gorz (1994), who argued that
the market rationality of capitalism should be limited to a very constrained sphere of specific
nd
economic activities. In this vein the 2 International Conference on Degrowth (26-29 March
2010) called for the extension of “market-free” areas (literally and metaphorically).
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changes in the structure of the economy that allow to produce more economic value
with less environmental impact4. The slow pace of progress towards this direction in
the last 25 years or so since the Brundtland report makes many sceptical of such
hopes. Small successes in environmental regulation, behavioural changes, new
technologies and relative shifts in the economies of some countries to less materiallyintensive activities, were overwhelmed by overall economic growth, increasing
production and consumption with associated increasing extraction and pollution. van
den Bergh (this issue) claims that it is “too early” and “these things simply need
time”. However, the same patience has requested since the 1990s under the
“sustainable development paradigm”, but with little effect (Martinez-Alier et al,
2010). If significant policy change did not take place in a period of much more
favorable economic and geopolitical conditions, it is unlikely that it will happen in the
coming years of crisis and intensifying geopolitical competition.

From this reading of the current condition follows the proposal of reducing
environmental impact by reducing economic activity, the latter understood as the
production and consumption of goods in the economy (Schneider et al, 2010). In other
words to avoid environmental (and social) catastrophe, we need to create a society
with less televisions, cars, airplanes, bulldozers, highways, dams, plastic bags,
swimming pools, holiday resorts, etc; a society where we and our food travel much
less and a society where use-value stems from relational and convivial, rather than
positional and material goods (Latouche, 2009). How progress in this transition is to
be measured – i.e. focussing on quantitative output of products or materials, monetary
values, well-being or a combination of all - is an interesting research question, but it is
not necessarily related to the question of whether this transition is a valid goal or not
(c.f. van den Bergh, this issue). Also the goal of reducing production-consumption
should not be confused for a “means” (e.g. van den Bergh, this issue); the call is not to
regulate consumption, since savings may rebound to more consumption. Similarly the

4

Related, though not identical is the idea of a “weightless economy”, which originates on the
spectacular recent economic growth of information-related goods and services. The
premise here is that the economy may continue to grow propelled by activities which
produce economic value through material-less services (i.e. information exchange). The
material of course reasserts itself in the “weightless economy”: i) energy costs are
becoming an important consideration for companies like google and facebook as the
information put in the web has sky-rocketed; ii) advertising of material products is the main
source of revenue for websites.
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means is not to bluntly closely factories that produce cars or TVs or start demolishing
highways, but to use policies of transition that will gradually create the envisioned
society (Latouche, 2009).

The focus on the economy as a whole emphasises the systemic interdependencies of
most daily consumption practices and environmentally-damaging production.
However, although the grand majority of production and consumption in the western
world is “dirty”, the call for degrowth does not suggest a blanket decline of
everything. Degrowth will have to be “selective” (Latouche, 2009)5. Clean
technologies, green infrastructures or public education and health services will have to
grow in an overall degrowth path. Growth will still be necessary in impoverished
areas and for groups who have not satisfied their basic needs of food, shelter and
security. An interesting question is whether a degrowing economy can secure
adequate investments for renewable energy or vital public services, i.e. can we do
without a Kuznets curve on our way to environmental and social sustainability?
Preliminary models suggest that investment in renewable energy needs not suffer
under a degrowth scenario (D‟Alessandro and Luzzati, 2010). Cuba, the only country
in the world which according to the WWF combines a high UNDP Human
Development Index with a low ecological footprint (Latouche, 2009, 10) has
maintained a high quality of health and education services despite its poor and
degrowing economy6. Degrowth may as well turn out to be “dirty” and so may any
social change for that matter; this is why we use adjectives such as “sustainable”
degrowth, to qualify that we are aspiring to a socially beneficial degrowth process and
not a blanket decline of GDP.

While the idea is to contract or downscale the economy, success is not to be measured
by negative GDP growth (c.f. D1) (Latouche, 2009), though selective degrowth will
in all likelihood result in decreased GDP as currently measured (Hueting, 2010). Even
if GDP correlates with the scale of “dirty” economic activity, it also includes “clean”
activities whose degrowth is not an improvement. But this is an issue of measurement.
5
6

The French Green Party has adopted “selective and fair degrowth” in its electoral agenda.
There is no reason to assume that this success has been bought at the expense of
democracy and individual freedoms (i.e. that there is a link between the undemocratic
character of the Cuban regime and the success of its social policies), unless one believes
that if people are left free to choose they vote against their own interest of good public
services. This indeed would be a heavy blow to the whole idea of democracy.
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No one in the degrowth research community has argued in normative terms for
“striving for negative GDP growth” (van den Bergh, this issue, 3). Many of us have
welcomed the currently experienced GDP degrowth as a possible manifestation of
ecological limits (Kallis et al, 2009), which has environmental benefits due to reduced
CO2 emissions (Martinez-Alier, 2009) and offers a window of opportunity for
political changes that will make the inevitable, entropic degrowth of the economy
socially sustainable (Schneider et al, 2010). But one thing is to welcome the crisis as a
reality-check and an opportunity, and another one to say that this is the objective.
Sustainable degrowth is not equivalent to negative growth in a growth economy. This
has its own name: recession, or worse, depression. Negative GDP change does not
just mean proportional reduction in average incomes, which households could easily
adjust to. It causes a cascade of effects in terms of employment, economic security,
credit and finally social peace and stability (Spangenberg, 2010). Socially sustainable
economic degrowth is a smooth process of changing and downshifting the economy
through targeted policy instruments.

If physical degrowth via selective degrowth of economic production and consumption
are the goals, what are then the instruments of transition? Many ideas have been
discussed. A possible systemic instrument of degrowth is the reduction of working
hours (D3) (Gorz, 1994), while maintaining social security through some kind of
basic income institution (Raventos, 2008). Taxes of environmental damages, CO2 and
nuclear energy are other systemic interventions and so are caps on resource uses. Caps
can also take the form of moratoria on resource extraction and new infrastructures
(nuclear plants, highways or dam infrastructures), or commitments to leave resources
on the ground. Strict limitation of advertising and other consumption-instigating
mechanisms

(e.g.

subsidies,

consumer

loans)

are

also

discussed

(see

www.degrowth.eu). Even if these means are not totally novel, and they have been
proposed before in different contexts, the difference here is in the goal and the overall
direction, which is to downshift environmentally damaging, economic production and
consumption.

Unless one ascribes to the dematerialization prospect, policies such as the above are
likely to impact negatively the economy, shrink the surpluses and profits of private
enterprises, redistribute costs between capital and labour and hence meet the
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resistance of those who have economic and political power (Spangenberg, 2010).
Actually this is precisely why even modest reforms in climate change legislation face
such resistance and stand little chance of making it through the U.S. Congress. This is
not only because corporations have disproportional power in politics and media and
can stop environmental reforms that harm their interests. The problem is not the
psychology of individual “greedy capitalists”, but a system that structurally asks for
greedy behaviors. In a capitalist economy, the whole edifice depends on continuous
accumulation and an ever expanding economy (Harvey, 2007). Growth is not an
option, but an imperative (van Griethuysen, 2010). The fact that the savings from
reduced resource consumption are ploughed back into the economy and may cause
more resource use (an extended “rebound effect”) is not an argument against reducing
consumption but against a financial and savings system relying on the imperative of
“grow or die”. Under capitalism as we know it, the whole ensemble of economic
institutions works to reinvest any surplus accumulated back into production. When
growth stops as is currently the case, the whole edifice starts trembling. Debts can not
be paid, credit runs out and employment sky-rockets. The credit bubble was a way to
extent artificially the limits to growth (Kallis et al, 2009). It is in this sense that some
people writing on degrowth recognize the need for systemic political and institutional
change (D4) to create a different system where expansion will no longer be a
necessity and where the costs and benefits of the inevitable contraction will be
equitably distributed. But I concede to van den Bergh that until this alternative system
that is to replace the institutions of capitalism, or to which capitalism is to evolve, is
spelled out with some detail, the whole proposal of degrowth remains somewhat
weak.

To conclude: if environmental impact, or physical, degrowth (D5) is the overarching
goal of sustainable degrowth, then selective, socially sustainable economic reduction
(D2) of dirty production and consumption activities (D1) are intermediate goals to be
achieved by radical policies (such as D3), possible only within a context of politicaleconomic changes of a “constitutional” sort (D4). In what follows, I support further
this argument responding to particular elements of van den Bergh‟s article.

3. Measuring degrowth
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van den Bergh makes accurate remarks about the problems of measuring
environmentally and socially beneficial degrowth in physical, consumption or
monetary terms. He argues that GDP does not distinguish between dirty and clean
economic activity, and that aggregate consumption or physical indicators hide
composition and basket together important with un-important parameters. How to
measure welfare and environmental impact and whether it is better to focus on single
or aggregate variables are interesting research questions, but I can not see how they
are particular to the discussion of degrowth.

van den Bergh implies that in so far as sustainable degrowth can not be measured, it
remains vague and therefore not very useful. First, we should distinguish between
specificity, usefulness and measurability, as these qualities may not be necessarily
related. There are many well-specified concepts in the social sciences that help us
structure reality and understand social patterns, but they cannot be captured in
indicators or expressed in numbers. Furthermore, we should distinguish scientific
from political usefulness. The political usefulness of a normative concept is not
strictly proportional to its specificity. As Martinez-Alier et al (2010) note “the validity
of concepts … not only hold by their intellectual framing but also by their capacity to
contribute to the social changes they advocate”. For example, there are conflictive
interpretations and operationalizations of “liberty”, but the concept captures
intuitively well an overall normative direction and has had important, and for many
useful, effects. Degrowth will be politically useful if it mobilises people to bring
beneficial social change and

this will not be determined by whether it can be

expressed in a single indicator or not. I discuss this separately in section 6. Degrowth
as a concept might also be scientifically useful if it generates interesting new
questions and helps see phenomena that were previously ignored; the verdict for this
is open, though the fact that we are having this debate is an initial indication that it
might be useful.
Having said all that, I don‟t mean that we can‟t develop indicators to capture different
definitions of degrowth. We can think for example of possible variables that capture
socially sustainable degrowth of selected production and consumption activities, e.g.:
CO2 emissions, percentage of land cover urbanized, hazardous waste in kg per capita,
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total km travelled by food from source to consumption, poverty levels, equality
indicators, self-reported happiness, etc. Disaggregated information may be more
valuable in some contexts, and aggregated indexes in others. Of course any indicator
system, including one for degrowth, is imperfect, entailing incommensurable value
claims and choices on what to measure (e.g. what is “clean” and what is “dirty” and
according to whom), ad hoc weighing for aggregation or problems of empirical
measurement.

But the issue of measurement is semantically distinct from the issue of strategy. It
might be wise to measure or model desegregated impact variables such as kgs of
specific hazardous metals disposed to rivers, rather than total material flows. This is
not equivalent to arguing that a policy targeting directly hazardous disposal is more
effective than a systemic economic change which aims to a total reduction of the
production and consumption of industrial products (e.g. televisions and tanks) since
most use hazardous substances in their life cycle. Degrowth argues for a systemic
solution to specific problems; its effects may be measured by aggregate or
disaggregate variables as appropriate.

4. Agrowth or degrowth?

van den Bergh makes a plea for agrowth, i.e. indifference to the question of growth, in
its positive or negative (“degrowth”) formulation. Here he arrives quickly to the
position of matured degrowth scholars like Latouche (2009), who also note a
contradiction in so far as degrowth attacks the fetishism of growth with a term that
maintains it as its reference point. This is even more problematic since the concept of
growth itself is vague and polymporphic (Martinez-Alier et al, 2010).
However, Latouche´s call for a-growth, is not a call for ignoring a particular indicator
(GDP), but escaping culturally, materially and politically from the dominant mode of
thinking of “economism” (Kallis et al, 2009). Latouche calls for a “decolonization of
the imaginary” an active process of liberating thought, desires and institutions from
the logic of productivism and accumulation for accumulation´s sake. Latouche´s “a”
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is an active “a” as in atheism, not a passive one as in agnosticism7. In fact, in my view
the prefix “de” represents better the active nature of this liberation process: we have to
get rid of the idea of growth, it won‟t go away just by ignoring it. Ignoring GDP is an
important first step but it alone is not enough because economists‟ and politicians‟
fixation with GDP is a manifestation, not a cause of society‟s “growth fetishism”
(Hamilton, 2003). The striving for more and more money and material affluence at
the personal and national level preceded the notions of “growth” or “GDP”. GDP was
proposed by Keynes as an indicator useful for managing monetary policy and
achieving macro-economic stability; its evolution into an indicator of comparative
national economic performance, or worse, welfare, has to be seen in its social and
historical-political context.

The fetishism of growth is broader than the fetishism of GDP and has deep structural
(political-economic) and cultural roots that interconnect the macro level of financial
institutions, property or labour rights to the micro level of individualistic, utilitarian
values and imaginaries. While economists and their tools have played an important
role in structuring and legitimating the idea of growth (Mitchell, 2002), we are
fetishizing their power if we don´t see behind them the structures that made “growth”,
however measured, the dominant social and political objective. Perhaps Nelson
(2001) is right in seeing economists akin to the priests of a religion. van den Bergh‟s
(2009) battle to convince mainstream economists to abandon GDP is admirable, but I
am afraid is like trying to convince priests about atheism.

5. Paying for environmental damage

As an alternative to degrowth strategies, van den Bergh reinstates the environmental
economics perspective that product and service prices need to reflect much better
environmental and climate externalities, which will then force people to change their
behaviour. He argues that rather than trying to govern a reality that is too complex to
comprehend and direct it to specific outcomes of reduced consumption, it is better to
“cap-and-trade” or price externalities, sending signals to consumers, which in turn
7

I owe this observation to Giacomo D’Alisa in a public discussion I had with Jeroen van den
Bergh on a roundtable about degrowth (Catalan Association of Environmental Scientists,
Barcelona, 6 May 2010).
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will lead the economy to a qualitative shift from dirty to clean activities. I am not sure
if pricing, rather than collective planning is the best way to manage the difficult
process of adaptation to environmental limits, but I leave this question aside. Instead I
focus on the distributive implications and the political feasibility of this proposal.

I have no problem with capping and taxing economic activities with their full cost,
assuming costs are fairly distributed between ownership and labour and the
redistributive aftershocks in society are corrected. But it is important to see that
externalities are not mere market imperfections; they are “cost-shifting successes”,
where some increase their wealth by displacing costs (and risks) to others, in space
and in time (Martinez-Alier, 2002). Likewise, caps and taxes on environmental
damages redistribute costs and benefits and are likely to increase the cost of many
growth-producing activities which will have to internalize and account for, otherwise
displaceable, costs. For example, the nuclear industry would never have come to be, if
it had to pay for future waste, decommissioning, and accident insurance, and the same
is true for many activities that form the core of the current economy (e.g. plastics,
heavy metals, big oil, etc). As Latouche (2009, 74) comments “with proper prices,
civil aviation would come to a halt, and there would probably not be many cars on the
world”. This of course is equivalent to degrowth, and this is precisely why the
polluters are never seriously asked to pay and caps are never set at significant levels.
As Latouche (2009, 75) puts it vividly any “politician who proposed such a
programme and implemented it when elected would be killed before the week was
out”. Polluters find it more easily to recourse to violence than pay for their
environmental or social damages (Martinez-Alier, 2002).

Now, van den Bergh does not care whether degrowth will be the outcome of such a
redistributive economic reform, as long as consumption shifts to less environmentally
damaging activities. In my view, there are two main possibilities of a strict policy of
caps or taxation of environmental damages, though I recognize that this is schematic
and complicated by the problematic nature of the notions of growth, value or welfare.
The first is that the overall exchange (economic) value of goods and services
produced by the economy (however measured) declines; this can see an associated
decrease of welfare (recession-depression) or a maintenance or even improvement of
social welfare and “use values” (sustainable degrowth). The second possibility is that
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the structure of the economy changes in a way in which the economic value produced
increases while shifting away from environmentally-damaging activities. This can be
the result of technological advance, efficiencies and dematerialization or an overall
revaluation process under which the economic value of less materially-intensive
activities increases.

If van den Bergh believes outcome 2 is possible, then our difference is one of degree
of optimism in the prospects of technology or the potential for getting increasing
economic value out of less materially-intensive goods and services. If he accepts the
first, then we are in agreement and the question becomes one of political strategy: are
we explicit about it and try to shift from depression to sustainable degrowth, or are we
hiding it in the hope that prices will do the job? I read van den Bergh as suggesting
that we should remain agnostic both because we cannot predict what will happen and
because being explicit about the possibility of degrowth will undermine the adoption
of the policies.

I disagree. First, because remaining agnostically silent means that we run the risk to
cause recession or depression in the name of the environment with huge social
implications. We should be explicit about degrowth and work to make it smooth.
Second, because no matter what we say or not, it is clear that caps and environmental
taxes are resisted because of their perceived harm on the economy and their
redistributive consequences. Both rich and poor groups oppose environmental policies
that threaten their income. In fact the former often use strategically the threats to the
latter, to protect their own vested interests (e.g. oil industry). Unless a majority of the
population and the politicians that represent it embrace degrowth and the possibility
of living better with less as a desirable imaginary, caps and taxes are unlikely to be
widely implemented. Or they may be implemented, but only after being manipulated
to fit the conditions of the growth economy, e.g. setting caps so low that they do little
to protect the environment, or instituting fictitious markets (e.g. carbon trade) that
provide lots of profit for powerful financial interests but little else. Therefore we
shouldn‟t be afraid of “drawing attention to income effects” (van den Bergh, this
issue, 11), because attention will be drawn there anyways. The point is to reframe the
notion of decreasing incomes in a positive and desirable way, not only mentally but
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also practically. Making sure that the burden of the transition is equitably distributed
is crucial in this respect.
I suggest therefore that van den Bergh´s framing of “causality” is wrong: the option is
not between going first for degrowth to achieve environmental aims, as he thinks we
argue, or reversely, as he argues, first for safe environmental policies that achieve
environmental aims, and which may cause degrowth. Good environmental policies
will cause degrowth and only if society embraces and works to realise a positive
vision of degrowth are they likely to be implemented.

6. On feasibility: politics first, policies after.
It is in this sense that “degrowth” is important, not only as a scientific concept, but as
a political project that can mobilize support for a change of direction, at the macrolevel of economic and political institutions and at the micro level of personal values
and aspirations. Degrowth might still be an underspecified idea, but it seems to be
bringing people together. Ideas do not have to be perfectly defined to change the
material world. Philosophers are still scribbling over the meaning of “liberty” or
“equality”, but this did not stop the French revolution from changing the world,
probably for the better. What we need, particularly at this moment of environmental,
economic and social crisis, is not “good policies”, but political and cultural change, a
change of framework and direction, with popular support for it. Policies such as caps,
environmental taxes or reduced working hours and instituting basic income, will then
fit naturally within a new political framework that is structured to accept them. GDP
and expansionary policies will naturally fall out.

van den Bergh is sceptical of degrowth as a political project and evaluates negatively
its feasibility (see Table 1). My evaluation is quite different. Beyond arguments and
opinions, both of us, an economist and an environmental scientist, have to read and
learn from historians and social scientists that have studied big social and political
changes. But let me discern our differences on how we see political change
happening, and hence clarify the debate over the feasibility of different strategies.
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In van den Bergh´s view, scientists should do thorough analysis so that they can “sell
it politically” (p.5). Ideas that meet strong resistance from “mainstream economists
and politicians” should be avoided as they are likely to remain marginal (p.7). This is
a particular view of political change, assuming given and stable preferences of the
electorate, and seeing the role of scientists as convincing those in power. Power, in
this model, flows from the “top” and it is the powerful we should appeal to.
Yet big social change never appeals to the “kings” and “priests” of the time. For
Korten (2008) revolutions start as conversation among a small group of people that
rapidly expand and ultimately challenge a false cultural story. Actions stemming from
these conversations create a new reality and give concrete expression to the benefits
of a different way of doing things. The new cultural story and the liberated social
spaces and practices that embody it connect disparate people across interests and
generate a social movement of thought and practice. As liberated spaces expand
people lead and leaders follow and respond. Korten uses the American Declaration
and war of Independence as an illustration of how a revolution can start from a small
circle of people in conversation, though his call is about decolonizing the American
economy from Wall Street. And this is precisely what the degrowth movement is
about (Fournier, 2008). Scientists counter a false cultural story (growth as progress)
and work to construct a new one (degrowth). We are in conversation with activists
such as the rurban squatters in the Colserolla hills of Barcelona (Cattaneo and
Gavalda, 2010) or voluntary downshifters living with less money and sharing houses
or cars (Hamilton, 2003) who embody degrowth ideas and network to experiment,
creating new spaces, intellectually and physically. Hopefully, a movement will grow
which will extend this new alternative cultural story, build alliances with other
cultural stories and movements, and in the void opened by the current crisis, generate
a popular alliance that will make leaders listen. van den Bergh argues that degrowth
appeals to the already convicted and this will not get it very far. I argue instead that
the goal is to expand the base of those convicted and in this way challenge power.
Crises open windows of opportunity; as Wallerstein (2010, 141) puts it: “when the
system is far from equilibrium … small social mobilizations can have very great
repercussions”.
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A final remark concerns van den Bergh´s valid concerns about the limits of
voluntarism and the looming danger of totalitarianism (or old-style Communism), in
relation to the bottom-up and top-down approaches to degrowth. van den Bergh
argues that the image of the hunter-gatherer cannot appeal to a society of locked-in
shopping mall consumers, more so given the biological – evolutionary – roots of
selfish, conspicuous consumption. First, since this is a common – and easy –
accusation, let me make clear that the hunter-gatherer or the caveman are not the ideal
human subjects of degrowth. It is the convivial yet simple and content modern human
(my own preference goes for Kazantzaki´s “Alexis Zorbas”). Degrowth does not
mean turning back the clock to an idealized past that may have never existed, but
using the capacities we have developed to create a mature future of being content with
little material, but abundant relational, goods (Latouche, 2009). Whereas social
positioning and the desire for differentiation might as well be programmed in our
genes, this does not need necessarily to take the shape of an endless rivalry for
material accumulation. Ceremonial sport competitions are a much nobler and cleaner
way to channel rivalry and status differentiation for testosterone-filled males.
Anthropologists document the multiple forms rivalry has taken in human societies
from gift-giving to self-sacrifice as the ultimate honour. Conditioned by genes,
cultures still decide. Our capitalist culture does select for material possession, but the
driving force is the structural imperative of the system to grow or die, not the genes of
the people. The positional quest for wealth in our “affluent society” (Galbraith, 1998)
is linked to state policies that have shifted investments from public to private goods,
to maintain at all costs private accumulation. Precisely because there are complex
factors of lock-in, we need systemic change. People were alright without shopping
malls and televisions a few decades back, and rest sure they will so be if they have to
leave without them in the future.

Even if calls for systemic change smell totalitarianism, this needs not be the outcome.
We have had reasonable democratic planned economies in the past that boldly
redistributed surpluses from private consumption to public goods. Mike Davis (2007)
documents how the U.S. economy was refashioned in a stroke to fight fascism: as
investments were shifted from private consumption to the public war machine, cars
were shared, hitchhiking became a popular way of transport, bicycles made a
comeback, urban food gardens multiplied and recycling and thrift reached
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unprecedented levels. As a voluntary communal spirit reigned, conspicuous
consumption became socially ostracised (exhibiting publicly that you are rich
remained unpopular well into the 1970s). It is a manifestation of the colonization of
our imaginary by market fundamentalism that we now consider infeasible any bold
attempt to plan our way out of the ecological catastrophe. Paraphrasing (and toning
down) Zizek, it is easier to imagine the end of the world than imagine changing
capitalism.

7. A common ground

van den Bergh argues we should not care about growth or degrowth, but about good
policies. The policies he proposes are also discussed by the degrowth community, e.g.
new democratic forms of international governance for global environmental change
(to which I would also add international governance for trade and finance); reduction
of working hours; caps and taxes; regulation of advertising; new forms of education;
policies for environmental limits irrespective of impacts on GDP; and innovation,
which I would extend it beyond productivity-enhancing technologies to “convivial”
tools and “appropriate technologies” (Illich, 1973). Although in my view such
policies require radical political change if they are ever to be seriously implemented, I
do not suggest waiting before we start researching them. Numerous interesting
questions emerge including the effectiveness of reduced working hours schemes and
their implications for social security; possible income and resource tax reforms;
policy instruments to manage the distributive consequences of environmental taxes or
resource caps; modelling of the conditions under which international cooperation
might emerge and the attributes of workable governance schemes; effective tools for
regulating advertising, etc.

Moreover, our discussion makes clear the need for the resurgence of an ecological
macro-economics linking environmental and sustainability issues to the “big” themes
of the economy: debt, finance, banks, currencies and property rights. The black-boxes
of concepts such as “growth”, “wealth”, “value” or “welfare”, that have been taken
for granted, need to be opened. Only in this way can we build a vision of the
institutions we need for an economy that will no longer have to grow or die. Even if
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degrowth fails as a scientific or political project, its long-lasting legacy will be that it
brought these questions back on the table.
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Παπαδεκεηξίνπ Δπξηπίδεο, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ,
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ: ΣΑ ‘ΓΗΛΖΜΜΑΣΑ’
ΑΠΟ ΣΖ ΚΟΠΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
Πεξίιεςε
Ζ εηζήγεζε ζπδεηάεη ηελ πξννπηηθή ηεο „απνκεγέζπλζεο‟ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή
ζηνηρείσλ απηνχ ηνπ κνληέινπ απφ ηνπο πνιίηεο. πλνςίδνληαη επξήκαηα απφ
εκπεηξηθέο έξεπλεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηελ πξφζεζε ησλ πνιηηψλ λα επσκηζηνχλ
θάπνην θφζηνο ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο
απέλαληη ζην „δίιεκκα‟ «νηθνλνκηθή αλάπηπμε ή πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία;».
Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζε επξήκαηα απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζε
θνηηεηέο δπν „ζπγγελψλ‟ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ, ελφο απφ ηελ Διιάδα θαη ελφο
απφ ηελ Διβεηία.
Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσληθέο αμίεο, πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο, πξφζεζε γηα αλάιεςε
θφζηνπο, ηνπηθή αλάπηπμε
Abstract
The proposal discusses the prospect of „degrowth‟ concerning the acceptance of
aspects of this model by the citizens. Current empirical research data concerning the
issue of people‟s willingness to sustain the financial cost of environmental protection
as well as their attitudes towards the „dilemma‟ of “economic growth or
environmental protection?” are getting summarized. The paper also focuses on
research findings conducted by the author with students from two related academic
departments, one from Greece and one from Switzerland.
Keywords: social values, environmental attitudes, willingness to pay, local
development
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Δηζαγσγή
Ζ έλλνηα ηνπ θφζηνπο θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. ην επίπεδν ηνπ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ,
φπσο θαη γηα θάζε άιιε ηνκεαθή πνιηηηθή άιισζηε, ε νηθνλνκηθή παξάκεηξνο είλαη
θαζνξηζηηθή. Ζ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
απνξξνθά πφξνπο αιιά θαη ελδέρεηαη ηα κέηξα απηά λα πξνθαινχλ –έζησ θαη
βξαρππξφζεζκα- πεξαηηέξσ θφζηνο. ην επίπεδν ηνπ πνιίηε ην θφζηνο εκθαλίδεηαη
ζε πνηθίιεο κνξθέο θαη θαζνξίδεη απφ ηε κία ηηο αηνκηθέο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ηνπ
(π.ρ. ζπκκεηνρή ζηελ αλαθχθισζε, θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ρξήζε κέζσλ καδηθήο
κεηαθνξάο θ.ιπ) θαη απφ ηελ άιιε ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ην άηνκν ζα ζηήξηδε
κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο εθ‟ φζνλ απηά ελδερνκέλσο λα ζπλνδεχνληαλ
απφ –νπνηαζδήπνηε κνξθήο- θφζηνο. Γεδνκέλνπ δε φηη ηα νθέιε απφ ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη άκεζα κεηξήζηκα (π.ρ.
βειηίσζε ηεο πγείαο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θ.ιπ), ην δίπηπρν «αλάπηπμεπεξηβαιινληηθή πξνζηαζία» εκθαλίδεηαη ζπρλά σο δίιεκκα (Franzen, 1995).
Ζ ζρεηηθή έξεπλα έρεη αλαδείμεη πιήζνο απφ παξακέηξνπο, νη νπνίεο επηδξνχλ ζηηο
ζηάζεηο θαη ζηελ ηειηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ απέλαληη ζε δεηήκαηα πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θφζηνπο. Δηδηθφηεξα κε ηελ έλλνηα ηνπ „θφζηνπο‟
ζπλδέεηαη θαη κηα απφ ηηο εξκελείεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. χκθσλα
κε απηή, ην νξζνινγηθά ζθεπηφκελν άηνκν πξηλ απνθαζίζεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ
δσή λα εθδειψζεη κηα ζπκπεξηθνξά, λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη θάηη θ.ιπ.
πξαγκαηνπνηεί κηα ζηάζκηζε „θφζηνπο-νθέινπο‟. ηαζκίδεη νπζηαζηηθά ηα θφζηε θαη
ηα πηζαλά νθέιε κηαο ζπκπεξηθνξάο ή κηαο επηινγήο ηνπ θαη θαηφπηλ απνθαζίδεη πσο
λα δξάζεη (Δλδεηθηηθά Diekmann & Preisendörfer 2003, Liebe, Preisendörfer &
Meyerhoff 2011).
Γεδνκέλνπ φκσο φηη ην „θφζηνο‟ απνηειεί έλλνηα ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν πνηθίιεη
θαη επηπιένλ πξνζδηνξίδεηαη απφ πιήζνο παξακέηξσλ, ε έξεπλα επεθηείλεηαη ζε έλα
επξχηεξν θάζκα δνκηθψλ (π.ρ. επίπεδν επεκεξίαο, κέγεζνο πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ, εηζφδεκα. Δλδεηθηηθά Inglehart 1995, Boeve-de Pauw /van Petegem
2010, Dunlap & York 2008) θαη θνηλσληθν-ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ (ζηάζεηο,
αμίεο, ελδηαθέξνλ. Δλδεηθηηθά Dietz, Stern & Guagnano, 1998, Stern et al. 1999,
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Stern, Dietz & Black, 1985). ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έξεπλεο δηεξεπλάηαη ην χςνο
ηνπ (ρξεκαηηθνχ) αληίηηκνπ ην νπνίν ηα άηνκα ζα ζπλαηλνχζαλ λα θαηαβάιινπλ
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα πεξηβάιινληνο (Carson & Hanemann,
2005). Απηφ πνπ αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφ ζηνηρείν απφ ηηο κειέηεο απηέο είλαη φηη
ηφζν δνκηθνί φζν θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ζπλδπαζηηθά θαη ζε
κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ν θαζέλαο, ηελ πξφζεζε αλάιεςεο θφζηνπο, θαη ην
πψο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο.
Καη‟ επέθηαζε, θαζνξίδνπλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ θαη ην
„δίιεκκα‟ ζην νπνίν αλαθεξζήθακε πην πάλσ (Gelissen 2007, Wall, Devine-Wright,
& Mill, 2007).
Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν δίιεκκα. Δμεηάδεη ηηο απφςεηο
θνηηεηψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη κε ην ελδερφκελν θφζηνο πνπ
ζα πξνέθππηε απφ ηε ιήςε κέηξσλ ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δελ είλαη ε εθηελήο αλαθνξά θαη ζπδήηεζε ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο, αιιά ε παξνπζίαζε επηκέξνπο επξεκάησλ εκπεηξηθήο έξεπλαο.
Δηδηθφηεξα επηθεληξψλεηαη ε αλάιπζή καο ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ
ηνπ βαζκνχ απνδνρήο θάπνηαο κνξθήο θφζηνπο, ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ αμηψλ
θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ.
Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηηο ζηάζεηο θαη ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ απνηειεί έλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηεο
θνηλσληνινγηθήο πεξηβαιινληηθήο έξεπλαο. ηε βάζε ησλ ζεσξηψλ απφ ην ρψξν ηεο
θνηλσληθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί –
πεξηζζφηεξν έληνλα θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο- ζεκαληηθά εξεπλεηηθά
εξγαιεία γηα ηε κειέηε ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν ζηάζεηο, αληηιήςεηο αιιά θαη
ζπκπεξηθνξέο εδξάδνπλ επάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αμίεο. (Tamayo &
Schwartz 1993; Schulz & Zelezny 1998, 1999; Nordlund & Garvil 2002; Spini 2003,
Poortinga, Steg & Vlek 2004; Steg, Drijerink & Abrahamse 2005; Nilsson, Von
Borgstede & Biel 2004, Oreg & Katz-Gero 2006). Αλεμαξηήησο ησλ εξγαιείσλ θαη
ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ εξκελείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε εξεπλεηήο, ε ζεκαζία
ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ γηα ηε δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ, ηελ αλάπηπμε
ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εθδήισζε πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο απνδεηθλχεηαη σο
θαζνξηζηηθή. Ηδηαίηεξα εκθαλήο είλαη δε θαη ν ξφινο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ
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αμηψλ, φπσο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο αμίεο, ν αηνκηθηζκφο θαη ε ζπιινγηθφηεηα. Οη
πεξηβαιινληηθέο αμίεο, είηε απηέο εκθαλίδνληαη σο απηνηειήο θαηεγνξία αμηψλ
(Dutcher, Finley & Buttolph-Johnson 2007, Παπαζηπιηαλνχ & Παπαδεκεηξίνπ 2009)
είηε βξίζθνληαη ελζσκαησκέλεο ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο (Schwartz 1992, 1994α θαη
1994β), δείρλνπλ πξάγκαηη λα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ζεηηθέο ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε δεηήκαηα πεξηβάιινληνο. Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ
κάιηζηα φηη ε ζχλδεζε ησλ αμηψλ κε ζεηηθή πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα
είλαη θαη ζεκαληηθά ηζρπξφηεξε απφ εθείλε κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο ζεκαληηθά είλαη θαη ηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην δίπνιν
αμηψλ „αηνκηθηζκφο-ζπιινγηθφηεηα‟ θαη ζην ξφιν ηνπο γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δεχγνπο αμηψλ έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο
ςπρνινγίαο (Hofstede, 2001 2nd edition). Έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηε ζηελή ζρέζε
ηνπο κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξφβιεςή ηεο
(Mann, Radford & Kanagava 1985, Hui, 1984; Leung & Bond, 1984, Smith & Bond
1998). Δπεθηείλνληαο ηε ζρεηηθή ζεσξία θαη ζην ρψξν ηεο κειέηεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, δηάθνξνη εξεπλεηέο αλέδεημαλ ηελ
χπαξμε αιηξνπηζηηθψλ θαη εγσηζηηθψλ θηλήηξσλ (Stern, Dietz & Kalof 1993, Stern et
al 1999, Stern, Dietz & Black 1985, de Groot & Steg 2007).
Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο ησλ αηφκσλ ηνπ
δείγκαηνο απέλαληη ζην δήηεκα ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Σν γεγνλφο φηη απεπζπλζήθακε ζε άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζχγθξηζε ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή
ζπγθεθξηκέλσλ αμηψλ θαη λα αλαδεηήζνπκε πεξαηηέξσ ελδερφκελεο ζπζρεηίζεηο κε
ηηο ελ ιφγσ ζηάζεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηελ έλλνηα „θφζηνο‟ δελ ηελ
νξίδνπκε εδψ κε απζηεξά πνζνηηθά θξηηήξηα, αιιά επηιέγνπκε δεηήκαηα φπνπ
έκκεζα ππνλνείηαη φηη ε δηαρείξηζή ηνπο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα
πξνθαινχζε (θαη ρξεκαηηθφ) θφζηνο.
Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη δεηήκαηα αλάπηπμεο, πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνη
είλαη ζε θάζε θνηλσλία ζπλπθαζκέλνη θαη κε ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε
ηελ „πξφνδν‟, θαηαγξάςακε ην πεξηερφκελν πνπ πξνζδίδνπλ νη εξσηψκελνη ζηελ

200

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
έλλνηα απηή θαη δηεξεπλήζακε ηελ χπαξμε ζπζρεηίζεσλ απηήο ηεο παξακέηξνπ κε ηηο
ππφινηπεο ηεο έξεπλαο.
Πξφνδνο θαη αλάπηπμε είλαη έλλνηεο πνιπζήκαληεο θαη πνιχπιεπξεο κε πινχζηα
θνηλσληνινγηθή παξάδνζε. Ζ θνηλσληθή πξφνδνο είλαη ε αληίιεςε φηη νη θνηλσλίεο
εμειίζζνληαη σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δνκέο. Οη
θνηλσληθέο ζεσξίεο ηνπ 19νπ αη. θαη εηδηθφηεξα ν θνηλσληθφο εμειηθηηζκφο ησλ
πέλζεξ θαη Κνλη εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ θαιιηεξγψληαο ηελ
πεπνίζεζε φηη ε δηαξθήο εμέιημε ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ζα σζεί ζε
θνηλσληθή πξφνδν. Απηή ε ζηελή εμάξηεζε ηεο πξνφδνπ απφ ηελ επηζηήκε, ν
ππεξηνληζκφο ηεο ζεκαζίαο πνζνηηθψλ παξακέηξσλ γηα ηελ επεκεξία νδήγεζε
ζηαδηαθά ζηελ εξγαιεηνπνίεζή ηεο ράξηλ ηεο –πνζνηηθά κεηξήζηκεο- πξνφδνπ. Με
παξφκνην ηξφπν έγηλε ζε φιν ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο σο δεηήκαηνο πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί πνζνηηθά θαη
λα αληηκεησπηζηεί κε φξνπο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ απνπζία πνηνηηθψλ
θξηηεξίσλ ηφζν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο πξνφδνπ φζν
θαη γηα ηελ εξκελεία ησλ αηηηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ε αδπλακία
θαηαλφεζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, ε
θπξηαξρία ηεο ηδέαο ηεο αλζξψπηλεο εμαηξεηηθφηεηαο θαη ηεο θπξηαξρίαο επάλσ ζηε
θχζε θαη ελ ηέιεη ε πξνζθφιιεζε ζε πνζνηηθέο παξακέηξνπο ησλ ελλνηψλ ηεο
πξνφδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ επεξρφκελσλ θηλδχλσλ απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δληάμακε έηζη ζηε κειέηε απηή θαη ηε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν επηδηψθνληαο α) λα
εληνπίζνπκε ελδερφκελεο δηαθνξέο ζην πεξηερφκελν πνπ πξνζδίδνπλ δπν νκάδεο απφ
δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ θαη β) λα πξνζεγγίζνπκε απφ κηα
δηαθνξεηηθή ζθνπηά ην δήηεκα ηεο απνδνρήο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Μέζνδνο
Σν δείγκα: Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνηηεηέο απφ ηελ Διιάδα (n=122) θαη ηελ
Διβεηία (n= 110). Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκηθνχο ρψξνπο, έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηξξνέο θαη εκπεηξίεο, ελψ νη ρψξεο ηνπο
έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηνηθεηηθέο παξαδφζεηο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
201

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηείηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ
δεηγκάησλ επηιέρηεθαλ θνηηεηέο απφ ηκήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο
εξγαζίαο ησλ ηδξπκάησλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη Hochschule für
soziale Arbeit / Nordwest Schweiz.
Δξγαιεία θαη θιίκαθεο: Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν
νη θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ ζε ψξα πξνγξακκαηηζκέλνπ καζήκαηνο. Γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηήζεθαλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ είθνζη
ιεπηά.
Κιίκαθα θνηλσληθψλ αμηψλ: Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα (Παπαζηπιηαλνχ & Σζατξίδεο
2010) ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κηα ειαθξά αλαζεσξεκέλε ηεο κνξθή απνηεινχκελε απφ
26 θνηλσληθέο αμίεο. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ απνδνρήο ησλ αμηψλ απφ ηνπο
θνηηεηέο ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα ηχπνπ Likert κε δηαbάζκηζε απφ 1 έσο 5 (φπνπ
1=«δηαθσλψ απφιπηα» θαη 5=«ζπκθσλψ απφιπηα»).
NEP. Ζ επξέσο δηαδεδνκέλε θιίκαθα New Ecological Paradigm ρξεζηκνπνηήζεθε
εδψ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο.
Καη εδψ ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα ηχπνπ Likert κε δηαβάζκηζε απφ 1 έσο 5.
Πξφζεζε αλάιεςεο θφζηνπο θαη ηνπηθή αλάπηπμε: Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε 6
εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη άιιεο κε ηηο νπνίεο κεηξάηαη
ε δηάζεζε ησλ εξσηψκελσλ λα επηβαξπλζνχλ ρξεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ. Ζ εξψηεζε ήηαλ «Πφζν ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ
πξνηάζεηο;» (απφ ην 1= «δηαθσλψ απφιπηα» έσο ην 5= «ζπκθσλψ απφιπηα») θαη νη
πξνηάζεηο ήηαλ νη εμήο: Να ιακβάλνληαη κέηξα ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο αθφκε θη αλ
θηλδχλεπαλ ή θαη ράλνληαλ θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο. Να πεξηνξηζηεί ε ρξήζε
θπηνθαξκάθσλ αθφκε θαη εηο βάξνο ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ. Ζ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία δελ πξέπεη λα ραιαξψλεη
ράξηλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο καο. Πξντφληα πνπ είλαη κε θηιηθά πξνο
ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ θφξν. Ζ βελδίλε πξέπεη λα γίλεη
αθξηβφηεξε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπλ νη πνιίηεο ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο.
Ζ έλλνηα ηεο πξνφδνπ: Θεσξήζεθε ζθφπηκν λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξέο ησλ
αληηιήςεσλ πεξί πξνφδνπ πνπ ελδερνκέλσο πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ δπν ππφ εμέηαζε
202

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
νκάδσλ θαη αθνινχζσο λα κειεηεζνχλ πηζαλέο ζπζρεηίζεηο ησλ αληηιήςεσλ απηψλ
κε ηηο ππφινηπεο ππφ εμέηαζε παξακέηξνπο. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ
δφζεθε ζηνπο θνηηεηέο κηα ζεηξά απφ έλλνηεο θαη δεηήζεθε λα απαληήζνπλ κε ηε
βνήζεηα κηαο θιίκαθαο Likert, θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ηαπηίδνληαη κε
απηφ πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη σο «πξφνδν». Οη έλλνηεο απηέο ήηαλ νη εμήο:
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο, βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πεξηζζφηεξε θνηλσληθή αιιειεγγχε,
θαιχηεξε εθπαίδεπζε, θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ ην
θχιν, ην κέγεζνο ηεο πφιεο φπνπ κεγάισζαλ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα θαη
ηεο κεηέξαο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη αλ
ελεκεξψλνληαη γχξσ απφ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Απνηειέζκαηα
Κνηλσληθέο αμίεο: Πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε. Ζ επεμεγεκέλε
ζπλνιηθή δηαθχκαλζε είλαη 55,78% γηα ην δείγκα απφ ηελ Διιάδα θαη 53,354% γηα
ην δείγκα απφ ηελ Διβεηία. Ζ αλάιπζε πξνηείλεη ηελ δεκηνπξγία 6 παξαγφλησλ γηα
ην δείγκα απφ ηελ Διιάδα θαη 7 παξαγφλησλ γηα ην δείγκα απφ ηελ Διβεηία. Καη ζηηο
δπν πεξηπηψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο
κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θιίκαθαο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ
δείγκαηνο ν δείθηεο ΚΜΟ ήηαλ .747 θαη ζην δείγκα απφ ηελ Διβεηία .686.
Σαπηφρξνλα ε ηηκή ηνπ Barlett‟s Test of sphericity ήηαλ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο
p=.000.
Ζ αλάιπζή καο ζα εζηηαζηεί ζηνπο παξάγνληεο ζπιινγηθφηεηα, αηνκηθηζκφο θαη
πεξηβαιινληηθέο αμίεο. Καη νη ηξεηο ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ εζσηεξηθή ηνπο
αμηνπηζηία απ‟ φπνπ θαη πξνέθπςαλ νη εμήο ηηκέο Cronbach (Διιάδα/Διβεηία
αληίζηνηρα): πιινγηθφηεηα α=.749/.650, αηνκηθηζκφο α=.657/.535, πεξηβαιινληηθέο
αμίεο α=.849/.845. πγθξίλνληαο ηα δπν δείγκαηα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηξεηο απηνί
παξάγνληεο δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε ζχλζεζή ηνπο, πεξηιακβάλνπλ
δειαδή αθξηβψο ηηο ίδηεο αμίεο. Μνλαδηθή εμαίξεζε ν παξάγνληαο ζπιινγηθφηεηα, ν
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νπνίνο κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ πεξηιακβάλεη (εθηφο απφ ηηο αμίεο
„αιηξνπηζκφο‟, „θξνληίδα πξνο ηνπο άιινπο‟ θαη „ζπιινγηθφηεηα‟) θαη ηελ αμία
„αιιειεγγχε‟.
Ο έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ αμηψλ θαη ησλ άιισλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ
αλάιπζε ζπζρέηηζεο θαζψο επίζεο θαη κε ηε κέζνδν ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο.
Ωο πξνο ηε ζρέζε ησλ αμηψλ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ
δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Διβεηψλ θνηηεηψλ. Με
βάζε ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο δηαπηζηψλεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ φηη
κφλν νη αηνκηθηζηηθέο αμίεο ζπζρεηίδνληαη κε ην ΝΔΡ. Ζ ζρέζε απηή είλαη αζζελήο
θαη αξλεηηθή (r=-.184, p<.05). Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο stepwise πνιιαπιήο
παιηλδξφκεζεο εμάγνληαη ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα [F(1,112)=4,145, p<.05].
Αληίζεηα, ε αλάιπζε ζπζρέηηζεο γηα ην δείγκα απφ ηελ Διβεηία δίλεη ζπζρεηίζεηο θαη
γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αμηψλ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Δηδηθφηεξα, νη
πεξηβαιινληηθέο αμίεο (r=.326, p=.001) θαζψο επίζεο θαη ε ζπιινγηθφηεηα (r=.200,
p<.05) ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην ΝΔΡ, θαη παξάιιεια ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ αηνκηθηζκνχ θαη ΝΔΡ (r= -.238, p<.05).
Ζ πνιιαπιή stepwise παιηλδξφκεζε γηα ην δείγκα απφ ηελ Διβεηία επηβεβαηψλεη ηελ
χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ, ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηνπ
ΝΔΡ [F(2,89)= 7,28, p=.001], δελ δείρλεη σζηφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε
κεηαμχ ζπιινγηθφηεηαο θαη ΝΔΡ.
Nα αλαθεξζεί, ηέινο, φηη νη άλδξεο απφ ην ειιεληθφ δείγκα παξνπζηάδνπλ
κεγαιχηεξε (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) ηαχηηζε κε ηηο αμίεο ηνπ αηνκηθηζκνχ ζε ζρέζε
κε ηηο γπλαίθεο. πζρέηηζε εκθαλίδεηαη θαη κεηαμχ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ θαη
αλαδήηεζεο ελεκέξσζεο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη κάιηζηα θαη ζηα δπν
δείγκαηα. Γηα ην δείγκα απφ ηελ Διβεηία δηαπηζηψλεηαη επηπιένλ ζπζρέηηζε κεηαμχ
πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ θαη ζπκκεηνρήο ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νκάδεο.
Δπίζεο ππάξρεη (αζζελήο) ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπιινγηθφηεηαο θαη θχινπ, φπνπ
θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο απνδέρνληαη πεξηζζφηεξν ηηο αμίεο απηέο ζε ζρέζε κε ηνπο
άλδξεο. Σέινο, κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε νη Διβεηνί
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θνηηεηέο ηαπηίδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο ζε ζρέζε κε
ηνπ Έιιελεο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Μ= 3,8 θαη 3,5 αληίζηνηρα).
Πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο: Ο δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο είλαη γηα ηα δείγκαηα απφ
ηελ Διιάδα θαη ηελ Διβεηία Cronbach‟s α=.671 θαη α=.709 αληίζηνηρα. Αλαθνξηθά
κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο εληνπίδνληαη θαηά ηελ αλάιπζε νκνηφηεηεο αιιά θαη
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν ππφ εμέηαζε νκάδσλ. Ζ ηηκή ΝΔΡ γηα ην δείγκα
απφ ηελ Διιάδα είλαη 3,5 θαη γηα ην δείγκα απφ ηελ Διβεηία 3,9 δειαδή νη ζηάζε ησλ
Διβεηψλ θνηηεηψλ είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθή απφ εθείλε ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ
Διιάδα. ηελ παξαπάλσ ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ επίζεο νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ
ΝΔΡ θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ θνηλσληθψλ αμηψλ φπνπ θαη εληνπίζηεθαλ
νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ. Πεξαηηέξσ αλάιπζε αλαδεηθλχεη ηελ
χπαξμε κηαο ηζρπξήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ηνπ
βαζκνχ απνδνρήο θφζηνπο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δπν νκάδσλ, ηφζν
κε βάζε ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο (Διιάδα: r= .435, p< .001 θαη Διβεηία: r= .434, p<
.001) φζν επίζεο θαη κε ηελ αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο [Διιάδα: F(1,118)=
27,503, p< .001 θαη Διβεηία: F(1,90)= 20,941, p< .001].
Εεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βαζκφο απνδνρήο θφζηνπο: Ζ αμηνπηζηία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα εμεηάζηεθε κε ηνλ δείθηε Cronbach. Οη ηηκέο ηνπ γηα ην
δείγκα απφ ηελ Διιάδα ήηαλ Cronbach‟s α= .712 θαη γηα ην δείγκα απφ ηελ Διβεηία
Cronbach‟s α= .738.
Όπσο ήδε αλαθέξακε, ε πξφζεζε ησλ αηφκσλ λα αλαιάβνπλ έκκεζα ή άκεζα
θάπνηαο κνξθήο θφζηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ δείρλεη λα
εμαξηάηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ θαη απφ ηηο δπν νκάδεο απφ ηηο
πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη φηαλ ιακβάλνπκε ηελ
νκάδα απηή ησλ κεηαβιεηψλ σο έλαλ παξάγνληα (βιέπε ζρεηηθνχο δείθηεο ειέγρνπ
πην πάλσ). πγθξίλνληαο σο κέζεο ηηκέο ηνλ βαζκφ απνδνρήο θφζηνπο δηαπηζηψλεηαη
φηη ε ηηκή είλαη πςειφηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο απφ ηελ Διβεηία (Μ= 3,91
θαη Διιάδα Μ= 3,35). Μεγαιχηεξν αθφκε ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ σζηφζν νη
επηκέξνπο δηαθνξέο. Δηδηθφηεξα, νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην βαζκφ απνδνρήο
εληνπίδνληαη θπξίσο εθεί φπνπ ην θφζηνο εκθαλίδεηαη κε άκεζν ηξφπν σο νηθνλνκηθφ
(θνξνιφγεζε πξντφλησλ, αχμεζε ηηκήο βελδίλεο). ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν βαζκφο
απνδνρήο ησλ κέηξσλ είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο απφ ηελ πιεπξά ησλ Διιήλσλ
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θνηηεηψλ. Αληίζεηα, ζε ζρέζε κε ηα δπν απφ ηα ηξία δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο νη
απφςεηο ησλ δπν νκάδσλ κνηάδνπλ αξθεηά. Δμαίξεζε απνηειεί ην δήηεκα ηεο
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο φπνπ εκθαλίδεηαη κηα δηζηαθηηθή ζηάζε ησλ Διιήλσλ
απέλαληη ζηελ άπνςε λα παξακέλεη απζηεξή ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία αθφκε θαη
φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πξννπηηθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κηα πεξηνρή. Σα
παξαπάλσ ζπλνςίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1.
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Πίλαθαο 1 : Βαζκόο απνδνρήο επηκέξνπο κνξθώλ θόζηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο (εθθξαδόκελνο σο κέζε ηηκή)
Έιιελεο θνηηεηέο

Διβεηνί θνηηεηέο

3,3

3,5

Φνξνιφγεζε πξντφλησλ

3,3

3,9

Αθξηβφηεξε βελδίλε

2,3

3,5

Γεσξγία θαη θπηνθάξκαθα

3,9

4,1

Σνπξηζηηθή αλάπηπμε

3,5

4,5

Δλδερφκελν θφζηνο ζε ζέζεηο
εξγαζίαο

Δθηφο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θνηηεηέο ησλ δπν νκάδσλ ηνπνζεηνχληαη
απέλαληη ζηα δεηήκαηα ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ππάξρνπλ αξθεηά
αθφκε ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δπν νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο.
Δμεηάδνληαο ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ παξάγνληα, ηνλ νπνίν εδψ νλνκάδνπκε ράξηλ
επθνιίαο „θφζηνο‟, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ Διβεηία
ζπλδένληαη έληνλα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο (ζεηηθά) θαη κε ηηο αμίεο ηνπ
αηνκηθηζκνχ (αξλεηηθά). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηάζε γηα απνδνρή κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (θαη ηνπ θφζηνπο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη) γίλεηαη
ηζρπξφηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απνδνρή πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ θαη, αληίζεηα,
εκθαλίδεηαη λα είλαη αζζελέζηεξε φζν πεξηζζφηεξν αηνκηθηζηηθά ζθέπηνληαη ηα
άηνκα. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ εκθαλίδεηαη κφλν κηα αζζελήο
ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ θαη ηνπ παξάγνληα „θφζηνο‟. Σέινο,
φπσο έρεη θαη πην πάλσ αλαθεξζεί, θαη γηα ηηο δπν νκάδεο πξνθχπηεη ηζρπξή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ απνδνρήο θφζηνπο.
Όζν εληνλφηεξα ζεηηθέο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ ηφζν
επθνιφηεξα ζπλαηλνχλ ζηε ιήςε κέηξσλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο αθφκε θη αλ απηφ
δεκηνπξγνχζε θφζηνο.
Ζ έλλνηα ηεο πξνφδνπ: Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δίλεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ
ησλ δπν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ην πψο πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο
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„πξφνδνο‟. Οη έιιελεο θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο ηαπηίδνπλ πξσηίζησο ηελ έλλνηα απηή
κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο έξεπλαο. Σα
παξαπάλσ είλαη φκσο γηα ηνπο θνηηεηέο απφ ηελ Διβεηία θαηά πνιχ ιηγφηεξν
πξνζδηνξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνφδνπ. Απφ ηελ άιιε, ηνπνζεηείηαη ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο Διβεηνχο ζηελ πξψηε ελψ απφ ηνπο Έιιελεο
ζηελ έβδνκε κφιηο ζέζε. εκαληηθή είλαη θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ
αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, γηα ην νπνίν νη θνηηεηέο απφ
ηελ Διβεηία ζεσξνχλ φηη απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο
θνηλσλίαο ε νπνία πξννδεχεη, ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο απφ ηελ Διιάδα νη νπνίνη
ηνπνζεηνχλ ην δήηεκα απηφ ζηελ ηειεπηαία ζέζε. Δπίζεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε
είλαη γηα ηνπο θνηηεηέο απφ ηελ Διβεηία ην ηειεπηαίν ζηε ζεηξά ραξαθηεξηζηηθφ ελψ
νη Έιιελεο ην ηνπνζεηνχλ πέκπην ζηε ζεηξά ελψ θαη γηα ηηο δπν νκάδεο δείρλεη λα
είλαη ζεκαληηθφ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο (κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ ζέζεσλ).
Πίλαθαο 2: Σαμηλόκεζε παξαγόλησλ αλάινγα κε ην πόζν απνδίδνπλ ην
πεξηερόκελν ηεο έλλνηαο ‘πξόνδνο’
Φνηηεηέο από Διιάδα

Φνηηεηέο από Διβεηία

Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο
Πξνψζεζε

ηεο

επηζηήκεο

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη

ηεο Καιχηεξε εθπαίδεπζε

έξεπλαο
Καιχηεξε εθπαίδεπζε

Πεξηζζφηεξε θνηλσληθή αιιειεγγχε

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε

Καηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο

Καηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο

Πξνψζεζε

ηεο

επηζηήκεο

θαη

ηεο

έξεπλαο
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο

Πεξηζζφηεξε θνηλσληθή αιιειεγγχε

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα δηαπηζηψλεηαη, θαηά ηελ άπνςή καο, κηα νπζηαζηηθή
δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ζε ζρέζε κε ην πνηα ζεσξνχλ φηη είλαη ηα θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά κηαο θνηλσλίαο ε νπνία ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη πξννδεχεη. Ζ
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άπνςε ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ Διιάδα είλαη φηη ε πξφνδνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε
κε θαη εμαξηεκέλε απφ ηελ ηερλνινγηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή εμέιημε. Ζ αληίιεςε
απηή αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζε κηα παξαδνζηαθή εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο
πξνφδνπ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο παξαπέκπεη ζηελ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θχζεο. Αληίζεηα, ε εθδνρή ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ
Διβεηία γηα ηελ πξφνδν έρεη πεξηζζφηεξν πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο
πξνβάιινληαη ηα δεηήκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο θαη ακθηζβεηείηαη ε εμάξηεζε απφ ηελ ηερλνινγηθή, ηελ επηζηεκνληθή
θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Με απηή ηελ έλλνηα έρεη ε άπνςε απηή πεξηζζφηεξν
νηθνθεληξηθφ ραξαθηήξα.
Σν παξαθάησ δηάγξακκα (1) απνηππψλεη πεξηζζφηεξν παξαζηαηηθά ηηο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ δπν ππφ εμέηαζε νκάδσλ.
Γηάγξακκα 1: Παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο ηαπηίδεηαη ε έλλνηα ηεο πξνόδνπ
□Έιιελεο θνηηεηέο

□Διβεηνί θνηηεηέο

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Πεξηβάιινλ

Δθπαίδεπζε

Κνηλσληθή
αιιειεγγύε

Σπλζήθεο Καηαπνιέκεζε Δπηζηήκεο δηαβίσζεο
αλεξγίαο
έξεπλα

Τερλνινγία

Οηθνλνκία
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Πξνρσξψληαο

πεξηζζφηεξν

αθφκε

ζηελ

αλάιπζή

καο,

πξαγκαηνπνηήζακε

παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο έλλνηαο „πξφνδνο‟ θαη ειέγμακε ηνπο
ζρεηηθνχο δείθηεο (Διιάδα: ΚΜΟ= .815 Διβεηία ΚΜΟ= .695. Ζ ηηκή πνπ πξνέθπςε
απφ ην Barlett‟s Test of sphericity ήηαλ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο p=.000). Καη ζηηο
δπν νκάδεο θνηηεηψλ ε αλάιπζε δηέθξηλε ηελ χπαξμε δπν παξαγφλησλ. Ζ ζχλζεζε
ησλ παξαγφλησλ είλαη φκνηα θαη γηα ηηο δπν νκάδεο. Ο πξψηνο απνηειείηαη απφ ηηο
κεηαβιεηέο «αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο», «πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
έξεπλαο» θαη «νηθνλνκηθή αλάπηπμε» (Διιάδα/Διβεηία: Cronbach‟s α= .675/.715)
θαη ν δεχηεξνο απφ ηηο ππφινηπεο (Διάδα/Διβεηία: Cronbach‟s α= . 884/.834). Απηφ
πνπ εχθνια δηαθξίλεη θαλείο είλαη φηη ν πξψηνο παξάγνληαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ
αλάιπζε απνηειείηαη απφ πξνηάζεηο πνπ απνδίδνπλ κηα πεξηζζφηεξν „ηερλνθξαηηθή‟
ή αλζξσπνθεληξηθή αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ (ζα ηνλ νλνκάζνπκε εδψ,
ράξηλ επθνιίαο, παξάγνληα „αλζξσπνθεληξηθή πξφνδνο‟) θαη ν δεχηεξνο απνηειείηαη
απφ πξνηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ κηα πεξηζζφηεξν νηθνθεληξηθή άπνςε (ζα ηνλ
νλνκάζνπκε εδψ παξάγνληα „νηθνθεληξηθή πξφνδνο‟).
Με φπνηα επηθχιαμε απαηηνχληαλ λα έρνπκε ζην ζεκείν απηφ -δεδνκέλνπ φηη
ρξεζηκνπνηήζακε γηα πξψηε θνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα-, εμεηάζακε
ζπζρεηίζεηο ησλ δπν παξαπάλσ παξαγφλησλ κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο. Γηα ην
ειιεληθφ δείγκα δηαπηζηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ
παξάγνληα «νηθνθεληξηθή πξφνδνο» κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο (r= .326, p< .001)
θαη κηα επίζεο ζεκαληηθή (αλ θαη ιηγφηεξε ηζρπξή) ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα
«θφζηνο» (r= .204, p= .025). Ωζηφζν γηα ην δείγκα απφ ηελ Διβεηία ε αλάιπζε δελ
αλέδεημε ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ απφςεσλ πεξί πξνφδνπ κε νπνηαδήπνηε άιιε
παξάκεηξν.
πκπεξάζκαηα
Οη ζεκαηηθέο ζηηο νπνίεο έγηλε εδψ αλαθνξά απνηεινχλ κφλν έλα κέξνο ελφο
ζχλζεηνπ

θαη

αξθεηά

πεξίπινθνπ

πιέγκαηνο

δεηεκάησλ

ηεο

ζχγρξνλεο

θνηλσληνινγηθήο έξεπλαο γηα ην πεξηβάιινλ, θάπνηα απφ ηα νπνία βέβαηα κφλν
αθξνζηγψο πξνζεγγίδνληαη εδψ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνπζίαζεο έρνπλ επηιεγεί
νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζπγθεληξψζακε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο
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καο θαη ζ‟ απηά κφλν επηθεληξψλεηαη ε αλάιπζή καο. Όπσο γίλεηαη εχθνια
αληηιεπηφ, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ε εξκελεία
ηνπο, ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ νκάδεο απφ δηαθνξεηηθέο
ρψξεο, είλαη δηαδηθαζία επίπνλε θαη ηαπηφρξνλα „δσληαλή‟. Σν ηειεπηαίν ελλνεί φηη,
αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ, ε θάζε
πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ απνθηά ζπρλά κηα δηθή ηεο ηδηαίηεξε δπλακηθή,
αλαδεηθλχνληαο ζπρλά ελδηαθέξνπζεο νκνηφηεηεο θαζψο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο
ηνπο, αλαηξέπνληαο ελίνηε θαη άιινηε επηβεβαηψλνληαο πξνεγνχκελα επξήκαηα,
δίλνληαο επηκέξνπο απαληήζεηο θαη ζέηνληαο δηαξθψο λέα εξσηήκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ ε
θάζε κειέηε δελ απνηειεί ηίπνηα πεξηζζφηεξν θαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ κηα ζπκβνιή
ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο λέαο γλψζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ κειέηε, ζηνηρεία
ηεο νπνίαο παξνπζηάζηεθαλ πην πάλσ.
Αλαιχνληαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη εξκελεχνληαο απφ πνηθίιεο ζθνπηέο ηα
δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, επηβεβαηψλεηαη ηδηαίηεξα εκθαηηθά ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ
αμηψλ σο βάζεο γηα ηε δηακφξθσζε αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ζρεηηθά (θαη) κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ζπγθεθξηκέλσλ
αμηαθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο είλαη ε ζπιινγηθφηεηα, ν αηνκηθηζκφο θαη νη
πεξηβαιινληηθέο αμίεο. Γηα ηηο ηειεπηαίεο, ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο
δπν νκάδεο επηβεβαηψλνπλ φηη κπνξνχλ πξάγκαηη λα εμεηάδνληαη σο αλεμάξηεηε
θαηεγνξία

αμηψλ

κε

ζεκαληηθή

ζπζρέηηζε

κε

άιιεο

παξακέηξνπο

ηεο

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. Ωζηφζν ζπγθξίλνληαο ηηο δπν νκάδεο δηαπηζηψλεηαη φηη
νη Διβεηνί θνηηεηέο απνδέρνληαη πεξηζζφηεξν ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ή –κε κηα
άιιε δηαηχπσζε- ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο αμία δείρλεη λα είλαη
πεξηζζφηεξν ζηαζεξά εληαγκέλε ζην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ αηφκσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νκάδαο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δείρλεη λα ηνπο νδεγεί ζε εληνλφηεξα ζεηηθέο
πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο θαζψο επίζεο θαη ζε κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα απνδνρή
κέηξσλ θαη „θφζηνπο‟ ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ
επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο. Οη ζρεηηθνί έιεγρνη γηα ην δείγκα απφ
ηελ Διβεηία θαλεξψλνπλ –ζε αληίζεζε κε ην δείγκα απφ ηελ Διιάδα- ηζρπξέο
ζπζρεηίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιέγκαηνο πεξηβαιινληηθέο αμίεο – πεξηβαιινληηθέο
ζηάζεηο – απνδνρή θφζηνπο. Καη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αηνκηθηζηηθψλ αμηψλ ζηελ
πεξίπησζε ησλ Διβεηψλ θνηηεηψλ δηαπηζηψλνληαη πεξηζζφηεξν ζαθείο ζπζρεηίζεηο,
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αξλεηηθέο ελ πξνθεηκέλσ, ηφζν κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ηνπο φζν θαη κε ηελ
απνδνρή ηνπ θφζηνπο.
ε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο ζηάζεηο νη δπν νκάδεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο
φκσο φρη κφλν σο πξνο ηελ έληαζε. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Διβεηψλ θνηηεηψλ
δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ζηελή ζπζρέηηζε κεηαμχ αμηψλ θαη ζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα
πξνθχπηεη φηη φζν ζεκαληηθφηεξεο είλαη γηα θάπνην άηνκν νη πεξηβαιινληηθέο αμίεο
θαη φζν πεξηζζφηεξν ζπιινγηθά ζθέθηεηαη ηφζν πεξηζζφηεξν θηινπεξηβαιινληηθέο
ζηάζεηο δηακνξθψλεη ην άηνκν απηφ. Αληίζεηα ν αηνκηθηζκφο ζπλδέεηαη κε ιηγφηεξν
ζεηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ ζηάζεηο. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ Διιάδα
δηαπηζηψλεηαη κφλν ε (επίζεο αξλεηηθή) ζπζρέηηζε ηνπ αηνκηθηζκνχ κε ηηο
θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Οη ζηάζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπ δείρλνπλ λα βξίζθνληαη αθφκα ππφ δηακφξθσζε, ην ίδην φπσο θαη ε
αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ. Απηφ εμεγεί ελδερνκέλσο θαη ηελ απνπζία
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ζεκαληηθψλ (θαη) γηα ηελ ζπκπεξηθνξά
παξακέηξσλ. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ απφ ηελ Διβεηία παξαηεξείηαη
κηα κεγαιχηεξε ζπλέπεηα ζε φηη αθνξά ηε ζχλδεζε κεηαμχ αμηψλ, ζηάζεσλ θαη
απνδνρήο ηνπ θφζηνπο.
Γηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη φηαλ ππάξρεη αλαπηπγκέλε ζεηηθή πεξηβαιινληηθή ζηάζε
ππάξρεη θαη πςειφηεξνο βαζκφο απνδνρήο ηνπ θφζηνπο πνπ απαηηεί ε πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πφξσλ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο δπν νκάδεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν ππφ
εμέηαζε νκάδσλ εληνπίδεηαη ζην πφζν ε απνδνρή ηνπ θφζηνπο δηαλέκεηαη
νκνηφκνξθα. ηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ, ε πξφζεζε γηα αλάιεςε θφζηνπο
εκθαλίδεηαη ηζρπξή ζηα άηνκα κε πνιχ έληνλα ζεηηθή πεξηβαιινληηθή ζηάζε θαη
κεηψλεηαη αηζζεηά γηα ηνπο ππφινηπνπο. Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ Διβεηψλ ε
κείσζε ηεο απνδνρήο ηνπ θφζηνπο αθνινπζεί πεξηζζφηεξν νκαιά ηε κείσζε ηεο
ζεηηθήο πεξηβαιινληηθήο ζηάζεο. Απφ ην „αξθεηά‟ έσο ην „απφιπηα‟ ζεηηθέο
πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο ε δηαθνξά ζην βαζκφ απνδνρήο θφζηνπο δηαθνξνπνηείηαη κε
αξθεηά κηθξφηεξα βήκαηα απ‟ φηη ζηελ νκάδα ησλ Διιήλσλ. Με απιά ιφγηα, γηα ηελ
πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ, ν βαζκφο απνδνρήο ηνπ θφζηνπο εκθαλίδεηαη
πςειφο κφλν ζηα άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ απφιπηα ζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο
ζηάζεηο θαη κεηψλεηαη ηδηαίηεξα αηζζεηά ζηα ππφινηπα άηνκα. Σν παξαθάησ
δηάγξακκα (2) αλαπαξηζηά απηφ αθξηβψο ην θαηλφκελν.
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Γηάγξακκα 2: ρέζε πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ (ΝΔΡ) θαη απνδνρήο θόζηνπο

5
4,5
4

Αποδοτή κόζηοσς

3,5
3
Διιάδα

2,5

Διβεηία

2
1,5
1
0,5
0
ΝΕΡ >4

ΝΕΡ <=4

ΝΕΡ <3

Ζ αλαθνξά, ηέινο, ζηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ έδσζε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία.
Με ηελ πξνζνρή θαη επηθχιαμε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ
δεδνκέλσλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη δπν νκάδεο θνηηεηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο
ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βαζκφ σο πξνο ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδνπλ ζηελ ελ ιφγσ
έλλνηα. Καηά ηελ αληίιεςε ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ ε πξφνδνο έρεη έληνλα πνζνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζε αληίζεζε κε ηνπο Διβεηνχο, νη νπνίνη απνδίδνπλ ζηελ έλλνηα απηή
πνηνηηθφ ραξαθηήξα.
Οη πεξαηηέξσ αλαιχζεηο δελ έδσζαλ σζηφζν ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ηνπ
παξάγνληα απηνχ κε ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο. Οη ζεκαληηθέο φκσο απηέο δηαθνξέο
ζηελ αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ ησλ δπν νκάδσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ππφινηπεο
επηκέξνπο δηαθνξέο πνπ αλέδεημε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, αλ κε ηη άιιν,
αλαδεηθλχνπλ έλα πεδίν απφ ην νπνίν ε ζρεηηθή έξεπλα κπνξεί λα αληιήζεη γλψζε ε
νπνία είλαη ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ
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γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ην ζρεδηαζκφ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ
εθπφλεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο (θαη φρη κφλν) εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
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Μαλσιάο Δπάγγεινο & Αξακπαηδήο Γαξύθαιινο, ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΗΟ
Χ ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΥΔΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ
ΚΑΗ ΦΤΖ
Πεξίιεςε
Οη δπλάκεηο πνπ πξνσζνχλ ην ππάξρνλ κε αεηθνξηθφ θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εκθάληζε, θπξίσο απφ ην 1990 θαη κεηά, ηνπ θηλήκαηνο ησλ
νηθνινγηθψλ ρσξηψλ. Σα νηθνινγηθά ρσξηά απνηεινχλ απφπεηξα αλάδεημεο ζηελ
πξάμε ηεο ζεκαζίαο ελφο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δσήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ
αιιειεμάξηεζε αλζξψπνπ θαη θχζεο. Με βάζε ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, ε
εξγαζία απηή επηρεηξεί λα απαληήζεη ζην εξψηεκα αλ ηα νηθνινγηθά ρσξηά σο
ελαιιαθηηθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νπζηαζηηθή ιχζε ζηε ζχγρξνλε
νηθνινγηθή θξίζε ή αλ απιά ζπληζηνχλ κηα κηθξνγξαθία ειπίδαο γηα ηηο εθηθηέο αιιά
φρη ηηο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο ζηηο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Οηθνινγηθφ ρσξηφ, νηθνινγηθή θξίζε, αιιειεμάξηεζε αλζξψπνπ θαη
θχζεο
Abstract
The forces which promote the existing non-sustainable capitalist system are
accompanied by the appearance, mainly from 1990 onwards, of the ecovillage
movement. Ecovillages are an attempt to promote in practice an alternative way of
living which is based on the interdependence of man and nature. On the basis of the
available literature, this paper attempts to answer the question if ecovillages as
alternative communities can constitute a substantial solution to the current
sustainability crisis or if they simply are nothing more than a miniature of hope for the
feasible but not the most effective changes in the values and behaviors of modern
man.
Key words: Ecovillage, sustainability crisis, interdependence of man and nature

218

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
Δηζαγσγή
Ο άλζξσπνο έρεη επέκβεη ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ψζηε
θαζίζηαηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν εθηθηφ γηα ηε Μεηέξα Φχζε λα απνθαηαζηήζεη ηε
δεκηά πνπ έρεη ζπληειεζηεί. Δπηπιένλ, αλ νη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο δελ αιιάμνπλ
ηφηε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη (Kilian 2009). Ζ
αλζξσπφηεηα έρεη θηάζεη ζε ζηαπξνδξφκη (Laszlo 2006) θαη ρξεηάδεηαη «θαιά
παξαδείγκαηα ηνπ ηη ζεκαίλεη λα δεη ν άλζξσπνο ζε αξκνλία κε ηε θχζε...απηά ηα
παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ νηθνινγηθά ρσξηά» (Garden 2006).
Οη ξίδεο ησλ νηθνινγηθψλ ρσξηψλ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνξία ησλ
νπηνπηθψλ θηλεκάησλ πνπ πηζαλφηαηα μεθίλεζε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ
Thomas More Utopia ην 1518. Σν έξγν απηφ απνηειεί ζάηηξα ηεο Αγγιηθήο
θνηλσλίαο ζηελ απγή ηεο επνρήο ηεο απνηθηνθξαηίαο. Σν βηβιίν ηνπ More «άζθεζε
θξηηηθή ζηελ ζπνπδαηνθάλεηα, πιενλεμία θαη έπαξζε ηεο Αγγιηθήο απνηθηνθξαηηθήο
θνηλσλίαο πξνηείλνληαο κηα ηδαληθή θνηλσλία ζε κηα θαληαζηηθή λέα γε πνπ είρε
πεηχρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε, εηξήλε θαη δηθαηνζχλε κέζσ πηνζέηεζεο ησλ αμηψλ
ηεο απιφηεηαο θαη ηζφηεηαο» (Mare 2000). Απφ ηφηε πνιιά νπηνπηθά θηλήκαηα
δνθηκάζηεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη Ακεξηθή φπσο ησλ Quakers, ησλ Μνξκφλσλ θιπ.
(Mare 2000).
Οη δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 γλψξηζαλ κηα αλαβίσζε ησλ ηδεσδψλ ησλ νπηνπηθψλ
θηλεκάησλ. Σν θίλεκα ησλ νηθνινγηθψλ ρσξηψλ απεηέιεζε εμέιημε ηνπ θηλήκαηνο
ησλ ζπλεηδεηψλ θνηλνηήησλ πνπ μεθίλεζε ζηε Γαλία πεξί ην 1970 αλ θαη ε εκθάληζε
ησλ πξψησλ νηθνινγηθψλ ρσξηψλ κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί πνιχ πην πξηλ, απφ ηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ρσξηφ Jarma ζηε νπεδία (1931) θαη ρσξηφ Solheimar
ζηελ Ηζιαλδία (1932). Πνιιέο ζπλεηδεηέο θνηλφηεηεο ηδξχζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ
1970 θαη 1980. Οη θνηλφηεηεο απηέο είραλ ζπρλά έληνλν νηθνινγηθφ ππφβαζξν κηα θαη
ηελ επνρή εθείλε ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο είρε ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη νξαηή.
Ο φξνο «νηθνινγηθά ρσξηά» ηαίξηαδε ζηηο θνηλφηεηεο απηνχ ηχπνπ. Ο φξνο
νηθνινγηθά ρσξηά πξνηάζεθε θαη δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Robert
Gilman ζηελ πξψηε παγθφζκηα ζπλάληεζε απηψλ ησλ θνηλνηήησλ ζηε Γαλία ην 1991
(The Ecovillage Movement 2011).
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Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα απαληήζεη ζην εξψηεκα αλ ηα νηθνινγηθά ρσξηά σο
ελαιιαθηηθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νπζηαζηηθή ιχζε ζηε ζχγρξνλε
νηθνινγηθή θξίζε ή αλ απιά ζπληζηνχλ κηα κηθξνγξαθία ειπίδαο γηα ηηο εθηθηέο αιιά
φρη ηηο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο ζηηο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ.
Οξηζκόο νηθνινγηθώλ ρσξηώλ
Ο νξηζκφο γηα ηα νηθνινγηθά ρσξηά πνπ δφζεθε ην 1991 απφ ηνλ Robert Gilman
ζεσξείηαη αθφκε θαη ζήκεξα ν πιένλ απνδεθηφο: «Σα νηθνινγηθά ρσξηά είλαη
νηθηζκνί αλζξψπηλεο θιίκαθαο πνπ δηαζέηνπλ θάζε απαξαίηεην εμνπιηζκφ, θαη φπνπ
νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ θπζηθφ θφζκν ρσξίο λα ηνλ
βιάπηνπλ, ζηεξίδνληαο θαη εληζρχνληαο κηα πγηή αλζξψπηλε αλάπηπμε ε νπνία ζα
κπνξεί λα ζπλερίδεηαη αέλαα».
Ο φξνο «αλζξψπηλεο θιίκαθαο» ζεκαίλεη φηη έλα νηθνινγηθφ ρσξηφ πξέπεη λα είλαη
αξθεηά κηθξφ ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε
ην κηθξφ ηνπο φλνκα. Σν αλψηεξν πξνηεηλφκελν κέγεζνο ελφο νηθνινγηθνχ ρσξηνχ
είλαη 500 άηνκα αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν πιεζπζκφο ελφο νηθνινγηθνχ
ρσξηνχ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο.
Ζ θξάζε «δηαζέηνπλ θάζε απαξαίηεην εμνπιηζκφ» ζεκαίλεη κηα θνηλσλία ε νπνία
θαιχπηεη ηηο θχξηεο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο θαηνηθία, ηξνθή, αλαςπρή,
εξγαζία. Ζ θνηλσλία απηή δελ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηα απηάξθεο κηα θαη κπνξεί
λα ππάξρνπλ άηνκα πνπ εξγάδνληαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ νηθνινγηθνχ ρσξηνχ ή πνπ
κπνξεί λα εξγάδνληαη εληφο ηνπ νηθνινγηθνχ ρσξηνχ αιιά λα θαηνηθνχλ εθηφο απηνχ.
Δπίζεο, πνιιά νηθνινγηθά ρσξηά δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο
ππεξεζίεο φπσο λνζνθνκεία ή αεξνδξφκηα.
Ζ θξάζε «…φπνπ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ θπζηθφ
θφζκν ρσξίο λα ηνλ βιάπηνπλ» εηζάγεη ην φξν «νηθν» ζην νηθνινγηθφ ρσξηφ.
Αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζε άιιεο κνξθέο δσήο έηζη
ψζηε λα κελ ππάξρεη θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ επί ηεο θχζεο. Αλαθέξεηαη επίζεο
ζηελ θπθιηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο, ζηελ αλαθχθισζε, ζηελ απνθπγή ρξήζεο ηνμηθψλ θαη δεκηνγφλσλ νπζηψλ.
220

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
Ζ θξάζε «…ζηεξίδνληαο θαη εληζρχνληαο κηα πγηή αλζξψπηλε αλάπηπμε…»
αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αλζξψπηλεο δσήο – ζσκαηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή. Ζ αλάπηπμε απηή πξέπεη λα εθθξάδεηαη θαη
ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζπιινγηθφ επίπεδν.
Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ νξηζκνχ «…ε νπνία ζα κπνξεί λα ζπλερίδεηαη αέλαα…»
αλαθέξεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αεηθνξίαο ζε καθξνρξφλην επίπεδν (Gilman 1991).
Σν όξακα ησλ νηθνινγηθώλ ρσξηώλ
Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πνπ ζεσξείηαη ν πιένλ απνδεθηφο φζνλ αθνξά νηθνινγηθά
ρσξηά (ππάξρνπλ θαη άιινη νξηζκνί) κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο
φζνλ αθνξά ην ηη ζπληζηά νηθνινγηθφ ρσξηφ: ε θνηλσληθή, νηθνινγηθή θαη πλεπκαηηθή
δηάζηαζε.
Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε
Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο ηνπ ρσξηνχ ε νπνία εμαζθαιίδεη
αίζζεζε αζθάιεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο, ζηε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζε δηαδηθαζίεο
ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζε αηζζήκαηα αιιειν-ππνζηήξημεο ησλ κειψλ ηεο
θνηλφηεηαο.
Ζ νηθνινγηθή δηάζηαζε
Ζ νηθνινγηθή δηάζηαζε αθνξά ηελ αξκνληθή ζρέζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθνινγηθνχ
ρσξηνχ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη έλα νηθνινγηθφ δελ
κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε αζηηθή πεξηνρή, π.ρ. ην νηθνινγηθφ ρσξηφ Los Angeles. Ζ
νηθνινγηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ νηθνινγηθψλ θχθισλ, ζηελ
αεηθνξηθή ρξήζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, ζηελ παξαγσγή ηξνθήο, ζηε
ρξήζε νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην
νηθνινγηθφ ρσξηφ, ζηελ αλαθχθισζε ζξεπηηθψλ νπζηψλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο. Δπίζεο, κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη πφξνη απ‟ φηη πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη.
Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ρξήζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ
ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ.
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Ζ πλεπκαηηθή δηάζηαζε
Ζ πλεπκαηηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε θαη νινθιήξσζε
ησλ θαηνίθσλ ε νπνία ζα επηηπγράλεηαη ρσξίο έκθαζε ζηνλ αληαγσληζκφ, ζηε
ζπζζψξεπζε πιηθνχ πινχηνπ θαη ζηνλ θαηαλαισηηζκφ. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ
εκπινθή ησλ θαηνίθσλ ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηέρλεο, ρνξφο, κνπζηθή,
ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο.
Ο ζηφρνο ησλ νηθνινγηθψλ ρσξηψλ
Ο ζηφρνο ησλ νηθνινγηθψλ ρσξηψλ είλαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίιπζε κεξηθψλ απφ ηα πην ζνβαξά
πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο φπσο ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο, εμάξηεζε
απφ νξπθηά θαχζηκα, απνκφλσζε, άγρνο, αλσλπκία. Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο ζα
ζπληζηνχλ κηα εζεινληηθή θαη εηξεληθή επαλάζηαζε, ε νπνία ηειηθά ζα νδεγήζεη ζε
κηα θνηλσλία πνπ ζα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο (Jansson θαη Rodhe 2009).
Σν Παγθόζκην Γίθηπν Οηθνινγηθώλ Υσξηώλ
Υσξίο ην Παγθφζκην Γίθηπν Οηθνινγηθψλ Υσξηψλ (Π.Γ.Ο.Υ.), ηα νηθνινγηθά ρσξηά
σο παγθφζκηα νκάδα πίεζεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ δηάδνζε ησλ ηδεψλ ηνπο.
Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Π.Γ.Ο.Υ. είλαη λα ζηεξίδεη θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ζε
φιν ηνλ θφζκν βηψζηκσλ θνηλνηήησλ κέζσ επηθνηλσλίαο, δηθηχσζεο θαη εζεινληηθήο
αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ην Π.Γ.Ο.Υ. επηδηψθεη «…ηε
δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ζε αξκνλία κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε Γε, νη νπνίεο
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ». Οη πην
ζεκαληηθνί ζηφρνη ηνπ δηθηχνπ είλαη:


ηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ νηθνινγηθψλ ρσξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν



Οηθνδφκεζε ηζρπξψλ δηεζλψλ, εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δηθηχσλ

νηθνινγηθψλ ρσξηψλ


Αλάπηπμε θέληξσλ κάζεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο

γηα ηελ αεηθνξία


Γηάδνζε ηεο ηδέαο ησλ αεηθνξηθψλ θνηλνηήησλ (Holmes 2006)
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ήκεξα, κε βάζε ηελ επίζεκε ιίζηα νηθνινγηθψλ ρσξηψλ, ππάξρνπλ ζε παγθφζκην
επίπεδν 452 νηθνινγηθά ρσξηά. Απφ ηα 452 νηθνινγηθά ηα 127 απνιακβάλνπλ πιήξε
αλαγλψξηζε ελψ ηα ππφινηπα βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζηάδηα νινθιήξσζεο
(Ecovillage Directory – List of Ecovillages 2011). Αλάκεζα ζηα πην γλσζηά
νηθνινγηθά ρσξηά ζπγθαηαιέγνληαη ην ρσξηφ Findhorn ζηε θνηία (1962), ην ρσξηφ
The Farm ζηηο Ζ.Π.Α. (1971), ην ρσξηφ Crystal Waters ζηελ Απζηξαιία (1989), ην
ρσξηφ Ithaca ζηηο Ζ.Π.Α. (1998). ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ζήκεξα ηξία πιήξσο
αλαγλσξηζκέλα νηθνινγηθά ρσξηά, φια ζην Πήιην: Δλάξγεηα (1997), Καιίθαινο
(2008) θαη πίηη ησλ Κεληαχξσλ (2010). ηελ Ηζάθε ην ρσξηφ Οηθνηνπία δελ
απνιακβάλεη αθφκα πιήξε αλαγλψξηζε.
Ζ πεξίπησζε ηνπ νηθνινγηθνύ ρσξηνύ Findhorn ηεο θνηίαο
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην νηθνινγηθφ ρσξηφ Findhorn
πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ νκψλπκνπ ρσξηνχ (Findhorn Ecovillage 2011).
Ζ ηζηνξία ηεο ίδξπζεο ηνπ νηθνινγηθνχ ρσξηνχ Findhorn μεθίλεζε ην 1962 φηαλ νη
Peter θαη Eileen Caddy κε ηνπο ηξεηο γηνπο ηνπο θαη ηελ Dorothy Maclean πήγαλ λα
δήζνπλ ζην Caravan Park, θνληά ζην ρσξηφ Findhorn, ζηε Β.Α. θνηία. Ήηαλ άλεξγνη
θαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο δεκηνχξγεζαλ έλα θήπν πνπ ζχληνκα απέδσζε
εληππσζηαθά απνηειέζκαηα παξάγνληαο ιαραληθά, ρφξηα θαη ινπινχδηα. Ζ επηηπρία
απηή πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή πνιιψλ πνπ ελδηαθεξφληνπζαλ γηα ηηο αξρέο
αεηθνξίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ. Με ηνλ θαηξφ δεκηνπξγήζεθε κηα ζπλεηδεηή
θνηλφηεηα αηφκσλ πνπ είραλ ην ίδην φξακα (Gesota 2008).
ήκεξα ην Findhorn έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο:
Γνκεκέλν πεξηβάιινλ
Οη αμίεο ηεο αεηθνξίαο εθθξάδνληαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο: ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε λεξνχ, ρξήζε ιακπηήξσλ
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ρξήζε δηπιψλ ή ηξηπιψλ παινπηλάθσλ, ρξήζε κφλσζεο
θπηηαξίλεο (απφ αλαθπθισκέλν ραξηί), ρξήζε κε ηνμηθψλ ρξσκάησλ γηα ηε βαθή ηνπ
μχινπ, ρξήζε μπιείαο πνπ παξάγεηαη απφ δάζε ηεο πεξηνρήο, ρξήζε πέηξαο απφ ηελ
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πεξηνρή γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ, ρξήζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο θαη
αλαθχθισζεο λεξνχ.
Σπζηήκαηα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο
Μεγάινο αξηζκφο θαηνηθηψλ θαη θνηλνηηθψλ θηηξίσλ δηαζέηεη ειηαθά ζπζηήκαηα
ζέξκαλζεο λεξνχ. Δπίζεο, ζην Findhorn ππάξρεη θνηλνηηθή εηαηξία πνπ εθνδηάδεη κε
ειηαθά ζπζηήκαηα φρη κφλν ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ αιιά θαη εμσηεξηθνχο
πειάηεο.
Δπηπιένλ, ζηελ θνηλφηεηα αλήθνπλ ηέζζεξηο αλεκνγελλήηξηεο κε ζπλνιηθή ηζρχ 750
kW. Σν ξεχκα πνπ παξάγεηαη θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο. Σν
πιενλάδνλ ξεχκα εμάγεηαη. Ζ πξάζηλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί
ζεκαληηθή επηηπρία ηεο θνηλφηεηαο.
Δπεμεξγαζία απνβιήησλ
Σν νηθνινγηθφ ζχζηεκα απνρέηεπζεο ηνπ Findhorn θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ 500
θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ. Σα ιχκαηα δηνρεηεχνληαη ζε εηδηθέο δεμακελέο ζηηο νπνίεο
δηάθνξα βαθηήξηα, θχθηα, κηθξν-νξγαληζκνί θιπ δηαληηδξνχλ κε ηξφπν παξφκνην κε
απηφλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ αιιά κε κεγαιχηεξε έληαζε. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο
ην λεξφ είλαη αξθεηά θαζαξφ γηα λα δηνρεηεπζεί ζηε ζάιαζζα ή λα αλαθπθισζεί. ηε
δηαδηθαζία απηή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ελψ έρεη, ηαπηφρξνλα, θαη ρακειφ
θφζηνο.
Παξαγσγή ηξνθίκσλ
ην Findhorn ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα 125 εθηάξηα γεο γηα παξαγσγή ηξνθήο
θάλνληαο ρξήζε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο. Ζ πιενλάδνπζα παξαγσγή
πσιείηαη ζε θαηαλαισηέο ηεο επξχηεξεο παξαγσγήο.
Δθπαίδεπζε
ην Findhorn έρνπλ αλαπηπρζεί ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο αεηθνξίαο. Μεξηθά παξαδείγκαηα: Σν 2007, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ
Δζλψλ δεκηνχξγεζε ζην Findhorn ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν CIFAL (Γηεζλέο Κέληξν
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Καηάξηηζεο Σνπηθψλ Φνξέσλ) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνγλσζία πνπ
αλαπηχζζεηαη κέζα ζηα νηθνινγηθά ρσξηά – αιιά θαη έμσ απφ απηά – γηα λα εμειίμεη
ηηο ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ησλ ηνπηθψλ
ππεξεζηψλ φρη κφλν ζηε θνηία αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο. Δπηπιένλ, ην Findhorn
College, θηινμελεί ηαθηηθά πξνγξάκκαηα έγθξηησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
φπσο ην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ St. Andrews θαη ην
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Heriot-Watt ηνπ Δδηκβνχξγνπ (Dawson
2010).
Κνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζηα θνηλά ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο. Γηα παξάδεηγκα, νη θάηνηθνη εκπιέθνληαη ζηελ νηθνδφκεζε
θηηξίσλ, ζηε δηνξγάλσζε ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο θνηλφηεηαο.
Ο Νένο χιινγνο Findhorn (New Findhorn Association) ηδξχζεθε ην 1999 γηα λα
πξνσζήζεη ηε ζπλεξγαζία κε άηνκα θαη νξγαλψζεηο πνπ βξίζθνληαλ ζε αθηίλα 80
ρηιηνκέηξσλ απφ ην Findhorn. Αλ θαη ν χιινγνο δηαζέηεη εθιεγκέλν ζπκβνχιην,
εληνχηνηο, ηνλ ηειηθφ έιεγρν φισλ ησλ δεηεκάησλ ηνλ έρνπλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο
κέζσ δηαθφξσλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. ήκεξα ν χιινγνο έρεη σο κέιε 360
άηνκα θαη 32 νξγαλψζεηο.
Ζ ζπνπδαηόηεηα ησλ νηθνινγηθώλ ρσξηώλ
Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα νηθνινγηθά ρσξηά; Μπνξνχλ λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ
ηξφπν δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ; Έλα ζέκα είλαη φηη ηα νηθνινγηθά ρσξηά είλαη
θπξίσο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη δπλαηφ λα αζθήζνπλ
ζεκαληηθή επηξξνή. Όκσο ππάξρνπλ νηθνινγηθά ρσξηά ζε αζηηθέο πεξηνρέο.
Δπηπιένλ, ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ θαη ζε ηξφπνπο δσήο πνπ δελ δηέπνληαη απφ παξαδνζηαθέο αμίεο θαη
απινχζηεξνπο ηξφπνπο δηαβίσζεο.
Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ νηθνινγηθψλ ρσξηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απνηεινχλ
πεηξακαηηθά παξαδείγκαηα θαη κνληέια πξνο κίκεζε. Καηά ηνλ Craig (2001) ηα
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νηθνινγηθά ρσξηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζπλερηδφκελν πείξακα αεηθνξηθνχ /
θνκνπλαιηζηηθνχ ηξφπνπ δσήο φπνπ κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ δηάθνξεο ιχζεηο ζε
κηθξφηεξε θιίκαθα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε άιια πιαίζηα. Βέβαηα, πξαθηηθέο πνπ
δνθηκάζηεθαλ κε επηηπρία ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθν-θνηλφηεηεο δελ είλαη πάληα εχθνια
κεηαθέξζηκεο ζε άιινπο ρψξνπο. Όπσο επηζεκαίλεη ν Gesota (2008) έλα νηθνινγηθφ
ρσξηφ δελ απνηειεί κνληέιν πνπ κπνξεί λα αληηγξαθεί φπσο είλαη θαη λα παξάγεη ηα
ίδηα απνηειέζκαηα: νη ηνπηθέο ζπλζήθεο ζε θάζε πεξηνρή δηαθέξνπλ ζεκαληηθά φζνλ
αθνξά δηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ, θνπιηνχξα, νηθνλνκηθφ ππφβαζξν, αλάγθεο
πιεζπζκνχ θαη πιείζηνπο άιινπο παξάγνληεο.
Όκσο, ηα παξαπάλσ δελ ζεκαίλνπλ φηη ηα νηθνινγηθά ρσξηά δελ απνηεινχλ ζεηηθά
παξαδείγκαηα γηα αιιαγή αμηψλ θαη ζηάζεσλ αιιά θαη πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ:
Σα νηθνινγηθά ρσξηά απνηεινχλ δνκέο απηφ-δηαθπβέξλεζεο ζην κέζνλ κηαο
θπξίαξρεο ηάμεο πξαγκάησλ πνπ πξάηηεη ην αληίζεην. Με ην λα παξάγνπλ ηε δηθή
ηνπο ηξνθή ηα νηθνινγηθά ρσξηά πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο πγηή θαη αζθαιή
ηξνθή γηαηί δελ γίλεηαη ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ γηα ηελ παξαγσγή θαη ζπληήξεζή ηεο,
κεηψλνπλ ην αξλεηηθφ ηνπο απνηχπσκα γηαηί δελ κνιχλνπλ ηελ αηκφζθαηξα κε
ρεκηθέο νπζίεο θαη γηαηί δελ δηαλχνληαη απνζηάζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηεο ηξνθήο,
εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα γηαηί δελ ππάξρεη θφζηνο κεηαθνξάο ηεο ηξνθήο, ελψ
ηαπηφρξνλα πξνσζνχλ ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε (Newman
2010). Δπηπιένλ, αθνχ δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζέζεηο εξγαζίαο απηφ ζεκαίλεη φηη
κεηψλνπλ ην ζπγθνηλσληαθφ ηνπο απνηχπσκα. Δπίζεο, αλ ν ηξφπνο δσήο ζηα
νηθνινγηθά ρσξηά δεκηνπξγεί ηθαλνπνίεζε θαη πξνζσπηθή νινθιήξσζε ηφηε ππάξρεη
επηηπρία θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (Litfin 2009). Οη πξαθηηθέο ησλ νηθνινγηθψλ
ρσξηψλ δείρλνπλ φηη κπνξεί λα ζπληειεζηεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ πξάμε ρσξίο
απαξαίηεηα απηφ λα ζεκαίλεη κείσζε πνηφηεηαο δσήο.
Γελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ηα νηθνινγηθά ρσξηά κπνξνχλ λα
επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Όκσο, ηα νηθνινγηθά
ρσξηά πξνζθέξνπλ ιχζεηο είηε κέζσ πξνζπαζεηψλ δηάδνζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπο είηε
κέζα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο παξάδεηγκα. Όπσο επηζεκαίλεη ε Litfin (2009), αλ ν
ζεκεξηλφο ηξφπνο δσήο απνδεηρζεί κε βηψζηκνο, ηφηε πξέπεη λα αιιάμεη. Δάλ ε
ζεκεξηλή θνηλσλία αλαγθαζηεί λα πηνζεηήζεη πεξηζζφηεξν βηψζηκεο ζπκπεξηθνξέο
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ηφηε νη βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ ήδε πεηχρεη ζα απνθηήζνπλ κεγάιε
ζεκαζία ή ηνπιάρηζηνλ ζα αμίδνπλ πεξηζζφηεξεο πξνζνρήο.
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Μουζακίτησ Γιώργοσ, Αδαμίδησ Εμμανουήλ & Γούτςοσ Σταύροσ, Η
ΜΕΣΑΒΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ
Πεξίιεςε
Ζ βηνκεραληθή νηθνινγία απνηειεί κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο αεηθνξίαο, πξνηείλνληαο ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ
κε βάζε ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ –απνδεδεηγκέλα βηψζηκσλ- θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηδέα ηεο
βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο έρεη ππεξβεί ηα αθαδεκατθά εζθακκέλα, θαζψο απνηειεί
βαζηθφ

ππιψλα

ζηε

ράξαμε

επηρεηξεζηαθψλ,

πεξηθεξεηαθψλ

θαη

εζληθψλ

πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εζηηάδεη ζηε κειέηε ηεο
κεηάβαζεο απφ ην πθηζηάκελν αλαπηπμηαθφ παξάδεηγκα ζην νηθνβηνκεραληθφ, ππφ ην
πξίζκα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηδέα ηεο
βηνκεραληθήο νηθνινγίαο αληηκεησπίδεηαη σο έλα λέν ηερλνινγηθφ θαζεζηψο, δειαδή
σο έλα ζχλνιν ζεσξήζεσλ, πεπνηζήζεσλ, θαλφλσλ, θαη ηερλνινγηψλ, ην νπνίν
ξπζκίδεη θαη δηακνξθψλεη ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα.
Τπφ απηφ ην πξίζκα, εμεηάδνληαη ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ
εκθαλίδνληαη θαηά ηελ ελ ιφγσ κεηάβαζε. Ζ εξγαζία εμεηάδεη ηηο πθηζηάκελεο
ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αμηνινγεί ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ πεδίνπ
ζηεξηδφκελε ζε ηξία ζεσξεηηθά πιαίζηα: ην πξψην πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηνπ
θνηλσληθνηερληθνχ ζπζηήκαηνο (Geels, 2004), ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηνπ
πιαηζίνπ κεηάβαζεο (Smith et al., 2005)

θαη ην ηξίην αθνξά ζηε δηαρείξηζε

ζηξαηεγηθψλ ζπιάθσλ (Kemp et al., 1998). Ζ αλάιπζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ
παξνπζίαζε ελφο ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν εξκελεχεη ηελ αλάπηπμε
βηνκεραληθψλ νηθνζπζηεκάησλ ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο
θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ αληίζηνηρσλ αλαπηπμηαθψλ
πνιηηηθψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: βηνκεραληθή νηθνινγία, βηνκεραληθή ζπκβίσζε, βηνκεραληθά
νηθνζπζηήκαηα, ηερλνινγηθή κεηάβαζε, θνηλσληθνηερληθή πξνζέγγηζε
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Abstract
Industrial ecology emerges in both academia and industry, as a model towards
sustainability which proposes the design of industrial structures and infrastructures as
if they were a series of interlocking manmade ecosystems interfacing with the natural
global ecosystem. In this paper, we study the transition towards a novel eco-industrial
technological paradigm considering industrial symbiosis as a technological regime,
namely as a set of rules and technologies which shapes and regulates the industrial
activity.
Towards this end, we study both the theory and the practical applications of the field,
using the theoretical tools of Sociotechnical System (Geels, 2004), the Transition
Context (Smith et al., 2005) and the Strategic Niche Management (Kemp et al., 1998).
The analysis sheds light in perspectives such as the emerging barriers for the
transition of the existing technological regime towards a more eco-industrial form and
the evaluation of existing industrial ecosystems and related policies. We conclude
with a conceptual model which interprets the transition towards an eco-industrial
technological regime, through the lens of the socio-technical approach.
Keywords:

industrial

ecology,

industrial

symbiosis,

industrial

ecosystems,

technological transition, socio-technical approach

Δηζαγσγή
Ζ βηνκεραληθή νηθνινγία απνηειεί έλα λέν αλαπηπμηαθφ κνληέιν, ην νπνίν
πξνηείλεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πθηζηάκελεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο
βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε βάζε ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ησλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εμεηάδεη ηε κεηάβαζε απφ ην πθηζηάκελν
ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα ζην νηθνβηνκεραληθφ, ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθνηερληθήο
πξνζέγγηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηδέα ηεο βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο αληηκεησπίδεηαη
σο έλα λέν ηερλνινγηθφ θαζεζηψο, δειαδή σο έλα ζχλνιν ζεσξήζεσλ, πεπνηζήζεσλ,
θαλφλσλ, θαη ηερλνινγηψλ, ην νπνίν ξπζκίδεη θαη δηακνξθψλεη ηε βηνκεραληθή
δξαζηεξηφηεηα.
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Τηνζεηψληαο κηα ζεζκηθν-εμειηθηηθή (evolutionary institutionalist‟s) πξνζέγγηζε, ε
βηνκεραληθή νηθνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα λέα επηζπκεηή θαηάζηαζε ζηελ
ηξνρηά ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, ελψ ηα πθηζηάκελα βηνκεραληθά
νηθνζπζηήκαηα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ σο δηαθνξεηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ λένπ
νηθνζπζηεκηθνχ παξαδείγκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγηθή κεηάβαζε απνηειεί
κηα ζπζηεκηθή θαηλνηνκία (κεηαβνιή κεγάιεο θιίκαθαο), φπνπ ν φξνο ηερλνινγία, δελ
αλαθέξεηαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα ηερλνπξγήκαηα ή ηερληθέο, αιιά απνθηά επξχηεξε
ζεκαζία θαη εκπεξηέρεη επηπξφζζεηα (νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, ζεζκηθά θιπ.)
ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (Bijker, 1995; McKenzie, 2001).
Σν πθηζηάκελν θελφ ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηε ζχλδεζε ηνπ νηθνβηνκεραληθνχ
παξαδείγκαηνο (σο αλαπηπμηαθφ κνληέιν) θαη θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο (σο
εξκελεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ εξγαιείν), θαιχπηεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία,
ε νπνία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ε ηδέα ηεο
βηνκεραληθήο νηθνινγίαο θαη ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθνηερληθήο
πξνζέγγηζεο. ηε ζπλέρεηα, θαη κε βάζε ην πιαίζην αλάιπζεο ηνπ θνηλσληθνηερληθνχ
ζπζηήκαηνο (Geels, 2002; 2004), παξνπζηάδεηαη ε βηνκεραληθή νηθνινγία ζαλ έλα
λέν ζχζηεκα παξαγσγήο θαη εμεηάδνληαη ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηα
εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ ελ ιφγσ κεηάβαζε. Αθνινπζεί ε αλάιπζε
πθηζηάκελσλ πεξηπηψζεσλ βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε δχν
ζεσξεηηθά πιαίζηα: ην πξψην αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηνπ πιαηζίνπ κεηάβαζεο
(Berkhout et al., 2004), ελψ ην ηξίην αθνξά ζηε δηαρείξηζε ζηξαηεγηθψλ ζπιάθσλ
(Kemp et al., 1998)). Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα, φπνπ
παξνπζηάδεηαη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν, ην νπνίν αθελφο εξκελεχεη ηελ αλάπηπμε
βηνκεραληθψλ νηθνζπζηεκάησλ ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο
θαη αθεηέξνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ αληίζηνηρσλ
αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ.
Βηνκεραληθή νηθνινγία: ζεσξεηηθή ζεκειίσζε & πξαθηηθέο εθαξκνγέο
Αλάκεζα ζε έλα απμαλφκελν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ θαη πξνζεγγίζεσλ πνπ
ζηνρεχνπλ ζε ηζφξξνπε νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ε
βηνκεραληθή νηθνινγία έρεη (ίζσο θηιφδνμα) απνθηήζεη ηνπο ηίηινπο ηεο „επηζηήκεο
ηεο αεηθνξίαο΄ (ΗΔΔΔ, 2000), ή αθφκα θαη ηεο „επφκελεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο‟
(Lifset, 1997). Αθφκα θαη αλ νη παξαπάλσ ραξαθηεξηζκνί είλαη ππεξβνιηθνί, ην
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ζίγνπξν είλαη φηη ε νηθνβηνκεραληθή αλάπηπμε πξνζθέξεη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ζέαζεο ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ ηδέα ηεο Βηνκεραληθήο Οηθνινγίαο ππήξρε πνιχ πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ 8,
θαζψο ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ζπζηεκηθνί νηθνιφγνη νη νπνίνη
αζρνινχληαη κε ηε κειέηε βηνρεκηθψλ θχθισλ, αληηκεησπίδνπλ ην βηνκεραληθφ
ζχζηεκα ζαλ ηκήκα ηεο βηφζθαηξαο. Ζ ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ
επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηα
1989 κε έλα άξζξν πνπ παξνπζηάζηεθε ζε εηδηθή έθδνζε (κε ηίηιν ηεχρνπο Managing
Planet Earth) ηνπ πεξηνδηθνχ Scientific American,.

ην ελ ιφγσ άξζξν, νη

ζπγγξαθείο δηαπηζηψλνπλ φηη ην παξαδνζηαθφ γξακκηθφ κνληέιν ηεο βηνκεραληθήο
δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ην νπνίν νη παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο πξνζιακβάλνπλ πξψηεο
χιεο θαη παξάγνπλ πξντφληα πξνο θαηαλάισζε θαη απφβιεηα πξνο δηάζεζε νθείιεη
λα κεηαζρεκαηηζζεί. ζε έλα „νινθιεξσκέλν‟ κνληέιν κε θιεηζηνχο βξφγρνπο ξνψλ
πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν ζηεξίδεηαη ζηε κεηαθνξά ησλ
βηνινγηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη νλνκαηίδεηαη βηνκεραληθφ νηθνζχζηεκα (Frosch and
Gallopoulos, 1989).
ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο παξά ηελ νκνθσλία ζηελ
αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ηεο κεηαθνξάο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, δελ ππάξρεη έλαο επξέσο
απνδεθηφο νξηζκφο9 γηα ηελ έλλνηα ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη
είλαη ε έιιεηςε ζπκθσλίαο γηα ηελ έθηαζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο θαζψο θαη νη
δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνινγηθή ηεο θχζε10. ε θάζε πεξίπησζε, ε
βηνκεραληθή νηθνινγία απνηειεί είλαη κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ε νπνία
πηνζεηψληαο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
(πνηθηιία, ζπλδεζηκφηεηα, αιιειεμάξηεζε, ζπκβίσζε, ζπλεξγαζία, πξνζαξκνγή,
θέξνπζα ηθαλφηεηα θιπ.) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηζφξξνπε αλάπηπμε, θαιχπηνληαο
φιεο ηηο δηαζηάζεηο (νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή) ηεο αεηθνξίαο (Tibbs.
1992; Ayres and Ayres, 2002; Graedel and Allenby, 2003).

Γηα ην ρξνληθό ηεο εμέιημεο ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο, βιέπε Erkman (1997; 2001).
Γηα κηα ζύλνςε ησλ ζρεηηθώλ νξηζκώλ, βιέπε Μνπδαθίηεο (2008)
10
Γηα ηε ζεηηθηζηηθή ή πεξηγξαθηθή (positive/descriptive) θαη θαλνληζηηθή ή /θαζνδεγεηηθή
(normative/prescriptive) θύζε ηεο βηνκ. νηθνινγίαο, βιέπε Ehrenfeld (2000) θαη Korhonen
(2004).
8

9
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Ζ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαηαδεηθλχεη πσο φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη κε ηελ
έλλνηα ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ βηνκεραληθνχ
νηθνζπζηήκαηνο, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο δηαηππψζεηο11, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ κε δηαθνξεηηθέο ιέμεηο ηελ ηδέα
ηεο κεηαθνξάο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ζε επίπεδν
βηνκεραληθήο νξγάλσζεο. Πέξα απφ νξηζκνχο, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη
αξθεηέο ηππνινγίεο βηνκεραληθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα φπσο
ην ζηάδην αλάπηπμεο θαη ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ (Martin et al.,
1996), ην είδνο ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο (Chertow, 2000), ην θιάδν θαη ην κέγεζνο
ησλ επηρεηξήζεσλ (Lambert and Boons, 2002) ή ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν (Fichtner et
al., 2004).
Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε απφζηαζε απφ ηε
ζεσξεηηθή ζεκειίσζε κηαο ηδέαο, κέρξη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή είλαη κεγάιε. Αθφκε
πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο, ε νπνία απνηειεί έλα λέν
ζρεηηθά επηζηεκνληθφ πεδίν, κε απνηέιεζκα νη πξσηνβνπιίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
πινπνίεζε λα βξίζθνληαη ζε εκβξπαθφ ζηάδην. Σν γεγνλφο απηφ, θαζηζηά ην πεδίν
ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηδαληθφ γηα φζνπο ζέινπλ λα αζθήζνπλ (ζθιεξή) θξηηηθή
ζην παξάδεηγκα ηεο νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο (Bey, 2001).
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ησλ
πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε
ηνλ Desrochers (2002), ν νπνίνο κεηά απφ κηα κεγάιεο έθηαζεο ηζηνξηθή έξεπλα,
ηεθκεξηψλεη φηη „νηθνβηνκεραληθέο‟ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αλαθχθισζε θαη ε
αληαιιαγή παξαπξντφλησλ, φρη απιά ήηαλ γλσζηέο, αιιά απφ ην 1850, απνηεινχζαλ
θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε.
πλνςίδνληαο εξγαζίεο [PCSD (1996), Hollander (2001), Peck (2002), Lambert and
Boons (2002), van Leeuwen et al., (2003) Mouzakitis et al (2003), Gibbs (2003),
Heeres et al. (2004), Opoθu (2004)], νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεδίνπ
ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο, κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο:
11

Φαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη όξνη: βιομησανικό οικοζύζηημα (industrial ecosystem),
νηθνβηνκεραληθό πάξθν (eco-industrial park), νηζίδα αειθοπίαρ (island of sustainability),
οικοβιομησανική δικηύωζη (eco-industrial networking), οικοβιομησανική ανάπηςξη (ecoindustrial development), βιομησανική ζςμβίωζη (industrial symbiosis).
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 ε νηθνβηνκεραληθή αλάπηπμε είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο
έρεη θαηαγξαθεί κηα επξεία γθάκα πξνβιεκάησλ δπζθνιίεο ηφζν ζε θιαζζηθνχο
ηνκείο (νηθνλνκηθφο, ηερληθφο), αιιά θαη ζε πην „επηηεδεπκέλνπο‟ (γλσζηαθφο,
ξπζκηζηηθφο, λννηξνπίαο).
 ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη πθηζηάκελεο δξάζεηο κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα
ηελ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο, αιιά δελ παξνπζηάδνπλ θάπνην
νπζηαζηηθφ νηθνβηνκεραληθφ ραξαθηεξηζηηθφ
 ε πθηζηάκελε νηθνβηνκεραληθή αλάπηπμε δελ έρεη εζηηάζεη ζηελ θνηλσληθή
δηάζηαζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο
 ε εθαξκνγή ηνπ νηθνβηνκεραληθνχ παξαδείγκαηνο βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην
αλάπηπμεο θαη νη πθηζηάκελεο πεξηπηψζεηο δε θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε
δηεηζδπηηθφηεηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηάβαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηερλνινγηθνχ
θαζεζηψηνο.
Θα θιείζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν κε έλα ζχληνκν (θαη θαπζηηθφ) ζρφιην
ηνπ Peck (2002), ν νπνίνο επηβεβαηψλνληαο ην ράζκα αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή
ζεκειίσζε θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο επηζεκαίλεη πσο „ην θχηεκα δέληξσλ, ή ε
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο είλαη κηα θαιή αξρή, αιιά δελ απνηειεί
νηθνβηνκεραληθή αλάπηπμε‟.
Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο επηζεκάλζεθε ζηα κέζα ηνπ
πξνεγνχκελνπ αηψλα, φηαλ ε εηζαγσγή απηνκαηηζκψλ ζε αλζξαθσξπρεία ηεο
Μεγάιεο Βξεηαλίαο, δελ επέθεξε αχμεζε αιιά αληίζεηα νδήγεζε ζε πηψζε ηνπο
δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο. Σν „παξάδνμν‟ κειεηήζεθε απφ ηνπο Trist and Bamforth
(1951), νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηε ζπλχπαξμε αλζξψπσλ θαη κεραλψλ ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο θαη αλέδεημαλ ην ξφιν θνηλσληθψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ε
αιιειεπίδξαζε, ν ζπληνληζκφο θιπ. Οη ίδηνη ζπλέρηζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην
Tavistock Institute of Human Relations, ην νπνίν έθηνηε απνηειεί έλα βαζηθφ ππιψλα
ηεο θνηλσληθνηερληθήο ζθέςεο κέρξη θαη ζήκεξα (Trist and Murray, 1993; Griffith
and Dougherty, 2001).
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Πέξα φκσο απφ ην επίπεδν ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ θαη ηεο νξγάλσζεο παξαγσγήο, ε
θνηλσληθνηερληθή πξνζέγγηζε απνηειεί ην θαηεμνρήλ εξγαιείν γηα εξκελεία θαη
δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ ηερλνινγηθήο κεηάβαζεο (technological transition) θαη
ζπζηεκηθήο θαηλνηνκίαο (system innovation), νη νπνίεο αθνξνχλ κεηαβνιέο κεγάιεο
θιίκαθαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θέξνληαη εηο πέξαο θνηλσληθέο
ιεηηνπξγίεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θνηλσληθνηερληθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην
ζχκπιεγκα ησλ ζηνηρείσλ φπσο ηερλνινγία, ζπζηήκαηα παξαγσγήο, ππνδνκέο,
δίθηπα ζπληήξεζεο, ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πξαθηηθέο ρξεζηψλ ζπκβνιηθά θαη
πνιηηηζκηθά λνήκαηα, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεμειίζζνληαη (Geels 2005).
Κάησ απφ ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε, ε βηνκεραληθή νηθνινγία απνηειεί κηα
ζπζηεκηθή θαηλνηνκία πνπ πξνυπνζέηεη (αιιά θαη ζπλεπάγεηαη) ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζην θπξίαξρν ζχζηεκα παξαγσγήο νη νπνίεο θαιχπηνπλ φιν ην ηερλνινγηθφ θάζκα
(αλάπηπμε θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, παξαγσγή ηερλνπξγεκάησλ θιπ.) θαη
επεξεάδνπλ (αιιά θαη επεξεάδνληαη) απφ ζρεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζεζκνχο
(Adamides

and

Mouzakitis,

2009).

Με

άιια

ιφγηα,

ε

πηνζέηεζε

ηνπ

νηθνβηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη ελ ηέιεη ζε
παγθφζκην επίπεδν δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνέιζεη κέζα απφ βξαρπρξφληεο αιιαγέο
κηθξήο θιίκαθαο θαη πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, αιιά αληίζεηα, κέζα απφ παξεκβάζεηο
εθηεηακέλεο θιίκαθαο θαη κεγάινπ ρξνληθνχ νξίδνληα.
Όπσο ζα παξνπζηαζζεί ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, ε κειέηε ηεο βηνκεραληθήο
νηθνινγίαο ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο παξέρεη

ηηο εμήο

δπλαηφηεηεο:
 αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο σο κηα λέα επηζπκεηή ζέζε
ζην ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο
 ζπδήηεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηπηψζεσλ νηθνβηνκεραληθήο
ζπκβίσζεο, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε λέα ζπκπεξάζκαηα
 ζρεδηαζκφο λέσλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο, νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ
ζηελ αλάδπζε ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο σο ην λέν θπξίαξρν ζχζηεκα παξαγσγήο.
Κιείλνληαο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ζην πιαίζην ηεο κεηάβαζεο πξνο έλα αεηθφξν
παξάδεηγκα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο έρεη ήδε
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επηζεκαλζεί φρη κφλν απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα, αιιά θαη απφ θνξείο12 άζθεζεο
πνιηηηθήο.
Ζ κεηάβαζε πξνο έλα νηθνβηνκεραληθό αλαπηπμηαθό κνληέιν
Δμεηάδνληαο ηε βηνκεραληθή νηθνινγία ζαλ έλα λέν ζχζηεκα παξαγσγήο ππφ ην
πξίζκα ηνπ θνηλσληθνηερληθνχ ζπζηήκαηνο (Geels, 2002; 2004), κπνξνχκε λα
δηαθξίλνπκε δπν ζπλεμειηζζφκελα ππνζπζηήκαηα: ην ππνζχζηεκα αλάπηπμεο θαη
παξαγσγήο θαη ην ππνζχζηεκα ρξήζεο ηερλνπξγεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ. Αλ
ππνζέζνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ε έλλνηα ηεο
ηερλνινγίαο αλαθέξεηαη ζε ηερλνινγίεο δηαδηθαζίαο (process technologies), αιιά θαη
ζε ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο (management technologies), ε βαζηθή δνκή ελφο
θνηλσληθνηερληθνχ ζπζηήκαηνο νηθνβηνκεραληθήο παξαγσγήο απνηππψλεηαη ζην
ζρήκα I, φπνπ θαη κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξα ζπλεμειηζζφκελα
ππνζπζηήκαηα:
 ην ππνζχζηεκα αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο ηερλνινγηψλ δηαδηθαζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη
κε εγθαηαζηάζεηο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαη δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ
πξψησλ πιψλ θαη ελδηακέζσλ πξντφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηερλνπξγήκαηα, ηα νπνία
θαη είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε,

12

Φαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα από ην Stockholm Environment Institute ζηε
Σνεεδία (Raskin et al., 2002), ην National Research Council (1999) ζηηο ΗΠΑ θαη ην
νιιαλδηθό Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο (VROM, 2001).
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Σρήκα I: Γνκή ελφο ζπζηήκαηνο νηθνβηνκεραληθήο παξαγσγήο[πξνζαξκνγή απφ
Adamides and Mouzakitis (2009)]

κοινωνικοσεφνικό ςύςσημα
οικοβιομηφανικήρ παπαγωγήρ

ανάπστξη
σεφνολογιών
διαδικαςίαρ

φπήςη
σεφνολογιών
διαδικαςίαρ

ανάπστξη
σεφνολογιών
διαφείπιςηρ

φπήςη
σεφνολογιών
διαφείπιςηρ

τποςύςσημα ανάπστξηρ &
παπαγωγήρ σεφνολογιών

τποςύςσημα επιλογήρ &
φπήςηρ σεφνολογιών

 ην ππνζχζηεκα αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο, πνπ ζρεηίδεηαη
κε κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο
παξαγσγήο, έιεγρνο απνζεκάησλ, νξγάλσζε εξγαζίαο θιπ.). Με άιια ιφγηα,
πξφθεηηαη γηα ην ππνζχζηεκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηερληθψλ
δηαρείξηζεο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο ηνπ
πξνεγνχκελνπ ππνζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ:


ην ππνζχζηεκα ρξήζεο θαη επηινγήο ηερλνινγηψλ δηαδηθαζίαο θαζψο θαη

 ην ππνζχζηεκα ρξήζεο θαη επηινγήο ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο, ηα νπνία
αλαθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ επηινγήο θαη ζηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ
δηαθνξεηηθψλ ζπλδπαζκψλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηηο
ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ δπν πξψησλ ππνζπζηεκάησλ.
Μηα πξψηε δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο ελ ιφγσ δνκήο ηνπ
νηθνβηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο είλαη ε αζχκκεηξε ζρέζε πνπ ππάξρεη
αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα αλάπηπμεο θαη ρξήζεο ηερλνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
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ε πιεηνλφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ πεξηπηψζεσλ νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο
θαηαδεηθλχεη πσο ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε πθηζηάκελσλ
ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ (νη νπνίεο κέζσ πξν/κεηά- επεμεξγαζίαο ησλ παξαγφκελσλ
απνβιήησλ, δεκηνπξγνχλ θπζηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο
θαη φρη ζηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ θαηλνηνκηψλ. Ζ αζχκκεηξε απηή ζρέζε, θαζηζηά
ηηο ελ ιφγσ πξαθηηθέο εθαξκνγέο πεξηζζφηεξν κηθξέο βειηηψζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ
ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, παξά θηιφδνμεο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ.
Τπάξρνπλ βέβαηα θαη εμαηξέζεηο13, φπνπ γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε (έζησ θαη κηαο)
θαηλνηνκίαο, ήηαλ αξθεηή γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ νηθνβηνκεραληθνχ
ζπζηήκαηνο.
πκπεξαζκαηηθά, ε ηερλνινγία, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη, αιιά θαη ησλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη, απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο κεηάβαζεο πξνο έλα λέν
νηθνβηνκεραληθφ ζχζηήκα παξαγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλνπκε κηα
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθνβηνκεραληθψλ ηερλνινγηψλ (Adamides and Mouzakitis,
2009), ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ πθηζηάκελεο ηεο βηβιηνγξαθίαο (Martin et al.,
1996), θαη ηνπνζεηείηαη πην θνληά ζηε θηινζνθία ηεο θνηλσληθνηερληθήο
πξνζέγγηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αλάκεζα ζηηο :
 άκεζεο νηθνβηνκεραληθέο ηερλνινγίεο δηαδηθαζίαο (direct process industrial
ecology technologies), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ηερλνπξγήκαηα θαη ηηο κεζφδνπο
πνπ θαζηζηνχλ δπλαηέο ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε επηκέξνπο βηνκεραληθέο
δηαδηθαζίεο. Με βάζε ηελ ηππνινγία ησλ Martin et al. (1996), ζηε θαηεγνξία απηή
πεξηιακβάλνληαη νη ηερλνινγίεο αλαθχθισζεο, επαλάθηεζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο
θαη αληηθαηάζηαζεο, νη ηερλνινγίεο ελέξγεηαο θαη νη ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο θαη
αιιεινδηάδνρεο ρξήζεο λεξνχ.
 έκκεζεο νηθνβηνκεραληθέο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο (direct process industrial
ecology technologies), νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο παξέρνπλ ή
ππνζηεξίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ (Slack and Lewis, 2002). Δμεηαδφκελεο ζηα πιαίζηα ηεο ηππνινγίαο ησλ
Martin et al. (1996), νη ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ηερλνινγίεο
πεξηβαιινληηθήο επίβιεςεο, ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηηο ηερλνινγίεο
κεηαθνξάο.
13

Χαπακσηπιςσικέρ είναι οι πεπιπσώςειρ 25 και 30 (βλέπε Πίνακα 2 ςσο Παπάπσημα).
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Αληηκεησπίδνληαο ηελ ζρέζε βηνκεραληθήο νηθνινγίαο θαη ηερλνινγίαο, ππφ ην
πξίζκα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο, αλαδεηθλχνληαη νξηζκέλα ελδηαθέξνληα
ζπκπεξάζκαηα:
ηελ πεξίπησζε ηεο νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο, δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν
ηερλνχξγεκα

ή

κηα

ζπγθεθξηκέλε

ηερλνινγία

(φπσο

γηα

παξάδεηγκα,

ν

ειεθηξνθηλεηήξαο ζηελ πεξίπησζε ηεο καδηθήο παξαγσγήο) ε νπνία ζα ζπκβάιιεη
απνθαζηζηηθά ζηε κεηάβαζε πξνο ην νηθνβηνκεραληθφ παξάδεηγκα. Με άιια ιφγηα, ε
βηνκεραληθή νηθνινγία απνηειεί κηα ζχλζεζε επηκέξνπο ηερλνινγηψλ

νη νπνίεο

ζπλδπαδφκελεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Έρνπκε ήδε επηζεκάλεη ηελ αληζφξξνπε ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα πθηζηάκελα
βηνκεραληθά νηθνζπζηήκαηα αλάκεζα ζηε ρξήζε θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε πσο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε
θαηλνηνκηψλ νθείινπλ λα δηαδξακαηίζνπλ φρη κφλν νη εκπιεθφκελνη ηνπ
ππνζπζηήκαηνο αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο, αιιά θαη εθείλνη ηνπ ππνζπζηήκαηνο
ρξήζεο. Με άιια ιφγηα, νη αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο ζε φιν ην εχξνο ηνπ
θνηλσληθνηερληθνχ ζπζηήκαηνο (Vermeulen, 2007).
Έλα ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ν ξφινο ησλ έκκεζσλ νηθνβηνκεραληθψλ
ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο είλαη ππνηηκεκέλνο, ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ, φζν θαη ζε
ζηξαηεγηθφ

επίπεδν.

Πην

ζπγθεθξηκέλα,

ην

βάξνο

ησλ

νηθνβηνκεραληθψλ

θαηλνηνκηψλ πξέπεη ππεξβεί ηα εζθακκέλα ησλ ξνψλ πιηθψλ θαη ελέξγεηαο θαη λα
κεηαηνπηζζεί θαη ζε ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία, ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θιπ.
Ζ ζεσξεηηθή κειέηε ηεο νηθνβηνκεραληθήο κεηάβαζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε
δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζέηεη ην πθηζηάκελν θνηλσληθνηερληθφ θαζεζηψο. Ζ
αλάιπζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζηελ εξγαζία ησλ Kemp et al.
(1998), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηε κεηάβαζε πξνο έλα λέν αεηθφξν ζχζηεκα
ηερλνινγηψλ κεηαθνξάο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ηα θαηαγεγξακκέλα πξνβιήκαηα
(Lowe et al. 1996; Fichtner et al., 2005) γηα ηε ζεκειίσζε ελφο νηθνβηνκεραληθνχ
παξαδείγκαηνο,

επαλαπξνζδηνξίδνληαη

ζην

πιαίζην

ηεο

θνηλσληθνηερληθήο

πξνζέγγηζεο θαη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε έμε θαηεγνξίεο (βιέπε πίλαθα 1).
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ε παξαπάλσ ηππνινγία είλαη ελδεηθηηθή, θαζψο νη θαηεγνξίεο
αιιεινεπεξεάδνληαη, ζπλεμειίζζνληαη θαη

απνηεινχλ έλα εληαίν πιέγκα. Γηα

παξάδεηγκα, ε έιιεηςε πξσηνβνπιηψλ απφ πιεπξάο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο,
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνπζία ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο,
γεγνλφο πνπ δε ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ απνδνρή θαη δηάδνζε ηνπ νηθνβηνκεραληθνχ
ζπζηήκαηνο

παξαγσγήο

ζε

άκεζα

εκπιεθφκελνπο

(κεραληθνί

παξαγσγήο),

ζπληεξψληαο έηζη έλα θιίκα πξνζθφιιεζεο ζε αληηξξππαληηθέο πξνζεγγίζεηο.
Πίλαθαο 1: Δκπφδηα κεηάβαζεο ζε νηθνβηνκεραληθφ ζχζηεκα παξαγσγήο
[πξνζαξκνγή απφ Adamides and Mouzakitis (2008)]
Καηεγνξία

Παξαδείγκαηα

 εζηίαζε ζε επίπεδν παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
 εζηίαζε ζε βειηηζηνπνίεζε θαη απνδνηηθφηεηα
 θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο: αληηξχπαλζε θαη „ηέινπο ζσιήλα‟
 απνπζία ινγηθήο δηεπξπκέλεο δηαδηθαζίαο (extended process)
 νηθνλνκηθφηεξε (ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα) ε απιή
ζπκκφξθσζε
νηθνλνκηθνί
 αβεβαηφηεηα νηθνβηνκεραληθψλ επελδχζεσλ
παξάγνληεο
 απνπζία ζπγθξνηεκέλεο αγνξάο
 απνπζία ζρεηηθψλ επηρνξεγήζεσλ & εληζρχζεσλ
 αληαγσληζκφο & αδηαθνξία επηθξαηνχλ ηεο ζπλεξγαζίαο
 εζηίαζε ζε ζπκκφξθσζε
θνηλσληθνί &
 απψιεηα απηνλνκίαο & αχμεζε εμσηεξηθψλ εμαξηήζεσλ
ςπρνινγηθνί
παξάγνληεο  νη βηνκεραληθέο πεξηνρέο ζεσξνχληαη έηζη θη αιιηψο „βξψκηθεο‟
 βηνκεραληθή νηθνινγία: δπζλφεηε & εθηφο ηξφπνπ ζθέςεο
 απαηηνχληαη αιιαγέο ζε θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο
 εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα (πρ.: κφιπλζε πδξνθφξνπ
νξίδνληα)
θπβεξλεηηθψλ
 εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο)
πνιηηηθψλ
 θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο: αληηξχπαλζε θαη „ηέινπο ζσιήλα‟
 απνπζία νηθνβηνκεραληθψλ πξσηνβνπιηψλ
 εμεηδίθεπζε (ρεκηθφο, ειεθηξνιφγνο θιπ.).
εθπαίδεπζε  εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο)
(κεραληθψλ)  θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο: αληηξχπαλζε θαη „ηέινπο ζσιήλα‟
 απνπζία νηθνβηνκεραληθήο ζθέςεο
 αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ, δηαδηθαζηψλ
ππνδνκέο
 θνηλέο επελδχζεηο & θνηλή δηαρείξηζε
 εκπινθή ηνπηθήο θνηλφηεηαο
ηερλνινγηθνί
&
παξάγνληεο
παξαγσγήο

241

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011
Αμηνιόγεζε πθηζηάκελσλ πεξηπηώζεσλ βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο
ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν αμηνινγνχληαη ηξηάληα δχν πθηζηάκελα βηνκεραληθά
νηθνζπζηήκαηα (βιέπε παξάξηεκα) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Δπξψπε, ππφ ην
πξίζκα ζπγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ αλάιπζεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ θνηλσληθνηερληθή
πξνζέγγηζε θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε κειέηε, ηελ εξκελεία αιιά θαη ην
ζρεδηαζκφ ηερλνινγηθψλ κεηαβάζεσλ.
Θα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε κε ην πιαίζην ησλ Berkhout et al. (2004)
ππνζηεξίδνπλ, φηη ην πιαίζην κεηάβαζεο (transition context) κηαο ζπζηεκηθήο
θαηλνηνκίαο κπνξεί λα κειεηεζεί κε βάζε δπν άμνλεο :
 ην επίπεδν ζπληνληζκνχ (level of coordination), δειαδή ην θαηά πφζνλ ε
κεηάβαζε ήηαλ απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ (πςειφο ζπληνληζκφο) ή κε
έλζθνπσλ δπλακηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (ρακειφο ζπληνληζκφο).
 ηελ πξνέιεπζε ησλ πφξσλ, (locus of resources) δειαδή ην θαηά πφζν νη
απαξαίηεηνη πφξνη ήηαλ απφ ην ίδην ην ζχζηεκα (εζσηεξηθνί) ή φρη (εμσηεξηθνί).
Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη Berkhout et al. (2004) δεκηνχξγεζαλ κηα ηππνινγία ηεζζάξσλ
πεξηπηψζεσλ κεηάβαζεο (βιέπε ζρήκα II): ελδνγελήο αλαλέσζε (endogenous
renewal), αλαπξνζαξκνγή ηξνρηάο (reorientation of trajectories), αλαδπφκελνο
κεηαζρεκαηηζκφο (emergent transformation) θαη έλζθνπε κεηάβαζε (purposive
transition).
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Σρήκα ΙΙ: Πιαίζηα κεηάβαζεο & δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ
[πξνζαξκνγή απφ Berkhout et al. (2004)]

εςωσεπικοί
πόποι

αναπποςαπμογή
σποχιάρ

ενδογενήρ
ανανέωςη

χαμηλόρ
ςτνσονιςμόρ

τψηλόρ
ςτνσονιςμόρ

αναδτόμενορ
μεσαςχημασιςμόρ

ένςκοπη
μεσάβαςη

εξωσεπικοί
πόποι

Δμεηάδνληαο

ινηπφλ

ην

πιαίζην

κεηάβαζεο

πθηζηάκελσλ

πεξηπηψζεσλ

νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο ππφ ην πξίζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο
ζπκπεξάζκαηα (ηα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ παξαξηήκαηνο),
πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα:
 ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε απφθξηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ήηαλ
ζπληνληζκέλε. Με άιια ιφγηα, ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ή κηα ζαθψο
δηαηππσκέλε πξφζεζε γηα κεηάβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο κηα άιιε θαηάζηαζε.
Βέβαηα, ε λέα απηή θαηάζηαζε δε ζρεηίδεηαη πάληνηε κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ
ηεο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο, αιιά κπνξεί λα είλαη ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κηαο
βηνκεραληθήο δψλεο, ε απνζπκθφξεζε κηαο νηθνινγηθά βεβαξεκέλεο έθηαζεο, ε
ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηνρέο πνπ γλσξίδνπλ νηθνλνκηθή
χθεζε θιπ. Σν θαηά πφζν ε δηαηχπσζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη απνηέιεζκα
bottom-up ή top-down πξνζέγγηζεο ζα δηεξεπλεζεί ζηελ επφκελε παξάγξαθν, φπνπ
ζα κειεηεζεί ε δηαρείξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπιάθσλ νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο.
 Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ε κεηάβαζε ζηεξίδεηαη ζε πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ην ίδην ην ζχζηεκα. Πφξνη εθηφο ζπζηήκαηνο ζεσξνχληαη ππνθείκελα δξάζεο (φπσο
γηα παξάδεηγκα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο απνδνκεηέο) πνπ δελ ππήξραλ
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ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, άιινη θνξείο (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά
θέληξα θιπ.) νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά, έρνληαο ζπκβνπιεπηηθφ ή
ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη ηέινο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο (πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπηθέο,
πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θπβεξλήζεηο, ή αθφκα θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα).
 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ, ε θπξίαξρε
κνξθή κεηάβαζεο είλαη ε ελδνγελήο αλαλέσζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαη ηελ παξνπζία επαξθψλ πφξσλ γηα ηε κεηάβαζε.
Σν ηξίην πιαίζην αλάιπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο δηαρείξηζεο ζηξαηεγηθψλ
ζπιάθσλ (strategic niche management), δειαδή κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνηείλεη ηε
θαζνδεγνχκελε ηερλνινγηθή κεηάβαζε κέζα απφ ηελ έλζθνπε δεκηνπξγία
„πξνζηαηεπκέλσλ ρψξσλ‟, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα επηθέξνπλ αιιαγέο ζηε
δηακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηερλνινγηθνχ θαζεζηψηνο (Kemp et al., 1998).
χκθσλα κε ην Geels (2005), βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε
ζπιάθσλ είλαη:
-

o ζρεκαηηζκφο ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ ππνζηήξημεο (social support network) ησλ

λέσλ ηερλνινγηψλ
-

ε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ θακπχισλ κάζεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο

απνδνρήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηέινο
-

ε ζαθήο δηαηχπσζε ησλ νξακάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ.

Δμεηάδνληαο ηηο πθηζηάκελεο πεξηπηψζεηο νηθνβηνκεραληθήο ζπκβίσζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα, ππφ ην πξίζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, ζα
πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θακία απφ ηηο πθηζηάκελεο πεξηπηψζεηο δελ αλαπηχρζεθε
ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο πνπ ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία ζπιάθσλ
βηνκεραληθήο νηθνινγίαο. Παξφια απηά φκσο, ε αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα
δψζεη πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ
νηθνζπζηεκάησλ θαη ζα εξκελεχζεη ηελ (κεησκέλε θαηά γεληθή νκνινγία) δηείζδπζε
πνπ έρνπλ ζην πθηζηάκελν ηερλνινγηθφ παξάδεηγκα.
Σν πξψην ζηνηρείν πνπ εμεηάδεηαη είλαη ην θαηά πφζνλ νη νηθνβηνκεραληθνί ζχιαθεο
είλαη απνηέιεζκα απηννξγάλσζεο ή απνηεινχλ πξντφλ θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη
ζρεδηαζκνχ. Ζ κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ νηθνζπζηεκάησλ αλαδεηθλχεη
ηε δπλακηθή θαη κηαο ηξίηεο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο, φπνπ θεληξηθέο αξρέο θαη
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επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ απφ θνηλνχ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα
ηελ αλάπηπμε κειινληηθψλ ζπλεξγαζηψλ νηθνβηνκεραληθνχ ραξαθηήξα. Γηα ηελ
πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ζα ζηεξηρηνχκε ζηελ
ηππνινγία ηνπ Kooiman (2003) ν νπνίνο δηαθξίλεί14 αλάκεζα ζε ηεξαξρηθή
δηαθπβέξλεζε (↓), απηφ-δηαθπβέξλεζε (↑) θαη ζπλ-δηαθπβέξλεζε (↑↓).
ηε ζπλέρεηα, νξκψκελνη απφ ηνλ πθηζηάκελν νξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπιάθσλ,
ειέγρνπκε

θαηά

πφζν

νη

πθηζηάκελεο

πεξηπηψζεηο,

εκθαλίδνπλ

ηα

εμήο

ραξαθηεξηζηηθά:
 παξνρή πξνζηαζίαο (θπξίσο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν),
 αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ (ζε άκεζεο θαη έκκεζεο νηθνβηνκεραληθέο ηερλνινγίεο)
 δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή (απφ εκπιεθφκελνπο πνπ πξνέξρνληαη θη απφ ηα δχν
ππνζπζηήκαηα (αλάπηπμεο θαη ρξήζεο) ηερλνινγίαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ πεξηπηψζεσλ νηθνβηνκεραληθήο
αλάπηπμεο ππφ ην πξίζκα ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ζπιάθσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Πίλαθα 3 ηνπ παξαξηήκαηνο, απφ φπνπ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
 Πξψηα απφ φια, επηβεβαηψλεηαη ε αζχκκεηξε ζρέζε πνπ επηζεκάλζεθε ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα

αλάπηπμεο θαη ρξήζεο

ηερλνινγίαο, αθνχ κφλν ελληά πεξηπηψζεηο ζε ζχλνιν ηξηάληα δχν, παξνπζίαζαλ
αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ.
 Λίγεο ήηαλ επίζεο νη πεξηπηψζεηο παξνρήο πξνζηαζίαο (ε νπνία φπσο
παξνπζηάζακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζπλίζηαηαη ζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε
απφ ηνπηθέο/εζληθέο θπβεξλήζεηο ή ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα). Αθφκε ιηγφηεξεο
είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπκκεηνρή είλαη δηεπξπκέλε θαη ζην εγρείξεκα
εκπιέθνληαη άιινη θνξείο (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα) πνπ ζρεηίδνληαη κε
παξαγσγή γλψζεο θαη ηερλνινγηψλ. Με άιια ιφγηα, ζπάληα έρεη δεκηνπξγεζεί ην
απαξαίηεην θνηλσληθφ δίθηπν ππνζηήξημεο..
 Σν

πιένλ

δεκνθηιέο

κνληέιν

δηαθπβέξλεζεο

είλαη

εθείλν

ηεο

απηφ-

δηαθπβέξλεζεο, αιιά φπσο ζα εμεγήζνπκε παξαθάησ, ην πιένλ επηηπρεκέλν (ππφ ην

14

O Kooiman (2003) κάνει λόγο για hierarchical governance, self- governance και co- governance.
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πξίζκα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο( θέξεηαη λα είλαη εθείλν ηεο ζπλδηαθπβέξλεζεο.
Ζ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεθε (έιιεηςε θαηλνηνκηψλ, απνπζία δηεπξπκέλεο
ζπκκεηνρήο), εξκελεχεη, ππφ ην πξίζκα ηεο θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο, ηελ
απνηπρία ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ νηθνζπζηεκάησλ

φζνλ αθνξά ηε

δηείζδπζε ηνπ νηθνβηνκεραληθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο ζην ηζρχνλ ηερλνινγηθφ
θαζεζηψο.
Οη κνλαδηθέο ζρεδφλ εμαηξέζεηο αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζζεθαλ,
πξνέξρνληαη απφ ην εζληθφ πξφγξακκα βηνκεραληθήο ζπκβίσζεο (National Industrial
Symbiosis Program) πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν απνηειεί
ηελ πξψηε ρψξα πνπ έρεη ζεζκνζεηήζεη ηελ βηνκεραληθή νηθνινγία σο έλα βαζηθφ
ππιψλα ζηε ράξαμε εζληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα
μεθίλεζε πξηλ απφ έμε ρξφληα, εθαξκφζηεθε ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ηα
απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά (Mirata, 2004; Mirata and Emtairah,
2005). Οη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο15 κπνξνχλ σο έλα βαζκφ λα ζεσξεζνχλ
επηηπρεκέλνη ζηξαηεγηθνί ζχιαθεο θαη φηη ζπκβάινπλ πξνο ηελ παξαδεηγκαηηθή
αιιαγή ηεο νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο, θαζψο ην ζπλ-δηαθπβεξλεηηθφ κνληέιν πνπ
αθνινπζείηαη, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο, δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρήο, ελψ δελ
απνθιείεηαη θαη ε εκθάληζε θαηλνηνκηψλ.
πκπεξάζκαηα
Σν ελλνηνινγηθφ κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα
ζχλζεζεο ησλ ζέζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαη
αθνξνχλ ηελ κειέηε ηεο νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο ππφ ην πξίζκα ηεο
θνηλσληθνηερληθήο πξνζέγγηζεο.
Καηά ηε κεηάβαζε ηνπ πθηζηάκελνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο πξνο κηα λέα αεηθφξα
θαηάζηαζε κε νηθνζπζηεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, εκθαλίδνληαη εκπφδηα, θαζψο ην
πεξηβάιινλ (θαη ζπγθεθξηκέλα νη αδξαλεηαθέο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη απφ ην
πθηζηάκελν ηερλνινγηθφ πιαίζην) αληίθεηηαη ζηελ επηδησθφκελε αιιαγή. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, νη νξγαλσζηαθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
15

Αλαθεξόκαζηε ζηηο πεξηπηώζεηο 13 θαη 17 (βιέπε Πίλαθα 2 ζην παξάξηεκα)
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γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ βηνκεραληθνχ νηθνζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα
πξνέιζνπλ είηε απφ ην ίδην ην βηνκεραληθφ ζχζηεκα, είηε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με
ηνλ φξν πεξηβάιινλ, ζηελ πεξίπησζε απηή δελ αλαθεξφκαζηε ζηηο αδξαλεηαθέο
δπλάκεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ, αιιά ζηα δπν ππνζπζηήκαηα
(αλάπηπμεο θαη ρξήζεο) ηερλνινγηψλ, ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ πξνζπάζεηα κεηάβαζεο
(βιέπε ζρήκα ΗΗΗ).
Σρήκα ΙΙΙ: Aλάπηπμε βηνκεραληθψλ νηθνζπζηεκάησλ - 1
[πξνζαξκνγή απφ Adamides and Mouzakitis (2008)]

πεπιβάλλον

(αδπανειακέρ δτνάμειρ
σεφνολογικού πλαιςίοτ)

εμπόδια

τυιςσάμενο
βιομηφανικό
ςύςσημα

μεσάβαςη

αειυόπο
βιομηφανικό
οικοςύςσημα

οπγανωςιακέρ
& σεφνολογικέρ
καινοσομίερ

πεπιβάλλον

(τποςτςσήμασα ανάπστξηρ
& φπήςηρ σεφνολογιών)

H δηαθπβέξλεζε ηεο κεηάβαζεο πξνο έλα αεηθφξν ηερλνινγηθφ θαζεζηψο κπνξεί λα
επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ζηξαηεγηθψλ ζπιάθσλ
νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο (βιέπε ζρήκα IV). Οη ελ ιφγσ ζχιαθεο ζα
ππξνδνηήζνπλ αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο ζε βάζνο ρξφλνπ ζα αλαηξέςνπλ
ηελ πθηζηάκελε „δηακφξθσζε‟ ηνπ ηερλνινγηθνχ θαζεζηψηνο, ζπκβάιινληαο ζηελ
αξηζκεηηθή εμάπισζε θαη ηε γεσγξαθηθή επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ βηνκεραληθψλ
ζπκβηψζεσλ.
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Κιείλνληαο ηε ζπδήηεζε, λα ζεκεηψζνπκε πσο έλα βηνκεραληθφ νηθνζχζηεκα
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζηξαηεγηθφο ζχιαθαο βηνκεραληθήο νηθνινγίαο, θαη λα
ζπκβάιιεη έηζη νπζηαζηηθά ζηε κεηάβαζε πξνο έλα νηθνβηνκεραληθφ ηερλνινγηθφ
θαζεζηψο φηαλ:
 έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθήο (είηε εζληθήο είηε
πεξηθεξεηαθήο) πνιηηηθήο
 φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη νξγάλσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν
ηεο ζπλ-δηαθπβέξλεζεο
 πεξηιακβάλεη εκπιεθφκελνπο απφ φια ηα ππνζπζηήκαηα (αλάπηπμε θαη ρξήζε
ηερλνινγηψλ δηαδηθαζίαο θαη δηαρείξηζεο) πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα παξαγσγήο.
 παξέρεηαη νηθνλνκηθή θαη ζεζκηθή πξνζηαζία ζηνπο αλαπηχζζνληεο, αιιά θαη
ρξεζηκνπνηνχληεο θαηλνηνκίεο.



Σχήμα ΙV: Aνάπτυξη βιομηχανικών οικοσυστημάτων – 2

τυιςσάμενο σεφνολογικό
καθεςσώρ (μη αειυόπο)

οικοβιομηφανικό σεφνολογικό
καθεςσώρ (αειυόπο)

ςσπασηγικοί θύλακερ
οικοβιομηφανικήρ ανάπστξηρ
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Παξάξηεκα
Πίλαθαο 2: Βηνκεραληθά Οηθνζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε16
Υώξα

No

Πεξηνρή/Όλνκα

Πεγέο

1

Hartberg Oko Park

UNEP

2

Styria Recycling Netwok

Schwarz & Steininger (1997)

3

Parc Industiel Plaine de l‟Ain

UNEP

4

Sphere Eco-Industrie d‟Alsace

UNEP

5

Rhine-Neckar

Sterr and Ott (2004)

6

Karlsruhe & Rhine Harbour

Fichtner et al. (2005)

7

Redupark

Fichtner et al. (2005)

8

Emscher Park

UNEP

9

Value Park

UNEP

10

Herning-Ikast Industrial Park

UNEP

11

Kalundborg Industrial Symbiosis

Jacobsen (2003)

12

Crewe Business Park

UNEP

13

Humber - NISP

UNEP, Mirata (2004)

Ζλσκέλν

14

Knowsley Park

UNEP

Βαζίιεην

15

Londonderry EIP

UNEP

16

Manchester Trafford Park

UNEP

17

West Midlands NISP

Mirata (2004)

18

Torino Environment Park

UNEP

19

Arnhem Kleeffse Waard

Eilering & Vermeulen (2004)

20

Apeldoorn Ecofactorij

Eilering & Vermeulen (2004)

21

Dintelroord Agro complex

Eilering & Vermeulen (2004)

22

Emmtec Industry & Business Park

Eilering & Vermeulen (2004)

23

Wavin Eco-industrial Park

Eilering & Vermeulen (2004)

24

INES Project

Baas (2001), Baas & Boons (2004)

25

Rootterdam, Shell Project

Randerson (2006)

26

Ter Apelkanaal Business Park

Eilering & Vermeulen (2004)

27

Van Mera EIP

Eilering & Vermeulen (2004)

28

δελ θαηνλνκάδεηαη

Wolf et al. (2005; 2007)

29

Landskroma

Mirata and Emtairah (2005)

30

δελ θαηνλνκάδεηαη

Korhonen (2000)

31

Jyväskylä

Korhonen (2001a; b)

32

Uimajarju forest industry park

Korhonen & Snakin (2005)

Απζηξία

Γαιιία

Γεξκαλία

Γαλία

Ηηαιία

Οιιαλδία

νπεδία

Φηιαλδία

16

Γηα πεξηγξαθή ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα, βιέπε Μνπδαθίηεο
(2008).

255

Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο,
Τκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 27-29 Μαΐνπ 2011

Πίλαθαο 3: Πιαίζην κεηάβαζεο ζπιάθσλ νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο
Βηνκεραληθό
Οηθνζύζηεκα

πληνληζκέλε

Πξνέιεπζε

απόθξηζε

πόξσλ εθ ησλ

λαη

όρη

έζσ
ρ

έμσ

Μεηάβαζε
Δλ. Αλ

Αλ. Σξ

Αλ. Μη.

Δλ. Μη

1

Hartberg

ρ

2

Styria

ρ

3

PIPA

ρ

4

SECOIA

ρ

5

Heidelberg

ρ

ρ

ρ

6

Karlsruhe

ρ

ρ

ρ

7

Redupark

ρ

ρ

ρ

8

Emscher Park

ρ

9

Value Park

ρ

ρ

ρ

10

Herning-Ikast

ρ

ρ

ρ

11

Kalundborg

12

Crewe Park

ρ

13

Humber

ρ

ρ

ρ

14

Knowsley Park

ρ

ρ

ρ

15

Londonderry

ρ

16

Trafford Park

ρ

17

West Midlands

ρ

18

Torino

19

Arnhem

ρ

ρ

ρ

20

Apeldoorn

ρ

ρ

ρ

21

Dintelroord

ρ

ρ

ρ

22

Emmen

ρ

ρ

ρ

23

Wavin Park

24

INES Project

25

Shell Project

26

Ter Apelkanaal

27

Van Mera EIP

ρ

28

Γήκνο

ρ

29

Landskroma

30

Μνλάδα επ.

ρ

31

Jyväskylä

ρ

ρ

ρ

32

Uimajarju park

ρ

ρ

ρ

Σχλνιν (…/32)

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

ρ

ρ

ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ
ρ

ρ

20

ρ

ρ

ρ

12

ρ

ρ

20

ρ

12

14

6

5

7
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Πίλαθαο 4: Γηαρείξηζε ζηξαηεγηθψλ ζπιάθσλ νηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο
Γεκηνπξγία

Βηνκεραληθό
Οηθνζύζηεκα

↓

↑

↑↓

Παξνρή

Αλάπηπμε

Γηεπξπκέλε

Σχλνιν

πξνζηαζίαο

θαηλνηνκηώλ

ζπκκεηνρή

(…/3)

1

Hartberg



2

Styria



3

PIPA

4

SECOIA



5

Heidelberg



6

Karlsruhe



7

Redupark



8

Emscher Park



9

Value Park



10

Herning-Ikast



0

11

Kalundborg



0

12

Crewe Park

13

Humber

14

Knowsley Park

15

Londonderry

16

Trafford Park

17

West Midlands

18

Torino



19

Arnhem



0

20

Apeldoorn



0

21

Dintelroord



0

22

Emmen

23

Wavin Park



24

INES Project



25

Shell Project



26

Ter Apelkanaal



0

27

Van Mera EIP



0

28

Γήκνο



0

29

Landskroma

30

Μνλάδα επ.



31

Jyväskylä



32

Uimajarju park



Σχλνιν (…/32)

ρ

1
0



0
0
ρ

1
0

ρ

1

ρ

1
0



0




ρ

ρ

ρ

ρ

3

ρ

2




0
ρ



1
ρ

1

ρ

1



0

14

ρ

ρ
ρ



10

0

ρ

2
1

ρ
ρ

2
1
0

ρ
8

6

9

1
5
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