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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Πράσινη Επιχειρηµατικότητα είναι µια νέα αναδυόµενη εναλλακτική µορφή
οικονοµικής δραστηριότητας η οποία στοχεύει στην ένταξη της προστασίας του
περιβάλλοντος στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία της
βασίζεται στην ανάγκη του ανθρώπου για ποιότητα ζωής κάτι που προϋποθέτει και
την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει.
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αξιολογήσει την πράσινη
επιχειρηµατικότητα και να εντοπίσει κατά πόσο εφαρµόζεται στη χώρα µας. Η
µεθοδολογία της εργασίας βασίζεται στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών
στοιχείων. Τα δευτερογενή στοιχεία συλλέχθηκαν µέσα από την ανασκόπηση
άρθρων, βιβλιογραφιών και προηγουµένων ερευνών. Ο τρόπος που επιλέχθηκε, για
την αξιολόγηση της

Πράσινης

Επιχειρηµατικότητας,

είναι

µε

τη µορφή

ερωτηµατολογίων τα οποία απαντήθηκαν από µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
εδρεύουν στην Αθήνα.
Η δοµή της εργασίας αποτελείται από τέσσερα µέρη. Στο πρώτο αναλύεται το
θεωρητικό κοµµάτι για την Πράσινη Επιχειρηµατικότητα (ΠΕ). Ακολουθεί το
θεωρητικό κοµµάτι για τη διεξαγωγή της έρευνας και τους τρόπους που επιλέχθηκαν.
Στο τρίτο, και ποιο σηµαντικό, κοµµάτι υπάρχουν τα αποτελέσµατα της έρευνας και
η ανάλυσή τους. Τέλος, ακολουθούν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την τελευταία δεκαετία γίνεται όλο και πιο εµφανής η αλλαγή του κλίµατος στον
κόσµο. Η αλλαγή αυτή παρατηρείται από την εξαφάνιση ειδών, τη συνεχή αύξηση
της θερµοκρασίας, την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις µολύνσεις του
περιβάλλοντος καθώς επίσης και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αποτέλεσµα
της παραγωγής και της κατανάλωσης των αναπτυγµένων χωρών.
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ερευνών δίνονται όλο και περισσότερες
λύσεις για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το περιβάλλον. Όµως για να έχουν
αποτελέσµατα αυτές οι λύσεις θα πρέπει να υπάρξουν συλλογικές και ριζικές
αλλαγές, κυρίως στον τρόπο σκέψης του ανθρώπου και της υπερκατανάλωσής του.
Το αποτέλεσµα των αλλαγών αυτών ωφελεί τόσο το περιβάλλον όσο και τον ίδιο τον
άνθρωπο, είτε κοινωνικά είτε οικονοµικά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί µε κάθε τρόπο να καταπολεµήσει και να περιορίσει
τις κλιµατικές αλλαγές. Ξεκινώντας από το Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 µε τη συνθήκη
« Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές » συναντάµε αρκετές
συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.
Στη δεκαετία που ακολούθησε τη Συνθήκη του Ρίο ντε Τζανέιρο µε την ανάπτυξη
των τεχνολογιών

αυξήθηκε η απόδοση των φυσικών πόρων µε αποτέλεσµα να

υπάρξουν κέρδη για το περιβάλλον. Αλλά κέρδη που δεν έχουν σηµασία αφού
αυξάνουµε

την κατανάλωση στον τρόπο ζωής µας. Όµως, τα τελευταία έτη

παρατηρούµε µια όλο και πιο δραστική κινητοποίηση και µία επιθυµία όχι µόνο των
πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων για να επιτευχθεί η συνύπαρξη των ανθρώπων
και του περιβάλλοντος.
Και ας µην ξεχνάµε ότι η χώρα µας λόγω του ότι είναι ευνοηµένη ‘‘φύσει και θέσει’’
διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα προς αξιοποίηση και ανάπτυξη, µε τις ευνοϊκές
κλιµατολογικές συνθήκες, το πλούσιο υπέδαφος, τη µεγάλη βιοποικιλότητα και τη
µεγάλη ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά.
Στη δεκαετία του 1980 ο επιχειρηµατικός κόσµος είχε µια συγκεχυµένη αντίληψη για
τα θέµατα του περιβάλλοντος τα οποία από-περιθωριοποιούνται και έρχονται στο
προσκήνιο της πολιτικής και της κοινωνίας1. Σήµερα οι επιχειρήσεις µετέχουν στις
διεθνείς διασκέψεις για το κλίµα. Επιδιώκουν να γίνουν «µέρος της λύσης»
1

Τσακαρέστου Μπ., (2008). «Οι επιχειρήσεις επενδύουν στην αξία του πράσινου», Περιοδικό
(∆ε)κατά
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αναζητώντας παράλληλα την κερδοφορία µέσα από τις σοβαρές επενδύσεις σε
έρευνα για ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών.
Έτσι, το 2009 µπήκε σε ισχύ το πρόγραµµα « Πράσινη Επιχείρηση 2009 », το οποίο
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα
του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, και προσπαθεί να εντάξει την προστασία του περιβάλλοντος
στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στόχος όλων αυτών των προγραµµάτων
είναι η αειφόρος ανάπτυξη.
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1 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς
να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές
τους ανάγκες. Ο όρος σηµαίνει µια πολιτική για συνεχή ανάπτυξη, οικονοµική και
κοινωνική, που δεν συνεπάγεται την καταστροφή του περιβάλλοντος και των
φυσικών πόρων αλλά εγγυάται την ορθολογική βιωσιµότητά τους.

Η αειφόρος

ανάπτυξη είναι µια φιλοσοφία και προοπτική στην οποία πρέπει να συµβάλλουν όλοι,
δεν αφορά µόνο τις επιχειρήσεις αλλά πρέπει να γίνει κατανοητή µε τέτοιο τρόπο
ώστε να ωφεληθεί το σύνολο του κόσµου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε τον Μάιο του 2001 στρατηγική υπέρ της αειφόρου
ανάπτυξης2. Αυτή η στρατηγική προβλέπει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για
την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Βασίζεται σε τέσσερις ξεχωριστούς πυλώνες –
την οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και την παγκόσµια διακυβέρνηση – οι
οποίοι πρέπει να αλληλοενισχύονται. Λαµβάνει υπόψη τα µέτρα που καλύπτουν τις
κύριες προκλήσεις που προσδιορίστηκαν, την επαρκή χρηµατοδότηση, τη συµµετοχή
όλων των ενδιαφερόµενων, την αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής και την
παρακολούθηση.
Η στρατηγική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές :

2

•

Προαγωγή και προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων,

•

Την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών,

•

Τη διασφάλιση µιας ανοικτής και δηµοκρατικής κοινωνίας,

•

Τη συµµετοχή των πολιτών,

•

Τη συµµετοχή των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων,

•

Τη συνοχή της πολιτικής και της διακυβέρνησης,

•

Την ολοκλήρωση των πολιτικών,

•

Τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων γνώσεων,

Europa.eu (∆ικτυακή πύλη ΕΕ), Strategy for sustainable development
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•

Την αρχή της προφύλαξης και,

•

Την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει.

1.1 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η πράσινη ανάπτυξη είναι, κατά κάποιο τρόπο, η άλλη άποψη της αειφόρου
ανάπτυξης. Εµπεριέχει στον ορισµό της την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή
την κάλυψη των αναγκών της παρούσας γενιάς χωρίς να περιορίζονται οι
δυνατότητες των µελλοντικών να ικανοποιήσουν τις δικές τους,

αλλά

διαφοροποιείται ως προς τις προτεραιότητές της. Στόχος της πράσινης ανάπτυξης
είναι το περιβάλλον, διότι χωρίς αυτό όλα τα υπόλοιπα δεν υφίστανται. Συνεπώς, ο
οικονοµικός και κοινωνικός τοµέας έρχονται σε δεύτερη µοίρα εφόσον το περιβάλλον
είναι τοµέας πρωταρχικής σηµασίας.
Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές της αειφόρου ανάπτυξης υποστηρίζουν ότι η
πράσινη ανάπτυξη, παρόλο που παρέχει ένα πλαίσιο που βελτιώνει την
αποτελεσµατικότητα στις µεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος, έχει ένα
βραχυπρόθεσµο όριο που αν ξεπεραστεί, η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή. ∆ηλαδή, ναι
µεν, προστατεύει το περιβάλλον αλλά πόσο ωφέλιµο µπορεί να είναι για την κοινωνία
όταν η προστασία του περιβάλλοντος οδηγεί σε οικονοµική κρίση3; Για παράδειγµα,
εξελιγµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας µε εξαιρετικά υψηλές δαπάνες συντήρησης
µπορούν να µην είναι βιώσιµες σε περιοχές του κόσµου µε λιγότερους οικονοµικούς
πόρους.
Η Ελλάδα αποτελεί τόπο συγκριτικού πλεονεκτήµατος και ευκαιρίας για την πράσινη
ανάπτυξη τόσο για την εσωτερική οικονοµική και κοινωνική ολοκλήρωσή της όσο
και για την διεθνή ανταγωνιστικότητά της4. Έτσι λοιπόν, η πράσινη ανάπτυξη και η
επιχειρηµατικότητα είναι επένδυση στις ευκαιρίες για το παρόν και το µέλλον της
χώρας.

3
4

Μπάκου Χ. (2009). Η υπερθέρµανση του πλανήτη & οι οικονοµικές επιπτώσεις, πτυχιακή εργασία
Ζήσης Ι. (2003). Πράσινο Επιχειρείν, Εκδόσεις Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

- 12- -

___________________Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
1.2 ΠΡΑΣΙΝΟ MARKETING
Σύµφωνα µε την American Marketing Association5 (ΑΜΑ), το πράσινο marketing
είναι η εµπορία των προϊόντων που θεωρούνται ασφαλή για το περιβάλλον. Ο όρος
αυτός τέθηκε σε εξέχουσα θέση στα τέλη του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του
19906. Η ΑΜΑ πραγµατοποίησε την πρώτη ηµερίδα µε θέµα «Οικολογικό
marketing», το 1975. Με αφορµή τις εργασίες της ηµερίδας αυτής εκδόθηκε το πρώτο
βιβλίο για την πράσινη αγορά µε τίτλο «ecological marketing».Το πράσινο marketing
περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, το οποίο συµπεριλαµβάνει
τροποποιήσεις

προϊόντων,

αλλαγές

στη

διαδικασία

παραγωγής,

αλλαγές

συσκευασίας, καθώς και µεταβολές στη διαφήµιση. Νέες, περιβαλλοντικά αποδεκτές
τεχνολογίες µπορούν να προσφέρουν κοστολογικά πλεονεκτήµατα και νέα
περιβαλλοντικά αποδεκτά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις. Επίσης, µια
επιχείρηση περιβαλλοντικά δραστηριοποιηµένη µπορεί να βελτιώσει την εικόνα της,
να αυξήσει το ενδιαφέρον των υπαλλήλων της και να διεξάγει συζητήσεις µε τις
αρχές και µε διάφορες οµάδες πιέσεως ευκολότερα αν εµφανισθούν προβλήµατα7.
Το πράσινο marketing µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Για παράδειγµα, µπορεί να
περιλαµβάνει θέµατα φιλικά προς το περιβάλλον, όπως 8:
•

Επιχειρησιακή βιωσιµότητα : Οι επιχειρήσεις µπορούν να βελτιώσουν την
επιχειρησιακή βιωσιµότητα µε τη µείωση της καθηµερινής κατανάλωσης
ενέργειας και νερού, ή µε την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, µε τη χρήση πιο
οικολογικών υλικών και διαδικασιών, καθώς και µε την ορθή διαχείριση των
αποβλήτων.

•

Πράσινα προϊόντα : Οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα µπορούν να
κάνουν πολλά πράγµατα για να βελτιώσουν το πράσινο παράγοντα των
προσφορών τους,

µε το σχεδιασµό προϊόντων για την εξοικονόµηση

ενέργειας και νερού ή αντικαθιστώντας µε λιγότερο τοξικά και πιο φιλικά
προς το περιβάλλον τα προϊόντα. Πιο οικολογικά προϊόντα θα πρέπει να
συσκευάζονται µε ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και να µπορούν να
ανακυκλωθούν εύκολα.
5

Επαγγελµατικός σύλλογος για εµπόρους
Wikipedia.org
7
Καρβούνης Σωτ. Κ. (2003). ∆ιαχείριση του περιβάλλοντος, , εκδόσεις Α. Σταµούλης
8
Greenmarketing.tv
6
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•

Βιώσιµο marketing : Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα
πραγµατικά συστήµατα ασφαλείας που χρησιµοποιούν να είναι πράσινα, το
οποίο είναι διαφορετικό από τη βιωσιµότητα της επιχείρησης η οποία
επικεντρώνει στην κατασκευή και παραγωγή.

•

Περιβαλλοντικοί σκοποί : Κάθε επιχείρηση µπορεί να επιλέξει για την
προώθησή της περιβαλλοντικούς σκοπούς. Με τη συµµετοχή στο πράσινο
marketing,

οι

µη κερδοσκοπικές

επιχειρήσεις

(ΜΚΟ) µπορούν να

διαφηµίσουν τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης και έτσι να διαφηµιστεί
και η επιχείρηση. Επίσης, στο πλαίσιο µιας πράσινης εκστρατείας marketing
µπορούν να γίνουν δωρεές και διαφήµιση για τα εν λόγω προϊόντα και έτσι να
γίνει πιο γνωστή η επιχείρηση.
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2 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.1 Τι είναι Πράσινη Επιχειρηµατικότητα

Πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι µια νέα αναδυόµενη εναλλακτική µορφή
οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία βασίζεται στη προστασία του περιβάλλοντος
καθώς επίσης και στη ποιότητα ζωής. Ως πράσινοι επιχειρηµατίες θεωρούνται9 :
Α) Οι αυτοδιοικήσεις πρώτου και δεύτερου βαθµού, οι οµάδες παραγωγών, οι
συνεταιρισµοί και οι οργανώσεις των καταναλωτών.
Β) Τα πανεπιστήµια, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και οι συναφείς εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πράσινης επιχειρηµατικότητας, σε
διάφορους ερευνητικούς τοµείς και προγράµµατα παρακολούθησης.
Γ) Σε ορισµένους άλλους τοµείς ενεργοποιούνται οι µη κυβερνητικές οργανώσεις
(µόνες τους ή σε εταιρικά σχήµατα), οι διαχειριστικοί φορείς των προστατευόµενων
περιοχών και ακόµη και το ίδιο το κράτος.
∆) Τέλος, στον ιδιωτικοοικονοµικό τοµέα όπου είναι και το πιο κρίσιµο σηµείο.

Η πράσινη επιχειρηµατικότητα ασκείται σε προστατευόµενες περιοχές, οι οποίες
διακρίνονται από την έµφαση στην ποιότητα της βιώσιµης ανάπτυξης και στις µη
προστατευόµενες περιοχές που µπορεί να είναι

είτε η ευρύτερη περιοχή που

περιβάλλει µια προστατευόµενη περιοχή είτε µια άλλη που να µην έχει καµία σχέση
µε µια προστατευόµενη10.
Η πράσινη επιχειρηµατικότητα δεν είναι κάτι πρωτοφανές καθώς η ιστορία της
ξεκινάει από τους πρώτους πολιτισµούς όπου οι άνθρωποι ζούσαν σε στενή σχέση µε
τη φύση.

Στην Ελλάδα η νοµοθετική διαδικασία για την προστασία του

περιβάλλοντος ξεκίνησε µε την θεσµοθέτηση των Εθνικών ∆ρυµών του Ολύµπου και
του Παρνασσού το 1938.

9
10

Ζήσης Ι. (2003). Πράσινο Επιχειρείν, Εκδόσεις Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
Ζήσης Ι. (2003). Πράσινο Επιχειρείν, Εκδόσεις Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
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2.2 Ιστορική Αναδροµή

Η ιστορία της πράσινης επιχειρηµατικότητας χωρίζετε σε τέσσερις φάσεις11,
ξεκινώντας από τους πρώτους πολιτισµούς την εποχή που ο άνθρωπος συνυπήρχε
αρµονικά µε το περιβάλλον, φτάνοντας µέχρι και σήµερα όπου επιβάλλεται να
προστατέψουµε το περιβάλλον.
Πρώτη Φάση (έως την κλασσική αρχαιότητα) : Η πρώτη φάση της πράσινης
επιχειρηµατικότητας είναι γνωστή και ως η εποχή της αρµονίας µε τη φύση.
Πρόκειται για την εποχή κατά την οποία άνθρωπος και περιβάλλον συνυπήρχαν.
Όλη η οικονοµική δραστηριότητα των ανθρώπων ερχόταν σε επαφή µε τη φύση.
Μέχρι και σήµερα µπορούµε να βρούµε τέτοιους τρόπους συνύπαρξης αλλά θα
πρέπει να είναι τελείως αποσπασµένες από το καταναλωτικό και βιοµηχανικό τρόπο
ζωής.
∆εύτερη Φάση (από την κλασσική αρχαιότητα µέχρι και τον 19ο αιώνα) : ∆ράσεις
προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας. Τη δεύτερη φάση της πράσινης
επιχειρηµατικότητας τη συναντάµε στην αρχαία Ινδία την εποχή που την ηγεµονία
είχε ο Ασόκα (290 π.Χ.). Κατά την περίοδο αυτή εµφανίζονται οι πρώτες απόπειρες
περίθαλψης ζώων και πουλιών. Μπορεί να υπήρχαν κάποια πράσινα επαγγέλµατα
κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής αλλά σε καµία από τις µέχρι τώρα παρεµβάσεις ή
αντιλήψεις για τη φύση δεν υπήρχε καθαρά η πράσινη επιχειρηµατικότητα.
Τρίτη Φάση (από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο) : Τα
πρώτα θεσµικά πεδία πράσινης επιχειρηµατικότητας και οικονοµικής πολιτικής για το
περιβάλλον. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα αρχίζει να µπαίνει στις αρχές του 20ου
αιώνα στις Η.Π.Α επί προεδρίας του Ρούσβελτ. Το 1908 δηµιουργήθηκε η πρώτη
επιτροπή της φύσης και εγκαινιάστηκε το πρόγραµµα του Τενεσή όπου εµφανίζεται
και η πρώτη προσπάθεια για αειφορική ανάπτυξη. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα και
απασχόληση αναπτύχθηκαν περισσότερο µετά το κραχ επί εποχής Φραγκλίνου
Ρούσβελτ. Προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν την ανεργία άρχισαν να γίνονται
προσλήψεις για τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος και γενικότερα για την
ανάδειξή του. Το 1962 εκδόθηκε το βιβλίο «Σιωπηλή Άνοιξη» της Rachel Carson
δείχνοντας τις επιπτώσεις του καταναλωτισµού του ανθρώπου στο περιβάλλον. Στη
11

Ζήσης Ι. (2003). Πράσινο Επιχειρείν, Εκδόσεις Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
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συνέχεια ακολούθησαν αρκετές θεωρίες, πράγµα που έδειχνε ότι άρχιζε να
υπολογίζεται ο παράγοντας περιβάλλον και οι τρόποι προστασίας του.
Τέταρτη Φάση (από την αρχή της µεταπολεµικής περιόδου µέχρι σήµερα) :
Φτάνοντας στο σήµερα, όπου υπάρχει και η µεγαλύτερη ανάγκη της πράσινης
ανάπτυξης, συναντάµε πολλές προσπάθειες και αρκετές συνθήκες και προγράµµατα
που θα προσπαθήσουν να εντάξουν την προστασία του περιβάλλοντος στην
καθηµερινότητά µας. Από το 1992, η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την περιβαλλοντολογική
πολιτική που αναπτύσσει επιδιώκει να προσαρµόσει τα πρότυπα παραγωγής και
κατανάλωσης ώστε να µην ξεπερνούν τις δυνατότητες του περιβάλλοντος
µακροπρόθεσµα. Μέσω της συνεργασίας κυβερνήσεων, βιοµηχανίας αλλά και
καταναλωτών επιδιώκει την ύπαρξη δέσµευσης για τη διατήρηση πόρων, την
ανάπτυξη πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον και την επαναχρησιµοποίηση
και ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων προϊόντων. Πριν το 1992, η περιβαλλοντική
πολιτική δεν ήταν πάντοτε επιτυχής εξαιτίας της µη ένταξης της περιβαλλοντικής
προστασίας στις οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον.

2.3 Σκοπός Πράσινης επιχειρηµατικότητας
Σκοπός της πράσινης επιχειρηµατικότητας είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων ώστε να
ενταχθεί περιβαλλοντική διάσταση στη κοινωνία. Αποτέλεσµά της η κερδοφορία και
η ανάπτυξη τα οποία σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος,
προσφέρουν οφέλη σε όλους όπως για παράδειγµα επιχειρηµατίες, πελάτες,
προµηθευτές, στην κοινωνία αλλά και στο περιβάλλον.
Ειδικοί στόχοι της πράσινης επιχειρηµατικότητας είναι 12 :


Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος .



Η ανάπτυξη και η διάθεση στην αγορά Πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών



Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων
και η µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής.

12



Η συµµόρφωση επιχειρήσεων µε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.



Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

www.solon.gr Εγχειρίδιο πράσινης επιχειρηµατικότητας για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις

- 17- -

___________________Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
2.4

Τοµείς πράσινης επιχειρηµατικότητας

Η πράσινη επιχειρηµατικότητα παρέχει πολλές δυνατότητες. Αυτό συµβαίνει διότι
καλύπτει όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Συγκεκριµένα :
Α) Πρωτογενής : βιολογικά προϊόντα.
Β) ∆ευτερογενής : παραγωγή ενέργειας, πράσινες κατασκευές και εξοικονόµηση
ενέργειας, ανακύκλωση.
Γ) Τριτογενής : εµπόριο πράσινων προϊόντων
∆)Τεταρτογενής : επικοινωνία, προβολή και πιστοποίηση.

Η Ελλάδα έχει δώσει έµφαση και έχει εξειδικευτεί σε τοµείς όπως τα βιοκλιµατικά
κτίρια, η ηλιακή ψύξη και θέρµανση, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του έργου «Ενεργειακή
απόδοση παθητικών συστηµάτων σε βιοκλιµατικά κτίρια στην Ελλάδα», στην
Ελλάδα σήµερα υπάρχουν περίπου 180 εφαρµογές βιοκλιµατικών κτιρίων13. Από
αυτά ο µεγαλύτερος αριθµός βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής (58) και στη
Μακεδονία(41).
Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
η εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε από 71MWe το 1997, σε 500 MWe το 2004 και
1100 MWe το 200714.

2.5 Νοµοθεσία Πράσινης Επιχειρηµατικότητας

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί εδώ και χρόνια µια πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωταρχικό µέληµα που διέπει όλο το φάσµα των
κοινοτικών δράσεων. Η Ελλάδα µπήκε στη πορεία της προστασίας του
περιβάλλοντος µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς του Ολύµπου και του Παρνασσού το 1938
µε το ν. 856/1937. Μετά τον παγκόσµιο και τον εµφύλιο πόλεµο ο νόµος 1465/1950,
ο δασικός κώδικας 86/1969 και ο νόµος 996/1971 για τα αισθητικά δάση αποτέλεσαν
13

Λάζαρη Ε. Α. (2002) ΚΑΠΕ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός στην Ελλάδα : Ενεργειακή απόδοση και
κατευθύνσεις εφαρµογής
14
Γιακουµή Α. - Ιατρίδης Μ. (2009) Παρούσα κατάσταση της αγοράς θέρµανσης και ψύξης στην
Ελλάδα, RES-H Policy
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σταθµούς , ενώ θεσπίστηκαν και νέες εθνικά προστατευόµενες περιοχές ση δεκαετία
1960 και 1970.
Ως χρονικό σηµείο εκκίνησης της ελληνικής περιβαλλοντικής πολιτικής αναφέρεται
το έτος 197515 , όταν το νέο Σύνταγµα µε το άρθρο 24 υπήγαγε στην προστασία του
όλες τις βασικές πτυχές του περιβάλλοντος. Το άρθρο 24 ορίζει, µεταξύ των άλλων,
ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση
του κράτους και δικαίωµα του καθενός.
Εν συνεχεία, ο ν. 1650/1986 αποτέλεσε ένα µεγάλο βήµα εκσυγχρονισµού του
ελληνικού θεσµικού πλαισίου. Επρόκειτο για µια φιλόδοξη νοµοθετική προσπάθεια,
η οποία επιχείρησε αφενός να κωδικοποιήσει την υφιστάµενη νοµοθεσία , αφετέρου
να εισάγει νέα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής. 16
Φτάνοντας στο σήµερα, µε τη θέσπιση ενός νέου αναπτυξιακού νόµου (22/5/2010), ο
οποίος εντάσσεται σε µια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονοµίας και την
προώθηση ενός νέου επιχειρησιακού προτύπου.
Στόχος του µια δυναµική και βιώσιµη οικονοµία µε αιχµή την Πράσινη ανάπτυξη,
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό µετασχηµατισµό, την
απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση.

2.6 Εφαρµογή πράσινης επιχειρηµατικότητας στον ιδιωτικοοικονοµικό τοµέα

Η εφαρµογή της πράσινης επιχειρηµατικότητας στον ιδιωτικοοικονοµικό τοµέα της
οικονοµίας επιτυγχάνεται µε επενδύσεις σε επιλέξιµες δαπάνες. Με τον όρο
επιλέξιµες δαπάνες εννοούµε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε µια επιχείρηση
να ενταχθεί στο πρόγραµµα της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα, οι
δαπάνες συµπεριλαµβάνουν17 :
•

∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων (έως 25% στον προϋπολογισµό του έργου).
Υπό

την

προϋπόθεση

ότι

οι

κτηριακές

αυτές

εγκαταστάσεις

θα

χρησιµοποιηθούν ή χρησιµοποιούνται για τη στέγαση ή εγκατάσταση του
υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού της επιχείρησης.

15

WWF, Η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα
Παυλοπούλου Β. (2008). Η εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα,
Πτυχιακή εργασία
17
www.solon.gr Εγχειρίδιο πράσινης επιχειρηµατικότητας για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
16
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Επίσης,

διαµορφώσεις

οι

οποίες

στοχεύουν

στην

διευκόλυνση

της

προσβασιµότητας ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, οι δαπάνες µπορεί να
περιλαµβάνουν δαπάνες για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου υπό την
προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
πράξης ή για την διευκόλυνση της προσβασιµότητας ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
•

Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού (έως 100% στον προϋπολογισµό
του έργου). Ο εξοπλισµός για να είναι επιλέξιµος θα πρέπει να είναι
καινούργιος, αµεταχείριστος καθώς και σύγχρονης τεχνολογίας, να µην
υπάρχει παρακράτηση της κυριότητας αυτού και να εξυπηρετεί το γενικό
σκοπό του προγράµµατος. Ο εξοπλισµός που θα προµηθευτεί η εταιρεία θα
πρέπει να διατηρηθεί εν λειτουργία στην επιχείρηση τουλάχιστον για µία
τριετία µετά την ολοκλήρωση του έργου.

•

Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών) (έως 20% στον προϋπολογισµό του
έργου). Περιλαµβάνει δαπάνες για την αγορά καινούργιων µεταφορικών
µέσων για χρήση εντός και εκτός της µονάδας.

•

Προµήθεια λογισµικού (έως 10% στον προϋπολογισµό του έργου).
Περιλαµβάνουν το κόστος αγοράς και εφαρµογής λογισµικού αποκλειστικά
για περιβαλλοντικούς σκοπούς, π.χ. ποιοτικός έλεγχος παραγόµενων
προϊόντων , παρακολούθηση εκποµπών ρύπων κ.α.

•

∆απάνες

πιστοποίησης,

επαλήθευσης,

επικύρωσης

συστηµάτων

περιβαλλοντικής διαχείρισης (έως 10% στον προϋπολογισµό του έργου). Οι
δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών µονάδων
συστηµάτων ποιότητας από διαπιστευµένο φορέα

για το συγκεκριµένο

πρότυπο.
•

Αγορά τεχνογνωσίας ( άυλες επενδύσεις ) (έως 5% στον προϋπολογισµό του
έργου). Αφορά δαπάνες που θα χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση,
µεταφορά

και

χρήση

της

απαιτούµενης

τεχνογνωσίας

π.χ.

αγορά

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης κ.α.
•

Αµοιβές συµβούλων (έως 10% στον προϋπολογισµό του έργου). Πρόκειται
για δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης
παρεχόµενες από εξωτερικούς, ανεξάρτητους συµβούλους και µόνο στην
περίπτωση που οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική
δραστηριότητα.
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2.7 Πλεονεκτήµατα

Τα πλεονεκτήµατα τα οποία προσφέρει η πράσινη επιχειρηµατικότητα στις
επιχειρήσεις είναι αρκετά και πολύ σηµαντικά, καθώς σαν αποτέλεσµα έχουν την
δηµιουργία πιο ανταγωνιστικού προφίλ της επιχείρησης. Συγκεκριµένα18 :


Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Με την εφαρµογή
πράσινων σχεδίων µπορεί να αποφευχθεί το κόστος που επιβαρύνει την
επιχείρηση µέσα από τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της αποδοτικότητας.
Η χρήση πρακτικών εξοικονόµησης ενέργειας σε συνδυασµό µε τη µείωση
των εισροών στα στάδια παραγωγής του προϊόντος / υπηρεσίας, οδηγούν στη
µείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Το κόστος για την
εφαρµογή των σχεδίων αυτών αποσβένεται γρήγορα αλλά µπορεί να δώσει
και το πλεονέκτηµα στην επιχείρηση να γίνει πιο ανταγωνιστική στην αγορά
την οποία κινείται.

Με τη µείωση των δαπανών για την παραγωγή του

προϊόντος / υπηρεσίας και σε συνδυασµό µε το marketing µπορεί να µειώσει
τις τιµές και να γίνει πιο ανταγωνιστική.



∆ηµιουργία νέων εµπορικών ευκαιριών για τη διάθεση του παραγόµενου
προϊόντος / υπηρεσίας στην πράσινη αγορά. Σηµαντικές είναι οι ευκαιρίες
που παρουσιάζονται σε µια επιχείρηση από την ένταξη της πράσινης
επιχειρηµατικότητας στον τρόπο λειτουργίας της. Η υιοθέτηση του
συγκεκριµένου τρόπου λειτουργίας

βελτιώνει τη δηµόσια εικόνα της

επιχείρησης καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές ενδιαφέρονται και
στρέφονται προς την « πράσινη » αγορά . Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση
γίνεται πιο ανταγωνιστική.



Εξοικονόµηση οικονοµικών ευκαιριών και κινήτρων που παρέχονται από
το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελκυστικά είναι τα οικονοµικά
κίνητρα που χορηγούνται σε επιχειρήσεις για την ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στον τρόπο λειτουργίας τους (επιχορήγηση
κεφαλαίου, επιχορήγηση χρεολυσίου µακροπρόθεσµου δανείου διάρκειας 10
ετών, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανολογικού εξοπλισµού έως 7

18
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έτη) . Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές αφορούν την προσαρµογή των επιχειρήσεων
στην περιβαλλοντική νοµοθεσία, την πραγµατοποίηση περιβαλλοντικών
ερευνών και µελετών, την εξοικονόµηση ενέργειας και χρήσης ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και πολλών άλλων. Πέρα από τις οικονοµικές ενισχύσεις το
κράτος για να στρέψει τις επιχειρήσεις σε πιο φιλικούς προς το περιβάλλον
τρόπους λειτουργίας παρέχει φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις µε σκοπό
να στρέψουν το φορολογικό βάρος σε προϊόντα και επιχειρήσεις που δεν είναι
φιλικά προς το περιβάλλον. Όλα τα κίνητρα είναι επιλέξιµα για τις µικρές ή
µεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις ισχύει µόνο το
φορολογικό κίνητρο.



∆ανειοδότηση επιχείρησης µε ευνοϊκότερους όρους.

Η εφαρµογή της

πράσινης επιχειρηµατικότητας σε µια επιχείρηση µπορεί να συντελέσει στην
εξασφάλιση δανείου µε ευνοϊκότερους όρους, καθώς πολλές φορές
συνοδεύεται από την εφαρµογή προληπτικών µέτρων για την αποφυγή
πρόκλησης περιβαλλοντικών ζηµιών.



Προσέλκυση

πράσινων

επενδύσεων.

Πράσινες

επενδύσεις

είναι

παραδοσιακοί φορείς επένδυσης ( π.χ. αµοιβαία κεφάλαια, µετοχές κλπ ) στις
οποίες η επιχείρηση, την οποία αφορά η επένδυση, περιλαµβάνεται σε
διαδικασίες που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Οι πράσινες
επενδύσεις, όπως για παράδειγµα στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας έχουν
υψηλή οικονοµική απόδοση και δηµιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας.
Οι αγορές αυτές αναπτύσσονται ραγδαία και µαζί τους αυξάνεται και ο
ανταγωνισµός.



Ευνοϊκότεροι όροι ασφάλισης. Μία ανερχόµενη αγορά στον κλάδο των
ασφαλειών είναι η πράσινη ασφάλιση, δηλαδή η κάλυψη από κινδύνους για
καταστροφή του περιβάλλοντος. Με τη µείωση της πιθανότητας πρόκλησης
περιβαλλοντικής ζηµιάς οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν ελκυστικά
ασφαλιστικά προγράµµατα ως µπόνους στις επιχειρήσεις αυτές.



∆ηµιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Η πράσινη απασχόληση είναι η
απασχόληση µε δραστηριότητες στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή
- 22- -
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τοµέα οι οποίες συµβάλλουν στη διατήρηση και αποκατάσταση του
περιβάλλοντος. Η ζήτηση για εξειδικευµένο προσωπικό αυξάνεται καθώς
αυξάνονται και οι ανάγκες των επιχειρήσεων για προσαρµογή στις
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Αποτέλεσµα της ζήτησης αυτής η ανάπτυξη
των ήδη υπαρχόντων θέσεων εργασίας αλλά και η δηµιουργία νέων.

2.8 Μειονεκτήµατα

Ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα της πράσινης επιχειρηµατικότητας είναι η
χαµηλή ανταγωνιστικότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν υπάρχει
διαµορφωµένη αγορά στην οποία να µπορεί να αναπτυχθεί πλήρως η πράσινη
επιχειρηµατικότητα. Η έλλειψη γνώσης και υποδοµών, από τη στιγµή που η πράσινη
επιχειρηµατικότητα είναι σε πρώιµο στάδιο, µπορούν να στερήσουν προνόµια και
δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραµµα αυτό. Επίσης, το να συµπεριληφθεί η
περιβαλλοντική διάσταση στην οικονοµία είναι κάτι που δηµιουργεί, το αιώνιο για
την Ελλάδα, πρόβληµα της γραφειοκρατίας.
Είναι προβλήµατα όµως στα οποία δεν πρέπει να εστιάζουµε καθώς τα οφέλη που
προκύπτουν από την πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι πολύ πιο σηµαντικά τόσο για
το ίδιο το περιβάλλον όσο και για εµάς τους ανθρώπους.
2.9 Στοιχεία βιωσιµότητας της πράσινης επιχειρηµατικότητας

Απαιτούµενα

στοιχεία

για

τη

συνέχιση

και

ανάπτυξη

της

πράσινης

επιχειρηµατικότητας είναι τα ακόλουθα19 :
1) η διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων
2) η νοοτροπία του επενδυτή και του κοινωνικού περιβάλλοντος
3) η αξιοποίηση των πόρων
4) το επιχειρηµατικό επιχειρησιακό σχέδιο
5) οι επενδύσεις
Είναι σηµαντικό να τηρούνται και κυρίως να αξιολογούνται τα παραπάνω στοιχεία
καθώς παίζουν πολύ µεγάλο ρόλο στην βιωσιµότητα και στην συνεχή εξέλιξη της
πράσινης επιχειρηµατικότητας. Είναι όροι, που στη συγκεκριµένη περίπτωση,
αποκτούν αλληλένδετο χαρακτήρα και προϋποθέτουν το ένα το άλλο.
19

Solon.org.gr , Ιωάννης Ζήσης «Χαρακτηριστικά και Βιωσιµότητα της ΠΕ»
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2.10 Πράσινη επιχειρηµατικότητα και οικονοµική κρίση

Η σηµερινή χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση είναι µεγάλης έκτασης και
έντασης. Οι κυβερνήσεις περικόπτουν δαπάνες από παντού, σε µια προσπάθεια να
διαχειριστούν τα δηµοσιονοµικά τους προβλήµατα. Ως αποτέλεσµα να τίθενται σε
δεύτερη µοίρα περιβαλλοντικές πολιτικές και κίνητρα. Οι επιχειρήσεις διστάζουν
µπροστά σε νέες επενδύσεις, δυσκολεύονται να αντλήσουν χρηµατοδότηση, ενώ
πολλές είναι αυτές που αγωνίζονται να παραµείνουν ανοικτές. Από την άλλη πλευρά
οι καταναλωτές ανησυχούν περισσότερο για την εργασία και το εισόδηµά τους παρά
για το µέλλον το πλανήτη. Και, δυστυχώς, για την Ελλάδα αυτά ισχύουν σε
µεγαλύτερο βαθµό.
Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα µπορεί να
θεωρηθεί ως ευκαιρία για την ανάκαµψη των επιχειρήσεων, της απασχόλησης αλλά
και γενικότερα της τόνωσης της οικονοµίας. Όσο το κόστος της ενέργειας θα
αυξάνεται και οι φυσικοί πόροι θα εξαντλούνται τόσο θα µεγαλώνει και η ζήτηση για
«πράσινες» λύσεις.
Μία ανάλυση της Deutsche Bank έδειξε, ότι οι πράσινες τεχνολογίες αντιµετωπίζουν
µεν σε αρκετές χώρες τα ίδια προβλήµατα µε τους υπόλοιπους κλάδους της
οικονοµίας, αλλά οι προοπτικές τους παραµένουν λαµπρές επειδή οι θεµελιώδες
παράµετροι που ευνοούν την ανάπτυξή τους παραµένουν ισχυρές20.
Αυτό φαίνεται να το συνειδητοποιούν όλο και περισσότερες κυβερνήσεις οι οποίες
επενδύουν στην πράσινη επιχειρηµατικότητα και έχουν διαθέσει ήδη 430 δις. δολάρια
µέσω των πακέτων σταθεροποίησης των οικονοµιών τους.
Συγκεκριµένα :

20

Βρασίδας Ζάβρας, Πράσινη επιχειρηµατικότητα και διεθνής κρίση, 2009
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕ
2,1
2,7
13,8
63,2

ΚΙΝΑ
ΗΠΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
221,3

Γράφηµα 1 : Επενδύσεις στην πράσινη επιχειρηµατικότητα.
Πηγή: Βρασίδας Ζάβρας, Πράσινη επιχειρηµατικότητα και διεθνής κρίση, 2009

2.11 Τρόπος ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

Στα πλαίσια ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηµατικότητας το υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας

και

Ναυτιλίας

προχώρησε

στην

αναµόρφωση

δύο

προγραµµάτων πράσινης ανάπτυξης του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για τα προγράµµατα
«Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδοµές 2010», τα οποία εντάσσονται
στο «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 20072013»21. Γενικός σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων
ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον τρόπο λειτουργίας των
επιχειρήσεων, προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής
αλυσίδας. Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης διαµορφώνεται από 35% έως 45%.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες µπορούν να υποβάλλουν πρόταση για τη συµµετοχή στο
πρόγραµµα είναι οι πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις ( ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ
) καθώς επίσης και οι ατοµικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας,
οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Θα πρέπει να ανήκουν στο τοµέα
21

www.ypoian.gr , ∆ικτυακός τόπος υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
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της µεταποίησης ( ΚΑ∆ 2008 : 10 – 33 ) ή στον τοµέα των υπηρεσιών ( ΚΑ∆ 2008 :
82.92 και 96.01) και να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές
χρήσεις.
Επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που κατά τη χρήση του 2009 και 2008
απασχολούσαν από 0 έως 50 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και το όριο του
κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.
Ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα, περισσοτέρων της µίας πρότασης
στο πλαίσιο του προγράµµατος, απορρίπτονται όλες. Η προστασία του περιβάλλοντος
πλέον δίνεται ως λύση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος µιας επιχείρησης και ως
ευκαιρία απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην εγχώρια και διεθνή
αγορά. Η διάρκεια υλοποίησης είναι 18 µήνες µε τη δυνατότητα εξάµηνης
παράτασης.

2.12 Το παράδειγµα της Ιταλίας
Στην

Ιταλία

το

1994

συνενώθηκαν

22

µη

κερδοσκοπικοί

οργανισµοί

(περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικοπολιτιστικοί σύλλογοι, δήµοι και νοµαρχίες)
και το 1998 συγκέντρωσαν το απαιτούµενο κεφάλαιο για την ίδρυση της «Ηθικής
Τράπεζας»22 ή «Πράσινη Τράπεζα» µε την επωνυµία Banca Etica. Το πρώτο
υποκατάστηµα άνοιξε στην Πάντοβα και µέσα σε ένα χρόνο η τράπεζα απόκτησε
υποκαταστήµατα σε Μιλάνο, Ρώµη, Τρέβιζο, Φλωρεντία, Βιντσέντζα και Μπρέσια.
Στόχος της δεν ήταν η µεγιστοποίηση του κέρδους αλλά η ανάπτυξη υγιών
επενδύσεων, µε γνώµονα την κοινωνική ευθύνη, την αλληλεγγύη και την προστασία
του περιβάλλοντος. Το συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, όχι µόνο βγαίνει
αλώβητο από την οικονοµική κρίση, αλλά είναι και ενισχυµένο καθώς οι καταθέσεις
αυξήθηκαν κατά 100% και δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας.
Ανάλογες τράπεζες µε κοινωνική προσφορά λειτουργούν ήδη σε Γαλλία, Ισπανία,
Αγγλία, Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Σουηδία.
Σε οµιλία του ο διευθυντής Επικοινωνίας και Έρευνας, Mauro Meggiolaro, δήλωσε
ότι «αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηθικών Τραπεζών να
βρεθεί ο κατάλληλος φορέας και στην Ελλάδα, που θα µπορεί να αναλάβει το
εγχείρηµα.
22

Βασική

προϋπόθεση

είναι

ο

οργανισµός

αυτός

να

είναι

www.solon.org.gr
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προσανατολισµένος σε επενδύσεις µε κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόµενο και
φυσικά να διαθέτει το απαραίτητο κεφάλαιο. Στόχος µας δεν είναι να ανοίξουµε δικό
µας υποκατάστηµα, αλλά να λειτουργήσει και στην Ελλάδα ένας αυτόνοµος
τραπεζικός οργανισµός µε τη φιλοσοφία της Ηθικής Τράπεζας»23.

23

Καρανάτση Ε. (2009). Μια ηθική Τράπεζα αντίδοτο στη κρίση, Καθηµερινή
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3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
3.1 Φιλοσοφικό Πλαίσιο
Τονίσαµε στην εισαγωγή της εργασίας ότι ο βασικός σκοπός της είναι να
αξιολογήσουµε την πράσινη επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η
έρευνα µας είναι κατά κύριο λόγο περιγραφική, καθώς επιθυµούµε να εκτιµήσουµε
τα χαρακτηριστικά µιας δεδοµένης κατάστασης. Οι περιγραφικές έρευνες έχουν ως
σκοπό τον προσδιορισµό και την εκτίµηση µιας δεδοµένης κατάστασης. Για την
επιτυχία των ερευνών αυτών απαιτείται προσοχή για τυχόν µεροληψία και να είναι
περισσότερο οργανωµένες, προδιαγραµµένες και σχεδιασµένες.
Οι άλλοι τύποι έρευνας είναι διερευνητική, και πειραµατική24. Η διερευνητική έρευνα
αποβλέπει στη διατύπωση ενός προβλήµατος µε σκοπό την εξέταση ή διατύπωση
υποθέσεων, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την ανάλυση αποκαλυπτικών
καταστάσεων. Οι διερευνητικές έρευνες έχουν σαν σκοπό την ανακάλυψη και την
καινοτοµία, για αυτό και βασικό τους χαρακτηριστικό αποτελεί η ευελιξία.
Σηµαντική συµβολή για την επιτυχία των ερευνών αυτών αποτελεί η εµπειρία και η
συµµετοχή εµπειρογνωµόνων. Η πειραµατική έρευνα αποσκοπεί στον έλεγχο της
ορθότητας των υποθέσεων, δηλαδή αν µεταξύ δύο µεταβλητών υπάρχει συστηµατική
σχέση. Οι πειραµατικές έρευνες στηρίζονται στο πείραµα µέσω του οποίου ο
ερευνητής ελέγχει το παραδεκτό µιας υπόθεσης.
Η συλλογή των στοιχείων στη διαδικασία της έρευνας µπορεί να γίνει µε τη χρήση
πρωτογενών και δευτερογενών πηγών25. Αντίστοιχα εξάγονται πρωτογενή και
δευτερογενή στοιχεία της έρευνας. Τα πρωτογενή στοιχεία αναφέρονται ειδικά στο
πρόβληµα ή στο αντικείµενο που εξετάζεται. Η συλλογή τους απαιτεί περισσότερο
χρόνο και η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη αλλά τα αποτελέσµατά της είναι πιο
ακριβή. Ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της διαδικασίας της έρευνας είναι η λήψη της
απόφασης, όσον αφορά το σχέδιο και την µεθοδολογία, που θα χρησιµοποιηθούν για
την διεξαγωγή της και την συλλογή των πληροφοριών. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό
να γίνει η συλλογή αυτών των µέτρων και τεχνικών τα οποία θα βοηθήσουν καλύτερα
στην απόκτηση πληροφοριών και απαντήσεων στις ερωτήσεις της έρευνας. Πολλές
πληροφορίες της έρευνας απαιτούν διαφορετικές τεχνικές για την συλλογή των
24
25

Σηµειώσεις από την λέκτορα Λήνα Τσακίρη. Εισαγωγή στη µεθοδολογία της έρευνας.
Σταθακόπουλος Β. (2005). Μέθοδοι έρευνας αγοράς , εκδόσεις Σταµούλη
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κατάλληλων δεδοµένων. Η έρευνα πρέπει να είναι ποσοτική ή ποιοτική. Η ποιοτική
έρευνα στοχεύει στη συλλογή στοιχείων για πράγµατα που δε µπορούν να
παρατηρηθούν και να µετρηθούν άµεσα. Τα πλεονεκτήµατα της ποιοτικής µεθόδου
είναι ότι υπάρχει δυνατότητα εξέτασης/διερεύνησης και άλλων ερωτηµάτων τα οποία
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Επίσης, είναι µεγάλος ο αριθµός
πληροφοριών που µπορούν να ελεγχθούν και τέλος, δίδεται η δυνατότητα ελέγχου
των συνθηκών παραγωγής του λόγου. Όµως, είναι χρονοβόρα διαδικασία τόσο για τη
συλλογή των δεδοµένων όσο και για την αποµαγνητοφώνηση και την αποδελτίωσή
τους. Η ποσοτική έρευνα χρησιµοποιείται όταν οι απαιτούµενες µέσω της έρευνας
πληροφορίες έχουν ακριβώς προκαθοριστεί και αναζητούνται ποσοτικά στοιχεία και
για να είναι αποτελεσµατική θα πρέπει να έχει αντιπροσωπευτικό δείγµα και καλά
σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο. Η ποιοτική έρευνα χρησιµοποιείται ως βοηθητική της
ποσοτικής. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα.
Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί σύµφωνα µε τη φύση της ερευνητικής δουλειάς
είναι η συλλογή πρωτογενών δεδοµένων µε τη χρήση ερωτηµατολόγιου.
Τα δευτερογενή στοιχεία που συλλέγονται δε χρησιµοποιούνται για τη λύση ενός
ειδικού προβλήµατος. Βασικά πλεονεκτήµατα των δευτερογενών στοιχείων είναι ότι
για τη συλλογή τους απαιτείται λιγότερος χρόνος και χαµηλό κόστος.
3.2 Ερευνητική προσέγγιση
Ένα ερωτηµατολόγιο µπορεί να αποτελείται από ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού
τύπου. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου αναγκάζουν τους ερωτώµενους να απαντήσουν
µέσα από ένα καθορισµένο αριθµό επιλογών.
Τα πλεονεκτήµατα του κλειστού τύπου των ερωτήσεων είναι αρκετά. Πρώτον, η
αποφυγή µεγάλου καταλόγου απαντήσεων. ∆εύτερον, η απλοποίηση στην έκδοση,
κωδικοποίηση και εξαγωγή των αποτελεσµάτων και τέλος, στην αποµάκρυνση της
προκατάληψης αυτού που κάνει την έρευνα.
Τα Μειονεκτήµατα είναι ότι το πλήθος απαντήσεων είναι περιορισµένο και
ενδεχοµένως να περιορίζει τους ερωτώµενους στην απάντηση.
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3.3 ∆ειγµατοληψία
Η δειγµατοληψία αποτελείται από 6 στάδια26 :
Α) Ορισµός του πληθυσµού.
Ο πληθυσµός είναι όλοι οι δυνητικά ερωτώµενοι οι οποίοι θεωρούνται κατάλληλοι
για να συµµετάσχουν στην έρευνα. Για να θεωρηθεί κατάλληλος ένας πληθυσµός θα
πρέπει να έχει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που ονοµάζονται στοιχεία. Ο
πληθυσµός της παρούσας έρευνας ήταν οι µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες ανήκουν στον κλάδο της µεταποίησης και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Β) Προσδιορισµός πλαισίου δείγµατος
Το πλαίσιο δείγµατος είναι οι κατάλογοι εκείνοι που περιλαµβάνουν όλους τους
δυνητικούς ερωτώµενους απ’ όπου θα επιλεγεί το δείγµα.
Γ) Επιλογή µεθόδου δειγµατοληψίας
Η µέθοδος της δειγµατοληψίας αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η
επιλογή των στοιχείων του πληθυσµού που θα αποτελέσουν το δείγµα. Ο σχεδιασµός
και η διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας βασίστηκε στη µέθοδο της τυχαίας
δειγµατοληψίας.
∆) Καθορισµός µονάδας δειγµατοληψίας
Η µονάδα δειγµατοληψίας είναι η βασική µονάδα που περιέχει τα στοιχεία του
πληθυσµού από όπου θα ληφθεί το δείγµα. Στη παρούσα εργασία η µονάδα αυτή
αποτελείται από µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον κλάδο της
µεταποίησης και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Ε) Καθορισµός µεγέθους δείγµατος
Ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της δειγµατοληψίας είναι ο καθορισµός του µεγέθους του
δείγµατος που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Συνολικά ερωτήθηκαν 52 επιχειρήσεις.

26

Σταθακόπουλος Β. (2005). Μέθοδοι έρευνας αγοράς , εκδόσεις Σταµούλη
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ΣΤ) Εκτέλεση
Πολύ σηµαντικό είναι η ανάλυση των στοιχείων. Θα πρέπει να αξιολογηθούν και να
αποκωδικοποιηθούν όλα τα στοιχεία ώστε να βγάλουµε τα ανάλογα αποτελέσµατα
ώστε να καταλήξουµε στη συγγραφή των αποτελεσµάτων.

3.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδοµένων
Η έρευνα που θα διεξαχθεί στην παρούσα εργασία, εντάσσεται στην κατηγορία της
ποσοτικής έρευνας, δεδοµένου ότι η παρουσίαση των δεδοµένων θα γίνει µε
αριθµούς σε πίνακες κατανοµών.
Το ερωτηµατολόγιο που θα χρησιµοποιηθεί στην παρούσα έρευνα ενδιαφέρεται να
διερευνήσει τις απόψεις των υποκειµένων για τα γεγονότα αυτά αλλά κυρίως να
διερευνήσει τις κρίσεις τους. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ερωτήσεις κλειστού
τύπου.
Βασικά χαρακτηριστικά των ερωτήσεων που θα δοθούν στους ερωτώµενους είναι:
•

Το λεξιλόγιο των ερωτήσεων είναι απλό, κατανοητό και συγκεκριµένο.

•

Η κάθε ερώτηση αναφέρεται αποκλειστικά και µόνο σε ένα θέµα.

•

Η διατύπωση της κάθε ερώτησης δεν προτρέπει τον ερωτώµενο προς µια
συγκεκριµένη απάντηση.

•

Κάθε ερώτηση χαρακτηρίζεται από λιτότητα και συντοµία.

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο αφορά δηµογραφικές
ερωτήσεις βάσει των οποίων συγκροτείται η περιγραφική εικόνα του δείγµατος. Το
δεύτερο και τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου, που είναι και το κύριο µέρος,
στηρίζεται στις ερωτήσεις που αποτελούν τον κύριο κορµό της παρούσας εργασίας.

- 31- -

___________________Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
3.5 Ζητήµατα δεοντολογίας
Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας
αξιολόγησης είναι απόρρητες και εµπιστευτικές , µε σεβασµό στον κώδικα ηθικής και
δεοντολογίας . ∆όθηκαν µε την συγκατάβαση των ερωτώµενων, µετά από την
ενηµέρωσή τους για τις διαδικασίες.

4. Αποτελέσµατα έρευνας

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, ο τρόπος που θα διεξαχθεί η έρευνα είναι µε τη
συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το ερωτηµατολόγιο
χωρίζεται σε τρία µέρη ανάλογα µε το σκοπό των ερωτήσεων. Το πρώτο µέρος
αφορά τα στοιχεία του ερωτώµενου από κάθε επιχείρηση. Σκοπός των ερωτήσεων
αυτών είναι να δούµε κατά πόσο επηρεάζονται οι απαντήσεις σε σχέση µε το φύλο,
την ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο.

Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου

αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν τον τρόπο δραστηριότητας µιας
επιχείρησης και κατά πόσο εφαρµόζουν δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν στην
ανάπτυξη

της

πράσινης

επιχειρηµατικότητας.

Το

τρίτο

κοµµάτι

του

ερωτηµατολογίου αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν την πράσινη
επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας. Πάνω σε αυτό το κοµµάτι θα γίνει και η σύγκριση
µε το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου ώστε να διαπιστώσουµε τι είναι αυτό που
επηρεάζει τη γνώµη των ατόµων. Επιλέχθηκε το τρίτο µέρος για να γίνει η σύγκριση
διότι αφορά την άποψη των ατόµων ενώ το δεύτερο µέρος αφορά την εταιρεία.
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4.1 ∆ηµογραφικά
4.1.1 Φύλο
Παρακάτω παρουσιάζεται ο στατιστικός πληθυσµός ανά φύλο σε µορφή πίνακα και
γραφήµατος. Στην ερώτηση για το φύλο, το 59,62% των ερωτηθέντων

που

συµµετείχαν στην έρευνα ήταν άνδρες και το υπόλοιπο 40,38% ήταν γυναίκες .

ΦΥΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝ∆ΡΑΣ

31

59,62%

ΓΥΝΑΙΚΑ

21

40,38%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100%

Πίνακας 1: Κατανοµή του στατιστικού πληθυσµού ανά φύλο

ΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

40,38%

59,62%

Γράφηµα 2 : Κατανοµή του στατιστικού πληθυσµού ανά φύλο
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4.1.2 Ηλικία
Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει την κατανοµή του συνόλου του στατιστικού
πληθυσµού ανά ηλικιακή οµάδα. Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος του είναι
άτοµα ηλικίας µεταξύ 31 και 40 ετών σε ποσοστό 46,15% ακολουθούν οι ηλικίες 4150 µε ποσοστό 36,54%, <30 µε ποσοστό 11,54% και τέλος οι ηλικίες >51 µε ποσοστό
5,77%.
ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

<30

6

11,54%

31-40

24

46,15%

41-50

19

36,54%

>51

3

5,77%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 2: Κατανοµή του στατιστικού πληθυσµού ανά ηλικιακή οµάδα

5,77%

11,54%

<30
31-40

36,54%

41-50
>51

46,15%

Γράφηµα 3 : Κατανοµή του στατιστικού πληθυσµού ανά ηλικιακή οµάδα
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4.1.3 Επίπεδο εκπαίδευσης
Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει την κατανοµή του συνόλου του στατιστικού
πληθυσµού ανά επίπεδο εκπαίδευσης. Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος του
είναι άτοµα µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε ποσοστό 57,69% και ακολουθούν τα
άτοµα µε τριτοβάθµια εκπαίδευση µε ποσοστό 42,31% ενώ δεν συµµετείχαν στην
έρευνα άτοµα µε πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α' ΒΑΘΜΙΑ

0

0,00%

Β' ΒΑΘΜΙΑ

30

57,69%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

22

42,31%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 3: Κατανοµή του στατιστικού πληθυσµού ανά επίπεδο εκπαίδευσης

0,00%

42,31%

Α' ΒΑΘΜΙΑ
Β' ΒΑΘΜΙΑ
57,69%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

Γράφηµα 4 : Κατανοµή του στατιστικού πληθυσµού ανά επίπεδο εκπαίδευσης
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4.1.4 Τµήµα απασχόλησης
Στην ερώτηση για το τµήµα εργασίας των ερωτηθέντων παρατηρούµε ότι κανένας
δεν ανήκει στα τµήµατα HR, marketing, οικονοµικών – λογιστηρίου ή στο τµήµα
προµηθειών καθώς όλοι ανήκουν σε άλλο τµήµα, το 32,69% είναι υπάλληλοι και το
67,31% ιδιοκτήτες. Αυτό συµβαίνει διότι η έρευνα έγινε σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις οι οποίες δεν διέθεταν τα παρακάτω τµήµατα. Οι ερωτώµενοι ήταν ή
ιδιοκτήτες ή υπάλληλοι.

ΤΜΗΜΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

17

32,69%

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

35

67,31%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 4: Κατανοµή του στατιστικού πληθυσµού ανά τµήµα απασχόλησης

32,69%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

67,31%

Γράφηµα 5 : Κατανοµή του στατιστικού πληθυσµού ανά τµήµα απασχόλησης
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4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Β1 Η εταιρεία εξοικονοµεί ενέργεια και είναι ενεργειακά αποδοτική;
Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των εταιρειών εξοικονοµούν ενέργεια 73,08%
µε το 26,92% να µην εξοικονοµούν. Κατά την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων οι
περισσότεροι δήλωσαν πως ο λόγος που το κάνουν είναι καθαρά οικονοµικός και ότι
ουσιαστικά αναγκάζονται να καταφύγουν σε αυτόν τον τρόπο ώστε να µειώσουν τα
έξοδα της επιχείρησής τους.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

38

73,08%

ΟΧΙ

14

26,92%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 5: Εξοικονόµηση ενέργειας

26,92%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

73,08%

Γράφηµα 6 : Εξοικονόµηση ενέργειας
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Β2 Σε τι βαθµό πιστεύετε ότι η εταιρεία εξοικονοµεί ενέργεια και είναι
ενεργειακά αποδοτική;
Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει την κατανοµή του συνόλου του στατιστικού
πληθυσµού ανά βαθµό εξοικονόµησης ενέργειας. Από αυτούς που εξοικονοµούν
ενέργεια παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
εξοικονοµεί πολύ ενέργεια και είναι ενεργειακά αποδοτική.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΛΙΓΟ

8

21,05%

ΑΡΚΕΤΑ

13

34,21%

ΠΟΛΥ

14

36,84%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

3

7,89%

ΣΥΝΟΛΟ

38

100,00%

Πίνακας 6: Βαθµός εξοικονόµησης ενέργειας

7,89%
21,05%

ΛΙΓΟ
ΑΡΚΕΤΑ
36,84%

ΠΟΛΎ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ

34,21%

Γράφηµα 7 : Βαθµός εξοικονόµησης ενέργειας

- 38- -

___________________Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
Β3 Έχουν µειωθεί τα απόβλητα της εταιρείας ;
Ο παρακάτω πίνακας εµφανίζει την κατανοµή του συνόλου του στατιστικού
πληθυσµού ανά µείωση των αποβλήτων της εταιρείας. Παρατηρούµε ότι οι εταιρείες
οι οποίες συµµετείχαν στην έρευνα έχουν µειώσει τα απόβλητά τους µε ποσοστό
55,77%, ενώ το υπόλοιπο 44,23% δεν έχει µειώσει τα απόβλητά τους.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

29

55,77%

ΌΧΙ

23

44,23%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 7: Μείωση αποβλήτων της εταιρείας

44,23%
ΝΑΙ
ΌΧΙ
55,77%

Γράφηµα 8 : Μείωση αποβλήτων της εταιρείας
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Β4 Ποια µέτρα διαχείρισης αποβλήτων ακολουθεί η εταιρεία
Παρατηρούµε, από όσους κάνουν διαχείριση αποβλήτων, ότι το 51,72%
«αναγνωρίζει είδος και ποσότητα» των αποβλήτων, το 31,03% «επανεξετάζει την
υπάρχουσα συσκευασία» και το 17,24% εξαλείφει τα επικίνδυνα απόβλητα.

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

15

51,72%

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (σακούλες, συσκευασίες
φιλικές προς το περιβάλλον κ.α. )

5

17,24%

9

31,03%

ΣΥΝΟΛΟ

29

100,00%

Πίνακας 8: Μέτρα διαχείρισης αποβλήτων

31,03%
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
51,72%

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

17,24%

Γράφηµα 9: Μέτρα διαχείρισης αποβλήτων
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Β5 Πραγµατοποιείται στην εταιρεία ανακύκλωση ;
Στην ερώτηση για το αν η εταιρεία κάνει ανακύκλωση το 59,62 % απάντησε ότι
πραγµατοποιεί ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο 40,38% δεν πραγµατοποιεί.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

31

ΌΧΙ

21

40,38%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

59,62%

Πίνακας 9: Ανακύκλωση

40,38%
ΝΑΙ
ΌΧΙ
59,62%

Γράφηµα 10 : Ανακύκλωση
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Β6 Εξοικονοµεί η εταιρεία νερό;
Στην ερώτηση για το αν οι εταιρίες εξοικονοµούν νερό τα ποσοστά είναι καλύτερα
από ότι στην ανακύκλωση. Το 69,23% φαίνεται να εξοικονοµεί νερό, ενώ το
υπόλοιπο 30,77% των ερωτηθέντων δεν εξοικονοµεί.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

36

69,23%

ΟΧΙ

16

30,77%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 10: Εξοικονόµηση νερού

30,77%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

69,23%

Γράφηµα 11 : Εξοικονόµηση νερού
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Β7 Έχει η εταιρεία σύστηµα µε πράσινες προµήθειες;
Με τον όρο πράσινες προµήθειες

εννοούνται οι προµήθειες που λαµβάνει µια

επιχείρηση από τρίτους, οι οποίες συνεισφέρουν και αυτές µε τη σειρά τους στη
προστασία του περιβάλλοντος.
Στη συγκεκριµένη ερώτηση το 57,69% των εταιριών απάντησε ότι έχει πράσινες
προµήθειες, ενώ το υπόλοιπο 42,31% δεν έχει.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

30

57,69%

ΟΧΙ

22

42,31%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 11: Πράσινες προµήθειες

42,31%
ΝΑΙ
ΌΧΙ
57,69%

Γράφηµα 12 : Πράσινες προµήθειες
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Β8 Έχει η εταιρεία σύστηµα µε πράσινες µεταφορές;
Με τον όρο πράσινες µεταφορές εννοούµε τις µετακινήσεις οι οποίες γίνονται µε
τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνουν τον αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον. Παρά το
γεγονός ότι αρκετές εταιρείες φαίνεται να έχουν θετική στάση απέναντι στις πράσινες
προµήθειες, µόνο το 28,85% των επιχειρήσεων που απάντησαν στο συγκεκριµένο
ερωτηµατολόγιο φαίνεται να ακολουθεί σύστηµα µε πράσινες µεταφορές, σε
αντίθεση µε το 71,15% που δεν ακολουθεί.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

15

28,85%

ΟΧΙ

37

71,15%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 12: Πράσινες µεταφορές

28,85%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

71,15%

Γράφηµα 13: Πράσινες µεταφορές
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Β9 Τι περιλαµβάνουν οι πράσινες µεταφορές
Οι πράσινες µεταφορές περιλαµβάνουν τις µετακινήσεις προϊόντων, τις µετακινήσεις
υπαλλήλων και τις µετακινήσεις πελατών. Από τις επιχειρήσεις οι οποίες απάντησαν
ότι περιλαµβάνουν πράσινες µεταφορές όλες αφορούν µεταφορές προϊόντων. Είναι
λογικό να συναντάµε αυτό το αποτέλεσµα καθώς η έρευνα έγινε σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις στις οποίες συναντάµε πιο σπάνια ή ίσως και καθόλου τις µεταφορές
πελατών και υπαλλήλων.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

15

100,00%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

0

0,00%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

0

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ

15

100,00%

Πίνακας 13:

Είδη πράσινων µεταφορών

1,2
100,00%
1

0,8

0,6

0,4

0,2
0,00%

0,00%

0
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Series1
Series2

Γράφηµα 14 : Είδη πράσινων µεταφορών
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4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Γ1 Οι σηµερινές συνθήκες (οικονοµικές κ.λπ) συνάδουν για την ανάπτυξη της
πράσινης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα;
Μόνο το 36,54% των εταιρειών συµφωνεί ότι οι σηµερινές συνθήκες (οικονοµικές
κ.λπ) συνάδουν για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
ενώ το 63,46% διαφωνεί.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

19

36,54%

ΟΧΙ

33

63,46%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 14:

Ανάπτυξη πράσινης επιχειρηµατικότητας

36,54%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

63,46%

Γράφηµα 15 : Ανάπτυξη πράσινης επιχειρηµατικότητας

Θέλοντας να βρούµε τι είναι αυτό που επηρεάζει την ανάπτυξη της πράσινης
επιχειρηµατικότητας, συγκρίναµε τα αποτελέσµατα αυτής της ερώτησης µε το πρώτο
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µέρος των ερωτηµατολογίων, όπου αναφέρονται τα στοιχεία των ερωτηθέντων. Το
συνολικό δείγµα, που συµµετείχε στην έρευνα, αποτελείται από 31 άνδρες (59,62%)
και 21 γυναίκες (40,38%). Από το σύνολο των γυναικών το 38,10% (8 άτοµα από το
συνολικό δείγµα των 21) πιστεύουν ότι οι σηµερινές συνθήκες συνάδουν για την
ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας, ενώ το υπόλοιπο 61,90% πιστεύει ότι
δεν συνάδουν. Από το σύνολο των ανδρών το 22,58% (7 άτοµα από το συνολικό
δείγµα των 31) πιστεύουν ότι οι σηµερινές συνθήκες συνάδουν για την ανάπτυξη της
πράσινης επιχειρηµατικότητας, ενώ το υπόλοιπο 77,42%% πιστεύει ότι δεν
συνάδουν.

ΦΥΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝ∆ΡΑΣ

7

31

22.58%

ΓΥΝΑΙΚΑ

8

21

38.10%

Πίνακας 14.1 : Συσχέτιση φύλου - ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

22,58%
ΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
38,10%

Γράφηµα 15.1 : Συσχέτιση φύλου - ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου, το φύλο φαίνεται να επηρεάζει
τη γνώµη των ερωτηθέντων για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας.
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Αυτό φαίνεται από τα ποσοστά στα οποία η διαφορά ναι µεν είναι πολύ µικρή, το
38,10% είναι γυναίκες ενώ το 22,58% είναι άνδρες, άλλα στην έρευνα συµµετέχουν
λιγότερες γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες.
Στη συνέχεια, θα δούµε κατά πόσο η ηλικία των ερωτηθέντων επηρεάζει την άποψη
τους στην συγκεκριµένη ερώτηση. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τα ποσοστά των
ηλικιών που πιστεύουν ότι οι σηµερινές συνθήκες συνάδουν µε την ανάπτυξη της
πράσινης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ

<30

3

6

50,00%

31-40

8

24

33,33%

41-50

7

19

36,84%

>51

1

3

33,33%

Πίνακας 14.2 : Συσχέτιση ηλικίας - ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

0,6
50,00%
0,5

0,4

36,84%
33,33%

33,33%
Series1

0,3

Series2

0,2

0,1

0
<30

31-40

41-50

>51

Γράφηµα 15.2 : Συσχέτιση ηλικίας - ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι η ηλικία
επηρεάζει τη γνώµη για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας καθώς τα
µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στις ηλικίες µικρότερες των 30 ετών και
µεταξύ 41 µε 50 ετών. Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό που πιστεύει ότι οι
σηµερινές συνθήκες συνάδουν µε την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας
εµφανίζεται στις ηλικίες µικρότερες των 30 ετών µε ποσοστό 50,00% (3 από το
συνολικό δείγµα των 6 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία), ενώ το υπόλοιπο 50,00%
πιστεύει ότι δεν συνάδουν και στις ηλικίες 41-50 ετών µε ποσοστό 36,84% (7 από το
συνολικό δείγµα των 19 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία), ενώ το υπόλοιπο 63,16%
πιστεύει ότι δεν συνάδουν. Ακολουθούν οι ηλικίες µικρότερες των 30 ετών µε
ποσοστό 33,33% (8 από το συνολικό δείγµα των 24 που ανήκουν σε αυτή την
ηλικία), ενώ το υπόλοιπο 66,67% πιστεύει ότι δεν συνάδουν και οι ηλικίες
µεγαλύτερες των 50 ετών µε ποσοστό 33,33% (1 από το συνολικό δείγµα των 3 που
ανήκουν σε αυτή την ηλικία), ενώ το υπόλοιπο 66,67% πιστεύει ότι δεν συνάδουν.
Τέλος, θα συγκρίνουµε το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων µε τη συγκεκριµένη
ερώτηση για να δούµε κατά πόσο το µορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τη γνώµη των
ερωτηθέντων για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α' ΒΑΘΜΙΑ

0

0

0,00%

Β' ΒΑΘΜΙΑ

8

30

26,67%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

11

22

50,00%

Πίνακας 14.3 : Συσχέτιση µορφωτικού επιπέδου – ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

0,6
50,00%
0,5

0,4

0,3

Series1

26,67%

Series2

0,2

0,1
0,00%
0
Α' ΒΑΘΜΙΑ

Β' ΒΑΘΜΙΑ

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

Γράφηµα 15.3 : Συσχέτιση µορφωτικού επιπέδου – ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

Καθώς παρατηρούµε τα αποτελέσµατα σχετικά µε τη σχέση του µορφωτικού
επιπέδου και της πράσινης επιχειρηµατικότητας διαπιστώνουµε ότι όσο ανεβαίνει το
µορφωτικό επίπεδο µεγαλώνει και το ποσοστό των ατόµων που πιστεύουν ότι οι
σηµερινές συνθήκες συνάδουν στην ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας.
Συγκεκριµένα, το 26,67% (8 από το συνολικό δείγµα των 30 που ανήκουν σε αυτή
την κατηγορία εκπαίδευσης) που πιστεύουν ότι οι σηµερινές συνθήκες συνάδουν µε
την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας ανήκουν στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, ενώ το υπόλοιπο 73,33% από τα άτοµα που ανήκουν στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση πιστεύει ότι δεν συνάδουν. Και τέλος, το 50,00% (11 από το συνολικό
δείγµα των 22 που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εκπαίδευσης) που πιστεύει ότι οι
σηµερινές συνθήκες συνάδουν στην ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας
ανήκει στη τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ το υπόλοιπο 50,00% από τα άτοµα που
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ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση πιστεύουν ότι δεν συνάδουν. Άρα
επηρεάζεται άµεσα από το µορφωτικό επίπεδο.
Γ2 Για ποιο λόγο οι σηµερινές συνθήκες (οικονοµικές κ.λπ) συνάδουν για την
ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα;
Οι επιχειρήσεις που απάντησαν ότι οι σηµερινές συνθήκες (οικονοµικές κ.λπ)
συνάδουν για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
πιστεύουν ότι µπορεί να γίνει αυτό καθώς σύµφωνα µε το 73,68% θα αυξήσουν τις
θέσεις εργασίας και σύµφωνα µε το 26,32% θα προσελκύσουν πράσινες επενδύσεις.

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14

73,68%

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

5

26,32%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ

19

100,00%

Πίνακας 15: Λόγοι ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

0,00%
26,32%
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

73,68%

Γράφηµα 16 : Λόγοι ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας
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Στο σηµείο αυτό θα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ερώτησης µε
το πρώτο µέρος των ερωτηµατολογίων, ώστε να δούµε ποια χαρακτηριστικά των
ατόµων επηρεάζουν την άποψη των ατόµων. Συνολικά στην ερώτηση απάντησαν
θετικά 19 άτοµα από τα 52 που συµµετείχαν στην έρευνα. Από αυτά το 73,68%
θεωρεί ότι οι σηµερινές συνθήκες συνάδουν για την ανάπτυξη της πράσινης
επιχειρηµατικότητας καθώς θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Το υπόλοιπο 26,32%
θεωρεί ότι µε την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας η Ελλάδα θα
καταφέρει να προσελκύσει πράσινες επενδύσεις. Αναλυτικότερα:

ΦΥΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝ∆ΡΑΣ

7

31

22,58%

ΓΥΝΑΙΚΑ

7

21

33,33%

Πίνακας 16.1 : Συσχέτιση φύλου – λόγοι ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

22,58%
ΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
33,33%

Γράφηµα 16.1 : Συσχέτιση φύλου – λόγοι ανάπτυξης πράσινης επιχειρηµατικότητας

Σχετικά µε την άποψη ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα θα δηµιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας, φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο των ερωτηθέντων καθώς τα ποσοστά
µεταξύ ανδρών και γυναικών διαµορφώνονται στο 22,58% για τους άνδρες µε το
υπόλοιπο 77,42% να πιστεύει ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα δεν θα δηµιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας και στο 33,33% για τις γυναίκες µε το υπόλοιπο 66,67% να
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πιστεύει ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα δεν θα δηµιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας. Συνεπώς, οι γυναίκες φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο ότι η πράσινη
επιχειρηµατικότητα θα αυξήσει τις νέες θέσεις εργασίας ( 7 από 21 γυναίκες που
συµµετείχαν σε σχέση µε τους άνδρες που είναι 7 από 31).
Όσο αναφορά αυτούς που απάντησαν ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα θα
προσελκύσει πράσινες επενδύσεις, και εκεί φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο
καθώς η διαφορά, ναι µεν είναι πολύ µικρή αλλά σε σχέση µε το συνολικό αριθµό
που συµµετέχουν στην έρευνα έχει διαφορά. Συγκεκριµένα, το 9,68% των ανδρών
απάντησε ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις µε
το 90,32% να πιστεύει το αντίθετο σε σχέση µε το 9,52% των γυναικών που πιστεύει
ότι

η πράσινη επιχειρηµατικότητα θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις ενώ το

90,48% να πιστεύει το αντίθετο, άρα το ανδρικό φύλο φαίνεται να πιστεύει
περισσότερο ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις.

ΦΥΛΟ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝ∆ΡΑΣ

3

31

9,68%

ΓΥΝΑΙΚΑ

2

21

9,52%

Πίνακας 17.2 : Συσχέτιση φύλου – πράσινων επενδύσεων

9,52%

9,68%

ΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γράφηµα 16.2 : Συσχέτιση φύλου – πράσινων επενδύσεων
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Στη συνέχεια θα συγκρίνουµε την ηλικία των ερωτηθέντων µε την συγκεκριµένη
ερώτηση, ώστε να βρούµε αν και κατά πόσο η ηλικία επηρεάζει την άποψη τους.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

<30

2

6

33,33%

31-40

4

24

16,67%

41-50

7

19

36,84%

>51
1
3
33,33%
Πίνακας 18.3 : Συσχέτιση ηλικίας –δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

0,4
0,35

36,84%
33,33%

33,33%

0,3
0,25
Series1

0,2

Series2

16,67%
0,15
0,1
0,05
0
<30

31-40

41-50

>51

Γράφηµα 16.3 : Συσχέτιση ηλικίας –δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφηµα η ηλικία φαίνεται να επηρεάζει την άποψη
των ερωτηθέντων καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό εµφανίζεται στις ηλικίες 41-50. Το
µεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο θεωρεί ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα θα
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας είναι ηλικίας 41-50 µε ποσοστό 36,84% (7 από το
συνολικό δείγµα των 19 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) µε το υπόλοιπο 63,16% να
πιστεύει ότι δεν θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ακολουθεί η ηλικία των <30
µε ποσοστό 33,33% (4 από το συνολικό δείγµα των 24 που ανήκουν σε αυτή την
ηλικία) µε το υπόλοιπο 66,67% να πιστεύει ότι δεν θα δηµιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας και οι ηλικίες >51 µε ποσοστό 33,33% (1 από το συνολικό δείγµα των 3 που
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ανήκουν σε αυτή την ηλικία) µε το υπόλοιπο 66,67% να πιστεύει ότι δεν θα
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ τέλος ακολουθεί η ηλικία 31-40 µε ποσοστό
16,67% (4 από το συνολικό δείγµα των 24 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία), ενώ το
υπόλοιπο 83,33% να πιστεύει ότι δεν θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Όσο

αναφορά

αυτούς

που

απάντησαν

ότι

η

ανάπτυξη

της

πράσινης

επιχειρηµατικότητας θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις και εκεί φαίνεται να
επηρεάζεται η άποψη τους από την ηλικία τους καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό
εµφανίζεται στις ηλικίες <30.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

<30

1

6

16,67%

31-40

2

24

8,33%

41-50

2

19

10,53%

>51
0
3
Πίνακας 19.4 : Συσχέτιση ηλικίας – πράσινων επενδύσεων

0,18

0,00%

16,67%

0,16
0,14
0,12
10,53%
0,1

Series1

8,33%

Series2

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00%
0
<30

31-40

41-50

>51

Γράφηµα 16.4 : Συσχέτιση ηλικίας – πράσινων επενδύσεων

Σύµφωνα µε το παραπάνω γράφηµα, το µεγαλύτερο ποσοστό που πιστεύει ότι η
πράσινη επιχειρηµατικότητα θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις ανήκει στις

- 55- -

___________________Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
ηλικίες <30 µε ποσοστό 16,67% (1 από το συνολικό δείγµα των 6 που ανήκουν σε
αυτή την ηλικία) µε το υπόλοιπο 83,33% να πιστεύει ότι δε θα προσελκύσει πράσινες
επενδύσεις. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ηλικίες 41-50 µε ποσοστό 10,53% (2 από το
συνολικό δείγµα των 19 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) µε το υπόλοιπο 89,47% να
πιστεύει ότι δε θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις, ενώ ακολουθεί η ηλικία 31-40
µε ποσοστό 8,33% (2 από το συνολικό δείγµα των 24 που ανήκει σε αυτή την ηλικία)
µε το υπόλοιπο 91,67% να πιστεύει ότι δε θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις.

Τέλος, ακολουθεί η σύγκριση µε το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων.
Συγκεκριµένα:
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α' ΒΑΘΜΙΑ

0

0

0,00%

Β' ΒΑΘΜΙΑ

6

30

20,00%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

8

22

36,36%

Πίνακας 20.5 : Συσχέτιση εκπαίδευσης - δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

0,4

36,36%

0,35
0,3
0,25
20,00%

Series1

0,2

Series2

0,15
0,1
0,05
0,00%
0
Α' ΒΑΘΜΙΑ

Β' ΒΑΘΜΙΑ

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

Γράφηµα 16.5 : Συσχέτιση εκπαίδευσης - δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

Σύµφωνα µε το γράφηµα το µορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει την άποψη
των ερωτηθέντων για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης µε την ανάπτυξη της
πράσινης επιχειρηµατικότητας καθώς όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο
αυξάνονται τα ποσοστά. Συγκεκριµένα, το 36,36% (8 από το συνολικό δείγµα των 22
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που ανήκει σε αυτή την κατηγορία εκπαίδευσης) που πιστεύει ότι θα δηµιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το υπόλοιπο 63,64% που
ανήκει σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης να πιστεύει ότι δεν θα δηµιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας, ενώ το 20,00% (6 από το συνολικό δείγµα των 30 που ανήκει σε
αυτή την κατηγορία εκπαίδευσης) είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε το υπόλοιπο
80,00% που ανήκει σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης να πιστεύει ότι δεν θα
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Τα ίδια σχεδόν αποτελέσµατα φαίνεται να υπάρχουν και µε όσους πιστεύουν ότι η
πράσινη επιχειρηµατικότητα θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις. Συγκεκριµένα :
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α' ΒΑΘΜΙΑ

0

0

0,00%

Β' ΒΑΘΜΙΑ

2

30

40,00%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

3

22

60,00%

Πίνακας 21.6 : Συσχέτιση εκπαίδευσης – πράσινων επενδύσεων

0,16
13,64%

0,14
0,12
0,1

Series1

0,08

6,67%

Series2

0,06
0,04
0,02
0,00%
0
Α' ΒΑΘΜΙΑ

Β' ΒΑΘΜΙΑ

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

Γράφηµα 16.6 : Συσχέτιση εκπαίδευσης – πράσινων επενδύσεων

Όπως παρατηρούµε και στο γράφηµα, το µορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την άποψη
των ερωτηθέντων. Όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο αυξάνονται και τα ποσοστά
των ατόµων τα οποία πιστεύουν ότι η ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας θα
προσελκύσει πράσινες επενδύσεις. Συγκεκριµένα, το 13,64% (3 από το συνολικό
δείγµα των 22 που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εκπαίδευσης) που πιστεύουν ότι η
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πράσινη επιχειρηµατικότητα θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις είναι τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µε το υπόλοιπο 86,36% που ανήκει σε αυτή την κατηγορία εκπαίδευσης
να πιστεύει ότι δεν θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις, και το υπόλοιπο 6,67% (2
από το συνολικό δείγµα των 30 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης)
είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε το υπόλοιπο 93,33% που ανήκει σε αυτή την
κατηγορία εκπαίδευσης να πιστεύει ότι δεν θα προσελκύσει πράσινες επενδύσεις.
Γ3 Υπάρχει ζήτηση στην Ελληνική αγορά για προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται η
πράσινη επιχειρηµατικότητα;
Οι επιχειρήσεις οι οποίες συµµετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι δεν υπάρχει ζήτηση
για πράσινη επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα κατά 82,69%, ενώ µόνο το 17,31%
πιστεύει πως υπάρχει. Αυτό κυρίως οφείλετε στην έλλειψη γνώσης καθώς πολύ λίγοι
ήταν αυτοί οι οποίοι γνώριζαν για την πράσινη επιχειρηµατικότητα.

ΖΗΤΗΣΗ ΠΕ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

9

17,31%

ΟΧΙ

43

82,69%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 22:

Ζήτηση για πράσινα προϊόντα

17,31%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

82,69%

Γράφηµα 17 : Ζήτηση για πράσινα προϊόντα
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Ακολουθεί η σύγκριση µε το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου, ώστε να δούµε τι
επηρεάζει την άποψη των ερωτηθέντων για τη ζήτηση των προϊόντων στα οποία
εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα. Πρώτα θα συγκρίνουµε το φύλο µε τη
ζήτηση. Αναλυτικότερα :

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝ∆ΡΑΣ

4

31

12,90%

ΓΥΝΑΙΚΑ

5

21

23,81%

Πίνακας 23.1 : Συσχέτιση φύλου – ζήτησης πράσινων προϊόντων

12,90%

ΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

23,81%

Γράφηµα 17.1 : Συσχέτιση φύλου – ζήτησης πράσινων προϊόντων

Από ότι βλέπουµε το φύλο γενικά επηρεάζει την άποψη των ερωτηθέντων τόσο σε
αυτή όσο και στις προηγούµενες ερωτήσεις. Το ποσοστό των γυναικών το οποίο
πιστεύει ότι υπάρχει ζήτηση στα προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη
επιχειρηµατικότητα ανέρχεται στο 23,81% (5 από το συνολικό δείγµα των 21 που
ανήκουν σε αυτό το φύλο) µε το υπόλοιπο 76,19% να πιστεύει ότι δεν υπάρχει
ζήτηση για πράσινα προϊόντα, σε αντίθεση µε των ανδρών που είναι 12,90% (4 από
το συνολικό δείγµα των 31 που ανήκουν σε αυτό το φύλο) µε το υπόλοιπο 87,10% να
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πιστεύει ότι δεν υπάρχει ζήτηση στα προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη
επιχειρηµατικότητα.
Συνεχίζοντας, θα συγκρίνουµε κατά πόσο η άποψη για την ζήτηση των προϊόντων
στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα επηρεάζεται από την ηλικία
των ερωτηθέντων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ

<30

1

6

16,67%

31-40

2

24

8,33%

41-50

6

19

31,58%

>51
0
3
Πίνακας 24.2 : Συσχέτιση ηλικίας - ζήτησης πράσινων προϊόντων

0,00%

0,35
31,58%
0,3

0,25

0,2

Series1

16,67%

Series2

0,15

0,1

8,33%

0,05
0,00%
0
<30

31-40

41-50

>51

Γράφηµα 17.2 : Συσχέτιση ηλικίας - ζήτησης πράσινων προϊόντων

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του παραπάνω γραφήµατος η ηλικία παίζει σηµαντικό
ρόλο στη διαµόρφωση της άποψης για τα προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη
επιχειρηµατικότητα. Αυτό παρατηρείται από τις διαφορές των ποσοστών µεταξύ των
ηλικιών. Όπως και στις προηγούµενες ερωτήσεις, το µεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται
να σηµειώνεται στις ηλικίες 41-50 µε ποσοστό 31,58% (6 από το συνολικό δείγµα
των 19 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) µε το υπόλοιπο 68,42% να πιστεύουν ότι
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δεν υπάρχει ζήτηση για πράσινα προϊόντα, στη συνέχεια στις ηλικίες <30 µε ποσοστό
16,67% (1 από το συνολικό δείγµα των 6 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) µε το
υπόλοιπο 83,33% να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ζήτηση για πράσινα προϊόντα και
τέλος στις ηλικίες µικρότερες 31-40 µε ποσοστό 8,33% (2 από το συνολικό δείγµα
των 24 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) µε το υπόλοιπο 91,67% να πιστεύουν ότι
δεν υπάρχει ζήτηση για πράσινα προϊόντα.
Τέλος, ακολουθεί η σύγκριση µε το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Όπως
βλέπουµε και στον πίνακα το µορφωτικό επίπεδο επηρεάζει σηµαντικά τη γνώµη των
ερωτηθέντων. Αναλυτικότερα :
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α' ΒΑΘΜΙΑ

0

0

0,00%

Β' ΒΑΘΜΙΑ

3

30

10,00%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

6

22

27,27%

Πίνακας 25.3 : Συσχέτιση εκπαίδευσης - ζήτησης πράσινων προϊόντων

0,3

27,27%

0,25

0,2
Series1

0,15

Series2
10,00%

0,1

0,05
0,00%
0
Α' ΒΑΘΜΙΑ

Β' ΒΑΘΜΙΑ

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

Γράφηµα 17.3 : Συσχέτιση εκπαίδευσης - ζήτησης πράσινων προϊόντων

Όπως φαίνεται και στο γράφηµα όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο των
ερωτηθέντων αυξάνεται και το ποσοστό των ατόµων το οποίο πιστεύει ότι υπάρχει
ζήτηση των πράσινων προϊόντων. Συγκεκριµένα, το 27,27% (6 από το συνολικό
δείγµα των 22 που ανήκει σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης) που πιστεύει στη
ζήτηση αυτή είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ενώ το υπόλοιπο 72,73% που ανήκει σε
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αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης δεν πιστεύει ότι υπάρχει ζήτηση πράσινων
προϊόντων, σε αντίθεση µε το 10,00% (3 από το συνολικό δείγµα των 30 που ανήκει
σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης) είναι δευτεροβάθµιας ενώ το υπόλοιπο 90,00%
που ανήκει σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης δεν πιστεύει ότι υπάρχει ζήτηση
πράσινων προϊόντων. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το µορφωτικό επίπεδο
έχει άµεση σχέση µε την άποψη των ατόµων.
Γ4 Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν «πράσινη κουλτούρα»;
∆υστυχώς, στην ερώτηση για το αν οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πράσινη
κουλτούρα, το µεγαλύτερο ποσοστό (69,23%) απάντησε πως δεν έχει. Για να
µπορέσουν να αναπτυχθούν πλήρως η πράσινη επιχειρηµατικότητα και να
εκµεταλλευτούν ευκαιρίες θα πρέπει να εντάξουµε πρώτα στον τρόπο σκέψης µας ως
καταναλωτές την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορεί οι σηµερινές συνθήκες,
οικονοµικές κυρίως, να µην ευνοούν την ανάπτυξη αυτή, αλλά θα πρέπει να
αρχίσουµε να σκεφτόµαστε αλλά και να ζούµε πράσινα.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

16

30,77%

ΌΧΙ

36

69,23%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 26: Πράσινη κουλτούρα καταναλωτών

30,77%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

69,23%

Γράφηµα 18 : Πράσινη κουλτούρα καταναλωτών
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Θέλοντας να βρούµε τι επηρεάζει τη γνώµη των ατόµων που απάντησαν τα
ερωτηµατολόγια σχετικά µε το αν οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πράσινη
κουλτούρα προχωράµε στη σύγκριση µε το πρώτο µέρος των ερωτηµατολογίων.
Αρχικά θα συγκρίνουµε µε το φύλο των ερωτηθέντων. Συγκεκριµένα :

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟ

ΝΑΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝ∆ΡΑΣ

9

31

29,03%

ΓΥΝΑΙΚΑ

7

21

33,33%

Πίνακας 27.1 : Συσχέτιση φύλου - πράσινης κουλτούρας καταναλωτών

29,03%
33,33%

ΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γράφηµα 18.1 : Συσχέτιση φύλου - πράσινης κουλτούρας καταναλωτών

Σύµφωνα µε το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι τα ποσοστά µεταξύ των
ανδρών και των γυναικών οι οποίοι πιστεύουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν
πράσινη κουλτούρα δεν έχουν µεγάλη διαφορά. Το ποσοστό των ανδρών φτάνει το
29,03% (9 από το συνολικό δείγµα των 31), ενώ το υπόλοιπο 70,97% των ανδρών δεν
πιστεύουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πράσινη κουλτούρα σε αντίθεση µε των
γυναικών που είναι 33,33% (7 από το συνολικό δείγµα των 21) ενώ το υπόλοιπο
66,67% των γυναικών δεν πιστεύουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πράσινη
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κουλτούρα. Αν κρίνουµε όµως το συνολικό αριθµό που συµµετέχουν στην έρευνα οι
γυναίκες φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν
πράσινη κουλτούρα από τους άνδρες. Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το
φύλο επηρεάζει την άποψη των ατόµων σχετικά µε την πράσινη κουλτούρα.
Στη συνέχεια, θα συγκρίνουµε την ηλικία των ατόµων που απάντησαν στα
ερωτηµατολόγια για να δούµε κατά πόσο επηρεάζει την άποψη τους.
ΗΛΙΚΙΑ
<30
31-40
41-50
>51

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ
1
6
7
2

ΠΟΣΟΣΤΑ

6
24
19
3

16,67%
25,00%
36,84%
66,67%

Πίνακας 28.2 : Συσχέτιση ηλικίας - πράσινης κουλτούρας καταναλωτών

66,67%

0,7

0,6

0,5

36,84%

0,4

Series1
Series2
0,3

0,2

25,00%
16,67%

0,1

0
<30

31-40

41-50

>51

Γράφηµα 18.2 : Συσχέτιση ηλικίας - πράσινης κουλτούρας καταναλωτών

Άµεσα φαίνεται να επηρεάζει η ηλικία τα ποσοστά των ατόµων που απάντησαν ότι οι
Έλληνες καταναλωτές έχουν πράσινη κουλτούρα. Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο
ποσοστό κυµαίνεται στις ηλικίες µεγαλύτερες των 51 ετών µε ποσοστό 66,67% (2
από το συνολικό δείγµα των 3 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία), ενώ το υπόλοιπο
33,33% πιστεύει ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν πράσινη κουλτούρα. Στη
συνέχεια βρίσκονται οι ηλικίες 41-50 µε ποσοστό 36,84% (7 από το συνολικό δείγµα
των 19 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) ενώ το υπόλοιπο 63,16% πιστεύει ότι οι
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Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν πράσινη κουλτούρα. Ακολουθούν οι ηλικίες 31-40
µε ποσοστό 25,00% (6 από το συνολικό δείγµα των 24 που ανήκουν σε αυτή την
ηλικία) ενώ το υπόλοιπο 75,00% πιστεύει ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν
πράσινη κουλτούρα. Και τέλος οι ηλικίες <30 µε ποσοστό 16,67% (1 από το
συνολικό δείγµα των 6 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) ενώ το υπόλοιπο 83,33%
πιστεύει ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν πράσινη κουλτούρα.
Τέλος, θα συγκρίνουµε κατά πόσο το µορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την άποψη για
την πράσινη κουλτούρα των καταναλωτών. Συγκεκριµένα:
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α' ΒΑΘΜΙΑ

0

0

0,00%

Β' ΒΑΘΜΙΑ

6

30

20,00%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

10

22

47,62%

Πίνακας 29.3 : Συσχέτιση εκπαίδευσης – πράσινης κουλτούρας καταναλωτών

47,62%

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3

Series1

0,25

Series2

20,00%
0,2
0,15
0,1
0,05
0,00%
0
Α' ΒΑΘΜΙΑ

Β' ΒΑΘΜΙΑ

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

Γράφηµα 18.3 : Συσχέτιση εκπαίδευσης – πράσινης κουλτούρας καταναλωτών

Συγκρίνοντας το µορφωτικό επίπεδο των ατόµων µε την άποψη για το αν οι Έλληνες
καταναλωτές έχουν πράσινη κουλτούρα παρατηρούµε πόσο άµεσος είναι ο
επηρεασµός από το µορφωτικό επίπεδο. Όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο
αυξάνεται και το ποσοστό των ατόµων που πιστεύουν ότι οι Έλληνες έχουν πράσινη
κουλτούρα.

Οι περισσότεροι που έχουν την άποψη αυτοί είναι τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης µε ποσοστό 47,62% (10 από το συνολικό δείγµα των 22) ενώ το
υπόλοιπο 52,38% που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης πιστεύουν ότι οι
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Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν πράσινη κουλτούρα και ακολουθούν όσοι είναι
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ποσοστό 20,00% (6 από το συνολικό δείγµα των 30)
ενώ το υπόλοιπο 80,00% που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης πιστεύουν
ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν πράσινη κουλτούρα.
Γ5 Υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην Ελληνική αγορά στα οποία εφαρµόζεται η
πράσινη επιχειρηµατικότητα;
Αξιοσηµείωτο είναι ότι όλοι οι ερωτώµενοι σχεδόν (96,15%) θεωρούν ότι δεν
υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην Ελληνική αγορά στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη
επιχειρηµατικότητα. Αυτό είναι λογικό, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να
αναπτύσσεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα. Παρατηρούµε όµως όλο και πιο συχνά
και κυρίως από µεγάλες επιχειρήσεις να στρέφονται προς τον πράσινο τρόπο
λειτουργίας. Αυτό θα δώσει σιγά σιγά το έναυσµα και σε µικρότερες επιχειρήσεις να
στραφούν προς αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

2

3,85%

ΟΧΙ

50

96,15%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 30:

Εφαρµογή πράσινης επιχειρηµατικότητας

3,85%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

96,15%

Γράφηµα 19 : Εφαρµογή πράσινης επιχειρηµατικότητας

- 66- -

___________________Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
Θέλοντας να δούµε τι είναι αυτό που επηρεάζει την άποψη των ερωτηθέντων θα
συγκρίνουµε τη συγκεκριµένη ερώτηση µε το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου.
Λόγω του ότι είναι πολύ µικρό το ποσοστό (3,85%) που απάντησε ότι υπάρχουν
αρκετά προϊόντα στην Ελλάδα στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα
δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για τα αποτελέσµατα. Ξεκινώντας θα συγκρίνουµε
µε το φύλο των ατόµων που απάντησαν. Συγκεκριµένα :

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΛΟ

ΝΑΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝ∆ΡΑΣ

0

31

0,00%

ΓΥΝΑΙΚΑ

2

21

9,52%

Πίνακας 31.1: Συσχέτιση φύλου - εφαρµογής πράσινης επιχειρηµατικότητας

9,52%

10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%

Series1

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
0,00%
ΑΝ∆ΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Γράφηµα 19.1 : Συσχέτιση φύλου - εφαρµογής πράσινης επιχειρηµατικότητας

Στη συγκεκριµένη ερώτηση το φύλο φαίνεται να επηρεάζει την άποψη για το αν
υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην ελληνική αγορά στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη
επιχειρηµατικότητα, καθώς όλα τα άτοµα που απάντησαν θετικά ήταν γυναίκες µε
ποσοστό 9,52% (2 από το συνολικό δείγµα των 21 που ανήκουν σε αυτό το φύλο)
ενώ το υπόλοιπο 90,48% των γυναικών πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά προϊόντα
στην ελληνική αγορά στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα.
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Συνεχίζοντας θα γίνει σύγκριση µε την ηλικία των ατόµων. Για τη συγκεκριµένη
ερώτηση είναι πιο δύσκολο να ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα, λόγω του µικρού
ποσοστού που απάντησε θετικά στην ερώτηση.
ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ

<30

1

6

16,67%

31-40

0

24

0,00%

41-50

1

19

5,26%

>51
0
3
0,00%
Πίνακας 32.2: Συσχέτιση ηλικίας - εφαρµογής πράσινης επιχειρηµατικότητας

0,18

16,67%

0,16
0,14
0,12
0,1

Series1

0,08

Series2
5,26%

0,06
0,04
0,02
0,00%

0,00%

0
<30

31-40

41-50

>51

Γράφηµα 19.2 : Συσχέτιση ηλικίας - εφαρµογής πράσινης επιχειρηµατικότητας

Όπως φαίνεται και στο γράφηµα οι ηλικίες που τείνουν να πιστεύουν ότι υπάρχουν
αρκετά προϊόντα στην ελληνική αγορά στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη
επιχειρηµατικότητα είναι κυρίως οι νεαρές ηλικίες (<30) κατά ποσοστό 16,67% (1
από το συνολικό δείγµα των 6 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) ενώ το υπόλοιπο
83,33% των ατόµων που είναι <30 ετών πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά
προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα

και έπειτα

ακολουθούν οι ηλικίες µεταξύ 41 µε 50 ετών κατά ποσοστό 5,26% (1 από το
συνολικό δείγµα των 3 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) ενώ το υπόλοιπο 94,74%
των ατόµων που ανήκουν σε αυτή την ηλικία δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν αρκετά
προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα. Βέβαια, θα ήµασταν
πιο σίγουροι αν ισχύει κάτι τέτοιο αν το δείγµα ήταν µεγαλύτερο.
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Τέλος, θα συγκρίνουµε το µορφωτικό επίπεδο µε τη συγκεκριµένη ερώτηση.
Αναλυτικότερα :
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α' ΒΑΘΜΙΑ

0

0

0,00%

Β' ΒΑΘΜΙΑ

0

30

0,00%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

2

22

9,09%

Πίνακας 33.3: Συσχέτιση εκπαίδευσης - εφαρµογής πράσινης επιχειρηµατικότητας

0,1

9,09%

0,09
0,08
0,07
0,06
Series1

0,05

Series2

0,04
0,03
0,02
0,01
0,00%

0,00%

0
Α' ΒΑΘΜΙΑ

Β' ΒΑΘΜΙΑ

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

Γράφηµα 19.3 : Συσχέτιση εκπαίδευσης - εφαρµογής πράσινης επιχειρηµατικότητας

Άµεσα φαίνεται να επηρεάζει το µορφωτικό επίπεδο την άποψη των ερωτηθέντων για
το αν υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην ελληνική αγορά στα οποία εφαρµόζεται η
πράσινη επιχειρηµατικότητα, καθώς τα άτοµα που απάντησαν σε αυτή την ερώτηση
ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε ποσοστό 9,09%

(2 από το συνολικό

δείγµα των 22 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης) ενώ το υπόλοιπο
90,91% που ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση φαίνεται να µην πιστεύουν ότι
υπάρχουν αρκετά προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα. .
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Γ6 Οι τιµές των προϊόντων όπου παράγονται µε πράσινη επιχειρηµατικότητα
είναι υψηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα ;
Οι τιµές των προϊόντων όπου παράγονται µε πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι
υψηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα σύµφωνα µε το 51,92% ενώ είναι
στα ίδια επίπεδα µε τα συµβατικά θεωρεί το 48,08 %. Από αυτή την ερώτηση
αντιλαµβανόµαστε την έλλειψη γνώσης την πράσινη επιχειρηµατικότητα. Με την
εφαρµογή της πράσινης επιχειρηµατικότητας µια επιχείρηση µπορεί να αποκτήσει
µεγάλο πλεονέκτηµα και να ανταγωνιστεί περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγοράς.
Με τη µείωση των λειτουργικών εξόδων µπορεί να επιτευχθεί και η µείωση στη τιµή
των προϊόντων / υπηρεσιών που προσφέρει η κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι κάτι που
θα αυξήσει τη ζήτηση του συγκεκριµένου προϊόντος / υπηρεσίας.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΝΑΙ

27

51,92%

ΟΧΙ

25

48,08%

ΣΥΝΟΛΟ

52

100,00%

Πίνακας 34: Τιµές προϊόντων µε πράσινη επιχειρηµατικότητα

ΝΑΙ

48,08%
51,92%

ΌΧΙ

Γράφηµα 20: Τιµές προϊόντων µε πράσινη επιχειρηµατικότητα
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Συνεχίζοντας, θα συγκρίνουµε το πρώτο µέρος των ερωτηµατολογίων µε τη
συγκεκριµένη ερώτηση για να δούµε τι επηρεάζει την άποψη των ερωτηθέντων
σχετικά µε το αν οι τιµές των προϊόντων όπου παράγονται µε πράσινη
επιχειρηµατικότητα είναι υψηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα. Αρχικά
θα συγκρίνουµε µε το φύλο των συµµετεχόντων στην έρευνα. Αναλυτικότερα :

ΦΥΛΟ

ΝΑΙ

ΑΝ∆ΡΑΣ

19

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

31

61,29%

ΓΥΝΑΙΚΑ
8
21
38,10%
Πίνακας 35.1: Συσχέτιση φύλου – τιµές προϊόντων µε πράσινη επιχειρηµατικότητα

70,00%
61,29%
60,00%
50,00%
38,10%

40,00%

ΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ΑΝ∆ΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Γράφηµα 20.1 : Συσχέτιση φύλου – τιµές προϊόντων µε πράσινη επιχειρηµατικότητα

Παρατηρούµε ότι το φύλο επηρεάζει σηµαντικά την συγκεκριµένη άποψη καθώς το
µεγαλύτερο ποσοστό που συµµετέχει στην έρευνα αποτελείται κατά 61,29% από
άνδρες (19 από το συνολικό δείγµα των 31 που ανήκουν σε αυτό το φύλο) ενώ το
υπόλοιπο 38,71% των ανδρών πιστεύουν ότι οι τιµές των προϊόντων που παράγονται
µε πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι χαµηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά.
Ακολουθούν οι γυναίκες µε ποσοστό 38,10% (8 από το συνολικό δείγµα των 21 που
ανήκουν σε αυτό το φύλο) ενώ το υπόλοιπο 61,90% των γυναικών πιστεύουν ότι οι
τιµές των προϊόντων που παράγονται µε πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι
χαµηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά. Αυτό βέβαια δείχνει ότι οι γυναίκες είναι
περισσότερο ενηµερωµένες σε σχέση µε τους άνδρες καθώς, όπως αναφέραµε και
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παραπάνω, οι τιµές των προϊόντων που παράγονται µε πράσινη επιχειρηµατικότητα
δεν είναι υψηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα.

Στη συνέχεια θα συγκρίνουµε τη συγκεκριµένη ερώτηση µε την ηλικία όσων
συµµετείχαν στην έρευνα για να δούµε αν η ηλικία επηρεάζει την άποψη τους για τις
τιµές των προϊόντων. Αναλυτικότερα :

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΑ

<30

3

6

50,00%

31-40

16

24

66,67%

41-50

6

19

31,58%

>51
2
3
66,67%
Πίνακας 36.2: Συσχέτιση ηλικίας – τιµές προϊόντων µε πράσινη επιχειρηµατικότητα

66,67%

0,7

66,67%

0,6
50,00%
0,5
0,4

Series1

31,58%

Series2

0,3
0,2
0,1
0
<30

31-40

41-50

>51

Γράφηµα 20.2 : Συσχέτιση ηλικίας – τιµές προϊόντων µε πράσινη επιχειρηµατικότητα

Όπως παρατηρούµε και στο γράφηµα η ηλικία φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο
στη διαµόρφωση της άποψης των ατόµων σχετικά µε τις τιµές των πράσινων
προϊόντων. Το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στις ηλικίες µεταξύ 31- 40 ετών
µε ποσοστό 66,67% (16 από το συνολικό δείγµα των 24 που ανήκουν σε αυτή την
ηλικία) ενώ το υπόλοιπο 33,33% πιστεύουν ότι οι τιµές των προϊόντων που
παράγονται µε πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι χαµηλότερες από τα αντίστοιχα
συµβατικά και οι ηλικίες >51 µε ποσοστό 66,67% (2 από το συνολικό δείγµα των 3
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που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) ενώ το υπόλοιπο 33,33% πιστεύουν ότι οι τιµές των
προϊόντων που παράγονται µε πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι χαµηλότερες από τα
αντίστοιχα συµβατικά. Ακολουθούν οι ηλικίες <30 ετών µε ποσοστό 50,00% (3 από
το συνολικό δείγµα των 6 που ανήκουν σε αυτή την ηλικία) ενώ το υπόλοιπο 50,00%
πιστεύουν

ότι

οι

τιµές

των

προϊόντων

που

παράγονται

µε

πράσινη

επιχειρηµατικότητα είναι χαµηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά και τέλος οι
ηλικίες 41-50 ετών µε ποσοστό 31,58% (6 από το συνολικό δείγµα των 19 που
ανήκουν σε αυτή την ηλικία) ενώ το υπόλοιπο 68,42% πιστεύουν ότι οι τιµές των
προϊόντων που παράγονται µε πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι χαµηλότερες από τα
αντίστοιχα συµβατικά.
Τέλος, θα συγκρίνουµε το µορφωτικό επίπεδο µε την ερώτηση για να δούµε αν και
κατά πόσο η εκπαίδευση επηρεάζει την άποψή τους για τις τιµές των πράσινων
προϊόντων. Αναλυτικότερα :
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Α' ΒΑΘΜΙΑ

0

0

0,00%

Β' ΒΑΘΜΙΑ

18

30

60,00%

Γ' ΒΑΘΜΙΑ
9
22
40,91%
Πίνακας 37.3 : Συσχέτιση εκπαίδευσης – τιµές προϊόντων µε πράσινη επιχειρηµατικότητα

0,7
60,00%
0,6
0,5
40,91%
Series1

0,4

Series2
0,3

Series3

0,2
0,1
0,00%
0
Α' ΒΑΘΜΙΑ

Β' ΒΑΘΜΙΑ

Γ' ΒΑΘΜΙΑ

Γράφηµα 20.3 : Συσχέτιση εκπαίδευσης – τιµές προϊόντων µε πράσινη επιχειρηµατικότητα
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Όπως φαίνεται και στο γράφηµα το µορφωτικό επίπεδο επηρεάζει την άποψη των
ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα καθώς όσο αυξάνεται το µορφωτικό επίπεδο
µειώνεται το ποσοστό των ατόµων που πιστεύουν ότι οι τιµές των πράσινων
προϊόντων είναι υψηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα. Συγκεκριµένα,
το 60,00% (18 από το συνολικό δείγµα των 30 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία
εκπαίδευσης) που πιστεύουν ότι οι τιµές είναι υψηλότερες είναι δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, ενώ το υπόλοιπο 40,00% που ανήκει στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
πιστεύει ότι οι τιµές είναι χαµηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα και
ακολουθούν µε ποσοστό 40,91% (9 από το συνολικό δείγµα των 22 που ανήκουν σε
αυτή τη κατηγορία εκπαίδευσης)

τα άτοµα που ανήκουν στη

τριτοβάθµια

εκπαίδευση, ενώ το υπόλοιπο 59,09% των ατόµων που ανήκουν στη τριτοβάθµια
εκπαίδευση πιστεύουν ότι οι τιµές είναι χαµηλότερες απο τα αντίστοιχα συµβατικά
προϊόντα.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι µια νέα αναδυόµενη εναλλακτική µορφή
οικονοµικής δραστηριότητας η οποία προσπαθεί να εντάξει την προστασία του
περιβάλλοντος στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Θέλοντας να αξιολογήσουµε την πράσινη επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα
δηµιουργήσαµε ερωτηµατολόγια, τα οποία αποτελούνται από τρία µέρη ώστε να
δούµε τι επηρεάζει τον κόσµο στην υιοθέτηση πράσινων δράσεων (φύλο,
εκπαίδευση,

ηλικία),

κατά

πόσο

οι

εταιρείες

εφαρµόζουν

την

πράσινη

επιχειρηµατικότητα και τέλος κατά πόσο τα άτοµα γνωρίζουν την πράσινη
επιχειρηµατικότητα.. Στην έρευνα συµµετείχαν 52 άτοµα, από αυτά τα 31 ήταν
άνδρες και τα υπόλοιπα 21 γυναίκες. Τα περισσότερα άτοµα ήταν ηλικίας 31 µε 40
ετών και οι περισσότεροι ανήκουν στην κατηγορία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Από την έρευνα σε επιχειρήσεις µε τη µορφή ερωτηµατολογίων εξήχθησαν τα εξής
συµπεράσµατα . Αναφορικά µε την αξιολόγηση της πράσινης επιχειρηµατικότητάς
τους, προέκυψε ότι πράγµατι οι εταιρείες έχουν αναπτύξει πράσινη κουλτούρα καθώς
εξοικονοµούν ενέργεια, έχουν µειώσει τα απόβλητά τους και πραγµατοποιούν
ανακύκλωση,

εξοικονοµούν νερό και έχουν

πράσινες προµήθειες. Όµως, δεν

ακολουθούν σύστηµα µε πράσινες µεταφορές. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της
συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων από τις επιχειρήσεις παρατηρήθηκε ότι οι
συµµετέχοντες δεν γνώριζαν για την πράσινη επιχειρηµατικότητα. Ο λόγος που
κυρίως έκαναν αυτές τις αλλαγές ήταν για να µειώσουν το λειτουργικό κόστος της
επιχείρησής τους ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα ώστε να
επιβιώσουν.
Αναφορικά µε την

αξιολόγηση της πράσινης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

προέκυψε ότι διατηρούν µια αρνητική στάση καθώς θεωρούν ότι οι

σηµερινές

συνθήκες (οικονοµικές κ.λπ) δεν συνάδουν για την ανάπτυξη της πράσινης
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Βλέποντας ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που
ανήκουν στον ίδιο κλάδο κλείνουν και συγκρίνοντας και µε τα προβλήµατα που οι
ίδιοι αντιµετωπίζουν δεν αποκτούν θετικότερη στάση απέναντι στην αλλαγή τρόπου
λειτουργίας

της

επιχείρησής

τους.

Επειδή

το

συγκεκριµένο

µέρος

των

ερωτηµατολογίων βασίζεται σε απόψεις όσων συµµετείχαν στη έρευνα, θέλαµε να
βρούµε τι είναι αυτό που επηρεάζει την άποψη τους. Για αυτό το λόγο συγκρίναµε µε
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το πρώτο µέρος των ερωτηµατολογίων στα οποία εµφανίζεται το φύλο, η ηλικία και
το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα άµεσα
επηρεάζουν την άποψή τους το φύλο, καθώς φαίνεται ότι το γυναικείο φύλο είναι πιο
θετικό απέναντι στην πράσινη επιχειρηµατικότητα, η ηλικία των ερωτηθέντων, καθώς
το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται σε ηλικίες µεταξύ 31 µε 40 ετών, και το
µορφωτικό επίπεδο, καθώς όσο ανεβαίνει το µορφωτικό επίπεδο µεγαλώνει και το
ποσοστό των ατόµων που πιστεύουν ότι οι σηµερινές συνθήκες συνάδουν για την
ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Ο λόγος που πιστεύουν στην ανάπτυξη
αυτή, σύµφωνα µε τις απαντήσεις που λάβαµε, βασίζεται στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Παρατηρούµε ότι και πάλι η άποψη αυτή επηρεάζεται από το φύλο,
καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν οι γυναίκες, η ηλικία, καθώς το
µεγαλύτερο ποσοστό είναι ηλικίας 41 µε 50 ετών, και τέλος το µορφωτικό επίπεδο,
καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό είναι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, θεωρούν
ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν πράσινη κουλτούρα και δεν πιστεύουν ότι
υπάρχει ζήτηση στην Ελληνική αγορά για προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται η
πράσινη επιχειρηµατικότητα. Το ότι πιστεύουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν
έχουν πράσινη κουλτούρα επηρεάζει σηµαντικά την γνώµη τους για την πράσινη
επιχειρηµατικότητα από τη στιγµή που θεωρούν ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Για
παράδειγµα, θεωρούν ότι µε την αλλαγή των πρώτων υλών οι καταναλωτές µπορεί να
στραφούν σε άλλα προϊόντα και να µειωθεί ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής τους.
Η άποψη ότι δεν υπάρχει ζήτηση στα πράσινα προϊόντα επηρεάζεται , σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων από το φύλο καθώς οι γυναίκες φαίνεται να
πιστεύουν περισσότερο ότι υπάρχει ζήτηση, από την ηλικία, καθώς το µεγαλύτερο
ποσοστό συγκεντρώνεται στις ηλικίες 41 µε 50 ετών και τέλος από το µορφωτικό
επίπεδο των ερωτηθέντων καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στα άτοµα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Σχετικά µε την άποψη, για το αν έχουν οι Έλληνες
καταναλωτές έχουν πράσινη κουλτούρα ίδιος φαίνεται να είναι ο επηρεασµός καθώς
τα µεγαλύτερα ποσοστά φαίνεται να συγκεντρώνονται στις γυναίκες και στα άτοµα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η διαφορά υπάρχει στην ηλικία των ατόµων καθώς τα
µεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στα άτοµα µεγαλύτερα των 51 ετών. Επίσης,
όλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην Ελληνική αγορά στα οποία
εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα.

Το ότι δεν γνώριζαν την πράσινη

επιχειρηµατικότητα είναι λογικό να τους οδηγεί και στο συµπέρασµα ότι δεν
υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις που να υιοθετούν τον τρόπο λειτουργίας και
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παραγωγής αυτών. Και πάλι φαίνεται ότι σηµαντικό ρόλο παίζουν το φύλο, το
µορφωτικό επίπεδο και η ηλικία των ερωτηθέντων καθώς τα µεγαλύτερα ποσοστά
συγκεντρώνονται στις γυναίκες, στα άτοµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στις
ηλικίες µικρότερες των 30 ετών. Τέλος, θεωρούν ότι µε την εφαρµογή της πράσινης
επιχειρηµατικότητας θα αυξηθούν οι τιµές των προϊόντων τα οποία θα γίνουν µη
ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα άλλα συµβατικά προϊόντα των οποίων οι τιµές θα
είναι χαµηλότερες. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ισχύει, από τη στιγµή που µπορεί να δοθεί
η ευκαιρία στην επιχείρηση να µειώσει τις τιµές και να αποκτήσει πλεονέκτηµα
απέναντι στον ανταγωνισµό µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Τα κριτήρια που
επηρεάζουν την άποψη αυτή είναι το φύλο, το µορφωτικό επίπεδο και η ηλικία των
ατόµων που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια καθώς τα µεγαλύτερα ποσοστά
συγκεντρώνονται στους άνδρες, στα άτοµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στις
ηλικίες µεταξύ 31 µε 40 ετών και µεγαλύτερων των 51 ετών.
Συνοψίζοντας,

επικρατεί

µια

αρνητική

στάση

απέναντι

στην

πράσινη

επιχειρηµατικότητα που κυρίως οφείλεται στην έλλειψη γνώσης. Τα άτοµα που
τείνουν να είναι πιο θετικά απέναντι στην πράσινη επιχειρηµατικότητα, σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων, όσον αφορά το φύλο είναι οι γυναίκες όσον
αφορά την ηλικία είναι οι ηλικίες µικρότερες των 30 ετών και τέλος, όσον αφορά το
µορφωτικό επίπεδο είναι τα άτοµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το δείγµα των επιχειρήσεων που απάντησαν στα
ερωτηµατολόγια δεν είναι αντιπροσωπευτικό για όλη την Ελλάδα. Τα νούµερα αυτά
είναι µικρότερα των πραγµατικών. Ο λόγος είναι ότι ο βαθµός ανταπόκρισης δεν
είναι πάντοτε υψηλός, ούτε καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις.
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5.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνονται τρόποι για την καλύτερη ανάπτυξη της πράσινης
επιχειρηµατικότητας. Μετά τα συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν από τα
ερωτηµατολόγια παρατηρούµε ότι το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη της πράσινης
επιχειρηµατικότητας είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Αυτό
µπορεί να γίνει µε την βοήθεια των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Τα ΜΜΕ µπορούν
να επηρεάσουν, καλώς ή κακώς, πάρα πολύ τη γνώµη της κοινωνίας. Με την
προβολή µπορεί να υπάρξει µεγαλύτερη εκδήλωση ενδιαφέροντος και να αυξηθούν οι
συµµετοχές σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας .
Η ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας απαιτεί επενδύσεις. Επενδύσεις σε
υλικοτεχνική υποδοµή, σε εκπαίδευση προσωπικού, σε δηµιουργία νέων δικτύων
πωλήσεων, σε στροφή της παραδοσιακής παραγωγικής διαδικασίας προς τις νέες
τεχνολογίες.
Επίσης, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα µπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα
κίνητρα δανειοδότησης για τις πράσινες επιχειρήσεις. Αυτό θα µπορούσε να
επιτευχθεί µε τον εµπλουτισµό των υπαρχόντων προϊόντων τους που αφορούν τις
συγκεκριµένες επιχειρήσεις.
Αυτό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας
είναι η έλλειψη βιβλιογραφίας. Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερα βιβλία για την
ενηµέρωση του κόσµου ώστε να µπορεί όποιος ενδιαφέρεται να βρει περισσότερες
πληροφορίες.
Η πράσινη επιχειρηµατικότητα θα είναι σηµαντικής συµβολής για την τεκµηρίωση
και

προαγωγή

της

ανάπτυξης

και

υποστήριξης

της

αναδυόµενης

αυτής

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η θεµατική ευρύτητα του αντικειµένου και η στενή
σχέση του µε την αειφορική ανάπτυξη και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής,
επιβάλλει περαιτέρω διερεύνηση και δυνατότητες προσέγγισης για ολοένα
µεγαλύτερη µερίδα επιχειρήσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
Α.1 Φύλο
Άνδρας……………………………………………………………….
Γυναίκα……………………………………………………………..
Α.2Ηλικία………………………………………………………………
< 30……………………………………………………………..
31-40…………………………………………………………
41-50…………………………………………………………
>51……………………………………………………………….
Α.4 Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδό σας; (Σηµειώστε µε ένα χ)

Πρωτοβαθµια Εκπαίδευση
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Άλλο(παρακαλώ σηµειώστε…………..)
Α.5 Σε ποιο τµήµα της εταιρείας εργάζεστε ; (Σηµειώστε µε ένα χ)
Τµήµα HR
Τµήµα Marketing
Τµήµα Οικονοµικών- Λογιστήριο
Τµήµα προµηθειών
Άλλο (παρακαλώ σηµειώστε…………..)
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Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Β1 Η εταιρεία εξοικονοµεί ενέργεια και είναι ενεργειακά αποδοτική;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Β2

Σε τι βαθµό πιστεύετε ότι η εταιρεία εξοικονοµεί ενέργεια και είναι

ενεργειακά αποδοτική
Καθόλου………………………………………………………….
Λίγο……………………………………………………………….
Αρκετά…………………………………………………………….
Πολύ………………………………………………………………
Πάρα πολύ…………………………………………………………
Β3 Έχουν µειωθεί τα απόβλητα της εταιρείας ;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Β4 Ποια µέτρα διαχείρισης αποβλήτων ακολουθεί η εταιρεία
Αναγνώριση είδους και ποσότητάς τους……………………….
Εξάλειψη επικίνδυνων αποβλήτων……………………………………….
Επανεξέταση υπάρχουσας συσκευασίας……………………….
Κοµποστοποίηση…………………………………………………
Άλλο…………………………………………………………
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Β5 Πραγµατοποιείται στην εταιρεία ανακύκλωση ;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Β6 Εξοικονοµεί η εταιρεία νερό;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Β7 Έχει η εταιρεία σύστηµα µε πράσινες προµήθειες;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Β8 Έχει η εταιρεία σύστηµα µε πράσινες µεταφορές;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Β9 Τι περιλαµβάνουν οι πράσινες µεταφορές
Μεταφορές προϊόντων………………………………………….
Μεταφορές πελατών………………………………………………….
Μεταφορές υπαλλήλων……………………………………….
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Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Γ1 Οι σηµερινές συνθήκες (οικονοµικές κ.λπ) συνάδουν για την ανάπτυξη της
πράσινης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Γ2 Για ποιο λόγο οι σηµερινές συνθήκες (οικονοµικές κ.λπ) συνάδουν για την
ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα;
Νέες θέσεις εργασίας……………………………………………………
Ενεργή συµµετοχή στην παγκόσµια µάχη για το περιβάλλον…….
Εξοικονόµηση ενέργειας………………………………………….
Άλλο…………. ……………………………………………………
Γ3 Υπάρχει ζήτηση στην Ελληνική αγορά για προϊόντα στα οποία
εφαρµόζεται η πράσινη επιχειρηµατικότητα;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Γ4 Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν «πράσινη κουλτούρα»;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
Γ5 Υπάρχουν αρκετά προϊόντα στην Ελληνική αγορά στα οποία εφαρµόζεται
η πράσινη επιχειρηµατικότητα;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
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Γ6 Οι τιµές των προϊόντων όπου παράγονται µε πράσινη επιχειρηµατικότητα
είναι υψηλότερες από τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα ;
Ναι …………………………………………………………………
Όχι………………………………………………………………….
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