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Σημαντικές έννοιες: Περιβαλλοντική Διάσταση της Επιχείρησης, Διαχείριση του 
Περιβάλλοντος, Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Ανάλυση Παραγωγικής Γραμμής, Διε-
πιστημονική – Ολιστική προσέγγιση, Συστήματα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Καπιταλιστική Παγκοσμιοποίηση, Συστήματα Πλη-
ροφοριών για το Περιβάλλον.  
 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες, η όξυνση του προβλήματος του περιβάλλοντος οδήγη-
σε στον έντονο προβληματισμό αναφορικά με τον διακανονισμό του.  Ανταπο-
κρινόμενη στην αναγκαιότητα αυτή, η επιστήμη προσανατολίστηκε στο πεδίο 
αυτό εισάγοντας νέες  προσεγγίσεις  και σχετικούς κλάδους. Οι τελευταίοι, ανα-
γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, αλλά και την αλληλεξάρ-
τησή του με ποικίλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, τόνισαν την ανάγκη 
για  διεπιστημονική-ολιστική προσέγγιση. 
 
Η παρούσα μελέτη, εξετάζει την σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και του πυ-
ρήνα της σύγχρονης οικονομικής ζωής, την επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη 
την ανωτέρω αναγκαιότητα και τις συναφείς επιστημονικές επεξεργασίες. Αυτό 
γίνεται στο πρώτο μέρος της, όπου εισάγεται η έννοια της Περιβαλλοντικής Διά-
στασης της Επιχείρησης, συμπυκνώνοντας την ως άνω σχέση και εξετάζοντας 
παράλληλα  τα ανοιχτά στην έρευνα πεδία, συνδεδεμένα με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την αυτοτέλεια αυτών και τις επιμέ-
ρους διαλεκτικές σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα πεδία αυτά είναι: Το κοινωνικο-
οικονομικό σύστημα και η δυναμική του· η  διοικητική· η πληροφορία σε σχέση 
με την επιχείρηση και ειδικότερα η σχετική με το περιβάλλον πληροφορία.  
 
Επιπλέον, αποδίδοντας την αναγκαία βαρύτητα στην πρακτική,  τόσο ως μέσο 
ελέγχου των θεωρητικών συμπερασμάτων, όσο και ως αυτοτελές επιστημονικό 
κεκτημένο, έγινε επιμέρους πρωτογενής έρευνα αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής 
συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με την συνειδητοποίηση της Περιβαλλοντικής 
Διάστασης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία στοιχεία αναλύονται, ερμη-
νεύονται και παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος της μελέτης. 
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Η Περιβαλλοντική διάσταση της Επιχείρησης 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στo πλαίσιo του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΜΠΣ–ΔΟΠ), σε εκπλήρωση ειδικών 

ακαδημαϊκών απαιτήσεων προβλεπομένων απ’ τον εσωτερικό κανονισμό του 

Προγράμματος.  

 

Η επιλογή και η διάταξη του θέματος έγινε σε συνεργασία με την Τριμελή Επι-

στημονική Επιτροπή και ο σκοπός της πραγματοποίησής της εστιάζεται πιο συ-

γκεκριμένα στα πεδία που  παρουσιάζονται στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

 

Η μελέτη υπακούει συνακόλουθα στις απαιτήσεις και προδιαγραφές των μελε-

τών του είδους αυτού1. Κατ’αρχάς γνωρίστηκε και συμβουλεύτηκε την Τριμελή 

Επιτροπή στην επιλογή και γενική διάταξή της. Δεύτερον γνωρίζεται με  την υ-

πάρχουσα  συναφή βιβλιογραφία-φιλολογία  και τον περιρρέοντα επιστημονικό 

προβληματισμό, αναφορικά με την κρατούσα συνειδητοποίηση της περιβαλλο-

ντικής διάστασης της επιχείρησης  στη θεωρία και την πρακτική και τη  μετουσί-

ωσή της σε  φιλοσοφίες διοίκησης γενικά και ειδικότερα στην περιοχή της οικο-

νομίας. Τρίτον προσαρμόστηκε στο χρονικό πλαίσιο και στον ορίζοντα της ανά-

λυσης που ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα αυτό έτσι ώστε να δώσει μία περι-

γραφή της υπάρχουσας κατάστασης, ταξινόμηση του υλικού και μία κατ’αρχάς 

επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων στην κατεύθυνση προαγωγής των 

ερευνητικών δυνατοτήτων του συγγραφέα και ένα προϊδεασμό  για την ανάπτυ-

ξη της γνώσης στον τομέα αυτό, απαιτήσεις οι οποίες γνωσιολογικά ανταποκρί-

νονται στο επίπεδο σπουδών του προγράμματος και δυνητικά αποτελούν τη 

βάση για περαιτέρω εξειδίκευση και εμβάθυνση με διάφορους τρόπους. 

 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πολιτικές ή και φιλοσοφικές απόψεις του 

συγγραφέα, ενώ γίνονται απόλυτα σεβαστές από την Τριμελή Εξεταστική Επι-

τροπή, εν τούτοις δεν αποτελούν κατ`ανάγκη και δικές της απόψεις. 

 

                                                 
1 Καρβούνης Σ., ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠ.ΔΟΠ, Ιανουάριος 2001 
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Η Περιβαλλοντική διάσταση της Επιχείρησης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η μελέτη αυτή διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο απ`αυτά καταπιάνεται κα-

τά κύριο λόγο με θεωρητικά ζητήματα, στο δε δεύτερο καταγίνεται με τα εμπει-

ρικά. 

 

Σε ότι αφορά το επίπεδο θεωρίας, προέχει το ζήτημα του ορισμού. Ο τίτλος της 

μελέτης έχει διττό χαρακτήρα ο οποίος πηγάζει από την  έννοια του περιβάλλο-

ντος. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη και τις δύο έννοιες του περιβάλλοντος, την μεν 

πρώτη και γενικότερη ως το σύνολο των στοιχείων που περιβάλλει την επιχεί-

ρηση, που στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης που ζούμε σήμερα είναι γεω-

στρατηγικής σημασίας, την δε δεύτερη  ως υποσύνολο της πρώτης,  αυτή δη-

λαδή του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Σε σχέση με τον παραπάνω ορισμό, κρίνεται επίσης αναγκαίο να οριοθετηθεί η 

έννοια της Περιβαλλοντικής Διάστασης της Επιχείρησης. Αν και η έννοια αυτή εκ 

πρώτης όψεως αποτελεί  μία  αφηρημένη λεκτική οντότητα, με όρους  γλωσσι-

κής σύμβασης, εν τούτοις, στην εν λόγω μελέτη  ειδικεύεται, ερμηνεύεται και  

αξιοποιείται ως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ Επιχείρησης – Πε-

ριβάλλοντος, όπως αυτό εκφράζεται κυρίως στην επιχειρηματική πρακτική κα-

θώς και τις καινοτομίες που εισάγονται ως αναγκαιότητες πλέον, υπό το πρίσμα 

της Διοικητικής. 

 

 Με άλλα λόγια, η εν λόγω έννοια μπορεί να σημαίνει: Από άποψη κόστους ε-

μπεριέχει αυτό που απορρέει από την ως άνω σχέση Επιχείρησης - Περιβάλλο-

ντος· στο επίπεδο της επιχείρησης αυτή εμπεριέχει όλες εκείνες τις δραστηριό-

τητες που ενέχουν κανονιστικό – παρεμβατικό χαρακτήρα στην εν λόγω σχέση· 

από πλευράς μεθόδων περιέχει εκείνες που σχετίζονται με την σχέση αυτή και 

τα επιμέρους στοιχεία της, δηλαδή την επιχείρηση και το περιβάλλον.  

 

«Αντίστροφη», με την διασταλτική ερμηνεία, η οποία όμως στο επίπεδο αφαί-

ρεσης που κινείται η μελέτη μπορεί να ερμηνευτεί σημειολογικά με τον ίδιο α-

κριβώς τρόπο, αποτελεί η έννοια Επιχειρηματική Διάσταση του Περιβάλλοντος. 



Η Περιβαλλοντική διάσταση της Επιχείρησης 

Δεδομένου όμως ότι η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε προς εκπλήρωση ειδι-

κών ακαδημαϊκών απαιτήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων, προτιμήθηκε η πρώτη έννοια ως τίτλος. Αυτό έγινε γιατί η εν λόγω 

έννοια έχει ως αντικείμενο την επιχείρηση και έτσι έρχεται σε ακριβέστερη αντι-

στοιχία με την μελέτη.     

 

Κρίνεται επίσης αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι η θεωρητική κατεύθυνση της 

μελέτης αυτής είναι σχετικά σύγχρονη, έχει μικρή ιστορία απ`τη μια πλευρά, 

απ`την άλλη έχει έντονη δυναμική και διακρίνεται για την σπουδαία της πρακτι-

κή χρησιμότητα. Η μελέτη συνυπολογίζει αυτά τα δεδομένα και σχεδιάστηκε έτσι 

ώστε στα άγνωστα πεδία να επικαλείται την θεωρία και να προσεγγίζει έτσι 

πρωτόγνωρα προβλήματα, στο δε πεδίο της πρακτικής να δοκιμάζει πολλαπλά 

τα θεωρητικά της συμπεράσματα, με πρωτογενή δηλαδή και δευτερογενή ε-

μπειρικά δεδομένα προκειμένου αυτά να διαθέτουν τον μέγιστο δυνατό βαθμό 

αξιοπιστίας. Με αυτό το θεωρητικό και μεθοδολογικό  πλαίσιο, στο πρώτο μέ-

ρος εστιάζεται πιο συγκεκριμένα η προσοχή στα εξής πεδία: 

 

Στο πρώτο πεδίο, με το οποίο καταπιάνεται το ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ορίζει τη 

βάση της ή το πεδίο,  το γενικό δηλαδή επιστημονικό και πρακτικό - επιχειρημα-

τικό πλαίσιο αναφοράς  και εντάσσει σ’ αυτό την έννοια περιβαλλοντική διάστα-

ση της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας θεωρητικό-μεθοδολογικό εργαλείο την 

ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση (και αυτονόητα την επιστημονική αφαίρε-

ση). Παράλληλα, σκιαγραφώντας τις ανάγκες της επιχείρησης ως προς την εν-

σωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης  εισάγει τα  Συστήματα Διαχείρισης 

του Περιβάλλοντος  και τα Συστήματα Πληροφοριών για το περιβάλλον  και τα 

ταξινομεί σε σχέση με κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Στο δεύτερο πεδίο αναφέρεται το ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και σ`αυτό γίνεται 
προσπάθεια για την ερμηνεία της πορείας του κοινωνικό-οικονομικού γίγνεσθαι 

και περιγραφή των τάσεων που πηγάζουν από αυτό. Τούτο γίνεται: πρώτον, 

σκιαγραφώντας διαδοχικά τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που απαρτίζουν 

την διεπιστημονική ενότητα που πραγματεύεται η εν λόγω μελέτη, δηλαδή την 

ενότητα Οικονομία – Πολιτική – Οικολογία · δεύτερον, διαμέσου της μνείας που 
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γίνεται σε ειδικές πτυχές της ανωτέρω ενότητας. Όλα δε τα παραπάνω γίνονται 

πάντα σε στενή σύνδεση με την έννοια της επιχείρησης και της περιβαλλοντικής 

– κοινωνικής της διάστασης. Η δε συνεισφορά του κεφαλαίου στην μελέτη εντο-

πίζεται: στην πρόσθετη τεκμηρίωσή της, διαμέσου της περιγραφής του εδάφους 

που κινείται η σύγχρονη επιχείρηση και των προκλήσεων και τάσεων που αντι-

μετωπίζει · στην ενίσχυση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της·  αλλά και στην 

εν δυνάμει αυθύπαρκτη υπόστασή του, καθώς εν μέρει αποτελεί και την  τοπο-

θέτηση του ζητήματος. 

 

Στη συνέχεια, η μελέτη σκιαγραφεί το μηχανισμό  περιβαλλοντική πληροφορία - 

διοίκησης επιχείρησης, εξετάζοντας αναλυτικότερα  τη φύση, τη δομή, τη διάρ-

θρωση και τη λειτουργία του, τη σφαιρική τελικά αλληλεπίδραση των δύο μερών 

του. Αυτό γίνεται φέρνοντας την ανάλυση σε ειδικό επίπεδο αφαίρεσης, σ’ εκεί-

νο της πρακτικής, όπου και εκδηλώνονται αποτελέσματα, γνωρίζοντας ότι εδώ 

το πεδίο είναι εξαιρετικά σύνθετο, ο δε χειρισμός του απαιτεί κατ’ εξοχήν την ο-

λιστική, σύνθετη προσέγγιση. Με εργαλείο κι εδώ την επιστημονική αφαίρεση, η 

μελέτη αναζητεί τη διαμόρφωση θεωρητικών προτύπων στην αλληλεπίδραση 

των στοιχείων του μηχανισμού περιβαλλοντική πληροφορία - διοίκηση επιχεί-

ρησης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της ως θεωρητική επικάλυψη του τρίτου 

και τέταρτου κεφαλαίου ειδικότερα και περισσότερο στις περιοχές: 

 

Πρώτη τέτοια περιοχή, όπου και καταπιάνεται το ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, είναι η 

διοίκηση. Στην περιοχή αυτή, η περιβαλλοντική πληροφορία λαμβάνεται υπόψη 

ως προϋπόθεση - κριτήριο στην αξιολογική επιλογή των δεδομένων του 

προβλήματος, συνδεδεμένων ολιστικά με τη φύση, την κοινωνία και τη νόηση, 

στην λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, και την  διαρκή 

επαναξιολόγηση της δράσης-εκτέλεσης και των αποτελεσμάτων, υλικών και 

άϋλων, σε μια διαρκή αλληλεπίδραση και συνδυασμό καινοτομίας και 

παράδοσης. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχεται και η δυνατότητα συγκεκριμένων 

φιλοσοφιών διοίκησης, ως προς την συμβατότητά τους με τα δεδομένα της 

εποχής· την ύπαρξη εγγενών  δυνατών ή αδυνάτων σημείων· την συνεισφορά 

τους γενικότερα στη σφαίρα των διοικητικών προσεγγίσεων · και τελικά, την 

δυνατότητά τους να αξιοποιήσουν τα Συστήματα Πληροφοριών για το 

Περιβάλλον ως πληροφοριακά σχήματα, πράγμα που αποτελεί και έκφραση της 
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τα, πράγμα που αποτελεί και έκφραση της συνεισφοράς τους στην σφαίρα της 

πρακτικής. 

 

Στο ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,  εξετάζεται η δεύτερη από τις παραπάνω περιοχές, 

η  πληροφορία ως γενική έννοια, αλλά και περαιτέρω διαμέσου της κριτικής δύο 

εξειδικευμένων μεθοδολογιών Συστημάτων Πληροφοριών για το Περιβάλλον, η 

σχετική με το περιβάλλον πληροφορία, ως υποσύνολο. Επισημαίνεται επίσης η 

βαρύτητα των ζητημάτων της πληροφορίας ειδικότερα και με αναπτυσσόμενο 

βάρος της επιστημονικής πληροφορίας, καθόσον η ανθρωπότητα οδεύει προς 

την κοινωνία της γνώσης, την οικονομία της γνώσης και την επιχείρηση της 

γνώσης. Η μελέτη στέκεται στη σχέση παραγωγής – πληροφορίας και διοίκη-

σης- πληροφορίας, στη δομή και τη λειτουργία της. Είναι αυτή με την άποψη, 

αξιωματικά, ότι η πρώτη πλευρά βαραίνει στην εν λόγω σχέση, πράγμα που 

σημαίνει ότι από τις ανάγκες της παραγωγής-διοίκησης καθορίζεται σε τελευταία 

ανάλυση ο βαθμός αφαίρεσης  στην διαδικασία εξαγωγής και προβολής της πε-

ριβαλλοντικής πληροφορίας. Οι αναπτυσσόμενες μεθοδολογίες εξαγωγής, επε-

ξεργασίας και προβολής της περιβαλλοντικής πληροφορίας  ορίζονται στην ερ-

γασία αυτή ως Συστήματα Πληροφοριών για το Περιβάλλον (ΣΠΠ). Τα εν λόγω 

συστήματα και ειδικότερα οι δύο επιλεγμένες μεθοδολογίες, η  Ανάλυση Κύκλου 

Ζωής και  η Ανάλυση Παραγωγικής Γραμμής, ελέγχονται αξιολογικά τόσο ως 

προς την δομή τους και τις συνθήκες μετουσίωσης κι ένταξής τους πρακτικά ως 

εργαλεία στη λήψη αποφάσεων και εκτίμησης, αξιολόγησης και ελέγχου δρά-

σεων και αποτελεσμάτων, όσο και ως θεωρητικές καινοτομίες αξιόπιστες και 

βιώσιμες, ικανές να εμπλουτίσουν περαιτέρω τη φιλοσοφία διοίκησης. Σε κάθε 

περίπτωση, οι γενικές και οι ειδικές πληροφορίες και τα συστήματα αυτών υπό-

κεινται στη δοκιμασία και την αντοχή στα συναφή περιβάλλοντα  Ολικής Ποιότη-

τας. 

 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης αποτελείται από το ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, όπου 

εξετάζονται κατ`εξοχήν εμπειρικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται και 

παρουσιάζεται  η έρευνα αγοράς η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της μελέτης 

με σκοπό να καταγράψει τις εμπειρίες των συμβούλων επιχειρήσεων που ειδι-

κεύονται σε θέματα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, σχετικά με την  κατάσταση 
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που επικρατεί στις Ελληνικές επιχειρήσεις αναφορικά με τον υπό εξέταση τομέ-

α. Η χρησιμότητα του κεφαλαίου αυτού έγκειται στον έλεγχο των θεωρητικών 

συμπερασμάτων διαμέσου των πρωτογενών εμπειρικών δεδομένων, στον έ-

λεγχο αξιοπιστίας των καινοτομιών που εισήχθησαν στην έρευνα και χαρακτη-

ρίζουν εν μέρει τα δεδομένα, και τέλος, στη σφαιρική ενίσχυση της σύνδεσης-

ώσμωσης μεταξύ θεωρίας και πράξης.  
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Οι δραστηριότητες μίας επιχείρησης έχουν πολλές και διαφορετικές συνέπειες, 

μερικές μπορεί να είναι  εμφανείς,  ενώ άλλες λιγότερο. Κάποιες απ’αυτές είναι 

άμεση συνάρτηση των στόχων  της επιχείρησης ενώ άλλες  είναι έμμεσα συν-

δεδεμένες με τον τρόπο επίτευξης των στόχων: ανεκτές ή όχι, αναμενόμενες ή 

όχι ή και ανεπιθύμητες. Καθεμία από αυτές έχει σημαντικότητα αντικειμενικού 

χαρακτήρα αλλά και υποκειμενικού  ανάλογα  με την οπτική γωνία των «εμπλε-

κομένων» (stakeholders) στην επιχείρηση1. 

 

Σε τελική ανάλυση όλες οι συνέπειες τείνουν να ανάγονται σε κόστος ή οικονο-

μική διάσταση. Πολλές από αυτές είναι άμεσα μετρήσιμες σε χρηματικούς ό-

ρους, όπως λόγου χάρη η χρήση πρώτων υλών στην παραγωγή, οι πωλήσεις 

κ.ά., ενώ άλλες ποιοτικά προσεγγίσιμες συνήθως μπορούν να υποδειχθούν με 

αναγωγή σε φυσικά μεγέθη, με τάση να εκφραστούν κι αυτές σε τιμές, όπως 

λόγου χάρη οι ποσότητες αποβλήτων, ο θόρυβος κ.ά. Η  επιχείρηση συνήθως 

ασχολείται  με την διοίκηση αυτών των μεγεθών και με τρόπο ιστορικά ανα-

πτυσσόμενο2.  

 

Ένας μεγάλος κύκλος των συνεπειών προσεγγίζεται μόνο ποιοτικά ή περιγρά-

φεται με γενικούς όρους, όπως λόγου χάρη οι κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων, οι επιπτώσεις σε ζώα και φυτά κ.ά. Οι οικονομικές θεωρίες 

ως τώρα τείνουν να περιγράφουν προσεγγιστικά τις τελευταίες ως «κοινωνικά 

κόστη» ή «εξωτερικότητες» της  επιχείρησης3, ή ως ελλείμματα κοινωνικά, δη-

μοκρατίας κ.ά., και σιγά σιγά τα υπαγάγουν στις γενικές εξωτερικές οικονομίες 

κλίμακας. Αυτές τις κοινωνικές προσεγγίσεις έρχεται η κοινωνική πρακτική και 

                                                 
1 Freeman, R.E., Strategic Management – A Stakeholder Approach, Boston, Pitman, 1984 
2 Με τον Νόμο 1116/81 εισήχθη η περιβαλλοντική διάσταση και αποτιμήθηκε ποσοτικά ως κίνη-
τρο. 
3 Kapp, W.k., The social costs of private enterprise, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1950 
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τις ανακεφαλαιώνει θεσμικά με νόμους, διατάγματα, οδηγίες Ε.Ε., συστάσεις 

ΟΗΕ κ.ά. 

 

Στο παρελθόν οι παραπάνω επιπτώσεις  παραβλέπονταν από την διοίκηση  

στο όνομα της οικονομικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, αυτή η στάση 

όμως τείνει να εξαλειφθεί  λόγω της ευαισθητοποίησης που προκάλεσε η όξυν-

ση του περιβαλλοντικού προβλήματος. Έτσι, η ανάγκη αυτή εκφράζεται σε κοι-

νωνικό επίπεδο  με την εισαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας. Η συνείδηση αυτή στο επίπεδο του κράτους μεταφράζε-

ται σε περιβαλλοντική πολιτική, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης με  την εισα-

γωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων στην δραστηριότητά της. Η εισαγωγή της πε-

ριβαλλοντικής διάστασης στην επιχείρηση, της αντίστοιχης συνείδησης και της 

ομώνυμης πολιτικής σε κλίμακα ευρωενωσιακή και παγκόσμια, αποτυπώνει μια 

κατ’αρχάς ολιστική αντίληψη του προβλήματος, της σχέσης δηλαδή  επιχείρη-

σης – περιβάλλοντος. 

 

Το περιβάλλον  λειτουργεί για την επιχείρηση ως βάση τοποθέτησης οικονομι-

κών δραστηριοτήτων, πηγή άντλησης πόρων, πεδίο άσκησης ειρηνικών παρα-

γωγικών δυνάμεων, και ακόμα πεδίο άσκησης αντίστοιχων στρατιωτικών. Ταυ-

τόχρονα, η κλιμάκωση των επιπέδων από εθνικό σε  ευρωενωσιακό και τελικά 

σε παγκόσμιο, εισάγει την διάσταση της ποιότητας και της βελτιστοποίησης, ως 

ζητούμενων  πρακτικών  ορθολογισμού. 

 

Η βελτιστοποίηση αυτή εκφράζεται στην περιοχή της διοίκησης με την έναρξη 

εκ μέρους της του συνταιριασμού με όρους συμβατότητας, των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων με την οικονομική αποτελεσματικότητα και με 

τον ανερχόμενο κοινωνικό της ρόλο, επηρεάζοντας ταυτόχρονα  και το όλο σύ-

στημα λειτουργίας της επιχείρησης. Η σύνθετη αυτή διαδικασία  της σύνδεσης 

των ρόλων που καλείται να αναλάβει η σύγχρονη επιχείρηση εκδηλώνεται εν-

δεικτικά μέσω διαφόρων φιλοσοφικών προσεγγίσεων (βλ. Τρίτο κεφάλαιο) διοί-

κησης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, και ενισχύονται  από τις παρακάτω εν-

δεικτικές επιταγές της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας:  
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Μία ολοένα  αυξανόμενη μερίδα καταναλωτών και επενδυτών προτιμούν  

προϊόντα και επενδύσεις που εγκλείουν την περιβαλλοντική διάσταση.   
 

Στο γεγονός ότι η κοινωνική αποδοχή μιας επιχείρησης στο περιβάλλον 

εξαρτάται όχι μόνο από την οικονομική αποτελεσματικότητά της  αλλά και 

από την αναπτυσσόμενη κοινωνική και οικολογική της διάσταση που α-

ντανακλάται στην κοινωνία και σε κάθε βαθμίδα της: Πόλη, χώρα, ΕΕ, 

κόσμος. 

 

Η διαρκώς αυξανόμενη επιστημονικοποίηση της παραγωγής με την εί-

σοδο της επιστήμης στο χώρο της, αύξηση της επιστημονικοτεχνικής πε-

ριεκτικότητας των προϊόντων και της συναφούς μείωσης της ποσότητας 

της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος, μείωση της ενεργειοβόρου πα-

ραγωγής, όλα αυτά μέσω  σχεδιασμένων  πρακτικών εξοικονόμησης  ε-

νέργειας,  εισερχομένων πρώτων υλών και αναμόρφωσης επιχειρηματι-

κών διεργασιών,   οδηγεί σε οικονομικά οφέλη. 

 

Η συμμόρφωση της επιχείρησης προς το αυστηρότερο πλαίσιο περιβαλ-

λοντικής συνείδησης και κοινωνικού ρόλου, την προφυλάσσει από ατυ-

χήματα που συνεπάγονται κόστος, την διευκολύνει στις πηγές χρηματο-

δότησης και ενεργοποιεί τις εφεδρείες των εμπλεκομένων που συμπλέ-

ουν μαζί της. 

 

Ανακεφαλαιωτικά μπορούμε να πούμε ότι αναπτύσσεται η τάση της οργανικής 

σύνδεσης  επιχείρησης – περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που ενσω-

ματώνουν περιβαλλοντικούς στόχους και ταυτόχρονα αξιοποιούν με την υγιή και 

αντικειμενική έννοια το σύστημα σφαιρικής επικοινωνίας με την κοινωνία, ταυ-

τόχρονα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης  αλλά και 

διευρύνουν την κερδοφορία τους. Δηλαδή συνδυάζουν με ορθολογικό τρόπο 

την περιβαλλοντική διάσταση, την οικονομική αποτελεσματικότητα και τον κοι-

νωνικό ρόλο ή αλλιώς προωθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο ορθολογισμού την 

βελτιστοποίηση της σύγχρονης επιχείρησης και αυτό αυτονόητα συνιστά υψηλό 

δείκτη ποιότητας και ολιστικότητας. 
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Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει αφ’εαυτού τις ανάγκες, τις νέες προδιαγραφές και τις 

ικανότητες που διακρίνουν ή πρέπει ιδεατά να διακρίνουν  την διοίκηση μιας τέ-

τοιας σύγχρονης επιχείρησης. Γίνεται προφανές ότι ο συνδυασμός της οικονο-

μικής αποτελεσματικότητας, της περιβαλλοντικής διάστασης και του κοινωνικού 

ρόλου απαιτεί διεπιστημονική κατάρτιση των στελεχών και ταυτόχρονα επιστη-

μονική σε βάθος, εκφράζει δηλαδή αυτό που η σύγχρονη επιστημονικό-τεχνική 

πρόοδος απαιτεί από τον εργαζόμενο, δηλαδή πλατιά μόρφωση και βαθιά εξει-

δίκευση. 

 

Αυτή η απαίτηση εξυπηρετείται από διοικητική προσέγγιση  συστημικού χαρα-

κτήρα, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν συμμετοχή σε ανεπτυγμένο ε-

πίπεδο, αν είναι δυνατό επιστημονικό, σε όλες τις βαθμίδες δομή, διοίκηση, δια-

χείριση, λειτουργία και σε όλες τις παράπλευρες δραστηριότητες  όπως έλεγχος, 

ρυθμίσεις, και έτσι να λειτουργεί ταυτόχρονα η πρόληψη, η ασφάλεια και η οικο-

νομικότητα στις τρεις περιοχές: Δηλαδή στην περιβαλλοντική, στην επιχειρησια-

κή και κοινωνική. Έτσι, οι διοικήσεις που  συνειδητά  προσπαθούν να επιτύχουν 

περιβαλλοντικούς στόχους αλλά και οι λοιποί εμπλεκόμενοι  οι οποίοι έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν την επιχείρηση χρειάζονται πλήρη, σύνθετη, διεπι-

στημονική αλλά και έγκυρη πληροφόρηση.  

 

Για να συμβούν τα παραπάνω απαιτείται και αναπτυγμένος υλικοτεχνικός εξο-

πλισμός  που θα εξασφαλίζει  την πληρότητα, την αντικειμενικότητα και την α-

ξιοπιστία της πληροφόρησης σύμφωνα με τα κρατούντα επιστημονικά πρότυ-

πα/προδιαγραφές, την πρόσβαση σε αυτόν όλων των εμπλεκόμενων μερίδων, 

την εταιρική συμμετοχή -λήψη των αποφάσεων, την εκτέλεση και τον έλεγχο σε 

κάθε επίπεδο. Οι παραπάνω ανάγκες ικανοποιούνται με:  

 

 Συστήματα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (Environmental management sys-

tems) – συστηματικούς διεργασιοκεντρικούς τρόπους διοίκησης του οργανισμού 

με ενσωματωμένους περιοδικούς ελέγχους για αναφορά της λειτουργικότητάς 

τους- τα οποία διασφαλίζουν ότι  όλα τα αναγκαία βήματα θα εφαρμοστούν για 

την πρόληψη της ρύπανσης και για την βελτίωση της εταιρικής περιβαλλοντικής 

απόδοσης. 

 



Η Περιβαλλοντική διάσταση της Επιχείρησης 

5 

 Συστήματα Πληροφοριών για το Περιβάλλον (Environmental Information sys-

tems) – συστήματα πληροφόρησης  τα οποία να αποτυπώνουν  την σχετική οι-

κολογική πληροφόρηση η οποία ενδιαφέρει διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες  

και  τα οποία να αποτελούν μία αξιόπιστη προβολή της σχέσης της επιχείρησης 

με την οικονομία, την κοινωνία και την φύση, βασιζόμενα  στην επιστημονική 

αφαίρεση, δηλαδή την εξαγωγή του πραγματικά σημαντικού από το γενικό. 

 
 
1.  Συστήματα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (ΣΔΠ)  
 
Τα ΣΔΠ δομούνται σε στενή σχέση με τον οργανισμό και την αποτελεσματικότη-

τά του. Η επιστημονική προσέγγιση της διοίκησης συνέβαλε στην δημιουργία 

θεωρητικών σχημάτων και προτύπων υλικοτεχνικής βάσης που διαχειρίζονται 

εκτός των άλλων και τα ζητήματα σε διάφορες περιοχές του περιβάλλοντος. Αυ-

τή η τυποποίηση είναι αποτέλεσμα της ανάγκης ελαχιστοποίησης του κόστους, 

της ορθολογικής διαχείρισης και υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής, της 

διευκόλυνσης της διεπιχειρησιακής επικοινωνίας αλλά σε κάθε περίπτωση εξυ-

πηρετεί  το σκοπό της περιβαλλοντικής πολιτικής. Τα πρότυπα   ΣΔΠ που επι-

κρατούν σήμερα είναι: 

 
 Κατά το Eco-Management Audit Scheme (EMAS) από τον Κανονισμό  

(ΕΟΚ) αριθ.1836/93 του Συμβουλίου της 29/06/1993 «Για την εκούσια 

συμμετοχή επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα  σε κοινοτικό σύστημα  

οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου». 

 

 Κατά το πρότυπο ELOT EN ISO  14001 «Συστήματα περιβαλλοντικής Δια-

χείρισης – Προδιαγραφές με καθοδήγηση για την χρήση τους (ISO 

14001:1996)». 

 

Τα δύο αυτά πρότυπα παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές, με το 

EMAS να απαιτεί κάποια επιπλέον στοιχεία από το ISO 14001. Τα διαφοροποιεί 

σε μεγάλο βαθμό η απαίτηση του EMAS για περιοδική δημοσιοποίηση των πε-

ριβαλλοντικών αποτελεσμάτων  της επιχείρησης, η οποία δεν περιλαμβάνεται 

στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001. Παρακάτω η μελέτη θα εστιάσει την 

ανάλυση στην παρουσίαση κυρίως του EMAS, καθώς θεωρείται από πλευράς 
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απαιτήσεων υπερσύνολο του  ISO  14001, αλλά και στην  περιγραφή των συν-

θηκών που επηρέασαν την διάδοσή τους. Η εστίαση αυτή στα δύο αυτά πρότυ-

πα ΣΔΠ, θα γίνει διαμέσου ορισμένων αντιπροσωπευτικών σχολίων κυρίως στο 

ΕΜΑS αλλά και δευτερευόντως στο ISO 14001. 

 

 Το πρώτο σχόλιο αφορά την ταυτότητα του EMAS. Το Auditing4 προέρχεται 

από την οικονομική διοίκηση και αφορά την λογιστική εξέταση  των επιμέρους 

δραστηριοτήτων  τμημάτων  της επιχείρησης και γενικότερα του  επιχειρησιακού 

κεφαλαίου5. Η διαδικασία της επιθεωρήσεων  χρησιμοποιήθηκε  στην δεκαετία 

του 1960  στους τομείς της παραγωγής και του ελέγχου ποιότητας, ενώ στον 

τομέα του περιβάλλοντος από το τέλος της δεκαετίας του 1970, κυρίως από με-

γάλες επιχειρήσεις των Η.Π.Α.6. Τα Audits χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες: 

 

1ου μέρους, όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί επιθεωρητές οι οποίοι ανή-

κουν στο δυναμικό της και ενεργούν εκ μέρους της διοίκησής της  για να 

ελέγξει  σημεία που ανήκουν στο σύνολό της. Εδώ κατατάσσονται και οι 

εσωτερικές επιθεωρήσεις. 

2ου μέρους, όταν η διοίκηση μιας επιχείρησης χρησιμοποιεί επιθεωρητές 

για να ελέγξουν σημεία που ανήκουν σε μία άλλη. 

3ου μέρους, όταν μία επιχείρηση επιθεωρείται από ανεξάρτητους επιθεω-

ρητές με σκοπό  συνήθως την πιστοποίησή της με βάση κάποιου είδους 

προδιαγραφές.   

 

Κεντρικά σημεία του EMAS  είναι7 : 

 

Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, εμπεριέχοντας ολικές αρχές 

και στόχους. 

 

                                                 
4 Audit: Εξετάζω για επαλήθευση 
5 Freiman, J., Environmental management and information systems, Published in: Principles of 
Environmental and resource Economics, 2nd Edition, London, Henk Follmer and Landis Gabel, 
2000, σελ.311-337 
6 Hedstrom, G.S., Effective Environmental Auditing, In Crane 1992 
7 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.1836/93 του Συμβουλίου της 29/06/1993, Για την εκούσια συμμετοχή 
επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα  σε κοινοτικό σύστημα  οικολογικής διαχείρισης και οικο-
λογικού ελέγχου. 
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Η εφαρμογή ενός μελετημένου Συστήματος Διαχείρισης του Περιβάλλο-

ντος το οποίο να εμπεριέχει ειδικά αντικείμενα, περιβαλλοντικό πρό-

γραμμα και ένα αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης για τις θέσεις της  ε-

πιχείρησης  που συμμετέχουν στο σύστημα EMAS. 

 

Περιοδικούς ελέγχους  της καταλληλότητας και της  λειτουργικότητάς του  

από εσωτερικούς επιθεωρητές εκ μέρους της διοίκησης  της επιχείρησης. 

 

Η κατάρτιση περιβαλλοντικής δήλωσης  η οποία θα εκτιμάται και θα επι-

κυρώνεται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο περιβαλλοντικό επιθεωρητή, 

στην οποία θα περιγράφεται μέσα στα άλλα και ο βαθμός περιβαλλοντι-

κής επιτυχίας. 

 

Η περιοδική δημοσίευση της επικυρωμένης περιβαλλοντικής δήλωσης. 

 

Το δικαίωμα της  εταιρείας να χρησιμοποιεί  μία δήλωση ότι συμμετέχει  

στο EMAS καθώς και το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την Οικολογική 

σφραγίδα της ΕΕ στην εταιρική διαφήμιση, αλλά όχι στην διαφήμιση 

προϊόντων. 

 

Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική για τις επιχειρήσεις και αφορά πιστο-

ποιήσεις συγκεκριμένων θέσεων. Ο κανονισμός έχει τη λογική ότι η πίεση του 

ανταγωνισμού θα πιέσει πολλές επιχειρήσεις να συμμετέχουν, έστω και αν η 

μέχρι πρότινος περιβαλλοντική τους ευθύνη και δράση ήταν μικρής κλίμακας. 

 

 Το δεύτερο σχόλιο αφορά  την ταυτότητα του προτύπου ΕΝ ISO 14001. Το 

εν λόγω πρότυπο ουσιαστικά αποτελεί εξέλιξη του βρετανικού προτύπου BS 

77508 και υιοθετήθηκε από τον διεθνή οργανισμό ISO. Το πρότυπο ISO 14001 

είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο μεταξύ των προτύπων  ΣΔΠ. 
 

Λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι : 

 

Οι μειωμένες απαιτήσεις του σε σχέση με  το EMAS. 
                                                 
8 Brian Rothery, ISO 14000 and ISO 9000, Gower, 1995, σελ. 61 
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Η παγκόσμια παρουσία του διεθνούς οργανισμού ISO έναντι στης 

μικρότερης εμβέλειας ΕΕ, καθώς και η διαφορετική φύση τους.  

 

 
Διάγραμμα 1 

Συμμετοχή στα ΣΔΠ κατά  ISO 14001 και EMAS σε παγκόσμια κλίμακα (Freimann J., 

2000) 

 

 Το τρίτο σχόλιο αφορά την δυναμική της υιοθέτησης των δύο προτύπων ΣΔΠ 

και συνοδεύεται από την γραφική της απεικόνιση, στο Διάγραμμα 1, όπου φαί-

νεται η  συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτά σε παγκόσμια κλίμακα. Τα δεδο-

μένα δείχνουν ότι ενώ το EMAS είναι πληρέστερο σε απαιτήσεις, υστερεί σε δη-

μοτικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι τα ανώτερα πρότυπα που θέτει, δεν έχουν 

εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμα. 

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το EMAS διαμορφώθηκε με βάση τα πρότυπα 

της γερμανικής βιομηχανίας, η οποία είναι από τις πλέον ανεπτυγμένες και υιο-

θετούσε προ πολλού πρότυπα τέτοιας κλίμακας, οπότε η προβολή του προτύ-

που σε παγκόσμια κλίμακα της αποδίδει αυτόματα συγκριτικό πλεονέκτημα και 

την χαρακτηρίζει περιβαλλοντικά υπευθυνότερη. Βέβαια, η συγκρότηση και υιο-
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θέτηση προτύπου τέτοιας «βαρύτητας» μας πληροφορεί ταυτόχρονα για την 

μεγάλης κλίμακας οικολογική καταστροφή που προξένησε η εν λόγω βιομηχα-

νία. Αυτό επιβεβαιώνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά, η περιβαλλοντική - 

αντιρρυπαντική πρακτική, ενεργοποιείται χρονικά μετά την υποβάθμιση του πε-

ριβάλλοντος και την συνακόλουθη ευαισθητοποίηση του κοινού, και αυτό στις 

καλύτερες περιπτώσεις, όπως η εν λόγω βιομηχανία. 

 

Το παραπάνω γεγονός μας δίνει την πληροφορία ότι η περιβαλλοντική πρακτι-

κή  στον σύγχρονο κόσμο λαμβάνει χώρα αξιοποιώντας θεωρίες και συστήματα 

μειωμένων απαιτήσεων, πράγμα που αφήνει πεδίο ανοιχτό στην επιστήμη και 

στο συναφές οικολογικό κίνημα  για βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Το πρώτο 

από αυτά τα επίπεδα είναι αυτό της πληροφορίας, και όχι γενικά αυτής αλλά ει-

δικά της επιστημονικής πληροφορίας και αφορά την αντικειμενική της αξιοποίη-

ση.   

 
2.  Συστήματα Πληροφοριών για το Περιβάλλον  (ΣΠΠ) 
 

ΣΠΠ που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, επιμέρους  παραγωγικές διεργασίες 

και επιχειρήσεις συνολικά, έχουν αναπτυχθεί από την δεκαετία του 1970. Αν και 

ο αριθμός τους έχει πολλαπλασιαστεί, ουσιαστικά η μεθοδολογία τους εστιάζε-

ται κυρίως: πρώτον, στη μελέτη της γενικής σχέσης επιχείρησης – περιβάλλο-

ντος, και δεύτερον στη μελέτη της σχέσης μερικής επιχειρηματικής δράσης – 

περιβάλλοντος. Η εργασία  θα σταθεί στη συνέχεια διεξοδικότερα  στις εν λόγω 

σχέσεις διαμέσου ορισμένων επισημάνσεων: 

 

 Η πρώτη επισήμανση αφορά την γενική σχέση  επιχείρησης - περιβάλλοντος 

και την αποτύπωσή της μέσω των  ΣΠΠ. Σε αυτή την περίπτωση  τα ΣΠΠ χρη-

σιμοποιούν ως βάση την επιχείρηση και οφείλουμε να σημειώσουμε ιδιαίτερα 

ότι τα ΣΠΠ έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν αναφέρονται σε επιχει-

ρήσεις με υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης. Ο τελευταίος διακρίνεται στις εξής κατη-

γορίες: 

 

Κάθετη Ολοκλήρωση, όταν αναλαμβάνεται ενδοεπιχειρησιακά  η διοίκη-

ση μεγάλου μέρους του κύκλου ζωής του προϊόντος. 
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Οριζόντια Ολοκλήρωση, όταν η επιχείρηση αναλαμβάνει τον διακανονι-

σμό συναφών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

Επιστημονικό-τεχνική ολοκλήρωση9, όταν η επιχείρηση ενσωματώνει την 

βασική έρευνα, επιστήμη, τεχνική, τεχνολογία και την παραγωγή  του 

προϊόντος. 

 

Σε σχέση με την σύνδεση αυτή επιχείρησης – περιβάλλοντος, έχουμε να ση-

μειώσουμε δύο συστήματα μεθόδων. 

 

 Το πρώτο από αυτά είναι η Περιβαλλοντική Λογιστική (ΠΛ). Στην ΠΛ10 χρη-

σιμοποιείται ένα κλειστό σύστημα απόδοσης και αξιολόγησης πληροφοριών με 

μη χρηματικούς όρους, το οποίο αναφέρεται στα αποτελέσματα των επιχειρη-

σιακών δραστηριοτήτων και δεν αποσκοπεί στην εκτίμηση των εξωτερικοτήτων 

με χρηματικούς όρους. Η δομή της ΠΛ παρουσιάζει ομοιότητες με αυτή της 

συμβατικής λογιστικής. Για τα διάφορα είδη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

όπως λόγου χάρη για την κατανάλωση πόρων, την αέρια ρύπανση  κ.ά.,  κα-

ταρτίζεται ένας πίνακας λογαριασμών με μία τάξη λογαριασμών για κάθε μορφή 

ρύπανσης. Η κάθε τάξη εμπεριέχει υποκατηγορίες λογαριασμών οι οποίοι όπου 

είναι δυνατό εκφράζονται σε φυσικές μονάδες μέτρησης και εμπλουτίζονται με 

στοιχεία από την λειτουργία της επιχείρησης. Στο τέλος της περιόδου οι λογα-

ριασμοί κλείνουν και ενσωματώνονται στο φύλλο Οικολογικού Ισολογισμού, το 

οποίο είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος με την συνολική ανά κατηγορία κατανά-

λωση της εταιρείας σε διάφορα υλικά και ενέργεια. 

 

Στη συνέχεια, κάθε στοιχείο της φυσικής κατανάλωσης  αξιολογείται  μέσω ενός 

συντελεστή βαρύτητας. Οι συντελεστές αυτοί θεωρείται ότι εκφράζουν την οικο-

λογική στενότητα και περιέχουν την διάσταση της «οικολογικής μονάδας ανά 

μονάδας φυσικής κατανάλωσης της ουσίας». Οι τιμές των συντελεστών βαρύτη-

τας εξαρτώνται από την σπανιότητα των διαφόρων υλικών ή την ικανότητα του 

                                                 
9 Στην βιβλιογραφία, η συγκεκριμένη κατηγορία ολοκλήρωσης χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις  
που επονομάζονται ως Επιστημοπαραγωγικές Ενώσεις:  
Ντούσκος Π.Δ., Η Επιστημονικοτεχνική Πρόοδος στον σύγχρονο κόσμο, Gutenberg, 1986 
10 Mueller –Wenk  R., Die oekologische Buchhaltung , Frankfurt ,Campuw ,1978 
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περιβάλλοντος να απορροφά τις διάφορες εκπομπές. Δηλαδή, όσο  πλησιέστε-

ρος είναι ο ρυθμός κατανάλωσης ή εκπομπής με τον κοινωνικά αποδεκτό ρυθ-

μό, ο οποίος διαφέρει τοπικά  ανάλογα με τις φυσικές  και τις κοινωνικές συνθή-

κες, τόσο μικρότερος είναι ο συντελεστής βαρύτητας. Οι εν λόγω συντελεστές 

καθορίζονται μέσω πολύπλοκων  κοινωνικών αξιολογήσεων  από μικτές ομάδες 

ειδικών ή από την κυβέρνηση, και χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της οικο-

λογικής πίεσης που ασκεί η κάθε επιχείρηση. Τα όσα αφορούν την ΠΛ, παρου-

σιάζονται συμπυκνωμένα στον Πίνακα 1.  

 

 Η δεύτερη μεθοδολογία αφορά τα Υποδείγματα –Βραβεία Επιχειρηματικής 

Αριστείας. Τα Υποδείγματα αυτά εξετάζονται παρακάτω συνοπτικά ως προς την 

δυνατότητά τους να δώσουν αντικειμενική πληροφόρηση στην διοίκηση, αλλά 

και ως βραβεία χρήσιμα προς την υποκίνηση του ανταγωνισμού. 

 

Με την πρώτη έννοια, ως Θεωρητικά Υποδείγματα, ανάλογα με την δομή τους 

μπορούν να συνεισφέρουν στην βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών λειτουρ-

γιών και τελικά στην αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, κυρίως μέσω πρα-

κτικών υιοθέτησής τους ως αυτοδιαγνωστικά εργαλεία, ενώ με την δεύτερη έν-

νοια, ως  Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας, πρόκειται για θεσμό ο οποίος α-

ναπτύχθηκε  τις τελευταίες δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτού αξιολογείται διαμέσου 

διεργασιών ποσοτικοποίησης η λειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ε-

κάστοτε προδιαγραφές, με βράβευση των πλέον συμμορφούμενων. Τα πιο 

γνωστά από αυτά είναι τα Deming Prize11 στην Ιαπωνία, Malcolm Baldridge 

Award στις Η.Π.Α., Business Excellence Award στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιο-

πρόσεκτο είναι ότι τα κριτήρια αξιολόγησης διαμορφώνονται από τις ίδιες τις ε-

πιχειρήσεις, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιες αποτελούν μέλη του οργα-

νισμού αξιολόγησης12. Δεδομένης της προβολής των βραβείων στο ευρύ κοινό 

και την σύνδεσή τους με την έννοια της ποιότητας, είναι εύλογο το πλεονέκτημα 

που έχει στην αγορά η επιχείρηση η οποία βραβεύεται. 

 

 

 
                                                 
11 Kotsuka I., Deming Prize Criteria, JUSE, 2000 
12 Εδώ αξίζει να σημειωθεί ο υποκειμενισμός των θεσμών, καθώς προσεγγίζει την ταύτιση ελε-
γκτή – ελεγχομένου, δίνοντας τον χαρακτήρα οικογενειακής υπόθεσης. 
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Πίνακας 1 

Ενδεικτική μήτρα δομής οικολογικής λογιστικής (Mueller-Wenk,1978) 

 
 

      

Όσον αφορά την περιβαλλοντική ευαισθησία των εν λόγω υποδειγμάτων, αν και 

το περιβάλλον αναφέρεται σαν έννοια, η βαρύτητα που δίνεται στην περιβαλλο-

ντική απόδοση μέσω σταθμίσεως είναι τέτοια που δεν έχει την δυνατότητα να 

διαμορφώσει καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρητικά, τα υποδείγματα 

αυτά θα μπορούσαν να εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό κριτήρια περιβαλλοντι-

(1) 

Ουσία Εκπομπής 

(2) 

Ποσότητα 

(3) 

Συντελεστής βαρύ-

τητας 

(4)=(2)*(3) 

Οικολογικές Λογι-

στικές Μονάδες 

(EU) 

Κατανάλωση ε-
νέργειας 

   

Ηλεκτρισμός 7.700.000kWh 15,75 EU/MWh                   121.275 

Κατανάλωση 
Πρώτων Υλών  

   

Σίδηρος 3.600.000 kg 0,0388EU/t 141 

Κασσίτερος 23.700kg 72,7EU/t 1.730.000 

………..    

Μη τοξικά στερεά 
απόβλητα 

2.284 m3 0,0114EU/ m3 26 

…………..    

Αέριες Εκπομπές    

Υδρογονάνθρακες 29.771kg 1.401EU/t 41.084 

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

Συνολικές Επιπτώ-

σεις 

(Άθροισμα  των οι-

κολογικών λογιστι-

κών μονάδων) 

  3.124.000 EU 
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κής απόδοσης13. Όμως δεδομένου του χαρακτήρα των υποδειγμάτων ο οποίος 

δεν είναι άλλος από την προώθηση κερδοφόρων πρακτικών, προσθήκη τέτοιου 

είδους είναι αναμενόμενη μόνο σε ειδικές συνθήκες. Αυτές, συγκεκριμένα λαμ-

βάνουν χώρα όταν οι πρακτικές οι οποίες  αξιολογούνται θετικά  μέσω των  κρι-

τηρίων περιβαλλοντικής απόδοσης οδηγούν σε αποτελεσματικότητα μεταφρα-

ζόμενη από την εταιρική στοχοθέτηση σε κερδοφορία. Αυτό ενδεχομένως να 

λάβει χώρα με την ενίσχυση της Πράσινης Αγοράς, η οποία εκφράζεται από την 

προτίμηση των καταναλωτών σε προϊόντα που εγκλείουν την οικολογική διά-

σταση.  

 

Όμως, πέρα των αδυναμιών των εν λόγω υποδειγμάτων, θα πρέπει να αξιολο-

γηθεί ότι συνιστούν δειλά βήματα εισαγωγής της περιβαλλοντικής διάστασης 

στην επιχείρηση, αποδοχής του κοινωνικού της ρόλου, και αυτά  σε συνδυασμό 

με την λογική της κερδοφορίας.  

 
 Η δεύτερη από τις ανωτέρω επισημάνσεις αναφέρεται στην αποτύπωση μέσω 

των ΣΠΠ,  της σχέσης μεταξύ μιας μερικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος. 

Σε αυτήν την κατηγορία κατατάσσεται μία σειρά από συστήματα μεθόδων, μέσα 

στις οποίες εντάσσονται  και οι  μέθοδοι  Ανάλυσης Κύκλου Ζωής  και Ανάλυσης 

Γραμμής Προϊόντος, στις οποίες και γίνεται λεπτομερέστερη ανάλυση στο τέ-

ταρτο κεφάλαιο. Τα ΣΠΠ  σε αυτή την περίπτωση διαφοροποιούνται μέσω εξει-

δικευμένων μεθοδολογιών ως εξής:   

 

 

Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Social and Envi-
ronmental  Life Cycle Assessment)  

Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ανάλυση Κύκλου Ζωής14, εμφανίζεται στην 

θεωρία ως αναλυτικό εργαλείο – μεθοδολογία για την απεικόνιση και αξιολόγη-

ση  της αλληλεπίδρασης μεταξύ  των κοινωνικών και των τεχνολογικών συστη-

μάτων μέσα στον κύκλο ζωής ενός δεδομένου προϊόντος – υπηρεσίας. Λαμβά-

                                                 
13 Garvare R. & Isaksson R., Sustainable Development: Extending the scope of business excel-
lence models, Measuring Business Excellence 5.3, 2001, σελ.11-15 
14 M.  O’Brien et al, Social and Environmental Life Cycle Assessment, The International Journal 
of Life Cycle Assessment, 1 (4), 1996, σελ.231 -237 
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νει υπόψη  εκτός από περιβαλλοντικά, και κοινωνικά κριτήρια και έτσι διατείνεται 

ότι τα αποτελέσματα των δύο αυτών εκτιμήσεων, παρέχουν πιο κατανοητή και 

σε βάθος περιγραφή των πιθανών  επιπτώσεων του κύκλου ζωής συμπεριλαμ-

βάνοντας και σημαντικούς κοινωνικούς παράγοντες τους οποίους συντηρεί και 

τροποποιεί. Ενσωματώνει επίσης προσχεδιασμένα στην μεθοδολογία της  την 

προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Περιβαλλοντική Σύγκριση (Environmental  Benchmarking)15 

Η  Περιβαλλοντική  Σύγκριση, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνομά της, 

αποτελεί την μεταφορά των πρακτικών του Benchmarking στο χώρο της Διαχεί-

ρισης του Περιβάλλοντος. Όπως είναι αναμενόμενο, συγκρίνει την αποτελεσμα-

τικότητα  πρακτικών εισάγοντας νέα κριτήρια, τα οποία έχουν να κάνουν με την 

περιβαλλοντική τους διάσταση. 

 

Επιτόπια Επιθεώρηση  (Site Audit) 

Ως Επιτόπια Επιθεώρηση, θεωρείται η πραγματογνωμοσύνη ενός χώρου, για 

το αν αυτός ο χώρος πληροί κάποιες προδιαγραφές από Περιβαλλοντικής α-

πόψεως. Αποσπασματικά, Επιτόπιες Επιθεωρήσεις συμπεριλαμβάνονται στα 

πρότυπα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, ως μορφές ελέγχου συμμόρφωσης. 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων16 
Οι μελέτες  αυτές, εξετάζουν τις επιπτώσεις που έχει ή θα έχει στο περιβάλλον 

μία δραστηριότητα. Τα κριτήρια αξιολόγησης ποικίλλουν από χώρα σε χώρα 

λόγω της διαφορετικής θεσμοθέτησης της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά 

και ιεράρχησης αναπτυξιακών πολιτικών. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι εν λό-

γω μελέτες είναι υποχρεωτικές από την νομοθεσία για την πλειονότητα των 

δραστηριοτήτων, και κριτήριά τους ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος, το είδος  

και την χωροθέτηση των δραστηριοτήτων –έργων. 

 

Ανάλυση Τεχνολογίας (Technology Assessment) 

                                                 
15 Environmental Protection Agency, Environmental Benchmarking Guide, EPA, 2000 
16 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΚΥΑ αριθμ. 69269/5387/1990, ΦΕΚ 678 Β΄ 
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H (Περιβαλλοντική) Ανάλυση Τεχνολογίας17 αναφέρεται στη βιβλιογραφία και 

ως μεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο βοηθάει στην εκτίμηση των συνεπειών που 

θα έχει η χρήση μιας νέας τεχνολογίας από μια βιομηχανία ή μια κοινωνική ο-

μάδα στον άνθρωπο, στην κοινωνία και την φύση γενικά, και με κατά περίπτω-

ση ειδικεύσεις. Όσον αφορά την τυπική μορφή του υπό εξέταση εργαλείου, αυτή 

δεν έχει καθοριστεί απόλυτα και μπορεί να περιλαμβάνει την χρήση ΑΚΖ, Ανά-

λυση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κτλ. Αυτό που δίνει βιβλιογραφικά ξεχωρι-

στή οντότητα στο εργαλείο αυτό είναι ο σκοπός του και η κατά περίπτωση χρή-

ση συνδυασμών εργαλείων. 

Εκτίμηση Κινδύνου (Risk  Assessment) 

Η Εκτίμηση Κινδύνου αποτελεί επιμέρους επιστημονική αφαίρεση από την Διοί-

κηση Κινδύνου18 (Risk Management), και 19στοιχειοθετείται από μια σειρά πο-

σοτικών αναλυτικών κριτηρίων και έχει πεδία εφαρμογής: την αποτύπωση των  

πιθανών επιπτώσεων στην υγεία, την πολιτική αξιοποίησης των εκτιμήσεων 

κινδύνου, την οικονομική ανάλυση των κανονισμών και τεχνοοικονομικών μελε-

τών βιωσιμότητας. Σκοπός αυτών είναι η προώθηση σε λογικά πλαίσια και επί-

καιρα, κριτηρίων σε αβέβαιες καταστάσεις και διαχείριση κρίσεων.  

 

Οι μεθοδολογίες αυτές με την υπάρχουσα μορφή τους, έχουν μια ορισμένη δυ-

ναμική που εξελίσσεται στα τελευταία 30 χρόνια. Το έδαφος που αναπτύσσο-

νται πλέον είναι το σύγχρονο νεοφιλελεύθερο, με τάσεις παγκοσμιοποίησης και 

διαφέρει ριζικά από εκείνο των δεκαετιών 70 – 80 όπου γεννήθηκαν οι μεθοδο-

λογίες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό θα σταθούμε στο επόμενο κεφάλαιο εντάσσο-

ντας την επιχείρηση, το περιβάλλον και την σχέση τους μέσα στο σύγχρονο κοι-

νωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι. 

 

 

 

 

                                                 
17 Hartmann E., Complex thinking via technology by assessment 
18 Environmental Management Tools, Industry and Environment, Vol. 18, No. 2-3, 1995  
19 OECD, Risk Assessment and Risk Management: Recent Experience of the US 
Environmental Protection Agency, OECD International Conference on Environment and 
Economics, 18-21 June 1984   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ 
 

 

Για την πλήρη και αξιόπιστη εξέταση του αντικειμένου της μελέτης είναι ανα-

γκαία μια ορισμένη σκιαγράφηση του γενικότερου πλαισίου όπου εντάσσεται  η 

σύγχρονη επιχείρηση. Εδώ συγκεκριμένα, το πλαίσιο που αφορά την μελέτη 

συγκροτείται κυρίως από μέρη τα οποία μελετώνται αναφορικά με την σχέση  

Οικονομίας – Πολιτικής – Οικολογίας, και εδώ εστιάζεται  το ενδιαφέρον της α-

νάλυσης. Θεωρώντας διευρυμένα την κοινωνία, παρατηρούμε ότι είναι ελλιπής 

η μελέτη της Οικονομίας  χωρίς την μελέτη της Πολιτικής και αντίστροφα1. Το 

όλο ζήτημα θεωρείται από μερίδα ερευνητών ως αντικείμενο μελέτης της Πολιτι-

κής Οικονομίας. Η διεπιστημονική αυτή θεώρηση ενισχύεται περαιτέρω με τον 

συνυπολογισμό της Οικολογίας στην παραπάνω ενότητα. Η ανάλυση επικε-

ντρώνεται στα επιμέρους πεδία αλλά και στην ενότητά τους, και συγκεκριμένα: 

στο οικονομικό πλαίσιο, στο πολιτικό πλαίσιο, στο φυσικό πλαίσιο και σε ορι-

σμένες ειδικές πτυχές τους.  

 
1.  Το οικονομικό πλαίσιο 

 

Αρχίζουμε την ανάλυση  από το οικονομικό πεδίο. Τα Οικονομικά συστήματα 

που κυριάρχησαν τον 20ο   αιώνα είναι  ο Καπιταλισμός  όπου παρουσιάζονται  

ενισχυμένοι οι θεσμοί της ατομικής ιδιοκτησίας και πρωτοβουλίας, της ελεύθε-

ρης αγοράς, και ο Σοσιαλισμός στον οποίο αντίθετα διακρίνουμε  ενισχυμένη 

παρουσία του κράτους με την έννοια της κρατικά διευθυνόμενης οικονομίας. Η 

ανάλυση θα σταθεί κυρίως στο πρώτο από τα εν λόγω συστήματα λόγω της ευ-

ρείας επικράτησής του, η οποία χαρακτηρίζει εν μέρει και την σημερινή κατά-

σταση. 

Το οικονομικό  πλαίσιο είναι ρευστό, εν τω γίγνεσθαι και διακρίνουμε τα εξής 

κύρια στοιχεία του. 

                                                 
1 Gilpin R., Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, Ποιότητα –Oxford University Press, 2002, Κεφάλαιο 
2 
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Τα δύο κύρια ρεύματα διεύθυνσης του καπιταλιστικού συστήματος, τον 

νεοκλασικισμό, εκδοχή του οποίου είναι ο νεοφιλελευθερισμός2, και τον 

κεϊνσιανισμό να είναι και σήμερα σε μια ορισμένη αντιπαράθεση με εμ-

φανή την τελευταία τριακονταετία την τάση επικράτησης της νεοκλασικής 

σκέψης έναντι της κεϊνσιανής, χωρίς όμως η τελευταία να έχει εκλείψει. 

 

Έχουμε την διαπάλη  καπιταλισμού – σοσιαλισμού στον κόσμο με επιδί-

ωξη την τελευταία δεκαετία των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού να 

εισχωρήσουν στην οικονομία της αγοράς.   

 

Έχουμε την διαδικασία μετάβασης από την εθνική – κρατική διάσταση 

στην ευρωενωσιακή. 

 

Έχουμε την φυγή από την διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης σε 

αυτή της παγκοσμιοποίησης, διαμέσου του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (ΠΟΕ) κ.ά. 

 

Έτσι, η σύγχρονη επιχείρηση κινείται σε αυτά τα πλαίσια, τα οποία θα πρέπει 

να συνυπολογιστούν. Με αυτή την έννοια, σε κάθε επιχείρηση συνυπάρχουν οι 

εξής διαστάσεις, η νεοφιλελεύθερη, η κεϊνσιανή, η κρατική, η ευρωενωσιακή και 

η παγκόσμια. Ο βαθμός αριστοποίησης της επιχείρησης καθορίζεται από το κα-

τά πόσον αξιοποιεί τις εφεδρείες όλων αυτών των τάσεων και κινείται ενσυνεί-

δητα προς τις προοδευτικές, δηλαδή τις δεσπόζουσες. Η διοίκηση της επιχείρη-

σης οφείλει να είναι παραγωγική, αποτελεσματική και να συνδυάζει ιδιότητες 

Ολικής Ποιότητας, πράγμα που συμβαίνει όταν αξιοποιεί τις προαναφερθείσες 

εφεδρείες και ταυτόχρονα κάνει τις σωστές προγνώσεις όσον αφορά τις τεχνικές 

και τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Στις πρώτες αναφερθήκαμε στο πρώτο 

κεφάλαιο. Εδώ θα σκιαγραφήσουμε όπως αναφέραμε την εικόνα του κοινωνικο-

οικονομικού πλαισίου περιεκτικά και με σχετική επάρκεια. Για λόγους αναγνω-

σιμότητας και επικοινωνίας θα σχολιάσουμε το πλαίσιο  αυτό κατά χρονική πε-

ρίοδο, και συγκεκριμένα: 

                                                 
2 Καραμανλής Κ., Περί Φιλελευθερισμού, Φιλελεύθερη Έμφαση, Τεύχος 10, Χειμώνας 2001 – 2, 
σελ.6-11 
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Το πρώτο σχόλιο αφορά την περίοδο από τις  αρχές του αιώνα ως το 1933. Ο  

προηγούμενος αιώνας άρχισε με κυριαρχία του νεοκλασικισμού3, και την  προ-

βολή   στην κοινωνία των  συναφών με αυτόν ιδανικών, που δεν ήταν άλλα από 

την εμπιστοσύνη στον μηχανισμό της αγοράς, στον ανταγωνισμό, την ενίσχυση 

της  ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την ελαχιστοποίηση του κρατικού παρεμβατι-

σμού. Σαν θεωρητική βάση για την επικράτηση του νεοκλασικισμού  μπορούν 

να θεωρηθούν οι  εμπειρικές εκτιμήσεις για μεγιστοποίηση του ρυθμού ανάπτυ-

ξης μέσω του υπό εξέταση υποδείγματος. Τα παραπάνω δόμησαν ένα σύστημα 

το οποίο ιστορικά απεδείχθη ότι  εμπεριείχε αδυναμίες ικανές να το οδηγήσουν 

σε κρίση,  η οποία εκδηλώθηκε το 1929. 

 

Κάποιες ερμηνείες που δόθηκαν για τα αίτια αυτής της κρίσης, ήταν η ελάχιστη 

δυνατότητα του κράτους να ασκήσει αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική, 

και έτσι τα μακροοικονομικά μεγέθη ως αθροιστικό αποτέλεσμα δραστηριοτή-

των οικονομικών μονάδων καθοδηγούμενων από πλασματική  αισιοδοξία  αρχι-

κά και πανικό αργότερα, έφτασαν σε αδιέξοδο. Συμπληρωματικά με τα παρα-

πάνω, οι δύο  αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αυτή είναι: 

 

 Η πρώτη από αυτές τις αλλαγές αφορά τον σοσιαλισμό, ο οποίος από το 

1917 διαχώρισε την παγκόσμια οικονομία σε δύο τύπους οικονομικών συ-

στημάτων και στην βάση αυτού γεννήθηκε η νέου τύπου επιχείρηση, η σο-

σιαλιστική, κοινωνική με δύο μορφές την κρατική και την συνεταιριστική. Η 

επιχείρηση αυτή είχε ειδικού τύπου διοίκηση με δεσπόζουσα θέση σ’αυτή 

τον κρατικό προγραμματισμό και κριτήρια παραγωγής μη συνδεδεμένα απο-

κλειστικά με το κέρδος. Τα κριτήρια αυτά συνυπολογίζονται σε όλες τις δια-

κρατικές συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων της οικονομίας της αγοράς και 

των επιχειρήσεων των σοσιαλιστικών οικονομιών, πράγμα που ισχύει και για 

την χώρα μας. 

 

                                                 
3 Σαραντίδης Σ.Α., Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, Πειραιάς, 1996, τόμος Α΄ 



Η Περιβαλλοντική διάσταση της Επιχείρησης 

21 

 Η δεύτερη αλλαγή σημειώθηκε το τέλος της δεκαετίας του ’20 και αφορά την 

κρίση του καπιταλισμού. Η κρίση, αναπόφευκτα επέφερε κάποιες ριζικές αλ-

λαγές στο περιβάλλον, το οποίο διακρίνουμε σε εργασιακό, επιχειρηματικό 

και φυσικό. Στο εργασιακό περιβάλλον  επέφερε  μεγάλα ποσοστά ανεργίας, 

γεγονός που ισοδυναμεί με αδυναμία του συστήματος να αξιοποιήσει την 

εργατική δύναμη. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, παρατηρήθηκε  υποαπα-

σχόληση και έτσι με την αποτυχία του συστήματος να εμπνεύσει σταθερότη-

τα και ευημερία, έχουμε αυτόματα την μερική απαξίωση της ιδιωτικής πρω-

τοβουλίας. Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, παρατηρούμε γεγονότα ό-

πως κάψιμο σιτηρών και προϊόντων4, δηλαδή την επιβάρυνσή του. 

  

Ως συνέπεια της κρίσης μια νέα διάσπαση σημειώθηκε στο σύστημα με την 

άνοδο και την επικράτηση του Κεϊνσιανού συστήματος διεύθυνσης. Στη 

γραμμή αυτού του συστήματος αναπτύχθηκε η νέα μορφή επιχείρησης, η μι-

κτή (κράτος – ιδιώτης) η οποία έμελλε να αποτελέσει τον πυρήνα της μετα-

πολεμικής ανάπτυξης. Με την επιχείρηση αυτή, ταυτόχρονα εισήχθη και η 

νέα γραμμή διεύθυνσης, παράλληλα με τον ανταγωνισμό, η κρατική ρύθμιση 

και ο κρατικός προγραμματισμός κλαδικής5 και εδαφικής6 αρχής. 

 

Το δεύτερο σχόλιο αφορά την περίοδο 1933-1945 η οποία  χαρακτηρίζεται 

από δύο σημαντικές αλλαγές, την εφαρμογή των κεϊνσιανών πρακτικών  και τον 

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και την συναφή Πολεμική Οικονομία. 

 

Όσον αφορά την πρώτη αλλαγή, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια αποτελέ-

σματα των εν λόγω πρακτικών  οι οποίες εκφράζουν την εφαρμογή της θεωρίας 

του Κέϊνς7, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής και θεσμοθε-

                                                 
4 Με σκοπό την άνοδο της τιμής τους και θεωρητική αφετηρία τον νόμο της προσφοράς ζήτη-
σης. 
5 Πρώτα εισήχθη στην Ιταλία, και αφορά προγραμματισμό με βάση συγκεκριμένους κλάδους σε 
εθνική έκταση 
6 Πρώτα εισήχθη στην Γαλλία και πρόκειται για πιο ολοκληρωμένη μορφή προγραμματισμού. 
Έκφραση αυτού του υποδείγματος αφορούν και οι προσπάθειες ανάπτυξης στην Ελλάδα την 
δεκαετία του ’60 επί Κ.Καραμανλή. 
7 Kaynes J.M., Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος, Εκδόσεις Πα-
παζήση, 2001  
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τημένη μέσω του New Deal. Το τελευταίο οικοδομήθηκε πάνω στον γνωστό 

συμβιβασμό νεοκλασικισμού – κεϊνσιανισμού  με κύριο στοιχείο την αποδοχή 

της κρατικής παρέμβασης πρωτίστως στον στρατιωτικό τομέα. 

 

Σε ότι αφορά το  εργασιακό περιβάλλον, παρατηρούμε την κρατική παρέμβαση 

στην εργασία, με την ρύθμιση των μισθών η οποία εκτείνεται ως το πάγωμα, 

την κρατική προσφορά εργασίας8 διαμέσου δημόσιων έργων. Στο επιχειρηματι-

κό περιβάλλον, παρατηρούμε την είσοδο του κράτους στον επιχειρηματισμό, με 

εκφράσεις όπως μικτή επιχείρηση και αυτοτελής κρατική επιχείρηση. Το γεγο-

νός αυτό μας δίνει το μήνυμα ότι  ο σκοπός, δηλαδή το κέρδος, υποτάσσεται 

στις ανάγκες της επιβίωσης του συστήματος επιτρέποντας σε άλλο υποκείμενο, 

το κράτος, να μοιραστεί την πηγή του κέρδους. Τέλος, στο φυσικό περιβάλλον, 

παρατηρούμε την επιβάρυνσή του τόσο λόγω των ειρηνικών παραγωγικών δυ-

νάμεων διαμέσου της κατακόρυφης αύξησης των δημόσιων  έργων, όσο και λό-

γω των πολεμικών παραγωγικών δυνάμεων και της συναφούς στρατιωτικοποί-

ησης. 

 

Όλα δε αυτά, κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου πέρασαν σε καθε-

στώς πολεμικής οικονομίας με κύριο χαρακτηριστικό τον συγκεντρωτικό χαρα-

κτήρα της διεύθυνσης και την εφαρμογή εξωοικονομικών, στρατιωτικών μεθό-

δων. Συμπληρωματικά και για λόγους αρτιότητας της ανάλυσης, θα σκιαγραφή-

σουμε την οργανική σύνδεση νεοφιλελευθερισμού – κεϊνσιανισμού.  

 

Θεσμικά, η σύνδεση  αυτή εκφράστηκε με το New Deal, όπου και γίνεται λόγος 

για κρατική δραστηριότητα πρωτίστως στον στρατιωτικό τομέα. Με όρους ιστο-

ρικής προόδου, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον κεϊνσιανισμό ως  καινοτομία, 

και τον νεοκλασικισμό ως παράδοση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συμβιβα-

σμός αυτός ενέκλειε τον κίνδυνο της διάρρηξής του είτε προς τα εμπρός με την 

μετεξέλιξη, διεύρυνση του ρόλου του κεϊνσιανού κράτους πέρα από το στρατιω-

τικό και στο ειρηνικό πεδίο παραγωγής, είτε προς τα πίσω με διεύρυνση της 

στρατιωτικοποίησης. Σε πρώτη φάση, ο συμβιβασμός εξελίχθηκε προς την δι-

                                                 
8 Είναι χαρακτηριστική η συμβουλή του Κέϊνς προς τον Ρούσβελτ , να  βάλουν εργάτες να ανοί-
γουν χαντάκια  και μετά να τα κλείνουν , με σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομίας. 
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εύρυνση της στρατιωτικοποίησης με συμπυκνωμένη  έκφραση αυτής όπως εί-

δαμε, την Πολεμική Οικονομία και τον Β‘ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

Το τρίτο σχόλιο  αφορά την περίοδο 1945 –1972. Αυτή χαρακτηρίζεται πρω-

τίστως από την διεύρυνση της Κεϊνσιανής πρακτικής και στην ειρηνική οικονο-

μία.  Στο πλαίσιο αυτό μία νέα καινοτομία εισάγεται και είναι η εισαγωγή του 

κρατικού προγραμματισμού με τις αρχές που προαναφέραμε. Ταυτόχρονα, 

στην νεοκλασική περιοχή συντελέστηκε μία περαιτέρω διάσπαση: στην μία 

πλευρά εντάσσεται η Αγγλοσαξονική Γραμμή, Οικονομία της Αγοράς, φιλελεύ-

θερη, στο πλαίσιο της οποίας άρχισε η ιδιωτικοποίηση της ήδη υπάρχουσας 

πολεμικής οικονομίας· ενώ στην δεύτερη βρίσκεται η Κοινωνική Οικονομία Αγο-

ράς, ως δυτικογερμανική παραλλαγή του νεοκλασικισμού, στη γραμμή της ο-

ποίας συντελέστηκε το λεγόμενο δυτικογερμανικό θαύμα. 

 

Η δυτική επιχείρηση στο γενικότερο πλαίσιο συνύπαρξης και διαπάλης κεϊνσια-

νισμού – νεοκλασικισμού, ακολούθησε τις εξής κατευθύνσεις: 

 

Αναπτύχθηκαν ενεργότερα οι σχέσεις Ανατολής - Δύσης οπότε μέσω 

οσμωτικών διαδικασιών οι διευθύνσεις εκατέρωθεν ερχόταν σε επαφή, 

και αυτό  εκφράστηκε κυρίως στο πλαίσιο  της κρατικής παρέμβασης μέ-

σω της κρατικής ιδιοκτησίας και του κρατικού προγραμματισμού. 

 

Η διελκυστίνδα νεοκλασικισμού – κεϊνσιανισμού οδήγησε σε νέες παραλ-

λαγές τους οι οποίες εκφράστηκαν στον  μεν Κεϊνσιανισμό ως: Νεοκεϊν-

σιανισμός, Βιομηχανική Κοινωνία, Μεταβιομηχανική Κοινωνία, Τεχνο-

τροπική Κοινωνία, Κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο,  Θεσμοκοινωνική 

Κατεύθυνση,  ενώ στον νεοφιλελευθερισμό πέρα από την Κοινωνική Οι-

κονομία της Αγοράς έχουμε: την  Νεοκλασική Σύνθεση, τον Μονεταρι-

σμό, τον Θατσερισμό - Ρεηγκανισμό9 κ.ά. 

 

 

                                                 
9 Marshall J., Τα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής μας- Ο Νεοκλασικισμός, σελ. 875-884 
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Αυτή η διαδικασία της μετάλλαξης και διαφοροποίησης εκφράζει μέσα σε άλλα 

και την εξελισσόμενη δυναμική της οικονομίας και των θεωρητικών της εκφρά-

σεων. 

 

Στο πλαίσιο αυτών των δύο βασικών παραλλαγών της θεωρίας, αναπτύχθηκαν 

δύο βασικοί τύποι επιχειρήσεων 

 

 Η Ευρωπαϊκή, και πολύ περισσότερο η Ιαπωνική, που ήταν έντονα κρατικο-

παρεμβατική. 

 

 Η Αγγλοσαξονική – Αμερικάνικη, η οποία χαρακτηρίζεται από  υψηλότερο 

βαθμό αυτοχρηματοδότησης και χαλαρότερη κρατικοπαρεμβατική εξάρτηση. 

 

Αξίζει να συμπληρώσουμε ότι και οι δύο ανωτέρω  τύποι ανάπτυξης, με τις εκ-

φράσεις τους σε επίπεδο επιχείρησης, κινούνται παράλληλα  και συνυπάρχουν, 

όμως η μεταπολεμική ανάπτυξη ως το 1970 πιστώνεται κατά κύριο λόγο στην 

Κεϊνσιανή πρακτική. 

 

Οι ίδιοι αυτοί τύποι βρήκαν αυτονόητα την έκφρασή τους στον πυρήνα της οικο-

νομικής ζωής, τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά αυτές, η διεύθυνσή τους είναι κοινή 

ως προς τον ανταγωνισμό, όμως η αξιοποίηση των  κρατικών πόρων από τις 

επιχειρήσεις του πρώτου τύπου ενίσχυσε την αποτελεσματικότητά τους. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα εδώ συνιστά η Ιαπωνία, όπου οι κρατικές πιστώσεις κα-

τευθύνθηκαν σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων με εξαγωγικό κυρίως προσανατο-

λισμό, όπου αξιοποιήθηκαν με αποτελεσματικότερο τρόπο και οι εφεδρείες του 

μεγάλου μεγέθους και της παγκοσμιοποίησης. Στην αξιοποίηση των παραπάνω 

εφεδρειών συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό και η υιοθέτηση διαχειριστικών πρακτι-

κών που εισήχθησαν  από τον Deming  και προσέδωσαν στις επιχειρήσεις ιδιό-

τητες Ολικής Ποιότητας. 

 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην ίδια περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση 

αποκτά ένα νέο χαρακτηριστικό. Αυτό έχει να κάνει με την διαδικασία της  ευ-

ρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και εκφράζεται διαμέσου της  εισαγωγής  στον μηχα-
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νισμό διεύθυνσης των επιχειρήσεων, της διαδικασίας της υπερεθνικής ρύθμισης 

και ακόμα τον διεθνή – περιφερειακό προγραμματισμό, πρακτικές που εκφρά-

ζονται διαμέσου των οδηγιών, των συστάσεων, των κανονισμών κ.ά. 

 

Το τέταρτο σχόλιο αφορά την περίοδο 1970 – 2000. Με αφετηρία το 1970, 

εκδηλώθηκε μίας νέας μορφής γενική –οικονομική κρίση στα επιμέρους πεδία: 

 

Πρώτον, τα αξιώματα-δόγματα στα οποία  στηριζόταν  το οικονομικό σύστημα, 

δοκιμάζονται, όπως η ύπαρξη των ελεύθερων αγαθών· ότι τα κέρδη μετατρέπο-

νται σε επενδύσεις οι οποίες μετατρέπονται σε θέσεις απασχόλησης με τελικό 

αποτέλεσμα την κοινωνική ευημερία· το αξίωμα μη συνύπαρξης πληθωρισμού – 

ανεργίας·  ότι το ελεύθερο εμπόριο δημιουργεί ευημερία κ.α. Δεύτερον, οι δύο 

βασικές μέθοδοι διεύθυνσης Κεϊνσιανισμός- Νεοκλασικισμός παρουσιάζουν α-

δυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων. Οι μέθοδοι σκέψης, δηλαδή ο ε-

μπειρισμός του νεοκλασικισμού και ο υποκειμενισμός του Κεϊνσιανισμού  δοκι-

μάζονται με αποτέλεσμα το γενικό θεωρητικό αδιέξοδο και την τάση επανόδου  

της εμπειρικής πρακτικής του νεοκλασικισμού. 

 

Τα μηνύματα της εν λόγω κρίσης εκδηλώνονται και στα τρία ανωτέρω επίπεδα 

ως εξής: 

 

Πρώτον, στο εργασιακό περιβάλλον παρατηρούμε την μεταβολή της σχέσης 

μισθού – κέρδους υπέρ του δευτέρου, την αφαίρεση κατακτήσεων που εγκαθι-

δρύθηκαν στο έδαφος των Κεϊνσιανών πρακτικών και εκφράζονται συνολικά με 

την σταδιακή αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, την επιβολή της πειθαρ-

χημένης εργασίας, των ποικίλων διαρθρωτικών αλλαγών, την περιορισμένη εκ-

παίδευση κ.α.· δεύτερον στο επιχειρηματικό περιβάλλον παρατηρούμε την στα-

διακή μείωση του κρατικού τομέα, την αποδυνάμωση του κοινωνικού τομέα 

(ΟΤΑ, συνεταιρισμοί), τις ιδιωτικοποιήσεις σε υπερεθνική βάση, την αμερικανο-

ποίηση - δολαριοποίηση  υπό το σύνθημα going global, την αποδυνάμωση των 

εθνικών θεσμών – αποεθνικοποίηση, αλλά και υπερεθνικών θεσμών - αποευ-

ρωποίηση· τρίτον στο φυσικό περιβάλλον παρατηρούμε την συνεχή επιβάρυν-

σή του από την επενέργεια των ειρηνικών και πολεμικών παραγωγικών δυνά-
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μεων και  την μετατροπή του οικολογικού προβλήματος σε οικουμενικό. Τα πα-

ραπάνω χαρακτηρίστηκαν από τους αντιπάλους του κεϊνσιανισμού ως «χρεο-

κοπία του Κεινσιανισμού»10, και αντιπρότειναν ως «γραμμή ανάπτυξης» την   

«απορύθμιση του καπιταλισμού», διαδικασία που ισχύει ως σήμερα. 

 

Πέρα των ανωτέρω, η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται επιπλέον από τις 

παρακάτω αλλαγές: 

 

 Εμφανίζεται στον χώρο του σοσιαλισμού η νέου τύπου επιχείρηση σύμφωνα  

με το πρότυπο του ΣΟΑ. 

 

 Στην ΕΕ δημιουργείται η νέου τύπου επιχείρηση, η «Ευρωπαϊκή Επιχείρη-

ση». 

 

 Στον κόσμο, καθ’υπόδειξη του ΟΟΣΑ πραγματοποιείται η «εξίσωση» ή «ε-

θνική μεταχείριση των υπερεθνικών εταιρειών», που δίνει στις υπερεθνικές 

εταιρείες  πρόσβαση στις κρατικές πηγές χρηματοδότησης11.  

 

Όσον αφορά τελικά την διαμάχη Κεϊνσιανισμού – Νεοφιλελευθερισμού, αυτή 

κλίνει υπέρ της επανόδου του Νεοφιλελευθερισμού. Αυτός διεκδικεί πλέον πα-

γκόσμιες διαστάσεις με αξιώσεις και στην περιοχή του υπαρκτού σοσιαλισμού. 

Η διεύθυνση των νέων τύπων επιχειρήσεων αρχίζει να αποκτά  νέα κριτήρια και 

προδιαγραφές και αυτές εμφανίζονται: 

 

Στην σφαίρα της ανάπτυξης  με τις τρεις αρχές, τον εξαγωγικό προσανα-

τολισμό, την αλληλεξάρτηση και την συμπληρωματικότητα. 

 

Στην σφαίρα της σταθεροποίησης των Οικονομιών, με αξιοποίηση όλων 

των μεθόδων που είναι γνωστές από την δεκαετία του ’30, με πρόταξη 

της στρατιωτικοποίησης, με χρήση του αγγλοσαξονικού – αμερικανικού 

                                                 
10 «Σαν να λέμε ότι η αποτυχία μας  προς τον καρκίνο αποδεικνύει την χρεοκοπία του Παστέρ» , 
Καστοριάδης Κ., Η άνοδος της ασημαντότητας,  Εκδόσεις Ύψιλον/Βιβλία, 2000 
11 Στην Ελλάδα, η παραπάνω υπόδειξη κατοχυρώθηκε θεσμικά μέσω του Ν.1116/81 
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στυλ σχεδιασμού, δηλαδή τις προγραμματικές συμφωνίες, και με ενίσχυ-

ση των επιχειρήσεων διαμέσου του κρατικού προϋπολογισμού έτσι ώστε 

να ξεπεράσουν την κρίση, έπειτα να τεμαχισθούν και  στην  συνέχεια να 

ιδιωτικοποιηθούν. 

 

Τα παραπάνω κριτήρια ονομάσθηκαν γενικά  «διαρθρωτικές αλλαγές». 

Ο  συνδυασμένος τρόπος ικανοποίησής τους  εκφράζει την  συνεισφορά 

της εποχής και της περίστασης στο περιεχόμενο των όρων εκσυγχρονι-

σμός, ανανέωση, αποτελεσματικότητα και  ποιότητα. Ειδική εφαρμογή 

αυτών συνιστούν τα κριτήρια σύγκλισης  ΕΕ στη λογική της συνθήκης 

Μάαστριχ, καθώς και τα κριτήρια Αναπαραγωγής Ειδικευμένης Εργατι-

κής Δύναμης, στην  λογική της Λευκής Βίβλου. Εδώ οι όροι αποτελεσμα-

τικότητα και ποιότητα εκφράζονται: Με τον όρο «προενταξιακό κεκτημέ-

νο» η ανάληψη του οποίου συνιστά την προϋπόθεση για την ένταξη μιας 

χώρας στην ΕΕ· λειτουργικά αυτό εκφράζεται με τα επιμέρους σύμφωνα 

σταθερότητας όπως λόγου χάρη στην ΕΕ, στην Βαλκανική κ.ά.· και 

προοπτικά το ίδιο εκφράζεται με το ότι η βελτιστοποίηση αξιολογείται 

κρίνεται με κριτήριο την ύψιστη προδιαγραφή της Διεύρυνσης, που ισχύ-

ει στην ΕΕ. 

 

Το πέμπτο και τελευταίο σχόλιο αφορά την αρχή της χιλιετίας που διανύουμε. 

Η Διεύρυνση και το Σύμφωνο Σταθερότητας συνιστούν εδώ μαζί με την μεταρ-

ρύθμιση των θεσμών της ΕΕ, την κατάργηση δηλαδή της ΚΑΠ κ.ά.,  την  έκ-

φραση του όρου «περάσματος στην παγκοσμιοποίηση» (going global). Εδώ 

ακριβώς οι επιχειρήσεις παίρνουν την πιο σύγχρονη μορφή τους (ΕΠΕ), και ό-

σον αφορά την διεύθυνση εκφράζονται με τους όρους Νέα Οικονομία, Πολυμε-

ρής Συμφωνία Επενδύσεων, Εταιρική Διακυβέρνηση12 κ.ά.    

 

Οι τελευταίοι αυτοί όροι και οι ανάγκες που εκφράζουν είναι σχετικά καινούργιοι 

και βρήκαν τη θέση τους και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ενδεικτικές εκδηλώσεις 

αυτών αποτελούν τα προγράμματα ERASMUS της ΕΕ, η διεύρυνση των Μετα-

πτυχιακών Σπουδών στα Πανεπιστήμια, η αλλαγή – αναβάθμιση των Προ-
                                                 
12 OECD, OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publications, 1999 
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γραμμάτων Σπουδών με καταχώρηση μεγαλύτερου εκπαιδευτικού έργου στα 

ζητήματα της επιχειρηματικότητας, η ίδρυση Γραφείων Διασύνδεσης, η ένωση 

Επιστήμης – Παραγωγής κά. Μαζί με τις μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συ-

στήματα, συμπυκνωμένη έκφραση αυτής της καταχώρησης συνιστούν οι με-

ταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ενιαίου Εκπαιδευτικού χώρου (ΕΕΧ) και ειδικότε-

ρα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού χώρου (ΕΕΕΧ) κ.ά., οι οποίες συ-

ντελούνται στο πλαίσιο των εκθέσεων Μπολόνιας, Πράγας κ.ά. Στη βάση αυτών 

τίθεται με οξύτητα και σε ευρεία έκταση  το ζήτημα της αξιολόγησης σε επίπεδο 

ατόμου, Ιδρύματος, Προγράμματος Σπουδών κ.ά. και έτσι μια σειρά νέων κρι-

τηρίων κάνουν την εμφάνισή τους στην κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα. 

Συνθετική και ανακεφαλαιωτική έκφραση των κριτηρίων αυτών συνιστούν οι 

διεργασίες πιστοποίησης και βελτιστοποίησης που βρίσκονται ήδη εν τω γίγνε-

σθαι σε όλες τις πλευρές της πραγματικότητας.  

 

Ενδεικτικές εκδηλώσεις των παραπάνω συνιστούν: Στο εργασιακό περιβάλλον 

η γενική παράταση του χρόνου εργασίας διαμέσου των επονομαζόμενων Διαρ-

θρωτικών  Αλλαγών όπως λόγου χάρη στο τρέχον ασφαλιστικό· στο  επιχειρη-

ματικό περιβάλλον διακρίνουμε τα παραπάνω φαινόμενα γνωστά ως Νέα Οικο-

νομία, Εταιρική Διακυβέρνηση κ.ά.· στο δε φυσικό περιβάλλον  παρατηρούμε 

την διαρκή επιβάρυνσή του, με εντεινόμενες τις προσπάθειες για τον θεσμικό 

έλεγχό της όπως λόγου χάρη μέσω των διασκέψεων του Ρίο και του Κιότο. Όλα 

αυτά συντελούνται ήδη στο υπο διαμόρφωση έδαφος πλέον της καπιταλιστικής 

παγκοσμιοποίησης και σε συμφωνία με τους θεσμούς ΠΣΕ, ΠΟΕ κ.ά.  

 

Όμως έχουμε ήδη αναφέρει πως η οικονομία συνδέεται οργανικά με την πολιτι-

κή, και σε εφαρμογή της αρχής αυτής προχωράμε στο δεύτερο πεδίο της ανά-

λυσης. 
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2.  Το πολιτικό πλαίσιο 
 

Δεύτερο από τα πεδία που μνημονεύτηκαν στην αρχή του κεφαλαίου είναι το 

πολιτικό. Δεν θα προχωρήσουμε σε λεπτομερή ανάλυση, αλλά όπως και πριν 

θα το σκιαγραφήσουμε διαμέσου κάποιων παρατηρήσεων: 

 

Η πρώτη παρατήρηση αφορά τον βαθμό διαφοροποίησης οικονομικών και πο-

λιτικών συστημάτων. Σε αντίθεση με το οικονομικό σύστημα, το πολιτικό σύ-

στημα παρουσιάζει μία μεγαλύτερη διαφοροποίηση έκφρασης στις σημερινές 

κοινωνίες. Ο δυτικός κόσμος γενικά εκπροσωπείται από παραλλαγές του  Αστι-

κού Κοινοβουλευτικού Συστήματος. Το Πολιτικό Σύστημα ή η Πολιτική Βάση, 

είναι μία από τις πλευρές που συνθέτουν το σύγχρονο κράτος, μεταξύ των ο-

ποίων είναι η Οικονομική Βάση η οποία εξετάστηκε συνοπτικά, η Κοινωνικο-

ταξική βάση που αναφέρεται στην κοινωνία και η Ιδεολογική Βάση που αναφέ-

ρεται στα ιδανικά της. Σε σχέση με τα παραπάνω παρατηρούμε ότι ειδικά στην 

περίπτωση της ΕΕ και των χωρών – μελών της: το Πολιτικό Σύστημα παραμένει 

ο αστικός κοινοβουλευτισμός, σύστημα που από  πολλούς ερευνητές θεωρείται 

ότι είναι σε κρίση13· η κοινωνικο-ταξική βάση του συστήματος  συνθέτεται από 

τις ίδιες τάξεις, με αυξανόμενες όμως ποσοτικές διαφορές που εντείνουν μία 

κοινωνική πόλωση· η ίδια η ΕΕ, συγκροτείται ως αυτοτελής ενότητα σε μία  δια-

δικασία μετάβασης όπου οι εθνοκρατικές πλευρές αποδυναμώνονται σε όφελος 

των Ευρωενωσιακών. Έχει συγκροτηθεί ήδη η Οικονομική της Βάση, η ΟΝΕ, η 

αγορά δηλαδή που παρατηρούμε να αλλάζει  όχι μόνο δομή αλλά και γεωγρα-

φικά  όρια υπακούοντας στην γενική γραμμή της Διεύρυνσης.  

 

Υπάρχει όμως  μία αναντιστοιχία ανάμεσα στην ΟΝΕ και το πολιτικό σύστημα 

της ΕΕ  δηλαδή την Πολιτική Ένωση (ΠΕ), σε ότι αφορά τον βαθμό ωριμότητάς 

τους. Η αναντιστοιχία αυτή εκφράζεται στο νόμισμα (Euro) με το ότι ενώ τα εθνι-

κά νομίσματα έχουν αποσυρθεί, πράγμα που εκφράζει τον βαθμό απόσυρσης 

των κρατών μελών σε όφελος της ΕΕ, ταυτόχρονα όμως δεν συγκροτηθεί ακό-

                                                 
13 Ντούσκος Π., Η μεγάλη μετάβαση, Gutenberg, 2000, σελ.40-60 
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μα η ΠΕ της οποίας το  Euro εκφράζει το πολιτικό κύρος14. Η έλλειψη αυτή εκ-

φράζεται στην αδυναμία της ΕΕ για πολιτική παρέμβαση στα όριά της και έξω 

απ’αυτά, καθώς και την αδυναμία της να διασφαλίσει την λειτουργία του Euro. 

Επιπλέον το Euro επιβαρύνεται με τους καταναγκασμούς – προνόμια που δια-

θέτει το δολάριο, λόγω της ιστορικής παρουσίας των Η.Π.Α.  στις διεθνείς εξελί-

ξεις με σταθμό   την συμφωνία του Breton Woods. 

 

Αυτές οι αδυναμίες αντανακλώνται στους κλυδωνισμούς του Euro, στην Οικο-

νομία  της ΕΕ, και στην αδυναμία χάραξης Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυ-

νας. Επομένως οι αδυναμίες αυτές εκδηλώνονται στην έλλειψη ανταγωνιστικό-

τητας και αποτελεσματικότητας στην Ευρωπαϊκή επιχείρηση και στις γενικές υ-

στερήσεις που εμφανίζει η Ευρωπαϊκή οικονομία έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπω-

νίας, πράγμα που σημαίνει ότι τα κριτήρια βελτιστοποίησης στο πλαίσιο της πα-

γκοσμιοποίησης λειτουργούν δυσμενέστερα για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση. 

 

Το κενό που δημιουργούν οι αδυναμίες αυτές καλύπτεται πρωτίστως από τις 

ΗΠΑ15 και το δολάριο σε βάρος των Ευρωπαϊκών πραγματικοτήτων και φυσικά 

συμπληρωματικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία όμως 

δεν έχει τον χαρακτήρα πολιτικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λογικά θα εκλεί-

ψει, είτε προς την κατεύθυνση της αυθύπαρκτης υπόστασης της ΕΕ, είτε προς 

την κυριαρχία των ΗΠΑ και του δολαρίου. Το εν λόγω ζήτημα είναι ανοιχτό τόσο 

στην επιστήμη, όσο και στην πρακτική ζωή.  

 

Σε σχέση με τα προηγούμενα, ένα νέο στοιχείο  εισέρχεται σε σχέση με την ΕΕ 

και αφορά την απαξίωση της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ακρι-

βέστερα της διεθνής – περιφερειακής ολοκλήρωσης, η οποία αποδεικνύεται 

στενή και υποδεέστερη της παγκοσμιοποίησης.  Ενδεικτική επιβεβαίωση αυτών 

συνιστούν: Στην αξιολόγηση της διαδικασίας αυτής υπάρχουν ρητές διατυπώ-

σεις έγκυρων παραγόντων16 ότι η Διατλαντική Ένωση17  συνιστά όρο ευρύτερο 

                                                 
14 Σύμφωνα με το θεώρημα ότι το νόμισμα μίας χώρας εκφράζει το κύρος της πολιτικής εξουσί-
ας. 
15 Ένδειξη αυτών συνιστά η παρέμβαση των ΗΠΑ στο θέμα του Ευρωστρατού. 
16 Χριστοδούλου Ε., Κοινό εμπορικό μέτωπο ΗΠΑ-ΕΕ, Καθημερινή, 30/03/1997 
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της ΕΕ· παράλληλα  η έννοια της  Ευρώπης αλλάζει με την έννοια της Ευρασί-

ας18· η θέση ότι ο ΠΟΕ  αποτελεί πραγματικότητα ανώτερη της ΕΕ19· η νέα δια-

δικασία της Πανευρωπαϊκής Ενοποίησης, η οποία εκφράζεται με την εισαγωγή 

των όρων «Ευρωπαϊκές Δομές»20, «Ευρωπαϊκές Συμφωνίες21» μεταξύ ΕΕ και 

χωρών υπαρκτού σοσιαλισμού, καθώς και άλλα στοιχεία. Όλα αυτά δείχνουν 

την ρευστότητα και την μεταβατικότητα που επικρατούν στην ΕΕ, με συνέπεια 

την εισαγωγή  ως κριτηρίων αριστοποίησης αξιωματικά, όπως λόγου χάρη η 

υπερεθνικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η διεύρυνση κ.ά. Οι  παραπάνω αναντι-

στοιχίες, με πιο εμφανή την αδυναμία δημιουργίας ΠΕ αποτελούν ικανή απόδει-

ξη της θέσης ερευνητών που μιλούν για από-ευρωποίηση22.  

 

 

3. Το φυσικό πλαίσιο 
 
Το τρίτο από τα ανωτέρω πεδία με το οποίο καταπιάνεται το παρόν κεφάλαιο, 

αναφέρεται στην φυσική διάσταση, η οποία αποτελεί τη βάση του κοινωνικο-

οικονομικού πλαισίου. Αναφορικά με αυτή οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η 

παραδοσιακή θεώρηση για τα αγαθά μοιάζει να έχει εξαντλήσει τα  φυσικά της 

όρια.  

 

Η άγνοια και η υποτίμηση της φυσικής διάστασης,  είναι  εκείνη που παραδο-

σιακά έχει οδηγήσει το περιβάλλον στην κρατούσα κατάσταση, την όξυνση δη-

λαδή του ομώνυμου προβλήματος. Η προσέγγιση στο εν λόγω  πρόβλημα α-

ναφορικά με τον σκοπό, δηλαδή την βιωσιμότητα της ανθρώπινης ζωής, είναι 

ανθρωποκεντρική και αυτό συμβαδίζει με το σκοπό της εργασίας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η κάθε επιχείρηση τοποθετείται στο χώρο. Είδαμε ήδη ότι 

ένας από τους όρους αριστοποίησης αυτής είναι η τάση προς την παγκοσμιο-
                                                                                                                                               
17 Διακυβερνητική Διάσκεψη Μαδρίτης, Συμπεράσματα της προεδρίας, Ελληνική Μετάφραση, 
15-16/12/1995, σελ. 43 
18 Brezinski Z., A Geostrategy for Eurasia, Foreign Affairs, September – October 1997, σελ.50 - 
65 
19 Όπως υποσημ. 16 
20 Κλίντον Μ., Ομιλία στους αγρότες της Καλιφόρνια , 10/04/1999 
21 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Οι περιφέρειες κατά την δεκαετία του ‘90 
22 Ντούσκος Δ.Π., Γεωστρατηγική και σύγχρονος κόσμος, Gutenberg,2000, σελ.26 
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ποίηση, με συνέπεια να αναδύεται το θέμα ότι η χωροθέτησή της συνδέεται ορ-

γανικά με την ποικιλομορφία του περιβάλλοντος, πράγμα που σημαίνει ότι όλες 

οι δραστηριότητές της επηρεάζουν το περιβάλλον αλλά και επηρεάζονται 

απ’αυτό. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στην περίπτωση της σύγχρονης επι-

χείρησης, λόγω του ότι συνδυάζει ανεπτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις έχει αυ-

ξημένη επίδραση στο περιβάλλον με δύο δρόμους, την  λειτουργία των ειρηνι-

κών παραγωγικών δυνάμεων καθώς και με εκείνη των αντίστοιχων πολεμικών. 

Όμως, το κύριο είναι η εμπορευματοποίηση της παραγωγής η οποία επιτάχυνε 

την καταστροφή του περιβάλλοντος, όξυνε ταυτόχρονα την συναφή συνείδηση 

η και έτσι κατανοήθηκε το οικολογικό πρόβλημα ως παγκόσμιο ή ως ωρολογια-

κή βόμβα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε η ανάγκη για την πολιτική 

προσέγγιση του προβλήματος. 

 

Όμως, η παγκοσμιοποίηση στην οικονομία προχωράει ταχύτερα από την δια-

μόρφωση της πολιτικής23, ως συνέπεια αυτού εμφανίζεται μία κολοσσιαία διά-

σταση σε παγκόσμια κλίμακα. Την διάσταση αυτή επιχειρεί να γεφυρώσει η πα-

γκόσμια κοινότητα διαμέσου πολλών δρόμων, κυρίως όμως στις δύο αυτές 

σφαίρες, την πολιτική και την οικονομία, διαμέσου του ΟΗΕ με διεθνείς διασκέ-

ψεις όπως Κιότο, Ρίο κ.ά. Στο πλαίσιο αυτής της γεφύρωσης αντιμετωπίζεται 

και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την επενέργεια των στρατιωτικών 

δραστηριοτήτων, κυρίως δε από την πυρηνική ενέργεια είτε εκείνης της ειρηνι-

κής δράσης μέσω ατυχημάτων ή μέσω της στρατιωτικής δραστηριότητας όπως 

λόγου χάρη στη Χιροσίμα, στα Βαλκάνια κ.ά. Η σπουδαιότητα του εν λόγω προ-

βλήματος το κατέταξε στα οικουμενικά προβλήματα ήδη από την δεκαετία του 

197024, οπότε και άρχισε να διαμορφώνεται μια πρακτική παγκόσμιας διευ-

θέτησής του. Στο πλαίσιο αυτής, η οικολογική διάσταση υπεισέρχεται στην οικο-

νομική δραστηριότητα και στον πυρήνα της, την επιχείρηση, και μεταφράζεται 

σε μέτρα – κίνητρα θεσμικού χαρακτήρα με ανάλογο κόστος. Τείνει δε να κατα-

στεί πάγια και παγκόσμια πρακτική  η εισαγωγή της οικολογικής παραμέτρου 

στην επιχείρηση έτσι ώστε η αριστοποίηση και η βιωσιμότητα αυτής να  γίνονται 

                                                 
23 Βεργόπουλος Κ., Παγκοσμιοποίηση, η μεγάλη χίμαιρα, Νέα Σύνορα – Α.Α.Λιβάνη, 1999,  
24Α) Carson R., The Silent Spring, Boston, 1962 
  Β) Meadows D. et al, The Limits to Growth, Universe Books, 1972 
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οργανικές συναρτήσεις της εν λόγω παραμέτρου.  

 

Με φυσικούς όρους, οι ανθρωπογενείς πιέσεις μέσω της ενεργοποίησης του 

νόμου της δράσης – αντίδρασης, έχουν επηρεάσει τις βασικές λειτουργίες που 

το περιβάλλον  προσφέρει στον άνθρωπο δηλαδή : 

 

Υποστήριξη της ζωής 

Παροχή πρώτων υλών 

Αφομοίωση αποβλήτων 

Παροχή φυσικών υπηρεσιών 

 

Η διαμόρφωση των εν λόγω γενικών λειτουργιών εκφράζεται και με τα επιμέ-

ρους προβλήματα που συνιστούν το γενικό οικολογικό πρόβλημα, όπως: η ρύ-

πανση – μόλυνση, η ερημοποίηση μεγάλων εκτάσεων γης, η μείωση των φυσι-

κών αποθεμάτων, η μείωση της βιοποικιλότητας, οι κλιματικές αλλαγές κ.ά. 

 

Τα παραπάνω προβλήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνιστούν κατά 

περίπτωση αίτιο και αποτέλεσμα. Το γενικότερο αίτιο αποσταθεροποίησης της 

οικολογικής ισορροπίας, δηλαδή η εκρηκτική αύξηση της ανθρωπογενούς  δρα-

στηριότητας, μπορεί να αναλυθεί,  πρώτον σε δραστηριότητες υποβάθμισης της 

ενέργειας  και δεύτερον, δραστηριότητες υποβάθμισης της ύλης. Και οι δύο πα-

ραπάνω συνιστώσες εγκλείουν την έννοια της εντροπίας. Η  πρώτη περίπτωση, 

κάνοντας μία προσομοίωση με χρήση ακραίας αφαίρεσης, μπορούμε να ισχυ-

ριστούμε ότι αφορά και ένα από τα όρια της ζωής όπως την αντιλαμβανόμαστε 

μέσω της έννοιας του θερμοδυναμικού απροσμάχητου25, δηλαδή με την σταδια-

κή υποβάθμιση μέσω δραστηριοτήτων όλων των ειδών ενέργειας σε θερμική, 

και ταυτόχρονα την αδυναμία εκπομπής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας 

από την Γη. Αναφορικά με το δεύτερο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στα 

φυσικά συστήματα δεν υπάρχει η έννοια του αχρήστου για υλικά που παρήχθη-

σαν μέσα στο σύστημα.  

 

                                                 
25 Η ανωτέρω σκέψη διαμέσου του παραπάνω όρου έχει διατυπωθεί από τον Κ.Κριμπά 
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Η συγκεκριμένη έννοια αποκτά το πραγματικό της  νόημα στα κοινωνικά συ-

στήματα. Στα φυσικά συστήματα η έννοια δείχνει να αποκτά νόημα είτε στην 

περίπτωση που ανθρωπογενείς εκροές είναι συμβατές ποιοτικά με τα φυσικά 

οικοσυστήματα αλλά σε πολύ μεγαλύτερο όγκο από αυτόν που τα οικοσυστή-

ματα μπορούν να απορροφήσουν, δηλαδή με την υπέρβαση της φέρουσας 

ικανότητας, είτε στην περίπτωση που οι εκροές αυτές είναι ασύμβατες ποιοτικά 

με τους φυσικούς μηχανισμούς. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε ότι 

τέτοιες εκροές δημιουργούνται κατ’εξοχήν με την χρήση υψηλής τεχνολογίας. Το 

επακόλουθο αυτής της διαδικασίας είναι η βεβιασμένη δημιουργία φυσικών 

μηχανισμών, αμφίβολης αποτελεσματικότητας και κατάληξης.  

 

Κλείνοντας το εν λόγω πλαίσιο με αυτές τις προσομοιώσεις, θα περάσουμε σε 

ένα τέταρτο πεδίο που αφορά συγκεκριμένες και εξειδικευμένες πτυχές της ενό-

τητας Οικονομίας – Πολιτικής - Οικολογίας. 
 
4.  Ειδικές πτυχές της ενότητας 
  

Το οικονομικό σύστημα, για το οποίο έγινε λόγος και στο οποίο τοποθετείται η 

ανάλυση, βασίζεται όπως ήδη είδαμε σε μεγάλο βαθμό στην λειτουργία του μη-

χανισμού της αγοράς, σε ευρωενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο. Στο επίπεδο 

αυτό, η αγορά και η πώληση, οι επιλογές δηλαδή του ατόμου έχουν το αντίστοι-

χό τους στην σφαίρα της πολιτικής, την ψήφο του ψηφοφόρου απέναντι στα 

πολιτικά κόμματα. Σε συμφωνία με τα παραπάνω και με χρήση ακραίας αφαί-

ρεσης, θα μπορούμε να προσομοιάσουμε την πράξη της αγοράς με οικονομική 

«ψήφο». Ενώ από όσα είδαμε πιο πάνω αλλά και από την καθημερινή βίωση 

του οικονομικού συστήματος, γίνεται αντιληπτό πως μιλάμε για  ένα οικονομικό 

σύστημα το οποίο εγγενώς  έχει την τάση να ανάγει τα πάντα σε αγοραίες τιμές, 

πράγμα που φαίνεται και στην περιοχή του περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικά 

δείχνει η τάση ποσοστοποίησης και αγοράς ρύπων, όπως εκφράστηκε στο 

Πρωτόκολλο του Κυότο.  

 

Αν και η ανταλλαγή «δικαιωμάτων ρύπανσης» είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα 

Διαχείρισης του Περιβάλλοντος από θεωρητικής άποψης το οποίο επίσης είναι 
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ανοιχτό στην επιστήμη και την έρευνα, από την πλευρά της πρακτικής μας εξοι-

κειώνει με γεγονότα τα οποία παρουσιάζουν επιφανειακά τραγελαφικό χαρα-

κτήρα, όπως η πρόθεση της Καναδικής εταιρείας παραγωγής ενέργειας Trans 

Alta να αυξήσει τα δικαιώματα ρύπων της σε συνεργασία με την Αμερικάνικη 

Livestock Group, ισορροπώντας την εν λόγω αύξηση  με ειδική προσθήκη στο 

διαιτολόγιο των αγελάδων που διατηρεί σε χώρα της Αφρικής, η οποία θα καθι-

στούσε τα ζώα λιγότερο επιβλαβή για την αέρια ρύπανση26 μειώνοντας το με-

θάνιο που εκλύουν.  

 

Μία ακόμα παρατήρηση όσον αφορά το σύστημα, είναι ότι  για δεδομένα είδη 

οικονομικών συμπεριφορών σε ατομική βάση τα οποία δείχνουν  μέσω της εξέ-

τασης με εργαλεία Μικροοικονομικής Θεωρίας να προσδίδουν στο άτομο αύξη-

ση της ευημερίας του, αν λάβουν χώρα σε μαζική βάση  προκαλούν δυσλει-

τουργίες στο σύστημα με εκφράσεις Μακροοικονομικής,  με σοβαρότητα  που 

διαφέρει  ανάλογα με το είδος και το επίπεδο κλιμάκωσης της οικονομικής συ-

μπεριφοράς. Ένα γνωστό παράδειγμα, είναι το λεγόμενο  «Παράδοξο της Φει-

δούς»27, το οποίο δεν είναι καθόλου παράδοξο αν  συμπληρώσουμε στις γνω-

στές συνθήκες για τον καπιταλισμό, ότι βασίζεται και στην ανισότητα – ανομοιο-

γένεια – διαφοροποίηση των ατόμων. Οι συνθήκες αυτές, όταν εκφραστούν σε 

εισοδηματικούς και ιδιοκτησιακούς όρους σε ατομική βάση, ως προσέγγιση που 

περιγράφει την υλική ευμάρεια, κάνουν δυνατή και την διάκριση σε οικονομικές 

τάξεις και συμφέροντα.  

 

Με δεδομένη όμως την ενότητα  πολιτικής και οικονομίας, οι εν λόγω τάξεις με-

ταφράζονται σε κοινωνικές. Η ταξική αυτή διάκριση, ο ανταγωνισμός και η αντι-

παλότητα που πηγάζουν από την ανισότητα αυτή, δηλαδή η προσπάθεια  των 

«κατώτερων» τάξεων  να νέμονται περισσότερα  προνόμια και η αντίδραση των 

«ανώτερων» τάξεων οι οποίες δεν τα εκχωρούν, θεωρήθηκε από τον Κ.Μαρξ28  

ως η κινητήρια δύναμη της Ιστορίας, και θεωρείται από τους ακρογωνιαίους λί-
                                                 
26 Α)Γεώ – Ελευθεροτυπία, Κάρτα αερίων στις αγελάδες,Νο 4, 6/05/2000 
   Β)Associated Press, Canada Cow – Gas, 0533, 32/03/2000-2353   
27 Σαραντίδης Σ.Α., Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, Πειραιάς, 1996, τόμος Γ΄ 
28 Ως φιλοσοφική βάση  η παραπάνω πρόταση , έχει την  θεωρία του Ηράκλειτου για την πάλη 
των αντιθέτων και την κίνηση που απορρέει από αυτήν, εκφρασμένη σε όρους κοινωνικών επι-
στημών.  
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θους της ομώνυμης θεωρίας. Η θέση δε της συγκεκριμένης σχολής, αναφορικά 

με το οικολογικό πρόβλημα είναι πάγια και περιγράφεται από το ότι «ο καπιτα-

λισμός στο όνομα του κέρδους, καταστρέφει τις δύο πηγές του κοινωνικού 

πλούτου, την φύση και τον άνθρωπο»29. Η παραπάνω διατύπωση αποτελεί άλ-

λη μια αξιωματική τοποθέτηση του οικολογικού προβλήματος και του συστήμα-

τος οικονομίας, πολιτικής και οικολογίας. 

 

Όσον αφορά την σχέση του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας με το περι-

βάλλον, το εν λόγω σύστημα αντιλαμβάνεται μηνύματα μόνο σε χρηματικούς 

όρους. Η ιδιότητα του αυτή, σύμφωνα με το υπόδειγμα των εξωτερικοτήτων30, 

εξηγεί την δημιουργία του περιβαλλοντικού προβλήματος. Με όρους φιλοσοφίας 

της επιστήμης, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το αίτιο είναι η μονοδιάστα-

τη αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων που εξορισμού απαιτούν σύνθετη 

διεπιστημονική αντιμετώπιση. Τα παραπάνω οδηγούν νομοτελειακά στην σύν-

δεση επιστημονικών πεδίων με τάση την  ενοποίηση της επιστήμης31. Όσον 

αφορά την προσπάθεια αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού προβλήματος, η 

παραπάνω τάση εκφράζεται μερικά με την ενότητα Πολιτικής - Οικονομίας -  Οι-

κολογίας32.    

 

Στο επίπεδο της πρακτικής, με την ενσωμάτωση των παραπάνω και με αφορμή 

την όξυνση του οικολογικού προβλήματος, υιοθετήθηκαν συναφείς πρακτικές 

βασισμένες σε μεθοδολογίες αποτίμησης33, με σκοπό την εισαγωγή της περι-

βαλλοντικής διάστασης, εδώ με την μορφή κόστους, στο οικονομικό σύστημα 

ως πρόσθετη βάση για την ορθολογικότερη Διαχείριση του Περιβάλλοντος. Ταυ-

τόχρονα άρχισε να γίνεται κατανοητός ως αποτέλεσμα προβληματισμού και ο 

ρόλος της μονάδας αλλά και του συνόλου στο πρόβλημα, δηλαδή η περιβαλλο-

ντική της διάσταση όπου η κατανόηση αυτής ισοδυναμεί με ανάπτυξη της περι-

βαλλοντικής συνείδησης, η οποία είναι πρόδρομος της περιβαλλοντικής ευαι-
                                                 
29 Μαρξ K., Το Κεφάλαιο, τόμος 1, Σύγχρονη Εποχή, 1978, σελ.625 
30Tietenberg T., Οικονομική του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, Gutenberg, 1997, 
σελ.86 
31 Hawking, S.W., A brief history of Time-From the Big Bang to Black Holes, Bantam Books, 
1988, σελ. 255 
32 Τρούμπης Α., Λογία Οικολογία, Τυπωθήτω, 1999 
33 Tietenberg T., Οικονομική του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, Gutenberg, 1997, 
σελ.116 
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σθητοποίησης και τελικά της πράξης. Στο έδαφος αυτό αναπτύχθηκαν πολιτικές 

όπως η Αειφόρος Ανάπτυξη (Sustainable Development)34, αλλά και θεωρητικά 

εργαλεία, δηλαδή συστηματικές μέθοδοι μέτρησης και ανάλυσης, σε επίπεδο  

τοπικό, επιχείρησης, ατόμου, διεργασίας, δραστηριότητας,  ολικό, ζητήματα με 

τα οποία ασχολείται το πρώτο κεφάλαιο. 

 

Με την χρήση αυτών των εργαλείων και την ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντι-

κού κόστους στα επίπεδα που προαναφέραμε και με την  χρήση προγραμματι-

σμού στο επίπεδο που αυτός είναι εφικτός, αναπτύσσονται οι σύγχρονες προ-

σπάθειες για τον διακανονισμό των επιπτώσεων του περιβαλλοντικού προβλή-

ματος. Στη βάση αυτή προχωρά η οικολογική παιδεία στα σχολεία, ωστόσο το 

πρόβλημα οξύνεται. Ένδειξη αυτού είναι και οι συνεχείς περιβαλλοντικές δια-

σκέψεις με ενδεικτική μάλιστα μεταξύ αυτών, την διένεξη ΕΕ – ΗΠΑ για την 

προσυπογραφή και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Στο πλαίσιο αυτών 

των διασκέψεων, το περιβάλλον με την έννοια του κόστους εισέρχεται στην επι-

χείρηση και γενικά στο σύστημα. Στη συναφή παγκόσμια  φιλολογία η διαδικα-

σία αυτή βρίσκει έκφραση και στο νεολογισμό Πράσινος Καπιταλισμός, και απο-

τελεί ένα ακόμα πεδίο ανοιχτό στην επιστήμη και την έρευνα.      

                                                                            

Με τις παρατηρήσεις αυτές στα πεδία που εξετάζονται, κλείνουμε το παρόν κε-

φάλαιο, σημειώνοντας ανακεφαλαιωτικά πως η επιχείρηση σε σύνδεση με τις 

παραμέτρους οικολογία – οικονομία – πολιτική αποκτά επιμέρους συναφείς δεί-

κτες αριστοποίησης. Ταυτόχρονα όμως, επισημαίνουμε ότι η Διαχείριση του Πε-

ριβάλλοντος, και συγκεκριμένα η  πολιτική πλευρά αυτής, υπολείπεται σημαντι-

κά των διαδικασιών της οικολογικής και οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Έχο-

ντας υποδείξει το έδαφος στο οποίο κινείται η  επιχείρηση σήμερα και παράλλη-

λα έχοντας σκιαγραφήσει τις σύγχρονες τάσεις που την επηρεάζουν,  

παρατηρούμε, αναφορικά με την επιχείρηση, επιπλέον ότι: 

 

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις με μεγάλο μέγεθος. 

 

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν δημιουργικά τις νέες τε-
                                                 
34 Έκθεση  Brundtland 
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χνολογίες, κινούνται στο έδαφος της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης 

και μπορούν να ανταποκριθούν στις επιταγές της Νέας Οικονομίας, δη-

λαδή οι Επιστημονικό-Παραγωγικές Ενώσεις (ΕΠΕ) που στηρίζονται 

στην ΕΤΠ και συνδυάζουν την οικονομική, την οικολογική και την οικου-

μενική διάσταση. 

 

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που αναζητούν νέες αρχές διοίκησης συμβα-

τές με τις νέες αυτές διαστάσεις. 

 

Με αυτά τα ζητήματα όμως, ασχολείται λεπτομερέστερα το επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Και οι δύο έννοιες Διοίκηση – Περιβάλλον έχουν έντονη δυναμική η οποία ενι-

σχύθηκε ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, με καθοριστική μέσα στα άλλα και την συμβο-

λή της πληροφορίας σ’αυτό. Η  δυναμική της Διοίκησης εκφράστηκε στην ανα-

ζήτηση του πολιτικού υποκειμένου διακυβέρνησης του κόσμου σε όλα τα επί-

πεδα της κοινωνίας και σε όλες τις μορφές ιστορικών  κοινοτήτων, όπως το  

κράτος, η ΕΕ, ο κόσμος κ.ά. Ενδεικτικές εκδηλώσεις αυτού συνιστούν  οι σύγ-

χρονοι προβληματισμοί για τον ρόλο της ΕΕ, την Εταιρική Διακυβέρνηση1 και 

την Πλανητική  Διακυβέρνηση κ.ά. Αντίστοιχα, η έννοια του Περιβάλλοντος εξαι-

τίας της κρίσης αυτού εξελίχθηκε από τοπική κατηγορία σε εθνική, αργότερα 

διεθνής - περιφερειακή και στη συνέχεια Οικουμενική2. Το ζητούμενο αναφορικά 

με τον σκοπό της μελέτης είναι η σύνδεση των δύο εννοιών, διοίκηση και περι-

βάλλον και η μεταγλώττιση τους στο επίπεδο της επιχείρησης. 

 

Ο όρος επιχείρηση από την  πλευρά του, όπως αναφερθήκαμε, αποκτά μετα-

βαλλόμενο εννοιολογικό περιεχόμενο, σε σχέση  με το κοινωνικό-οικονομικό 

πλαίσιο. Αναφορικά με αυτό,  έχουμε την επιχείρηση να αλλάζει  τις εξής επιμέ-

ρους μορφές και αυτονόητα μεγέθη: 

 

Πρώτον, σε επίπεδο έθνους – κράτους, παρουσιάστηκε  κατ’αρχάς η μι-

κρή επιχείρηση, αλλά στην πορεία εκδηλώθηκαν και όλες οι άλλες μορ-

φές. 

 

Δεύτερον, σε επίπεδο Ε.Ε., ειδικό φαινόμενο αποτελούν οι σχέσεις ανά-

μεσα στις εθνικές και ευρωπαϊκές πραγματικότητες, και ανάλογα κινείται 

                                                 
1  Α) OECD Forum 2000, www.oecd.org/forum2000  όπου γίνεται λόγος για υπόδειγμα διοίκη-
σης με  κράτη, ΜΚΟ και επιχειρήσεις 
Β) Ρόκας Ι., Ποιος επιβάλλει την Εταιρική Διακυβέρνηση;, Οικονομικός Ταχυδρόμος, 
24/11/2001 
Γ) ΣΕΒ – Δελτίο, Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, τεύχος 598, Οκτώβριος 2001 
Δ) OECD, OECD Principles of Corporate Gonvernance, OECD Publications, 1999 

2 Εκφράστηκε και διαμέσου της τυποποιημένης έκφρασης «Η ρύπανση δεν έχει σύνορα». 

http://www.oecd.org/forum2000
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και η μορφή της επιχείρησης. Όμοια κινείται και το περιβαλλοντικό πρό-

βλημα το οποίο  οξύνθηκε σε εθνικά πλαίσια, μεταβιβάστηκε στην Ε.Ε. 

και με βάση την αρχή της εταιρικότητας έλαβε χώρα η διεθνής-

περιφερειακή προσέγγιση στο πρόβλημα. Πράγμα που εκφράζεται και σε 

επίπεδο επιχείρησης και ειδικά στο σύστημα διοίκησής της, με εμφανή 

την εντεινόμενη αδυναμία του έθνους-κράτους να προσεγγίσει ορθολογι-

κά το πρόβλημα, με την ΕΕ να αρκείται κυρίως στην συντονιστική  της 

λειτουργία καθώς δεν είχε ωριμάσει ακόμα το πολιτικό της υποκείμενο, η 

ΠΕ. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της συντονιστικής λειτουργίας εισήχθη η 

έννοια της αριστοποίησης σε διεθνές - περιφερειακό επίπεδο, πράγμα 

που εκφράστηκε όπως αναφέρθηκε, στον νέο τύπο «Ευρωπαϊκής Επι-

χείρησης» και στη νέας μορφής διοίκηση που εισήγαγε η ΕΟΚ διαμέσου 

των οδηγιών, ήδη  από το 1963. Στο εν λόγω επίπεδο, ο διακανονισμός 

μέσω ΕΕ  μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχει και ενισχυμένο χαρακτήρα 

ορθολογισμού, αριστοποίησης, μειωμένου κόστους ο οποίος προκύπτει 

από την κλιμάκωση του μεγέθους, και επιπλέον ότι ενσωματώνει και 

προοδευτικές τάσεις καθόσον η πρόοδος συμβαδίζει με μεγάλες ενότη-

τες, οι οποίες εκτός των άλλων αξιοποιούν και τα πλεονεκτήματα των 

οικονομιών κλίμακας. 

 

Τρίτον, σε επίπεδο παγκόσμιο, παρατηρούμε ότι η κίνηση προς τις μεγά-

λες πραγματικότητες πιστοποιεί τον ανοδικό ρυθμό της αριστοποίησης 

και της ποιότητας σε όλες τις περιοχές της πραγματικότητας και πιο συ-

γκεκριμένα στην Διαχείριση του Περιβάλλοντος με την οποία ασχολού-

μαστε. Η διοίκηση αυτή είναι καθ’όλα προοδευτική γιατί αξιοποιεί τις πα-

ραγωγικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεπερνώντας τις στενότητες 

και τους καταναγκασμούς του εθνικού και του διεθνούς – περιφερειακού, 

ευρωπαϊκού επιπέδου. Η εν λόγω διοίκηση εισάγει οργανωμένα και στο-

χοπροσηλωμένα τις έννοιες της ποιότητας και της μείωσης κόστους με 

τρόπο αποτελεσματικότερο σε όλες τις περιοχές. Αυτή η διαδικασία κλι-

μάκωσης μεταφράζεται σε επίπεδο επιχείρησης ως εξής: Στην παραγω-

γή με τις Επιστημο - Παραγωγικές Ενώσεις (ΕΠΕ)· σε επίπεδο διοίκησης 

με τα επιστημονικοτεχνικά οργανογράμματα· και στην επιστημονική δομή 
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και διάρθρωση, τελευταίες εκδοχές συνιστούν οι πρακτικές του ΟΟΣΑ για 

την Πολυμερή Συμφωνία Επενδύσεων (ΠΣΕ) και Εταιρική Διακυβέρνηση 

(ΕΔ) κ.ά.· ενώ τελικά τις αρμοδιότητες που χάνει το κράτος και δεν μπο-

ρούν να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ λόγω απουσίας ΠΕ, τις αναλαμβά-

νει η επιχείρηση. Και εδώ αναδύεται το ζήτημα για τον κοινωνικό της ρό-

λο3.  

 

Τα παραπάνω συνιστούν πραγματικότητες στην υλική ζωή. Οι ίδιες πραγματι-

κότητες εκφράζονται και στην κοινωνική συνείδηση  τόσο στο πρώτο επίπεδό 

της, την ιδεολογία, ως περιβαλλοντική συνείδηση διαμέσου της εκπαίδευσης, 

έρευνες, μελέτες κ.ά., όσο και στο δεύτερο, την κοινωνική ψυχολογία, ως κινή-

ματα και τάσεις. Και τα δύο αυτά επίπεδα αποδίδονται ως κοινωνική δυναμική, 

μέσω της οποίας φαίνεται ότι ωριμάζει η έννοια της κοινωνικής-οικολογικής διά-

στασης γενικά στο οικονομικό σύστημα, και συγκεκριμένα στην επιχείρηση. Στο 

επίπεδο αυτής, η εν λόγω ωρίμανση αντανακλάται στο ότι η διοίκησή της ανα-

δεικνύει όλο και περισσότερο τα ζητήματα της ποιότητας, της αριστοποίησης και 

ως συνάρτηση με το μεγαλύτερο μέγεθος, την εισαγωγή ΕΤΠ ανώτερης βαθμί-

δας στην παραγωγή, την εισαγωγή μοντέρνων μορφών διοίκησης, και τελικά ως 

συνάρτηση της σφαιρικής της συγκρότησης. Όλα αυτά συνιστούν αντικειμενικά, 

εκτός των άλλων, και επιμέρους εκφράσεις της σχέσης διοίκησης – περιβάλλο-

ντος. 

 
Για τις δύο αυτές έννοιες,  Διοίκηση και Περιβάλλον, κρίνεται σκόπιμο να θιγούν 

κάποια πρόσθετα ζητήματα με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό θα γίνει σχο-

λιάζοντας πρωτίστως και κύρια την έννοια της διοίκησης και παράλληλα την 

σύνδεσή της  με την Περιβαλλοντική Διάσταση. Ο εν λόγω σχολιασμός θα στα-

θεί κατά κύριο λόγο στην ταυτότητα αυτής και ειδικότερα σε εκείνα τα στοιχεία 

που δένονται οργανικά με το θέμα μας. 

 

Πάνω στο ζήτημα  αυτό υπάρχει πλατιά επιστημονική φιλολογία, συχνά μάλιστα  

με επικαλυπτόμενες ή συγκρουόμενες απόψεις, και επίσης μεγάλη γκάμα φαι-

                                                 
3 Συζήτηση για το υπόδειγμα διοίκησης ΟΗΕ-ΜΚΟ-Επιχείρησης, με ολοένα και ενισχυμένο ρόλο 
της τελευταίας. 
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νομενικών – ετυμολογικών κυρίως διαφοροποιήσεων. Η ανάλυση εδώ θα πε-

ράσει από επιλεγμένες  σύγχρονες φιλοσοφίες διοίκησης, κυρίως με βάση τις  

τυχόν ομοιότητες ή διαφορές, την ενσωμάτωση  της περιβαλλοντικής διάστασης  

αλλά και την δυνατότητά τους να αξιοποιήσουν δημιουργικά  ορισμένα από τα 

εργαλεία  απόδοσης περιβαλλοντικής πληροφορίας, δηλαδή τα ΣΠΠ.  Θα σχο-

λιαστούν  συγκεκριμένα σε τέσσερις πτυχές της ενότητας αυτής. 

 

 Το πρώτο σχόλιο αφορά την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΔΟΠΠ)4. Η  συγκεκριμένη φιλοσοφία διοίκησης απορρέει από τις αρχές της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας(ΔΟΠ),  διαφοροποιημένες έτσι ώστε να δίνουν έμ-

φαση στην περιβαλλοντική έκφραση των δραστηριοτήτων της διοίκησης. Αν και 

ουσιαστικά οι αρχές της φιλοσοφίας αυτής  αποτελούν μία επιμέρους εφαρμογή 

αρχών της ΔΟΠ στην περιοχή του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αναφέρονται σε 

μια πλευρά της πραγματικότητας συνιστώντας αφαίρεση με συνέπεια να ορίζε-

ται η εξειδίκευση αυτή ως πρακτική ή στρατηγική, ωστόσο  η  υιοθέτησή της  σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα που απαιτείται για την επιτυχία της εφαρμογής της,  κα-

θώς και η ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά θέματα η οποία θεωρείται ανα-

γκαία σήμερα, της προσδίδουν μια σχετική αυτονομία ως ιδιαίτερο επιστημονικό 

κλάδο. Αυτονομία που πηγάζει, όχι τόσο από την ετυμολογική της διαφοροποί-

ηση από την ΔΟΠ,  αλλά κυρίως από την πρακτική της σημασία, την συνεισφο-

ρά της δηλαδή στον διακανονισμό του περιβαλλοντικού προβλήματος και στο 

μέτρο που η εν λόγω φιλοσοφία διοίκησης βρίσκει πρακτική εφαρμογή και μπο-

ρεί να συνεισφέρει5 μέσα στο κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι. 

 

Σαν διοικητική προσέγγιση, η ΔΟΠΠ  αξιοποιεί τα  Συστήματα Πληροφοριών 

όπως και η ΔΟΠ και πιο συγκεκριμένα τα ΣΠΠ, στάση που συνδέεται με την 

αρχή της Διοίκησης μέσω γεγονότων. Τα ΣΠΠ  διαμέσου αυτής της προσέγγι-

σης καθίστανται πλήρως αξιοποιήσιμα με εμφανή και δυναμική την συμβολή 

τους στη σχέση Διοίκησης – Πληροφορίας.  

 

                                                 
4 GEMI, Total Quality Environnemental Management, 1994 
5 Chandrashekar A., Dougless T., Avery G.C., The Environment is Free: The Quality Analogy, 
Journal of Quality Management, Vol. 4,No. 1, 1999, σελ. 123-143 
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 Το δεύτερο σχόλιο αναφέρεται στην Διοίκηση Κύκλου Ζωής (ΔΚΖ)6. Η ΔΚΖ 

ως φιλοσοφία  Διοίκησης  αντλεί τις αρχές της από την μεθοδολογία της ΑΚΖ  

και  συγχέεται ονοματολογικά με την ομώνυμη και σαφώς προγενέστερη σειρά 

πρακτικών του χώρου του Marketing7, και της οργάνωσης παραγωγής.  

 

Σε μία πρώτη κριτική προσέγγιση κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι απο-

τελεί μία προσπάθεια θεμελίωσης των μεθοδολογιών ΑΚΖ  μέσω της δημιουρ-

γίας μιας φιλοσοφίας διοίκησης η οποία θα έχει ρόλο μόνο υποστηρικτικό  και 

όχι και κανονιστικό όπως σε ειδικές περιπτώσεις συμβαίνει με τις φιλοσοφίες 

διοίκησης με κύρια ίσως λειτουργία την εκπλήρωση επικοινωνιακών  καθηκό-

ντων,  την δημιουργία δηλαδή της ενότητας γενικής θεωρίας – εργαλείου. Αυτο-

νόητα, η συγκεκριμένη φιλοσοφία αξιοποιεί μερικώς τα ΣΠΠ δίνοντας άμεση 

προτεραιότητα σε εκείνα με βάση την δραστηριότητα και πιο συγκεκριμένα σε 

αυτά με βάση τον κύκλο ζωής. Όσον αφορά την συνεισφορά της εν λόγω θεω-

ρίας στις  υπάρχουσες φιλοσοφίες, εξαντλείται στα όρια της κατά στάδιο μελέτης 

της κοινωνικής παραγωγής, μεθοδολογία οπωσδήποτε χρήσιμη, αλλά  ενσωμα-

τωμένη  από πολλού στην επιχειρηματική πρακτική αλλά και στην επιστημονική 

φιλολογία.    

 

Συνεχίζοντας την ενασχόληση με την συνεισφορά, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρούμε τον εμπλουτισμό των φιλοσο-

φιών διοίκησης από τη μεθοδολογία της ΑΚΖ. Αυτό,  αποδεικνύει  την δυνατότη-

τα των  ΣΠΠ  να συνεισφέρουν  κατά την αλληλεπίδραση τους με την διοίκηση 

καθιστώντας τη σχέση μεταξύ Διοίκησης -  Πληροφορίας  δυναμική.   

 
 Το τρίτο σχόλιο αφορά την Βιομηχανική Οικολογία (ΒΟ), η οποία αν και 

δεν εκφράστηκε ως μία φιλοσοφία διοίκησης παρά ως μία προσέγγιση που θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην βιωσιμότητα8, ωστόσο  εμπεριέχει στοιχεία τα ο-

ποία μπορούν  προσαρμοσμένα κατάλληλα, να εφαρμοσθούν στην διοίκηση 

                                                 
6 Weidema B., Life Cycle Management  - A synthesis of modern management theories, παρου-
σίαση για το 1ο Συνέδριο Διοίκησης Κύκλου Ζωής, Κοπεγχάγη, 2000  
7 Cox W.E. Jr, Product Life Cycles as Marketing Models, Journal of Business, 1967, σελ. 375 - 
84 
8 Graedel T.E. & Allenby B.R., Industrial Ecology, Prentice Hall, 1995 
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της επιχείρησης9. Κύριο στοιχείο της είναι ο παραλληλισμός της βιομηχανικής 

λειτουργίας με την οικολογική. 

 

Από αυτό το στοιχείο πηγάζουν μια σειρά από αρχές όπως: 

Η  απόσυρση της έννοιας του αχρήστου10 

Ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων11   

Βελτιστοποίηση ισοζυγίων 

 

Η ανωτέρω προσέγγιση έχει ατέλειες καθόσον τα οικολογικά συστήματα υπό-

κεινται και στις αναγκαιότητες της φύσης και χαρακτηρίζονται λόγω αυτού από 

την απολυτότητα, την κανονικότητα και το τυχαίο, καθώς και από φαινόμενα ο-

ριακής φύσεως, μη αντιστρέψιμα. Αντίθετα τα βιομηχανικά συστήματα είναι εξο-

λοκλήρου προϊόν ανθρώπινης νόησης και πρακτικής και υπόκεινται αυτονόητα 

σε μεγαλύτερο βαθμό στην ανθρώπινη επέμβαση, η οποία τροποποιεί σύμφω-

να με την ανθρώπινη βούληση τις ανωτέρω φυσικές αναγκαιότητες.  

 

Από θεωρητική άποψη, η διατύπωση της ανωτέρω προσέγγισης χαρακτηρίζεται 

από ακραία αφαίρεση. Αυτή εντοπίζεται στην πρόταση αρχών που προσιδιά-

ζουν στην οικολογία, προς την οικονομία, στο μέτρο που τα δύο εν λόγω επι-

στημονικά πεδία χαρακτηρίζονται από σημαντικές διαφορές. Ενώ νομοτελειακά 

η τάση  που υπερισχύει στη σφαίρα των επιστημών είναι αυτή της ενοποίησής 

τους χωρίς εκπτώσεις στο όνομα της τυποποίησης, εδώ παρατηρούμε, σε αντι-

διαστολή, μία ασθενέστερη όσμωση μεταξύ της οικολογίας και της οικονομίας, η 

οποία δεν αφήνει περιθώρια επιτυχίας σε προσπάθειες εφαρμογής της ακραίας 

αφαίρεσης, όπως αυτή της ΒΟ. Μια προσπάθεια εφαρμογής αρχών τέτοιου εί-

δους σε διευρυμένη κλίμακα, το πιο πιθανό είναι να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες 

                                                 
9 Ehrenfeld J.R., Industrial Ecology & Corporate Culture Change, Seminar Series on Industrial 
Ecology 
10 Η έννοια του αχρήστου είχε αποσυρθεί στην λειτουργία της φύσης με σημαντική συνεισφορά 
της βιοποικιλότητας σε αυτό. Η έννοια του αχρήστου στην οικονομική λειτουργία  συνδέεται ά-
μεσα με την έννοια της αξίας η οποία αποτελεί μέσω διαφόρων εκφράσεών της δομικό στοιχείο 
του συστήματος. 
11 Αποτελεί ακριβή μεταφορά των σχέσεων που μελετώνται από την Οικολογία και πιο συγκε-
κριμένα από την Μικροβιακή Οικολογία, όπως : συνέργια, συμβίωση , παραβίωση , παρασιτι-
σμός κτλ. 
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λόγω αδύναμων ή ανύπαρκτων κρίκων12. Κρίκοι, οι οποίοι  στην φύση αποκα-

θίστανται μέσω της επίδρασης των προσαρμογών  και  της εξέλιξης σε χρονικά 

πλαίσια εξαιρετικά μεγάλα, τα οποία δεν υπάρχουν στην οικονομία όπου η κερ-

δοφορία, ως συμπυκνωμένος δείκτης βιωσιμότητας, υπόκειται στην επιταγή του 

χρόνου.   

 

Ωστόσο, παρά τις όποιες αδυναμίες, η προσομοίωση αυτή εγκλείει ένα σοβαρό 

θεωρητικό και πρακτικό κοινωνικοπολιτικό ζήτημα. Αυτό συνίσταται  στο πέρα-

σμα της οικονομίας, από τεχνολογική άποψη, στα κλειστά κυκλώματα13 όπου 

όλες οι ουσίες των πραγμάτων αξιοποιούνται χωρίς κατάλοιπα, βλάβες και α-

πώλειες, πράγμα που εκφράζει τη φιλοδοξία της μέγιστης αριστοποίησης, μέσα 

από την  ΕΤΠ. Το εν λόγω ζήτημα παραμένει πολλαπλά ανοιχτό στην έρευνα 

από κοινωνική και τεχνολογική άποψη.  

 

Αν και πρακτικά η υιοθέτηση αρχών της ΒΟ από τις επιχειρήσεις θα  βοηθούσε 

σημαντικά στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος, είναι αμφίβο-

λο το κατά πόσο οι υποδείξεις που κάνει η συγκεκριμένη θεωρία για την εφαρ-

μογή της, αποτελούν εγγύηση για την οικονομική βιωσιμότητα του τολμήματος 

στην επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει λόγω του επίπεδου της τεχνολογίας αλλά και 

των πρακτικών υιοθέτησής της σήμερα, που δεν μπορούν να  διασφαλίσουν σε 

έκταση και βάθος την λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων. Έτσι, η εν λόγω 

προσέγγιση  αποκτά πέραν του χαρακτήρα τεχνολογικού οπτιμισμού, σε μια 

εποχή που χαρακτηρίζεται από αντιτεχνολογική υστερία14, επιπλέον και αντί-

στοιχο κοινωνικο-οικονομικό, σφαιρικά δηλαδή αισιόδοξο μελλοντολογικό πρό-

τυπο. Οι υποδείξεις της προσέγγισης της ΒΟ θα αποκτήσουν την όποια πρό-

σθετη αξία τους όταν αναμετρηθούν με την κοινωνική αναγκαιότητα, και μετα-

φραστούν από πρακτική άποψη σε κίνητρα – μέτρα παραγωγής από την εκά-

στοτε εξουσία, είτε επιβραβευτούν  από την αγορά με την αναγνώρισή τους.  

 

                                                 
12 λ.χ. ελάχιστες επιχειρήσεις σήμερα  θα δραστηριοποιούνταν στην δημιουργική επεξεργασία 
πυρηνικών παραπροϊόντων  
13 Ντούσκος Π.Δ., Η Επιστημονικο – τεχνική πρόοδος στο σύγχρονο κόσμο, Gutenberg, 1986, 
σελ. 72 
14 Καρβούνης Σ., Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Σταμούλης, 1995, σελ.157 



Η Περιβαλλοντική διάσταση της Επιχείρησης 

47 

Όσον αφορά την δυνατότητα της προσέγγισης της ΒΟ να αφομοιώσει  δημιουρ-

γικά τα ΣΠΠ, αυτό γίνεται αυτονόητα, δεδομένου ότι έχει εξορισμού στον χαρα-

κτήρα και στο σκοπό της, την ευρεία επιστημονικοποίηση της παραγωγής. Α-

ναφορικά δε με την συνεισφορά της στο σύγχρονο πεδίο των θεωριών  διοίκη-

σης, μπορούμε να πούμε ότι αν και δεν παρουσιάζει κάποια επιμέρους καινο-

τομία, κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι, και σύμφωνα με την διεπιστημονική προ-

σέγγιση της εν λόγω μελέτης μπορούμε να ισχυριστούμε ότι  η καινοτομία της 

έγκειται στην σύνθεση των στοιχείων της, η οποία όπως σημειώσαμε δεν χα-

ρακτηρίζεται από πλήρη συμβατότητα, και στην πρότασή τους στο πεδίο της 

οικονομίας.      

 
 Το τέταρτο σχόλιο αναφέρεται στην  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), 
της οποίας η θέση ως προσέγγιση στις  φιλοσοφίες διοίκησης είναι ότι ένας ορ-

γανισμός μπορεί να έχει  βέλτιστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τηρώντας 

κάποιες βασικές αρχές, με κύρια την εμμονή προς την διαρκή βελτίωση15.  Και 

αυτή, όπως και κάθε φιλοσοφία, την μεταχειριζόμαστε εδώ ως το σύνολο των   

γενικών ιδεών για την επίτευξη κάποιου μακροπρόθεσμου σκοπού, βασιζόμενες 

σε  κάποιες  γενικές – αφηρημένες αρχές. 

 

Εκτός από την φιλοσοφία της ΔΟΠ, για την επίτευξη  του παραπάνω σκοπού  

χρησιμοποιούνται και μία σειρά από πρακτικές και εργαλεία, συμπληρώνοντας 

ότι: Πρώτον, ως εργαλεία16, εννοούνται οι τεχνικές μέτρησης που ορίζονται με 

συστηματική και σταδιακή διαδικασία ή και με υπολογιστικό αλγόριθμο και χρη-

σιμοποιούνται συνήθως στο γενικό πλαίσιο κάποιας φιλοσοφίας. Εδώ εντάσσο-

νται και τα ΣΠΠ, τα οποία η ΔΟΠ αξιοποιεί με τρόπο όμοιο με αυτό της ΔΟΠΠ. 

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι έχει επισημανθεί προ πολλού η ανάγκη για  έ-

ρευνα σχετικά με την ένταξη της των ΣΠΠ και ειδικότερα της ΑΚΖ σε περιβάλ-

λοντα ΔΟΠ17. Δεύτερον, ως πρακτικές θεωρούμε την συντονισμένη εφαρμογή  

αρχών και εργαλείων για αντιμετώπιση  πραγματικών καταστάσεων. 

 

                                                 
15 ISO, ISO 8402  Definitions 
16 SETAC, LCA and conceptually related programs, SETAC, 1992 
17 SETAC, Guidelines for Life – Cycle Assessment: A “Code of Practice”, SETAC, 1993, σελ. 58  
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Διευκρινίζεται επιπλέον στο σημείο τούτο ότι ως έννοια, η ΔΟΠ είναι σύνθετη 

και θα ήταν χρήσιμο να συμπληρωθεί εδώ σχετικά με αυτή ότι: Πρώτον, από  

τον συμβατικό ορισμό της ποιότητας18 προκύπτει ότι η ποιότητα είναι ούτως ή 

άλλως ολική αφού  όλα τα χαρακτηριστικά  ενός προϊόντος  επηρεάζουν  αυτή 

του την δυνατότητα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υπό ετυμολογική εξέταση  

όρος αποτελεί πλεονασμό ο οποίος ενδέχεται σημειολογικά να τονίζει τον υ-

περβατικό χαρακτήρα του σύγχρονου αυτού τρόπου διοίκησης. Μία πιο δόκιμη  

προσέγγιση, ενδεχομένως να  αποτελεί ο όρος «Διοίκηση Ποιότητας»19.  Δεύτε-

ρον, σύμφωνα με την λογική αυτή και εισάγοντας την περιβαλλοντική διάσταση, 

χαρακτηριστικά προϊόντων που είναι σημαντικά στην αλληλεπίδραση προϊόντος 

– περιβάλλοντος, και δεδομένης της σημασίας του περιβαλλοντικού προβλήμα-

τος και της κοινωνικής του αντανάκλασης, αποτελούν δομικό στοιχείο της ποιό-

τητας προϊόντος. Σε επέκταση των παραπάνω είναι δόκιμο να υποστηρίξουμε 

πως η ετυμολογική προσέγγιση του όρου εμπεριέχει περιβαλλοντικά κριτήρια. 

 

Όμως η ανωτέρω ετυμολογική προσέγγιση είναι όπως κάθε προσέγγιση τέτοιου 

είδους περιορισμένη, πράγμα που κάνει αναγκαία την προσφυγή στην αντίστοι-

χη εννοιολογική. Με αυτή την έννοια της προσέγγισης, την εννοιολογική, μιλώ-

ντας για ΔΟΠ, αναφερόμαστε στην φιλοσοφία διοίκησης η οποία υποστηρίζει  

πως μία επιχείρηση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα  πολύ καλά αποτελέσματα  

εστιάζοντας  στην βελτίωση της ποιότητας σε όλο το εύρος της και τηρώντας 

κάποιες βασικές αρχές. Έχοντας αυτή, δηλαδή η ΔΟΠ, ως κύριο συστατικό της 

την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση, το νόημα που εγκλείει η εννοιολογική 

προσέγγιση έγκειται ουσιαστικά στην διαρκή προσπάθεια για βελτιστοποίηση  

σε όλα τα μήκη και τα πλάτη ενός οργανισμού, με όρους την  καλύτερη διοίκηση 

βασιζόμενη σε γεγονότα, την συνεχή εξέλιξη και ενεργό συμμετοχή σε καθε-

στώς ανοιχτών συστημάτων, και συναφώς με το τελευταίο την επέκταση της έν-

νοιάς της σε όλη την κοινωνία. 

 

Όμως και αυτή η προσέγγιση έχει τις δικές της αδυναμίες οι οποίες μετριάζονται 

                                                 
18 «Ποιότητα ενός προϊόντος, είναι  το σύνολο των χαρακτηριστικών του που επηρεάζουν την 
δυνατότητά του να ικανοποιεί ρητές (ή εννοούμενες ανάγκες)» , ISO 8402  
19 Εδώ εισέρχεται  η επικοινωνιακή τεχνική μέσω εύηχης συνθηματολογίας, η οποία συναντάται 
στην βιβλιογραφία ως  “The three letters management”. 
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με την συμπλήρωση της ιστορικής - δυναμικής προσέγγισης, της οποίας η εν-

νοιολογική είναι επιμέρους εκδοχή. Αναφερόμενοι έτσι με τους νέους όρους 

στην ΔΟΠ, εννοούμε  την ιστορική χρήση  πρακτικών οι οποίες  ενσωματώνουν 

την φιλοσοφία της αλλά και τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ  

πραγματικότητας και επιστημονικής θεωρίας, όπως η τελευταία  καταγράφει. 

Στην σφαίρα της  οικονομίας, η ΔΟΠ έχει αποτελέσει ένα μέσο αύξησης της α-

νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις προσταγές του οικονομι-

κού  συστήματος. 

 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να τονίσουμε την σημασία του 

ρόλου της πληροφορίας και της ορθολογικής χρήσης της σε συνδυασμό με την 

εκάστοτε φιλοσοφία διοίκησης, επιμέρους δείκτης της οποίας αποτελεί και η δη-

μιουργική κατά περίπτωση ενσωμάτωση των ΣΠΠ  την οποία εξετάσαμε. Σε α-

ντιστοιχία με τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι στις σύγχρονες συνθήκες απο-

κτούν ειδική σημασία οι νεολογισμοί που εκφράζουν την Διοίκηση της Γνώσης20, 

Κοινωνία της Γνώσης, Οικονομία της Γνώσης και ειδικότερα Διοίκηση της Πλη-

ροφορίας, Κοινωνία της Πληροφορίας και Οικονομία της Πληροφορίας. Η πα-

γκόσμια επιστημονική φιλολογία κυριαρχείται από τις έννοιες αυτές και γι’αυτό 

κρίνεται σκόπιμο να σταθούμε στον πυρήνα τους, την έννοια της πληροφορίας, 

πράγμα που γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Senge P.M., The fifth discipline: The art and practice of the Learning Organization, Doubleday 
Currency, 1990, σελ. 15 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Στη σχέση επιχείρηση – περιβάλλον που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

καθώς και στην μερικότερη σχέση  διοίκηση - περιβάλλον, ειδική θέση  κατέχει η 

πληροφορία. Περιγράψαμε τη σχέση αυτή ως οργανική και επιπλέον αναδείξα-

με τον επιστημονικό χαρακτήρα που τείνει να πάρει η σύγχρονη επιχείρηση και 

η διοίκησή της, και ειδικότερα η διαλεκτική σχέση αυτών με το περιβάλλον. Η 

επιστημονικοποίηση αυτή  της παραγωγής έχει στον πυρήνα της την επιστημο-

νική πληροφορία αφού στη σύνθεση του προϊόντος της βαραίνει όλο και περισ-

σότερο η αύξηση της επιστημονικοτεχνικής περιεκτικότητάς του1. Στο σύγχρονο 

κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι και σε σχέση με όσα προαναφέρθηκαν, μπο-

ρούμε να δούμε και την έννοια της πληροφορίας και την ταυτότητά της στις 

σύγχρονες συνθήκες όπου η επιχείρηση έχει την δυναμική που επίσης περι-

γράψαμε. Θα σταθούμε συγκεκριμένα σε δύο καίρια ζητήματα: πρώτον, στην 

ταυτότητα της πληροφορίας· δεύτερον σε ορισμένες εξειδικεύσεις μεθοδολογιών  

συναφών με το αντικείμενο της μελέτης. 

 

1. Η ταυτότητα της πληροφορίας 

 

Το πρώτο από τα ανωτέρω ζητήματα είναι η ταυτότητα της πληροφορίας. Για 

συγκεκριμενοποίηση της ανάλυσης, δεδομένου ότι η πληροφορία είναι μία αφη-

ρημένη κατηγορία, θα προσπαθήσουμε συνοπτικά να την προσδιορίσουμε.  

 

Έτσι, εγκυκλοπαιδικά, η πληροφορία είναι ένα νέο σύνολο από πολυδιάστατα 

στοιχεία για κάποια γεγονότα, φαινόμενα ή καταστάσεις, που προσφέρεται σε 

κάποιο δέκτη, άνθρωπο ή υπολογιστή. Φιλοσοφικά, ενώ η ενέργεια αποτελεί 

μονάδα μέτρησης της κίνησης, ως ένα πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ύ-

                                                 
1 Ντούσκος Π.Δ., Η Επιστημονικο – τεχνική πρόοδος στον σύγχρονο κόσμο, Gutenberg, 1986, 
σελ. 234 
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λης, η πληροφορία εκφράζει τη συμμετρία  και την αρμονία στην αντανάκλαση, 

ως ένα άλλο γνώρισμα της ύλης2.  

 

Από επιχειρηματική οπτική γωνία, η πληροφορία ορίζεται ως δεδομένα, η ολο-

κληρωμένη σημασιολογική επεξεργασία των οποίων βελτιώνει τις παραγωγικές 

επιδόσεις και την διασύνδεση με την κοινωνία, πράγμα που  αφορά σε μεγάλο 

βαθμό την παρούσα μελέτη. Από την άποψη της αξιοποίησής της, η πληροφο-

ρία αποτελεί  αναγκαία εισροή στην επιχείρηση και με την ταχύτατη εφαρμογή 

της τεχνολογίας στον οικονομικό τομέα, αποθηκεύεται, πουλιέται, διανέμεται και 

γενικώς αποτελεί αντικείμενο διοίκησης ως ωφέλιμος πόρος, σύμφωνα με τα 

δεδομένα του ορθολογισμού και της επιστήμης. Συνακόλουθα, η πληροφορία 

έχει ως δεσπόζον χαρακτηριστικό της γνώρισμα αυτή την επιστημονικότητα η 

οποία την συνοδεύει παντού και σε όλα τα πεδία. Μεταξύ αυτών  επισημαίνουμε 

εδώ τρία: 

 
Το πρώτο πεδίο αφορά την εξαγωγή της πληροφορίας. Σταθερά η επι-

στημονικότητα αυτή συνδέεται και εκφράζεται από τη ενότητα Έρευνα –

Επιστήμη – Τεχνική – (Τεχνολογία) – Παραγωγή. Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

διακρίνονται για την επιστημονικότητά τους, στη δε αφετηρία τους βρίσκεται η 

έρευνα στην οποία, δεσπόζουσα θέση κατέχει ο κλάδος της βασικής. Στο επί-

πεδο της τελευταίας, της βασική έρευνας, η ανθρωπότητα αναμένει τις πλέον 

ριζοσπαστικές ανακαλύψεις, πράγμα που φαίνεται και στην οργάνωση των επι-

στημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων στον κόσμο3. Τα πεδία που αυτά 

εστιάζονται είναι τρία: 

 

Μικρόκοσμος, όπου επιλύονται προβλήματα ενέργειας, περιβάλλοντος 

κ.ά. 

Μακρόκοσμος, όπου επιλύονται προβλήματα ενέργειας, περιβάλλοντος 

κ.ά. 

Βιολογία όπου αναζητείται μέσα σε άλλα και η προέλευση της ζωής. 

 
                                                 
2 Παυλίδης Γ.Σ., Ολοκληρωμένη Τεχνολογία Πληροφορικής, Gutenberg, 2001, σελ.48 
3 Ντούσκος Π.Δ., Η Επιστημονικο - τεχνική Πρόοδος στο σύγχρονο κόσμο, Gutenberg,1986, 
σελ. 152 
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Το γεγονός ότι τα παραπάνω πεδία και η συναφή έρευνα  γίνονται αντικείμενο 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι:  

 

Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους είναι οι κατ’εξοχήν μοντέρνες 

 

Ότι αυτές καταπιάνονται με τα πλέον ανοιχτά πεδία  δραστηριότητας 

 

Συνδυάζουν τις βασικές διαστάσεις της εποχής 

 

Ενσωματώνουν για τη δραστηριότητά τους την πιο αναπτυγμένη βαθμίδα 

της σύγχρονης Επιστημονικο-τεχνικής Προόδου 

 

Ως ανακεφαλαίωση, έκφραση και συνέπεια των παραπάνω, οι εν λόγω 

επιχειρήσεις εκφράζουν τον ύψιστο βαθμό του ορθολογισμού, του εκ-

συγχρονισμού, της αποτελεσματικότητας, την ποιότητα και τον κοινωνικό 

ρόλο της επιχείρησης στον κόσμο. Οι εν λόγω επιχειρήσεις  ενσωματώ-

νουν την έννοια του περιβάλλοντος, δίνοντας στην Περιβαλλοντική Διά-

σταση της επιχείρησης κατ’εξοχήν προοδευτικό χαρακτήρα και ταυτό-

χρονα οικουμενικό. 

 

 

Το δεύτερο πεδίο αφορά την διακίνηση της πληροφορίας. Ως προς την 
διακίνηση, η ανθρωπότητα γνώρισε από τις πιο πρωτόγονες μορφές αυτής, τα 

περιστέρια και τα απλά και σύνθετα ταχυδρομεία, ως εκείνες της εποχής μας. Οι 

τελευταίες συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες και γενικά την τηλε – διαδικασία η 

οποία τείνει να καθιερωθεί σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Αυτές οι 

σύγχρονες μορφές διακίνησης της πληροφορίας  διακρίνονται για την ποσοτική 

και την ποιοτική τους διάσταση. Την ποσοτική είναι εύκολο να την δούμε και 

εμπειρικά στον συνδυασμό της σμίκρυνσης της ύλης και του χρόνου ανά μονά-

δα προϊόντος και την αντίστοιχη αύξηση της επιστημονικοτεχνικής περιεκτικότη-

τας, όπως είδαμε. Το παραπάνω στοιχείο φαίνεται παραστατικά στην κίνηση 

ενός σύγχρονου μέσου εργασίας, του Η/Υ, όπου η εξέλιξη των μοντέλων οδεύει 

προς τον μικρότερο όγκο και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, πράγμα που 
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επιβεβαιώνει την παραπάνω τάση. Το ίδιο φαίνεται στην ταχύτητα των διεργα-

σιών, διαμέσου της τεχνολογίας των μικροεπεξεργαστών. Στα δύο αυτά στοιχεία 

εκφράζεται ενδεικτικά ο μέγιστος τεχνολογικός ορθολογισμός ή ποιότητα που 

συνοδεύει γενικά την σύγχρονη ΕΤΠ. 

 

Πέρα όμως της ποσοτικής, υπάρχει και η ποιοτική διάσταση των μορφών διακί-

νησης της πληροφορίας, στην οποία επισημαίνουμε την  σταδιακή αλλά γρήγο-

ρη μετάβαση τεχνολογικών επιπέδων από την Ηλεκτρική στην Ηλεκτρονική και 

στην Ψηφιακή από όπου καταλήγουμε σε αυτή των Οπτικών Ινών και στην ε-

περχόμενη αισθητηριακή αντίληψη των τεχνολογικών διαδικασιών. Αυτή  όμως 

η τεχνολογική αλλαγή βάζει και την σφραγίδα της στην ομώνυμη κοινωνική έτσι 

ώστε σήμερα να γίνεται λόγος για Ψηφιακή Οικονομία, Ψηφιακό Εμπόριο κ.ά. 

Οι επιχειρήσεις, οι διοικήσεις και οι όποιες άλλες σφαίρες της ανθρώπινης δρα-

στηριότητας ενσωματώνουν αυτές τις καινούργιες αρχές, τοποθετούνται αντικει-

μενικά στην γραμμή της αριστοποίησης με την μοντέρνα έννοια της κατηγορίας 

αυτής. 

 

Το τρίτο πεδίο αφορά  την σχέση της πληροφορίας με το υλικό στοιχεί-
ο. Αναφέραμε ήδη ότι η παραγωγή γίνεται επιστημονική παραγωγή. Στο πλαί-

σιο της διαδικασίας αυτής διαπιστώνεται ότι η επιστημονική πληροφορία, ως 

επιστήμη, γίνεται άμεση παραγωγική δύναμη είτε διαμέσου των αυτόματων μη-

χανών  είτε διαμέσου των ανθρώπων. Σε κάθε μονάδα προϊόντος μειώνεται 

όπως αναφέραμε η περιεκτικότητα σε ύλη και αυξάνεται η επιστημονικο-τεχνική 

περιεκτικότητα. Η επιστημονική φύση της πληροφορίας συνδέει το παρελθόν, 

το παρόν, κι ακόμα το μέλλον μέσω της πρόγνωσης, αλλά και ταυτόχρονα  γίνε-

ται οριζόντια – παγκόσμια σύνδεση, λόγω του ότι η επιστήμη είναι γενική εργα-

σία, καταργεί τα σύνορα και οδηγεί στην παγκοσμιοποίηση. Για το λόγο αυτό 

επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο την πληροφορία, όπως λόγου χάρη τα Μέ-

σα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), έχουν έντονη δυναμική και ανερχόμενο πολι-

τικό ρόλο, παίρνουν μεγάλο μέρος της διοίκησης και διαμορφώνουν την κοινω-

νική συνείδηση  και της δύο πτυχές της, την ιδεολογία και την  κοινωνική ψυχο-

λογία. Μπορεί να επισημαίνεται η όποια κατάχρηση των ΜΜΕ, αλλά η ουσία της 

είναι η ίδια η δυναμική της πληροφορίας, της επιστήμης, της ΕΤΠ γενικά. 
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Το γεγονός ότι η κοινωνία κινείται από την ύλη στη γνώση, στην έρευνα, στην 

επιστήμη είναι διαδικασία προοδευτική και εγκλείει την έννοια της αριστοποίη-

σης, της ολικής ποιότητας, είναι δηλαδή νομοτελειακή η κίνησή της προς την  

ενότητα Ε-Ε-Τ-Π. Υπογραμμίζουμε δε εκ νέου ότι στην αφετηρία αυτής της ενό-

τητας βρίσκεται η επιστήμη με συνέπεια να γίνεται επιστημονική τόσο η οικονο-

μία όσο και η κοινωνία, η διοίκησή της, και αυτό αντικειμενικά και αναπότρεπτα. 

Με την πρόσθετη παρατήρηση ότι η μείωση της  χρήσης της φυσικής πρώτης 

ύλης ανά μονάδα προϊόντος, συμβάλλει στην επιβράδυνση της εξάντλησης των 

φυσικών αποθεμάτων,  στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συ-

νακόλουθα στην πληρέστερη ορθολογικοποίηση, αριστοποίηση και ποιότητα 

της παραγωγής. 

 

Η πληροφορία είναι κοινωνικό προϊόν. Στην οικονομία της αγοράς  είναι εμπό-

ρευμα και συνακόλουθα υπόκειται στους νόμους διακίνησης αυτού, στις προ-

διαγραφές, στους καταναγκασμούς, συνακόλουθα ενέχει πάντα σχετικό βαθμό 

αξιοπιστίας και την συναφή επίδρασή της στην κοινωνία με τα ανάλογα αποτε-

λέσματα. Από την άποψη αυτή υπάρχουν τεράστια ανοικτά ζητήματα σε όλους 

τους θεσμούς, την παραγωγή, τη διακίνηση, τη σχέση  της πληροφορίας με την 

κοινωνία γενικά, την έβδομη τέχνη, τα συστήματα εκπαίδευσης κ.ά. Με αυτά τα 

ζητήματα έχουν να κάνουν λόγου χάρη οι νεολογισμοί «έλλειμμα πληροφόρη-

σης», «λογοκρισία», «αυτολογοκρισία», και κάθε είδους αυταρχική παρέμβαση 

στο σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και σύνδεσης της πληροφορίας με την 

κοινωνία, κοντολογίς με το «έλλειμμα δημοκρατίας», «κοινωνικής αλληλεγγύ-

ης»,  «ανθρωπισμού» κ.ά. 

 

Η πληροφορία, εφόσον είναι επιστημονική, οφείλει να είναι και αντικειμενική, 

αλλιώς μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα. Υπάρχουν δε, τεράστια ανοιχτά 

ζητήματα  απ’την ελευθερία του τύπου, το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» ως τα ζη-

τήματα της ευγονικής και κλωνοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι το σύστημα 

κοινωνικής διοίκησης υπολείπεται της τεχνολογικής προόδου και είναι ανοιχτά 

ζητήματα προς έρευνα.  
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Σε ότι δε αφορά εξειδικεύσεις της πληροφορίας, και συγκεκριμένα τα ΣΠΠ, η  

πληροφόρηση που προσφέρουν  ειδικά όταν συνδυάζεται με αποτελεσματικά Σ 

ΔΠ, είναι δυνατό να διευρύνει τις δυνατότητες της περιβαλλοντικά προσανατο-

λισμένης  διοίκησης4. Και αυτό είναι δυνατό τόσο από την πλευρά της πρακτι-

κής χρησιμότητας, όσο και από τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και του ρό-

λου της. 

 

2.  Ανάλυση εξειδικευμένων μεθοδολογιών  

 

Το δεύτερο από τα ανωτέρω ζητήματα αφορά την ανάλυση εξειδικευμένων με-

θοδολογιών, ουσιαστικά δηλαδή  στα πρότυπα  σχηματοποίησης της σχετικής 

με το περιβάλλον πληροφορίας. Εδώ η προσοχή μας  επικεντρώνεται στην κρι-

τική και σύγκριση ορισμένων εξειδικευμένων μεθοδολογιών  ΣΠΠ συναφών με 

τον σκοπό της μελέτης. Οι υπό εξέταση μεθοδολογίες έχουν  σκοπό άμεσα σχε-

τιζόμενο με την  εκτίμηση της υλικής και ενεργειακής περιεκτικότητας ανά μονά-

δα προϊόντος  και ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία των ΣΠΠ,  δηλαδή μελετούν  

εξειδικευμένα την σχέση μεταξύ ομάδων μεμονωμένων  ενεργειών και περιβάλ-

λοντος (βλ. Πρώτο κεφάλαιο). Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε  σε δύο με-

θοδολογίες, στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment) και στην Α-

νάλυση Παραγωγικής Γραμμής (Product Line Analysis). Οι λόγοι που οδήγησαν 

στην επιλογή των δύο αυτών μεθοδολογιών  είναι κατά περίπτωση οι εξής:  

 

Η πρώτη  από τις εν λόγω μεθοδολογίες επιλέχθηκε κατ’αρχάς λόγω της 

έντονης δυναμικής της τις τελευταίες δεκαετίες. Η δυναμική αυτή εκδη-

λώθηκε και διαμέσου των  διαφοροποιήσεών της δημιουργώντας ένα ι-

σχυρό κεκτημένο  στον συναφή επιστημονικό κλάδο. Επιλέχθηκε επίσης 

για το λόγο ότι εγκλείει την κεντρική ιδέα της μελέτης κάποιας δραστηριό-

τητας διαμέσου της κατάτμησης των σταδίων του κύκλου ζωής με την 

μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα. 

 

                                                 
4 Stewart J.R., Collins M.W., Anderson R., Murphy W.R., Life Cycle Assessment as a tool for 
environmental management, Clean Products and Processes 1, 1999, σελ.73-81  
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Η δεύτερη από τις παραπάνω μεθοδολογίες επιλέχθηκε πρώτον λόγω 

της δομής της, η οποία εισάγει την ιδέα της ολιστικότητας διαμέσου της 

μελέτης των πεδίων της κοινωνίας, της οικονομίας και της οικολογίας. 

Δεύτερον, αυτό έγινε γιατί συνδυάζει την ιδέα αυτή με το σκεπτικό του 

κύκλου ζωής, δίνοντας στην μεθοδολογία την δυνατότητα να συμβάλλει  

στην επιλογή βιώσιμων επιλογών χωρίς τα περιθώρια παράβλεψής της 

για οικονομικές ή κοινωνικές παραμέτρους,  καθώς τους εμπεριέχει.   

 

Η ανάλυση αυτή θα γίνει διαμέσου τεσσάρων σχολίων, που περιλαμβάνουν συ-

γκεκριμένα τις δύο μεθοδολογίες, την κριτική με διεπιστημονικούς όρους και τέ-

λος τον γενικό σχολιασμό.   

 

Το πρώτο σχόλιο αφορά την πρώτη από τις μεθοδολογίες, την Ανάλυση Κύ-
κλου Ζωής (AKΖ) και εκτός από την κριτική ανάλυση, περιέχει επιπρόσθετα 

κάποιους σταθμούς στην πορεία της, οι οποίοι συνέβαλαν στην συγκρότηση της 

μεθοδολογίας με τις σημερινές μορφές της. 

 
Η ιδέα για μια κατανοητή  μελέτη  με απεικόνιση του Κύκλου Ζωής αναπτύχθηκε  

στις Η.Π.Α. λίγο πριν το 1970 και συγκεκριμένα από τον Harry E. Teasley το 

1969 κατά την προσπάθειά του να διοικήσει την λειτουργία της συσκευασίας 

στην The Coca –Cola Company. Κατά την προσπάθειά του αυτή, συνέλαβε την 

ιδέα μιας μελέτης όπου θα προσπαθούσε να αποτυπώσει και να ποσοτικο-

ποιήσει  την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  ολό-

κληρου του κύκλου ζωής της συσκευασίας από την πρόσληψη των πρώτων 

υλών ως την τελική τους απόρριψη.5 Η συγκεκριμένη μελέτη λάμβανε υπόψη τις 

εναλλακτικές λύσεις της συσκευασίας  και δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, παρά μόνο 

μία ειδική περίληψη και ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό της εποχής το 

1976, καθώς θεωρήθηκε εμπιστευτικού περιεχομένου και ενσωματώνοντας ε-

ξαιρετικά ειδικευμένη επιστημονική γνώση για την εποχή εκείνη. Η μελέτη αυτή 

ως αυτοτελές είδος ονομάστηκε Resource Environmental Profile Analysis 

(REPA). 

                                                 
5 Hunt R.G. &Franklin W.E., Personal reflections on the origin and the development of LCA in 
the USA, The International Journal of LCA, Vol1 No1, 1996, σελ.4-7 



Η Περιβαλλοντική διάσταση της Επιχείρησης 

59 

 

Μελέτες παρόμοιας μεθοδολογίας και αντικειμενικού σκοπού άρχισαν να εκπο-

νούνται  αρχικά από το Midwest Research Institute και άλλους φορείς. Τα πρώ-

τα πεδία εφαρμογής ήταν η επεξεργασία στερεών αποβλήτων και η πετρελαϊκή 

βιομηχανία, γεγονός που εξηγείται λογικά αν το αντιστοιχίσουμε με την ενερ-

γειακή κρίση της εποχής.  

 

Παράλληλα, συντελείται επιπλέον ένα βήμα στην κατεύθυνση των μελετών αυ-

τών. Συγκεκριμένα, το 1973 γίνεται η πρώτη προσπάθεια για κατασκευή ενός 

υπολογιστικού προγράμματος υπολογισμού REPA  το οποίο, παρά την  «πρω-

τόγονη» με τα σημερινά δεδομένα τεχνολογία της εποχής, διευκολύνει κατά πο-

λύ την διεκπεραίωση  μελετών  αυτού του είδους. Την ίδια εποχή σχηματίστηκε 

και η σύγχρονη μορφή REPA/ΑΚΖ, με ταυτόχρονη την ανάπτυξη  ενός πλαισίου 

για Ανάλυση Επιπτώσεων (Impact Assessment). 

 

Για μερικά χρόνια, παρατηρήθηκε  έντονο ενδιαφέρον για τις  REPA  από τον 

ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα. Ακολούθησε μία περίοδος κάμψης περί-

που 10 ετών ώσπου το 1988 το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε, όχι λόγω κά-

ποιου μεμονωμένου γεγονότος αλλά λόγω συνδυασμού γεγονότων που υπο-

δείκνυαν την επερχόμενη περιβαλλοντική κρίση .   

 

Ειδική στιγμή συνιστά το γεγονός ότι το 1990 οι REPA επανεμφανίστηκαν δη-

μοσίως σε  ένα διεθνές φόρουμ  υπό του The Conservation Foundation στην 

Ουάσινγκτον όπου τονίστηκε ο ρόλος  τους στην  περιβαλλοντική και ενεργειακή 

πολιτική. Το ίδιο έτος και λίγους μήνες μετά διοργανώθηκε από την SETAC6  το 

πρώτο σεμινάριο συζήτησης (workshop)  για την REPA  όπου και υιοθετήθηκε ο 

όρος ”Life cycle analysis – LCA”, ενώ η  πρώτη ιστορικά πλήρη παρουσίαση 

της μεθοδολογίας της LCA δημοσιεύτηκε το 1992 υπό την μορφή επιστημονικού 

άρθρου από τους Franklin Associates7. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλ-

                                                 
6 Society of Environmental Toxicology and Chemistry, A technical framework for life cycle as-
sessments, August 18-23,Workshop report, Smugglers Notch, Vermont, 1990 
7 Hunt, R., Sellers J. and Franklin W., Resource and Environmental Profile Analysis: A Life Cy-
cle Environmental Assessment for Products and Procedures, Impact Assess Rev 12, 1992, σελ. 
245-269  
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λοντος των Η.Π.Α. παράλληλα, συνέδραμε τις προαναφερόμενες προσπάθειες 

το 1993 με την δημοσίευση ενός εγγράφου κατευθυντήριων γραμμών για την 

Απογραφή Ανάλυσης (Inventory Analysis), και ταυτόχρονα το Υπουργείο Ενέρ-

γειας των Η.Π.Α. συμμετείχε με την ανάπτυξη εννοιών, εργαλείων και τραπεζών 

δεδομένων  για χρήση στον ιδιωτικό τομέα . 

 

Συναφώς με την μεθοδολογία αυτή, συμπληρώνουμε τα εξής σύγχρονα δεδο-

μένα. Σύμφωνα με τον οργανισμό ISO8 η μεθοδολογία ΑΚΖ αναλύεται στα εξής 

στάδια: 

 

1. Ορισμός αντικειμενικού σκοπού και στόχου (Goal and scope definition) 

2. Απογραφή Ανάλυσης Κύκλου Ζωής ή Αντλίας εισροών - εκροών(Life Cycle 

Inventory Analysis) 

3. Εκτίμηση επιπτώσεων κύκλου ζωής (Life Cycle Impact Assessment) 

4. Ερμηνεία (Interpretation) 

 

Σύμφωνα δε με την SETAC9, η ΑΚΖ  τυποποιείται με κάποιες μικρές διαφορές 

όσον αφορά την ονομασία και το περιεχόμενο των φάσεων: 

 

1. Απογραφή Ανάλυσης Κύκλου Ζωής ή Αντλίας εισροών - εκροών (Life Cycle 

Inventory Analysis) 
2. Εκτίμηση επιπτώσεων κύκλου ζωής (Life Cycle Impact Assessment) 

3. Ανάλυση βελτιώσεων (Improvement Analysis) 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι  η τυποποίηση της μεθοδολογίας της ΑΚΖ έχει επιση-

μανθεί ως μείζον θέμα. Αυτό συμβαίνει  λόγω της αδυναμίας σύγκρισης διαφο-

ρετικών μελετών και κατά συνέπεια αδυναμία συστηματοποίησης της γνώσης 

στον τομέα αυτό.  

  

Το δεύτερο σχόλιο  αφορά την περιγραφή της δεύτερης μεθοδολογίας, της 

Ανάλυσης Παραγωγικής Γραμμής (ΑΠΓ). Η επιταγή για μια μεθοδολογία τέ-

                                                 
8 ISO, ISO 14040 Guidelines for LCA   
9 SETAC, A Technical Framework for LCA, SETAC, 1991 
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τοιου είδους συνίσταται από το ότι σε αρκετές περιπτώσεις η χρήση της ΑΚΖ  

έχει αποδειχτεί πως δεν επαρκεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων, κυρίως σε 

περιπτώσεις που απαιτείται εκτίμηση της χρησιμότητας – λειτουργίας ενός 

προϊόντος10. Το ίδιο έχει αποδειχθεί και σε περιπτώσεις όπου πρέπει να λη-

φθούν υπόψη οικονομικά κριτήρια για την αξιολόγηση εναλλακτικών σε πραγ-

ματικές συνθήκες αγοράς και να υποδείξει  με πιο ολιστικό τρόπο την αγοραία 

αντιστάθμιση επήρειας κόστους – οικολογικού πλεονεκτήματος11. Με κίνητρο τα 

παραπάνω αλλά και την επέκταση  του Σκεπτικού του Κύκλου Ζωής (Life cycle 

Thinking) σε κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, αναπτύχθηκε στην Γερμανία  τα τέ-

λη της δεκαετίας του 1980 η μέθοδος Product line analysis. 

 

Οι μελέτες αυτές εκφράστηκαν αρχικά με τον όρο “Produktlinienanalyse” 12 
studies, και  συνίστανται στην ανάλυση του κύκλου ζωής (product system) ενός 

προϊόντος, εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών, παραγωγή, διανομή και με-

ταφορά, χρήση και κατανάλωση, τελική διάθεση· στην ανάλυση των περιβαλλο-

ντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων· στην εκτίμηση όλων των υλι-

κών και ενεργειακών εισροών και εκροών κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής 

καθώς και των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών τους αποτελεσμά-

των· επίσης προσδιορίζουν, αναλύουν και εκτιμούν τα σχετικά οφέλη ενός 

προϊόντος με όρους ανάλυσης κόστους-οφέλους· οι ίδιες αυτές μελέτες τέλος 

αναθεωρούνται από επιτροπές αποτελούμενες από εκπροσώπους  διαφορετι-

κών κοινωνικών ομάδων, τις επονομαζόμενες ομάδες έργου. 

 

Συμπληρωματικά μπορούμε να πούμε ότι η ΑΠΓ  εμπεριέχει ως συνιστάμενο 

μέρος τη μεθοδολογία της ΑΚΖ και μπορεί να θεωρηθεί ως επέκτασή της. Και 

επίσης προσθέτουμε και υπογραμμίζουμε τέλος ότι τα δομικά στοιχεία που δια-

                                                 
10 Bast , W.-A.,Diehl ,S., Produktlinienanalyse Babywinden-Eine vergleichende Untersuchung 
von Baumwoll- und  Hoschenwindeln-Klein-Umstadt bei Darmstad,1991 Comparison between 
cotton diapers and one-way diapers) 
11 Friedrich , A. et al., Okologishe Bilanz von Rapsol bzw. Rapsolmethylester  als Ersatz von 
Dieselkraftstoff (Okobilanz  Rapsol).-Umweltbundesamt (German Federal Environmental 
Agency),Berlin 1993 (Published in the UBA-Texte series as No.4/93) – Comparison 
(substitution) of diesel fuel  by rapeoil methyl ester. 
12 Enquette Commission (ED.), Responsibility for the future :Options for sustainable manage-
ment of substance chains and material flows, Interim Report, Bonn: Economica Verlag, 1994 
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φοροποιούν την ΑΠΓ από την ΑΚΖ και εκφράζονται από την Συμπληρωματική 

Οριοθέτηση Συστήματος είναι  τα εξής13: 

 

 Πρώτο στοιχείο, αποτελεί η εκτίμηση της χρησιμότητας των υπό εξέταση 

προϊόντων, πράγμα που σημαίνει ότι για την ολική σύγκριση μεταξύ  δύο 

προϊόντων, είναι κατ’αρχάς αναγκαία η αναγνώριση και η ερμηνεία της  

λειτουργίας– ωφελιμότητάς τους. Η ερμηνεία της εν λόγω λειτουργίας του 

καθενός από τα δύο προϊόντα εκφράζεται ως μίγμα ιδιοτήτων14. Περαιτέ-

ρω τα δύο μείγματα ιδιοτήτων θα πρέπει να συγκριθούν. Παρατηρούμε 

εδώ τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της μεθοδολογίας αυτής με την εισα-

γωγή σε όρους και πεδία που εμπίπτουν παραδοσιακά στον επιστημονι-

κό κλάδο του Marketing.  

 
 Δεύτερο στοιχείο συνιστά το περιεχόμενο των κοινωνικών και οικονομι-

κών κριτηρίων στην ανάλυση και εκτίμηση. Όπως προαναφέραμε, ο 

σκοπός των ΑΠΓ είναι  η διεύρυνση της  προσέγγισης των μεθοδολογιών 

ΑΚΖ. Σύμφωνα με αυτόν, η ανάλυση δεν μπορεί να περιοριστεί σε περι-

βαλλοντικά κριτήρια αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλο το φάσμα των 

επιρριπτομένων επιπτώσεων ενός προϊόντος και έτσι να περιλαμβάνει 

και αντίστοιχα κοινωνικο-οικονομικά. Ανάλογα με το υπό εξέταση προϊόν, 

τα  πρόσθετα από τα τελευταία αυτά κριτήρια μπορούν ενδεικτικά  να εί-

ναι 15: 

 
Επίδραση του προϊόντος στην ανθρώπινη υγεία 

Συμμετοχή στην ρύπανση κλειστών χώρων 

Συγκεκριμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος 

Κόστη αγοράς και λειτουργίας 

                                                 
13 Pfeifer, R.P., Comparison between filament lamps and compact fluorescent lamps, The Inter-
national Journal of LCA 1 (1), 1996, σελ.8-14 
14 Kotler P., Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος, Interbooks, 
1994  
15 Pfeifer, R.P., Comparison between filament lamps and compact fluorescent lamps, The Inter-
national Journal of LCA 1 (1), 1996, pp.8-14 
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Διαθεσιμότητα των προϊόντων στον καταναλωτή  μέσω τοπικών ε-

μπόρων 

Η πιθανότητα  παροχής  πληροφοριών  στον καταναλωτή από τον 

έμπορο 

Συγκεκριμένα θέματα τελικής απόρριψης /ανακύκλωσης 

 

 Τρίτο στοιχείο, αποτελεί η  εμπλοκή των ενδιαφερόμενων ομάδων. Κατά 

τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, εμπλέκονται μαζί του οι πιο ανόμοιες 

κοινωνικές ομάδες. Η κάθε μία από αυτές έχει διαφορετική σχέση με το 

προϊόν. Λόγω αυτού, τα ενδιαφέροντα της κάθε ομάδας σχετικά με το 

προϊόν ποικίλουν, όπως βέβαια και το επίπεδο πληροφόρησης καθώς 

και η δυνατότητα επίδρασης στον κύκλο ζωής. Αν για παράδειγμα απαι-

τούνται πρωτογενή στοιχεία από την παραγωγική διεργασία, ο παραγω-

γός είναι ο πλέον  κατάλληλος για την απόδοσή τους. Αντίθετα για  ειδι-

κές λειτουργικές ιδιότητες, πιο κατάλληλη είναι η ομάδα των καταναλω-

τών. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται  σε κάθε βελτίωση του κύκλου ζωής.  

 

Έτσι, για την αποτύπωση της εμπλοκής των κοινωνικών ομάδων,  οι ο-

μάδες και οι σχέσεις τους  με το προϊόν  οφείλουν να καθοριστούν με ό-

ρους Ανάλυσης Αλυσίδας Παραγόντων, η οποία παρουσιάζεται στον Πί-

νακα 2.  

 

Με  χρήση της ανάλυσης αυτής σε πραγματικές συνθήκες, οι παράγοντες 

μπορούν εύκολα να καθοριστούν και να προσκληθούν  να συμμετάσχουν  

σε ομάδα εργασίας. Αυτή η ομάδα έχει ως σκοπό την συλλογή, σύγκριση 

και επεξεργασία έγκυρων πληροφοριών για το προϊόν, οι οποίες θα χρη-

σιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση της ΑΠΓ, καθώς θα συζητηθούν τα 

αποκλίνοντα ενδιαφέροντα των παραγόντων και θα διασφαλιστεί ότι οι 

προτεινόμενες βελτιώσεις  θα επιβληθούν πιο αποδοτικά.   
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Πίνακας 2 

 Ενδεικτική ανάλυση αλυσίδας παραγόντων (Pfeifer, 1996) 
Στάδιο Κύκλου Ζωής 
του Προϊόντος 

Εμπλεκόμενες ομάδες Ρόλος των Εμπλεκομένων 
ομάδων 

Σχεδιασμός του προϊό-

ντος 

Σχεδιαστές , Μηχανικοί Καθορισμός των εξωτερικών 

διαστάσεων και σχεδίων, 

φυσικών ιδιοτήτων 

Λήψη πρώτων υλών και 

κατασκευή 

Κατασκευαστές προϊό-

ντος 

Κατασκευή 

Διανομή και εμπόρευση Έμποροι χονδρικής και 

λιανικής 

Διανομή και πώληση του 

προϊόντος 

Ενημέρωση πελατών  για 

εφαρμογές και χαρακτηριστι-

κά 

Χρήση Καταναλωτές Χρήση του προϊόντος και 

εφαρμογή του σε διάφορα 

πεδία 

 Εταιρείες παροχής ε-

νέργειας 

Παρέχει ενέργεια  για την 

λειτουργία του προϊόντος 

 Σχεδιαστές και κατα-

σκευαστές 

 

Τελική διάθεση/ Ανακύ-

κλωση 

Καταναλωτές Τελική απόρριψη προϊόντος 

 Φορείς υπεύθυνοι για 

διαχείριση αποβλήτων 

(δήμοι , εταιρείες δια-

χείρισης αποβλήτων 

κτλ) 

Ανακυκλώνουν το προϊόν ή  

φροντίζουν για την τελική 

διάθεση 

  

 
 Τέταρτο στοιχείο διαφοροποίησης αποτελούν τα ευρήματα της ΑΠΓ, τα 

οποία μπορούν να οργανωθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που λαμβά-

νουμε υπόψη: 
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Την Οικολογία : Τα σχετικά με το περιβάλλον ευρήματα της ΑΠΓ, είναι 

λογικά τα ίδια με αυτά μιας ΑΚΖ, ανάλογου  αντικειμένου και σκοπού. Αυτό 

συμβαίνει γιατί όπως είδαμε,  η ΑΠΓ εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό την με-

θοδολογία της ΑΚΖ. 

 

Την Οικονομία: Σε όρους κόστους, μπορούν να εξεταστούν ποσοτικά οι 

επιπτώσεις στον καταναλωτή, αλλά και να γίνει αποτύπωση της ανά στά-

διο προστιθέμενης αξίας. Εδώ μπορούν επιπλέον να εξεταστούν και οι α-

δυναμίες που παρουσιάζονται ανά στάδιο κύκλου ζωής και να διερευνη-

θούν τα αίτιά τους. 

 

Την Κοινωνία γενικά: Το  εν λόγω  πεδίο ευρημάτων μπορεί  να διαχω-

ριστεί σε  υποκατηγορίες ανάλογα την περίπτωση, και πιο ειδικά με το εί-

δος του προϊόντος και την αγορά - στόχο. Στην βιβλιογραφία βρίσκουμε 

κατηγοριοποίηση τόσο σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής, όσο και   

θέματα περιβαλλοντικής ψυχολογίας.    

 

Τα παραπάνω ευρήματα και η συναφής μεθοδολογία ανακεφαλαιώνονται   

ενδεικτικά στον Πίνακα 3. Στην εν λόγω σχηματική διάταξη, απεικονίζονται  

τα διάφορα επίπεδα κατάτμησης του κύκλου ζωής του προϊόντος, συνιστά 

δε, το καθένα από αυτά αντικείμενο ενασχόλησης επιμέρους επιστημονι-

κών κλάδων, πράγμα που έρχεται σε συμφωνία με τον διεπιστημονικό χα-

ρακτήρα της μελέτης αυτής.   
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Πίνακας 3 

Ενδεικτική μήτρα Ανάλυσης Παραγωγικής Γραμμής (Projektgruppe,1987) 

 

 

 
     
 Το τρίτο σχόλιο αναφέρεται στη συνέχεια, στην διεπιστημονική θεώρηση των 

μεθοδολογιών. Η θεώρηση αυτή των ΣΠΠ, εμπεριέχει  την αρχή  των συστημά-

των πληροφοριών η οποία  βασίζεται κυρίως στην εξαγωγή και συστηματοποί-

ηση της σημαντικής πληροφορίας από το όλον ή το γίγνεσθαι. Ως αντικειμενικό 

σκοπό με φιλοσοφικούς όρους, τα υπό εξέταση συστήματα μεθόδων Ανάλυσης 

Κύκλου Ζωής(ΑΚΖ) και Ανάλυσης Παραγωγικής Γραμμής (ΑΠΓ), έχουν την   

προβολή του υπαρκτού στο ιδεατό, και πιο συγκεκριμένα στην συνειδητή πλευ-

ρά του. Προχωρώντας την ανάλυση αυτή και εφαρμόζοντας την αρχή της επι-

στημονικής αφαίρεσης, διακρίνουμε ενδεικτικά διαμέσου αυτής, τα επίπεδα: 

 

 Το πρώτο επίπεδο επιστημονικής αφαίρεσης στην μεθοδολογία των ΑΚΖ, 

ΑΠΓ συνίσταται τόσο στον καθορισμό των ορίων του συστήματος, όσο και  

στην επιλογή των πεδίων εφαρμογής. Στη βάση αυτής της αφαίρεσης δια-

 

 

Φύση 

(Διάφορα  Κριτήρια) 

Κοινωνία 

(Διάφορα  Κριτήρια) 

Οικονομία 

(Διάφορα  Κριτήρια) 

1.Λήψη και επε-

ξεργασία πρώτων 

υλών 

   

2.Μεταφορά 

 

   

3.Παραγωγή 

 

   

4.Μεταφορά 

 

   

5.Εμπόριο/διανομή 

 

   

6.Κατανάλωση 

 

   

7.Μεταφορά 

 

   

8.Τελική διάθεση 
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κρίνουμε ότι πεδίο εφαρμογής της ΑΚΖ είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

ενώ της ΑΠΓ είναι οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώ-

σεις. Ειδική έκφραση αυτού είναι ο βαθμός ολιστικότητας της μεθόδου. 

 

 Το δεύτερο από τα  εν λόγω επίπεδα  έγκειται στο ότι λαμβάνει χώρα σε αυ-

τό τόσο η ποσοτικοποίηση της ενέργειας, όσο και η ανάλυσης των επιπτώ-

σεων με χρήση επιμερισμού, ανάλογα πάντα με το στάδιο της μελέτης. Η 

ποσοτικοποίηση εδώ16, όπως και γενικά ως διαδικασία πηγάζει από την α-

νάγκη της πεπερασμένης συνειδητότητας του ανθρώπου να εξάγει συμπε-

ράσματα και να λάβει αποφάσεις, διαδικασία δύσκολη και επίπονη ως αδύ-

νατη όταν  χρειάζεται να λάβει υπόψη αυξημένο αριθμό κριτηρίων. Έτσι, η 

ανθρώπινη αντίληψη, ανακλώμενη μέσω της επιστημονικής μεθοδολογίας  

εκδηλώνεται εδώ διαμέσου των παρακάτω παραδοχών:   
 

Παραδοχή πρώτη:  Απαλείφονται στοιχεία του όλου  τα οποία θεωρείται 

ότι δεν έχουν αιτιώδη συνάφεια με την υπό λήψη απόφαση, όμως ενδέ-

χεται να την επηρεάζουν στην πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη παρα-

δοχή ελέγχεται επιστημονικά από σχολές που υποστηρίζουν την αλληλε-

ξάρτηση των πάντων17, και υποστηρίζεται  πως προσδίδει κάποιο βαθμό 

ανακρίβειας στην λήψη της απόφασης. Όμως παρά την κριτική, μειώνει 

τον αριθμό των κριτηρίων καθιστώντας πιο εφικτή την απόφαση. 
 

Παραδοχή  δεύτερη: Ομαδοποιούνται στοιχεία τα οποία δείχνουν να 

έχουν παρόμοιες «ιδιότητες». Στις υπό εξέταση μεθόδους αυτό εκφράζε-

ται με τις ποσοτικές πράξεις που λαμβάνουν χώρα όπως λόγου χάρη 

στον υπολογισμό της συνολική ποσότητας ενέργειας κ.ά. Η διαδικασία 

αυτή μειώνει περαιτέρω τον αριθμό κριτηρίων αλλά ελέγχεται παρομοίως 

με την πρώτη παραδοχή καθώς αφαιρεί την κατά στάδιο ή κατά χρόνο 

προσέγγιση. 

 

Η τελική λήψη της απόφασης, λαμβάνει χώρα με μηχανική ή ενσυνείδητη λει-
                                                 
16 Πίρσινγγ Ρ., Το ζεν και η τέχνη της συντήρησης της μοτοσικλέτας, Κάκτος,1984 
17 Θεωρία του Χάους 
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τουργία της σύνθεσης, όπου επιλέγονται τα πιο σημαντικά από τα δομικά  στοι-

χεία που προήλθαν από τις παραπάνω νοητικές διεργασίες και δημιουργούν 

ένα νέο σύνολο το οποίο επιτρέπει την εν λόγω λήψη. Με αυτές τις νοητικές 

διεργασίες τεκμαίρεται κάθε φορά  η  λήψη της απόφασης  δράσης – αδράνειας, 

όπως λόγου χάρη η ανάπτυξη ενός προϊόντος ή όχι  και αξιολόγησης πιθανών 

σεναρίων. Η ορθότητα της απόφασης, ελέγχεται όσον αφορά την μεθοδολογία  

από την αντοχή της στην κριτική, ενώ όσον αφορά την εφαρμογή της με το πεί-

ραμα. Τέλος, με την υλοποίηση της απόφασης λαμβάνει χώρα η διαλεκτική επί-

δραση του ιδεατού στο υπαρκτό18, η ενότητα θεωρίας και πράξης. 

 
 
 Το τέταρτο σχόλιο έχει να κάνει με τον γενικό σχολιασμό των μεθοδολογιών, 

την υιοθέτησής τους εκ μέρους της πρακτικής και σκιαγράφηση των τάσεων 

που επικρατούν σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. 

 
Σε σχέση με τις υπό εξέταση μεθοδολογίες αλλά κυρίως για την εκπόνηση ΑΚΖ, 

λόγω του ότι έχουν εκπονηθεί ελάχιστες μελέτες ΑΠΓ, μπορούμε να παρατηρή-

σουμε ότι: 

 

Χαρακτηρίζονται από το πολύ μεγάλο κόστος, γεγονός που συναρτάται 

με την υψηλή απαίτηση σε εξειδίκευση εργατικής δύναμης. Ειδικά δε 

στην περίπτωση της ΑΠΓ, το κόστος πολλαπλασιάζεται, καθώς η  διεξα-

γωγή της μελέτης με χρήση ομάδων έργου,  εκτιμάται ως ιδιαίτερα 

δαπανηρή. 

Παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα συμπερασμάτων, πράγμα που συμ-

βαίνει λόγω της φύσης της μεθοδολογίας, η οποία εξαρτάται άμεσα από 

την πολυπλοκότητα του προϊόντος αλλά και της έλλειψης τυποποίησης 

σε επαρκή βαθμό. Σε αυτά συμβάλλει και η απουσία τραπεζών δεδομέ-

νων σε επαρκή βαθμό, καθώς οι υπάρχουσες στην Ευρώπη με πιο γνω-

στή την BUWAL 250, δεν διαθέτουν την αναγκαία ποικιλία.  Συνέπεια αυ-

                                                 
18 Σύμφωνα με το υπόδειγμα του καθηγητή R.Penrose από τον δικτυακό τόπο 
http://online.itp.ucsb.edu/online/plecture/penrose/ 

http://online.itp.ucsb.edu/online/plecture/penrose/
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τών είναι και η ύπαρξη κατευθυνόμενων μελετών, καθώς ο έλεγχος και η 

σύγκριση καθίστανται αδύνατα.  

Παρουσιάζεται μειωμένη τάση υιοθέτησης, κάτι που συναρτάται άμεσα 

με τα κίνητρα και την βούληση. Στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να παρα-

τηρήσουμε ότι αν και στο  Β΄ ΚΠΣ δινόταν κίνητρα για την υλοποίηση με-

λετών του είδους αυτού, έγιναν ελάχιστες κινήσεις, γεγονός που μας πα-

ραπέμπει στην εξέταση της συνειδητοποίησης της περιβαλλοντικής διά-

στασης, η οποία εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.  

Επίσης, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι δημόσιοι φορείς δεν έχουν κι-

νητοποιηθεί επαρκώς όσον αφορά την υιοθέτηση των εν λόγω μεθοδο-

λογιών.  

 

Σε γενικές γραμμές, στην Ελλάδα οι εν λόγω μεθοδολογίες συναντώνται μόνο 

διαμέσου των ακαδημαϊκών δρώμενων σε πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτή-

των, παρόλο που υφίστανται σύλλογοι προώθησης των μεθοδολογιών αυτών, 

κυρίως της ΑΚΖ. Όσον αφορά το μέλλον των μεθοδολογιών αυτών, θεωρητικά, 

η οξύτητα του προβλήματος του περιβάλλοντος, θα αναγκάσει αργά ή γρήγορα 

ακόμα και τις μικρές πραγματικότητες σε επίπεδο χώρας ή επιχείρησης, να ευ-

θυγραμμιστεί με μεθοδολογίες συναφούς σκοπού. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια θίξαμε ορισμένες πτυχές που αφορούν την εισαγω-

γή της διάστασης του περιβάλλοντος στην επιχείρηση. Εδώ, στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου, θα επιχειρηθεί διαμέσου πρωτογενών και δευτερο-

γενών εμπειρικών στοιχείων η απεικόνιση της ελληνικής επιχειρηματικής πραγ-

ματικότητας. Αυτό γίνεται με την καταγραφή και ανάλυση της εμπειρίας που έ-

χουν αποκομίσει οι σύμβουλοι επιχειρήσεων κατά επαφή τους με τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, αναφορικά με την θέση που έχει σ`αυτές η Διαχείριση του Περι-

βάλλοντος. 

 

Το κεφάλαιο συγκροτείται από τέσσερις ενότητες: στην πρώτη ενότητα  περι-

γράφεται γενικά η λειτουργία του εν λόγω κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς· 

στην δεύτερη ενότητα περιγράφεται η γενική ιδέα που διέπει την συγκεκριμένη 

εμπειρική έρευνα καθώς και η μεθοδολογία εκπόνησής της· στην τρίτη ενότητα 

παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την εξαγωγή της ζητούμε-

νης πληροφορίας, το δείγμα, κάποιες γενικές παρατηρήσεις και τα συμπερά-

σματα της εμπειρικής έρευνας· στην τέταρτη ενότητα τέλος, ανακεφαλαιώνονται 

τα συμπεράσματα της μελέτης, καθώς και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

1. Η συμβουλευτική των επιχειρήσεων 
 
Η δραστηριότητα της συμβουλευτικής προς τις επιχειρήσεις, αρχίζει να ανα-

πτύσσεται ως συνέπεια της συνειδητοποίησης, από πλευράς των επιχειρήσε-

ων, των πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει για αυτές η επιστημονικοποίηση 

της παραγωγής τους. Δεδομένου όμως ότι η επιστημονικοποίηση αυτή έχει 

πολλές πτυχές και έντονη δυναμική, μια επιχείρηση που επιθυμεί να την ενσω-

ματώσει, πρέπει να επενδύσει  σε πόρους οι  οποίοι συχνά δεν αξιοποιούνται 

με την μέγιστη αποτελεσματικότητα λόγω κλίμακας μεγέθους. Συνέπεια αυτού 

είναι η εμφάνιση παροχέων  τεχνογνωσίας, σε πρώτη μορφή από επιχειρήσεις 
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ομοειδούς δραστηριότητας, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει συναφή τεχνογνωσία, 

την οποία ταυτόχρονα με την δικιά τους παραγωγή, μεταβιβάζουν-εκχωρούν και 

σε άλλες επιχειρήσεις.  

 

Μετεξέλιξη των εν λόγω επιχειρήσεων-παροχέων, είναι η δημιουργία άλλων α-

ντίστοιχων, οι οποίες εξειδικεύονταν αποκλειστικά στην παροχή τεχνογνωσίας 

προς  άλλες επιχειρήσεις.  Οι επιχειρήσεις αυτές περιγράφονται από τον όρο 

Εταιρείες Συμβούλων, και πρωτοεμφανίστηκαν στις Η.Π.Α. Το αντικείμενο που 

δραστηριοποιείται η κάθε μία, είναι άμεση συνάρτηση του μεγέθους της, του 

στρατηγικού της σχεδιασμού  και σε τελευταία ανάλυση, των αναγκών της αγο-

ράς.  

 

Με τους ίδιους όρους και κάποια χρονική υστέρηση η οποία εκφράζει και την 

προσαρμογή των Ευρωπαϊκών αγορών στα δεδομένα της ανταγωνιστικότητας 

που τέθηκαν από τις Αμερικανικές επιχειρήσεις, αναπτύχθηκαν εταιρείες αναλό-

γου αντικειμένου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες αξιοποιούσαν σε αρκε-

τές περιπτώσεις την εμπειρία των αντίστοιχων προδρόμων τους. Εταιρείες του 

είδους αυτού, δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους και στην Ελλάδα,  ό-

που με ανάλογους όρους και αντιγραφή της  πρακτικής και της οργανωτικής 

δομής των ευρωπαϊκών εταιρειών συμβούλων και κατά περίπτωση προσαρμο-

γή τους στα ελληνικά δεδομένα, δραστηριοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές επι-

τυχώς στην εγχώρια οικονομία.  Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της όξυνσης του 

οικολογικού προβλήματος, δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελ-

λάδα και Εταιρείες Συμβούλων  με υπηρεσίες σχετικές με την Διαχείριση του 

Περιβάλλοντος1, ο ρόλος των οποίων αναπτύσσεται ιστορικά από την εξασφά-

λιση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία στην δεκαετία του `80, ως το κοινωνι-

κοοικονομικό περιεχόμενο που τείνει να αποκτήσει σήμερα. 

 

Η μελέτη εστίασε την προσοχή της κυρίως στις Εταιρείες Συμβούλων με αντικεί-

μενο την Διοίκηση – Μάνατζμεντ, οι οποίες αποτελούν υποσύνολο των Εται-

ρειών Συμβούλων γενικά, αν και η διάκριση σε πολλές περιπτώσεις είναι δύ-

σκολη. Οι εταιρείες αυτές, εκπροσωπούνται συλλογικά στην Ελληνική αγορά  
                                                 
1 Καρβούνης Σ., Διαχείριση του Περιβάλλοντος, Σταμούλης, 1995, σελ.9 
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από τον Σύλλογο Εταιρειών Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), ενώ σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, οι εταιρείες αναλόγου αντικειμένου εκπροσωπούνται από  την Ευρω-

παϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων  Συμβούλων Μάνατζμεντ (Federation of Manage-

ment Consulting Associations- FEACO). 

 

Ο κλάδος της Συμβουλευτικής σε θέματα μάνατζμεντ, αποτελεί πλέον αξιόλογο 

στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας και αναπτύσσεται ταχύτατα2, όπως δεί-

χνουν και τα επόμενα τρία διαγράμματα. 
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Διάγραμμα 2: Μέγεθος κλάδου συμβουλευτικής Management 1994-2000 ( feaco, 2000) 

 

Στο Διάγραμμα 2 φαίνεται η  απόλυτη ανάπτυξη του κλάδου, οι ρυθμοί της ο-

ποίας μας προϊδεάζουν εν μέρει για την μελλοντική του πορεία.  

 

Στο Διάγραμμα 3 βλέπουμε την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου σε σχέση με το 

Ακαθάριστο Ευρωπαϊκό Προϊόν, το οποίο αποτελεί το άθροισμα των Α.Ε.Π. των 

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω διάγραμμα μας δίνει  επι-

πρόσθετη πληροφορία για την ανάπτυξη του κλάδου σε σχέση με την γενική 

ανάπτυξη, το οποίο επιβεβαιώνει  την εκτίμηση για τους ραγδαίους ρυθμούς 

ανάπτυξης του  κλάδου.  

 

                                                 
2 Federation of Management Consulting Associations, Survey of the European Management 
Consultancy Market, Feaco, 2000, σελ. 3 
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Διάγραμμα 3: H αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών  management  σαν ποσοστό του 

Ακαθάριστου Ευρωπαϊκού Προϊόντος (feaco, 2000) 
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Διάγραμμα 4: Αριθμός συμβούλων management 1994-2000 (feaco, 2000) 

 

Στο Διάγραμμα 4, παρατίθενται συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον α-

ριθμό των εργαζομένων στον τομέα, η δυναμική του οποίου μαρτυρά για την 

εντεινόμενη αύξηση επενδύσεων στον κλάδο και την συνακόλουθη εξέλιξη στην 

αγορά εργασίας. Δεδομένου ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ε-

πιστημονικοποίησης, η πληροφορία για τους εργαζόμενους σημαίνει ταυτόχρο-

να και αυξανόμενες προδιαγραφές για την αναπαραγωγή του, δηλαδή υψηλά 

εξειδικευμένη εργατική δύναμη, προκειμένου να αναγνωριστεί στην συγκεκριμέ-

νη αγορά εργασίας. Έρχεται η πληροφορία αυτή, να επιβεβαιώσει στην πράξη 

αυτό που θεωρητικά θίξαμε στο πρώτο κεφάλαιο, ότι δηλαδή η ΕΤΠ απαιτεί 
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από τον εργαζόμενο διευρυμένη επιστημονική μόρφωση και σε βάθος  εξειδί-

κευση.   

 

 
 
2. Ζητήματα Μεθοδολογίας 
 
Για την συλλογή των στοιχείων έγινε έρευνα αγοράς, βασισμένη αυτονόητα στα 

δεδομένα της επιστήμης και γενικότερα της ορθολογιστικής – ολιστικής  προ-

σέγγισης, και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα θεωρίας και πράξης, καινοτομίας 

και παράδοσης. Η καινοτομία αυτή έγκειται στην όλη μεθοδολογία της έρευνα 

και κυρίως στη δομή της.  Οι δε κύριες ιδιότητες των εμπλεκόμενων μερών που 

στοιχειοθετούν μια έρευνα αγοράς είναι οι εξής: 

  

Υποκείμενο έρευνας  ή συλλέκτης δεδομένων-στοιχείων: Πρόκειται για 

την ιδιότητα που έχει αυτός που εισάγει την  έρευνα. 

Αντικείμενο έρευνας ή παροχέας δεδομένων-στοιχείων: Είναι η ιδιότητα 

του μέρους εκείνου που παρέχει στοιχεία- απαντά στην έρευνα. 

Περιεχόμενο έρευνας: Είναι η ιδιότητα του εμπλεκόμενο μέρους το οποίο 

αφορούν οι επιμέρους πληροφορίες της έρευνας. 

 

Οι παραπάνω ιδιότητες είναι δυνατόν να συγκεντρώνονται  σε μία ή περισσότε-

ρες ομάδες εμπλεκομένων, ανάλογα με την εκάστοτε προσέγγιση. Έτσι, με βά-

ση την εκάστοτε τέτοια συγκέντρωση, οι έρευνες αγοράς είναι δυνατόν να δια-

κριθούν  στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

Ενός μέρους, όταν οι τρεις παραπάνω ιδιότητες συγκεντρώνονται στο ί-

διο μέρος εμπλεκομένων, αποτελώντας μία αυτοαξιολογητική προσέγγι-

ση. 

 

Δύο μερών, όταν  οι τρεις ρόλοι κατανέμονται σε δύο διαφορετικά μέρη  

εμπλεκομένων. Σε αυτή την περίπτωση ανάλογα με την κατανομή των 
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ρόλων, η έρευνα αποκτά ορισμένα ιδιαίτερα ποιοτικά  γνωρίσματα, τα 

οποία καθορίζουν και τον χαρακτήρα της. 

 

Τριών μερών, όταν οι παραπάνω ιδιότητες κατανέμονται η κάθε μία σε 

ξεχωριστή ομάδα εμπλεκομένων. 

 

Σημειώνεται από μεθοδολογική άποψη ότι οι συνδυασμοί στις τρεις περιπτώ-

σεις ποικίλλουν. Η εμπειρική έρευνα εδώ δεν εξαντλεί περιπτωσιολογικά όλες 

τις εφεδρείες, αλλά επιλέγει την πιο αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική  για την 

περίπτωση και στέκεται σ`αυτήν. Έτσι, η έρευνα σχεδιάστηκε σύμφωνα με την 

τελευταία περίπτωση, συνιστά δηλαδή, σύμφωνα με την παραπάνω κατηγο-

ριοποίηση, έρευνα τριών μερών, όπου κάθε ομάδα εμπλεκομένων στην έρευνα, 

έχει διακριτό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, την ιδιότητα του υποκειμένου-συλλέκτη 

ανέλαβε ο ερευνητής, την ιδιότητα του αντικειμένου-παροχέα δεδομένων οι Ε-

ταιρείες Συμβούλων και τον ρόλο του περιεχομένου της έρευνας οι ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

 

Η παραπάνω μεθοδολογική προσέγγιση, είναι συστημική στη φύση της,  προσ-

δίδει σύννομα στην έρευνα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς μειώνει το 

στοιχείο του υποκειμενισμού, που ενυπάρχει αντικειμενικά στις έρευνες τέτοιου 

είδους, ιδιαίτερα δε ενισχυμένο σε αυτές ενός μέρους και σε κάποιες περιπτώ-

σεις  δύο μερών. 

 

Αναφορικά δε με την τεχνική συλλογής των στοιχείων, προκρίθηκε στην συγκε-

κριμένη περίπτωση η συνέντευξη με στοχοπροσηλωμένα ερωτήματα. Αυτά συ-

γκροτούν ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωνε ο ερευνητής - υποκεί-

μενο κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, με βάση τις απαντήσεις του εκάστοτε 

ερωτώμενου. 

 

Τα στοιχεία – απαντήσεις προς επεξεργασία που συλλέχθηκαν, ανήκουν σε δύο 

συγκεκριμένες κατηγορίες μεταβλητών3 ή ορισμάτων, Ονομαστικές(Nominal) και 

Ιεράρχησης(Interval), γεγονός που καθορίστηκε κατά τον σχεδιασμό της έρευ-
                                                 
3 Κουρεμένος Α., Σημειώσεις από το μάθημα Ποιότητα Υπηρεσιών, ΜΠΣ.ΔΟΠ, 2001 
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νας, συνυπολογίζοντας τους στόχους της και το αντικειμενικά περιορισμένο μέ-

γεθος του εν δυνάμει δείγματος. Με την σχεδιαστική αυτή επιλογή θεωρήθηκε 

ότι βελτιστοποιήθηκε η στάθμη της έρευνας,  με τους δεδομένους περιορισμούς. 

Ως συνέπεια της επιλογής του τύπου των μεταβλητών-ορισμάτων, ανακύπτει  η 

δεσπόζουσα ή επικρατούσα τιμή και στις περιπτώσεις που η φύση των δεδομέ-

νων το επιτρέπει, επιπλέον την διάμεση τιμή.  

 

 

 

3. Παρουσίαση της έρευνας 
 
Η  έρευνα έγινε τον Ιούνιο του 2002. Σε αυτή έλαβαν μέρος οι μεγαλύτερες εται-

ρείες συμβούλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Δια-

χείρισης  του Περιβάλλοντος στην  Ελλάδα. Μέσα στο δείγμα της έρευνας συ-

μπεριλήφθηκε και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE), το οποίο, 

αν και δεν έχει αμιγώς τον ίδιο χαρακτήρα με τις άλλες εταιρείες του δείγματος, 

εν τούτοις το γεγονός ότι έρχεται σε επαφή με τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά 

και δημόσιους οργανισμούς, καθώς και το ότι αποτελεί τον πλέον εξειδικευμένο 

φορέα τεχνογνωσίας σε περιβαλλοντικά θέματα, το καθιστούν απαραίτητο για 

την πληρότητα του δείγματος και κατ`επέκταση την αξιοπιστία  της έρευνας. 

 

 

 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
  

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι: 

 

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  είναι το εθνικό κέντρο για τις 

Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) 

και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EE). Με το Νόμο 2244/94 ("Pύθμιση θεμάτων 

ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας") και το Νόμο 2702/99 

το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριό-

τητάς του. 
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Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87, 

είναι Nομικό Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται από το Yπουργείο 

Aνάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας (ΓΓET), και έχει οικο-

νομική και διοικητική αυτοτέλεια.  Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των 

εφαρμογών AΠE/OXE/EE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε εί-

δους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς συνυπολογίζοντας 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Το Κέντρο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβά-

νει εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογί-

ας/Υπουργείο Ανάπτυξης, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, του Συνδέ-

σμου Ελληνικών Βιομηχανιών, καθώς και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής.  

 

Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα επιστημονικό επιτελείο 120 και πλέον επιστημόνων, έ-

μπειρων και εξειδικευμένων στους τομείς που δραστηριοποιείται. Οι οικονομικοί 

του πόροι, προέρχονται κυρίως από Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμ-

ματα, όπως και από έργα που εκτελεί για τη βιομηχανία, τα ενεργειακά έργα, τις 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τα κτίρια, κ.λπ.. 

 

 

AMACON 
Ο Όμιλος Εξειδικευμένων Εταιριών Συμβούλων Επιχειρήσεων AMACON, έχο-

ντας ως στρατηγική του την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλων ε-

πιχειρήσεων σε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, αποτελείται  από τις παρακάτω  

ππέέννττεε  ((55))   εταιρίες, κάθε μία από τις οποίες εξειδικεύεται σε ένα τομέα..  ΟΟιι  εεττααιι--

ρρεείίεεςς  ααυυττέέςς  εείίννααιι:: AMACON EQI A.E, AMACON FINANCE ΕΠΕ, AMACON 

SAFEMED ΕΠΕ, AMACON IMAST ΕΠΕ και AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ 

Α.Ε. 

 

Ειδικότερα, η AMACON EQI ΑΕ, η οποία έλαβε μέρος στην έρευνα, Εξειδικεύε-

ται σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων,  ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημά-
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των Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9000, Συστημάτων Διαχείρισης του Περι-

βάλλοντος κατά ISO 14000, EMAS,  Συστημάτων HACCP, BUSINESS 

EXCELLENCE κ.α., καθώς και Logistics. 

 

 PLANNER ΑΕ 
Η PLANNER ΑΕ  αποτελεί θυγατρική της Planet Ernst & Young  και παρέχει 

συμπληρωματικά με αυτή, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες  στις ιδιω-

τικές επιχειρήσεις. Εξειδικεύεται σε υπηρεσίες στους τομείς της ενέργειας και 

του περιβάλλοντος, καθώς και σε υπηρεσίες χρηματοοικονομικής ανάπτυξης 

και εφαρμογής διαχειριστικών συστημάτων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά 

και προς τον Δημόσιο τομέα. Αξιοποιεί δε την εμπειρία και υλικοτεχνική υποδο-

μή της μητρικής εταιρείας και αυτό της δίνει  αυξημένη βαρύτητα, παρά την σχε-

τικά νέα παρουσία της στο χώρο ως αυτόνομο εταιρικό σχήμα. 

 

Ειδικά στον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σχετικά με συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος κατά ISO 

14000  και EMAS, ενεργειακό σχεδιασμό, εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, έργα περιβαλλοντικής διάγνωσης και ολοκληρωμένου περιβαλλο-

ντικού σχεδιασμού, μελέτες διάθεσης αποβλήτων και ειδικές περιβαλλοντικές 

μελέτες.  

 

 PLANNING AE 
Η εταιρεία PLANNING AE είναι εταιρεία μελετών και παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς Ελληνικές και Πολυεθνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και 

οργανισμούς και Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. Ιδρύθηκε το 1989 και κατά 

την  επιτυχημένη πορεία της στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, απέ-

κτησε σημαντική εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην οργάνωση και στις 

επιχειρηματικές λειτουργίες. Δείκτης της πορείας της, αποτελεί ο υψηλός βαθ-

μός επαναληψιμότητας έργων (πάνω από 2.2) καθώς και ο μεγάλος αριθμός 

των πελατών της, οι οποίοι υπερβαίνουν τους 400.  

 

Ο τομέας Ποιότητας και Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε το 1993 για να καλύψει 

τις ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων στην παροχή υπηρεσιών που αφο-
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ρούν στα έργα ποιότητας και  περιβάλλοντος και έκτοτε έχει επιδείξει σημαντικό 

έργο, ιδιαίτερα στα έργα προετοιμασίας των επιχειρήσεων για πιστοποίηση κα-

τά ISO 9000 και ISO 14000. 

 
 

Q-PLAN 
Η Q-Plan  είναι εταιρεία μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η 

οποία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο του σχεδιασμού και παροχής υ-

πηρεσιών διοίκησης σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών. Επι-

πλέον δραστηριοποιείται σε ενεργειακά θέματα με κύριο αντικείμενο το σχεδια-

σμό και την κατασκευή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ειδικότερα στο χώρο 

των Συστημάτων Διαχείρισης, η Q-Plan είναι μία από τις  παλαιότερες και μεγα-

λύτερες εταιρείες. 

 

Ειδικά στον τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, παρέχει ένα φάσμα υπη-

ρεσιών, στο οποίο περιλαμβάνονται η Αρχική Περιβαλλοντική Ανάλυση και Ορ-

γάνωση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο 

ISO 14001 ή τον Κανονισμό EMAS, καθώς και Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συ-

στημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

 

SPEED ΑΕ 
 Η SPEED ΑΕ είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής μελετητικών και συμβου-

λευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ιδρύθηκε το 1989 από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών στους 

τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, των τεχνικοοικονομικών μελετών, της αξιο-

λόγησης επενδύσεων και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, της περι-

βαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης και της διαχείρισης έργων. Δείκτης της 

επιτυχίας της αποτελεί ο μεγάλος αριθμός έργων που έχει διεκπεραιώσει επιτυ-

χώς, αλλά και η κλίμακα των έργων αυτών. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος  έχει ασχολη-

θεί επιτυχώς και σε μεγάλη έκταση, με την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης 

του Περιβάλλοντος κατά EMAS και ISO  14000, με σχεδιασμό αξιολόγηση, χρη-
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ματοδότηση και υλοποίηση περιβαλλοντικών επιχειρηματικών σχεδίων, με υ-

πηρεσίες και μελέτες εφαρμογής καθαρών τεχνολογιών και ολοκληρωμένης 

πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης, με εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσε-

ων και εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους και με μελέτες επεξεργασίας και 

διαχείρισης νερού-αστικών λυμάτων & απορριμμάτων-βιομηχανικών αποβλή-

των. 

 

 
 
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν την άποψη των συμβούλων επιχειρήσεων 

που πάρθηκαν ως δείγμα της έρευνας. Και, όπως σε κάθε έρευνα αγοράς, έτσι 

κι εδώ εμπεριέχουν πάντα έναν ορισμένο υποκειμενισμό. Γι` αυτόν έγινε ήδη 

λόγος προηγουμένως στα Ζητήματα Μεθοδολογίας, ενώ στην συγκεκριμένη 

προσπάθεια επιχειρείται να ελαχιστοποιηθεί τόσο διαμέσου του σχεδιασμού της 

έρευνας, όσο και κατά την διεξαγωγή της, με την τήρηση των  ορθών πρακτικών 

που διέπουν  τις έρευνες τέτοιου είδους. 

 

  Οι σύμβουλοι του δείγματος έχουν δραστηριοποιηθεί σε διάφορες υπηρεσίες. 

Η συμμετοχή τους σε αυτές φαίνεται στο Διάγραμμα 5.  

 

Από το εν λόγω διάγραμμα, φαίνεται πως οι σύμβουλοι που πήραν μέρος στην 

έρευνα, έχουν δραστηριοποιηθεί προσωπικά σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλες 

υπηρεσίες, στην ανάπτυξη ΣΔΠ. Το  γεγονός αυτό μας πληροφορεί πως η συ-

νεισφορά τους στην έρευνα είναι αντικειμενικά σταθμισμένη σε σχέση με την 

εμπειρία τους  με τα εν λόγω συστήματα.   
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Διάγραμμα 5: Απάντηση στο ερώτημα « Σε ποιες από τις υπηρεσίες  σχετικά με την 
Διαχείριση του Περιβάλλοντος έχετε εμπλακεί προσωπικά;» 

 

 Το παραπάνω γεγονός, μας προϊδεάζει επίσης για την ζήτηση της αγοράς 

σχετικά με συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλ-

λοντος. Η ζήτηση της αγοράς κατά υπηρεσία, σύμφωνα πάντα με την γνώμη 

του δείγματος, φαίνεται στο Διάγραμμα 6. 
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Διάγραμμα 6: Απάντηση στο ερώτημα  «Ποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες έχουν 

την μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά κατά την γνώμη σας;» 

 

Στο εν λόγω διάγραμμα, φαίνεται καθαρά πως η ζήτηση της αγοράς για υπηρε-

σίες, κατατάσσει πρώτες τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έπονται 

τα ΣΔΠ. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να καταρρίπτεται ο ισχυρισμός-

πρόβλεψη που διατυπώσαμε παραπάνω, ότι δηλαδή τα ΣΔΠ αναμενόταν να 

έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση, εν τούτοις η αντίφαση αυτή θεωρείται δικαιολο-

γημένη για τους εξής λόγους: Πρώτον, οι συμμετέχοντες στο δείγμα ανήκουν 

κατά κύριο λόγο σε εταιρείες συμβούλων, οπότε δικαιολογημένα  δεν έχουν ε-

μπλακεί με  ίδια ένταση σε εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

καθώς μεγάλο μέρος αυτών διεκπεραιώνεται κυρίως από τα τεχνικά γραφεία  τα 



Η Περιβαλλοντική διάσταση της Επιχείρησης 

85 

οποία έχουν αναλάβει και το σύνολο των εκάστοτε έργων στα οποία αυτές ανα-

φέρονται· δεύτερον, οι ΜΠΕ δεν αποτελούν άμεσο αντικείμενο συμβουλευτικής 

μάνατζμεντ αλλά κυρίως τεχνικής φύσεως· τρίτον, οι εν λόγω μελέτες απαιτού-

νται από την νομοθεσία, οπότε  δικαιολογείται η εκτίμηση των συμβούλων που 

τις κατατάσσουν πρώτες σε ζήτηση. Τα παραπάνω, εκτός από τα προφανή, 

αποτελούν και δείκτη αξιοπιστίας του δείγματος και κατ`επέκταση της έρευνας, 

επιβραβεύοντας τις επιλογές της. 

 

 Σε πολλές περιπτώσεις, κατά την παροχή της υπηρεσίας, συναντώνται ορι-

σμένα κωλύματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα η παροχή της υπηρεσίας να 

αποκλίνει σε σχέση με το προσχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα. Τα κωλύματα αυ-

τά, σύμφωνα με την γνώμη του δείγματος, εντοπίζονται στον πελάτη με συντρι-

πτική πλειοψηφία (100%). Τα παραπάνω προέκυψαν από την διαδικασία της 

απάντησης στο ερώτημα: Η δυσκολία εντοπίστηκε στην αδυναμία του πελά-
τη ή του παροχέα; 
 

  Οι υπηρεσίες στην παροχή των οποίων, οι σύμβουλοι συναντούν τις περισσό-

τερες δυσκολίες,  είναι με σημαντική διαφορά η ανάπτυξη ΣΔΠ. Αυτό προέκυψε  

διαμέσου της απάντησης στο ερώτημα: Στην παροχή ποιών υπηρεσιών συ-
ναντήσατε δυσκολίες;   
 

  Οι επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται να υιοθετήσουν τις εν λόγω υπηρε-

σίες, παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά παρουσιάζονται στο  

Διάγραμμα 7, όπου φαίνεται πως τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 

παρουσιάζουν δυσκολίες στο να υιοθετήσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 

τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, ιεραρχούνται ως εξής: Στην πρώτη 

θέση, βρίσκονται πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω δυσκαμψίας στην ενδοεπι-

χειρησιακή επικοινωνία· στην δεύτερη θέση, είναι βιομηχανίες με πολύ μεγάλο 

ρυπαντικό φορτίο, λόγω των πρόσθετων μέτρων που απαιτούνται για τον δια-

κανονισμό του, καθώς και οργανισμοί δημόσιου χαρακτήρα και τοπικής αυτο-

διοίκησης με εγγενή γραφειοκρατία· στην τρίτη θέση, κατατάσσονται πολύ μι-

κρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν οργανωμένη παραγωγή και παρουσιά-
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ζουν ελλιπή δέσμευση της διοίκησης, καθώς και εταιρείες οι οποίες βρίσκονται  

σε μεταβατικό στάδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης. 
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Διάγραμμα 7: Απάντηση στο ερώτημα  «Τι είδους επιχειρήσεις ήταν οι πελάτες σε 

αυτές τις περιπτώσεις; 

 

 Τα αίτια που οι επιχειρήσεις με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν  

δυσκολία λήψης των συμβουλευτικών υπηρεσιών, πάντα κατά την εκτίμηση των 

συμβούλων, παρουσιάζονται στο διάγραμμα 8. 

 

Το διάγραμμα αυτό δείχνει ότι τα αίτια που δημιουργούν τις δυσκολίες αυτές, 

χωρίς το καθένα απ`αυτά να αναιρεί κάποιο άλλο, ιεραρχούνται ως εξής: Πρώ-

τον, οι υπηρεσίες αυτές και κυρίως η υιοθέτησή τους εκ μέρους των εταιρειών, 

απαιτεί κάποια πάγια κόστη, για τα οποία οι εταιρείες αυτές δεν έχουν πειστεί 

αναφορικά με τα ανταποδοτικά τους οφέλη· δεύτερον, ως αίτιο ιεραρχείται η ελ-

λιπής οργάνωση των επιχειρήσεων αυτών· την τρίτη θέση καταλαμβάνει η ελλι-

πής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση· την τέταρτη θέση παίρνουν από κοινού η 

ελλιπής ενημέρωση καθώς και η αδράνεια στην προσαρμογή, η οποία μπορεί 

να ερμηνευτεί και ως αδυναμία διαχείρισης αλλαγών. 
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Διάγραμμα 8: Απάντηση στο ερώτημα  «Αν  το πρόβλημα εντοπίστηκε στον πελάτη, 

μπορείτε να μας περιγράψετε τα αίτιά του;» 

 
 

  Παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ενσωμάτωση συμβουλευτι-

κών  υπηρεσιών στον τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, κυρίως εξαιτί-

ας των αδυναμιών που διακρίνουν μέρος των Ελληνικών επιχειρήσεων, οι υπη-

ρεσίες αυτές παρουσιάζουν ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση. Οι λόγοι της ζήτη-

σης αυτής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 9.  

 

Οι λόγοι που οι επιχειρήσεις ζητούν συμβουλευτικές  υπηρεσίες σχετικές με την 

Διαχείριση του Περιβάλλοντος, ιεραρχούνται σύμφωνα με το εν λόγω διάγραμμα 

ως εξής: Στην πρώτη θέση, συναντάμε την συμμόρφωση σε νομικές απαιτήσεις· 

στην δεύτερη θέση, την δημιουργία εταιρικής εικόνας που τονίζει την περιβαλ-

λοντική-κοινωνική ευαισθητοποίηση· στην τρίτη θέση, την συμμόρφωση σε α-

παιτήσεις συνεργατών· τέλος, την τέταρτη θέση ως λόγος ζήτησης, καταλαμβά-

νει η μείωση κόστους. 
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Διάγραμμα 9: Απάντηση στο ερώτημα «Ποιος πιστεύετε πως είναι ο λόγος ζήτησης 

των υπηρεσιών Διαχείρισης του Περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις;» 

 

 

Παρατηρούμε και εδώ, όπως και στο προηγούμενο διάγραμμα, ότι τα θέματα 

κόστους και κυρίως το ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν πειστεί για το πως μπορούν 

να αξιοποιήσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες έτσι ώστε να  αποσβεσθούν τα 

πάγια κόστη και να έχουν επιπλέον οφέλη, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα καθώς 

και σημείο προς βελτίωση. Αυτό επιβεβαιώνεται θεωρητικά και από το ότι οι εν 

λόγω υπηρεσίες εμπεριέχουν εγγενώς το στοιχείο της βελτιστοποίησης και τον 

χαρακτήρα της μείωσης κόστους διαμέσου της ορθολογικής  διαχείρισης. Η α-

ριστοποίηση του παράγοντα αυτού, απαιτεί  την ενίσχυση της βούλησης η ο-

ποία  συνδέεται οργανικά με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.     

 

Όσον αφορά τα κόστη, για τα οποία έγινε λόγος, αυτά μπορούν να αναλυθούν 

σε: Κόστος αμοιβής συμβούλου, κόστος λειτουργίας, κόστη ενδεχομένων πι-

στοποιήσεων.  
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 Χαρακτηριστικά, αναφορικά με το κόστος, είναι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

και αφορούν τα χρηματοδοτικά σχήματα που κατά περίπτωση αξιοποιούν οι ε-

πιχειρήσεις για την λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών Διαχείρισης του Περιβάλ-

λοντος, τα οποία παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 10. 

 

Σύμφωνα με την εκτίμηση των συμβούλων του δείγματος, οι επιχειρήσεις, για 

την λήψη υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον  αξιοποιούν κυρίως τις πηγές 

κρατικής και κοινοτικής χρηματοδότησης αυτοτελώς ή κατά κάποιο ποσοστό, 

ανάλογα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Μια παρατήρηση που έγινε επα-

νειλημμένα κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων σε σχέση με την αυτοχρηματο-

δότηση,  είναι ότι την επιλέγουν κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις. 
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Διάγραμμα 10: Απάντηση στο ερώτημα  «Έχετε να παρατηρήσετε κάτι που να  αφο-

ρά το χρηματοδοτικό σχήμα για την παροχή των υπηρεσιών αυτών;» 

 

Σε σχέση με το κόστος των υπηρεσιών αυτών, παρατηρούμε ότι ακόμα και η 

αξιοποίηση κρατικών πηγών χρηματοδότησης, δεν πείθει ιδιαίτερα τις επιχειρή-

σεις για την δυνατότητα μείωσης κόστους που μπορούν να τους προσδώσουν 

οι υπηρεσίες αυτές.  

 

 Για την ερμηνεία των παραπάνω στοιχείων, ανατρέχουμε επιπλέον στην ορ-

γανική σχέση βούλησης – περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ή αλλιώς συνει-

δητοποίηση της περιβαλλοντικής διάστασης, στοιχεία για την οποία παρουσιά-

ζονται στο Διάγραμμα 11. 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, οι απόψεις του δείγματος σχετικά με την 

συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής διάστασης εκ μέρους των επιχειρήσεων, 

ιεραρχούνται ως εξής: Πρώτη θέση καταλαμβάνει η άποψη ότι η συνειδητοποί-

ηση αυτή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο· δεύτερη θέση αποσπά η άποψη ότι δεν 

υφίσταται καν, οι δε ενέργειες που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική 

πρακτική, υπαγορεύονται αποκλειστικά από τις νομικές και οικονομικές απαιτή-

σεις·  τρίτη θέση στην ιεράρχηση συνιστά η άποψη ότι οι μεγαλύτερες επιχειρή-

σεις την ενστερνίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό, και αυτό συμβαδίζει με το γεγο-

νός που η μελέτη έχει επισημάνει, ότι δηλαδή η πρόοδος συνδέεται με την με-

γάλη επιχείρηση. 
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Διάγραμμα 11: Απάντηση στο ερώτημα  «Πως κρίνετε γενικά τις επιχειρήσεις όσον 

αφορά την συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής τους διάστασης;»   

 

Τα παραπάνω στοιχεία εξηγούν εν μέρει και το ερώτημα που δημιουργήθηκε, 

γιατί δηλαδή οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρόλο που αξιοποιούν τις κρατικές 

χρηματοδοτήσεις, θεωρούν την δραστηριοποίησή τους στον τομέα της διαχείρι-

σης του περιβάλλοντος χωρίς αντίκρισμα από πλευράς μείωσης κόστους, παρά 

τα δυνητικά οφέλη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν, όπως αποδεικνύεται 

τόσο θεωρητικά, όσο και από την εμπειρία διεθνών πρακτικών. Το ερώτημα αυ-

τό εξηγείται από τον μικρό βαθμό συνειδητοποίησης της περιβαλλοντικής διά-
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στασης εκ μέρους τους, γεγονός που έχει  πολλαπλές επιπτώσεις στην επιχει-

ρηματική λειτουργία. Αυτές οι επιπτώσεις συνιστώνται σε ελλείψεις, όπως η  

δημιουργία κατάλληλου οράματος, στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος λαμβάνει 

υπόψη σύγχρονα δεδομένα, φιλοσοφία διοίκησης και τελικά σε όλη την επιχει-

ρηματική λειτουργία.    

 

  Για τις τελευταίες αυτές επιπτώσεις, παράπλευρα και συμπληρωματικά, συ-

νεισφέρει, τέλος και το Διάγραμμα 12. 
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Διάγραμμα 12: Απάντηση στο ερώτημα  «Πως θεωρείτε την κατάσταση των επιχει-

ρήσεων σε σχέση με την Διαχείριση του Περιβάλλοντος γενικά;» 

 

 

Στο διάγραμμα αυτό, απεικονίζεται η εκτίμηση των συμμετεχόντων στο δείγμα 

της έρευνας, αναφορικά με την  κατάσταση των επιχειρήσεων στον τομέα της 

Διαχείρισης του Περιβάλλοντος γενικά. Η συγκεκριμένη ερώτηση εκτός του ότι 

έχει  χαρακτήρα ανακεφαλαίωσης, αποδεσμεύει επίσης λόγω της γενικότητάς 

της τους ερωτώμενους από τον καταναγκασμό της εμπειρικής απάντησης (βλ. 

σχολιασμό Διαγράμματος 5), δίνοντάς τους την δυνατότητα συνολικής εκτίμη-

σης. 

 

Το μεγαλύτερο βάρος συγκεντρώνει η άποψη ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

τα ελάχιστα δυνατά μέσα στον εν λόγω τομέα· ακολουθεί η άποψη που διαχω-
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ρίζει τις επιχειρήσεις με βάση το μέγεθος και εκτιμά ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται περισσότερο· τέλος, τρίτη θέση καταλαμβάνει η άποψη η 

οποία  λέει ότι υπάρχει γενικώς μία τάση για βελτίωση. 

 

Συμπερασματικά, σε σχέση με την εμπειρική έρευνα, μπορούμε να τονίσουμε 

ότι η δραστηριοποίηση στον τομέα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζει κάποια γενικά χαρακτηριστικά: 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως σε πεδία τα 

οποία υπαγορεύονται ρητά από την νομοθεσία, είτε όταν υπάρ-

χουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα θεσμικά κατοχυρωμένα. 

Δεν έχουν πειστεί για τα ανταποδοτικά οφέλη της δραστηριοποίη-

σης στον υπό εξέταση τομέα. 

Παρουσιάζουν ελλιπή οργάνωση καθώς και μικρή συνειδητοποίη-

ση της περιβαλλοντικής – κοινωνικής τους διάστασης. 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις, αν και παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την 

υιοθέτηση υπηρεσιών, παρόλα αυτά δραστηριοποιούνται περισ-

σότερο στον εν λόγω τομέα και δεν διστάζουν να 

αυτοχρηματοδοτήσουν  συναφείς δραστηριότητες.  

 

Μπορούμε σε σχέση με τα παραπάνω να επισημάνουμε το έλλειμμα πληροφό-

ρησης και ενημέρωσης που υπάρχει στις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως σε αυ-

τές μικρότερου μεγέθους και έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία χάσματος α-

νάμεσα στην υπάρχουσα κατάσταση και την βέλτιστη, δηλαδή την υιοθέτηση 

περιβαλλοντικών πρακτικών με διάχυτα οφέλη τόσο στο κοινωνικό σύνολο, όσο 

και στην επιχείρηση την ίδια. 

 

4. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 
Στην ενότητα αυτή, η οποία επιλέχθηκε για λόγους ομαλής ροής της ανάλυσης 

να είναι ακριβώς μετά τα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας, ανακεφαλαιώ-

νεται το σύνολο της μελέτης διαμέσου της εξαγωγής τελικών συμπερασμάτων. 
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Αναφορικά μ’ αυτά, μπορούμε να επισημάνουμε ότι η μελέτη σε επιμέρους ση-

μεία της ανέδειξε ότι: 

 

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις με μεγάλο μέγεθος(οικονομίες κλίμακας). 

 

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν δημιουργικά τις νέες τε-

χνολογίες, αυτές που κινούνται στο έδαφος της καπιταλιστικής - ιδιωτικο-

επιχειρηματικής παγκοσμιοποίησης, οι οποίες ανταποκρίνονται ευχερέ-

στερα στα κριτήρια της Νέας Οικονομίας. Πρόκειται συνοπτικά για τις 

ανωτέρω Επιστημονικό-Παραγωγικές Ενώσεις (ΕΠΕ), οι οποίες  ενσω-

ματώνουν την ΕΤΠ και συνδυάζουν την οικονομική, την οικολογική και 

την οικουμενική διάσταση. 

 

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που αναζητούν νέες αρχές διοίκησης συμβα-

τές με τις νέες αυτές διαστάσεις. 

 

Η περιβαλλοντική διάσταση της επιχείρησης και η έγκαιρη και οργανική 

ενσωμάτωσή της από την επιχείρηση, αποτελούν αφ`εαυτού δείκτη ανώ-

τερης ποιότητας και σφαιρικού ορθολογισμού της. Το ζήτημα αυτό παίρ-

νει σήμερα εντατικές διαστάσεις και η σημασία του θα το καταστήσει στο 

μέλλον αναγκαιότητα για την σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση.  

 

Τα παραπάνω πιστοποιούνται και από την εμπειρική έρευνα, η οποία με τη σει-

ρά της τα ενισχύει, πράγμα που ειδικότερα έχει να κάνει με την επίδραση  του 

μεγέθους και της επιστημονικοποίησης της παραγωγής και του πυρήνα της, της 

επιχείρησης. 

 

Όσον αφορά δε τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, οι οποίες αποτελούν ειδι-

κή έκφραση τόσο της συμβολής της παρούσας μελέτης στην συστηματοποίηση 

της γνώσης στον τομέα που πραγματεύεται, όσο και στην ανατροφοδότηση του 

επιστημονικού κεκτημένου και των συναφών επεξεργασιών, αυτές ανακεφαλαι-

ώνονται εδώ. Έτσι, η μελέτη αναδεικνύει ως πεδία ανοιχτά στην  έρευνα και την 

επιστήμη, τα εξής: 
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Την μελέτη της αξιοποίησης ανά τον κόσμο, προτύπων, με αξιολογικά χαρα-

κτηριστικά την βαρύτητά τους και την ένταση των απαιτήσεών τους, καθώς 

και την ποιοτική εξακρίβωση των κρίσιμων παραγόντων που καθορίζουν τον 

βαθμό υστέρησής τους από τα βέλτιστα ή πραγματικά αναγκαία. Στο συγκε-

κριμένο θέμα ενδεχομένως να ήταν χρήσιμη η μεθοδολογία των «χασμά-

των». 

Την περαιτέρω διερεύνηση των ρόλων, κοινωνικών διαστάσεων, που δεν 

αναλαμβάνονται πλέον από τις ίδιες μορφές ιστορικών κοινοτήτων (έθνος – 

κράτος, ΕΕ κ.ά.) και την μεταβίβασή τους στην ιδιωτική επιχείρηση, συγκε-

κριμένα σήμερα στην υπερεθνική επιχείρηση.  

Την μελέτη της αποτελεσματικής αξιοποίησης της αντικειμενικής πληροφο-

ρίας, καθώς και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν αυτή. Υπάρχουν δε, τε-

ράστια ανοιχτά ζητήματα  απ’την ελευθερία του τύπου, το ηλεκτρονικό «φα-

κέλωμα» ως τα ζητήματα της ευγονικής και κλωνοποίησης, πράγμα που ση-

μαίνει ότι το σύστημα κοινωνικής διοίκησης υπολείπεται της τεχνολογικής 

προόδου και είναι ανοιχτά  προς την έρευνα.  

Την  διερεύνηση της μετάβασης της οικονομίας, από τεχνολογική άποψη, 

στα κλειστά κυκλώματα όπου όλες οι ουσίες των πραγμάτων αξιοποιούνται 

χωρίς κατάλοιπα, βλάβες και απώλειες, πράγμα που εκφράζει τη φιλοδοξία 

της μέγιστης αριστοποίησης, μέσα από την  ΕΤΠ. Το εν λόγω ζήτημα παρα-

μένει πολλαπλά ανοιχτό στην έρευνα από κοινωνική και τεχνολογική άποψη.  

Ειδικό ενδιαφέρον στο παγκόσμιο γίγνεσθαι συνιστά η πρακτική της Αειφό-

ρου Ανάπτυξης, της Πράσινης Ανάπτυξης η οποία ενσωματώνει την οικολο-

γική διάσταση, ειδική εκδοχή της οποίας συνιστά ο λεγόμενος Πράσινος Κα-

πιταλισμός. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο κέντρο της παγκόσμιας φιλολογί-

ας, ακριβώς λόγω της καταχρηστικής αξιοποίησης των πόρων διαμέσου του 

άναρχου και ανεξέλεγκτου μηχανισμού της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής εκδη-

λώνονται περιβαλλοντοκτόνα φαινόμενα κάθε κατηγορίας παραοικονομίας, 

πράγμα που αποτελεί αντικείμενο επιστημονικοθεωρητικού και πρακτικού 

πολιτικού ενδιαφέροντος στην παγκόσμια σκηνή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 
1 Σε ποιες από τις υπηρεσίες  σχετικά με την Διαχείριση του Περιβάλλοντος έχετε 

εμπλακεί προσωπικά; 
Περιβαλλοντική Κοστολόγηση      

Ανάλυση Κύκλου Ζωής      

Ανάλυση Παραγωγικής Γραμμής      

Ανάλυση Ροής Υλικών      
Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης 
του Περιβάλλοντος      

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Λογιστι-
κής      

Επιτόπιες Περιβαλλοντικές Επιθεω-
ρήσεις      

Περιβαλλοντική Ανάλυση Κινδύνου      

Σχεδιασμός Για το Περιβάλλον      
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων      

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημά-
των για το Περιβάλλον      

Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας      
Οικονομική Αξιολόγηση Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων      

 

Άλλο      

       
 
2 Ποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά 

κατά την γνώμη σας; 
3 Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις όπου η παροχή της υπηρεσίας δεν διεξήχθη  

ομαλά:   
 NAI OXI 
4 Τι είδους επιχειρήσεις ήταν οι πελάτες σε αυτές τις περιπτώσεις; 
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5 Στην παροχή ποιών υπηρεσιών συναντήσατε δυσκολίες; 
  

 
 
 

  
 

6 Η δυσκολία εντοπίστηκε στην αδυναμία του πελάτη ή του παροχέα; 
Στον πελάτη Στον παροχέα  
Συνδυασμός Άλλο 

  
 

  
 
 

7 Αν  το πρόβλημα εντοπίστηκε στον πελάτη, μπορείτε να μας περιγράψετε τα 
αίτιά του; 

  
 
 
 
 
 

 
8 Ποιος πιστεύετε πως είναι ο λόγος ζήτησης των υπηρεσιών Διαχείρισης του 

Περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις; 
Μείωση κόστους   

Συμμόρφωση σε νομικές απαιτήσεις    

Συμμόρφωση σε απαιτήσεις συνεργατών   

Δημιουργία εταιρικής εικόνας που να τονίζει την οικολογι-
κή -κοινωνική ευαισθησία    

Άλλο   

 

   

 
  
9 Έχετε να παρατηρήσετε κάτι που να  αφορά το χρηματοδοτικό σχήμα   για την 

παροχή των υπηρεσιών αυτών; 

Αυτοχρηματοδότηση Κρατική /Κοινοτική χρηματοδότηση 
 

Συνδυασμός  Άλλο 
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10 Πως κρίνετε γενικά τις επιχειρήσεις όσον αφορά την συνειδητοποίηση της πε-

ριβαλλοντικής τους διάστασης;   
  

 
 

  
11 Πως θεωρείτε την κατάσταση των επιχειρήσεων σε σχέση με την Διαχείριση 

του Περιβάλλοντος; 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 


