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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη
ανάπτυξη των αστικών περιοχών και συγκεκριμένα του Δήμου Περιστερίου. Στο παρελθόν,
υποστηρίχθηκε ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας είναι κατάλληλη για τις μεγάλες
επιχειρήσεις, λόγω του σημαντικού αντικτύπου τους και των άφθονων πόρων τους. Επί του
παρόντος, το 80% περίπου των εταιρειών παγκοσμίως είναι μικρομεσαίες (ΜμΕ). Επιπλέον, οι
ΜμΕ αποτελούν υψηλό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής, διότι, διαδραματίζουν κεντρικό
ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δίκαιης τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.
Η ποιότητα της ανάπτυξης περιλαμβάνει τη σύνθεση της ανάπτυξης, την εξάπλωση, τη διανομή
και, πάνω απ' όλα, το βαθμό της βιωσιμότητας. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της χρήσης των πόρων,
στη μείωση των κινδύνων και των αποβλήτων, καθώς, επίσης, στη διατήρηση των
περιβαλλοντικών ποιοτήτων. Συνεπώς, πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη μελέτη των ΜμΕ στο
Δήμο Περιστερίου, με σκοπό να αναδειχθεί η συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη
της περιοχή και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν δείχνουν τη σημαντικότητα της συμβολής
τους. Eν κατακλείδι, προτείνεται από τους μελετητές η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος
και σε εναλλακτικούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην αύξηση των πρακτικών της βιώσιμης
ανάπτυξης που λειτουργούν στις επιχειρήσεις του Δήμου Περιστερίου.

Λέξεις κλειδιά: Επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Δήμος
Περιστερίου, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
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Abstract
This thesis explores the contribution of businesses to the sustainable development of urban areas
and specifically the Municipality of Peristeri. In the past, it has been argued that sustainability
appraisal is appropriate for large companies because of their significant impact and abundant
resources. Currently, around 80% of companies worldwide are small and medium-sized
enterprises (SMEs). In addition, SMEs make up a high proportion of global production because
they have a central role in promoting economic growth and equitable local sustainable
development. The quality of development includes the composition of development, spread,
distribution and, above all, the degree of sustainability. Responsible business can have an
important role in improving efficiency and resource use, reducing risks and waste, as well as
maintaining environmental quality. Consequently, a survey was carried out for the study of SMEs
in the Municipality of Peristeri, in order to highlight the contribution of businesses to the
sustainable development of the area. The obtained results indeed show the importance of their
contribution. In conclusion, it is suggested by the researchers to turn the research interest to
alternative factors that contribute to the increase of sustainable development practices operating
in the enterprises of the Municipality of Peristeri.

Key words: Businesses, small and medium-sized enterprises, Sustainable Development,
Municipality of Peristeri, Corporate Social Responsibility.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναζήτηση μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αποτελεί εδώ και πολύ καιρό αντικείμενο
προβληματισμού. Ήδη από τη δεκαετία του 1950, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης
(IUCN) δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση για την κατάσταση του παγκόσμιου περιβάλλοντος.
Ήταν μια έκθεση που προανήγγειλε την αναζήτηση συμφιλίωσης μεταξύ της οικονομίας και της
οικολογίας. Χρόνια αργότερα, η Λέσχη της Ρώμης εργάστηκε πάνω σε έννοιες που ξεπερνούσαν
τις περιβαλλοντικές ιδέες της εποχής (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr, 2013).
Στο παρελθόν, υποστηρίχθηκε ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας είναι κατάλληλη για
τις μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω του σημαντικού αντικτύπου τους και των άφθονων πόρων τους.
Επί του παρόντος, το 80% περίπου των εταιρειών παγκοσμίως είναι μικρομεσαίες (ΜμΕ) και
αποτελούν υψηλό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής, διότι, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο
στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δίκαιης τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.Η
ποιότητα της ανάπτυξης περιλαμβάνει τη σύνθεση της ανάπτυξης, την εξάπλωση, τη διανομή
και, πάνω απ' όλα, το βαθμό της βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται ότι η τάση προς
την αειφόρο ανάπτυξη δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς τη συμπερίληψη των ΜμΕ (Álvarez
Jaramillo et al., 2019· Varivoda et al., 2017).
Ο ρόλος των ΜμΕ στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται στην Ατζέντα 21.
Οι ΜμΕ διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και ιδίως στην
ανάπτυξη μιας χώρας. Συχνά αποτελούν το κύριο μέσο ανάπτυξης, αυξάνοντας την απασχόληση
εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης και παρέχοντας τα μεταβατικά μέσα για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των επιχειρήσεων. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της χρήσης των πόρων,
στη μείωση των κινδύνων και των αποβλήτων, καθώς, επίσης, στη διατήρηση των
περιβαλλοντικών ποιοτήτων (Álvarez Jaramillo et al., 2019· Varivoda et al., 2017).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής των επιχειρήσεων στη
βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Ως μελέτη περίπτωσης έχει επιλεγεί ο Δήμος
Περιστερίου. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη το θεωρητικό, το οποίο βασίστηκε στη
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βιβλιογραφική αναζήτηση και το εμπειρικό μέρος που περιγράφει την ποσοτική έρευνα
σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε στους συμμετέχοντες. Το θεωρητικό
μέρος της εργασίας περιγράφεται από το Κεφάλαιο 1 έως το 5. Ειδικότερα, παρουσιάζεται στο
Κεφάλαιο 1 η Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο Κεφάλαιο 2 η Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη στις Επιχειρήσεις, στο Κεφάλαιο 3 η συμβολή των ΜμΕ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο
Κεφαλαίο 4 οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η ετήσια Έκθεση GEM 2019-2020 και
στο Κεφάλαιο η παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης. Το εμπειρικό μέρος αναλυεται στα
κεφάλαια 6 και 7, στα οποία παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσματα της
έρευνας. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνας και προτεινόμενες προτάσεις.
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Μέρος Α΄: Θεωρητικό Μέρος
Κεφάλαιο 1: Βιώσιμη Ανάπτυξη
1.1. Η έννοια του όρου «ανάπτυξη»
Η ανάπτυξη είναι ιστορική και εξελισσόμενη, οπότε δεν έχει μόνο έναν ορισμό.
Επομένως, η ανάπτυξη είναι η διαδικασία με την οποία μια κοινότητα προοδεύει και
αναπτύσσεται οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά. Από την αρχή, οι θεωρίες
ανάπτυξης ενδιαφέρθηκαν για την αύξηση του όγκου παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Οι
οικονομοτεχνικές θεωρίες κατανοούσαν ότι το μέσο για την επίτευξη της ανάπτυξης ήταν η
συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου.

Υποστηρίχθηκε ότι η αύξηση του κατά κεφαλήν

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος θα μείωνε την φτώχεια και θα αύξανε την ευημερία του
πληθυσμού. Η παραδοχή αυτή βασιζόταν στην υπόθεση ότι όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή,
τόσο υψηλότερο είναι το εισόδημα, και όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο υψηλότερη
είναι η οικονομική ευημερία (Mujica Chirinos & Rincón González, 2010).
Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη συνδεόταν άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη τόσο των
χωρών όσο και των ατόμων. Όπως, επισημαίνουν οι Griffin και McKinley (1999), η ανάπτυξη
έγινε το μέσο αλλά και ο σκοπός της ίδιας της ανάπτυξης. Αυτή η ιδέα της ανάπτυξης δεν
επηρέασε μόνο τον τρόπο με τον οποίο κατανοήθηκε η έννοια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο
μετρήθηκε το φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, αρκετοί συγγραφείς και
οικονομολόγοι από κορυφαία ιδρύματα όπως, η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας αναγνώρισαν ότι η αύξηση της παραγωγής από μόνη της δεν ήταν αρκετή για τη
μείωση της φτώχειας και την επίτευξη της ανάπτυξης (Annisette, 2004· Mujica Chirinos & Rincón
González, 2010).
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η έννοια της ανάπτυξης άρχισε να γίνεται
κατανοητή ως μια διαδικασία διεύρυνσης των δυνατοτήτων των ανθρώπων και όχι απλώς ως
οικονομική ανάπτυξη. Το όραμα διευρύνθηκε και η έννοια της ανάπτυξης συνδέεται με τη
συσσώρευση του φυσικού κεφαλαίου, εφόσον, λαμβάνεται υπόψη το ανθρώπινο κεφάλαιο,
17

όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανάπτυξη. Μάλιστα, εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι
δαπάνες για το ανθρώπινο κεφάλαιο παράγουν πράγματι υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις
από ό,τι οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (Mujica Chirinos & Rincón González, 2010).
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, χάρη στην κακή εμπειρία των κρίσεων στη
Λατινική Αμερική και την Αφρική, ένα μεγάλο μέρος της πνευματικής και ακαδημαϊκής
κοινότητας κατάφερε να πείσει τους διεθνείς οργανισμούς για τη σημασία της κοινωνικής και
ανθρώπινης διάστασης αναφορικά με τα οικονομικά σχέδια και να προσδιορίσει ότι η
προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι. της ανάπτυξης. Συνοψίζοντας, η έννοια της ανάπτυξης
αναφέρεται σε μια διαδικασία που εκτυλίσσεται, είτε πρόκειται για μια φυσική, ηθική ή
πνευματική τάξη, γι’ αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα έργο, ένα άτομο, μια κοινωνία, μια χώρα
ή οτιδήποτε άλλο (Erices & Poblete, 2014· Mujica Chirinos & Rincón González, 2010).

1.2. Το υπόβαθρο της «Βιώσιμης Ανάπτυξης»
Από τη δεκαετία του 1970 τα περιβαλλοντικά προβλήματα άρχισαν να εξετάζονται σε
πολιτικά πλαίσια, εξαιτίας ορισμένων παγκόσμιων περιβαλλοντικών διασκέψεων των
Ηνωμένων Εθνών, που επέτρεψαν να παρουσιαστεί ο κίνδυνος που δημιουργείται από την
ανθρωπότητα, η εξαφάνιση των ειδών, η καλπάζουσα ρύπανση και η υποβάθμιση της φύσης.
Μετά από μία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την «Πράσινη Βίβλο», η οποία
αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η γεωργική πολιτική θα πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά στην
περιβαλλοντική πολιτική, τονίζοντας την ανάγκη της διατήρησης και προώθησης της ανάπτυξης
πρακτικών πρόληψης και μείωσης των δραστηριοτήτων που προκαλούν τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Ομοίως, την ίδια στιγμή, αναδεικνύονται εντονότερα ορισμένα περιβαλλοντικά
προβλήματα, όπως η τρύπα στο στρώμα του όζοντος και η ατμοσφαιρική ρύπανση (Picazzo
Palencia et al., 2011).
Στα τέλη αυτής της δεκαετίας και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την «Ατζέντα 21» ως απάντηση στην ανάγκη της «προώθησης της
βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τις δράσεις που πρέπει να εκπληρωθούν σε παγκόσμιο, εθνικό και
τοπικό επίπεδο. Η Ατζέντα 21, που εγκρίθηκε το 1992, πρέπει να εφαρμοστεί από τις
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κυβερνήσεις, τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και όλους τους τομείς, στους οποίους η
ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα επηρεάζει το περιβάλλον (Madroñero-Palacios &
Guzmán-Hernández, 2018).
Το 1992 πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για
το Περιβάλλον, η οποία έθεσε ως βάση τη δημιουργία των νέων επιπέδων συνεργασίας μεταξύ
των κρατών που θα επέτρεπαν την επίτευξη συμφωνιών που θα σέβονταν τα συλλογικά
συμφέροντα, προστατεύοντας τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, συμβάλει
στην προώθηση των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών, τονίζοντας ότι τα κράτη έχουν
κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες, καθώς και τη μείωση και την εξάλειψη των προτύπων
υπερβολικής εξόρυξης φυσικών πόρων, μη βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης (Kumar,
2020· Madroñero-Palacios & Guzmán-Hernández, 2018).
Τελικά, στη δεκαετία του 1990 τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα,
η οποία καθορίζει την εγγενή και χρηστική αξία της φύσης, για την οποία είναι υπεράνω του να
λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος που διαδραματίζουν τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα στην
ανάπτυξη των χωρών, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ορθολογική χρήση τους. Μάλιστα,
κατανοώντας ότι η αξία του δεν έγκειται στα οφέλη ή τις υπηρεσίες που παρέχει κάθε πόρος
αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να εξετάζει την εγγενή αξία της φύσης που καθιερώνει το
δικαίωμα ύπαρξης καθενός από τα συστατικά του οικοσυστήματος, ανεξάρτητα από τα οφέλη
που παρέχουν (Kumar, 2020· Madroñero-Palacios & Guzmán-Hernández, 2018).
Στη συνέχεια, το 1993 ξεκίνησε το έργο «Βιώσιμες Πόλεις», στόχος του οποίου ήταν να
συμβάλει σε μεγαλύτερο προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών αστικών
περιοχών. Επιπρόσθετα, είχε σκοπό να προωθήσει μια ευρεία ανταλλαγή εμπειριών, να
διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας σε τοπικό επίπεδο. Ακόμη, στο τέλος της
δεκαετίας του 1980 πραγματοποιήθηκε η έκθεση Brundtland, η οποία εξέτασε τη δυνατότητα
της οικονομικής ανάπτυξης, με βάση τις πολιτικές βιωσιμότητας και στην παρούσα έκθεση η νέα
έννοια της ανάπτυξης καθιερώθηκε ως «βιώσιμη ανάπτυξη» (Kumar, 2020· Madroñero-Palacios
& Guzmán-Hernández, 2018).
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1.3. Η έννοια του όρου «Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Ο ορισμός της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στο
έγγραφο που ονομάζεται Brunttland Report (επίσης γνωστό ως Our Common Future), το οποίο,
δημοσιεύτηκε το 1987 ως αποτέλεσμα των εργασιών της Παγκόσμιας Επιτροπής των Ηνωμένων
Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η ιδέα που περιγράφεται το 1987 ήταν ότι «η
βιώσιμη ανάπτυξη είναι ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε
κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» (Robert et
al., 2005· SDG, 2019).
Η αειφόρος ανάπτυξη εκφράζει τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, διατήρησης του
περιβάλλοντος και κοινωνικής ανησυχίας. Από την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας λόγω της
παράλογης χρήσης των φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλεί η
ανθρώπινη δράση, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί μια εναλλακτική λύση, η οποία
προωθεί την αλληλεξάρτηση μεταξύ οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας. Ομοίως, είναι
μια μέθοδος σχεδιασμένη μακροπρόθεσμα και με προοδευτικά οφέλη, η οποία πρέπει να
εφαρμόζεται μόνιμα (Robert et al., 2005· SDG, 2019).
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται στη σημασία τριών αρχών για την
υλοποίησή της τις οικονομικές, τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές αρχές. Αυτές οι δράσεις
αναφέρονται επίσης στην έννοια της αειφορίας, η οποία συνδέεται με την προώθηση δράσεων
που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη μείωση
της κοινωνικής ανισότητας. Έτσι, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελείται από ένα σύνολο αρχών που
διαπερνούν την ανάπτυξη της οικονομίας, βασισμένες σε δράσεις περιβαλλοντικού και
κοινωνικού χαρακτήρα (Robert et al., 2005· Μητούλα, et al., 2008· SDG, 2019).
Ακόμη, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που
πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο ο 2012, σχεδιάστηκε το έγγραφο «Το μέλλον που
θέλουμε», το οποίο καθόρισε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι θα πρέπει να
εφαρμοστούν από τις διάφορες χώρες του κόσμου. Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι μια
παγκόσμια έκκληση για δράση, προκειμένου να μειωθεί η φτώχειας, να κυριαρχεί η προστασία
του περιβάλλοντος και του κλίματος, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι παντού μπορούν να
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απολαύσουν ειρήνη και ευημερία. Αυτοί είναι οι στόχοι στους οποίους συμβάλλουν τα Ηνωμένα
Έθνη, ώστε να μπορέσουν να τους επιτύχουν στην ατζέντα του 2030 στη Βραζιλία. Τέλος, στην
Εικόνα 1 φαίνονται οι 17 στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG, 2019).

Εικόνα 1. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης (SDG, 2019).

1.4. Οι βασικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης
Η ουσία της Βιωσιμότητας εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ των κοινωνικών, οικονομικών
και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται μια ακριβής απεικόνιση της
βιωσιμότητας, η οποία, επιτυγχάνεται με τη χρήση ομόκεντρων κύκλων για να συμβολιστούν οι
πυλώνες, με την πιο σημαντική πτυχή, το περιβάλλον, να αντιπροσωπεύεται από τον εξωτερικό
κύκλο. Το περιβάλλον είναι πρωταρχικής σημασίας, διότι ένα υγιές οικοσύστημα είναι
απαραίτητο για να θρέψει μια εύρωστη κοινωνία. Κατά συνέπεια, η κοινωνία και η κοινωνική
ευθύνη είναι δευτερεύουσας σημασίας και η οικονομική βιωσιμότητα είναι τρίτη επειδή μια
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ευημερούσα οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια υγιή και δίκαιη κοινωνία (Fischer et al.,
2020).

Εικόνα 2. Οι 3 διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η κοινωνική διάσταση εξετάζει κυρίως τις ανάγκες των υλικών πόρων και αποσκοπεί σε
μεγαλύτερη ισότητα στην κατανομή του εισοδήματος του πληθυσμού, η οποία παρέχει
κοινωνική ομοιομορφία με αύξηση των θέσεων της απασχόλησης, ευημερία στην ποιότητα ζωής
και ισότιμη πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες. Παράλληλα, η κοινωνική βιωσιμότητα νοείται
επίσης μέσα από την ισοκατανομή του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων,
μειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων μοντέλων ζωής. Αναλυτικότερα, σε μία
κοινωνικά βιώσιμη κοινωνία όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα, μοιράζονται ισότιμα τα
κοινωνικά οφέλη και συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Τα
καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ανάγκες είναι εφικτά για όλους τους
ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πόρους για να διατηρούν τις οικογένειές
τους και τις κοινότητές τους υγιείς και ασφαλείς (De Arruda Mauro et al., 2018· Sachs, 2002).
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Η οικολογική διάσταση καλύπτει την φροντίδα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
τόσο στην παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και στο όριο χρήσης των μη
ανανεώσιμων πόρων (Fischer et al., 2020). Ο Sachs (2002) υποδεικνύει ορισμένα παραδείγματα
αυτής της περιβαλλοντικής φροντίδας, όπως είναι η υποκατάσταση της κατανάλωσης των
ορυκτών καυσίμων και η εκταφή επιβλαβών πόρων για το περιβάλλον από τις ανανεώσιμες
πηγές, την ελαχιστοποίηση της ποσότητας των αποβλήτων και του όγκου της ρύπανσης, την
χρήση της ανακύκλωσης υλικών, των καθαρών τεχνολογιών και της έννοιας των προτύπων
περιβαλλοντικής προστασίας. Συμπερασματικά, η οικολογική βιωσιμότητα είναι η σχέση μεταξύ
της ανθρώπινης κατανάλωσης και της σχέσης με την φύση, ελαχιστοποιώντας τη ρύπανση, την
χρήση ενέργειας και την παραγωγή των απορριμμάτων (Fischer et al., 2020).
Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα παρουσιάζει πώς η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας
των υλικών μπορεί να μειώσει την πίεση στα φυσικά συστήματα και να αυξήσει την παροχή
περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην οικονομία. Επίσης, οι συστημικές τάξεις σε περιφερειακή και
παγκόσμια βαθμίδα, όπου προσδιορίζονται οι ανθρώπινες δράσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν
τους κύκλους της φύσης, στους οποίους υποστηρίζεται όλη η ανθεκτικότητα του πλανήτη και,
ταυτόχρονα, δεν χρειάζεται να εξαντλείται το φυσικό της κεφάλαιο, το οποίο θα παρασχεθεί στις
μελλοντικές

γενιές.

Συμπερασματικά,

τα

στοιχεία

της

περιβαλλοντικής

διάστασης

υποβαθμίζονται κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου των φυσικών καταστροφών, που συχνά
προκαλούνται από ανθρώπινα σφάλματα και ενέργειες. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνεται η χρήση
βιώσιμων πρακτικών, ώστε οι φυσικοί πόροι να εφαρμόζονται ορθολογικά, χωρίς να βλάπτεται
η φύση (Fischer et al., 2020).
Η οικονομική διάσταση πρέπει να θεωρηθεί ως η ανάπτυξη της οικονομίας με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. Ειδικότερα, η οικονομική βιωσιμότητα
λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και τις οικολογικές συνέπειες της οικονομικής δραστηριότητας.
Επιπλέον, ενσωματώνει νέα παραδείγματα, όπως η κυκλική οικονομία, παρουσιάζονται ότι οι
ανθρώπινες κοινότητες σε όλο τον κόσμο είναι σε θέση να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους
και να έχουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται, οικονομικούς και άλλους, για να
καλύψουν τις ανάγκες τους (Fischer et al., 2020).
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1.4.1. Βιώσιμη Τοπική ανάπτυξη
Η έννοια της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης (SLD) δεν προέκυψε άμεσα, αλλά ως πτυχή της
τοπικής ανάπτυξης στην οποία απεικονίζεται η σημασία της διαδικασίας της βιωσιμότητας. Η
τοπική ανάπτυξη, με τη σειρά της, προέκυψε ως απάντηση στην κρίση της δεκαετίας του 1970,
η οποία σηματοδοτήθηκε από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, την κύρια κινητήρια
δύναμη της οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο (Milán-García et al., 2019).
Τα τελευταία χρόνια, η τοπική ανάπτυξη έχει ενσωματωθεί στην έννοια της
βιωσιμότητας. Η Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη (SLD) πρέπει να έχει την ικανότητα να
ανατροφοδοτείται και να διατηρείται με την πάροδο του χρόνου, σεβόμενη τους περιορισμούς
που θέτει το περιβάλλον φυσικό περιβάλλον. Με άλλα λόγια, η Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη
νοείται ως μια διαδικασία βελτίωσης των οικονομικών, των κοινωνικών και των
περιβαλλοντικών καταστάσεων μιας συγκεκριμένης περιοχής με βάση τη χρήση ενδογενών
πόρων, προκειμένου να βελτιωθεί και να ενισχυθεί τη ευημερία, η ανθεκτικότητα και η ποιότητα
ζωής του πληθυσμού της (Milán-García et al., 2019).
Το κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την τοπική ανάπτυξη από τα άλλα μοντέλα
ανάπτυξης είναι η έμφαση στον περιφερειακό παράγοντα και στους συγκεκριμένους πόρους
που περιέχονται σε αυτόν. Η επιχειρηματικότητα είναι μια μορφή καινοτομίας στον τομέα της
κοινωνικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές, εφόσον, θα μπορούσε να εφαρμόζεται με
επιτυχία για τη βελτίωση της κατάστασης των μικροκαλλιεργητών. Παράλληλα με τον
πρωτογενή τομέα, ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς στους οποίους οι ενδογενείς πόροι
συνδυάζονται καλύτερα με καινοτόμο τρόπο. Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες της Βιώσιμης
Τοπικής Ανάπτυξης βελτιώνουν την ενδυνάμωση των γυναικών, καθιστώντας τες συμμετέχουσες
στην εξέλιξη της κοινωνίας (Milán-García et al., 2019).

1.4.2. Βιώσιμη Περιφερειακή ανάπτυξη
Η εφαρμογή της αειφορίας σε περιφερειακό επίπεδο είναι σημαντική για πέντε λόγους
(Rahma et al., 2019). Πρώτον, η εφαρμογή μιας ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό
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επίπεδο είναι πιο λειτουργική από ό,τι η εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι το
πεδίο εφαρμογής μιας περιφέρειας είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο (Theodoropoulou et al., 2009).
Δεύτερον, όπως αναφέρει ο Graymor και συν. (2008), η αξιολόγηση της βιωσιμότητας σε
περιφερειακό επίπεδο είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την επίτευξη της. Έτσι, είναι
σημαντικό να παρακολουθείται η πρόοδος της αειφορίας και η μελλοντική ανάπτυξη του
περιφερειακού σχεδιασμού (Rahma et al., 2019· Μητούλα, 2006).
Τρίτον, η εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί μέσο
για την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις αρχές της περιφερειακής
ανάπτυξης και του περιφερειακού σχεδιασμού. Τέταρτον, η χρήση εθνικών δεικτών για μια
μεγάλη χώρα, όπως η Κίνα μπορεί να αποκρύψει τις επιδόσεις της βιωσιμότητας σε
περιφερειακό επίπεδο.

Πέμπτον, η εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό

επίπεδο είναι το κλειδί για την επίτευξη σαφών και ενιαίων επιχειρησιακών στόχων για την
εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο (Rahma et al., 2019).
H Βιώσιμη Περιφερειακή ανάπτυξη περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των αρχών της
βιώσιμης ανάπτυξης στην πρακτική της περιφερειακής ανάπτυξης (Μητούλα, 2006). O Malik και
Ciesielka (2011) τονίζουν τη σημασία της ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας στις
στρατηγικές και στα αναπτυξιακά προγράμματα εντός των περιφερειών. Οι Nijkamp και
Ouwersloot (1990) αναφέρονται ότι η Βιώσιμη Περιφερειακή ανάπτυξη αφορά τα χωρικά και
ευημερίας πλαίσια. Το χωρικό πλαίσιο περικλείει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των
φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος για την υποστήριξη της ανάπτυξης εντός των
περιφερειών και η ευημερία αφορά την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας σε ένα βιώσιμο
περιβάλλον (Rahma et al., 2019· Streimikiene, 2014).
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Κεφάλαιο 2: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις
Επιχειρήσεις
2.1. Από τη βιώσιμη ανάπτυξη στην εταιρική κοινωνική ευθύνη
Η αναζήτηση μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αποτελεί εδώ και πολύ καιρό αντικείμενο
προβληματισμού. Ήδη από τη δεκαετία του 1950, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης
(IUCN) δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση για την κατάσταση του παγκόσμιου περιβάλλοντος.
Ήταν μια έκθεση που προανήγγειλε την αναζήτηση συμφιλίωσης μεταξύ της οικονομίας και της
οικολογίας. Χρόνια αργότερα, η Λέσχη της Ρώμης εργάστηκε πάνω σε έννοιες που ξεπερνούσαν
τις περιβαλλοντικές ιδέες της εποχής (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr, 2013).
Με τη βοήθεια διαφόρων ερευνητών της Μασαχουσέτης, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας το
1972 ανέθεσε μια έκθεση που έδειξε ότι «σε έναν κόσμο περιορισμένων φυσικών πόρων, ένα
οικονομικό μοντέλο που βασίζεται στην απεριόριστη ανάπτυξη θα οδηγήσει σε κατάρρευση των
κοινωνιών». Την ίδια χρονιά, τα Ηνωμένα Έθνη πραγματοποίησαν τη διάσκεψη για το
ανθρώπινο περιβάλλον στη Στοκχόλμη, όπου στόχος της ήταν η επανεξέταση του περιβάλλοντος
και της ανάπτυξης. Σε αυτό το συνέδριο, κορυφώνεται η θέσπιση του προγράμματος των
Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), το οποίο συμπληρώνει το πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη (UNDP) (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr, 2013).
Η δεκαετία του ογδόντα ήταν πολύ πιο σκοτεινή, καθώς το ευρύ κοινό έγινε μάρτυρας
της αύξησης της φτώχειας και της ρύπανσης, γεγονός που κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη για
παγκόσμια αλληλεγγύη για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ως απάντηση στις
ανησυχίες αυτές, η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED), σε μια
έκθεση με τίτλο "Το κοινό μας μέλλον" το 1987, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον όρο "βιώσιμη
ανάπτυξη" (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr, 2013).
Έπειτα, στη Σύνοδος Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, στην οποία διαφορετικοί
πληθυσμοί (μεγάλες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, πρόεδροι ανεπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων
χωρών κτλ.) ήταν σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους με εποικοδομητικό τρόπο,
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προκειμένου να εξεύρουν τον καλύτερο τρόπο για να διασφαλίσουν τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης. Με αυτό το σκεπτικό, η σύνοδος κορυφής παρουσίασε για πρώτη φορά την έννοια
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), «ως μια εταιρική εκδοχή των εννοιών της βιώσιμης
ανάπτυξης, η οποία ενσωματώνει τους τρεις πυλώνες, τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και
τον οικονομικό». Ομοίως, το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
(WBCSD) ενσωματώνει την ΕΚΕ σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με το WBCSD, η
ΕΚΕ είναι «η διαρκής δέσμευση των εταιρειών να ενεργούν ηθικά και να συμβάλλουν στην
οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των
οικογενειών τους, της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας στο σύνολό της» (Gherib et al., 2009·
Spence et al., 2007· Starr, 2013).

2.2. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη στον
επιχειρηματικό τομέα
Η ΕΚΕ είναι μια σημασιολογικά ασαφής αλλά ενοποιητική έννοια που στοχεύει στη
βελτιστοποίηση της ψυχολογικής και οικολογικής διάστασης (άνθρωποι και πλανήτης) με τον
ίδιο τρόπο όπως και της οικονομικής διάστασης. Αρθρώνεται γύρω από μια τριπλή πρόκληση
"win, win, win", που επινόησε ο Jonh Elkington (1994), η οποία αποσκοπεί στη συμφιλίωση του
κέρδους, των κοινωνικών ζητημάτων και της βιωσιμότητας του πλανήτη. Με άλλα λόγια, οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές τους επιτυγχάνουν
μακροπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον και την κοινωνία
(Porter & Kramer, 2006). Προτείνεται επίσης, ότι η επιτυχία στη διαχείριση της τριπλής
πρόκλησης μπορεί να δώσει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να
διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους τους (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr,
2013).
Αρχικά, η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης προσδιορίστηκε ως η ικανότητα διατήρησης των
οικονομικών αξιών, της ανάπτυξης και της κερδοφορίας της μακροπρόθεσμα. Οι περιβαλλοντικά
και κοινωνικά επιθυμητές επενδύσεις που δεν ωφελούν άμεσα τους μετόχους της εταιρείας δεν
πρέπει να αναλαμβάνονται. Η πιο σημαντική παραδοχή σε αυτή την κατανόηση της
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βιωσιμότητας είναι ότι η εταιρεία ενεργεί προς το συμφέρον των ιδιοκτητών και των μετόχων
της μεγιστοποιώντας τον πλούτο τους. Επομένως, καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τη διοίκηση
να αυξήσει την κατανάλωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας προκειμένου να
αυξήσει τα κέρδη της, γι’ αυτό, η οικολογική βιωσιμότητα είναι μια ανησυχία της οικονομικής
βιωσιμότητας (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr, 2013).
Η έννοια αυτή αναπτύσσεται με το επιχείρημα ότι οι οργανισμοί δεν είναι ξεχωριστοί
από το φυσικό περιβάλλον, αλλά βρίσκονται και λειτουργούν μέσα σε αυτό. Μάλιστα,
υποστηρίζεται ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δημιουργούν αρνητικό αντίκτυπο στο
περιβάλλον με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τις εκπομπές αποβλήτων και αερίων,
οι οποίες μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω
συνεπειών όπως, η κλιματική αλλαγή (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr, 2013).
Η έννοια της ΕΚΕ αναπτύχθηκε πιο πρόσφατα, ζητώντας ευρύτερες ευθύνες έναντι των
διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται οι
εταιρείες. Η κοινωνική βιωσιμότητα αφορά κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, των
διακρίσεων, της επιχειρηματικής ηθικής, της κοινωνικής ευημερίας και των απαιτήσεων
ενδιαφερόμενα μέρη (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr, 2013).
Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι εισηγήσεις εστιάζουν στις κοινωνικές πτυχές που
έχουν τραβήξει την προσοχή στη δημιουργία πιο φιλικών προς τους εργαζόμενους και
εναρμονισμένων χώρων εργασίας, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες
οικονομίες, με συνηθισμένα ζητήματα όπως, είναι η παιδική εργασία, η εργασία των γυναικών,
το ωράριο εργασίας και οι χαμηλοί μισθοί. Σήμερα, η ΕΚΕ θεωρείται βασικός παράγοντας για
την νομιμοποίηση της επιχείρησης και προϋπόθεση για την ικανότητά της να λειτουργεί
αποτελεσματικά και βιώσιμα (Gherib et al., 2009· Spence et al., 2007· Starr, 2013).
Σε πολιτικό επίπεδο, το Παγκόσμιο Σύμφωνο ορίζει 10 αρχές για την εταιρική δέσμευση
στην ΕΚΕ, οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 1 (Bremer, 2008).
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Πίνακας 1. Οι αρχές για την εταιρική δέσμευση στην ΕΚΕ (Bremer, 2008).
Αρχές

Λειτουργίες επιχειρήσεων

Περιβάλλον

Εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης των
περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση
της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Προώθηση της ανάπτυξης και διάδοσης
φιλικών προς το περιβάλλον
Τεχνολογιών.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Προώθηση και σεβασμός του διεθνούς
δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διασφάλιση ότι η εταιρεία δεν είναι συνένοχη
σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εργασιακά πρότυπα

Ελευθερία

του

αναγνώριση

του

συνεταιρίζεσθε

και

δικαιώματος

των

συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η

εξάλειψη

όλων

των

μορφών

καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

Η αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής
εργασίας.
29

Εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με την
απασχόληση και το επάγγελμα.

Διαφθορά

Καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις
μορφές

της,

συμπεριλαμβανομένων

εκβιασμών και δωροδοκιών.

2.3. Επιτυχημένα παραδείγματα Βιώσιμων Επιχειρήσεων
2.3.1. Quartz Nature
Η Quartz Nature είναι μία επιχείρηση δημιουργίας ενδυμάτων και ξεχωρίζει από την
άποψη της βιώσιμης ανάπτυξης επειδή έχει ιδρύσει ένα παράρτημά της από την Ασία στο
Κεμπέκ. Η Quartz Nature συμβάλλει πλέον στην τοπική οικονομία με την παραγωγή των
χειμερινών παλτών της σε έναν συνεταιρισμό ραπτικής στην περιοχή Mauricie, εξασφαλίζοντας
έτσι 25 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, οκτώ μήνες το χρόνο. Η εταιρεία επωφελείται
επίσης οικονομικά από τη λειτουργία της, αν και οι μισθοί είναι υψηλότεροι στο Κεμπέκ από ό,τι
στην Κίνα (Quartz Nature, 2021).
Η Quartz Nature είναι σε θέση να παρακολουθεί ευκολότερα την ποιότητα των
προϊόντων της και, ως εκ τούτου, μειώνει τον επιχειρηματικό της κίνδυνο φέρνοντας την
παραγωγή της πιο κοντά στην κύρια αγορά της. Επιπλέον, αυτή η μετεγκατάσταση της
παραγωγής επιτρέπει στην εταιρεία να μειώσει το κόστος μεταφοράς της. Παράλληλα, η Quartz
Nature μειώνει τον αρνητικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον μειώνοντας τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες προηγουμένως συνδέονταν με τη μεταφορά
αγαθών από την Κίνα στο Κεμπέκ. Η εταιρεία ανακυκλώνει επίσης τα υπολείμματα υφασμάτων
της στέλνοντάς τα σε μια εταιρεία που τα επαναχρησιμοποιεί για την κατασκευή μπαταριών
αυτοκινήτων. Τέλος, η Quartz Nature αγοράζει και χρησιμοποιεί

χρησιμοποιημένα
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χαρτοκιβώτια για την αποστολή των χειμερινών παλτών στο δίκτυο λιανοπωλητών της, με αυτόν
τον τρόπο, η εταιρεία επαναχρησιμοποιεί περισσότερα από χίλια χαρτοκιβώτια ετησίως (Quartz
Nature, 2021).

2.3.2. Philips Lumec
Η Philips Lumec είναι μια εταιρεία με έδρα το Boisbriand που σχεδιάζει και κατασκευάζει
υπερσύγχρονο, διακοσμητικό και φιλικό προς το περιβάλλον φωτισμό εξωτερικών χώρων.
Δεσμεύεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας την επιχειρηματική της στρατηγική στον
οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων της. Για παράδειγμα, η Philips Lumec δημιούργησε μια
μονάδα έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή προϊόντων που πληρούν υψηλά
περιβαλλοντικά

πρότυπα, μειώνοντας παράλληλα την ποσότητα

των

υλικών

που

χρησιμοποιούνται και το κόστος παραγωγής (Philips Lumec, 2021).
Επιπλέον, μετά από μια απλουστευμένη ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων της, η
Philips Lumec τα επανασχεδίασε για να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο όσον αφορά την
κατανάλωση της ενέργειας. Η Philips Lumec συνεργάστηκε με μία ΜΚΟ για να σχεδιάσει
φωτιστικά που προβάλλουν λιγότερο φως στον ουρανό. Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης την
τεχνογνωσία του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης σε
συνεργασία με την Recyc-Québec (Philips Lumec, 2021).

2.3.3. Unilever
Η Unilever είναι ένας βρετανικός-ολλανδικός οργανισμός διανομών καταναλωτικών
προιόντων. Το 2010, η Unilever εγκαινίασε τη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα που
ονομάζεται Σχέδιο Βιώσιμης Διαβίωσης της Unilever (Unilever Sustainable Living Plan - USLP).
Στρατηγική που καταδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ της βιωσιμότητας και της επιτυχημένης
επιχειρηματικής απόδοσης. Χάρη σε αυτή και τη δέσμευσή της για το περιβάλλον, η Unilever
ανακοίνωσε το 2021 ότι συμμετέχει στο σχέδιο κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων
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υπό την ηγεσία της Εθνικής Ένωσης Βιομηχανίας Προϊόντων Προσωπικής και Οικιακής
Φροντίδας (CANIPEC) μαζί με δεκαοκτώ άλλες σημαντικές εταιρείες του κλάδου (Unilever, 2021).
Μέσα από αυτή τη συμμαχία, η Unilever επιθυμεί να επιτύχει τα εξής αναφορικά με τη
βιώσιμη ανάπτυξη:
•

Αύξηση της ανάκτησης των συσκευασιών στα κέντρα συλλογής.

•

Ενθάρρυνση της χρήσης των ανακυκλωμένων υλικών.

•

Προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

•

Διάδοση εκστρατειών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης σχετικά με την υπεύθυνη

παραγωγή και κατανάλωση (Unilever, 2021).

2.3.4. Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις και υποστηρίζει τους
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, δεσμευόμενος να συμβάλλει ουσιαστικά στην
παγκόσμια προσπάθεια και συνεργασία για την επίτευξή τους. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Τράπεζας
Πειραιώς, σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας που διέπουν τη λειτουργία του, τη
στοχοθεσία και τις στρατηγικές προτεραιότητές του, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
αναλύσεων ουσιαστικότητας, εστιάζει στην ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης, στην ισότητα
των φύλων, στην φθηνή και καθαρή ενέργεια, στην αξιοπρεπή εργασία και οικονομική
ανάπτυξη, στη βιομηχανία, καινοτομία και στις υποδομές, στις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες,
στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, στη δράση για το κλίμα, στη ζωή στη στεριά, στην
ειρήνη, δικαιοσύνη και στους ισχυρούς δεσμούς και στη συνεργασία για τους στόχους (Τράπεζα
Πειραιώς, 2021).
Ειδικότερα, για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας και του Πολιτισμού προωθεί την υλική
και αύλη πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μέσω του ΠΙΟΠ, συμβάλλοντας στη διάσωση της
παραδοσιακής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας. Επίσης, η Τράπεζα
λειτουργεί δίκτυο εννέα θεματικών μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, στα οποία
οργανώνονται δράσεις πολιτισμού και δια βίου μάθησης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την
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απασχόληση, τον τουρισμό και την οικονομία των τοπικών κοινοτήτων (Τράπεζα Πειραιώς,
2021).
Η Τράπεζα μεριμνά για την εκπαίδευση των εργαζομένων στις αρχές των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, εφαρμόζοντας την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις της και
παρέχοντας ένα υγιές, ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με την εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών. Με βασικές αρχές την υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια,
καλλιεργείται η νέα εταιρική κουλτούρα στο σύνολο του οργανισμού, ενισχύοντας ένα ανοιχτό
και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας (Τράπεζα Πειραιώς, 2021).
Ακόμη, προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες με κοινωνικό και
περιβαλλοντικό όφελος, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή
και η προστασία της φύσης. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών Η Τράπεζα αξιοποιεί νέες
τεχνολογικές λύσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή
υπηρεσιών προς όφελος των πελατών της και ενισχύει την χρηματοοικονομική της επίδοση και
συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο
επιχειρηματικό σχέδιο. Πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους. Επίσης, η
Τράπεζα φροντίζει για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης για όλους,
μεριμνώντας και για τις κοινωνικά ευπαθείς και ευαίσθητες ομάδες. Τέλος, η Τράπεζα υιοθετεί
και εφαρμόζει τις σύγχρονες αρχές και πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης με στόχο τη
διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης της (Τράπεζα
Πειραιώς, 2021).
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Κεφάλαιο 3: Η συμβολή των ΜμΕ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
3.1. Η έννοια των ΜμΕ
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) είναι μια ετερογενής ομάδα και περιλαμβάνουν ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Στην κατηγορία των ΜμΕ μπορεί να περιλαμβάνεται ένας μικρός
κατασκευαστής, μικρές εταιρείες μηχανικών ή λογισμικού που εμπορεύονται τα προϊόντα τους
στο εξωτερικό αλλά και μεσαίες εταιρείες που κατασκευάζουν ανταλλακτικά που πωλούνται στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες αυτές ανήκουν σε ιδιοκτήτες, φτωχούς ή πλούσιους,
δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικές αγορές (σε αστικές ή αγροτικές περιοχές, σε τοπικό,
εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο). Ο όρος μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα ορισμών, που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μεταξύ των αναφερόμενων πόρων.
Επιπλέον, με βάση τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι ορισμοί είναι διαφορετικοί
(Lukács, 2005).
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ορισμοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως
αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Floyd & McManus, 2005) και στον Πίνακα 3 αναλύονται
συνοπτικά οι ορισμοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα
(Rocha et al., 2011).

Πίνακας 2. Οι ορισμοί για τις ΜμΕ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Floyd & McManus, 2005).
Αριθμός εργαζομένων

Κύκλος εργασιών

Πολύ μικρή επιχείρηση

<10

< 2 εκατομμύρια ευρώ

Μικρή επιχείρηση

10-49

<10 εκατομμύρια ευρώ

Μεσαία επιχείρηση

50-249

<50 εκατομμύρια ευρώ
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Πίνακας 3. Οι ορισμοί για τις ΜμΕ σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (Rocha et al., 2011).
Αριθμός εργαζομένων

Κύκλος εργασιών

Πολύ μικρή επιχείρηση

<10

< 1.000.000 δολάρια

Μικρή επιχείρηση

<50

<3.000.000 δολάρια

Μεσαία επιχείρηση

<300

<15.000.000 δολάρια

Μερικά από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι ο αριθμός των
εργαζομένων, οι πωλήσεις, το επίπεδο των επενδύσεων, οι ετήσιες ώρες εργασίας, ο ετήσιος
κύκλος εργασιών, ο ετήσιος ισολογισμός και ο όγκος παραγωγής. Μεταξύ αυτών των διαφόρων
κριτηρίων, ο αριθμός των εργαζομένων και ο ετήσιος κύκλος εργασιών φαίνεται να είναι τα
σημαντικότερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ΜμΕ. Ακόμη, το φυσικό,
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα μιας
ΜμΕ και τις δυνατότητές της για οικονομική ανάπτυξη. Ο τομέας δραστηριότητας, καθώς και το
έδαφος εγκατάστασης, αναφέρονται σε παγκόσμια ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης (Floyd &
McManus, 2005· Rocha et al., 2011).

3.2. Η σημασία των ΜμΕ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στο παρελθόν, υποστηρίχθηκε ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας είναι κατάλληλη μόνο
για τις μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω του σημαντικού αντικτύπου τους και των άφθονων πόρων
τους. Επί του παρόντος, το 80% περίπου των εταιρειών παγκοσμίως είναι μικρομεσαίες (ΜμΕ).
Επιπλέον, οι ΜμΕ αποτελούν υψηλό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής, διότι,
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δίκαιης
τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής
ανάπτυξης συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας.
Ωστόσο, εξαρτάται περισσότερο από την ποιότητα της ανάπτυξης. Η ποιότητα της ανάπτυξης
περιλαμβάνει τη σύνθεση της ανάπτυξης, την εξάπλωση, τη διανομή και, πάνω απ' όλα, το
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βαθμό της βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται ότι η τάση προς την αειφόρο ανάπτυξη
δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς τη συμπερίληψη των ΜμΕ (Álvarez Jaramillo et al., 2019·
Varivoda et al., 2017).
Ο ρόλος των ΜμΕ στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης αναφέρεται στην Ατζέντα 21.
Οι ΜμΕ διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και ιδίως στην
ανάπτυξη μιας χώρας. Συχνά αποτελούν το κύριο μέσο ανάπτυξης, αυξάνοντας την απασχόληση
εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης και παρέχοντας τα μεταβατικά μέσα για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των επιχειρήσεων. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της χρήσης των πόρων,
στη μείωση των κινδύνων και των αποβλήτων, καθώς, επίσης, στη διατήρηση των
περιβαλλοντικών ποιοτήτων (Álvarez Jaramillo et al., 2019· Varivoda et al., 2017).
Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι ΜμΕ πρέπει να ακολουθούν πρακτικές της ΕΚΕ.
Πρώτον, στην παγκόσμια οικονομία, οι μεγάλες εταιρείες έχουν ήδη υιοθετήσει πρακτικές
αειφορίας και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις των προμηθευτών τους. Μέσω της
αλυσίδας εφοδιασμού, οι ΜμΕ, οι οποίες είναι οι κύριοι προμηθευτές των μεγάλων εταιρειών,
θα επηρεαστούν από αυτές τις πρακτικές. Έτσι, ο καλός εξοπλισμός με γνώσεις και εργαλεία για
τη διαχείριση της βιωσιμότητας οδηγεί τις ΜμΕ να ανταποκρίνονται ενεργά στις προκλήσεις.
Επιπλέον, οι πρακτικές ΕΚΕ βοηθούν τις ΜΜΕ να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των πόρων,
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους και την εργασία. Αυτό μειώνει το
λειτουργικό κόστος για τις ΜΜΕ (Álvarez Jaramillo et al., 2019· Varivoda et al., 2017).

3.3. Οι ιδιαιτερότητες της ΕΚΕ στις ΜμΕ
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η προσέγγιση της ΕΚΕ μπορεί να διαφέρει
μεταξύ των ΜμΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ορισμένες έρευνες θεωρούν την οργάνωση των
ΜμΕ λιγότερο πολύπλοκη, αρμονική και ευέλικτη, με χαμηλότερο επίπεδο συγκρούσεων σε
σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών. Έτσι,
οι πρακτικές της ΕΚΕ μπορούν να εφαρμοστούν ευκολότερα. Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, οι
ΜμΕ αντιμετωπίζουν επίσης, περιορισμένο διαχειριστικό όραμα και εμπειρογνωμοσύνη όσον
36

αφορά την προώθηση και την ενσωμάτωση αυτών των δραστηριοτήτων στην καθημερινή τους
δραστηριότητα. Προκειμένου να επωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά του μεγέθους τους, οι
ΜμΕ είναι απαραίτητο να αποκτήσουν γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των
πλεονεκτημάτων τους έναντι των μεγαλύτερων ομολόγων τους, προκειμένου να καθορίσουν τις
σωστές στρατηγικές και πρακτικές για την επιχείρησή τους (Preuss & Perschke, 2010· VázquezCarrasco & López-Pérez, 2013).
Συγκεκριμένα, μια μελέτη των Preuss και Perschke (2010) δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές
προσεγγίσεις των πρακτικών βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη διοικητική
εμπειρογνωμοσύνη, στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, η διοικητική γνώση συγκεντρώνεται
μεταξύ των σημαντικών ανθρώπων, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις ο μοναδικός ιδιοκτήτηςδιευθυντής είναι το πρόσωπο-κλειδί για την εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, όσον αφορά τον
τύπο της αγοράς, οι μεσαίες επιχειρήσεις επιδιώκουν τη διεθνοποίηση, ενώ οι μικρές
επιχειρήσεις παραμένουν στις εξειδικευμένες αγορές τους και εξαρτώνται από λίγους μεγάλους
πελάτες (Vázquez-Carrasco & López-Pérez, 2013).
Μια άλλη διαφορά αφορά τους εταιρικούς στόχους, οι οποίοι μπορούν να
επισημοποιούνται όλο και περισσότερο. Μάλιστα, οι πρακτικές ΕΚΕ στις μεγάλες εταιρείες
τείνουν να είναι πιο επίσημες και να καλύπτουν περισσότερες διαστάσεις από ό,τι στις
μικρότερες εταιρείες. Στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
ανθρώπινου, οικονομικού και τεχνολογικού κεφαλαίου που τους επιτρέπει να εφαρμόζουν
περισσότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Μια προσέγγιση για τη μείωση
των περιβαλλοντικών ζημιών που προκαλούνται από αυτές τις εταιρείες είναι η προώθηση της
ανακύκλωσης, του φιλικού προς το περιβάλλον εξοπλισμού, η επιλογή υλικών και η προσεκτική
διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. Αυτές οι πρακτικές θα αντιστοιχούσαν στην εφαρμογή και
ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, δηλαδή σε προϊόντα που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον
και λιγότερο επιβλαβή για τον καταναλωτή. Εν κατακλείδι, οι ΜμΕ γίνονται κύριοι προμηθευτές
και ακολουθούν τους κανόνες που θέτουν οι μεγάλες εταιρείες, η συμπεριφορά τους όσον
αφορά τη βιωσιμότητα μπορεί να επηρεαστεί από τους μεγάλους εταίρους και ανταγωνιστές
τους (Preuss & Perschke, 2010· Vázquez-Carrasco & López-Pérez, 2013· Stoian & Gilman, 2017).
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3.4. Διαχείριση της ΕΚΕ στις ΜμΕ
Για τη διαχείριση της ΕΚΕ, οι εταιρείες πρέπει να αλλάξουν τη διαχείρισή τους
ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές και κοινωνικές μεταβλητές. Για να επιτευχθεί αυτό,
ορισμένες εταιρείες επέλεξαν, να κάνουν συμβιβασμό μεταξύ της οικονομικής, της
περιβαλλοντικής και της κοινωνικής διάστασης της ΕΚΕ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν
τεχνολογίες, κατασκευάζουν προϊόντα που μολύνουν λιγότερο το περιβάλλον και εφαρμόζουν
μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη. Άλλοι προτίμησαν να προχωρήσουν προς μια σφαιρική
προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δηλαδή να επιδιώξουν έναν συμβιβασμό μεταξύ του
οικονομικού, του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού πυλώνα (Preuss & Perschke, 2010·
Vázquez-Carrasco & López-Pérez, 2013· Stoian & Gilman, 2017).
Πράγματι, η ενσωμάτωση της έννοιας της βιωσιμότητας στην εταιρεία απαιτεί,
ταυτόχρονα, την εξέλιξη των αρχών, των οργανώσεων και των μεθόδων, καθώς και των
προϊόντων με την ευρεία έννοια της εταιρείας, η οποία απαιτεί την εξέλιξη του ορθολογισμού
της εταιρείας, ώστε να μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ισχυρής προοπτικής βιωσιμότητας. Η
δέσμευση των επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εκδηλώνονται επομένως στις
διαρθρωτικές ή οργανωτικές αλλαγές που πραγματοποιούνται (Preuss & Perschke, 2010·
Vázquez-Carrasco & López-Pérez, 2013· Stoian & Gilman, 2017).

3.5. Οι ΜμΕ και οι πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν τον κόσμο από τον οποίο
προήλθαν και θα προέλθει ο μελλοντικός ανταγωνισμός τους. Για τα άτομα, οι ΜμΕ αποτελούν
συχνά την πρώτη τους δουλειά, το πρώτο βήμα στην καριέρα τους. Αποτελούν επίσης, ένα
πρώτο βήμα στον κόσμο των επιχειρηματιών. Για την οικονομία στο σύνολό της, οι ΜμΕ είναι οι
εμπνευστές νέων ιδεών, επιταχύνοντας την ανάπτυξη με βάση την αποτελεσματικότερη χρήση
των πόρων. Οι ΜμΕ στις χώρες μετάβασης αντιμετωπίζουν διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο από
τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στις αναπτυγμένες χώρες. Στις ακόλουθες υποενότητες
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παρουσιάζεται η συμβολή των πυλώνων της βιωσιμότητας σε σχέση με τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).

3.5.1. Οικονομική βιωσιμότητα και ΜμΕ
Οι έρευνες δείχνουν ότι η ανάπτυξη των ΜμΕ και η οικονομική συμβολή τους θεωρείται
σημαντική για τη μακροπρόθεσμη οικονομική επιβίωσή τους. Σε επίπεδο εταιρείας, οι
δραστηριότητες των ΜμΕ διατηρούν την αξία τους και δημιουργούν πλούτο για τους μετόχους
τους. Στην ευρύτερη οικονομία, αυτό μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στις φορολογικές
πληρωμές και στην εθνική ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, οι ΜμΕ συμβάλλουν στην
αναδιάρθρωση

της

οικονομίας

συμπληρώνοντας

τους

οικονομικούς

θεσμούς

με

επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα και αποκαθιστώντας,
διατηρώντας και αναπτύσσοντας τις παραδοσιακές δραστηριότητες και τη διαφοροποίηση των
προϊόντων (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).
Πρώτον, οι ΜμΕ θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση της οικονομίας και
συμπληρώνουν τους οικονομικούς θεσμούς της οικονομίας της αγοράς. Αυτά είναι τα
χαρακτηριστικά της οργανωτικής ευελιξίας και των καινοτόμων πρακτικών, τα οποία είναι
λιγότερο ορατά στις μεγάλες επιχειρήσεις από ό,τι στις ΜμΕ. Επιπρόσθετα, μπορούν να
προσαρμοστούν γρήγορα στους κανόνες του μάρκετινγκ. Η εγγύτητα κάθε μικρομεσαίας
επιχείρησης με το περιβάλλον της ευνοεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Επομένως,
μπορεί να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι επιχειρηματικές της
δραστηριότητες και ο ανταγωνισμός προωθούν σταδιακά τη μετάβαση από την κεντρικά
σχεδιασμένη οικονομία στην οικονομία της αγοράς. Επιπλέον, οι ΜμΕ είναι πιο πρόθυμες να
αποδεχθούν τον ανταγωνισμό και είναι λιγότερο πιθανό να βασίζονται στην κρατική στήριξη από
ό,τι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι ΜμΕ συμβάλλουν στο να διακοπεί το μονοπώλιο των
μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων, επαναφέροντας έτσι την αγορά σε τάσεις ισορροπίας μέσω
της ισχυρής συμμετοχής των δυνάμεων της αγοράς (Eikelenboom & de Jong, 2019· MuñozPascual et al., 2019).
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Δεύτερον, οι ΜμΕ συμβάλλουν στην παραγωγική ικανότητα μιας χώρας. Στις μεγάλες
εταιρείες, λόγω της μεγάλης κλίμακας παραγωγής, υπάρχει εξάρτηση από τις εισαγόμενες πηγές
υλικών παραγωγής. Οι ΜμΕ πλεονεκτούν στην πρόσληψη του τοπικού εργατικού δυναμικού,
στην χρήση πόρων και στα διαθέσιμα υλικά παραγωγής της περιοχής. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα
των ΜμΕ μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στην υποκατάσταση των εισαγωγών στη διαδικασία
εκβιομηχάνισης και εκσυγχρονισμού μιας χώρας (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual
et al., 2019).

3.5.2. Κοινωνική βιωσιμότητα και ΜμΕ
Η κοινωνική βιωσιμότητα των ΜμΕ είναι επίσης απαραίτητη σε μια μεταβατική
οικονομία. Σε επίπεδο εταιρείας, αυτό συμβάλλει στην υγεία, στις δεξιότητες και στην
εκπαίδευση των μεμονωμένων εργαζομένων που προάγει την υγεία της κοινωνίας. Η
αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων αυξάνει το επίπεδο εμπιστοσύνης και κοινωνικού
κεφαλαίου μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εταιρικές πολιτικές βοηθάει να βελτιώσουν την εικόνα τους
(Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).
Οι ΜμΕ συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας και στη δημιουργία περισσότερων θέσεων
εργασίας. Η δημιουργία των ΜμΕ σε μια χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πόλεων,
των αγροτικών και απομονωμένων περιοχών, μειώνει τους περιορισμούς της ανεργίας και της
φτώχειας, καθώς και την ανασφάλεια ειδικά στην υγεία χάρη στην ασφάλιση υγείας. Έτσι, η
λειτουργία των ΜμΕ συμβάλει στον εθνικό στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης αναφορικά με τα
κοινωνικά σύγχρονα ζητήματα (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).

3.5.3. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ΜμΕ
Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ΜμΕ είναι επίσης ζωτικής σημασίας και, καθώς
υπάρχει μεγάλος αριθμός ΜμΕ στην οικονομία, η συλλογική συνεισφορά τους είναι σημαντική
για τις προσπάθειες της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι πρακτικές περιβαλλοντικής
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βιωσιμότητας εκδηλώνονται στην αποτελεσματική χρήση φυσικών υλικών και στη μείωση της
ενέργειας και των απορριμμάτων. Αυτές οι πρακτικές συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και επίσης μειώνουν το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, το οποίο μπορεί στη
συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης επιχειρήσεων. Υπάρχει ένας
πολύ ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ των ΜμΕ και της περιοχής που τις φιλοξενεί. Η συνεκτίμηση της
βιώσιμης ανάπτυξης στη στρατηγική των καθιερωμένων ΜμΕ αποτελεί εγγύηση της
βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς
(Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).
Για παράδειγμα, στο Βιετνάμ, οι ΜμΕ μεταποίησης είναι σημαντικοί βιομηχανικοί τομείς
για την οικονομική αποτίμηση των εξαγωγών. Ωστόσο, παράγουν περισσότερη ρύπανση και
χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια και φυσικούς πόρους από άλλους οικονομικούς τομείς.
Οι αναφορές δείχνουν ότι οι δραστηριότητες των ΜμΕ έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους
κατοίκους της περιοχής και στο περιβάλλον λόγω της ρύπανσης από στερεά, υγρά και μη
επεξεργασμένα απόβλητα και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι λόγοι για αυτές τις σοβαρές
συνέπειες βασίζονται στην εκμετάλλευση της τεχνολογίας, τις κακές περιβαλλοντικές επιδόσεις,
την περιορισμένη ενημέρωση και εκπαίδευση. Ενώ, στις χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό
στάδιο, υπάρχει έλλειψη της ικανότητας και του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή των
πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, με τις προσπάθειες του κράτους να εστιάζονται στις
οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό, με τη σειρά του, επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των
εταιρειών λόγω της αποτυχίας της περιβαλλοντικής αξιολόγησης και μειώνει τις ευκαιρίες
εισόδου στην παγκόσμια αγορά (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).

3.6. Προτεινόμενες ενέργειες επίτευξης της βιωσιμότητας στις ΜμΕ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο κύριος άξονας της ατζέντας του 2030, ειδικότερα, η
εξάλειψη της φτώχειας, η πρόσβαση στην υγεία ή η προώθηση της ισότητας μεταξύ των
ανθρώπων. Λαμβάνοντας υπόψη τον κόσμο των ΜμΕ, αυτοί οι στόχοι μεταφράζονται σε
βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας των εργαζομένων. Εκτός από τις νομικές υποχρεώσεις
που πρέπει να πληρούν οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων (ελάχιστος μισθός, ασφάλιση
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υγείας, διακοπές, αξιοπρεπής περίθαλψη), πρέπει να συμπεριλάβουν στην επιχειρηματική τους
πολιτική την πρόσληψη ατόμων σε καταστάσεις μεγαλύτερης ευπάθειας, όπως ηλικιωμένοι
εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι με αναπηρία και να προωθούνται δράσεις σημαντικές της ισότητας
των φύλων (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).
Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τον λόγο αυτών των πολιτικών και να έχουν
λεπτομερή κατανόηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία
μπορεί να τους ενημερώσει άμεσα για εκείνες στις οποίες εργάζεται και, επίσης, να προωθήσει
δραστηριότητες τις ημέρες κατά τις οποίες τα Ηνωμένα Έθνη αφιερώνουν σε γυναίκες, άτομα με
αναπηρία ή την κλιματική αλλαγή (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).
Παράλληλα, οι ΜμΕ χρειάζεται να παρέχουν εκπαίδευση και καθοδήγηση του τμήματος
ανθρώπινου δυναμικού στο δικαίωμα της μη διάκρισης, έτσι ώστε η πρόσληψη στην εταιρεία να
πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φύλο, η ηλικία ή οποιοδήποτε άλλο είδος
προσωπικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, μπορούν να προωθήσουν την απασχόληση των νέων
στην εταιρεία μέσω προγραμμάτων πρόσληψης και πρακτικής άσκησης, για την προώθηση της
κοινωνικής ανάπτυξης. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να υπολογίζονται συστήματα διαχείρισης
υγείας και ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η
αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων στις δραστηριότητες της εταιρείας, για τη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προωθώντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (Eikelenboom
& de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).
Αυτού του είδους οι ενέργειες δεν περιορίζονται μόνο στους υπαλλήλους, αλλά και στους
προμηθευτές και τους πελάτες. Η πρόσληψη άλλων ΜμΕ στην πόλη βελτιώνει την τοπική
οικονομία. Για παράδειγμα, εάν ένα εστιατόριο αγοράζει τις προμήθειές του από καταστήματα
της γειτονιάς όπου βρίσκεται και όχι από εξωτερικές εταιρείες, μειώνει τη χρήση των μεταφορών
και, κατά συνέπεια, τη ρύπανση. Όταν πρόκειται για την ευαισθητοποίηση των πελατών, το
μάρκετινγκ είναι το τέλειο όπλο. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για την προώθηση ηθικών και
υπεύθυνων αξιών (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019).
Τα επόμενα χρόνια, η βιωσιμότητα θα αποτελεί προϋπόθεση για να είναι μια κερδοφόρα
ΜμΕ (Eikelenboom & de Jong, 2019). Ο μικρός επιχειρηματίας θα πρέπει να συμπεριλάβει στις
δράσεις του το πράσινο μάρκετινγκ, το οποίο θα δημιουργήσει την εικόνα μιας αξιόπιστης και
42

βιώσιμης εταιρείας (Eikelenboom & de Jong, 2019· Muñoz-Pascual et al., 2019). Συνεπώς, η
αειφορία αποτελεί μια ευκαιρία πρόσβασης σε νέες αγορές, όπου οι πολιτικές χωρίς
αποκλεισμούς, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το κλειδί
(Gospodini, 2001).
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Κεφαλαίο 4: Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η ετήσια
Έκθεση GEM 2019-2020
4.1. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι το μικρότερο σε όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων είναι
οικογενειακές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την
επιχειρηματικότητα, δηλαδή σε εταιρείες με διάρκεια ζωής άνω των 3,5 ετών. Έτσι, η χώρα έχει
το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων στη φάση εκκίνησης σε σύγκριση με όλες τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σήμερα. Ωστόσο, αυτή η επιχειρηματικότητα στην αρχική κατάρτιση
βρίσκεται σε παρακμή (Aranitou, 2012· Αριστείδης, 2009).
Μάλιστα, οι ελληνικές εταιρείες κατανέμονται άνισα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Η
συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εταιρειών, το 35,5% βρίσκονται στην Αττική, το 17,4% στην
Κεντρική Μακεδονία και μόνο το 6,10% στη Θεσσαλία. Το μεγαλύτερο ποσοστό περιλαμβάνει
τον εμπορικό τομέα (χονδρικό και λιανικό εμπόριο), το 10,6% των επιχειρήσεων που
αναπτύσσουν δραστηριότητες σε βιομηχανίες μεταποίησης, 11,5% στον τουρισμό, ενώ μόλις το
2,2% δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας (γεωργία, αλιεία και
κτηνοτροφία). Επιπρόσθετα, οι εταιρείες που έχουν επενδύσει στο εξωτερικό έχουν δει τις
εξαγωγές τους να αυξάνονται με εκρηκτικό ρυθμό, για παράδειγμα, καταγράφοντας μέση ετήσια
αύξηση περίπου 170% για την περίοδο 2001-2004, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των
εξαγωγών στην Ελλάδα ήταν σχεδόν 18%, δέκα φορές υψηλότερος για τις πολυεθνικές σε
σύγκριση με τον μέσο όρο της εθνικής οικονομίας (Aranitou, 2012· Αριστείδης, 2009).
Ωστόσο, τα Βαλκάνια αποτελούν πόλο έλξης για τις ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες,
λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό όγκο κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτές τις χώρες, με τις
δυτικές χώρες να δείχνουν μικρό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην περιοχή. Οι Έλληνες
επιχειρηματίες βρήκαν επομένως εύφορο έδαφος και έκαναν σημαντικές επενδύσεις σε
σύγκριση με τα στοιχεία για την Ελλάδα, αφού σχεδόν 25 ελληνικές πολυεθνικές έχουν
επενδύσει το 80% των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στα Βαλκάνια. Επιπλέον,
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περίπου 3.000 έως 3.500 ελληνικές εταιρείες από 8.000-10.000 εγγεγραμμένες εταιρείες έχουν
αναπτύξει και συνεχίζουν να αναπτύσσουν δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας στις οικονομίες
των Βαλκανίων, δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας και προσφέροντας προϊόντα καλύτερης
ποιότητας, ευρύτερο φάσμα και αυξημένη παραγωγή (Aranitou, 2012· Αριστείδης, 2009).
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει
η Ελλάδα, η οποία προκάλεσε την απώλεια θέσεων εργασίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
αλλά και περικοπές στο δημόσιο τομέα και στις επενδύσεις, η δημιουργία start-up εταιριών
παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση. Οι υψηλές επιδόσεις της χώρας στον δείκτη καθιερωμένης
επιχειρηματικότητας αποτελούν άλλωστε άλλη μία έκφανση της ισχυρής αυτό-απασχόλησης και
μικρο-επιχειρηματικότητας, που κυριαρχούν στη δομή του ελληνικού παραγωγικού
συστήματος. Αποτέλεσμα της υψηλής καθιερωμένης επιχειρηματικότητας είναι η Ελλάδα να
κατέχει την τρίτη υψηλότερη επίδοση και στη συνολική επιχειρηματικότητα μεταξύ των χωρών
(Τσακανίκας κ.α., 2020).

4.2. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πίνακας 4. Στατιστικά στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (European Commission,2019).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Πίνακα 4, οι ΜμΕ διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην ελληνική οικονομία. Παράγουν το 63,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας και
εξαιρετικά υψηλή απασχόληση στο 87,9% (με μέσο όρο 66,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Οι
ελληνικές ΜμΕ απασχολούν 2.165.216 άτομα κατά μέσο όρο, περίπου το ένα τρίτο λιγότερο από
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το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο σημαντικότεροι τομείς των ΜμΕ είναι το χονδρικό
και λιανικό εμπόριο και η μεταποίηση. Ακόμη, η μέση ελληνική παραγωγικότητα είναι περίπου
15.000 ευρώ ανά απασχολούμενο, περίπου δύο τρίτα πιο χαμηλά συγκριτικά με την Ευρωπαική
Ένωση στο σύνολό της (European Commission,2019).
Την περίοδο 2014-2018, η συνολική προστιθέμενη αξία των ΜμΕ αυξήθηκε κατά 11,8%,
με τις μικρές επιχειρήσεις να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση (25,7%) και οι πολύ μικρές
επιχειρήσεις σημείωσαν πτώση 11,9%.

Κατά την ίδια περίοδο, η αύξηση αυτής της

προστιθέμενης αξίας τους ξεπεράστηκε από την αύξηση της αξίας των ΜμΕ κατά 20,6% των
μεγάλων επιχειρήσεων, αν και η απασχόληση μειώθηκε κατά 15,9% στις μεγάλες επιχειρήσεις,
ενώ η απασχόληση στις ΜμΕ αυξήθηκε κατά 7,5%. Το 2017-2018, η συνολική ανάπτυξη των
ΜΜΕ επιταχύνθηκε, με την απασχόληση στις ΜμΕ να αυξήθηκε κατά 4,0% και η προστιθέμενη
αξία κατά 13,7%. Οι μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση της προστιθέμενης
αξίας κατά 25,5%. Παρά την υγιή αυτή ανάπτυξη, ωστόσο, τόσο η προστιθέμενη αξία των ΜμΕ
όσο και η απασχόληση στις ΜμΕ παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2008 πριν από την
οικονομική κρίση (European Commission,2019).
Σήμερα, η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα πολιτικής για να τις βοηθήσουν. Η
προστιθέμενη αξία των ΜμΕ μειώθηκε σε όλους σχεδόν τους τομείς. Ο τομέας που επλήγη
περισσότερο ήταν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, όπου η προστιθέμενη αξία
των ΜμΕ μειώθηκε κατά 58,1%. Ο τομέας των κατασκευών ήταν ο μόνος που αυξήθηκε όσον
αφορά την προστιθέμενη αξία τους, με αύξηση 18,1%. Το 2021 αναμένεται σημαντική αύξηση
τόσο της προστιθέμενης αξίας όσο και της απασχόλησης των ΜΜΕ 14,1% και 10,6% αντίστοιχα,
γεγονός που μπορεί να αντισταθμίσει εν μέρει την ύφεση του 2020. Το 2020, οι ΜμΕ θα
αντιπροσωπεύουν το 83% της συνολικής απασχόλησης. Ωστόσο, η παραγωγικότητα των ΜμΕ, η
οποία ορίζεται ως προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο άτομο, ήταν 11.400 ευρώ European
Commission, (2021).
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4.3. Τα βασικότερα ευρήματα της GEM 2019-2020 για την Ελλάδα
Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας των αρχικών σταδίων που
εκδηλώθηκε στη χώρα το 2019 παρουσιάζονται στην έκθεση της GEM. Αναλυτικότερα,
περιγράφονται οι ιδιότητες, η δραστήρια ανάπτυξη, το επίπεδο της καινοτομίας και η
εξωστρέφεια των νέων εγχειρημάτων. Επιπλέον, εμφανίζεται ο καινούργιος Δείκτης
Περιεχομένου της Εθνικής Επιχειρηματικότητας (National Entrepreneurship Context Index NECI), ο οποίος αφορά την επιχειρηματικότητα των αρχικών σταδίων και συγκαταλέγει τις
οικονομίες σύμφωνα με δώδεκα επιμέρους δείκτες του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι οποίοι
έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή στην επιχειρηματικότητα (Τσακανίκας κ.α., 2020).
Τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης εστιάζουν στην ανάλυση των βασικών
δημογραφικών χαρακτηριστικών των επιχειρηματιών των αρχικών σταδίων. Περίπου οι μισοί
(45%) επιχειρηματίες ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών και οι ηλικίες 18-64 ετών
δείχνουν ενίσχυση της απασχόλησης τους με την επιχειρηματικότητα, εφόσον παρουσιάζεται
αύξηση 8,2%, όπου οφείλεται στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους αναφορικά με την
οικονομία. Αναφορικά, με το φύλο και την ελληνική επιχειρηματικότητα των αρχικών σταδίων
φαίνεται ότι κυριαρχούν οι άντρες με μικρή διαφορά σε σχέση με τις γυναίκες, οι οποίες
παρουσιάζουν διπλασιασμό του ποσοστού τους από το 2018. Στη συνέχεια, το μορφωτικό
επίπεδο των επιχειρηματιών δεν παρουσιάζει τεράστιες διαφορές από το 2018. Σχεδόν το 50%
των επιχειρηματιών είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ορισμένοι διαθέτουν
μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ ο ένας στους είναι απόφοιτος του λυκείου (Τσακανίκας κ.α., 2020).
Εν συνεχεία, μελετήθηκε ότι το 44% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δημιούργησαν
μία νέα εταιρεία ή επιχείρηση κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ εμφανίζονται και μελλοντικοί
επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο της προετοιμασίας και υπάρχει ένα ισχυρό
ποσοστό τους κάθε χρόνο. Μάλιστα, εμφανίζεται αύξηση του συνολικού ποσοστού στην Ελλάδα,
το οποίο το 2018 ήταν 10,8% ενώ το 2019 είναι 14,3% το 2019. Οι λόγοι της αύξησης του
ποσοστού

οφείλονται

στην

εμφάνιση

της

ισχυρής

αυτοαπασχόλησης

και

της

μικροεπιχειρηματικότητας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταλαμβάνει την υψηλότερη επίδοση
αναφορικά με τη συνολική επιχειρηματικότητα των χωρών υψηλού εισοδήματος. Όσον αφορά
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τα κίνητρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας το 2019 παραμένει η κατάκτηση ενός
υψηλότερου εισοδήματος, λόγω των αναγκών της εποχής και της δυσανασχέτησης από το
σημερινό σύστημα των αμοιβών. Επιπλέον, τα άτομα θεωρούν ότι καταλήγουν στην
επιχειρηματικότητα είτε από ανάγκη είτε από ευκαιρία. Ωστόσο, το 88% θεωρεί ότι κυριαρχούν
πολλά εμπόδια αναφορικά με την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης και περίπου 325.000 άτομα από
18-64 ετών στην διαδραμάτισαν τον άτυπο ρόλο του επενδυτή σε κάποια άλλη εταιρεία
(Τσακανίκας κ.α., 2020).
Ακόμη, η αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας και η βαθμιαία αναβάθμιση των συνθηκών
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, επέφερε σαν αποτέλεσμα το 2019 μόνο το 2% να διακόψει ή
αναστείλει την

επιχειρηματική

του δραστηριότητα. Μάλιστα, η

ασχολία

με

την

επιχειρηματικότητα του πρωτογενή τομέα μειώθηκε αν και συνεχίζει να παραμένει υψηλό το
ποσοστό συγκριτικά με το 2018, ενώ το 70% των επιχειρηματιών ασχολείται μόνο με την εγχώρια
αγορά και το 15,3 % αναφέρει ότι προσφέρει καινοτόμα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Ωστόσο,
οι περισσότερες εταιρείες απασχολούν από ένα έως πέντε άτομα, όπου πολλές φορές σε αυτές
τις εταιρείες απασχολείται μόνο ο ιδρυτής τους, ενώ το 95% αναφέρει ότι χρειάζεται να
δημιουργήσουν τουλάχιστον μία νέα θέση εργασίας κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών
(Τσακανίκας κ.α., 2020).
Επιπλέον, μελετήθηκαν οι προσωπικές και οι πολιτισμικές στάσεις σχετικά με την
ελληνική επιχειρηματικότητα. Γενικά, το 2019 πάνω από το 49% θεωρεί ότι αναπτύσσονται νέες
επιχειρηματικές δυνατότητες στην Ελλάδα, εξαιτίας της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος.
Με αποτέλεσμα το 51,6% του πληθυσμού γνωστοποιεί ότι έχει τις δυνατότητες και την πείρα,
για να ασχολείται ή μελλοντικά να ασχοληθεί με αυτό τον τομέα της απασχόλησης, ενώ,
ταυτόχρονα ο δείκτης του φόβου και της αποτυχίας ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος,
παραμένει υψηλός (Τσακανίκας κ.α., 2020).
Τέλος, στην έκθεση αναλύονται οι απόψεις των ειδικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι
συνοψίζουν τα αίτια της χαμηλής δυναμικής της εισόδου των νέων επιχειρηματιών. Οι ελληνικές
αδυναμίες αποτελούνται από την απουσία κυβερνητικών δράσεων και πολίτικών, τη
γραφειοκρατία, το μη σταθερό φορολογικό σύστημα και την απουσία νέων χρηματοδοτήσεων
για νέα εγχειρήματα (Τσακανίκας κ.α., 2020).
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4.4.

Κυβερνητικές

πολιτικές

υποστήριξης

των

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις
Τα αποτελέσματα της GEM απέδειξαν την άμεση συσχέτιση μεταξύ της δραστηριότητας
των επιχειρήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Δεδομένου, των
προαναφερθέντων ευρημάτων που συλλέχθηκαν από την Ετήσια έκθεση για την
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα για το 2019-2020, κρίνεται απαραίτητο να καθοριστεί ένα νέο
στρατηγικό πλαίσιο για τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης του τομέα των νέων και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επόμενη περίοδο, διότι, το ζήτημα της καινοτομίας των
νεοφυών επιχειρήσεων είναι σημαντικό για το κράτος και τους επιχειρηματίες. Όσον αφορά τις
ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις, η βασική αρχή τους είναι η ανάπτυξη της μακροοικονομικής
πολιτικής, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η προσωρινή κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και να αναπτυχθούν καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να αναδιαμορφωθούν οι συνθήκες
του ανταγωνισμού (Jagannathan & Camasso, 2021· Kyrgidou et al., 2021).
Η καινοτομία ευνοεί την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και είναι το βασικό στοιχείο της
οικοδόμησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να παρέχει
μέτρα υποστήριξης στις νεοφυείς επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά μέσα. Οι
πιο δημοφιλείς μορφές άμεσης κυβερνητικής υποστήριξης είναι οι επιδοτήσεις και οι
επιχορηγήσεις, παρέχοντας την οικονομική υποστήριξη από εθνικά ιδρύματα που διαχειρίζονται
δημόσια κονδύλια. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν οικονομικούς
πόρους βάσει συγκεκριμένων επιχορηγήσεων από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
Τα προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους εξαρτώνται από τη φάση κατά
την οποία βρίσκονται οι εταιρείες. Η παρέμβαση του δημόσιου τομέα, γενικά, επικεντρώνεται
στην χορήγηση των επιδοτήσεων με τη μορφή του κεφαλαίου εκκίνησης (Szuper, 2021).
Ακόμη, η παροχή ευνοϊκών δανείων ανταποκρίνεται πολύ καλά στις οικονομικές ανάγκες
μιας νέας επιχείρησης. Η έλλειψη οικονομικών πόρων έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κύριες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των καινοτόμων
ιδεών τους. Ωστόσο, η πρόσβαση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρηματοοικονομικούς πόρους
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είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων. Σε αυτό το στάδιο, δεδομένου
του μικρού χρόνου που λειτουργούν στην αγορά, η χορήγηση χρηματοδότησης σε νέες εταιρείες
θεωρείται πιο επικίνδυνη από τις τράπεζες και τους επενδυτές. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη
αυτό το σενάριο, η δημόσια βοήθεια που στοχεύει στην παροχή χρηματοδότησης με τις
καλύτερες συνθήκες θεωρείται το κλειδί για την προώθηση της δημιουργίας και της καινοτομίας
των νέων εταιρειών (Arthurs & Busenitz, 2006· Gilbert et al., 2006).
Συνεπώς, μία από τις κύριες προκλήσεις για τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς εταιρείες
είναι η απόκτηση επαρκούς χρηματοδότησης και με αποδεκτούς όρους που επιτρέπουν την
ανάπτυξή τους. Οι κυβερνήσεις μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στο κεφάλαιο
αναγνωρίζοντας την καινοτόμα φύση αυτών των εταιρειών, υιοθετώντας φορολογικά μέτρα για
την παροχή κινήτρων σε ιδιωτικούς φορείς να επενδύσουν και εκεί, συμβάλλοντας σε
επενδυτικά κεφάλαια που είναι αφιερωμένα σε αυτές ή δημιουργώντας συγκεκριμένα
οικονομικά εργαλεία για αυτές τις εταιρείες ή οργανισμούς που τις υποστηρίζουν. Παράλληλα,
θα μπορούσε να εφαρμόσει μία σειρά από φοροαπαλλαγές για αυτές τις εταιρείες για ένα
εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν επιτυχώς (Arthurs &
Busenitz, 2006· Gilbert et al., 2006).
Μία προτεινόμενη επιπλέον υποστηρικτική πολιτική από τις κυβερνήσεις είναι οι
ενισχύσεις για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την αγορά. Αναλυτικότερα, οι νέες
επιχειρήσεις χρειάζονται την παροχή αξιόπιστων και χρήσιμων πληροφοριών για την ανάπτυξη
των καινοτομιών, που δεν είναι πάντα προφανείς στις εταιρείες. Η επιτυχία ενός νέου προϊόντος
εξαρτάται από την προσαρμογή των χαρακτηριστικών του στις ανάγκες της αγοράς και γι’ αυτό,
είναι σημαντικό οι εταιρείες να διαθέτουν άφθονες, περίτεχνες και ακριβείς πληροφορίες
μάρκετινγκ, προκειμένου να προσαρμόζονται κατάλληλα και με επιτυχία στην αγορά (Greve &
Salaff, 2003· Teece, 2010).
Επιπλέον, οι κυβερνήσεις έχουν την ευκαιρία να μεσολαβήσουν, προκειμένου να
δημιουργηθούν δίκτυα, τα οποία, θα επιτρέπουν στις εταιρείες να επικεντρώνονται σε ό, τι
κάνουν καλύτερα και να αναπτύσσουν την καινοτομία μαζί μέσω του δικτύου. Έτσι, μοιράζονται
το κόστος, μειώνουν το ποσό που απαιτείται για τις επενδύσεις, αποκτώντας την πρόσβαση στις
συμπληρωματικές δεξιότητες και στην τεχνολογία και, ως εκ τούτου, μοιράζονται τον κίνδυνο
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καινοτομίας. Επίσης, τα δίκτυα μέσα από τη συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα αυξάνουν τις
πιθανότητες επιτυχίας των διαδικασιών καινοτομίας των νέων εταιρειών. Προηγούμενες
μελέτες δείχνουν ότι η συνεργασία με πανεπιστήμια είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος
καινοτομίας για τις εταιρείες με περιορισμένους πόρους και μικρή επιρροή στην αγορά, εφόσον,
παρέχεται η πρόσβαση σε πολύτιμες εξειδικευμένες γνώσεις και συμπληρωματικούς πόρους με
γρηγορότερο, φθηνότερο και λιγότερο επικίνδυνο τρόπο. Τα δίκτυα επιχειρηματικότητας
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τους νέους επιχειρηματίες καθώς διευκολύνουν την
πρόσβαση σε πόρους και ιδέες, που αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης και επιτυχίας τους.
Επιπλέον, η δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη του δικτύου είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για
τη μείωση των δαπανηρών επενδύσεων στην καινοτομία και για την πρόσβαση σε τεχνολογική
υποδομή και τεχνική υποστήριξη (Nieto & Santamaria, 2007· Tether, 2002).
Έπειτα από τα αποτελέσματα της έρευνας για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα,
ενδείκνυται ότι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, πολλές φορές
ανεξαρτήτου ηλικίας δεν επαρκούν τα εφόδιά τους, προκειμένου να αναπτύξουν μία
επιτυχημένη πορεία. Κατά συνέπεια, η ελληνική κυβέρνηση χρειάζεται να στοχεύσει σε
υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό την εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας. Ο πρωταρχικός
στόχος της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα σε σχολικό επίπεδο είναι να παρέχει στους
νέους ευκαιρίες να μάθουν την επιχειρηματικότητα, δηλαδή να αντιμετωπίσουν την αγορά
εργασίας και να αναπτύξουν μια θετική στάση έναντι στην επιχειρηματικότητα, η οποία, θα
πρέπει να αυξήσει την ελκυστικότητα και την τάση μιας τέτοιας επαγγελματικής επιλογής (i
Rozwoju, 2015· Pilarczyk, 2017).
Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα μπορούσαν επίσης, να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν
κάποιες βασικές τεχνικές δεξιότητες στη διαχείριση επιχειρήσεων, όπως είναι η διαχείριση των
κινδύνων, ο προγραμματισμός και η συνεργατική δουλειά. Επί του παρόντος, η εκπαίδευση για
την επιχειρηματικότητα δεν περιλαμβάνεται στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα,
επομένως, τα σχολεία δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση για αυτήν τη δραστηριότητα. Ένα καλό
παράδειγμα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας είναι το πρόγραμμα ΄΄Χτίζοντας τη συνειδητή
επιχειρηματικότητα στους νέους΄΄, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τορούν της Πολωνίας το
2012, στο οποίο διδάσκονται μεθόδους και δεξιότητες της επιχειρηματικότητας στα σχολεία.
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Παράλληλα,

θα

μπορούσαν

να

δημιουργηθούν

σεμινάρια

επιχειρηματικότητας

χρηματοδοτούμενα από το κράτος, τα οποία, να προσεγγίζουν ειδικές ομάδες του πληθυσμού,
όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι, άτομα άνω των 45-50 ετών και με αναπηρίες που ενδιαφέρονται
να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση σε δημιουργικούς και καινοτόμους τομείς (i Rozwoju, 2015·
Pilarczyk, 2017).
Ωστόσο, εκτός από την εκπαίδευση για νέους επιχειρηματίες, είναι ανάγκη να
δημιουργηθούν δημόσια προγράμματα εκπαίδευσης των μικροεπιχειρηματιών, προκειμένου να
ενισχυθεί η ποιότητα και ανταγωνιστικότητά τους. Συνεπώς, τα πανεπιστήμια έχουν τη
δυνατότητα να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, ώστε οι επιχειρηματίες και οι δράσεις τους να
βελτιωθούν. Για παράδειγμα, το Babson College στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα
πανεπιστήμιο επιχειρήσεων με γνώμονα την κατάρτιση καινοτόμων ηγετών, αναπτύσσοντας τις
δεξιότητες του 21ου αιώνα (Castillo, 2006· Ronstadt et al., 2021).
Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει καλές και επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές,
όπως είναι το Mentor Eget Företag στη Σουηδία. Το πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση της
πρόσβασης σε νέους επιχειρηματίες στη Σουηδία, ειδικότερα, η χρήση των διαδικτυακών
υπηρεσιών μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και να
βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των συμβούλων και των χρηστών με τις υπηρεσίες τους. Το
σύστημα παρέχει στους νέους και μελλοντικούς επιχειρηματίες στη Σουηδία δωρεάν
διαδικτυακή πρόσβαση με ένα σύμβουλο μέντορα. Οι έμπειροι επιχειρηματίες συνήθως
ενεργούν ως μέντορες και λειτουργούν ως συμβουλευτικά όργανα, ακούγοντας τους
προβληματισμούς και τις ερωτήσεις των επιχειρηματιών (St-Jean & Audet, 2013· St-Jean &
Tremblay, 2011).
Επίσης, χρειάζεται να ληφθούν κυβερνητικά μέτρα για τη μείωση των εμποδίων της
εισόδου στην επιχειρηματικότητα, αποσκοπώντας να μειωθεί η αβεβαιότητα στους νέους
επιχειρηματίες. Αναλυτικότερα, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δράσεις της
βελτιστοποίηση της διαδικασίας εγγραφής της επιχείρησης και γενικότερα, της γραφειοκρατίας.
Τέλος, μέσα από αυτή την πολιτική προτείνεται να μειωθεί η αξία των τελών και των φόρων και
να αναθεωρηθεί η επιχειρηματική νομοθεσίας (Martínez-Fierro et al., 2015).
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Τέλος, η σημερινή εποχή κατακλύζεται από την χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συνεπώς, χρειάζεται να αναπτυχθούν δράσεις υποστήριξης της
τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις νέες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση των ενδογενών ικανοτήτων τους στις ΤΠΕ, προκειμένου να
είναι πιο βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Ωστόσο, οι πιο προηγμένες χώρες σε αυτόν τον τομέα
επιδιώκουν να αναπτύξουν μια σειρά μικρών εταιρειών με υψηλό τεχνολογικό αντίκτυπο, ικανές
να φέρουν επανάσταση στο περιβάλλον όπου λειτουργούν, με πρωταρχικό στόχο την ανίχνευση
και την προώθηση της εμφάνισης ικανών επιχειρηματιών (Jones et al., 2014· Santoro et al.,
2018).
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Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης
5.1. Γενικά στοιχεία του Δήμου Περιστερίου
Ο Δήμος Περιστερίου είναι ο μεγαλύτερος από τους 9 Δήμους της Δυτικής Αθήνας, τόσο
σε έκταση όσο και σε πληθυσμό και ο τέταρτος της χώρας σε πληθυσμό. Ο Δήμος Περιστερίου
ανήκει, στην υποενότητα της Δυτικής Αθήνας και βρίσκεται στο κέντρο της (Χάρτης 1 και 2).
Ακόμη, στα σύνορα του είναι ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Αιγάλεω, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, ο
Δήμος Χαϊδαρίου, ο Δήμος Πετρούπολης, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων και ο Δήμος Ίλιον (Χάρτης
1 και 2). Η πόλη των 10.050 στρεμμάτων εκτείνεται 4.5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου της
πρωτεύουσας μέχρι τους πρόποδες του ορεινού όγκου του Ποικίλου, επέκτασης του Όρους
Αιγάλεω. Επιπλέον, ανατολικά του Δήμου Περιστερίου υπάρχει η λεωφόρος Κηφισού και η
Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και νότια του Δήμου Περιστερίου εντοπίζεται η λεωφόρος
Αθηνών (Δήμος Περιστέρι, 2021).

Χάρτης 1. Τοποθεσία Δήμου Περιστερίου (Google maps, 2021).
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Χάρτης 2. Οι γειτονικοί Δήμου του Δήμου Περιστερίου (Δήμος Περιστέρι, 2021).

Σήμερα, το Περιστέρι χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστικοποίηση, πυκνή και άναρχη
δόμηση. Μάλιστα, αποτελεί μια συνέχιση της παλαιότερης πολεοδομικής εικόνας του,
ειδικότερα, η δόμηση χαρακτηρίζεται άναρχη, αυθαίρετη και με απουσία σχεδιασμού (Δήμος
Περιστέρι, 2021).
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5.2. Δημογραφικά στοιχεία του Δήμου Περιστερίου
Πίνακας 5. O μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο για τους 10 μεγαλύτερους ελληνικούς Δήμους στην
απογραφή 2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Πίνακας 6. Ο πληθυσμός του Δήμου Περιστερίου από το 1971-2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).
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Γράφημα 1. Ο πληθυσμός του Δήμου Περιστερίου από το 1971-2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

Από τον Πίνακα 5 φαίνεται ότι ο πληθυσμός του Δήμου Περιστερίου ανήκει στους 10
μεγαλύτερους ελληνικούς Δήμους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Πιο συγκεκριμένα,
βρίσκεται στην 8η θέση, με 139.981 κατοίκους, από τους οποίους οι 68.563 είναι άνδρες και οι
71.418 είναι γυναίκες, δηλαδή είναι περίπου ισομερή κατανεμημένος ο πληθυσμός στα δύο
φύλα. Επιπλέον, στον Πίνακα 6 και στο Γράφημα 1, φαίνεται ότι ο πληθυσμός δεν παρουσιάζει
μεγάλες διαφορές συγκριτικά από το 1971 σε σχέση με το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2021).

5.3. Ιστορικά στοιχεία του Δήμου Περιστερίου
Στις 18.1.1934 το Περιστέρι αποσπάσθηκε από το Δήμο Αθηναίων, στον οποίο ανήκε και
αναγνωρίσθηκε ως Δήμος λόγω του μεγάλου πληθυσμού του, ενώ στις 11.2.1934 διεξάγονται οι
πρώτες δημοτικές εκλογές.Στο Δήμο εκείνης της εποχής προσαρτήθηκαν οι οικισμοί Περιστέρι,
Χρυσαλλίδα, Ανω και Κάτω Γερμανικά, Κτιστά και ο συνοικισμός Ποντίων, Αρμενίων. Όμως η
ιστορία του Περιστερίου, ξεκινά πολύ παλιά. Ευρήματα πιστοποιούν την ανθρώπινη παρουσία
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πριν από 25 αιώνες. Το φανερώνει η μεγάλη συγκομιδή αρχαίων ευρημάτων, σαρκοφάγοι,
αγγεία, μαρμάρινες επιτύμβιες πλάκες, αρχαία νομίσματα, κτερίσματα. Ευρήματα, που σήμερα
μετά από πολλά χρόνια γύρισαν πίσω στη γη που ανήκαν (Δήμος Περιστέρι, 2021).

Εικόνα 3. Φωτογραφία του πρώτου Δημαρχείου Περιστερίου (Δήμος Περιστέρι, 2021).

Εικόνα 4. Μία όψη παλιάς γειτονιάς στο Περιστέρι (Δήμος Περιστέρι, 2021).

Οι ονομασίες των περισσοτέρων εκ των οικισμών που δημιουργούνται προπολεμικά
στο Περιστέρι προέρχονται από το είδος των κατοικιών, την καταγωγή ή την προέλευση
των κατοίκων. Αρχικά, τα "Άνω" και "Κάτω Γερμανικά", με φθηνές προκατασκευασμένες
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χαρακτηριστικές οικίες που ιδρύονται μετά την άφιξη προσφύγων οφείλουν την ονομασία
τους στο γεγονός ότι η χρηματοδότησή τους γίνεται από τις αποζημιώσεις του Γερμανικού
Κράτους για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γερμανικά συναντούμε και σε άλλες περιοχές
της Αττικής, όπως στην Κοκκινιά. Τα "Κτιστά" απαρτίζονται από λιθόκτιστα σπίτια στις
συνοικίες "Άνω" και "Κάτω Δημοτικά", καθώς και στην "Χρυσαλλίδα". Οι συνοικισμοί
"Αρμενίων" και "Ποντίων" που παίρνουν το όνομά τους από τη χώρα προέλευσης των
κατοίκων τους ήταν στεγασμένοι σε ξύλινα παραπήγματα του Υπουργείου Πρόνοιας (Δήμος
Περιστέρι, 2021).
Το "Παλαιό Περιστέρι" που είναι συνοικισμός που πιθανότατα προϋπήρχε μεταξύ
των Άνω και Κάτω Γερμανικών τοποθετείται στις "Παλιές Παράγκες", παραπήγματα που
προϋπήρχαν των Γερμανικών. Τα "Άνω" και "Κάτω Δημοτικά" κατοικήθηκαν από πρόσφυγες
που κατοικούσαν στο Δημοτικό Θέατρο των Αθηνών. Το "Περιστέρι Α" και ο συνοικισμός
των "Αναπήρων", καθώς και οι οικισμοί όπου κατοικούσαν γηγενείς, όπως η "Κουνέα", ο
"Άγιος Ταξιάρχης", τα "Ηπειρωτικά", η "Ευαγγελίστρια", ο "Άγιος Ιωάννης Θεολόγος" κ.α.
(Δήμος Περιστέρι, 2021).
Λέγεται ότι όταν η Αττική Γη χωρίστηκε σε δέκα φυλές, ο "Περιούσιος Δήμος
Χολαργός" τοποθετείται

στο

σημερινό

Περιστέρι

ή

γύρω

από

την

περιοχή

της

"Κολοκυνθούς" (Αθήνα), περιοχή με ιδιαίτερη βλάστηση γύρω από το αρχαίο ποτάμι
Κηφισού, από όπου καταγόταν ο Περικλής. Στην Τουρκοκρατία ο τόπος άνηκε στον
"Περιστέρ-Αγά", το όνομα του οποίου δε γνωρίζουμε αν είναι πραγματικό ή δάνειο από
τα αγριοπερίστερα που συνάγονταν στην περιοχή. Άλλωστε στη γη αυτή έβοσκαν πολλά
κοπάδια, τα οποία πήρε ο Αγάς μετά την απελευθέρωση (Δήμος Περιστέρι, 2021).

5.4. Οι χρήσεις γης στο Δήμο Περιστερίου
Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου κυριαρχούν μικτές χρήσεις γης, με αποτέλεσμα την
ανάπτυξη δυσλειτουργιών και τη σημαντική υποβάθμιση της κατοικίας. Ο δήμος συγκεντρώνει
και λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα που εξυπηρετούν και τη ευρύτερη περιοχή. Η έλλειψη
πολεοδομικού σχεδίου και οργανωμένης κατανομής των διαφόρων λειτουργιών, καθώς και η
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ανεξέλεγκτη πληθυσμιακή αύξηση των πρόσφατων δεκαετιών, δημιούργησαν τα κύρια
προβλήματα του Δήμου. Η πολύ πυκνή δόμηση, η έλλειψη των ελεύθερων χώρων και το
ανεπαρκές οδικό δίκτυο είναι η σημερινή πραγματικότητα για τις περισσότερες συνοικίες του
Δήμου (Δήμος Περιστέρι, 2021).
Δεν υπάρχουν μεγάλοι χώροι στα όρια του Δήμου, με εξαίρεση την περιοχή των παλαιών
λιγνιτωρυχείων, όπου σήμερα υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις. Υπάρχουν δύο σχετικά
μεγάλοι χώροι πρασίνου στις δυτικές υπώρειες του Ποικίλου. Παράλληλα, μικρές παρεμβάσεις
αλλαγής των ελευθέρων χώρων έχουν γίνει κατά καιρούς στην περιοχή και επίσης σχεδιάζονται
να πραγματοποιηθούν σε περιοχές δημιουργίας των σταθμών του μετρό. Όσον αφορά τις
κοινωνικές υποδομές, οι εκπαιδευτικές υποδομές είναι σχετικά επαρκείς Η εικόνα που
παρουσιάζουν σήμερα οι χρήσεις γης στο δήμο αποτελεί αντίκρισμα της γενικότερης νοοτροπίας
που επικρατούσε στο δήμο τα προηγούμενα χρόνια και είναι αυτή της αυθαίρετης δόμησης με
την ευρύτερη έννοια και καταγράφεται μία αυξημένη εμπορική δράση στις μεγάλες οδούς
(Δήμος Περιστέρι, 2021).

60

5.5. Τοπική Οικονομία και απασχόληση στο Δήμο Περιστερίου
Πίνακας 7. Οι κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο Περιστερίου, σύμφωνα με την
απογραφή του 2011 (Δήμος Περιστέρι, 2021).
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Στον Πίνακα 7, παρουσιάζονται οι κλάδοι ανά οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο
Περιστερίου, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Το 29,52% αναφέρει ότι ασχολείται με τους
λοιπούς κλάδους, το 22,12% Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο/ Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών και μόλις, το 0,49% απασχολείται με τον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και
Αλιείας (Δήμος Περιστέρι, 2021).

5.6. SWOT Ανάλυση για το Δήμο Περιστερίου
Πίνακας 8. SWOT Ανάλυση για το Δήμο Περιστερίου (Δήμος Περιστέρι, 2021).
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Στον Πίνακα 8, παρουσιάζεται μία SWOT Ανάλυση για το Δήμο Περιστερίου, η οποία
δημοσιεύτηκε στο Α΄ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2020-2023 από
το Δήμο Περιστερίου το Δεκέμβριο 2020. Ορισμένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που
καταγράφονται είναι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πληθυσμιακό Δήμο στο Δυτικό τομέα και η
γειτνίασή του με τους βασικούς οδικούς άξονες. Ωστόσο, παρουσιάζει έντονη πυκνή δόμηση, με
αποτέλεσμα να είναι ένα από τα σημαντικότερα αρνητικά μη αναστρέψιμα χαρακτηριστικά του
Δήμου. Εντύπωση προκαλεί ότι είναι ένας Δήμος, ο οποίος μεταβαίνει στην ηλεκτροκίνηση και
προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ το 2021-2027. Τέλος, έχει επηρεαστεί η
καθημερινότητα στο Δήμο Περιστερίου λόγω της πανδημίας, με απόρροια να αναπτύσσεται ένα
ασταθές περιβάλλον (Δήμος Περιστέρι, 2020).
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Μέρος Β΄: Εμπειρικό μέρος
Κεφάλαιο 6: Μεθοδολογία έρευνας
6.1. Μεθοδολογία-Δείγμα

Η παρούσα έρευνα συνιστά μια σύγχρονη μελέτη, η οποία απευθύνθηκε σε ενήλικες
επιχειρηματίες του Δήμου Περιστερίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 25 Ιουλίου έως τις
11 Σεπτεμβρίου του 2021. Στην επισκόπηση, το συνολικό δείγμα αποτελείται από 157 ενήλικες,
ηλικίας 18 έως 65 ετών, από τους οποίους καταγράφεται περίπου όμοιο δείγμα αντρών και
γυναικών στην έρευνα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 157 ενήλικες, οι οποίοι
διατηρούν επιχειρήσεις στο Δήμο Περιστερίου.
Η μέθοδος συλλογής του δείγματος που εφαρμόστηκε είναι η τυχαία δειγματοληψία και
μοιράστηκαν ερωτηματολόγια διαδικτυακά με τη βοήθεια της πλατφόρμας GoogleForms. Πριν
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό της
έρευνας, ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική, διασφαλίζοντας πλήρως την ανωνυμία και την
εμπιστευτικότητα των απαντήσεων.

6.2. Μεθοδολογικό εργαλείο
Όσον αφορά το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από δύο
μέρη. Η πρώτη ενότητα των ερωτήσεων αφορά στα δημογραφικά στοιχεία και αποτελείται από
4 ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την οικογενειακή
κατάσταση. Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με τις ΜμΕ στο Δήμο Περιστερίου και περιέχει 32
ερωτήσεις, από τις οποίες όλες είναι πολλαπλών απαντήσεων. Επίσης, αναφορικά με το
ερωτηματολόγιο προκειμένου να δημιουργηθεί έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε
παρόμοια ερωτηματολόγια και τροποποίηση των ερωτήσεων για την ευκολότερη απάντηση
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από τους επιχειρηματίες. Ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν
περίπου 8 λεπτά.
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Κεφάλαιο 7: Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων

7.1. Στατιστική επεξεργασία και Ανάλυση
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων συντελέστηκε με βάση το στατιστικό πακέτο SPSS
25 (Statistic Packagein Social Science). Για την ανάλυση και την περιγραφή των δημογραφικών
χαρακτηριστικών του δείγματος, τις απαντήσεις για κάθε κλίμακα υπολογίστηκαν οι απόλυτες
και σχετικές συχνότητες των κατανομών τους (n, %). Παράλληλα, για τις μεταβλητές του
ερωτηματολογίου σχετικά με τις ΜμΕ υπολογίστηκαν οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των
κατανομών τους (n, %).
Στη συνέχεια, για τη διερεύνηση της στατιστικής συσχετίσεως ανάμεσα των εργαλείων
της ικανοποίηση της επιχείρησης σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία και τον
αριθμό των υπαλλήλων της επιχείρησης, της μεταβλητής που μετράει την άποψη να συμβάλλει
οικονομικά η επιχείρηση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με το φύλο, τη
συσχέτιση ανάμεσα στα ετήσια έσοδα της επιχείρησης και στους πελάτες που εξυπηρετεί
καθημερινά και τη συσχέτιση ανάμεσα στους πελάτες που εξυπηρετεί καθημερινά και στην
πρόσληψη νέου προσωπικού. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες συσχετίσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα
με το δείκτη Pearson r. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης
με εξαρτημένη την ικανοποίηση της επιχείρησης, ανεξάρτητη το φύλο και το μορφωτικό
επίπεδο. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένη
την άποψη ότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρα και ανεξάρτητη το μορφωτικό επίπεδο και η
μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένη την άποψη να συμβάλλει οικονομικά η
επιχείρηση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, οι διαφορές (p) για όλους
τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν από την One way ANOVA, θεωρήθηκαν στατιστικά
σημαντικές από το επίπεδο του 5% (0,05>p).
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7.2. Αποτελέσματα
Στον Πίνακα 9 και στο Γράφημα 2,3,4 και 5 παρουσιάζονται τα περιγραφικά
χαρακτηριστικά του δείγματος. Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελείται από 157 συμμετέχοντες,
από τους οποίους το 54,8% είναι άντρες και το 45,2% είναι γυναίκες. Το 45,3% έχουν ηλικία από
34 έως 49 ετών, το 42,9% έχει ηλικία 18 έως 33 ετών και μόλις το 10,8% έχει ηλικία από 50 έως
65 ετών. Το 54,1% είναι έγγαμοι και το 45,9% είναι άγαμοι. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο
του δείγματος καταγράφηκε ότι το 43,9% έχει απολυτήριο Λυκείου/Ι.Ε.Κ., το 45,9% έχει πτυχίο
Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. και το 10,2% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου.

Πίνακας 9. Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
Χαρακτηριστικά δείγματος
(n,%), διαφορετικά ορίζεται

Σύνολο (n=157)

Φύλο
Άντρας
Γυναίκα

86 (54,8)
71 (45,2)

Ηλικία
18-33
34-49
50-65

71 (42,9)
41 (45,3)
45 (10,8)

Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμος/η
Έγγαμος/η

72 (45,9)
85 (54,1)

Μορφωτικό Επίπεδο
Απολυτήριο Λυκείου/Ι.Ε.Κ.
Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου

69 (43,9)
72 (45,9)
16 (10,2)

Σημειώσεις: n= απόλυτη συχνότητα σε αριθμό, %= σχετική συχνότητα σε ποσοστό.
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Γράφημα 2. Σχετικές συχνότητες για το φύλο.

Γράφημα 3. Σχετικές συχνότητες για την ηλικία.
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Γράφημα 4. Σχετικές συχνότητες για την οικογενειακή κατάσταση.

Γράφημα 5. Σχετικές συχνότητες για το μορφωτικό επίπεδο.
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Στον Πίνακα 10 έχουν καταγραφεί οι σχετικές συχνότητες για τις απαντήσεις του
δείγματος αναφορικά με τις ΜμΕ. Στην ερώτηση 1, «Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρησή σας»,
το 46,5% απάντησε 1-24 μήνες, το 29,3% απάντησε 25-48 μήνες και το 24,2% Ανω των 49 μηνών.
Στην ερώτηση 2, «Ποια είναι τα ετήσια έσοδα της επιχείρησής σας» το 20,4% απάντησε 4.001 €
- 10.000 €, το 55,4% απάντησε 10.001 € - 16.000 € και το 24,2% απάντησε Άνω από 16.001 €.
Στην ερώτηση 3, «Πόσο είναι το καθαρό μηνιαίο ατομικό εισόδημά σας από την επιχείρηση», η
πλειοψηφία απάντησε 401-800 € (65,6%) και το 10,2% απάντησε 801-1200 €.
Στην ερώτηση 4, «Σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας», το 12,1% απάντησε
Εμπορικά Μαγαζιά, το 8,9% απάντησε Ξενοδοχεία, το 24,2% Επιχειρήσεις Εστίασης, το 22,3%
επέλεξε E-shop και το 32,5% Άλλη Επιχείρηση. Στην ερώτηση 5, «Νοικιάζετε το χώρο που
στεγάζεται η επιχείρησή σας», το 53,5% απάντησε θετικά και το 46,5% όχι. Στην ερώτηση 6, «Αν
ναι, πόσο ενοίκιο πληρώνετε κάθε μήνα», το 63% επέλεξε άνω των 1001 €.
Στην ερώτηση 7, «Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρησή σας», η πλειοψηφία
απάντησε 1 - 3 άτομα (40,8%). Στην ερώτηση 8, «Σκέφτεστε να προσλάβετε και άλλο προσωπικό
στο άμεσο μέλλον», η συντρηπτική πλειοψηφία του 65% απάντησε αρνητικά. Στην ερώτηση 9,
«Ποιο ήταν το βασικό κίνητρο που ξεκινήσατε την επιχείρησής σας», το 90,4% επέλεξε τους
οικονομικούς λόγους και το 9,6% επέλεξε τους κοινωνικούς λόγους – αναγνώρισης. Στην
ερώτηση 10, «Απασχολεί η επιχείρησή σας κάποιο άτομο σε διοικητική θέση «Manager», το
90,4% απάντησε αρνητικά.
Στην ερώτηση 11, «Κάνετε κατά διαστήματα κάποιες επαφές και συζητήσεις, για θέματα
σχετικά με την επιχείρηση, που αφορούν τη μελλοντική της πορεία», στην ερώτηση 12
«Ταυτίζεται η μόνιμη κατοικία σας με την έδρα της επιχείρησής σας» και στην ερώτηση 13,
«Υπάρχει κάποια μορφή προβολής / διαφήμισης της επιχείρησής σας, όπως Μ.Μ.Ε., internet,
εφημερίδα κ.α.;» η συντηρηπτική πλειοψηφία απάντησε θετικά. Στην ερώτηση 14, «Η
επιχείρησή σας λειτουργεί» το 98,1% απάντησε όλο το χρόνο.
Στην ερώτηση 15, «Πιστεύετε πως οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν marketing έχουν
περισσότερες πωλήσεις από αυτές που δεν χρησιμοποιούν», στην ερώτηση 16, «Πιστεύετε πως
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν σήμερα, τις μεγάλες επιχειρήσεις του
κλάδου σας», στην ερώτηση 17, «Είστε ικανοποιημένοι από την επιχείρησή σας», στην ερώτηση
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18, «θεωρείτε την επιχείρησή σας κερδοφόρα» και στην ερώτηση 19, «Σκέφτεστε το θέμα της
προστασίας του περιβάλλοντος ως επιχειρηματίας» η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε Ναι.
Στην ερώτηση 20, «Σε ποιες από τις παρακάτω χρονικές περιόδους σημειώνει
περισσότερα κέρδη η επιχείρησή σας» το 42% επέλεξε το Καλοκαίρι και μόνο το 8,9%
την Άνοιξη. Στην ερώτηση 21, « Έχει ενταχθεί ποτέ η επιχείρησή σας σε αναπτυξιακό
πρόγραμμα» και στην ερώτηση 22, «Θα θέλατε να ενταχθεί η επιχείρησή σας σε κάποιο
αναπτυξιακό πρόγραμμα» απάντησαν θετικά το 82,2% και το 87,9% αντίστοιχα. Στην ερώτηση
23, «Στις μέρες μας, ποιο πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
επιχείρησή σας», το 20,4% επέλεξε Ελλιπή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, το 7,6% απάντησε τη
Μεταβολή συμπεριφοράς πελατών, το 49% επέλεξε Έλλειψη καινοτομίας και το 22,9% επέλεξε
τον Τοπικό ανταγωνισμό.
Στην ερώτηση 24, «Πόσους πελάτες εξυπηρετείτε καθημερινά», το 65,6% απάντησε 0 –
20, το 10,2% απάντησε 21-40 και Άνω των 41 το 24,2%. Στην ερώτηση 25, «Οι πελάτες σας είναι
πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για υπηρεσίες, στην επιχείρησή σας φιλικές προς το
περιβάλλον», το 66,9% απάντησε θετικά. Στην ερώτηση 26, «Οι οικονομικές δραστηριότητες της
επιχείρησή σας συμβάλλουν στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος», το 65,6%
απάντησε αρνητικά.
Στην ερώτηση 27, «Θα ήσασταν πρόθυμος/η να συνεισφέρετε οικονομικά στη
δημιουργία ορισμένων υποδομών οι οποίες θα συνέβαλαν στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος», στην ερώτηση 28, «Θα ενδιαφερόσασταν να κάνετε χρήση / κατανάλωση /
προώθηση βιολογικών προϊόντων στην επιχείρησή σας», στην ερώτηση 29, «Θα
χρησιμοποιούσατε οικολογικά καθαριστικά στην επιχείρησή σας για να προστατεύσετε το
περιβάλλον» και στην ερώτηση 30, «Η επιχείρησή σας προχώρησε πρόσφατα στη λήψη κάποιου
μέτρου, που συμβάλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος» η συντριπτική πλειοψηφία
απάντησε θετικά και στις ερωτήσεις 28 και 29 δεν καταγράφηκε καμία αρνητική απάντηση.
Στην ερώτηση 31, «κατά τη γνώμη σας τι αφορά η βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής», το
66,9% απάντησε Οικονομική Δραστηριότητα με Σεβασμό στο Περιβάλλον, το 24,2% απάντησε
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Περιβαλλοντική Δραστηριότητα και το 8,9% απάντησε Κοινωνική Δραστηριότητα. Στην ερωτηση
32, «Θεωρείτε ότι, είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της
περιοχής σας» το 93,6% απάντησε Ναι και το 6,4% Όχι.

Πίνακας 10. Σχετικές συχνότητες για τις απαντήσεις της 2ης ενότητας του ερωτηματολογίου.
Χαρακτηριστικά δείγματος
(n,%), διαφορετικά ορίζεται

Σύνολο (n=157)

1. Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρησή σας;
1-24 μήνες
25-48 μήνες
Ανω των 49 μηνών

73 (46,5)
46 (29,3)
38 (24,2)

2. Ποια είναι τα ετήσια έσοδα της επιχείρησής σας;
4.001 € - 10.000 €
10.001 € - 16.000 €
Άνω από 16.001 €

32 (20,4)
87 (55,4)
38 (24,2)

3. Πόσο είναι το καθαρό μηνιαίο ατομικό εισόδημά σας
από την επιχείρηση;
401 € - 800 €
103 (65,6)
801 € - 1.200 €
16 (10,2)
Άνω των 1.201 €
38 (24,2)
4. Σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας;
Εμπορικά Μαγαζιά
Ξενοδοχεία
Επιχειρήσεις Εστίασης
E-shop
Άλλη Επιχείρηση

19 (12,1)
14 (8,9)
38 (24,2)
35 (22,3)
51 (32,5)

5. Νοικιάζετε το χώρο που στεγάζεται η επιχείρησή σας;
Ναι
Όχι

84 (53,5)
73 (46,5)

6. Αν ναι, πόσο ενοίκιο πληρώνετε κάθε μήνα;
Έως 500 €
501 € - 1000 €
Άνω των 1001 €

29 (35)
3 (3)
52 (62)
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7. Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρησή σας;
1 - 3 άτομα
4 - 6 άτομα
Περισσότερα από 7 άτομα

64 (40,8)
55 (35)
38 (4,2)

8. Σκέφτεστε να προσλάβετε και άλλο προσωπικό στο
άμεσο μέλλον;
Ναι
55 (35)
Όχι
102 (65)
9. Ποιο ήταν το βασικό κίνητρο που ξεκινήσατε την
επιχείρησής σας;
Οικονομικοί Λόγοι
142 (90,4)
Κοινωνικοί Λόγοι - Αναγνώρισης
15 (9,6)

10. Απασχολεί η επιχείρησή σας κάποιο άτομο σε
διοικητική θέση «Manager»;
Ναι
15 (9,6)
Όχι
142 (90,4)
11. Κάνετε κατά διαστήματα κάποιες επαφές και
συζητήσεις, για θέματα σχετικά με την επιχείρηση, που
αφορούν τη μελλοντική της πορεία;
Ναι
127 (80,9)
Όχι
30 (19,1)
12. Ταυτίζεται η μόνιμη κατοικία σας με την έδρα της
επιχείρησής σας;
Ναι
143 (91,1)
Όχι
14 (8,9)
13. Υπάρχει κάποια μορφή προβολής / διαφήμισης της
επιχείρησής σας, όπως Μ.Μ.Ε., internet, εφημερίδα κ.α.;
Ναι
157 (100)
Όχι
0 (0)
14. Η επιχείρησή σας λειτουργεί
Όλο το χρόνο
Εποχιακά

154 (98,1)
3 (1,9)
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15. Πιστεύετε πως οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
marketing έχουν περισσότερες πωλήσεις από αυτές που
δεν χρησιμοποιούν;
157 (100)
Ναι
0 (0)
Όχι
16. Πιστεύετε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν
να ανταγωνιστούν σήμερα, τις μεγάλες επιχειρήσεις του
κλάδου σας
156 (99,4)
Ναι
1 (0,6)
Όχι
17. Είστε ικανοποιημένοι από την επιχείρησή σας;
Ναι
Όχι

116 (73,9)
41 (26,1)

18. Θεωρείτε την επιχείρησή σας κερδοφόρα;
Ναι
Όχι

122 (77,7)
35 (22,3)

19. Σκέφτεστε το θέμα της
περιβάλλοντος ως επιχειρηματίας;
Ναι
Όχι

προστασίας

του

20. Σε ποιες από τις παρακάτω χρονικές περιόδους
σημειώνει περισσότερα κέρδη η επιχείρησή σας
Φθινόπωρο
Καλοκαίρι
Χειμώνας
Άνοιξη

147 (93,6)
10 (6,4)

35 (22,2)
66 (42)
42 (26,7)
14 (8,9)

21. Έχει ενταχθεί ποτέ η επιχείρησή σας σε αναπτυξιακό
πρόγραμμα
Ναι
129 (82,2)
Όχι
28 (17,8)
22. Θα θέλατε να ενταχθεί η επιχείρησή σας σε κάποιο
αναπτυξιακό πρόγραμμα
Ναι
138 (87,9)
Όχι
19 (12,1)
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23. Στις μέρες μας, ποιο πιστεύετε ότι είναι το
σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
επιχείρησή σας;
32 (20,4)
Ελλιπή πρόσβαση σε χρηματοδότηση
12 (7,6)
Μεταβολή συμπεριφοράς πελατών
77 (49)
Έλλειψη καινοτομίας
36 (22,9)
Τοπικός ανταγωνισμός
24. Πόσους πελάτες εξυπηρετείτε καθημερινά;
0 - 20
21-40
Άνω των 41

103 (65,6)
16 (10,2)
38 (24,2)

25. Οι πελάτες σας είναι πρόθυμοι να πληρώσουν
περισσότερα για υπηρεσίες, στην επιχείρησή σας φιλικές
προς το περιβάλλον;
Ναι
105 (66,9)
Όχι
52 (33,1)
26. Οι οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησή σας
συμβάλλουν
στην
υποβάθμιση
του
φυσικού
περιβάλλοντος;
Ναι
54 (34,4)
Όχι
103 (65,6)
27. Θα ήσασταν πρόθυμος/η να συνεισφέρετε
οικονομικά στη δημιουργία ορισμένων υποδομών οι
οποίες θα συνέβαλαν στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος;
Ναι
157 (100)
Όχι
0 (0)
28. Θα ενδιαφερόσασταν να κάνετε χρήση / κατανάλωση
/ προώθηση βιολογικών προϊόντων στην επιχείρησή σας;
Ναι
157 (100)
Όχι
0 (0)
29. Θα χρησιμοποιούσατε οικολογικά καθαριστικά στην
επιχείρησή σας για να προστατεύσετε το περιβάλλον;
Ναι
157 (100)
Όχι
0 (0)
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30. Η επιχείρησή σας προχώρησε πρόσφατα στη λήψη
κάποιου μέτρου, που συμβάλει στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος;
147 (93,6)
Ναι
10 (6,4)
Όχι
31. Κατά τη γνώμη σας τι αφορά η βιώσιμη ανάπτυξη μιας
περιοχής;
Οικονομική Δραστηριότητα με Σεβασμό στο Περιβάλλον 105 (66,9)
Περιβαλλοντική Δραστηριότητα
38 (24,2)
Κοινωνική Δραστηριότητα
14 (8,9)
32. Θεωρείτε ότι, είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις
δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής σας;
Ναι
147 (93,6)
Όχι
10 (6,4)

Σημειώσεις: n= απόλυτη συχνότητα σε αριθμό, %= σχετική συχνότητα σε ποσοστό.

Με βάση τον Πίνακα 11, παρατηρείται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις
μεταβλητές της ικανοποίησης της επιχείρησης σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση και την
ηλικία.

Πίνακας 11. Συσχετίσεις της ικανοποίηση της επιχείρησης σε σχέση με την οικογενειακή
κατάσταση και την ηλικία.

Οικογενειακή

Ικανοποίηση

κατάσταση

Ηλικία

Pearson Correlation

,547**

,579**

Σύνολο

157

157

επιχείρησης

Σημείωση: **p < 0,01.
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Με βάση τον Πίνακα 12, παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική
συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές της ικανοποίησης της επιχείρησης σε σχέση με τον αριθμό
των υπαλλήλων που εργάζονται στην επιχείρηση.

Πίνακας 12. Συσχετίσεις της ικανοποίηση της επιχείρησης σε σχέση με τον αριθμό των
υπαλλήλων

Αριθμός
υπαλλήλων
Ικανοποίηση

Pearson Correlation

0,781**

Σύνολο

157

επιχείρησης

Σημείωση: **p < 0,01.

Με βάση τον Πίνακα 13, παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική
συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές της άποψης να συμβάλλει οικονομικά η επιχείρηση στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με το φύλο.

Πίνακας 13. Συσχετίσεις της άποψη να συμβάλλει οικονομικά η επιχείρηση στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με το φύλο.

Φύλο
Οικονομική συμβολή Pearson Correlation

Σύνολο

,732**

157

Σημείωση: **p < 0,01.
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Με βάση τον Πίνακα 14, παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική
συσχέτιση ανάμεσα στα ετήσια έσοδα της επιχείρησης και στους πελάτες που εξυπηρετεί
καθημερινά η επιχείρηση.

Πίνακας 14. Συσχέτιση ανάμεσα στα ετήσια έσοδα της επιχείρησης και στους πελάτες που
εξυπηρετεί καθημερινά.
Πελάτες
Ετήσια έσοδα

Pearson Correlation

0,833**

Σύνολο

157

Σημείωση: **p < 0,01.

Με βάση τον Πίνακα 15, παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική
συσχέτιση ανάμεσα στους πελάτες που εξυπηρετεί καθημερινά η επιχείρηση και στη σκέψη για
πρόσληψη νέου προσωπικού.

Πίνακας 15. Συσχέτιση ανάμεσα στους πελάτες που εξυπηρετεί καθημερινά και στην πρόσληψη
νέου προσωπικού.
Πελάτες
Πρόσληψη

Pearson Correlation

0,665**

Σύνολο

157

προσωπικού

Σημείωση: **p < 0,01.
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 16 παρατηρείται ότι ο βαθμός ελευθερίας είναι μεταξύ των
ομάδων 1 και εντός των ομάδων 155. Επιπλέον, εμφανίζεται ότι το κριτήριο F = 19,759, το sig. =
0,0001 και το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,05. Μέσα από τη σύγκριση του επιπέδου
σημαντικότητας με το sig., καταλήγουμε ότι 0,05 > sig. = 0,0001, αυτό σημαίνει ότι
παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες σε
σχέση με την ικανοποίηση της επιχείρησης.

Πίνακας 16. Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένη την ικανοποίηση της
επιχείρησης και ανεξάρτητη το φύλο.

ANOVA

Sum

of

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

3,425

1

3,425

19,759

0,0001

Within Groups

26,868

155

,173

Total

30,293

156

Between
Groups

Σύμφωνα με τον Πίνακα 17 παρατηρείται ότι ο βαθμός ελευθερίας είναι μεταξύ των
ομάδων 2 και εντός των ομάδων 154. Επιπλέον, εμφανίζεται ότι το κριτήριο F= 39,237, το sig. =
0,000 και το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,05. Μέσα από τη σύγκριση του επιπέδου
σημαντικότητας με το sig., καταλήγουμε ότι 0,05 > sig. = 0,000, αυτό σημαίνει ότι
παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες του μορφωτικού
επιπέδου σε σχέση με την ικανοποίηση της επιχείρησης.
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Πίνακας 17. Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένη την ικανοποίηση της
επιχείρησης και ανεξάρτητη το μορφωτικό επίπεδο.
ANOVA

Sum

of

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

10,226

2

5,113

39,237

0,000

Within Groups

20,067

154

,130

Total

30,293

156

Between
Groups

Σύμφωνα με τον Πίνακα 18 παρατηρείται ότι ο βαθμός ελευθερίας είναι μεταξύ των ομάδων 2
και εντός των ομάδων 154. Επιπλέον, εμφανίζεται ότι το κριτήριο F= 8,853, το sig. = 0,013 και το
επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,05. Μέσα από τη σύγκριση του επιπέδου σημαντικότητας με το
sig., καταλήγουμε ότι 0,05 > sig. = 0,013, αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζονται στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες του μορφωτικού επιπέδου σε σχέση με την την
άποψη ότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρα.

Πίνακας 18. Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένη την άποψη ότι η
επιχείρηση είναι κερδοφόρα και ανεξάρτητη το μορφωτικό επίπεδο.
ANOVA

Between
Groups
Within Groups
Total

Sum
Squares
2,839
24,207
27,045

of
df
2
154
156

Mean
Square
1,419

F
8,853

Sig.
0,013

,160
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 19 παρατηρείται ότι ο βαθμός ελευθερίας είναι μεταξύ των
ομάδων 2 και εντός των ομάδων 154. Επιπλέον, εμφανίζεται ότι το κριτήριο F= 16,980, το sig. =
0,000 και το επίπεδο σημαντικότητας είναι 0,05. Μέσα από τη σύγκριση του επιπέδου
σημαντικότητας με το sig., καταλήγουμε ότι 0,05 > sig. = 0,000, αυτό σημαίνει ότι
παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες του μορφωτικού
επιπέδου σε σχέση με την την άποψη να συμβάλλει οικονομικά η επιχείρηση στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος.

Πίνακας 19. Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένη την άποψη να συμβάλλει
οικονομικά η επιχείρηση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ανεξάρτητη το
μορφωτικό επίπεδο.

ANOVA

Sum

of

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

39,339

2

19,669

16,980

0,000

Within Groups

164,496

154

1,158

Total

203,834

156

Between
Groups
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Συμπεράσματα-προτάσεις
Από τα ευρήματα της έρευνας καταγράφηκε ότι το δείγμα αποτελείται από περίπου ίδιο
αριθμό αντρών και γυναικών, με την πλειοψηφία να έχει ηλικία από 34 έως 49 ετών, να είναι
έγγαμοι και να είναι απόφοιτοι από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Ακόμη καταγράφηκε ότι η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων λειτουργούν 1-24 μήνες με ετήσια έσοδα απάντησε 10.001 € - 16.000 € και το
καθαρό μηνιαίο ατομικό εισόδημά σας από την επιχείρηση να κυμαίνεται 401-800 €. Μάλιστα,
η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι E-shop, οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν με 1-3
υπαλλήλους, ξεκίνησαν την επιχείρηση κυρίως για οικονομικούς λόγους, λειτουργούν όλο τον
χρόνο και δεν απασχολούν άτομο σε διοικητική θέση «Manager».
Από τη συλλογή των ευρημάτων φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις κάνουν κατά διαστήματα
κάποιες επαφές και συζητήσεις, για θέματα σχετικά με την επιχείρηση, που αφορούν τη
μελλοντική της πορεία, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν marketing έχουν περισσότερες
πωλήσεις από αυτές που δεν χρησιμοποιούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να
ανταγωνιστούν σήμερα, τις μεγάλες επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου. Ενώ, οι περισσότεροι
θεωρούν την επιχείρησή τους κερδοφόρα και είναι ικανοποιημένοι από αυτή. Ωστόσο,
καταγράφηκε ότι οι πελάτες που εξυπηρετούνται είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα
για υπηρεσίες, στην επιχείρησή σας φιλικές προς το περιβάλλον και οι οικονομικές
δραστηριότητες της επιχείρησή δεν έχουν τη διάθεση να συμβάλλουν στην υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος, για αυτό και είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν οικονομικά στη
δημιουργία ορισμένων υποδομών οι οποίες θα συνέβαλαν στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος μέσα από την χρήση / κατανάλωση / προώθηση βιολογικών προϊόντων στην
επιχείρησή σας και οικολογικών καθαριστικών στην επιχείρησή.
Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές της
ικανοποίησης της επιχείρησης σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία και τον
αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονται στην επιχείρηση. Όμοια, παρουσιάστηκε στατιστικά
σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές της άποψης να συμβάλλει οικονομικά η
επιχείρηση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με το φύλο αλλά και
σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στα ετήσια έσοδα της επιχείρησης και στους πελάτες που
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εξυπηρετεί καθημερινά η επιχείρηση. Συνεπώς, εκδηλώθηκε η στατιστικά σημαντική θετική
συσχέτιση ανάμεσα στους πελάτες που εξυπηρετεί καθημερινά η επιχείρηση και στη σκέψη για
πρόσληψη νέου προσωπικού. Τέλος, αναφέρθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στα φύλα και τις κατηγορίες του μορφωτικού επιπέδου σε σχέση με την
ικανοποίηση της επιχείρησης και ανεξάρτητη το φύλο.
Η εργασία που προηγήθηκε είχε ως σκοπό να μελετήσει την συμβολή των
επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του Δήμου Περιστερίου και να αποδείξει ότι η συμβολή αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την βιώσιμη ανάπτυξή της, εφόσον είναι δυνατόν να αποφέρει
οφέλη στην τοπική οικονομία, οικονομία και περιβάλλον. Η επιχειρηματική δράση υπέρ της
βιωσιμότητας και της αειφορίας συχνά περιγράφεται ως μια κατάσταση, όπου η οικονομική
επιτυχία αυξάνεται στο πλαίσιο της μέριμνας για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών,
έμμεσα ή άμεσα, είτε με την δημιουργία κάποιον υποδομών που μπορούν να αυξήσουν
τον τουρισμό και να καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής, είτε με την καταπολέμηση της
ανεργίας.
Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας καθιστούν αναγκαία τη διεξαγωγή
παρόμοιων ερευνών στο Δήμο Περιστερίου έπειτα από την ολοκλήρωση της πανδημίας,
προκειμένου να καταγραφούν τυχόν αλλαγές σε σχέση με τα παρόντα ευρήματα. Eν κατακλείδι,
προτείνεται από τους μελετητές η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος και σε εναλλακτικούς
παράγοντες που συνεισφέρουν στην αύξηση των πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης που
λειτουργούν στις επιχειρήσεις του Δήμου Περιστερίου.
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Παράρτημα
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Φύλο
Άντρας
Γυναίκα
Άλλο
2. Ηλικία
18 - 33 ετών
34 - 49 ετών
50 - 65 ετών
άνω των 66 ετών
3. Οικογενειακή Κατάσταση
Άγαμος/-η
Έγγαμος/-η
Διαζευγμένος/-η
Χήρος/-α
4. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;
Δεν τελείωσα Δημοτικό
Απολυτήριο Δημοτικού
Απολυτήριο Γυμνασίου
Απολυτήριο Λυκείου / Ι.Ε.Κ.
Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
Κάτοχος διδακτορικού τίτλου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. Πόσα χρόνια λειτουργεί η επιχείρησή σας;
1-24 μήνες
25-48 μήνες
Ανω των 49 μηνών

2. Ποια είναι τα ετήσια έσοδα της επιχείρησής σας;
Έως 4.000 €
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4.001 € - 10.000 €
10.001 € - 16.000 €
Άνω από 16.001 €

3. Πόσο είναι το καθαρό μηνιαίο ατομικό εισόδημά σας από την επιχείρηση;
0 - 400 €
401 € - 800 €
801 € - 1.200 €
Άνω των 1.201 €

4. Σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας;
Εμπορικά Μαγαζιά
Ξενοδοχεία
Επιχειρήσεις Εστίασης
E-shop
Άλλη Επιχείρηση

5. Νοικιάζετε το χώρο που στεγάζεται η επιχείρησή σας;
Ναι
Όχι

6. Αν ναι, πόσο ενοίκιο πληρώνετε κάθε μήνα;
Έως 500 €
501 € - 1000 €
Άνω των 1001 €

7. Πόσους υπαλλήλους απασχολεί η επιχείρησή σας;
1 - 3 άτομα
4 - 6 άτομα
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Περισσότερα από 7 άτομα

8. Σκέφτεστε να προσλάβετε και άλλο προσωπικό στο άμεσο μέλλον;
Ναι
Όχι

9. Ποιο ήταν το βασικό κίνητρο που ξεκινήσατε την επιχείρησής σας;
Οικονομικοί Λόγοι
Κοινωνικοί Λόγοι - Αναγνώρισης
Άλλος Λόγος

10. Απασχολεί η επιχείρησή σας κάποιο άτομο σε διοικητική θέση «Manager»;
Ναι
Όχι

11. Κάνετε κατά διαστήματα κάποιες επαφές και συζητήσεις, για θέματα σχετικά με την
επιχείρηση, που αφορούν τη μελλοντική της πορεία;
Ναι
Όχι

12. Ταυτίζεται η μόνιμη κατοικία σας με την έδρα της επιχείρησής σας;
Ναι
Όχι

13. Υπάρχει κάποια μορφή προβολής / διαφήμισης της επιχείρησής σας, όπως Μ.Μ.Ε., internet,
εφημερίδα κ.α.;
Ναι
Όχι
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14. Η επιχείρησή σας λειτουργεί
Όλο το χρόνο
Εποχιακά

15. Πιστεύετε πως οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν marketing έχουν περισσότερες πωλήσεις
από αυτές που δεν χρησιμοποιούν;
Ναι
Όχι

16. Πιστεύετε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν σήμερα, τις
μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου σας
Ναι
Όχι

17. Είστε ικανοποιημένοι από την επιχείρησή σας;
Ναι
Όχι

18. Θεωρείτε την επιχείρησή σας κερδοφόρα;
Ναι
Όχι
19. Σκέφτεστε το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ως επιχειρηματίας;
Ναι
Όχι

20. Σε ποιες από τις παρακάτω χρονικές περιόδους σημειώνει περισσότερα κέρδη η επιχείρησή
σας
Φθινόπωρο
Καλοκαίρι
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Χειμώνας
'Ανοιξη

21. Έχει ενταχθεί ποτέ η επιχείρησή σας σε αναπτυξιακό πρόγραμμα
Ναι
Όχι

22. Θα θέλατε να ενταχθεί η επιχείρησή σας σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα
Ναι
Όχι

23. Στις μέρες μας, ποιο πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
επιχείρησή σας;
Ελλιπή πρόσβαση σε χρηματοδότηση
Μεταβολή συμπεριφοράς πελατών
Έλλειψη καινοτομίας
Τοπικός ανταγωνισμός

24. Πόσους πελάτες εξυπηρετείτε καθημερινά;
0 - 20
21-40
Άνω των 41

25. Οι πελάτες σας είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για υπηρεσίες, στην επιχείρησή
σας φιλικές προς το περιβάλλον;
Ναι
Όχι
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26. Οι οικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησή σας συμβάλλουν στην υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος;
Ναι
Όχι

27. Θα ήσασταν πρόθυμος/η να συνεισφέρετε οικονομικά στη δημιουργία ορισμένων υποδομών
οι οποίες θα συνέβαλαν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος;
Ναι
Όχι

28. Θα ενδιαφερόσασταν να κάνετε χρήση / κατανάλωση / προώθηση βιολογικών προϊόντων
στην επιχείρησή σας;
Ναι
Όχι

29. Θα χρησιμοποιούσατε οικολογικά καθαριστικά στην επιχείρησή σας για να προστατεύσετε
το περιβάλλον;
Ναι
Όχι

30. Η επιχείρησή σας προχώρησε πρόσφατα στη λήψη κάποιου μέτρου, που συμβάλει στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος;
Ναι
Όχι

31. Κατά τη γνώμη σας τι αφορά η βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής;
Οικονομική Δραστηριότητα
Οικονομική Δραστηριότητα με Σεβασμό στο Περιβάλλον
Περιβαλλοντική Δραστηριότητα
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Κοινωνική Δραστηριότητα

32. Θεωρείτε ότι, είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της
περιοχής σας;
Ναι
Όχι
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