«Πράσινο επιχειρείν» – Στρατηγική επιλογή και όχι απλώς μόδα

* του Μάριου Μαυρόγιαννου

Τα όρια έχουν τεθεί προ πολλού και όχι από τον άνθρωπο αλλά από τη φύση. Οι διαθέσιμοι
πόροι είναι πεπερασμένοι και η συνεχιζόμενη υπερκατανάλωση σε συνάρτηση με τους
βραχυπρόθεσμους οραματισμούς οδηγεί με ακρίβεια στην εξάντληση τους μαζί με τις
πιθανότητες επιβίωσης της ανθρωπότητας, στον κατά τ’ άλλα φιλόξενογαλάζιο βράχο που
ονομάζουμε Γη.
Οι συμβατικές αντιλήψεις περί ανάπτυξης και οικονομίας αν μη τι άλλο μας έχουν οδηγήσει
στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, σε ένα αδιέξοδο με δυσοίωνες προβλέψεις. Απαιτείται
άμεση στροφή τόσο στις αντιλήψεις όσο και στις πρακτικές,τουλάχιστογια το δικαίωμα στην
ελπίδα. Απαιτείται μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, απαιτείται συμβιβασμός των αναγκών
σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους, απαιτείται πράσινη ανάπτυξη, πράσινη
επιχειρηματικότητα.
Συμφέρει να πάει κανείς «πράσινα»?. Για πολλές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, το να
κάνουν στροφή προς την πράσινη αντίληψη δεν είναι απλώς τάση της εποχής ή μόδα αλλά
αποτελεί και ένα εφαλτήριο προβληματισμού. Αναμφισβήτητα, η πράσινη στροφή
συνεπάγεται βελτίωση του περιβάλλοντος μας, αλλάζει την ίδια τη βιομηχανία και βελτιώνει
στην πορεία την οικονομική απόδοση.
Για τις επιχειρήσεις που σκέφτονται να στραφούν προς την πράσινη διαχείριση, οι λόγοι
περισσεύουν ώστε να δικαιολογήσουν μια τέτοια κίνηση:
•

Αυξημένες πωλήσεις

•

Νομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα

•

Μειωμένα απόβλητα

•

Βελτιωμένος χώρος εργασίας

•

Βελτιωμένη δημόσια εικόνα

•

Βιωσιμότητα

•

Βραβεύσεις και αναγνώριση

•

Κανονιστική συμμόρφωση

•

Διαχείριση κινδύνων

•

Αυξημένη εμπορική αξία

•

Και περισσότερο από όλα, επειδή είναι το σωστό πράγμα να κάνουν!

Σημαντικές εταιρείες οι οποίες έχουν ενσωματώσει πράσινες πρακτικές, όπως η
κομποστοποίηση και η ανακύκλωση, η βελτιστοποίηση των δρομολογίων διανομής, η
ελάττωση υλικών συσκευασίας κλπ, είχαν ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση των πωλήσεων
τους όσο και στην σημαντική μείωση των κινδύνων βιωσιμότητας τους και την μερική
απεξάρτηση τους από υψηλού κόστους αναλώσιμα όπως είναι τα συμβατικά καύσιμα.
Εφαρμόζοντας πράσινες διεργασίες στο χώρο εργασίας δημιουργείται ένα υγειές περιβάλλον
για τους εργαζομένους, μειώνονται τα παραγόμενα απόβλητα και ταυτόχρονα συμβάλει στην
καλλιέργεια πράσινης συνείδησης οδηγώντας στην επιβεβλημένη κοινωνική μεταμόρφωση.
Η βιομηχανία μεταφορών, κρίσιμης σημασίας στην εμπορική αλυσίδα,αποτελεί ένα
παράδειγμαενεργοβόρας και ρυπογόνας βιομηχανίας. ΟΔιεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
(ISO) ανταποκρινόμενος στηνπρόκληση, έχει εκπονήσει ένα Διεθνές WorkshopAgreement
σχετικά με την ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη δημιουργία περισσότερο βιώσιμων και
περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών, που περιλαμβάνουν την επιλογή μεταφορικών μέσων και
μοντέλων αποδοτικής κατανάλωσης καυσίμων, αναφορά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
και ταυτοποίηση των πιο βιώσιμων τεχνολογιών και στρατηγικών ελάττωσης τους, καθώς και
στην δημιουργία ενός κοινού τρόπου υπολογισμού του περιβαλλοντικού κόστους για προϊόντα
που διακινούνται σε όλο τον κόσμο. Το πρότυπο ISO/TS 14067 που αφορά στον υπολογισμό
του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μπορεί να συμβάλει εντούτοις απαιτείται αρκετή
δουλειά ακόμα για ένα εναρμονισμένο τρόπο ποσοτικοποίησης των εκπομπών CO 2 που
αφορούν στη μεταφορά φορτίων.
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Η ποσοτικοποίηση αποτελεί το κλειδί για περισσότερο βιώσιμες επιχειρήσεις και προϊόντα,
εντούτοις αποτελεί απλώς ένα βήμα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ούτε τα συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 14001 ούτε η ανάλυση κύκλου ζωής δεν μπορούν
από μόνα τους να εγγυηθούν περιβαλλοντικές και κατ’ επέκταση οικονομικές βελτιώσεις. Αυτό
οφείλεται κυρίως σε περιοριστικούς παράγοντες εντός των επιχειρήσεων οι οποίοι αφορούν
πέραν των τεχνικών εμποδίων. Οι φραγμοί αυτοί σχετίζονται με επιχειρηματικές στρατηγικές,
εταιρικές δομές, διεργασίες λήψης αποφάσεων, διαχείριση πληροφοριών, εταιρικές
νοοτροπίες κλπ. Είναι πάντως δεδομένο ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν από το

επίπεδο της αξιολόγησης στο στάδιο της λήψης δράσεων με βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα οφέλη.
Πέραν από τα άμεσα επιχειρηματικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή πράσινων
πρακτικών, σύμφωνα με το HarvardBusinessReview, η στροφή στην πράσινη οικονομική
ανάπτυξη δημιουργεί τόσο θέσεις εργασίας όσο και νέες βιομηχανίες. Αποτελεί καταλύτη για
την καινοτομία, τη δημιουργία νέων αγορών και πλούτου. Το 2014 επενδύθηκαν περίπου $214
δισεκατομμύρια παγκοσμίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάτι που στις ΗΠΑ μόνο έχει
δημιουργήσει σχεδόν 80 000 νέες θέσεις εργασίας το ίδιο έτος.
Η αλαζονική ασέλγεια του ανθρώπου στα περιορισμένα φυσικά διαθέσιμα του πλανήτη μας
είναι τουλάχιστον αυτοκαταστροφική. Το πλήρωμα του χρόνου για την οικονομία έχει φτάσει
για να προσαρμοστείστα όρια που θέτει η φύση. Τα πρότυπα είναι σε θέση να εναρμονίσουν
τις πρακτικές σε παγκόσμια κλίμακα ώστε να υλοποιηθεί μια συνολική διαχείριση που θα
διασφαλίσει το μέλλον όλων μας.
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