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Περίληψη 

 
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η επίδραση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
στη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των πιέσεων που θα 
δεχτούν οι ελληνικές βιοµηχανίες κατά την επιβολή πιο αυστηρών περιβαλλοντικών 
ρυθµίσεων καθώς και η αξιολόγηση της ετοιµότητας των βιοµηχανιών να αντιµετωπίσουν 
τις «απειλές» και να αξιοποιήσουν τις «ευκαιρίες» που ενδεχοµένως θα παρουσιαστούν. 
Πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου που αφορούσε δύο κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας: 
τη χαρτοβιοµηχανία και τον κλάδο των µη µεταλλικών ορυκτών, ο οποίος περιλαµβάνει την 
τσιµεντοβιοµηχανία, τις βιοµηχανίες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, τούβλων και 
κεραµιδιών και τις υαλουργικές βιοµηχανίες. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν 
πραγµατοποιήθηκε η ταξινόµηση των συγκεκριµένων βιοµηχανιών σε µια µήτρα 
ανταγωνιστικότητας-περιβάλλοντος, που καταγράφει τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών 
ρυθµίσεων στις δύο παραµέτρους της ανταγωνιστικότητας: το κόστος παραγωγής και τη 
διαφοροποίηση. 
Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε µια σύντοµη αναφορά στα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δύο αντίθετες θεωρίες που αφορούν στο 
συσχετισµό περιβαλλοντικής πολιτικής και βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας. Σύµφωνα µε 
την «παραδοσιακή» προσέγγιση οι περιβαλλοντικές ρυθµίσεις επιβάλλουν στις επιχειρήσεις 
επιπρόσθετα κόστη τα οποία πλήττουν την ανταγωνιστική τους θέση. Τα τελευταία ωστόσο 
χρόνια έχει διατυπωθεί και µια αντίθετη άποψη από τον M. Porter (Porter hypothesis), 
σύµφωνα µε την οποία η αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική δηµιουργεί κίνητρα για 
καινοτοµίες που µακροχρόνια είναι δυνατόν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση µιας 
βιοµηχανίας, αντισταθµίζοντας το κόστος συµµόρφωσης. 
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Ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσµάτων ερευνών που εξέτασαν το συσχετισµό 
περιβαλλοντικής πολιτικής και βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας και η παρουσίαση της 
µήτρας που έχει κατασκευαστεί και η οποία καταγράφει τους παράγοντες που 
προσδιορίζουν το συγκεκριµένο συσχετισµό. Οι έρευνες, λοιπόν, δεν επιβεβαιώνουν 
απόλυτα καµία από τις δύο προσεγγίσεις, καθώς οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών 
ρυθµίσεων εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης και το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. 
Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε µια σύντοµη αναφορά στον κλάδο της ελληνικής 
χαρτοβιοµηχανίας και των µη µεταλλικών ορυκτών οι οποίοι επιλέχτηκαν να αποτελέσουν 
το δείγµα της έρευνας πεδίου. Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε το ερωτηµατολόγιο 
που διανεµήθηκε στις επιχειρήσεις των δυο συγκεκριµένων κλάδων και το τελικό δείγµα 
των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα. Ακολούθησε η επεξεργασία των 
αποτελεσµάτων και η κατασκευή της µήτρας στην οποία ταξινοµήθηκαν οι βιοµηχανίες του 
δείγµατος σε τέσσερις κατηγορίες. Η ταξινόµηση των επιχειρήσεων πραγµατοποιήθηκε µε 
βάση το βαθµό ευαισθησίας τους στις αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθµίσεις όπως αυτός 
διαµορφώθηκε από τις επιδόσεις τους σε δεκατέσσερα κριτήρια που αφορούν στις δύο 
παραµέτρους της ανταγωνιστικότητας, το κόστος παραγωγής και τη διαφοροποίηση. Για την 
επεξεργασία των δεδοµένων από τα ερωτηµατολόγια χρησιµοποιήθηκαν δύο µέθοδοι: η 
Ανάλυση Οµάδων (Cluster Analysis) και η πολυκριτηριακή Electre Tri. Τα αποτελέσµατα 
τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρµογή των δύο µεθόδων παρουσίασαν σηµαντική 
απόκλιση. Η πολυκριτηριακή µέθοδος  Electre Tri ήταν πιο αξιόπιστη και σε αυτή 
στηρίχτηκε η εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων. 
Σε δυσµενέστερη θέση παρουσιάζονται να βρίσκονται οι βιοµηχανίες παραγωγής τούβλων 
και κεραµιδιών εξαιτίας του υψηλού κόστους συµµόρφωσης (ιδιαίτερα ενεργειοβόρος 
κλάδος) και των µικρών δυνατοτήτων διαφοροποίησης. Υψηλή παρουσιάζεται ότι θα είναι η 
αύξηση του κόστους παραγωγής και για τις υαλουργικές βιοµηχανίες κατά τη συµµόρφωσή 
τους σε πιο αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθµίσεις. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις παραγωγής 
έτοιµου σκυροδέµατος θα αντιµετωπίσουν τις µικρότερες πιέσεις ενώ είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη η εξαγωγή σαφών συµπερασµάτων για τις χαρτοβιοµηχανίες. Τέλος, η 
τσιµεντοβιοµηχανία αναµένεται να παρουσιάσει σηµαντική αύξηση του κόστους 
παραγωγής, την οποία όµως είναι δυνατόν να αντιµετωπίσει αν αξιοποιήσει τις δυνατότητες 
διαφοροποίησης. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, οι υπό εξέταση κλάδοι της ελληνικής 
βιοµηχανίας θα υποστούν αρκετά σηµαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους 
κατά τη συµµόρφωση σε αυστηρές περιβαλλοντικές πολιτικές. Ωστόσο, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι στην παρούσα εργασία έγινε µια πιλοτική εφαρµογή της µήτρας. Κρίνεται δε, 
απαραίτητη µια ευρύτερη εφαρµογή της για το σύνολο των κλάδων της ελληνικής 
βιοµηχανίας. Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν θα βοηθήσουν τόσο τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις στο σχεδιασµό της περιβαλλοντικής στρατηγικής τους, όσο και τις αρµόδιες 
αρχές στο σχεδιασµό της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής. 


