
2.2: Γεφύρωση της κυκλικής οικονομίας
με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ενότητα 2: Επ ιχειρήσεις και συνεταιρισμοί στην κυκλική οικονομία
Μάρτιος 2021



«Υπάρχει μία μοναδική
κοινωνική ευθύνη των επ ιχειρήσεων -

να χρησιμοποιούν τους πόρους τους
και να συμμετέχουν σε

δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί
για να αυξήσουν τα κέρδη τους" 

(Μίλτον Φρίντμαν, 1962)



Ιστορικό: NOW

- 50 χρόνια μετά από μια συστηματικά ανεύθυνη οικονομία, 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική αλλαγή, την κατάρρευση
των οικοσυστημάτων, την ρύπανση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, 

τα μη βιώσιμα πρότυπα αστικοποίησης, την υπερβολική μαζική
κατανάλωση, και την παγκόσμια ανισότητα.

- Το σημερινό οικονομικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο! 

- Ούτε για τους ανθρώπους, ούτε για τον πλανήτη.

- Οι βιώσιμες πρακτικές οφείλουν να αφορούν τους ανθρώπους, 

τον πλανήτη και στη συνέχεια το κέρδος.

- Νέοι τρόποι οργάνωσης των οικονομικών διαδικασιών με
κυκλική προσέγγιση των φάσεων παραγωγής, κατανάλωσης και
διάθεσης.



• Από τη δεκαετία του 1980, έχει αναδυθεί ένα νέο μοντέλο περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων
επ ιχειρήσεων που συνδυάζει τις οικονομικές ευκαιρίες με την περιβαλλοντική και ηθική ευθύνη.

• Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των βιώσιμων επ ιχειρήσεων προτείνει ένα ριζικά νέο
όραμα για την ενσωμάτωση οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων, σε σύγκριση με το
μοντέλο ανάπτυξης που προηγήθηκε.

• Αυτοί οι τρεις στόχοι, η οικονομική, η περιβαλλοντική και η ηθική βιωσιμότητα, αναφέρονται
συχνά ως οι "τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας".

Η προσέγγιση της βιωσιμότητας



• Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης χρονολογείται από μια έκθεση του 1987 της Παγκόσμιας
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (WCED) των Ηνωμένων Εθνών, περισσότερο γνωστή ως
Επ ιτροπή Brundtland, που πήρε το όνομά της από τον πρόεδρό της Gro Harlem Brundtland.

• Η Επ ιτροπή κλήθηκε να αναπτύξει συστάσεις για οδούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
που δεν θα επέτυχαν βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη εις βάρος της μακροπρόθεσμης
περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

Προσέγγιση της βιωσιμότητας: Ιστορική προοπτική



Η Επ ιτροπή του Brundtland προσέφερε αυτό που έχει γίνει ο
τυπ ικός ορισμός της αειφόρου ανάπτυξης.

«Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του

παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την
ικανότητα των μελλοντικών γενεών να
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.»

Ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης



Ημέρα υπερπήδησης της Γης

= η ημέρα του έτους από την οποία η κοινωνία
καταναλώνει περισσότερους πόρους από όσους η
Γη μπορεί να αναγεννήσει σε ένα έτος.

• το 1998 ήταν η 30η Σεπτεμβρίου

• το 2019 ήταν η 29η Ιουλίου
• στη Γαλλία, στις 15 Μαΐου 2019

• στη Σλοβενία, ήταν 26 Απριλίου 2020

➔ σημασία της αλλαγής στην προσέγγιση της
γραμμικής οικονομίας!

Πόροι

εξαγωγής

Μαζική

παραγωγή

Παγκόσμια

χρήση

Διαθέσιμα

απόβλητα



Συμβάλλοντας στην αναγεννητική ικανότητα της Γης

➢ Εξάντληση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων - ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΛΑΝΗΤΗΣ Β.

➢ Να μην επ ιτευχθεί το επίπεδο έλλειψης κρίσιμων πόρων.

➢ Βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των προϊόντων με τη
δημιουργία βρόχων στην αλυσίδα παραγωγής και στην αλυσίδα
κατανάλωσης.

➢ Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.

➢ Μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού, τοπ ικές δραστηριότητες, 
δραστηριότητες αποκατάστασης.

➢ Σημαντική προστιθέμενη αξία, που πραγματοποιείται από κοινωνικές
επ ιχειρήσεις που οικοδομούν υπεύθυνες κοινότητες σε όλο τον
κόσμο.



"Κοινωνικοί επ ιχειρηματίες
δεν αρκούνται μόνο στο να δίνουν ένα

ψάρι ή να διδάσκουν πώς να
ψαρεύουν. 

Δεν θα ησυχάσουν μέχρι να φέρουν
επανάσταση στην αλιευτική

βιομηχανία". 

(Bill Drayton)



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΕΕ

• Στην Ευρώπη, το 90 % των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή μετατρέπεται σε απόβλητα πριν καν το προϊόν βγει από το
εργοστάσιο,

• Το 80 % των προϊόντων πετιέται κατά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής
τους.
Πηγή: Girling (2015)

➔Η κυκλική οικονομία προτείνεται ως ένας τρόπος μείωσης της
κατανάλωσης νέων υλικών κατά 32% έως το 2030 και έως 53% έως
το 2050. 
Πηγή: McKinsey Center for Business and Environment (2015).

➔Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ενδιαφερομένων για την κυκλική
οικονομία (2019): 33 στρατηγικές κυκλικής οικονομίας που
αναπτύχθηκαν σε πόλεις, περιφέρειες και χώρες της ΕΕ από το 2014. 

Επ ιπλέον, τουλάχιστον άλλες 29 βρίσκονται υπό ανάπτυξη.



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ



Γεφύρωση της κοινωνικής
επ ιχειρηματικότητας με
την κυκλική οικονομία

α) εννοιοποιημένη επ ιχειρηματική στρατηγική·

β) καινοτομία σχεδιασμού με κοινωνικά και
περιβαλλοντικά οφέλη·

γ) συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

➔Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ένα
επιχειρηματικό μοντέλο πολύ πιο περιεκτικό, 

υπεύθυνο και ωφέλιμο για τις τοπικές
κοινότητες.

➔Αρχή της κυκλικής οικονομίας: σεβασμός
των περιβαλλοντικών ορίων.

➔ Εξασφαλίζεται το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και η αποδοτικότητα κόστους
της εταιρείας
Πηγή: Stratan (2017)



ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

➔Μια κοινωνική επιχειρηματική αποστολή,

➔ μία βάση των πρώτων θεωριών επ ιχειρηματικότητας,

➔ μία εταιρεία μπορεί ευκολότερα να εφαρμόσει προσεγγίσεις βιωσιμότητας λόγω
των προτάσεων αξίας τους,

➔πληρώνοντας ευκολότερα τις εταιρικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες στις
μέρες μας.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

- Χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής επ ιχείρησης:
▪ ηγέτες της αποστολής,
▪ συναισθηματική φόρτιση,

▪ παράγοντες αλλαγής,
▪ ηγέτες της κοινής γνώμης,
▪ δημιουργοί κοινωνικής αξίας,
▪ υψηλή υπευθυνότητα

εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μικρο- ή μακροκοινότητα.

Πηγή: Abu-Saifan (2012)

- Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας - συνέργεια καθ' όλη τη
διάρκεια της επ ιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
- Ένταξη όλων των ενδιαφερομένων μερών της συγκεκριμένης αλυσίδας αξίας.

- Εξαγωγή μεγαλύτερης αξίας από το ίδιο προϊόν σε όλες τις φάσεις του
κύκλου ζωής του.

= "THINK IN CASCADE"



«Τι είναι ο
κόσμο της κυκλικής

οικονομίας;»



ΚΟΙΝΑ ΟΦΕΛΗ

Οι κοινωνικές επ ιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις αρχές
της κυκλικής οικονομίας επωφελούνται με
διαφορετικούς τρόπους:

- εξοικονόμηση κόστους, 
- νέες μορφές εσόδων, 

- κινητήρια δύναμη της αλλαγής και της μετάβασης, 
- μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, 

- εξοικονόμηση πόρων, 

- κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

- προσέγγιση του ενδιαφέροντος των πελατών και
προσέλκυση νέων πελατών, 

- ασφάλεια πρώτων υλών, κ.λπ.

Πηγή: Stratan (2012)

➔Συνολικά κοινωνικά οφέλη,

➔διαχείριση προϊόντων,

➔επανεπενδύσεις,

➔εξοικονόμηση πόρων.



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ

- Στην περίπτωση της Αυστραλίας, όπου οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες κοινωνικής
επιχειρηματικότητας προσπαθούν να βελτιώσουν την κατανάλωση και τη
διαχείριση των αποβλήτων με π ιο κυκλική νοοτροπ ία, αντιμετωπ ίζουν δυσκολίες:

➔ Η παραδοχή της κυβέρνησης ότι η καινοτομία στις αναδυόμενες βιομηχανίες
ανακύκλωσης θα καθοδηγείται από τον επιχειρηματικό τομέα με βάση τα κίνητρα
των κερδών,

➔ μη συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων,

➔ Την έλλειψη τυποποιημένης υποστήριξης στις νομοθεσίες για τις κοινωνικές επ ιχειρήσεις,
➔ τον ανταγωνισμό με κερδοσκοπ ικές και επ ιχειρηματικές εταιρείες,
➔ κίνδυνος του μη κερδοσκοπικού καθεστώτος τους κατά την αντιμετώπ ιση της

διαχείρισης των προϊόντων, δεδομένου ότι θα πρέπει να διευκολύνουν
δραστηριότητες έντασης εργασίας και χαμηλού κέρδους.

- Συμπέρασμα: οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν τυγχάνουν αρκετής αναγνώρισης, 

ούτε υποστήριξης.

Πηγή: Lane (2018)



ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Στην περίπτωση του Ολλανδικού Υπουργείου Άμυνας (MoD) και μιας
τοπικής κοινωνικής επιχείρησης γνωστής ως Biga Groep (Biga Group) 

➔"το οικολογικό δυναμικό της κυκλικής οικονομίας για το κοινωνικό
καλό"

- Στόχος του Υπουργείου Άμυνας: παράταση του κύκλου ζωής των
στολών και των προσωπ ικών ειδών

- Καινοτομία σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα

- Biga Groep, μια κοινωνική επ ιχείρηση που απασχολεί άτομα με
επαγγελματική αναπηρία και νέους μετανάστες

➔το Υπουργείο Άμυνας εξοικονομεί 8-10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

Πηγή: (2018)





ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

- FAO: περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που
προορίζονται για ανθρώπ ινη κατανάλωση χάνεται
κατά μήκος της αλυσίδας αξίας

- Στη Γαλλία, εκτιμάται ότι το 30% των φρούτων
και λαχανικών δεν διατίθενται στο εμπόριο
(αισθητικά ελαττώματα).

➔ κλείσιμο των βρόγχων για την
καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων

➔ εστιατόριο Simone Lemon: το μενού
χρησιμοποιεί "εκτός σχήματος" φρούτα και
λαχανικά, τα οποία συνήθως παραμερίζονται, και
χρεώνονται με βάση το βάρος τους.



ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

- Υποσταθμός33

- από το 2013 ως κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων,

- χώρος εργασίας για εθελοντές και εργαζόμενους που θα
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες για τη μετάβαση σε
βιώσιμη απασχόληση,

- ένα εργαστήριο καινοτομίας, σχεδίασε και ανέπτυξε μια σειρά
προϊόντων για εμπορικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς
σκοπούς.

- Το 2019, πήρε το βραβείο Awards Australia Community Group of the

Year Award καθώς και το βραβείο Banksia Foundation Ministers Award

of the Environment.

- Ο Tony Sharp, ο ιδρυτής της εταιρείας, πήρε τον τίτλο του
Πρωταθλητή Κοινωνικής Επ ιχείρησης της Χρονιάς στο Social Traders

Conference and Green Collect και το βραβείο Κοινωνικής Επ ιχείρησης
της Χρονιάς 2019.

Πηγή: https://substation33.com.au/

https://substation33.com.au/
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΊΤΙ

A. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (1 ώρα)

Βρείτε και εξηγήστε τρία παραδείγματα καλών πρακτικών της επ ιλογής σας (εταιρείες, 
διάσημοι επ ιχειρηματίες).

B. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (1 ώρα)

Σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων, σκεφτείτε τις ευκαιρίες της πόλης σας και ετοιμάστε ένα
τοπ ικό σχέδιο για μια κυκλική επ ιχείρηση, τονίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
πτυχές της δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας έναν χάρτη επ ιπτώσεων.

C. E-EXERCISE (0,5h)

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και αναλύστε σε μία κόλλα Α4, πώς και γιατί η
μετάβαση ωφελεί την κοινωνία σε σύγκριση με το σημερινό οικονομικό σύστημα:

https://www.youtube.com/watch?v=GAyuLxWSR6k

https://www.youtube.com/watch?v=GAyuLxWSR6k


ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Η δραστηριότητα αυτή χαρτογραφεί τις σφαίρες επ ιρροής σε ένα συγκεκριμένο
περιβάλλον/κοινωνία για την υλοποίηση μιας κυκλικής/κοινωνικά υπεύθυνης
επ ιχειρηματικής ιδέας, πρωτοβουλίας, έργου ...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ
(οικογένεια, γειτονιά, 

μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, κοινωνικές
ομάδες)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΦΑΙΡΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
(χώρος εργασίας, 
πρότυπα, ενώσεις)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΙΔΕΑ
(περιγράψτε την ιδέα -

τι θα καινοτομήσετε, 
πώς και γιατί)

ΥΠΆΡΧΟΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ
(τι χρειάζεστε, πού θα
το βρείτε)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
(περιγράψτε τα βήματα
της επ ιχειρηματικής
σας δραστηριότητας)



Έργο TRAIN-CE-FOOD

Συντάκτης: Lukman (MIITR)

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επ ιτροπή, και τη Γενική
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επ ιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: 

SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και
των συντελεστών και η Επ ιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


