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Χέλξη Νηεϊβηλη Θόξν (1817 – 1862) 
Ακεξηθαλόο ζπγγξαθέαο, θηιόζνθνο θαη πξώηκνο νηθνιόγνο 

«Πήγα ζηα Γάζε γηαηί ήζεια λα δήζω….Καη ηόηε έλνηωζα 
πωο, ελώ πήγα λα πεζάλω θνληά ηνπο δελ είρα αθόκε 
δήζεη…»   



ΦΠΗΘΝΗ ΞΝΟΝΗ 

• Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηθαλά λα 
θαιχςνπλ αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ  

 
 
 

• Ρν πεξηερφκελν ηνπο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο 
αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θάζε θνξά ηνπ 
αλζξψπνπ, λα αμηνπνηεί ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
 
 
 
 

• Γάζνο – αλαλεψζηκνο Φ.Ξ. 



 
 

Xεηξηζκόο ηωλ δαζώλ θαη ηωλ δαζηθώλ εθηάζεωλ γηα ηελ παξαγωγή 
πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ πνπ εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ 

Γαζηθή Νηθνλνκία (δαζνπνλία) 

Aξρή ηεο Aεηθνξίαο Νηθνλνκηθή Αξρή 



• Νη επηθξίζεηο πεξηβαιινληνιφγσλ - νηθνιφγσλ ελαληίνλ ηεο 
δαζνπνλίαο, πξνέξρνληαη απφ ηελ κία πιεπξά απφ ηνλ 
παξαιιειηζκφ ηεο δαζνπνλίαο πξνο ηνπο άιινπο ηνκείο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε απφ ην γεγνλφο, 
φηη πνιιέο θνξέο θνηηψληαο ην πεξηβάιινλ μερλνχλ ηνλ 
άλζξσπν.  
 
 
 
 
 
 
• Αλ φκσο δελ θαηαθέξνπκε λα παξάγεη ε δαζνπνλία αγαζά θαη 

ππεξεζίεο ζε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο θαη πνηφηεηεο, 
αθνινπζεί ε ππνθαηάζηαζε ηνπο απφ κε αλαλεψζηκεο πξψηεο 

χιεο, ηα νπνία, ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο φζν θαη θαηά ηελ 
απφξξηςε ηνπο κεηά ηε ρξήζε, πνιχ ιίγν είλαη «θηιηθά» πξνο 

ην πεξηβάιινλ. 





ΠΘΝΞΝΠ ΓΑΠΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

Ζ Νηθνλνκηθή ησλ δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε, 
λα αλαδεηήζεη θαη λα ζπγθεληξψζεη ηηο θαηάιιειεο πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά πιεξνθνξίεο, λα ηηο επεμεξγαζζεί κε ηηο θαηάιιειεο 
κεζφδνπο θαη λα θαηαιήμεη ζε λέεο πιεξνθνξίεο πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά θαηάιιειεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.  
 
 
 
 
 
 
 

Κηα δεκνθξαηηθή ή θαη αηνκηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
πξέπεη λα είλαη επαξθψο πιεξνθνξεκέλε γηα ηηο ελαιιαθηηθέο 

πνιηηηθέο ρξήζεηο ησλ πφξσλ θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο 
θάζε κίαο απ' απηέο. 



Νιηθή νηθνλνκηθή αμία (Total value) = αμία ρξήζεο + αμία κε ρξήζεο 
 
 

 = 
 

 άκεζε αμία ρξήζεο+ έκκεζε αμία ρξήζεο + αμία επηινγήο  + αμία 

θιεξνδνηήκαηνο + αμία χπαξμεο 
 

 



Αμία ρξήζεο (use value) ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ θαιείηαη ε νηθνλνκηθή αμία, 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ αγαζνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 
πιεξσκή εηζηηεξίνπ γηα ηελ επίζθεςε ελφο πάξθνπ, νη απνιαβέο απφ ηελ αιηεία, ηε 
δαζνθνκία, θ.ιπ.  
 
•Direct use value 
 

Ν πξνζδηνξηζκφο κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αμίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ (Pearce & Turner, 1990; Turner 
et al., 1994; Coller & Harrison, 1995). Γχν βαζηθά ζεκεία ζπληεινχλ πξνο απηφ:  
 
(α) νξηζκέλα άηνκα ή λνηθνθπξηά ρξεζηκνπνηνχλ έλα πεξηβαιινληηθφ αγαζφ, ρσξίο 

λα θαηαβάινπλ ρξεκαηηθφ αληίηηκν (π.ρ. επηζθέπηνληαη ειεχζεξνπο ρψξνπο 
αλαςπρήο) θαη  

 
(β) νξηζκέλα άηνκα ή λνηθνθπξηά κπνξεί λα αληινχλ επραξίζηεζε ή λα 

απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο απφ θάπνην αγαζφ, ρσξίο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα, 
φπσο ζπκβαίλεη κε ηα ζεκαληηθά νηθνζπζηήκαηα, π.ρ. δέζκεπζε CO2 ζην δάζνο 

ηνπ Ακαδνλίνπ.  
 

•Indirect use value 
 



Αμία κε-ρξήζεο (non-use value) ελόο πεξηβαιινληηθνύ αγαζνύ θαιείηαη ην 

νηθνλνκηθό κέγεζνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο αμηώλ 

(Coller & Harrison, 1995):  

 

 

Αμία επηινγήο (Option Value): Εθθξάδεη ηελ πξνζπκία ηνπ αηόκνπ λα 

δηαζέζεη έλα ρξεκαηηθό πνζό γηα λα δηαηεξήζεη έλα πεξηβαιινληηθό αγαζό, 

γηα ην ελδερόκελν κηαο κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ.  

 

 

Αμία θιεξνδνηήκαηνο (Bequest value): Εθθξάδεη ηελ πξνζπκία ηνπ αηόκνπ 

λα θαηαβάιεη έλα ρξεκαηηθό πνζό, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη έλα αγαζό 

πξνο όθεινο ηωλ κειινληηθώλ γελεώλ. 

 

 

Αμία ύπαξμεο (Existence value): Εθθξάδεη ην πνζό, πνπ πξνηίζεηαη λα 

θαηαβάιεη θάπνηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη απιώο έλα 

πεξηβαιινληηθό αγαζό, ρωξίο λα πξνζβιέπεη ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ.  
 



Ξαγθφζκηα 
Θαηαλνκή Γαζψλ 
(Ξεγή: Global 
Forest Assessment 
2010) 

Κεηαβνιή Γαζηθψλ Δθηάζεσλ  

(Ξεγή: Global Forest Assessment 2010) 
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Ξαγθφζκην Μπιαπφζεκα (Ξεγή: Global Forest Assessment 2010) 
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Απφζεκα Βηνκάδαο (Ξεγή: Global Forest Assessment 2010) 
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Απφζεκα Άλζξαθα (Ξεγή: Global Forest Assessment 2010) 
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Κέζνο φξνο πξνζφδσλ US$4,60/ha 

Κέζνο φξνο δαπαλψλ US$ 7,31/ha  

Ηζνδχγην πξνζφδσλ – δαπαλψλ δηαρείξηζεο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ 
(Ξεγή: Global Forest Assessment 2010) 
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Βάζεη ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ Διιάδα, ν νηθνλνκηθφο 
πνιιαπιαζηαζηήο ηεο επίπησζεο ηεο παξαγφκελεο μπιείαο ζην 
δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη 4,65 
 

Γειαδή €1 παξαγφκελνπ μχινπ απφ ηνλ παξαγσγφ απνθηά πξνζηηζέκελε 
αμία €4,65 απφ ηε βηνκεραλία κεηαπνίεζεο μχινπ (Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο 

2011).  
 
Ζ ηηκή ηνπ πνιιαπιαζηαζηή βξίζθεηαη κεηαμχ 3 θαη 6,5 γηα ηε Λέα 
Εειαλδία (Griffiths, 2002, Thorpe, 1998),  (2,68) πνπ έρεη βξεζεί γηα ην 
Ζλ. Βαζίιεην (Forestry Commision, 2000) θαη 4,89 γηα ηα δάζε ηεο 
Θαιηθφξληαο (California Economic Strategy Panel, 2002). 

Αμία Μπισδψλ θαη Κε Μπισδψλ πξντφλησλ (Ξεγή: Global Forest Assessment 2010) 

Ζ παγθφζκηα άμία παξαγσγήο ηεο βηνκεραλίαο επίπισλ ππνινγίδεηαη ζηα $376 δηζ. ην 
2009 θαη ην εκπφξην ζηα $92 δηζ. 
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Απαζρνινύκελνη ζηε κεηαπνίεζε - 
εκπνξία ηνπ μύινπ θαη ινηπώλ 

πξνϊόληωλ  

Απαζρνινχκελνη ζηε Γαζνπνλία (Ξεγή: Global Forest Assessment 2010)  
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ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΞΟΩΡΝΓΔΛΩΛ ΓΑΠΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΑΞΝ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΠΖ ΔΡΝΠ 2011 

ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΞΟΩΡΝΓΔΛΩΛ ΓΑΠΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΑΞΝ ΚΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΠΖ ΔΡΝΠ 2011 

(Ξεγή: Απνινγηζκφο Γαζψλ 2011 ΞΔΘΑ) 
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Έζνδα Γαζηθήο πεξεζίαο 2010 
(Ξεγή: Απνινγηζκφο Γαζψλ 2011 

ΞΔΘΑ) 

Πχλνιν εξγαδνκέλσλ: 3.861 

ινηφκνη κέιε δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ: 9.501 

 
Ξεξίπνπ 15.000 επηρεηξήζεηο μχινπ επίπινπ κε 5 

εξγαδφκελνπο:75.000 
            

Πεξίπνπ 90.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο + ζήξα, κε μπιώδε 

πξνϊόληα, ηνπξηζκόο θ.ι.π. 

Αμία πσιήζεσλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο μχινπ θαη θαηαζθεπήο πξντφλησλ απφ μχιν :177.665.848€ 
 

Αμία πσιήζεσλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαζθεπήο επίπισλ: 246.776.039€ 
(Πεγή: ΔΛ.ΣΤΑΤ. 2010)  
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θξίζε… 



ΔΛΑΠ ΑΗΩΛΑΠ ΘΟΗΠΔΩΛ 

Κία κεγάιε θξίζε 
/ 10 ρξφληα 

 

 

Απφ ην 1970 έσο 
ζήκεξα 
εθδειψζεθαλ 
πεξίπνπ 130 
ζπζηεκαηηθέο 
θξίζεηο ζηνλ 
αλαπηπζζφκελν 
θπξίσο θφζκν. 



• Πελάξην Κε Γξάζεο: ΑΔΠ -2%/έηνο ην 2050 θαη  -6% ην 
2100. Σπλνιηθό ζωξεπηηθό θόζηνο γηα ηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία, έωο ην 2100, εθθξαζκέλν ωο κείωζε ηνπ ΑΔΠ, 
αλέξρεηαη ζηα €701 δηζεθ. (ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2008).  

 

• Πελάξην Κεηξηαζκνχ: Ζ Διιάδα κεηψλεη ζπλερψο θαη 
δξαζηηθά ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζην 
πιαίζην αληίζηνηρεο παγθφζκηαο πξνζπάζεηαο. Τν 
ζπλνιηθό ζωξεπηηθό θόζηνο έωο ην 2100, εθθξαζκέλν ωο 
απώιεηα ΑΔΠ, πξνθύπηεη ίζν κε €436 δηζεθ. (ζηαζεξέο ηηκέο 
ηνπ 2008).  

 

• Πελάξην Ξξνζαξκνγήο: Σ’ απηήλ ηελ πεξίπηωζε, ην ΑΔΠ 
ηεο Διιάδνο ζα παξνπζηάζεη κείωζε θαηά 2,3% θαη 3,7% 
ηα έηε 2050 θαη 2100, αληίζηνηρα, θαη ην θόζηνο 
πξνζαξκνγήο εθηηκάηαη ίζν κε €67 δηζεθαηνκκύξηα.  

 

• Ωζηόζν, ην ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 
βάζεη ηνπ Σελαξίνπ Πξνζαξκνγήο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ 
θόζηνπο πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηελ νηθνλνκία ηα κέηξα 
πξνζαξκνγήο θαη ηνπ θόζηνπο πνπ νθείιεηαη ζηηο 
(πεξηνξηζκέλεο) δεκίεο εμαηηίαο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

• Σπλνιηθό θόζηνο ηνπ Σελαξίνπ Πξνζαξκνγήο εθηηκήζεθε 
ίζν κε €577 δηζεθ. (ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2008), ζωξεπηηθά 
κέρξη ην 2100. 

 

ΦΡΩΣΔΗΑ + ΘΝΗΛΩΛΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ 



ΘΝΠΡΝΠ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΠΡΑ ΓΑΠΗΘΑ ΝΗΘΝΠΠΡΖΚΑΡΑ 
(Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 2011) 
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Γαζνπνλία……Γχν θξίζεηο ζε κία… 

• Θξίζε ζην Γαζηθφ ηνκέα απφ ην 2000 (Nilson 2009).  
 

• Κεησκέλε θαηαλάισζε δαζηθψλ πξντφλησλ, επίδξαζε ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο, ρακειή παξαγσγηθφηεηα, κεγάιε δπλακηθφηεηα, έιιεηςε 

μχινπ, αληαγσληζκφο γηα ηεο ρξήζεηο γεο κε γεσξγία, γηα ηηο πξψηεο χιεο κε 
ηελ ελέξγεηα, πνιηηηθέο γηα ην θιίκα θ.ι.π.  

 

•Ξνιηηηθέο αχμεζαλ ηε δήηεζε ζε ΑΞΔ κε απνηέιεζκα 
έληνλν αληαγσληζκφ γηα πξψηε χιε ζε μχιν κε αχμεζε 
θφζηνπο παξαγσγήο. Νη κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο 
πιήξσζαλ ην 2010 έσο θαη +17% πςειφηξεο ηηκέο γηα 
πξψηεο χιεο ζε ζρέζε κε ην 2007 (FAO 2010) 
 
 

•Ν δαζηθφο ηνκέαο δελ αληηκεηψπηζε απηά ηα δεηήκαηα 
θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε 



• Δπηβξάδπλζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζε πξντφληα μχινπ – θιείζηκν 
επηρεηξήζεσλ.  

 

• Ζ θαηαλάισζε πξντφλησλ μχινπ θαη ράξηνπ παξνπζίαζε πηψζε -12% ην 2009 ζε 
ζρέζε κε ην 2008 (FAO 2010) 

 

• Απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο – Πηελ Διιάδα πεξίπνπ νη κηζέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θιείζεη 

 

• Ξηψζε ηεο θαηαλάισζεο μπινπιαθψλ θαηά 10.7% ην 2009 θπξίσο ιφγσ κείσζεο 
νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (FAO 2010) 

 

• Ξαξάλνκε πινηνκία 

 

• Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη αθξηβφηεξα θεθάιαηα επελδχζεσλ. Κείσζε επελδχζεσλ  

 

• Έληνλε δηαθχκαλζε ηηκψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά πξντφλησλ μχινπ, ειιείςεηο. Νη 
κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ζηηο ΖΞΑ, Θίλα, Ηλδία, Θαλαδά θαη αιινχ αληηκεησπίδνπλ ήδε 
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ρξεψλ (Nilson 2009).   

 

• Νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζα παίμνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν. Θα ζπλερίζεη ε πηψζε 
ηνπ δνιαξίνπ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ 
επηρεηξήζεσλ ηνπ Γαζηθνχ Ρνκέα.  

 

• Ξεξαηηέξσ απνδπλάκσζε ηεο Γαζηθήο πεξεζίαο ζε πξνζσπηθφ, κέζα θαη πινπνίεζε 
έξγσλ ζηα Γάζε – Αχμεζε γξαθεηνθξαηίαο 

 



• ηνζέηεζε πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ιαζξνυινηνκίαο  - πηζηνπνίεζε 
πξντφλησλ 
 
 

• Αχμεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε «πξάζηλα» παθέηα. Ήδε νη G7 έρνπλ 
δηαζέζεη $80 δηζ. ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ έξεπλα 
θαη αλάπηπμε βηνδηαζπψκελσλ πξντφλησλ θαη ελέξγεηα απφ βηνκάδα. 
Πεκαληηθφο ν ξφινο ηεο Γαζνπνλίαο.  
 
 

• Αλαδηάξζξσζε αγνξψλ πξντφλησλ μχινπ – θάπνηεο ζα 
εμαθαληζηνχλ  - λέεο ζα εκθαληζηνχλ  
 
 

• Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 



ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ  
ΛΔΝ ΞΑΟΑΓΩΓΗΘΝ ΚΝΛΡΔΙΝ 



Θαηλνηνκία = κεηαηξνπή ηδέαο ζε εκπνξεχζηκν πξντφλ 
 

Λέεο αγνξέο 
 

«Καηλνηνκία είλαη ε πξάμε πνπ 
πξνηθίδεη ηνπο πόξνπο κε κία 
ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο πινύηνπ. 
Άξα ε θαηλνηνκία δεκηνπξγεί 
νηθνλνκηθνύο πόξνπο»  
 
 
 
 
 
 
«Οηηδήπνηε αιιάδεη ην δπλακηθό 
παξαγωγήο πινύηνπ θάπνηνπ ήδε 
ππάξρνληνο νηθνλνκηθνύ πόξνπ 
απνηειεί θαηλνηνκία» Drucker 
(1985).  
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• Ρερλνινγηθή θαηλνηνκία                  
• Κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία  
• Νξηαθή 
• Οηδηθή 
 
 

Γλψζε + Ρερλνινγία + Ηθαλφηεηεο = Γεκηνπξγία Αμίαο (Value 
Creation) 

 
Κξίζηκνο παξάγνληαο ελίζρπζεο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη θνηλωληθήο επεκεξίαο 

 

•Αλνηθηή 
•Θιεηζηή 
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ΠΠΡΖΚΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 

Δζληθφ 

Ξεξηθεξεηαθφ 

Θιαδηθφ 
 
Ρερλνινγηθφ 



Cutting the deficit by quitting our investments in innovation and 
education is like lightening an overloaded airplane by removing 
its engine. It may make you feel like you’re flying high at first, but 
it won’t take long before you feel the impact . 
 
Barack Obama 



 

Νηθνινγηθή Θαηλνηνκία: Θάζε κνξθή θαηλνηνκίαο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηε 
ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνλ θίλδπλν επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο – δηαδηθαζίαο 
(www.eco-innovation.eu)  
 
 

Ξεξηβαιινληηθή πξνζηαζία – αεηθνξία – κείσζε θφζηνπο – ελίζρπζε 
αληαγσληζηηθφηεηαο – θνηλσληθή επεκεξία – αλάπηπμε  

 
 

Ξεξηιακβάλεη επξχηεξεο θνηλσληθέο ζπκθσλίεο πξνσζψληαο ζεζκηθέο 
αιιαγέο ζηα ππάξρνληα θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά 
ζπζηήκαηα 
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Ν ξππαίλσλ 
θνζηίδεη! 
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5 + 1 ιφγνη… 
• Ζ πηψζε ηεο δήηεζεο νδεγεί ζε εμνξζνινγηζκφ 

ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο 
– απνδνηηθφηεηα ρξήζεο πφξσλ 
 

• Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη εθαξκνδφκελεο 
πνιηηηθέο κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο 
παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη εκπνξίαο 
ελέξγεηαο απφ ην μχιν  
 

• Ζ  παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ησλ 
δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ε δπλακηθή είζνδνο 
λέσλ «παηθηψλ» (Θίλα – Ηλδία – Βξαδηιία) - 
δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ.  
 

• Ν δηεζλήο έιεγρνο γηα πάηαμε ιαξζξνυινηνκίαο 
– αεηθνξηθή δηαρείξηζε 
 

• Ζ κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ μπιείαο 

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε δηαζχλδεζε Έξεπλαο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο  



ΞΙΑΗΠΗΝ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 
ΠΡΖ ΓΑΠΝΞΝΛΗΑ 

ΕΠΙΘΤΜΗΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

Σν πιαίζην θαηλνηνκίαο εληζρύεη ηελ 

ηθαλόηεηα ηεο Δαζνπνλίαο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο κεηαβαιιόκελεο 

ζπλζήθεο 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Θεζκνί θαη θνηλωλία 

Θεζμικοί μητανιζμοί ενθαρρύνοσν 

ηοσς οργανιζμούς καινοηομίας ζε 

ζσνεργαζία 

Αληαγωληζηηθόηεηα 

Η καινοηομία ενιζτύει ηην 

ανηαγωνιζηικόηηηα και εκκινεί ηη 

διαθοροποίηζη ηης δαζοπονίας 

Αεηθνξία 

Η καινοηομία ενιζτύει ηην αειθορία 

ζηις μεηαβαλλόμενες οικονομικές 

και περιβαλλονηικές ζσνθήκες 



  

. 

. . . 
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Ζ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία ζηε Γαζνπνλία 



…επεθηείλνληαο ηα φξηα! 



Ζ Γαζνπνλία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ «πξάζηλε νηθνλνκία» - πεξηβάιινλ – 
θνηλσλία – νηθνλνκία 
 
Μεθάζαξεο πνιηηηθέο πνπ ζπκβάινπλ ζε κηα πξάζηλε νηθνλνκία - Πηνρεπκέλεο 
πνιηηηθέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 10 εθαη. ζέζεηο εξγαζίαο ζην Γαζηθφ ηνκέα 
παγθνζκίσο (FAO 2010) 
 
Ξξνψζεζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο απνζήθεο άλζξαθα θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ 
πξνζηαζία απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή - Πεκαληηθφο παξάγνληαο ρξεκαηνδφηεζεο. 
 
Δπαξθήο θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνλ πνιπιεηηνπξγηθφ ηνπο 
ξφιν. Ππλεξγαζία ηδησηηθνχ – δεκφζηνπ ηνκέα ζηε ρξεκαηνδφηεζε (ΚΘΝ, venture 
capital, seed capital, crowdfunding, ζηνρεπκέλε αμηνπνίεζε εζληθψλ θαη 
Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ)  
 
Γεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (debt for nature swap, αγνξά 
άλζξαθα, Payments for Ecosystem Services)  
 
Νη παιηνί θαλφλεο έρνπλ αιιάμεη. Απαηηείηαη πξαγκαηηθή αιιαγή ζην «ηη» «πνηνο» 
θαη «πσο» - Αλαδηνξγάλσζε ηεο βηνκεραλίαο μχινπ κε απνδνηηθή ρξήζε πφξσλ, 
ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, πξνζηηζέκελε αμία. Ζ θξίζε ζα ηειεηψζεη θαη ηφηε κφλν φζνη 
έρνπλ αλαδηνξγαλσζεί ζα παξακείλνπλ ζην παηρλίδη. 
  
 



Ξξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο παξαγσγή ελέξγεηαο – φρη ζε βάξνο ηεο βηνκεραλίαο 
μχινπ. Γηαθχιαμε απφ ηηο εηαηξίεο θαπζίκσλ. 
 
 
Γηεπηζηεκνληθφηεηα κε ρεκεία, λαλνηερλνινγία 
 
 
Αεηθφξνο δφκεζε 
 
 
Ξξνψζεζε ηεο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ μχινπ 
 
 
Ζ βηνκεραλία θαη νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ηνικήζνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο γηα 
ηελ παξαγσγή πξντφλησλ κε πξνζηηζέκελε αμία θαη ηαπηφρξνλε αεηθνξηθή δηαρείξηζε  
 
 
ινπνίεζε αληηζηαζκηζηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ/επελδχζεσλ, δει. 
πξνγξάκκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ζα πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη 
απφ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο βειηίσζεο. Ξξνυπφζεζε απνηειεί ε θαηαγξαθή φισλ 
ησλ πιενλεθηεκάησλ (assets) θαη ε αλάπηπμε ηερληθψλ δηαρείξηζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ 
(assets management)  
 
 
Κεηαθνξά σθειεηψλ (benefits transfer) - Ζ πξνζπκία πιεξσκήο (WTP) ζα πξέπεη λα 
«κεηαθξαζηεί» ζε πνιηηηθέο πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο θαη λα επηιεγεί ε 
βέιηηζηε πνιηηηθή.  
 



• Σπλεξγαζία Φνξέωλ, Παλ/κίωλ, Δξεπλεηηθώλ Κέληξωλ, ΜΚΟ, Δπαγγεικαηηθώλ Δλώζεωλ, 
Δπηρεηξήζεωλ, Χξεκαηνπηζηωηηθώλ Οξγαληζκώλ θ.ι.π.  
 

• Cluster ζηε Γαζνπνλία – όξακα – θηλεηνπνίεζε – εκπηζηνζύλε – εηαηξηθόηεηα – δξάζε 
 

• Καζνξηζκόο ζεκαηηθώλ πεδίωλ εζληθήο εκβέιεηαο πνπ απαηηνύλ αληηκεηώπηζε ζε ηνπηθό 
επίπεδν (think big – act small)  
 

• Γεκηνπξγία ηακείνπ ρξεκαηνδόηεζεο απνθιεηζηηθά ηεο θαηλνηόκνπ επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
 

• Έληαμε επελδύζεωλ ζηε Γαζηθή Παξαγωγή ζηνλ επελδπηηθό λόκν 
 

• Απζηεξνπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ θξηηεξίωλ επηρνξήγεζεο επελδύζεωλ 
     
• Καζνξηζκόο πξνηεξαηνηήηωλ όπνπ ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ε έξεπλα 

 
• Καηαλόεζε θαη ζέζπηζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ επηκέξνπο κειώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο ζηε Γαζνπνλία  
 

• Δθπαίδεπζε θαη κεηαθνξά ηερλνγλωζίαο. Σεκαληηθόο ν ξόινο ηεο Γαζνινγηθήο Σρνιήο θαη 
ηωλ ΤΔΙ Γαζνπνλίαο  
 

• Καηάξηηζε θαη επαλαθαηάξηηζε εξγαδνκέλωλ ζηε Γαζνπνλία θαη Βηνκεραλία μύινπ  
 

• Δλίζρπζε επελδύζεωλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε R&D – αμηνπνίεζε εξεπλεηηθώλ 
πξνγξακκάηωλ   



Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 

Γξ. Κάξηνο Ρξίγθαο 
 

Ph.D. Γαζηθήο Οηθνλνκηθήο & Καηλνηνκίαο 
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