
 

 

Χαιρετισµός της κ. Sonia Ruiz, ∆ιευθύντριας Εξεύρεσης Πόρων και Επικοινωνίας της 
Greenpeace, για την «επίσηµη πρώτη» του νέου φορέα του ΣΕΒ για την Βιώσιµη Ανάπτυξη 

 
Σύµφωνα µε µια ισχυρή άποψη, η οικονοµική ανάπτυξη και η σηµερινή ευηµερία στηρίχθηκαν 
σε µεγάλο βαθµό στην εξάντληση φυσικών πόρων, την υποβάθµιση ή την καταστροφή 
οικοσυστηµάτων και ειδών, µε την ταυτόχρονη εκµετάλλευση (συχνά σε βαθµό εξάντλησης) 
του ανθρώπινου δυναµικού. Ρόλο «ασφαλιστικής δικλείδας» για την επιτυχία των παραπάνω 
έπαιξε η καλλιέργεια και ανάπτυξη της υπερκατανάλωσης. Για να ικανοποιήσουµε λοιπόν τις 
ανάγκες µας, µε τις σηµερινές τάσεις, χρειαζόµαστε ... 2 πλανήτες. Αν µάλιστα αναλογιστούµε 
και την επιθυµία των συµπολιτών µας από την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία κλπ να αποκτήσουν 
το δικό µας επίπεδο ζωής, χρειαζόµαστε πολύ περισσότερους πλανήτες. Και δυστυχώς δεν τους 
έχουµε. 
 
Ήδη, το 1992, στη ∆ιάσκεψη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, υιοθετήσαµε (ως 
παγκόσµια κοινότητα) τον όρο «βιώσιµη ανάπτυξη» και συµφωνήσαµε  στην ανάγκη 
ενσωµάτωσης της κοινωνικής ευηµερίας και της περιβαλλοντικής προστασίας στην οικονοµική 
ανάπτυξη, για να εξασφαλίσουµε ένα πιο δίκαιο και ισορροπηµένο αποτέλεσµα. Από τότε έχουν 
περάσει κοντά 16 χρόνια κι ακόµα αναζητάµε τρόπο για να το πετύχουµε. Σήµερα, η ανάπτυξη 
µετριέται σχεδόν αποκλειστικά µε οικονοµικούς δείκτες, όµως κάποιοι περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί δείκτες άρχισαν να κάνουν σιγά-σιγά την εµφάνισή τους. 
 
Την εποχή που κορυφώνεται το διεθνές ενδιαφέρον για τη µεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιµετώπισε ο σύγχρονος άνθρωπος, αυτή των κλιµατικών αλλαγών, το θέµα της βιώσιµης 
ανάπτυξης αναδεικνύεται σε κοµβικής σηµασίας για κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όταν 
µάλιστα, µε βάση τις πιο πρόσφατες και έγκυρες επιστηµονικές εκθέσεις, γνωρίζουµε ότι η 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών απαιτεί µείωση των εκποµπών των 
αερίων του θερµοκηπίου τουλάχιστον κατά 50% µέχρι το 2050, ποσοστό που φτάνει το 80% 
για τις αναπτυγµένες χώρες (µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) καταλαβαίνουµε ότι η βιώσιµη 
ανάπτυξη απαιτεί συγκεκριµένα µέτρα, που συνοδεύονται από ποσοτικούς στόχους, σχέδια 
δράσης, χρονοδιαγράµµατα και όλα τα απαραίτητα για την επίτευξή τους. Η έκθεση 
«Ενεργειακή Επανάσταση» της  Greenpeace είναι ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
Ταυτόχρονα την εποχή που βιώνουµε µια από τις µεγαλύτερες οικονοµικές και κοινωνικές 
κρίσεις όλων των εποχών η ανάγκη δηµιουργίας σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των 
επιχειρήσεων, των καταναλωτών και άλλων stakeholders είναι µεγαλύτερη παρά ποτέ. Είναι 
απαραίτητος ο επαναπροσδιορισµός του όρου της προόδου ώστε το καινούργιο µοντέλο 
ανάπτυξης να µην περιλαµβάνει πρακτικές που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανεύθυνες. 
 
Οι επιχειρήσεις που θα κατανοήσουν αυτή την ανάγκη είναι και αυτές που τελικά θα κερδίσουν. 
Ο δρόµος δεν θα είναι εύκολος. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς την ανάγκη 
ριζικών αλλαγών και αναθεωρήσεων µέσα στις επόµενες δεκαετίες, κυρίως λόγω των 
κλιµατικών αλλαγών. Οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αρνούνται αυτή την 
πραγµατικότητα µπορεί να έχουν την τύχη των δεινοσαύρων σε ένα κόσµο που αλλάζει πιο 
γρήγορα από την ικανότητα προσαρµογής τους. 
 
Εύχοµαι η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη να είναι το πρώτο µεγάλο βήµα προς 
την σωστή κατεύθυνση.  
 


