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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με αφορµή τον κοινωνικό διάλογο που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια περί 

του κοινωνικού προσώπου των επιχειρήσεων και µέσα από µια εκτενή βιβλιογραφική 

επισκόπηση, θα επιχειρήσουµε µια παρουσίαση των συστατικών που συνθέτουν την 

έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Θα µας απασχολήσει η σταδιακή 

µεταβολή της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων µέσα στο χρόνο και ο τρόπος µε τον 

οποίο τοποθετήθηκε η κοινωνική ευαισθησία στο επίκεντρο των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών. Εξετάζοντας την εφαρµογή των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

στις σύγχρονες επιχειρήσεις, θα καταγράψουµε τους λόγους που τις οδηγούν να 

εντάξουν στη λειτουργία τους κοινωνικά πρότυπα, καθώς και τα δυνητικά προβλήµατα 

και οφέλη που προκύπτουν για αυτές από την εφαρµογή κοινωνικά υπεύθυνων 

πρακτικών. Στην προσπάθειά µας να αποφύγουµε µια µονολογική προσέγγιση και να 

παρουσιάσουµε το σύνολο των προοπτικών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα 

αναφερθούµε στον κοινωνικό και οικονοµικό αντίλογο που έχει αναπτυχθεί απέναντί 

της. Θα µελετήσουµε επίσης τους τοµείς στους οποίους µπορεί να δράσει µια εταιρία 

στα πλαίσια της κοινωνικής της εγρήγορσης, αποκαλύπτοντας µε αυτό τον τρόπο το 

ευρύ φάσµα δραστηριότητας που µπορεί να αναλάβει ο επιχειρηµατικός κόσµος. Για 

την πρακτική µεταφορά των ευρηµάτων µας, θα µελετήσουµε την περίπτωση της 

µεγαλύτερης ίσως πετρελαϊκής εταιρίας του κόσµου (Shell), η οποία, 

περιλαµβάνοντας µεγάλο ιστορικό κοινωνικών επενδύσεων, θα βοηθήσει τον 

αναγνώστη να εµβαθύνει στη θεωρητική προσέγγιση που προηγείται και να αποκτήσει 

µια πληρέστερη εικόνα του εξεταζόµενου θέµατος. 
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1.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

1.1. Από την Κοινωνία Πολιτών στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Η σύγχρονη παγκόσµια επιχειρηµατική πραγµατικότητα και ο συνεχώς 

αυξανόµενος και σκληρός ανταγωνισµός που την χαρακτηρίζει, έχει καταστήσει 

ιδιαιτέρως αυστηρά κριτήρια επιβίωσης και κερδοφορίας των εταιριών. Ο συνδυασµός 

ποιότητας, καινοτοµίας και τιµής δεν αποτελούν πλέον µοναδικά κριτήρια στην 

αγοραστική απόφαση των καταναλωτών. Οι δράσεις και η συµπεριφορά των εταιριών 

ως προς την απασχόληση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής µέσα στην κοινωνία 

την οποία επιχειρούν, αποτελούν αντικείµενο έντονου ενδιαφέροντος του κοινωνικού 

συνόλου. Φαινόµενα όπως η µόλυνση του περιβάλλοντος, η ανεργία, η φτώχεια και οι 

άθλιες συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων στις τριτοκοσµικές χώρες, η χαλάρωση 

των ηθικών αξιών, θεωρούνται πλήρως ή µερικώς προϊόντα της αποκλειστικά 

κερδοσκοπικής λειτουργίας των επιχειρήσεων ανά τον κόσµο. Υπολογίζεται 

χαρακτηριστικά, ότι το συνολικό κοινωνικό κόστος που προκύπτει από την ανεύθυνη 

συµπεριφορά των αµερικάνικων εταιριών, ανερχόταν κάποια στιγµή σε δύο 

τρισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο (Estes 1996). Οι πιέσεις για µεταφορά της έννοιας 

της κοινωνίας στο επίκεντρο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων γίνονται ολοένα 

και µεγαλύτερες. Οι εταιρίες καλούνται να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνες 

αντιµετωπίζοντας µια µεγάλη πρόκληση: να ανατρέψουν µια κατάσταση γενικότερης 

κοινωνικής, πολιτικής και οικολογικής απαξίωσης, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο 

τους µέσα στην κοινωνία, πετυχαίνοντας τη βέλτιστη ισορροπία ανάµεσα στην 

οικονοµική τους ανάπτυξη και την κοινωνική και περιβαλλοντική ευηµερία.  

Για το θέµα τοποθετήθηκε η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη, µέσω της προέδρου της Bro H. Brundtland (1987) διατυπώνοντας την 

άποψη ότι «η επιχειρηµατική κοινότητα έχει την υποχρέωση και την ικανότητα να 

αναλάβει ηγετικό ρόλο και να µετατρέψει τις απειλές για το µέλλον µας σε ευκαιρίες για 
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βιώσιµη ανάπτυξη
1
. Η δε πρόκληση για τις εταιρίες συνίσταται στη σωστή και έγκαιρη 

ανταπόκρισή τους στην νέα πολιτική, οικονοµική και οικολογική πραγµατικότητα»
2
.   

Η ενδυνάµωση της έννοιας της κοινωνίας πολιτών τα τελευταία χρόνια, οδηγεί 

δυναµικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν και η έννοια αυτή στερείται ακρίβειας, ένας 

εκ των ορισµών που έχει επικρατήσει, είναι αυτός που έχει δοθεί από τους Anheier και 

Carlson (2001), σύµφωνα µε τους οποίους κοινωνία πολιτών είναι η σφαίρα των 

θεσµών, των οργανώσεων και των ατόµων που τοποθετούνται µεταξύ της οικογένειας, 

του κράτους και της αγοράς, όπου οι άνθρωποι συνεταιρίζονται εθελοντικά µε σκοπό 

να προάγουν τα κοινά τους ενδιαφέροντα (Παναγιωτίδου 2002). Οι οργανώσεις της 

κοινωνίας πολιτών λειτουργούν σε ένα θεσµικό πλαίσιο, δεν αποσκοπούν στην 

απόκτηση κερδών και βασίζονται στην εθελοντική συµµετοχή. Στο γενικότερο πλαίσιο 

δράσης τους, οι φορείς της κοινωνίας πολιτών επιζητούν, µεταξύ άλλων, την πολιτική 

διαφάνεια, την περιβαλλοντική προστασία, την παγκόσµια ειρήνη, την ανάδειξη των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τον περιορισµό του κοινωνικού και φυλετικού ρατσισµού 

ενώ οργανώνονται για να επηρεάσουν και να καθοδηγήσουν τους δηµόσιους και 

ιδιωτικούς θεσµούς και οργανισµούς που εµπλέκονται και διαµορφώνουν αυτές τις 

αξίες. Υπό αυτό το πρίσµα, είναι σαφής η σύνδεση της έννοιας της κοινωνίας πολιτών 

και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (non governmental organizations)
3
, οι οποίες 

είτε παρέχοντας άµεσες υπηρεσίες, είτε ασκώντας έµµεσες πιέσεις προς ανώτερα 

στρώµατα, είναι σε θέση να καλύψουν τα όποια κενά αφήνονται από τους αρµόδιους 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

Καθώς όµως οι εν λόγω Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οργάνωναν τη 

δράση τους και επέκτειναν το φάσµα της επιρροής τους σε όλο και περισσότερα 

κοινωνικά δρώµενα, προσάρµοζαν τις τακτικές τους ανάλογα µε το πρόβληµα το 

οποίο ήθελαν να αµβλύνουν και το φορέα τον οποίο ήθελαν να επηρεάσουν. Όσον 

                                                 
1
 Ως βιώσιµη ανάπτυξη ορίστηκε από την Επιτροπή «η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας 

γενιάς χωρίς να υποθηκεύει τη δυνατότητα των επόµενων γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». 

2
 Brundtland, H.B. (1987). Brundtland Report, [online], στην ιστοσελίδα 

http://www.are.admin.ch/are/en/nachhaltig/international_uno/unterseite02330/ (διαθέσιµο στις 12 

Φεβρουαρίου 2007). 

3
 Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ορίζονται ως µη κερδοσκοπικές οµάδες που συνδυάζουν την 

κινητοποίηση των µέσων, την παροχή πληροφοριών και τον ακτιβισµό για να πετύχουν αλλαγές σε 

συγκεκριµένους τοµείς (Spar and LaMure 2003: 79). Αποτελούν οργανώσεις ανεξάρτητες από το 

κράτος και τον ιδιωτικό τοµέα και έχουν τη δικιά τους δοµική ταυτότητα που δεν αποσκοπεί στο κέρδος 

των συµµετεχόντων (Phillips 2002).  
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αφορά τον επιχειρηµατικό τοµέα, πέρα από γενικές καταγγελίες γύρω από ζητήµατα 

που προκύπτουν αποκλειστικά ή εν µέρει από τις διαδικασίες των επιχειρήσεων, οι 

ΜΚΟ άρχισαν µε τον καιρό να συνεργάζονται µαζί τους για την προαγωγή του κοινού 

συµφέροντος, θεµελιώνοντας την ιδέα της κοινωνικής ευθύνης στις πρακτικές τους. 

Μια ιδιαίτερα εύστοχη και ενδεικτική διατύπωση αυτής της φιλοσοφίας αποτελεί η 

δήλωση του Dr. Robin Pellow, διευθυντή της WWF Αγγλίας: «Την ίδια ώρα που οι 

επιχειρήσεις αποτελούν τη µεγαλύτερη µεµονωµένη απειλή για το φυσικό κόσµο, 

µπορούν επίσης να αποτελέσουν το µεγαλύτερο σύµµαχό µας στην αποστολή µας να τον 

προστατεύσουµε».
4
 Παράλληλα, οι εταιρίες θέλοντας να αποφύγουν την αρνητική 

προπαγάνδα των ΜΚΟ, άνοιξαν τις πόρτες τους για διάλογο και συνεργασία µαζί τους 

(McIntoch, Leipziger, Jones and Coleman 1998). Με αυτό τον τρόπο, µια έννοια όχι 

καινούργια, αλλά ιδιαιτέρως επίκαιρη στις µέρες µας, άρχισε να απασχολεί την 

πλειοψηφία των εταιριών, οι οποίες ανεξαρτήτως µεγέθους, τοµέα και χώρα 

προελεύσεως, δείχνουν πλέον αυξηµένη ευαισθησία για ζητήµατα που αφορούν το 

κοινό συµφέρον. 

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές του 

20
ου

 αιώνα σε παγκόσµιο επίπεδο. Από τότε έχει αρχίσει να αλλάζει σηµαντικά ο 

τρόπος µε τον οποίο ο κόσµος αντιµετωπίζει τη σχέση των εταιριών µε την κοινωνία 

(Lantos 2001). Μετά το τέλος και της τελευταίας φάσης της βιοµηχανικής 

επανάστασης πολλές επιχειρήσεις έγιναν αντικείµενα έντονων επιθέσεων από το 

κοινωνικό σύνολο λόγω του µεγάλου µεγέθους τους και του αντικοινωνικού τους 

χαρακτήρα. Στο ξεκίνηµα του δεύτερου µισού του αιώνα, καθώς οι επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες πλήθαιναν, η τεχνολογία έκανε αλµατώδη βήµατα προόδου και οι 

επιχειρήσεις, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη κοινωνική ανευθυνότητα, δε φαινόντουσαν 

διατεθειµένες να µετριάσουν τα κέρδη τους προς το κοινό όφελος, αναπτύχθηκαν 

διάφορες πρωτοβουλίες από διεθνείς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που είχαν ως 

στόχο να τεκµηριώσουν την ανάγκη για ανάληψη από τις εταιρίες των κοινωνικών 

τους ευθυνών. Εκείνη την εποχή γίνεται και η πρώτη έκδοση βιβλίου ειδικά για το 

θέµα αυτό, όπως αναφέρουν οι Balabanis, Phillips και Lyall (1998), στην οποία ο 

Bowen (1953) ισχυρίζεται ότι η βιοµηχανία είναι υποχρεωµένη να ακολουθήσει 

                                                 
4
 Chris Marsden. Human Rights: The business connection [online], στην ιστοσελίδα 

http://www.wbcsd.org/DocRoot/mZl6xEPuMGC2gduG7PEE/LD-Meeting-CM.pdf (διαθέσιµο στις 12 

Φεβρουαρίου 2007). 
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εκείνες τις πρακτικές, να πάρει εκείνες τις αποφάσεις και να εκτελέσει εκείνες τις 

ενέργειες οι οποίες είναι επιθυµητές από τις κοινωνικές αξίες.  

Το δυναµικό ενδιαφέρον της παγκόσµιας κοινότητας εντάθηκε περισσότερο τα 

επόµενα χρόνια και ταρακούνησε τον επιχειρηµατικό κόσµο, που έβλεπε ότι πλέον τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιριών άρχισαν να αποτελούν συνάρτηση και της 

κοινωνικής τους συµπεριφοράς. Μια σταδιακή αλλά παράλληλα ουσιαστική µεταβολή 

στη φιλοσοφία των επιχειρήσεων, οδήγησε στην αφοµοίωση νέων κοινωνικών 

προτύπων στις λειτουργίες τους. Στο τέλος του αιώνα η κοινωνική ευθύνη βρίσκεται 

πλέον µέσα στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών στρατηγικών (McIntoch et al. 1998). 

Όπως χαρακτηριστικά καταγράφουν οι Esrock και Leichty (1998), περισσότερες από 

οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις του δείκτη Fortune-500
5
 αναφέρονται σε µία τουλάχιστον 

πρακτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις ιστοσελίδες τους. 

 

 

1.2.∆ιεθνείς πρωτοβουλίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Αναφερόµενοι στις πρωτοβουλίες της παγκόσµιας κοινότητας για την προαγωγή 

της κοινωνικής αλληλεγγύης των εταιριών, θα προχωρήσουµε σε καταγραφή και 

σύντοµη περιγραφή των σηµαντικότερων από αυτές. Κυρίαρχοι των εν λόγω 

πρωτοβουλιών ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών αλλά και 

διάφοροι ανεξάρτητοι φορείς που ευαισθητοποιήθηκαν για το θέµα. 

 

Οικουµενικό Σύµφωνο 

Τον Ιανουάριο του 1999, στο ∆ιεθνές Οικονοµικό Φόρουµ του Νταβός, ο τότε 

Γ.Γ. του ΟΗΕ, Kofi Annan, πρότεινε την κοινή συµµετοχή µεγάλων πολυεθνικών 

εταιριών σε µια πρωτοβουλία, που θα προϋποθέτει την κοινή αποδοχή δέκα 

δεδοµένων αρχών πάνω σε θέµατα που αφορούν στα θεµελιώδη δικαιώµατα του 

ανθρώπου, την εργασία, τη διαφθορά και την προστασία του περιβάλλοντος. Η 

πρωτοβουλία αυτή ονοµάστηκε Οικουµενικό Σύµφωνο (Global Compact), 

παρουσιάστηκε σε 50 πολυεθνικές επιχειρήσεις και επιλεγµένες Μη Κυβερνητικές 

                                                 
5
 Ο δείκτης Fortune-500 αποτελεί την ετήσια κατάταξη, που έχει καθιερώσει το περιοδικό Fortune από 

το 1955, των 500 µεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Αµερική µε βάση τα µεικτά τους κέρδη. Fortune 500 

List, [online], στην ιστοσελίδα http://www.fortune500s.net  (διαθέσιµο στις 02 Μαρτίου 2007)  
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Οργανώσεις στην Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 2000, και σαν σκοπό είχε την ένταξη των 

βασικών αρχών της στις επιχειρηµατικές στρατηγικές και λειτουργίες και τη 

συνεργασία των επιχειρήσεων µε διάφορες οργανώσεις και τρίτους φορείς για την 

αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης. Κάτω από την 

οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών, στο Οικουµενικό Σύµφωνο συµµετέχουν εκτός από 

τις επιχειρήσεις, κρατικοί φορείς, κοινωνικές οργανώσεις και εργατικά συνδικάτα. 

Από την επίσηµη έναρξή της τον Ιούλιο του 2000, η πρωτοβουλία έχει πλέον 3800 

συµµετέχοντες, από τους οποίους οι 2900 είναι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο.
6
   

 

Πράσινο Βιβλίο 

Το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραµµίζοντας το ενδιαφέρον της για την 

κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και σαν συνέχεια των στόχων που τέθηκαν στο 

συµβούλιο κορυφής της Λισσαβόνας, εξέδωσε το Πράσινο Βιβλίο για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη. Στόχος αυτής της κίνησης ήταν η προώθηση της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η δηµιουργία ενός 

ευρύτερου δηµόσιου διαλόγου µε θέµα τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των κεκτηµένων εµπειριών, να 

ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών και να αυξηθεί η αξιοπιστία που 

χαρακτηρίζει την αξιολόγηση και την επικύρωση των σχετικών πρωτοβουλιών στην 

Ευρώπη. Θεωρείται µέχρι σήµερα ένα από τα πιο πρακτικά, πλήρη και σηµαντικά 

εργαλεία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
7
 

 

European Multi Stakeholder Forum on CSR 

Τον Ιούλιο του 2002, στα πλαίσια του στρατηγικού της στόχου για το 2010 που 

τέθηκε στο συµβούλιο κορυφής της Λισσαβόνας το 2000 και αφορά στη «δηµιουργία 

της πιο ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας γνώσης, ικανή για βιώσιµη ανάπτυξη, 

µε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»
8
, η Ευρωπαϊκή 

                                                 
6
 United Nations Global Compact, [online], στην ιστοσελίδα http://www.unglobalcompact.org 

(διαθέσιµο στις 23 Μαΐου 2007)  

7
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράσινο Βιβλίο – Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, [online], στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/employment_social/soc-

dial/csr/greenpaper_el.pdf  (διαθέσιµο στις 29 Μαΐου 2007) 

8
 Lisbon European Council, [online], στην ιστοσελίδα 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (διαθέσιµο στις 29 Μαΐου 2007) 
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Επιτροπή εξέδωσε µια ανακοίνωση µε τίτλο «Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων: 

συµβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη», και πρότεινε τη δηµιουργία ενός 

πολυµερούς φόρουµ σχετικά µε την εταιρική ευθύνη (European Multi-Stakeholder 

Forum on Corporate Social Responsibility). Στόχος του φόρουµ ήταν η περαιτέρω 

εξέταση και η παρουσίαση προς την ΕΕ, προτάσεων για την προώθηση της 

καινοτοµίας, της διαφάνεια και της σύγκλισης των πρακτικών και των µέσων για την 

πραγµάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Συµµετείχαν διάφοροι εργασιακοί και 

επιχειρηµατικοί φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις και αντιπρόσωποι της 

Επιτροπής, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες µε διαφορετική θεµατική 

ενότητα η καθεµία, συναντήθηκαν πέντε φορές σε διάστηµα 20 µηνών και 

παρουσίασαν τα συµπεράσµατά τους στην ΕΕ στις 29 Ιουνίου 2004. Με βάση τις 

γενικές παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 

και σε συνδυασµό µε τους αρχικούς στόχους του φόρουµ, προέκυψαν µια σειρά από 

συστάσεις που αφορούσαν τους αρµόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και τις 

επιχειρήσεις.
9
   

 

Ευρωπαϊκό / Ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Τον Μάιο του 1994, µια οµάδα ευρωπαίων επιχειρηµατιών και διευθυντικών 

στελεχών υπέγραψε την «Ευρωπαϊκή ∆ιακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του 

Κοινωνικού Αποκλεισµού», που οδήγησε ένα χρόνο αργότερα στη δηµιουργία του 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή. Τον Νοέµβριο του 

1999 αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν από δεκατρείς Ελληνικές επιχειρήσεις, που µαζί 

µε τρεις από τους µεγαλύτερους συλλογικούς επιχειρηµατικούς φορείς κατέληξαν 

στην υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του «Ελληνικού ∆ικτύου για την 

Κοινωνική Συνοχή», που µετονοµάστηκε αργότερα σε «Ελληνικό ∆ίκτυο για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών ήταν η διαχείριση 

και η διάδοση πληροφοριών στον τοµέα της ΕΚΕ, η ευαισθητοποίηση του 

επιχειρηµατικού κόσµου για την κοινωνική δράση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η 

προώθηση προγραµµάτων συλλογικής προσφοράς, η διάδοση καλών πρακτικών στον 

                                                 
9
 EU Multi Stakeholder Forum on CSR, [online], στην ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2004/ke1103003_el.html (διαθέσιµο στις 23 Μαΐου 

2007)   
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τοµέα της ΕΚΕ και η µε κάθε άλλη µορφή ανάπτυξη δράσης για την επίτευξη των 

σκοπών του δικτύου.
10

 

 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

Το 1992, παραµονές του συµβουλίου του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την 

ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, µια οµάδα Ελβετών επιχειρηµατιών, 

αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο των επιχειρήσεων στην οικολογική και κοινωνική 

ισορροπία, ιδρύει το World Business Council for Sustainable Development, έναν 

διεθνή συνασπισµό επιχειρήσεων που σαν στόχο έχει να οδηγήσει τα µέλη του στη 

βιώσιµη ανάπτυξη και να εξασφαλίσει βιώσιµο µέλλον στα υπό ανάπτυξη έθνη. Οι 

πρωτοβουλίες του οργανισµού περιλαµβάνουν τη διάχυση εµπειριών και πρακτικών 

ανάµεσα στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις και τη δέσµευσή τους προς τη βιώσιµη 

ανάπτυξη. Σήµερα, ο οργανισµός αριθµεί 190 µέλη σε 35 χώρες σε όλο τον κόσµο από 

20 και πλέον βιοµηχανικούς τοµείς, ενώ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών 

αποτελούµενο από 50 και πλέον εθνικούς και τοπικούς οργανισµούς.
11

    

 

Business for Social Responsibility 

Το Business for Social Responsibility είναι ένας µη κερδοσκοπικός 

επιχειρηµατικός οργανισµός, που ιδρύθηκε στην Αµερική το 1992 και επεκτάθηκε 

στην Ευρώπη και στην Ασία, µε σκοπό να προωθήσει µέσα από συµβουλευτικές 

διαδικασίες την έννοια και τις πρακτικές της βιώσιµης ανάπτυξης στις επιχειρήσεις-

µέλη του. Αριθµώντας πλέον 250 µέλη και συνεργαζόµενος µε άλλες 1000 

επιχειρήσεις, ο οργανισµός βοηθάει επιχειρήσεις κάθε τοµέα και µεγέθους να φθάσουν 

στην οικονοµική επιτυχία µε πρακτικές που επιδεικνύουν σεβασµό σε βασικές ηθικές 

αξίες, τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Παρέχει στα µέλη του την πείρα 

και τη γνώση να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν επιτυχώς κοινωνικά υπεύθυνες 

πολιτικές και διαδικασίες, βασίζεται δε στην συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, 

δηµιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο µεταξύ τους, για την προώθηση της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της οικονοµική τους επιτυχία. Παράλληλα, συνδέει τις 

επιχειρήσεις µε την κοινωνία πολιτών, διατηρώντας στενές σχέσεις µε κοινωνικά 

                                                 
10

 Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, [online], στην ιστοσελίδα 

http://www.csrhellas.gr/CSR_gr (διαθέσιµο στις 8 Μαρτίου 2007)  

11
 World Business Council for Sustainable Development, [online], στην ιστοσελίδα 

http://www.wbcsd.ch/ (διαθέσιµο στις 07 Ιουνίου 2007) 
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ευαίσθητες οµάδες που διαµορφώνουν την κοινή γνώµη, παρέχοντας στα µέλη του 

εναλλακτικές οπτικές για τη δηµιουργία κοινωνικά υπεύθυνων αποφάσεων και 

ενεργειών.
12

  

 

CSRwire 

Το 2000 ιδρύεται στη Μασαχουσέτη της Αµερικής η Meadowbrook Lane 

Capital, µια εταιρία συµβούλων που σαν σκοπό είχε να παρέχει οικονοµικές και 

συµβουλευτικές υπηρεσίες αποκλειστικά σε κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. 

Παράλληλα µε τις υπόλοιπες δραστηριότητές της δηµιουργεί το CSRwire, ένα 

παγκόσµιο δίκτυο που συγκεντρώνει και γνωστοποιεί τα σηµαντικότερα νέα και 

πληροφορίες που αφορούν στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μέλη του αποτελούν 

επιχειρήσεις και οργανώσεις που επιθυµούν να επικοινωνήσουν τις απόψεις και τις 

πρωτοβουλίες τους που βασίζονται στην κοινωνική τους ευαισθησία, σε ένα 

παγκόσµιο κοινό. Τα περιεχόµενά του καλύπτουν θέµατα όπως η φιλανθρωπία, ο 

ρατσισµός, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η εργασία και η επιχειρηµατική 

ηθική (Business Ethics). Στόχος αυτού του δικτύου είναι η άµεση προώθηση της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσα από πληροφορίες και παραδείγµατα καλής 

πρακτικής σε όλο τον κόσµο.
13

       

 

EuroCharity  

Η EuroCharity δηµιούργησε σε ελληνική και αγγλική έκδοση τον πρώτο 

Ελληνικό Οδηγό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο οποίος απευθύνεται σε ένα ευρύ 

κοινό που µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει επενδυτές, µετόχους, καταναλωτές, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις και συλλογικούς φορείς. Οι εταιρίες-µέλη του Οδηγού 

ΕΚΕ, ο οποίος αποτελεί ενδεχοµένως την πιο πλήρη και αξιόπιστη πηγή ενηµέρωσης 

ΕΚΕ στην Ελλάδα, µπορούν να καταχωρούν δελτία τύπου ΕΚΕ και βιώσιµης 

ανάπτυξης, εταιρικό και κοινωνικό προφίλ, κοινωνικούς απολογισµούς, συνεντεύξεις, 

βραβεία και διακρίσεις. Στόχος της εταιρίας είναι να βοηθήσει πρακτικά και 

ουσιαστικά όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τις ΜΚΟ, ανεξαρτήτως 

µεγέθους και κλάδου, στη βελτίωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού τους έργου 

                                                 
12

 Business for Social Responsibility, [online], στην ιστοσελίδα http://www.bsr.org/ (διαθέσιµο στις 10 

Ιουνίου 2007)  

13
 CSRwire, [online], στην ιστοσελίδα http://www.csrwire.com/ (διαθέσιµο στις 10 Ιουνίου 2007)   
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και να δηµιουργήσει µια γέφυρα µεταξύ αυτών και της κοινωνίας µέσα στην οποία 

λειτουργούν. Μέχρι σήµερα στον Οδηγό ΕΚΕ της Eurocharity δηλώνουν παρούσες 

σηµαντικές ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισµοί, ενώ δέσµευση της 

εταιρίας αποτελεί να συνεισφέρει ετήσια το 25% των συνδροµών των µελών της στην 

υποστήριξη ΜΚΟ.
14

  

 

 

1.3.Ορισµός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Τι είναι όµως στην ουσία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Βασιζόµενοι στην 

ετυµολογία του όρου συµπεραίνουµε ότι πραγµατεύεται τις ευθύνες που έχουν οι 

επιχειρήσεις απέναντι στην κοινωνία. Σύµφωνα µε τον Wood (1991) η βασική ιδέα 

του όρου είναι ότι επιχειρήσεις και κοινωνία είναι συνυφασµένες παρά ξεχωριστές 

οντότητες. Στην πραγµατικότητα όµως, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκτενής 

βιβλιογραφία που ασχολείται µε το θέµα, ο ακριβής ορισµός της έννοιας δεν είναι 

τόσο εύκολος όσο φαίνεται στην αρχή (Garriga and Mele 2004). Ο Frankental (2001) 

επισήµανε ότι η ΕΚΕ είναι ένας ασαφής και µη χειροπιαστός όρος, που µπορεί να 

σηµαίνει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. 

Η πολυπλοκότητα του όρου προκύπτει από τέσσερις παράγοντες κατά τους 

Polonsky και Devons (2006). Πρώτον από το εύρος των κοινωνικών θεµάτων που 

πρέπει να ολοκληρωθούν σε ενέργειες από µία επιχείρηση για να ισχυριστεί αυτή ότι 

συµπεριφέρεται κοινωνικά υπεύθυνα. ∆εύτερον από το πλήθος των ειδικών αναγκών 

που προκύπτουν στις επιµέρους τοπικές κοινότητες στις οποίες επιχειρούν οι εταιρίες. 

Τρίτον από την δυσκολία µέτρησης και αξιολόγησης των κοινωνικά υπεύθυνων 

ενεργειών και τέταρτον από την υποκειµενικότητα του όρου, από τις διαφορετικές 

οπτικές και συµφέροντα δηλαδή από τα οποία κρίνονται οι ενέργειες των 

επιχειρήσεων. Κατά τους Matten και Moon (2004) η δυσκολία ορισµού δηµιουργείται 

γιατί οι κανόνες εφαρµογής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι σχετικά 

«ανοιχτοί», γιατί η έννοια είναι συνώνυµη ή επικαλύπτει ορισµένες άλλες ιδέες για τη 

σχέση των εταιριών µε την κοινωνία και γιατί το περιεχόµενό της διαφέρει ανάλογα µε 

τον τόπο εφαρµογής της. Έτσι µέχρι σήµερα δεν έχει υπάρξει ένας διεθνώς ενιαίος και 

                                                 
14

 Eurocharity, [online], στην ιστοσελίδα http://www.eurocharity.org/about.php (διαθέσιµο στις 10 

Ιουνίου 2007) 
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κοινά αποδεκτός ορισµός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας θα παραθέσουµε τους πιο ενδεικτικούς.
15

 

Το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την ορίζει ως «την 

οικειοθελή δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηµατικές τους πρακτικές 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα 

επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και έχουν σχέση µε όλους όσους επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητες τους (εργαζόµενοι, µέτοχοι, συνεργάτες, προµηθευτές, επενδυτές, 

καταναλωτές, κοινότητες µέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιηµένες κ.τ.λ.)». 

Στο Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ΕΚΕ περιγράφεται ως «η 

έννοια σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και 

στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη». 

Το World Business Council for Sustainable Development όρισε την έννοια της 

ΕΚΕ ως «τη δέσµευση των επιχειρήσεων να συµβάλουν στη βιώσιµη οικονοµική 

                                                 
15

 Η διεύρυνση της έρευνας και του διαλόγου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε πολλές χώρες του 

κόσµου επιβεβαίωσε τη διαφορετικότητα της έννοιας του ορισµού από περιοχή σε περιοχή, η οποία 

συνδέεται µε τη διαφορετική κουλτούρα αλλά και το διαφορετικό βαθµό ανάπτυξης της κάθε χώρας, 

που συνεπάγεται και διαφορετικές προτεραιότητες των τοπικών πληθυσµών ανά περιφέρεια. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι διαφορετικοί ορισµοί ανά περιοχή – χώρα ως ακολούθως:  

ΗΠΑ: Η ΕΚΕ συνίσταται στο να αναλαµβάνεις προσωπική ευθύνη για τις πράξεις σου και τις συνέπειες 

που αυτές έχουν στην κοινωνία. Οι εταιρίες και οι υπάλληλοί τους πρέπει να υποστούν µια προσωπική 

αναδιαµόρφωση, να επανεξετάσουν το ρόλο τους, τις ευθύνες τους και να αυξήσουν το επίπεδο 

υπευθυνότητάς τους. 

Ολλανδία: Η ΕΚΕ αφορά στο να αναλάβει κανείς µια ηγετική δέσµευση σε θεµελιακές αξίες και να 

αναγνωρίσει τις τοπικές και πολιτιστικές διαφορές όταν εφαρµόζει παγκόσµιες πολιτικές. Αφορά στο να 

υιοθετήσει κανείς τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα εργασιακά δικαιώµατα 

της ∆ΟΕ. 

Ταϊβάν: ΕΚΕ είναι η συµβολή στην ανάπτυξη του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου πέραν του να 

κάνει κανείς απλώς κέρδη. 

Βραζιλία: Η ΕΚΕ αφορά στη δέσµευση να επιδιώκει κάποιος για τη βέλτιστη οικονοµική ανάπτυξη της 

κοινότητας, να σέβεται τους εργαζόµενους και να οικοδοµεί τις ικανότητές τους, να προστατεύει το 

περιβάλλον και να βοηθάει στην ανάπτυξη του πλαισίου εκείνου όπου µπορούν να ευηµερήσουν ηθικές 

επιχειρήσεις. Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος. Η γνώµη της ΟΚΕ, «Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη», σελ. 7-8, [online], στην ιστοσελίδα http://www.oke.gr/index-gr.htm (διαθέσιµο 

στις 22 Ιουνίου 2007) 
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ανάπτυξη, και να προσπαθούν µαζί µε τους εργαζοµένους, τις οικογένειές τους, την 

τοπική κοινωνία και την κοινωνία γενικότερα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους». 

Από την πλευρά του, το CSRwire αναφέρει ότι «η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

ευθυγραµµίζει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε τις κοινωνικές αξίες, εστιάζοντας 

στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική επιτυχία των επιχειρήσεων». 

Άλλοι ορισµοί δόθηκαν από τους Manakkalathil και Rudolf (1995), σύµφωνα µε 

τους οποίους η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η υποχρέωση των επιχειρήσεων να 

σέβονται τα ατοµικά δικαιώµατα και να προάγουν την ανθρώπινη ευηµερία µε τις 

ενέργειές τους και από Bloom και Gundlach (2001), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

πρόκειται για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, πέραν του νόµου και των 

συµφερόντων των µετόχων τους, απέναντι στις οµάδες ανθρώπων που επηρεάζουν ή 

επηρεάζονται από τις πολιτικές και τις πρακτικές τους. 

Θεωρώντας ότι έχει σχηµατιστεί σαφής εικόνα για τον όρο, χωρίς παράλληλα να 

αγνοούµε το πλήθος των υπόλοιπων ορισµών που του έχουν αποδοθεί και που δεν 

έχουν παρατεθεί στην παρούσα εργασία, θα θεωρήσουµε για την ευκολία της µελέτης 

µας ότι αποτελεί την ηθική δέσµευση των επιχειρήσεων να αναλάβουν πρωτοβουλίες, 

που µπορεί αρχικά να µην φαίνονται επικερδείς για τις ίδιες, αλλά έχουν σαν στόχο τη 

συνεισφορά στο κοινό καλό, όπως αυτό κι αν εννοείται (Hartman 1998). 
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2.ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

2.1.Παράγοντες που οδηγούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Από τον ορισµό που αποδεχτήκαµε συµπεραίνεται αρχικά ότι οι πρωτοβουλίες 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, από τη στιγµή που απαιτούν 

ανάλωση επιχειρησιακών πόρων, και η κερδοφορία τους είναι έννοιες αντικρουόµενες. 

Στο βαθµό που αυτό ισχύει, γιατί όπως θα αποδειχτεί παρακάτω δεν είναι απόλυτο, και 

µε βάση τη θεώρηση ότι οι επιχειρήσεις είναι καθαρά κερδοσκοπικές οντότητες, 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να µελετήσουµε τους λόγους για τους οποίους 

υιοθετούν φαινοµενικά επιζήµιες κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές.  

Για την καλύτερη κατανόηση των λόγων αυτών, θα πρέπει αρχικά να γίνει η 

διάκριση µεταξύ των µετόχων των επιχειρήσεων (shareholders) και των 

συµµετεχόντων σε αυτές (stakeholders)
16

. Ως συµµετέχοντες στην επιχείρηση 

ορίζονται όλα τα άτοµα και οι οµάδες ατόµων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από 

τις διαδικασίες και τις δραστηριότητές της (Freeman 1984), και είναι οι µέτοχοι µαζί 

µε τους εργαζόµενους, του συνεργάτες, τους προµηθευτές, τους επενδυτές, τους 

καταναλωτές, την τοπική κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και 

την κοινωνία γενικότερα. Η ανάληψη κοινωνικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών, πηγάζει 

από τη θεώρηση ότι οι εταιρίες δεν µπορούν να δρουν σαν αυτοτελή σώµατα µέσα 

στην κοινωνία, ενδιαφερόµενες µόνο για την οικονοµική τους ανάπτυξη, αλλά πρέπει 

µεριµνήσουν και για τα συµφέροντα των οµάδων που εξαρτούνται άµεσα ή έµµεσα 

από αυτές. Αυτή η φιλοσοφία, προσαρµοζόµενη ανάλογα στις ανάγκες κάθε οµάδας 

συµµετεχόντων, αποτελεί το θεµέλιο της εφαρµογής της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. Το σύγχρονο µοντέλο επιχειρηµατικού καπιταλισµού προβλέπει 

µεσοπρόθεσµο όφελος από τις στενές σχέσεις συνεργασίας µε τους stakeholders. 

Σύµφωνα µε τον Laszlo (2003), οι επιχειρήσεις που παράγουν ωφέλεια για τους 

συµµετέχοντες σε αυτές, επιτυγχάνουν τελικά τη βιωσιµότητα. 

Από την άλλη, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται ότι  

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα δεν µπορεί να κατακτηθεί µόνο σαν συνάρτηση της 

ποιότητας και της τιµής του προϊόντος τους, αλλά εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από 

                                                 
16

 Στη βιβλιογραφία η έννοια του stakeholder έκανε την εµφάνισή της τη δεκαετία του 1980 για να 

συµπληρώσει και να ενισχύσει την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Valor 2005).  
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τη φήµη τους (Papasolomou, Krambia and Katsioloudes 2005). Η φήµη δεν είναι κάτι 

που συνοδεύει τις επιχειρήσεις από την ίδρυσή τους, αλλά κατακτάται µε ιδιαίτερη 

προσπάθεια. Οι Belch και Belch (2001) ισχυρίζονται ότι η θετική φήµη δεν µπορεί να 

δηµιουργηθεί µόνο µε διαφηµιστικές ενέργειες αλλά εξαρτάται από πλήθος 

παραγόντων µεταξύ των οποίων η καλή κοινωνική συµπεριφορά. Η βιβλιογραφία 

δείχνει ότι πολλές επιτυχηµένες και επικερδής επιχειρήσεις ξοδεύουν σηµαντικά ποσά 

για την εκπλήρωση των κοινωνικών τους υποχρεώσεων, θεωρώντας ότι η αξία του 

σήµατός τους και η φήµη τους είναι το πιο πολύτιµο περιουσιακό τους στοιχείο 

(Papasolomou et al. 2005).  

Παράλληλα αναφέρθηκε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά την πέρα του 

νόµου δέσµευση των επιχειρήσεων να µεριµνήσουν για το κοινό καλό. Στην 

πραγµατικότητα όµως πολλές από τις αρχές τις ΕΚΕ βασίζονται ακριβώς στην 

εφαρµογή της κρατικής και διεθνούς νοµοθεσίας από τις εταιρίες, ειδικά όσο αφορά 

στα ανθρώπινα δικαιώµατα και την εργασία (Buhmann 2006). Η γνώση εποµένως της 

ισχύουσας νοµοθεσίας και κυρίως η συµµόρφωση µε αυτήν, θεωρείται βασικό 

στοιχείο κοινωνικής υπευθυνότητας. Η πλήρης σύνδεση του νόµου µε την ΕΚΕ 

πάντως είναι πολυδιάστατη. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχει νοµοθετηθεί η έκδοση 

εταιρικού κοινωνικού απολογισµού µε σκοπό να υποκινηθούν οι τελευταίες να 

αναλάβουν συγκεκριµένες κοινωνικά υπεύθυνες πρωτοβουλίες. Παράλληλα, µέσω 

ειδικών διατάξεων, οι κυβερνήσεις παρέχουν οικονοµικά κίνητρα στις εταιρίες για να 

επιδείξουν κοινωνική υπευθυνότητα. Τέλος, θεωρείται ότι οι νόµοι µπορούν να 

καθορίσουν την ουσία της ΕΚΕ και να γίνουν οδηγοί καλής εφαρµογής της. Η Αγγλία 

γίνεται η πρώτη χώρα που το 2000 δηµιουργεί υπουργείο εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης για να συντονίσει τη συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων σε αυτό τον 

τοµέα (Eberhard 2006). 

Σε συνάρτηση µε το νοµοθετικό πλαίσιο, η υιοθέτηση από τον Οργανισµών 

Ηνωµένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθυντήριων οδηγιών εθελοντικής 

προσαρµογής των επιχειρήσεων στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης έχει δηµιουργήσει 

ένα ηθικό πλαίσιο δέσµευσης από την πλευρά των επιχειρήσεων για την αφοµοίωση 

των οδηγιών αυτών στις επιχειρηµατικές τους πρακτικές.  

Πολλές εταιρίες υποχρεώνονται από µεγαλύτερους και ισχυρότερους συνεργάτες 

και προµηθευτές να υιοθετήσουν µια συγκεκριµένη κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά 

στα πλαίσια των επαγγελµατικών τους συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτό οι πρακτικές 
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της ΕΚΕ διαχέονται και ολοκληρώνονται µεταξύ των επιχειρήσεων και εξασφαλίζεται 

αµφίδροµα µια διαρκής εγρήγορση απέναντι στα κοινωνικά ζητήµατα.     

Έντονη είναι και η πίεση της κοινής γνώµης και της κοινωνίας πολιτών για 

ανάληψη κοινωνικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, 

µεγάλος αριθµός ΜΚΟ επιδιώκει συνεργασία µε οικονοµικά ισχυρούς 

επιχειρηµατικούς οργανισµούς για την διεκπεραίωση των κοινωνικών προγραµµάτων 

τους. Υπό την απειλή του καταναλωτικού αποκλεισµού που µπορεί να προκαλέσει η 

παράβαση των αρχών της κοινωνίας πολιτών, πολλές εταιρίες οδηγούνται σε 

συµβιβαστική αποδοχή των προταγµάτων της. Παράγοντας που ενισχύει αυτόν τον 

εταιρικό φόβο και διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης αποτελεί το ενεργό και πληροφορηµένο κοινό (Papafloratos 

2004). Ο σηµερινός καταναλωτής είναι πιο ενεργητικός και λόγω της τεχνολογικής 

εξέλιξης και της παγκοσµιοποίησης µπορεί να ενηµερώνεται εύκολα και γρήγορα για 

την ανεύθυνη δράση µιας επιχείρησης, πράττοντας ανάλογα.  

Ουσιαστική συνιστώσα στο βαθµό εφαρµογής της ΕΚΕ, αποτελεί η προσωπική 

ηθική των διοικούντων τις επιχειρήσεις. Οι προσωπικές τους αξίες και οι θρησκευτικές 

τους πεποιθήσεις καταδεικνύουν τη προδιάθεση των εταιριών τις οποίες διευθύνουν 

απέναντι στην κοινωνική υπευθυνότητα και τη µεγιστοποίηση του κέρδους 

(Hemingway and Mclagan 2004). Σηµαντική παράµετρος σε αυτόν τον τοµέα αποτελεί 

το µοντέλο της σύγχρονης εκπαίδευσης των στελεχών, που θέλει θέµατα εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης να αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των προγραµµάτων 

σπουδών στα µεγαλύτερα οικονοµικά πανεπιστήµια. Η παγκόσµια ανώτατη 

εκπαιδευτική κοινότητα έχει πλέον αναγνωρίσει την ανάγκη καλλιέργειας του 

αισθήµατος κοινωνικής αλληλεγγύης στα εκκολαπτόµενα στελέχη των επιχειρήσεων 

και, κυρίως στα προγράµµατα διοίκησης επιχειρήσεων, έχει προσπαθήσει να εισάγει 

την φιλοσοφία της ΕΚΕ µέσα στο εκπαιδευτικό υλικό. Έτσι, οι σύγχρονοι µάνατζερς, 

έχοντας προσεγγίσει ακαδηµαϊκά την ανάγκη για κοινωνική υπευθυνότητα, 

επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα που αφορούν στο κοινό καλό. Αυτό 

καταδεικνύει και έρευνα του Net Impact
17

, σύµφωνα µε την οποία το 81% των 

ερωτηθέντων σπουδαστών δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να εργάζονται για την 

βελτίωση της κοινωνίας. Το 78% πιστεύει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να 

                                                 
17

 Το Net Impact είναι ένα παγκόσµιο µη κερδοσκοπικό δίκτυο, µέλη του οποίου είναι σπουδαστές 

µεταπτυχιακών σχολών και νεαροί ηγέτες που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδροµίας τους.  
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ενσωµατωθεί στον κορµό των µαθηµάτων ΜΒΑ (Master in Business Administration), 

ενώ το 89% αυτών, ότι οι επαγγελµατίες της διοίκησης επιχειρήσεων όταν λαµβάνουν 

τις αποφάσεις τους οφείλουν να λαµβάνούν υπόψη τόσο τις κοινωνικές όσο και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους
18

. 

Ο σηµαντικότερος ίσως παράγοντας όµως που ωθεί τις επιχειρήσεις να εντάξουν 

την κοινωνική υπευθυνότητα στην φιλοσοφία των διαδικασιών τους, αποτελεί η 

µεταβολή της αντίληψης του σύγχρονου µάνατζµεντ, που προβλέπει  πλέον πολλά και 

σηµαντικά οφέλη από την αφοµοίωση αυτή. Πρόκειται για τη στρατηγική εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, που εφαρµόζεται µε σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

της επιχείρησης (Carroll 2001). Κατά τον Galbreath (2006), η ΕΚΕ αφορά µια 

επένδυση που απαιτεί µακροπρόθεσµο ορίζοντα για να δείξει τα αποτελέσµατά της σε 

οικονοµικό ή άλλο τοµέα.  

 

 

2.2.Οφέλη δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Η οριοθέτηση των θετικών αποτελεσµάτων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για 

τις επιχειρήσεις, ειδικά στις περιπτώσεις που αυτά δεν είναι άµεσα µετρήσιµα, 

θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, και παρακάτω θα προχωρήσουµε σε απλή παρουσίαση 

των σηµαντικότερων από αυτά. 

Αύξηση φήµης και αξίας του σήµατος. Η φήµη µιας εταιρίας είναι το 

αποτέλεσµα των απόψεων, των εντυπώσεων, των εµπειριών, των αντιλήψεων και των 

συναισθηµάτων του κοινού για αυτήν (Papasolomou et al. 2005). Μια καλή φήµη σε 

ένα συνεχώς εντεινόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελεί τη βάση για τη σύναψη 

επιτυχών εµπορικών σχέσεων και παρέχει στις εταιρίες ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Εκτιµάται ότι το 49% της καλής φήµης µιας εταιρίας βασίζεται στην 

κοινωνική υπευθυνότητά της
19

. Οι Girod και Michael (2003) ισχυρίζονται ότι η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό εργαλείο για τη δηµιουργία, την 

ανάπτυξη και τη διατήρηση ισχυρών εµπορικών σηµάτων.    

                                                 
18

 Χριστίνα ∆αµουλιανού. «Η προώθηση της ΕΚΕ πρέπει να δεσµεύει τα µελλοντικά στελέχη», 

Καθηµερινή, 12/08/07.    

19
 Χριστίνα ∆αµουλιανού. «Επιχειρήσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Καθηµερινή, 16/08/05.    
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Βελτίωση χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων. Αν και τα οικονοµικά οφέλη από 

την ΕΚΕ είναι κάτι ασαφές, όλο και περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι η 

υπεύθυνη συµπεριφορά έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος µπορεί να 

καταστήσει µια επιχείρηση πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική σε περιόδους κρίσης. 

Πλήθος ερευνών την τελευταία δεκαετία έχουν δείξει θετική σχέση ανάµεσα στις 

κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές και τη χρηµατοοικονοµική απόδοση 

των επιχειρήσεων. Μια σειρά ερευνών που συγκεντρώθηκαν και εξετάστηκαν από 

τους Van de Velde, Vermein και Corten (2005) έδειξαν βελτιωµένη οικονοµική 

απόδοση για τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις σε σχέση µε τις παραδοσιακές 

επενδυτικές προσεγγίσεις, χωρίς πάντως µεγάλες στατιστικές διαφορές
20

. Σύµφωνα µε 

συµπεράσµατα του πανεπιστηµίου Harvard, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τους 

συµµετέχοντες σε αυτές (stakeholders), εµφανίζουν τετραπλάσιο ρυθµό ανάπτυξης σε 

σύγκριση µε επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνον έχοντας ως σηµείο αναφοράς τους 

µετόχους τους, ενώ σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξε και το London Business 

School, σύµφωνα µε το οποίο η ανάπτυξη προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης επέφερε θετικά αποτελέσµατα στα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων σε 

ποσοστό 52,5%
21

. Σύµφωνα µε το Institute of Business Ethics (2003), εταιρίες µε 

κοινωνική δέσµευση αποδίδουν καλύτερα σε τρία από τα τέσσερα οικονοµικά µεγέθη 

στα οποία ελέγχθηκαν, ενώ έχουν κατά 18% υψηλότερα κέρδη κατά µέσο όρο
22

. 

Μείωση λειτουργικών κοστών. Στα πλαίσια της ανάληψης πρωτοβουλιών 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι δυνατό να µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό το 

λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Η καλύτερη διαχείριση των υλικών και των 

αποβλήτων, σαν αποτελέσµατα εφαρµογής τέτοιων πρακτικών, οδηγούν σε αύξηση 

του κύκλου ζωής των προϊόντων και σε µείωση των λειτουργικών κοστών των 

επιχειρήσεων (Keeble, Eagar and AufDerMaur 2004). Ο εν λόγω περιορισµός του 

                                                 
20

 Οι µικρές αυτές στατιστικές διαφορές της συγκεκριµένης µελέτης, µπορεί να µην τονίζουν άµεσα την 

θετική επίδραση της ΕΚΕ στην χρηµατοοικονοµική επίδοση των εταιριών, αλλά σε οποιαδήποτε 

περίπτωση ανατρέπουν την αρχική θεώρηση που κάναµε ότι η ΕΚΕ µπορεί να είναι επιζήµια για τις 

εταιρίες, δείχνοντας ότι µε κατάλληλη διαχείριση, δεν υπάρχει κόστος στην ολοκλήρωση κοινωνικά 

υπεύθυνων πρακτικών µέσα στις επενδυτικές τακτικές.  

21
 Πηγή: DISABLED.GR, [online], στην ιστοσελίδα http://www.disabled.gr/lib/?p=9344 (διαθέσιµο 

στις 26 Ιουλίου 2007). 

22
 Institute of Business Ethics, [online], στην ιστοσελίδα http://www.ibe.org.uk/DBEPsumm.htm 

(διαθέσιµο στις 03 Αυγούστου 2007).  
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κόστους αφορά επίσης στα κέρδη από την εξοικονόµηση φυσικών πόρων, τη µείωση 

του κόστους επεξεργασίας και απόρριψης λυµάτων και παραπροϊόντων, τα οικονοµικά 

οφέλη της ανακύκλωσης και την ελαχιστοποίηση των προστίµων από τις παραβιάσεις 

των νόµων. Από την άλλη, η αύξηση της ικανότητας για διατήρηση ανθρώπινου 

δυναµικού, που αναφέρετε παρακάτω, συντελεί στη µείωση των σχετικών µε την 

πρόσληψη, την εκπαίδευση και την αποζηµίωση, κοστών. 

Προσέλκυση πελατών και αύξηση της αφοσίωσής τους. Οι σύγχρονοι 

καταναλωτές περιµένουν από τις επιχειρήσεις να αναλαµβάνουν κοινωνικές 

πρωτοβουλίες και αυτό µπορεί να επηρεάσει την αγοραστική τους απόφαση (Becker-

Olsen, Cudmore and Hill 2005). Η ψυχολογία των καταναλωτών υποδεικνύει ότι οι 

εταιρίες που υποστηρίζουν ενεργά την ΕΚΕ είναι ειλικρινείς, αξιόπιστες και συνεπώς 

παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας (McWilliams and Siegel 2001). Έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε το 2000 σε 12 ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι το 70% των 

καταναλωτών υπολογίζει τις δεσµεύσεις των εταιριών ως προς την κοινωνική τους 

ευθύνη όταν αγοράζει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία
23

. Οι Bronn και Vrioni (2001), 

µελετώντας διάφορες έρευνες, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όταν αντιλαµβάνονται 

την τιµή και την ποιότητα ως ίδια, οι πελάτες προτιµάνε κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες 

και προϊόντα. Οι αµερικανοί καταναλωτές απάντησαν το 2004 σε ποσοστό 90% ότι θα 

άλλαζαν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης αν µάθαιναν ότι η τελευταία 

ακολουθεί επιζήµιες για την κοινωνία πρακτικές
24

. Στον ελληνικό χώρο, το 34,3% των 

Ελλήνων καταναλωτών το 2006 αντάµειψε µια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία, είτε µέσω 

αγοράς προϊόντων είτε µέσω θετικών σχολίων, ενώ το ποσοστό εκείνων που τιµώρησε 

µια µη κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία ανήλθε στ 50,9%
25

.  

Προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναµικού. Οι σηµαντικότεροι πόροι 

σε µια επιχείρηση είναι οι ανθρώπινοι (Lantos 2001). Όταν οι υπάλληλοι είναι 

ευχαριστηµένοι µε τον εργοδότη τους, τότε είναι πιο πιθανό στην εργασία τους να 

προσπαθούν για να µείνουν ικανοποιηµένοι και οι πελάτες. Έρευνα του Roper 

                                                 
23

 Πηγή: MORI, [online], στην ιστοσελίδα http://www.ipsos-mori.com (διαθέσιµο στις 28 Ιουλίου 

2007). 

24
 Πηγή: CONE, [online], στην ιστοσελίδα http://www.coneinc.com/Pages/pr_30.html (διαθέσιµο στις 

12 Ιουλίου 2007). 

25
 Τα αντίστοιχα ποσοστά αυτών που δεν το έκαναν, αλλά σκέφτηκαν να το κάνουν είναι 16,8% και 

15,9%. Πηγή: DISABLED.GR, [online], στην ιστοσελίδα http://www.disabled.gr/lib/?p=15442 

(διαθέσιµο στις 26 Ιουλίου 2007). 
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Center
26

 έδειξε ότι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν προγράµµατα 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν 38% περισσότερες πιθανότητες να νοιώθουν 

ευχαριστηµένοι από τον εργοδότη τους
27

. Επίσης, βάσει µελέτης, το 78% των 

ερωτηθέντων ανέφεραν πως θα προτιµούσαν να εργάζονται για µια επιχείρηση η οποία 

έχει εξαιρετική φήµη αλλά τους πληρώσει µισθό που απλώς καλύπτει τις ανάγκες τους 

και µόνο το 17% είπε ότι θα εργαζόταν για µια επιχείρηση που θα έδινε υψηλούς 

µισθούς αλλά θα είχε κακή φήµη
28

, ενώ το 73% δήλωσαν πως θα ήταν πιο 

αφοσιωµένοι σε έναν εργοδότη που υποστηρίζει την τοπική κοινότητα
29

. Τέλος, το 

75% των αµερικανών υποστήριξαν ότι δε θα δούλευαν ποτέ σε µη κοινωνικά 

υπεύθυνες εταιρίες
30

.  

Αύξηση παραγωγικότητας υπαλλήλων. Το ποσοστό απόδοσης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου µπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό του υλικού ή τεχνολογικού κεφαλαίου 

(Lantos 2001). Οι επιχειρήσεις, διατηρώντας τους υπαλλήλους ικανοποιηµένους, 

αποσκοπούν σε αυξηµένη πίστη, ηθική και παραγωγικότητα από αυτούς (McWilliams 

and Siegel 2001). Στις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις καλλιεργείται ένα εργασιακό 

κλίµα που προάγει την αµοιβαία εµπιστοσύνη και τον σεβασµό ενισχύοντας την 

ταύτιση των εργαζοµένων µε αυτές και ενθαρρύνοντας την υπευθυνότητά τους κατά 

την παραγωγή. Στους επιχειρηµατικούς κύκλους πιστεύεται ότι η προσφορά ισχυρού 

ηθικού κινήτρου προς τους υπαλλήλους είναι πολλές φορές καλύτερο κίνητρο για την 

αύξηση της παραγωγικότητας από ότι µια µεσαίου µεγέθους αύξηση αποδοχών 

(Fandray 2000). 

Μείωση ρυθµιστικής εποπτείας. Οι κρατικοί κανονισµοί και οι έλεγχοι των 

κυβερνήσεων στις επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί σηµαντικά, σε µια προσπάθεια 

ανάκτησης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών ως προς τις επιχειρηµατικές 

διαδικασίες (Seitel 2001). Μέσα από κώδικες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι 

                                                 
26

 Το Roper Center αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες βάσεις δεδοµένων αρχείων κοινωνικών επιστηµών 

και ειδικεύεται σε έρευνες κοινής γνώµης.  

27
 Πηγή: Roper Center, [online], στην ιστοσελίδα http://www.ropercenter.uconn.edu (διαθέσιµο στις 28 

Ιουλίου 2007). 

28
 Πηγή: DISABLED.GR, [online], στην ιστοσελίδα http://www.disabled.gr/lib/?p=9344 (διαθέσιµο 

στις 26 Ιουλίου 2007). 

29
 Πηγή: MORI, [online], στην ιστοσελίδα http://www.ipsos-mori.com (διαθέσιµο στις 28 Ιουλίου 

2007). 

30
 Πηγή: CONE, [online], στην ιστοσελίδα http://www.coneinc.com/Pages/pr_30.html (διαθέσιµο στις 

12 Ιουλίου 2007). 
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εταιρίες καταφέρνουν να κερδίσουν την κρατική εµπιστοσύνη και εύνοια, να 

επεκτείνουν τη λειτουργική τους ελευθερία και να πετύχουν αύξηση της 

ελαστικότητας των κρατικών κανονισµών
31

.   

Προσέλκυση επενδύσεων. Η υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών 

αυξάνει την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσελκύσουν κεφάλαιο και εµπορικούς 

συνεργάτες. Μέσα από τη δηµοσιοποίηση προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, οι επιχειρήσεις παρέχουν την κατάλληλη ενηµέρωση και ένα επιπλέον 

κίνητρο στους τωρινούς και τους επίδοξους επενδυτές να αγοράσουν τις µετοχές τους. 

Σύµφωνα µε τους Pava και Krausz (1996), η κοινωνική συµπεριφορά των εταιριών 

είναι παράγοντας που επηρεάζει τις τράπεζες και άλλους επενδυτικούς φορείς στις 

επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι σύγχρονοι επενδυτές, ενδιαφερόµενοι και για τη δική 

τους φήµη, αντιµετωπίζουν ευνοϊκότερα τις επιχειρήσεις που είναι αναγνωρισµένες 

για τις υπεύθυνες επιχειρηµατικές τους πρακτικές (Keeble et al. 2004). Έτσι, το 2003 

παρατηρήθηκε µια αύξηση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων
32

 στην Ευρώπη της 

τάξεως του 61% σε σχέση µε το 2001, ενώ το 69% των ερωτηθέντων ευρωπαίων 

διαχειριστών χαρτοφυλακίων πιστεύει ότι αυτή η τάση θα αυξηθεί σηµαντικά τα 

επόµενα χρόνια
33

. 

Καινοτοµία και βελτίωση ποιότητας προϊόντος και υπηρεσιών. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι πιο δηµιουργικές και 

περισσότερο ικανές να παρουσιάσουν καινούργιες επιχειρηµατικές πρακτικές (Keeble 

et al. 2004). Η διαφοροποίηση µε γνώµονα την κοινωνική συνεισφορά δίνει στις 

επιχειρήσεις αφορµή για ανεύρεση καινοτόµων πηγών εκπλήρωσης του εταιρικού τους 

σκοπού. Η δέσµευση από την άλλη, απέναντι στους καταναλωτές, για συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ως αποτέλεσµα κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης, δηµιουργεί ποιοτικό πλεονέκτηµα για τις εταιρίες µέσα στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η ΕΚΕ αποτελεί βασική 

επιχειρησιακή αξία και στρατηγική για τις εταιρίες, οι οποίες ιδιαίτερα σε συνθήκες 

                                                 
31

 Χωρίς βέβαια να παρατηρούνται φαινόµενα µεροληπτικής εύνοιας, τα οποία θα οδηγούσαν σε 

παραβίαση της δικαιοσύνης, και συνεπώς της ηθικής των επιχειρήσεων (Lantos 2001). 

32
 Ο όρος κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση (Socially Responsible Investment – SRI) χρησιµοποιείται για 

να περιγράψει επενδυτικές αποφάσεις που επηρεάζονται από σκέψεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

33
 Πηγή: Delloite, [online], στην ιστοσελίδα http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/ 

dtt_gfsi_CSRweb2_110603.pdf  (διαθέσιµο στις 08 Σεπτεµβρίου 2007). 



                                                                                                                                                                                                      

 22

απαξίωσης πτυχών του άκρατου, νεοφιλελευθέρου καπιταλισµού, παρόµοιες µε αυτές 

που αντιµετώπισε η παγκόσµια οικονοµία το φθινόπωρο του 2008 µετά την 

κατάρρευση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, οφείλουν να στραφούν στον κοινωνικά 

«συνειδητοποιηµένο» καπιταλισµό αν θέλουν να επωφεληθούν από τις ραγδαίες 

διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες εκτιµάται ότι θα κορυφωθούν στο τέλος της επόµενης 

επταετίας.    

 

 

2.3.Κριτική στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Αν και η ιδέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης φαίνεται τελικά να υποθάλπει 

την επιχειρηµατική και την κοινωνική ανάπτυξη, δεν είναι λίγοι αυτοί που κράτησαν 

κριτική στάση απέναντί της, δηµιουργώντας έναν άξιο αναφοράς οικονοµικό και 

κοινωνικό αντίλογο. Ο οικονοµικός αντίλογος αναφέρεται πρωτίστως στο κόστος της 

ανάληψης κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών για τις εταιρίες, περικλείει παράλληλα τις 

δυσκολίες και τους κινδύνους της υλοποίησης τους, ενώ επαναπροσδιορίζει τον 

λειτουργικό ρόλο των επιχειρήσεων µέσα στην κοινωνία. Από την άλλη ο κοινωνικός 

αντίλογος επικεντρώνεται κυρίως στην «αγιοποίηση» των επιχειρήσεων που 

επιδεικνύουν, «αληθινή» ή όχι, κοινωνική ευαισθησία και πραγµατεύεται µε την 

αγνότητα των προθέσεων των εταιριών κατά την εφαρµογή της ΕΚΕ.  

Ο αντίλογος, λοιπόν, ξεκινά από τον ισχυρισµό ότι υπάρχει αρνητική σχέση 

ανάµεσα στην κοινωνική ευθύνη και την οικονοµική απόδοση των εταιριών. Βασική 

θεώρηση του ισχυρισµού αυτού είναι ότι οι επενδύσεις που βασίζονται στην ΕΚΕ 

καταλήγουν σε επιπρόσθετα έξοδα για τις εταιρίες έναντι του ανταγωνισµού, χωρίς 

µάλιστα άµεσο και µετρήσιµο οικονοµικό όφελος. Η ολοκλήρωση των ενδιαφερόντων 

τρίτων στον επιχειρηµατικό σκοπό µιας εταιρίας µπορεί να οδηγήσει σε 

παραγκωνισµό των ενδιαφερόντων των µετόχων της, καταλήγοντας σε υπό-απόδοση 

της τιµής της µετοχής της (Van de Velde et al. 2005). Θεωρείται πιο επικερδές για τις 

επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επεκτείνονται µέσα από άµεσες επενδύσεις στον τοµέα 

δραστηριότητάς τους, παρά να ξοδεύουν χρόνο και κεφάλαια σε φιλανθρωπίες. 

Πολλοί µάνατζερς απαξιώνουν τις απαιτήσεις της ΕΚΕ, πιστεύοντας ότι οποιαδήποτε 

προσπάθεια εκπλήρωσής τους αντικρούεται µε το στόχο της µεγιστοποίησης του 

κέρδους και τις απαιτήσεις των µετόχων, για τα συµφέροντα των οποίων θεωρούν ότι 

πρέπει πρωτίστως να ενδιαφερθούν (Lantos 2001). Είναι σαν να «φορολογούν» τους 
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µετόχους, δηλαδή να µην αποδίδουν ολόκληρο το µέρισµα το οποίο οι τελευταίοι 

δικαιούνται, για κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθοεργίες, πράµα που δεν έχουν τη 

δικαιοδοσία να το κάνουν. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η έννοια της ιδιωτικής, 

κερδοσκοπικής, παραγωγικής επιχείρησης και διαστρεβλώνεται το οικονοµικό 

σύστηµα της ελεύθερης αγοράς (Καλδής 2002: 160). Εξάλλου, ο Freeman (2001) 

πιστεύει ότι οι διοικούντες τις επιχειρήσεις στερούνται της απαραίτητης ηθικής και 

κοινωνικής πείρας ώστε να πάρουν µη οικονοµικές αποφάσεις για την βελτίωση της 

κοινωνίας
34

. 

Επειδή όλες οι επενδύσεις πρέπει να έχουν θετική απόδοση, οι ανορθόδοξες 

επενδύσεις που θεωρούνται πιο βιώσιµες, δεν παρέχουν τα απαραίτητα οικονοµικά 

οφέλη στις εταιρίες για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην αγορά 

(Doane 2004). Παράλληλα, η ευηµερία πολλών νοικοκυριών εξαρτάται πλέον σε 

µεγάλο βαθµό από την πορεία των χρηµατιστηρίων
35

 και οι πιέσεις από ανεξάρτητους 

και θεσµικούς επενδυτές για µεγιστοποίηση των τιµών των µετοχών αυξάνονται 

συνεχώς (Boatright 1999). Ο Frankental (2001) ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κάποια 

σοβαρή ένδειξη ότι η τιµή της µετοχής µιας εταιρίας επηρεάζεται αρνητικά από την 

έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητας, ακόµα και όταν αυτή οδηγεί σε πλήγµα για τη 

φήµη της, κι αυτό γιατί στα χρηµατιστήρια θεωρείται ότι οποιαδήποτε τέτοια κρίση 

παρέρχεται γρήγορα και δεν επηρεάζει την µακροπρόθεσµη κερδοφορία της εταιρίας. 

Αναφορικά µε την αγοραστική απόφαση των καταναλωτών, οι Mohr, Webb και Harris 

(2001) ισχυρίζονται ότι οι απόψεις τους για την αποτελεσµατικότητα της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης έρχεται πολλές φορές σε αντίφαση µε την καταναλωτική τους 

συµπεριφορά. Συνεπώς, όσο καθολική και αν είναι η αποδοχή της θετικής επίδρασης 

της ΕΚΕ στην κοινωνία, αυτό δε φαίνεται να πλήττει τις πωλήσεις των εταιριών που 

δεν την έχουν εντάξει στις διαδικασίες τους.  

Από το τέλος της δεκαετίας του ’70, είχαν διατυπωθεί αντιδράσεις ως προς τον 

κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων, µε κύριο εκφραστή τον Friedman (1970), ο οποίος, 

όπως διαβάζουµε από τους Knox και Maklan (2004), θεωρούσε ότι η µόνη ευθύνη των 

επιχειρήσεων είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους, ενώ οποιαδήποτε άλλη ανάλωση των 

πόρων τους, επιβαρύνει τους επενδυτές και τους καταναλωτές και µειώνει την 

                                                 
34

 Στον Lantos (2001). 

35
 Χαρακτηριστικό είναι το ελληνικό παράδειγµα του 1999, µε την παρατεταµένη πτώση του ∆είκτη του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών να φέρνει σε δύσκολη θέση την οικονοµία πολλών νοικοκυριών. 
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συνολική ευηµερία και την κοινωνική ικανοποίηση. Η επίλυση των κοινωνικών 

προβληµάτων είναι µέρος του ρόλου των κυβερνήσεων και των κοινωνικών 

οργανώσεων, όχι των εταιριών. Αν οι τελευταίες αναλάβουν τον κοινωνικό ρόλο που 

εξορισµού κατέχει το κράτος, θεωρείται ότι θα συγκεντρώσουν τέτοια δύναµη, η 

οποία θα τείνει να απειλήσει τον πλουραλιστικό καταµερισµό των δυνάµεων ανάµεσα 

στα κοινωνικά ιδρύµατα, και κατ’ επέκταση τις δηµοκρατικές µας ελευθερίες.  

Μια πιο σύγχρονη και εξίσου ακραία άποψη εκφράστηκε από τον Carr (1996) 

και µεταφέρθηκε από τον Lantos (2001), σύµφωνα µε την οποία το επιχειρήν είναι ένα 

απρόσωπο παιχνίδι στο οποίο επιτρέπεται οτιδήποτε συµφωνεί µε τους κανόνες του
36

. 

Συνεπώς, τα χαµηλότερα πρότυπα επιχειρηµατικής ηθικής είναι θεµιτά και στο σύνολό 

τους παρέχουν σηµαντική επιχειρηµατική ευελιξία στις εταιρίες. Όσοι δεν ακολουθούν 

αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν µπορούν να φτάσουν στο επιθυµητό επίπεδο 

επιτυχίας. Ακόµα και στις µέρες µας πάντως, πολλοί ισχυρίζονται ότι µέληµα των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελεί µόνο η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που η 

κοινωνία επιθυµεί, στη σωστή τιµή, ποιότητα και ποσότητα (Knox and Maklan 2004). 

Οι κοινωνικές υποχρεώσεις των εταιριών περιορίζονται σε αυτές που έχει ο κάθε 

άνθρωπος χωριστά. Υπάρχει άλλωστε και η άποψη που θέλει την αναζήτηση του 

κέρδους να προωθεί από µόνη της το δηµόσιο καλό
37

 ώστε να µην χρειάζονται ειδικές 

προσπάθειες για να αποδοθεί κάτι πίσω στην κοινωνία ως αντιστάθµισµα. 

Η ανάληψη κοινωνικής δράσης από τις επιχειρήσεις δεν καταλήγει πάντοτε στο 

επιθυµητό κοινωνικό αποτέλεσµα. ∆εν είναι αµελητέες οι περιπτώσεις εκείνες, όπου 

λανθασµένη εφαρµογή πρακτικών ΕΚΕ οδήγησαν, αν όχι στο αρνητικό, σε κανένα 

αποτέλεσµα (Doane 2004). Πολλές εταιρίες στερούνται των γνώσεων, των 

ικανοτήτων, των εµπειριών και των µέσων για να καταλήξουν µε τα εργαλεία της ΕΚΕ 

σε βιώσιµα και ουσιαστικά για την κοινωνία οφέλη. Σε συνδυασµό µε τις εκ των 

πραγµάτων σηµαντικές δυσκολίες
38

 στην υλοποίηση των αρχών της, η ΕΚΕ 

                                                 
36

 Εδώ ο Lantos αναφέρεται στη νοµοθεσία. 

37
 Tο γνωστό «αόρατο χέρι» του Adam Smith (1776).  

38
 Η εφαρµογή της ΕΚΕ προϋποθέτει σηµαντική προσπάθεια, αρκετό χρόνο και αυξηµένο κόστος. 

Απαιτεί αλλαγή στη φιλοσοφία και στις διαδικασίες. Νέα ορολογία, επιπλέον αρχεία, νέες συνεργασίες, 

ασαφή όρια, ιεράρχηση προτεραιοτήτων συνθέτουν µια περίπλοκη ατζέντα κοινωνικής ευθύνης για τις 

εταιρίες. Στοιχεία για τα αποτελέσµατα, είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι δύσκολο να καταγραφούν, είτε 

µπορεί να αποδειχτούν παραπλανητικά. Πολλοί και µε διαφορετικές απαιτήσεις είναι οι ενδιαφερόµενοι 

που περιµένουν να ικανοποιηθούν και πολλές είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν (που θα 
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µετατρέπεται σε διοικητική απόφαση που χρίζει ιδιάζουσας προσοχής κατά την µελέτη 

και εφαρµογή της.  

Από την άλλη, οι απαιτήσεις της κοινωνίας αλλάζουν συνεχώς, µε αποτέλεσµα 

αυτό που θεωρείται ικανοποιητική συµπεριφορά για τις εταιρίες σήµερα να µπορεί 

εύκολα να θεωρηθεί ως µη αποδεκτό στο µέλλον (Polonsky and Rosenberger 2001). 

Ταυτόχρονα, η εφαρµογή κάποιας πρακτικής ΕΚΕ που στοχεύει σε µια οµάδα 

συµµετεχόντων στις εταιρίες, πολλές φορές, είτε οδηγεί στον παραγκωνισµό των 

υπολοίπων, είτε ακόµα αποδεικνύεται επιζήµια για την κοινωνία συνολικά
39

. Γίνεται 

λοιπόν κατανοητό ότι η στατική και µονόπλευρη εφαρµογή της ΕΚΕ µπορεί να 

καταλήξει σε µη επιθυµητά αποτελέσµατα. Έτσι, οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να 

εφησυχάζονται στις παρούσες πρακτικές τους αλλά να προλαβαίνουν τις εξελίξεις και 

να ενηµερώνονται για τα θέµατα που πιθανόν να τις φέρουν αργότερα αντιµέτωπες µε 

την κοινή γνώµη. 

Η κοινωνική κριτική στην ΕΚΕ εστιάζει κυρίως στη χρησιµοποίησή της από τις 

επιχειρήσεις µε µοναδικό σκοπό να κερδίσουν τη συµπάθεια του κόσµου και µε 

βασική προοπτική τη δηµιουργία ελκυστικού προφίλ (Juholin 2004), την ίδια στιγµή 

που στους περισσότερους τοµείς της δραστηριότητάς τους απέχουν φανερά από τη 

φιλοσοφία που αυτή πρεσβεύει. Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, η 

απουσία ηθικής στην λογική του κέρδους, σε συνδυασµό µε την τεράστια ικανότητα 

των επιχειρήσεων για καταστροφική δράση σε παγκόσµιο επίπεδο καθιστούν 

αδιανόητη την θέση ότι µπορούν να αυτορρυθµίσουν  την συµπεριφορά τους σε µία 

επωφελή για την κοινωνία κατεύθυνση. Καταλήγουν συνεπώς ότι η ΕΚΕ δεν είναι 

τίποτα παραπάνω από ένα τέχνασµα δηµοσίων σχέσεων των εταιριών (Frankental 

2001), µια προσπάθεια αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης, χωρίς να υπάρχει 

αληθινή δέσµευση από την πλευρά τους για επίδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας.  

                                                                                                                                             
εφαρµοστεί, µέχρι ποιο σηµείο, πόσο βαθειά στης εφοδιαστική αλυσίδα κτλ.). Υπάρχει πλήθος 

εργαλείων και πρακτικών που πρέπει να προσαρµοστούν κατάλληλα σε κάθε εταιρία. ∆ύσκολη είναι η 

συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών και τεχνογνωσίας. Μειωµένη είναι η ρυθµιστική εποπτεία και το 

ενεργό ενδιαφέρον των υπολοίπων συµµετεχόντων.    

39
 Η αύξηση των µισθών του προσωπικού συνεπάγεται την αύξηση των λειτουργικών εξόδων και σαν 

αποτέλεσµα και την αύξηση των τιµών των προϊόντων και των υπηρεσιών των εταιριών, κάτι όµως που 

αντιτίθεται στα συµφέροντα των καταναλωτών. Ένα άλλο παράδειγµα µας παραθέτουν οι Polonsky et 

al. (2006), κατά το οποίο οι ανεµογεννήτριες για κάποιους συµβάλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας, 

ενώ για κάποιους άλλους προκαλούν οικολογικές διαταραχές, αλλάζοντας την πορεία των ανέµων, 

προκαλώντας «οπτική µόλυνση» και σκοτώνοντας τα πουλιά που πετάνε ανάµεσά τους.  
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Ορισµένες εταιρίες, έχοντας ανοίξει πολλαπλά µέτωπα µε την κοινωνία, 

αναλαµβάνουν µια πρωτοβουλία ΕΚΕ µε σκοπό την διαχείριση των αντιδράσεων που 

πιθανόν θα προκαλέσουν οι λοιπές πρακτικές τους. Σαν αποτέλεσµα, δηµιουργείται 

µια ασπίδα κοινωνικής ανοχής γύρω από εταιρίες που ουσιαστικά επιβαρύνουν και 

επιβραδύνουν την κοινωνική ευηµερία. Έτσι καταλήγει η κοινωνική δέσµευση των 

επιχειρήσεων να µην αποτελεί πραγµατικά δέσµευση αλλά ένα µέσο για κατευνασµό 

και χειραγώγηση των κοινοτήτων (Doane 2004). Παράλληλα, αρκετές εταιρίες 

υιοθετούν κώδικες εθελοντισµού για να επηρεάσουν και να κατευθύνουν την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας (Adams 2002). Όντας κοινό µυστικό στους 

επιχειρηµατικούς κύκλους ότι οι κυβερνήσεις επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο 

κοινωνικό κοµµάτι του ρόλου τους, µε την ΕΚΕ οι επιχειρήσεις διαπραγµατεύονται 

έµµεσα τα νοµοθετικά τους δικαιώµατα εις βάρος τελικά της κοινωνίας.   

Ο διαχωρισµός ιδιοκτησίας και διοίκησης στις σύγχρονες εταιρίες δίνει και µια 

άλλη διάσταση στην παραπάνω κριτική. Σε πολλές περιπτώσεις τα µεµονωµένα οφέλη 

των στελεχών των επιχειρήσεων είναι αυτά που τις οδηγούν στην εφαρµογή 

πρακτικών ΕΚΕ (McWilliams and Siegel 2001). Οι προσωπικές επαφές, η διεύρυνση 

του κοινωνικού κύκλου και η δηµόσια προβολή που προσφέρει η αφοµοίωση της 

ΕΚΕ, δελεάζουν τους µάνατζερς να την χρησιµοποιήσουν για ίδιο όφελος. Πέρα όµως 

από την βελτίωση του κοινωνικού τους προφίλ, οι διοικούντες τις επιχειρήσεις 

αναλώνουν πόρους για κοινωνικά προγράµµατα µε στόχο και την προσωπική 

ευχαρίστηση από τη συµµετοχή σε αυτά (Cornwell, Pruitt and VanNess 2001)
40

. 

 

 

2.4.Τοµείς εφαρµογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Όπως αναφέρθηκε, η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι µια πολυδιάστατη έννοια 

που δεν υπόκειται σε περιοριστικούς προσδιορισµούς. Η πλήρης και συνεχής 

εφαρµογή των αρχών της, που στη γενική τους θεώρηση απαιτούν προσήλωση στα 

συµφέροντα όλων των συµµετεχόντων στις εταιρίες, κρίνεται αδύνατη. Υπάρχει 

πλήθος κοινωνικών θεµάτων που πρέπει να ολοκληρωθούν στις δράσεις των εταιριών, 

ώστε να µπορούν αυτές να ισχυριστούν ότι συµπεριφέρονται µε υπεύθυνο τρόπο 

(Polonsky et al. 2006). Οι περισσότερες εταιρίες επιλέγουν συγκεκριµένους τοµείς 

                                                 
40

 Παράδειγµα αποτελεί η χορηγία αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων µε κοινωφελή σκοπό. 
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δράσης, προσδοκώντας να καλύψουν όσο το δυνατό µεγαλύτερο φάσµα κοινωνικής 

υπευθυνότητας. Παρακάτω επιχειρούµε µια συνολική παρουσίαση των δυνητικών 

τοµέων εφαρµογής της ΕΚΕ για τις εταιρίες. 

Αναφορικά µε το περιβάλλον, η συνεισφορά των επιχειρήσεων µπορεί να είναι 

είτε άµεση είτε έµµεση. Άµεση δράση µπορούν να λάβουν οι µεγάλες πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, µε παραγωγικές δραστηριότητες που προϋποθέτουν σηµαντικές 

ποσότητες  αποβλήτων, η σωστή διαχείριση των οποίων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο 

κοινωνικής υπευθυνότητας. Εξίσου ουσιαστική είναι η ανεύρεση εναλλακτικών πηγών 

ενέργειας και ο περιορισµός της κατανάλωσης των φυσικών πόρων, παράγοντες που 

θα αµβλύνουν τον ορατό κίνδυνο της εξάντλησης των ενεργειακών αποθεµάτων και 

πρώτων υλών ευρείας χρησιµοποίησης. Στον ίδιο άξονα θα πρέπει να κινούνται και οι 

µικρότερες εταιρίες, χρησιµοποιώντας υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, µειώνοντας 

τις ενεργειακές τους απαιτήσεις και εφαρµόζοντας την ανακύκλωση σε όλες τις 

διαδικασίες τους. Απαραίτητη θεωρείται η δέσµευση των επιχειρήσεων για την 

περιβαλλοντική τους συνείδηση µέσα από πιστοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης 

διαδικασιών. Η έρευνα για νέες τεχνολογίες πρέπει να επικεντρώνεται σε 

περιβαλλοντικά ορθές τακτικές. Έµµεσα όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

δραστηριοποιούνται στον άξονα της προστασίας του περιβάλλοντος µέσω 

χρηµατοδοτήσεων, συνεργασιών µε κοινωνικούς εταίρους και προωθητικών ενεργειών 

που θα παρακινούν την ατοµική εγρήγορση του κάθε πολίτη.      

Σε σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό, πολύ σηµαντική είναι η διασφάλιση της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, µε την ανάπτυξη ειδικών συστηµάτων 

ελέγχου και πρόληψης ατυχηµάτων
41

 και την αφοµοίωση µεθόδων ελέγχου και 

πιστοποίησης των διαδικασιών. Εξίσου σηµαντική είναι η καταπολέµηση των 

διακρίσεων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων µε πρακτικές παροχής δίκαιων αµοιβών 

και ίσων ευκαιριών ανάδειξης στους εργαζόµενους
42

. Ιδιαίτερη ευαισθησία πρέπει να 

                                                 
41

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της Lewis, όπου παρουσίασε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα 

αναφοράς ατυχηµάτων, που επιτρέπει την άµεση αναφορά κάθε ατυχήµατος και την παρακολούθηση 

της προόδου των υπαλλήλων µέχρι την επιστροφή τους στη δουλειά. Επίσης, επιτρέπει την ανάλυση 

των αιτιών και της σοβαρότητας των ατυχηµάτων και την ανάπτυξη κατάλληλων προληπτικών µέτρων 

αντιµετώπισής τους (Jones, Comfort and Hillier 2005). 

42
 Σε αυτόν τον τοµέα κοινωνικής υπευθυνότητας έγκειται αφενός η ίση αντιµετώπιση του αντρικού και 

γυναικείου εργατικού δυναµικού όσο αφορά στην επιλογή, στη στελέχωση, στην εκπαίδευση και την 

εξέλιξη και αφετέρου η δίκαιη ανταµοιβή της παραγωγικότητας των εργαζοµένων. 
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δείχνουν οι επιχειρήσεις απέναντι στη µητρότητα µε χορήγηση, πλέον των νοµοθετικά 

προβλεπόµενων, αδειών και επιδοµάτων. Η παροχή ιδιωτικής ασφάλισης στους 

εργαζόµενους στον τοµέα της υγείας και της ζωής και η διασφάλιση της µακροχρόνιας 

απασχόλησης, αυξάνει το αίσθηµα σιγουριάς στην εργασία. Η επένδυση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο, µε την εκπαίδευση του προσωπικού µέσα από τη δια βίου 

µάθηση και τη συνεχή ενηµέρωση για την επικαιρότητα του αντικειµένου της 

επιχείρησης, διατηρεί το επίπεδο των δεξιοτήτων του, διευρύνει το γνωστικό του πεδίο 

και ολοκληρώνει τον κάθε εργαζόµενο σαν παραγωγική µονάδα. Κάτι τέτοιο 

ενισχύεται από την χρηµατοδότηση της εξωτερικής εκπαίδευσης, ανάλογα µε τις 

φιλοδοξίες και τη διάθεση κάθε υπαλλήλου. Η διαµόρφωση διαδικασιών παροχής 

µεριδίων του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξάνει την οικονοµική επιβράβευση των 

εργαζοµένων. Η υπερωριακή εργασία και η αυξηµένη παραγωγικότητα πρέπει να 

αµείβονται δίκαια και µε διαφάνεια. Αρκετές επιχειρήσεις παρέχουν επιπλέον ειδικές 

εκπτώσεις και προσφορές για τα προϊόντα τους προς τους υπαλλήλους, τακτικούς 

ελέγχους της υγείας τους και συναντήσεις µε ψυχολογικούς και υγειονοµικούς 

συµβούλους.  

Σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης οι επιχειρήσεις καλούνται να αναλάβουν 

υπεύθυνη στάση, λαµβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες όλων των ενδιαφεροµένων µελών 

και µελετώντας εναλλακτικές στρατηγικές που θα ελαχιστοποιήσουν την ανάγκη για 

απολύσεις. Αν το αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης είναι περικοπές προσωπικού ή 

ακόµα κλείσιµο τµήµατος ή παραγωγικής µονάδας, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

µεριµνήσουν για την εργασιακή αποκατάσταση του απολυθέντος εργατικού 

δυναµικού. Άµεση πρέπει να είναι η γραµµή επικοινωνίας ανάµεσα στα συνδικάτα των 

εργαζοµένων και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων για την ανεύρεση κοινά αποδεκτών 

λύσεων στα εργατικά θέµατα και προβλήµατα ενώ συνεχής πρέπει να είναι η 

ενηµέρωσή τους για στρατηγικές αποφάσεις που έχουν επίπτωση στα εργασιακά 

δεδοµένα. Η γνώµη των υπαλλήλων πρέπει επιπλέον να αξιοποιείται όσο αφορά σε 

ζητήµατα που βοηθούν την προώθηση της καινοτοµίας και τη βελτίωση των 

διαδικασιών.   

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιµετωπίζουν τα στελέχη τους ως πολίτες µε 

πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους. Η οργάνωση παιδικών εκδηλώσεων και η 

δηµιουργία υποδοµών παιδικής φύλαξης καταδεικνύουν παράλληλο ενδιαφέρον και 
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για τις οικογένειες των εργαζοµένων. Η ενίσχυση της ευέλικτης εργασίας
43

, για τους 

υπαλλήλους που έχουν κάποια ιδιαίτερη ανάγκη, µπορεί να φέρει τη βέλτιστη 

ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και προσωπική τους ζωή. Στο βαθµό που 

αυτό είναι εφικτό, πρέπει να καλλιεργούνται αξιοπρεπείς και τίµιες συναδερφικές 

σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων. Το πολύπλευρο ενδιαφέρον των εταιριών για τους 

υπαλλήλους ενισχύεται µε την προώθηση των πνευµατικών και πολιτιστικών 

ενδιαφερόντων τους µέσα από προσφορές και άδειες για την παρακολούθηση 

πολιτιστικών θεαµάτων. 

Ιδιάζουσα διάσταση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη κατέχει η διασφάλιση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η κοινωνική υπευθυνότητα επιτάσσει τον αποκλεισµό 

της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας από την παραγωγική διαδικασία. Σε 

περιπτώσεις όπου οι παραγωγικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης επεκτείνονται σε 

χώρες όπου κάτι τέτοιο δεν επιβάλλεται νοµοθετικά, οφείλει να το επιβάλλει η ίδια 

στις παραγωγικές της µονάδες και στους υπεργολάβους της. Η απόρριψη αγορών 

εισόδου (Galbreath 2006) και συνεργατών που καταπατούν τα διεθνώς αποδεκτά 

ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελεί πάγια τακτική των κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, οι 

οποίες επιπλέον δεν ανέχονται τη σωµατική, ψυχολογική, σεξουαλική και την κάθε 

είδους παρενόχληση στο χώρο εργασίας (Sachs, Maurer, Ruhli and Hoffman 2006). 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις µπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες που ξεφεύγουν από 

το πεδίο των εργατικών δικαιωµάτων, κυρίως µε τοπικές και διεθνείς συνεργασίες µε 

κρατικούς φορείς.  

Οι εταιρίες συνεισφέρουν στην τοπική κοινότητα δραστηριότητάς τους 

παρέχοντας θέσεις εργασίας, µισθούς, κοινωνικές παροχές και φόρους. Πολιτικές 

υπεύθυνων και ελαστικών προσλήψεων µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της 

ανεργίας και περιορισµό του κοινωνικού αποκλεισµού
44

. ∆ηµιουργώντας θέσεις 

πρακτικής εξάσκησης νέων εργαζοµένων, οι επιχειρήσεις βοηθάνε στην οµαλή 

µετάβαση του τοπικού µελλοντικού εργατικού δυναµικού από τον ακαδηµαϊκό στον 

επαγγελµατικό χώρο. Η επιλογή τοπικών προµηθευτών βοηθάει στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας της κοινότητας, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή (Jones et al. 2005). 

Σηµαντική ενίσχυση της τοπικής κοινότητας µπορεί να προκύψει µέσα από 

                                                 
43

 Μορφές ευέλικτης εργασίας περιλαµβάνουν ηµιαπασχόληση, µεταβλητά ωράρια, περιστασιακή και 

προσωρινή εργασία, δουλεία από το σπίτι και πολλαπλή απασχόληση (Vallee 2005). 

44
 Αφορά κοινωνικές οµάδες που αντιµετωπίζουν την κοινωνική προκατάληψη, όπως πρώην χρήστες 

ναρκωτικών ουσιών, πρώην φυλακισµένους, παλιννοστούντες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.τ.λ.   
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χρηµατοδότηση φιλανθρωπικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και άµεση συµµετοχή 

στην επίλυση τοπικών προβληµάτων. Η συµµετοχή αυτή µπορεί να είναι είτε 

επιχορήγηση κάποιου προγράµµατος, είτε ενθάρρυνση του εργατικού δυναµικού προς 

την εθελοντική συνεισφορά. Η οργάνωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 

και η χορήγηση οικονοµικών και υλικών δωρεών σε τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

συµβάλλει στην γενικότερη αύξηση του επαγγελµατικού, πολιτισµικού και 

µορφωτικού επιπέδου και ενισχύει το κοινωνικό κεφάλαιο της κοινότητας
45

. 

∆ιευρύνοντας το κοµµάτι εφαρµογής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από την 

τοπική κοινότητα στην κοινωνία γενικότερα, ο Lantos (2001) αναφέρει ότι απαιτείται 

από τις επιχειρήσεις να συµβάλλουν στον περιορισµό φαινοµένων που αφορούν στα 

ναρκωτικά, το αλκοόλ, τη φτώχια, την εγκληµατικότητα, τον αναλφαβητισµό, την 

ανεργία και σε άλλες κοινωνικές «ασθένειες», καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας 

ζωής. Θεωρείται κοινωνική δέσµευση για τις επιχειρήσεις η καταπολέµηση της 

διαφθοράς και η συνεργασία τους µε µη κυβερνητικούς φορείς, οργανώσεις, σωµατεία 

και δηµόσιες αρχές µε σκοπό την επίλυση καίριων κοινωνικών προβληµάτων, την 

εξασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την προαγωγή του κοινού καλού. Σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη ενδείκνυται η βοηθητική παροχή δωρεάν 

προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριµένες γεωγραφικές και κοινωνικές οµάδες. Η 

προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας και η χρηµατοδότηση της ακαδηµαϊκής 

έρευνας από τις επιχειρήσεις συνεισφέρει ουσιαστικά στην κοινωνική πρόοδο. Η 

συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα για τη στήριξη και τη διάδοση της ΕΚΕ συµβάλει στην 

ευρεία διάδοση των πρακτικών της. Η έκδοση αξιόπιστου, ανεξάρτητου και 

επιβεβαιωµένου κοινωνικού, ηθικού και περιβαλλοντικού απολογισµού (Sachs et al. 

2006), βοηθάει στην οργάνωση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ, 

στην µέτρηση των αποτελεσµάτων των αντίστοιχων πρωτοβουλιών και στην 

επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέλη. Ο απολογισµός αυτός πρέπει να περιέχει 

πραγµατικά στοιχεία και να µην στοχεύει στην παραπλάνηση της κοινής γνώµης 

(Balabanis et al. 1998).  

Απέναντι στους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εµφανίζουν σαφή 

και αληθή εικόνα για το περιεχόµενο της λειτουργίας τους και να παρέχουν ποιοτικά 

                                                 
45

 Ως κοινωνικό κεφάλαιο είθισται να θεωρείται η ωφέλεια που µπορεί να προκληθεί σε ένα άτοµο από 

τη συµµετοχή του σε κοινωνικά δίκτυα. Κατ’ επέκταση έχει υποστηριχθεί, ότι η ωφέλεια αυτή αφορά 

και τις κοινωνικές οµάδες και κοινότητες στις οποίες ανήκουν ή υπάγονται τα διασυνδεδεµένα µεταξύ 

τους άτοµα (Portes 1998). 
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προϊόντα και υπηρεσίες µε δεοντολογικό τρόπο και δίκαιο αντίτιµο. Οι διαφηµιστικές 

τους καµπάνιες δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να περιέχουν παραπλανητικά και 

παραποιηµένα στοιχεία και να οδηγούν σε λάθος διαπιστώσεις. Η πλήρης κατανόηση 

των αναγκών των πελατών της, οδηγεί µια εταιρία στην αύξηση της αξιοπιστίας της 

και του επιπέδου της παρεχόµενης εξυπηρέτησης. Για τη σωστή διαχείριση της 

άποψης των καταναλωτών, θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να διενεργεί 

έρευνες στους υπάρχοντες και τους δυνητικούς πελάτες της. Ο έλεγχος της υγιεινής 

στις διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας και η διαρκής µελέτη για την εξάλειψη 

πιθανών ελαττωµάτων, διασφαλίζει την αρτιότητα του τελικού προϊόντος. Μια κατά 

βάση πελατοκεντρική φιλοσοφία προϋποθέτει άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες των 

καταναλωτών µε τηλεφωνικές γραµµές παραπόνων και εξυπηρέτησης. Ιδιαιτέρως 

σηµαντική, σύµφωνα µε τους Sachs et al. (2006), είναι η σωστή διαχείριση και η ηθική 

εκµετάλλευση των προσωπικών και εµπιστευτικών δεδοµένων των πελατών, ώστε να 

µην θίγονται η προσωπικότητα και η αξιοπρέπειά τους. Ανάλογα µε το αντικείµενο 

δραστηριότητάς τους, οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις σχεδιάζουν και 

προσαρµόζουν το κοµµάτι των διαδικασιών τους που αφορά στις συναλλαγές µε τους 

πελάτες τους, κατάλληλα ώστε να απευθύνονται και σε καταναλωτές που 

αντιµετωπίζουν ειδικές δυσκολίες και ανάγκες
46

. Καµπάνιες πληροφόρησης και 

ειδικές συµβουλές για θέµατα που αφορούν στην υγεία, µπορούν να οδηγήσουν τους 

καταναλωτές στην αφοµοίωση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.   

Υπεύθυνη οφείλει να είναι µια επιχείρηση και απέναντι στους συνεργάτες της, 

µε σύναψη σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης και διαφάνειας. Παράλληλα θα πρέπει 

να σέβεται τα πρότυπα της επιχειρηµατικής ηθικής, να αντιτίθεται σε µονοπωλιακές 

πρακτικές και να µην προσπίπτει σε τακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού. Η έγκαιρη 

τακτοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων και των εµπορικών εκκρεµοτήτων 

ενισχύει την οµαλή συνεργασία µε τους επαγγελµατικούς εταίρους. Η υιοθέτηση 

κωδίκων συµπεριφοράς και η επιβολή τους σε προµηθευτές και πελάτες, εξασφαλίζει 

την διάχυση των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλο το µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας
47

. Ανάλογα µε το µέγεθός τους, οι εταιρίες µπορούν να 

                                                 
46

 Παραδείγµατα αποτελούν οι µεγάλες έξοδοι µε ράµπα, τουαλέτες και χώροι στάθµευσης για ΑΜΕΑ, 

ηχητικές ειδοποιήσεις και συναλλαγές από το σπίτι (Jones at al., 2005) 

47
 Χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιρίας που διαχειρίζεται υπεύθυνα την αλυσίδα προµηθειών της 

αποτελεί ο Τιτάνας, µε περισσότερους από 6000 προµηθευτές, για τους οποίους, εκτός από έναν κώδικα 

δεοντολογίας προµηθειών που συντάσσει και διανέµει, εγκαινιάζει ένα νέο κοινωνικό πρόγραµµα µε 
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παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες στους µικρότερους συνεργάτες τους, µεταφέροντας 

τεχνογνωσία, επιβλέποντας τις επιχειρηµατικές πρακτικές τους και επενδύοντας στην 

ανάπτυξή τους. 

Οι ευθύνες των επιχειρήσεων απέναντι στο κράτος περιορίζονται κυρίως στην 

ορθή τήρηση των νόµων και του εργατικού δικαίου και στην ακέραια και έγκαιρη 

καταβολή των αναλογούντων φόρων. Θα πρέπει παράλληλα να υπάρχει διαφάνεια στις 

διαδικασίες τους και να µην επιχειρείται απόκτηση της κρατικής εύνοιας µε άνοµα 

µέσα. Οι εταιρικές αρχές οφείλουν να εναρµονίζονται µε τις βασικές αρχές των 

σύγχρονων αστικών δηµοκρατιών δυτικού τύπου. 

Η διασφάλιση της κερδοφορίας είναι η βασική ευθύνη των επιχειρήσεων 

απέναντι στους µετόχους τους. Η διαχείριση των κεφαλαίων τους πρέπει να γίνεται µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απόδοση. Αν και το 

τελευταίο αποτελεί αυτονόητο στόχο, οι πολλές περιπτώσεις κατάχρησης των 

οικονοµικών πόρων από διοικήσεις επιχειρήσεων όµως την µετατρέπουν σε 

παράγοντα κοινωνικής υπευθυνότητας. Σύµφωνα µε τους Gillis και Spring (2001), οι 

επενδυτές ενδιαφέρονται για το κοινωνικό τους πρόσωπο και απαιτούν από τις 

εταιρίες στις οποίες επενδύουν, να επιχειρούν µε ηθικό και νόµιµο τρόπο. Η 

εκπλήρωση αυτών των ηθικών προσδοκιών, αποτελεί στόχο προς την ολική 

υπευθυνότητα. 

Φυσικά, ανάλογα µε το αντικείµενο της δραστηριότητάς τους, οι εταιρίες 

καλούνται να αναλάβουν εξειδικευµένες δράσεις
48

, οι οποίες όµως ξεφεύγουν από τα 

όρια µελέτης της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
τίτλο «Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για προµηθευτές» και σκοπό να τους βοηθήσει να 

αναπτύξουν δικά τους προγράµµατα και δικές τους πρωτοβουλίες ΕΚΕ που θα ανταποκρίνονται στις 

ιδιαίτερες προτεραιότητές τους. 

48
 Παράδειγµα αποτελούν οι καπνοβιοµηχανίες και τα αποστακτήρια αλκοολούχων ποτών, που 

οφείλουν να προάγουν την υπεύθυνη κατανάλωση των προϊόντων τους, οι φαρµακευτικές και οι 

εταιρίες καλλυντικών, που καλούνται να σεβαστούν τη ζωή και περιορίσουν τα πειράµατα στα ζώα και 

οι βιοτεχνίες, οι οποίες πρέπει να σταµατήσουν την παραγωγή ενδυµάτων από δέρµατα ζώων 

(Balabanis et al. 1998). 
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2.5.Μέτρηση αποτελεσµάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Μελετώντας το ευρύ φάσµα εφαρµογής της, αντιλαµβανόµαστε ότι η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη δεν είναι µια διαδικασία που µια εταιρία είτε τη δέχεται είτε την 

απορρίπτει. Η δήλωση κοινωνικής υπευθυνότητας εκτείνεται από την ανάληψη µιας 

απλής δράσης µέχρι ολοκλήρωση πολλών πρακτικών στις επιχειρηµατικές 

διαδικασίες. Ο καθορισµός του πλήθους και της ποιότητας εφαρµογής των εν λόγω 

πρακτικών παρέχει µια ξεκάθαρη και προσδιοριστική εικόνα για το πόσο υπεύθυνη 

είναι ουσιαστικά κάθε εταιρία. Εξίσου σηµαντικός είναι ο καθορισµός των 

αποτελεσµάτων της ΕΚΕ. Είναι γεγονός ότι για να µεγαλώσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων στην αγορά, οι επενδύσεις στην εταιρική κοινωνική 

ευθύνη πρέπει να έχουν ξεκάθαρη απόδοση (Husted 2003). Η απόδοση αυτή συνήθως 

έχει άυλη µορφή, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον καθορισµό της και 

απαραίτητη την ανεύρεση εργαλείων σύνδεσης της ΕΚΕ µε χρηµατοοικονοµικά 

µεγέθη.  

Για τους λόγους αυτούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα διαχείρισης, τα 

οποία οι υπεύθυνες εταιρίες καλούνται να ακολουθήσουν, αρκετά µοντέλα (δείκτες), 

πέραν του στατιστικού, που δίνουν αριθµητική υπόσταση στα αόριστα αποτελέσµατα 

των πρακτικών της ΕΚΕ και ορισµένα βραβεία αναγνώρισης των υπεύθυνων εταιριών. 

Παρακάτω, παραθέτουµε τα πιο σηµαντικά από αυτά. 

 

2.5.1.∆είκτες  

Το πιο γνωστό ίσως εργαλείο για την αναγνώριση των επιχειρήσεων που 

χρησιµοποιούν κοινωνικά κριτήρια, είναι οι δείκτες FTSE4Good. Πρόκειται για µια 

σειρά δεικτών, εννέα στον αριθµό, σχεδιασµένων να µετράνε την επίδοση των 

εταιριών που διατηρούν τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα εταιρικής ευθύνης και να 

προωθούν τις επενδύσεις σε αυτές. Παρέχουν γνώση για την επικαιρότητα της ΕΚΕ 

στις ενδιαφερόµενες εταιρίες, βοηθούν την έρευνα του αντικειµένου και συµβάλουν 

στην ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών ανά τον κόσµο. Χωρίζονται µε γεωγραφικά και 

ποιοτικά κριτήρια και αντιπροσωπεύουν την παγκόσµια, την ευρωπαϊκή, την 

αµερικάνικη, την αγγλική και την ιαπωνική αγορά. Οι πέντε δείκτες
49

 λειτουργούν ως 

                                                 
49

 FTSE4Good UK Index, FTSE4Good Europe Index, FTSE4Good US Index, FTSE4Good Global 

Index, FTSE4Good Japan Index. 
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πρότυπα αναφοράς (benchmark) και αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που εκπληρώνουν 

τις καθορισµένες απαιτήσεις, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις
50

 αφορούν µόνο τις 50 ή 100 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις των παραπάνω δεικτών.  

Στο γενικό πλαίσιο εφαρµογής τους, οι δείκτες κρίνουν την καταλληλότητα των 

επιχειρήσεων µε βάση την προσπάθειά τους για την περιβαλλοντική βιωσιµότητα, την 

διαµόρφωση θετικών σχέσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέλη και την υποστήριξη και 

ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενώ πρόσφατα έχουν ενταχθεί στους δείκτες 

κριτήρια σχετικά µε τη διαφθορά και τη δωροδοκία. Επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν 

σε κλάδους όπως η παραγωγή καπνού και οπλικών συστηµάτων ή σχετίζονται µε τη 

λειτουργία πυρηνικών σταθµών και την εξόρυξη ουρανίου αποκλείονται από τους 

δείκτες
51

.  

Σε αντιστοιχία µε την FTSE, µία άλλη εταιρία παραγωγής και διαχείρισης 

δεικτών, η KLD, δηµιούργησε τον δείκτη Domini 400 Social Index ή DS400. 

Πρόκειται για τον πιο παλιό δείκτη αναφοράς που συµπεριέλαβε περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες στην προσπάθεια κατάταξης των αµερικάνικων 

επιχειρήσεων. Βασικός στόχος του δείκτη είναι η καταγραφή της επίδρασης 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. 

Περιλαµβάνει, µε µια προκαθορισµένη αναλογία, 400 µεγάλες, µεσαίες και µικρές 

επιχειρήσεις από διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς µε υποδειγµατική επίδοση σε 

θέµατα που αφορούν τις κοινωνικές και επαγγελµατικές σχέσεις, τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εργαζοµένων και το 

περιβάλλον. Και αυτός ο δείκτης εξαιρεί της επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το 

αλκοόλ, τον καπνό, τα όπλα, τον τζόγο και την πυρηνική ενέργεια καθώς και αυτές 

που δεν καλύπτουν τις καθορισµένες απαιτήσεις σε οικονοµικά µεγέθη
52

. 

Μια εξίσου γνωστή σειρά δεικτών είναι αυτή των Dow Jones Sustainability 

Indexes ή DJSI, που επικεντρώνεται στην οικονοµική απόδοση των κορυφαίων, µε 

βάση τη βιωσιµότητα, επιχειρήσεων του κόσµου. Σκοπός των οκτώ, γεωγραφικά και 

ποιοτικά χωρισµένων DJSI δεικτών είναι να παρέχουν αξιόπιστα και αντικειµενικά 

                                                 
50

 FTSE4Good UK 50 Index, FTSE4Good Europe 50 Index, FTSE4Good US 100 Index, FTSE4Good 

Global 100 Index. 

51
 FTSE4Good, [online], στην ιστοσελίδα http://www.ftse4good.com  (διαθέσιµο στις 03 Σεπτεµβρίου 

2008) . 

52
 DS400, [online], στην ιστοσελίδα http://www.kld.com/indexes/ds400index/index.html  (διαθέσιµο 

στις 03 Σεπτεµβρίου 2008) . 
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πρότυπα αναφοράς στους διαχειριστές χαρτοφυλακίων που ενδιαφέρονται για 

κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και µια πλατφόρµα εταιρικής προόδου προς τη 

βιώσιµη ανάπτυξη. Ο ετήσιος απολογισµός των δεικτών βασίζεται σε λεπτοµερή 

ανάλυση της οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των 

επιχειρήσεων
53

. Περιλαµβάνουν συγκεκριµένο ποσοστό εισηγµένων εταιριών από 

όλους τους βιοµηχανικούς τοµείς, ενώ δεν αποκλείουν κάποιες εταιρίες, δίνουν όµως 

τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος των αποτελεσµάτων ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε 

επενδυτή
54

. 

Στην ίδια φιλοσοφία, και για την διευκόλυνση των θεσµικών επενδυτών, των 

τραπεζών και των διαχειριστών χαρτοφυλακίων, οι δείκτες Ethibel Sustainability 

Index ή ESI, παρέχουν µία περιεκτική προοπτική της οικονοµικής απόδοσης των 

κορυφαίων βιώσιµα αναπτυσσόµενων εταιριών του κόσµου. Χωρίζονται γεωγραφικά 

σε ευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα και ποιοτικά σε πρωτοπορία ή υπεροχή σε 

κάποιο τοµέα κοινωνικής ευθύνης. Η αξιολόγηση γίνεται βάση δεδοµένων κριτηρίων 

που φανερώνουν το βαθµό στον οποίο οι εταιρίες αναλογίζονται τον κοινωνικό τους 

ρόλο, και αφορούν τη στάση τους απέναντι στους εργαζόµενους, το περιβάλλον, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και την επιχειρηµατική ηθική. Επιχειρήσεις που ασχολούνται 

µε οπλικό εξοπλισµό, τζόγο, πυρηνική ενέργεια και καπνοπαραγωγή εξαιρούνται των 

δεικτών, ενώ συµπεριλαµβάνονται δραστηριότητες που, ενώ εγείρουν την κοινωνική 

αµφισβήτηση και αφορούν τη πορνογραφία, τις µεταλλαγµένες τροφές, τα 

αλκοολούχα ποτά και την κακή µεταχείριση των ζώων, θεωρείται ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις µπορεί να παράγουν κοινωνικό έργο
55

.   

 

2.5.2.Πρότυπα 

Ο διεθνής µη κερδοσκοπικός οργανισµός AccountAbility δηµιούργησε το διεθνές 

πρότυπο ΑΑ1000, µε σκοπό να παρέχει στις επιχειρήσεις τη βάση για τη βελτίωση της 

κοινωνικής, ηθικής, περιβαλλοντικής και οικονοµικής τους απόδοσης και να τις 

βοηθήσει να δηµιουργήσουν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο κοινωνικής υπευθυνότητας. 
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 Αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ονόµασε Τριπλή Βασική Αρχή (Triple Bottom Line) στο Πράσινο 

Βιβλίο που εξέδωσε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.  
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 DJSI, [online], στην ιστοσελίδα http://www.sustainability-index.com (διαθέσιµο στις 05 Σεπτεµβρίου 

2008) . 

55
 ESI, [online], στην ιστοσελίδα http://www.ethibel.org/subs_e/4_index/main.html  (διαθέσιµο στις 06 

Σεπτεµβρίου 2008) . 
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Βασική θεώρηση του προτύπου είναι η ολοκλήρωση των αναγκών των συµµετεχόντων 

στις επιχειρήσεις, µέσα στις διαδικασίες τους, και η ορθή έκδοση κοινωνικού και 

ηθικού απολογισµού. Παρέχει καθοδηγήσεις για ποιοτική διοίκηση, απόκτηση και 

διατήρηση προσωπικού, ηθική δέσµευση απέναντι στα ενδιαφερόµενα µέρη, σύναψη 

συνεργασιών, διαχείριση των κινδύνων, προσέλκυση επενδύσεων, διαχείριση 

ρυθµιστικής εποπτείας και γενικά την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

στην αγορά. Αφορά κάθε µεγέθους και κλάδου επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυµούν να 

δεσµευτούν ως προς την κοινωνική τους συµπεριφορά.
56

  

Το διεθνές πρότυπο κοινωνικής ευθύνης SA8000 είναι µια πρωτοβουλία του 

ανεξάρτητου αµερικανικού φορέα, του Social Accountability International (SAI). 

Αποτελεί ένα ευρύ και ευέλικτο σύστηµα που επικεντρώνεται στη διαχείριση και 

διατήρηση ηθικών συνθηκών εργασίας στις παγκόσµιες εφοδιαστικές αλυσίδες και 

βοηθάει στην αντιµετώπιση του εργατικού δυναµικού σύµφωνα µε τις βασικές αρχές 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η δέσµευση τον επιχειρήσεων που ακολουθούν το πρότυπο 

περιλαµβάνει αρχές σχετικά µε την παιδική και καταναγκαστική εργασία, την υγεία 

και την ασφάλεια του προσωπικού, την λειτουργία εργατικών συνδικάτων, τις κάθε 

είδους διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, τα ωράρια και την δίκαιη ανταµοιβή της 

εργασίας. Τα βασικά πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις που δεσµεύονται µε το 

πρότυπο είναι ότι τις βοηθάει να µετατρέψουν τις αξίες τους σε ενέργειες, αυξάνει τη 

φήµη τους, βελτιώνει τη απόκτηση και τη διατήρηση του προσωπικού, αυξάνει την 

παραγωγικότητά του και υποστηρίζει τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
57

.  

Επικεντρωµένο στην περιβαλλοντική διαχείριση των εταιριών, το ISO14001 

βοηθάει τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους 

στο περιβάλλον. Καθορίζει τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής των 

εταιριών, προσδιορίζει την επίδραση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στο 

περιβάλλον, ορίζει περιβαλλοντικούς στόχους, καθοδηγεί τις ενέργειες για την 

εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων και ελέγχει τις διοικητικές αποφάσεις. 

Ουσιαστικά παρέχει το πλαίσιο για µια ολιστική και στρατηγική προσέγγιση στις 

περιβαλλοντικές τακτικές και ενέργειες, ορίζοντας τις γενικές απαιτήσεις ενός 

περιβαλλοντικού συστήµατος διαχείρισης. Το πρότυπο αφορά όλες τις επιχειρήσεις 
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 ΑΑ1000, [online], στην ιστοσελίδα http://www.accountability21.net/  (διαθέσιµο στις 06 Σεπτεµβρίου 

2008) . 
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 SΑ8000, [online], στην ιστοσελίδα http://www.sa8000.org/  (διαθέσιµο στις 08 Σεπτεµβρίου 2008) . 
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που εκτός από την απλή τήρηση των σχετικών νόµων, στοχεύουν στη διαρκή 

βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
58

 

Εκτός από τις παραπάνω δεσµεύσεις, υπάρχουν πιο εξειδικευµένα πρότυπα, τα 

οποία εθελοντικά µπορούν να υιοθετήσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τα ILO-OSH 2001 και OHSAS 18001, που αφορούν 

την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, το ISO 9001, που αφορά την ποιότητα 

αγαθών και υπηρεσιών, το GRI (Global Reporting Initiative) που παρέχει οδηγίες για 

την έκδοση κοινωνικού και περιβαλλοντικού απολογισµού, το EU Eco-label, που 

αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ συµπληρωµατικά έχουν δηµιουργηθεί 

κατευθυντήριες εντολές µε πολλαπλό περιεχόµενο από τον Οργανισµό Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τα Ηνωµένα Έθνη.   

 

2.5.3.Βραβεία  

∆ιάφοροι ανεξάρτητοι και ευαισθητοποιηµένοι ιδιωτικοί φορείς έχουν 

καθιερώσει βραβεία υπεροχής για τις εταιρίες που επιδεικνύουν ιδιαίτερη επίδοση σε 

διάφορους τοµείς κοινωνικής ευθύνης. Το Most Admired Companies καθιερώθηκε 

από µέσα ενηµέρωσης από όλο τον κόσµο και κρίνει τις εταιρίες από την φήµη που 

έχουν ως προς την ηθική, την τιµιότητα αλλά και την υπευθυνότητά τους ως προς το 

περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. Προϊόν εκδοτικών οίκων είναι και το Best 

Companies to Work for, που επιβραβεύει πιο εξειδικευµένες περιπτώσεις υπεύθυνων 

εταιριών, όπως τους καλύτερους εργοδότες για µητέρες και µειονότητες. Τα Business 

Ethics Awards χορηγούνται ετησίως από το περιοδικό Business Ethics και 

επιβραβεύουν επιχειρήσεις που επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο στο χώρο της 

επιχειρηµατικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης. Το περιεχόµενο των κριτηρίων 

µεταβάλλεται κάθε χρόνο και κατά καιρούς έχει περιλάβει την περιβαλλοντική 

υπεροχή, πρωτοβουλίες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και γενική ηθική 

επιφάνεια. Τα Awards for Excellence αναγνωρίζουν τις εταιρίες που επιδεικνύουν 

την ικανότητα να αναθεωρούν και να βελτιώνουν τον τρόπο µε τον οποίο επιχειρούν, 

ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Τα Corporate Conscience Awards 

χορηγούνται ετησίως µε σκοπό να εστιάσουν την προσοχή της κοινής γνώµης σε 

επιχειρήσεις των οποίων τα διοικητικά κλιµάκια αναγνωρίζουν τις ευθύνες που έχουν 
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 ISO140001, [online], στην ιστοσελίδα http://www.iso.org/iso/management_standards.htm   

(διαθέσιµο στις 08 Σεπτεµβρίου 2008) . 
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απέναντι στους συµµετέχοντες σε αυτές και προωθούν µε τις ενέργειές τους την 

ευηµερία αυτών.
59

 Σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, βραβεύονται οι 100 και οι 20 

επιχειρήσεις αντίστοιχα που διατηρούν το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, µε τη 

διάκριση Best Workplaces Europe και Best Workplaces Hellas. Η αξιολόγηση ως 

προς την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος γίνεται σε 5 διαστάσεις
.
 την 

αξιοπιστία, το σεβασµό, την δικαιοσύνη, την υπερηφάνεια και τη συντροφικότητα.  
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 Πηγή: Business for Social Responsibility, [online], στην ιστοσελίδα 

http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=48809#awards  (διαθέσιµο στις 09 

Σεπτεµβρίου 2008). 
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3.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ SHELL  

 

Πάνω στη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

που προηγήθηκε, θα στηρίξουµε τη µελέτη της περίπτωσης µιας εταιρίας, της οποίας η 

δραστηριότητα τυγχάνει έντονης περιβαλλοντικής και κοινωνικής κριτικής από την 

κοινή γνώµη. Η συσχέτιση των βιβλιογραφικών ευρηµάτων µας µε το παράδειγµα της 

Shell, θεωρούµε ότι µπορεί να συµβάλει στην πιο αναλυτική κατανόηση από τον 

αναγνώστη των παραµέτρων που συνθέτουν την εικόνα της κοινωνικής 

υπευθυνότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η επιλογή µιας εταιρίας της βαριάς 

βιοµηχανίας µε σηµαντικό ιστορικό κοινωνικών επενδύσεων, έγινε µε γνώµονα την 

πληρέστερη καταγραφή της φιλοσοφίας και των πρακτικών που υιοθετεί ο 

επιχειρηµατικός κόσµος για την προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

ευµάρειας. Η σύνδεση και η συνεργασία της Shell µε παγκόσµιους κοινωνικούς φορείς 

και οργανώσεις µας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουµε ορισµένες σηµαντικές 

συντονισµένες πρωτοβουλίες της παγκόσµιας κοινότητας, τις οποίες δεν είχαµε την 

ευκαιρία να καταγράψουµε στο θεωρητικό κοµµάτι της µελέτης µας. Στο τέλος αυτού 

του κεφαλαίου ευελπιστούµε ο αναγνώστης να σχηµατίσει σαφή εικόνα για τα πλέον 

επίκαιρα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα και για τον τρόπο που συµβάλει 

στην καταπολέµησή τους ο επιχειρηµατικός τοµέας. Με άλλα λόγια, να καταφέρει να 

εντάξει στην σύγχρονη πραγµατικότητα µια έννοια που απασχολεί τις εταιρίες για 

περισσότερο από µισό αιώνα, αυτή της κοινωνικής τους ευθύνης. 

 

 

3.1.Γενική προσέγγιση 

 

Η Shell αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες πετρελαιοειδών παγκοσµίως, 

µε δραστηριότητα σε περισσότερες από 110 χώρες και ανθρώπινο δυναµικό που 

φτάνει τους 104.000 εργαζοµένους. Στόχος της είναι η αποτελεσµατική, υπεύθυνη και 

επικερδής ενασχόλησή της µε τις επιχειρήσεις πετρελαίου, αερίου, χηµικών προϊόντων 

και µε άλλες επιλεγµένες επιχειρήσεις, καθώς και η συµµετοχή της στην έρευνα και 

ανάπτυξη άλλων ενεργειακών πηγών, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόµενες 

ανάγκες των πελατών και στην παγκόσµια αυξανόµενη ζήτηση για ενέργεια. 

Αποστολή της είναι να διασφαλίσει ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα 

εξορύσσονται και θα παραδίδονται επικερδώς και µε περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
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υπεύθυνο τρόπο. Επιδιώκει υψηλά πρότυπα απόδοσης, διατηρώντας µακροπρόθεσµα 

µια ισχυρή και ανταγωνιστική θέση µέσα στο περιβάλλον όπου επιχειρεί. Οι 

επιχειρησιακές της αρχές βασίζονται σε αξίες όπως η τιµιότητα, η ειλικρίνεια και ο 

σεβασµός για τον άνθρωπο και περιλαµβάνουν την µακροχρόνια κερδοφορία, τον 

θεµιτό ανταγωνισµό, την αµερόληπτη επιχειρησιακή συµπεριφορά, την 

περιβαλλοντική προστασία, τη συνεργασία µε τους συµµετέχοντες, την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία και τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία. 

Παρόλα αυτά, η φύση του αντικειµένου δραστηριότητας της Shell, που 

προϋποθέτει εξορύξεις, διακίνηση οικολογικά επικίνδυνων προϊόντων και παραγωγή 

επιβλαβών αποβλήτων, ήταν ανέκαθεν στο επίκεντρο του κοινωνικού ενδιαφέροντος, 

κυρίως λόγω των άµεσων και δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αυτή 

προκαλεί. Η συνεχώς αυξανόµενη κερδοφορία του κλάδου τα τελευταία χρόνια και η 

συσσώρευση σε αυτές πλούτου και ισχύος, δηµιουργούσε και δηµιουργεί διαδοχικές 

αντιδράσεις στους φορείς της κοινωνίας πολιτών. Ιδιαιτέρως επίκαιρη δε, είναι η 

κριτική ότι αυτή κερδοφορία τείνει να µετατραπεί σε κερδοσκοπία, µε διάφορους 

κοινωνικούς φορείς να διαπιστώνουν ότι οι ανεξέλεγκτα αναδυόµενες τιµές του 

πετρελαίου δεν είναι προϊόν γεωπολιτικών και οικονοµικών παραγόντων, αλλά κατά 

βάση κερδοσκοπικών στρατηγικών.  

Είναι γεγονός πάντως, ότι η Shell έχει επιδείξει στην, νεότερη κυρίως, ιστορική 

της πορεία ένα εξαιρετικό κοινωνικό πρόσωπο µε µεγάλο αρχείο πρακτικών 

κοινωνικής ευθύνης. Βρέθηκε αρκετές φορές αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο του 

καταναλωτικού παραγκωνισµού, κατάφερνε όµως κάθε φορά να αντιδράει άµεσα στην 

κοινωνική δυσφορία µε δραστικές πρωτοβουλίες. Θεωρείται µια από τις κορυφαίες 

εταιρίες στον τοµέα διαχείρισης και εφαρµογής της ΕΚΕ, ενώ είναι πρωτοπόρος 

επιχείρηση στην έκδοση κοινωνικού και περιβαλλοντικού απολογισµού. ∆εν είναι 

τυχαία η διαπίστωση ότι στην εκτενή βιβλιογραφία που µελετήθηκε για την εκπόνηση 

της παρούσας εργασίας, η περίπτωση της Shell κυριάρχησε το ενδιαφέρον των 

ερευνητών, ενώ πολλές εταιρίες την χρησιµοποίησαν ως καθοδηγητή προς την 

ολοκλήρωση της κοινωνικής τους υπευθυνότητας.  

Οι κοινωνικές δραστηριότητες της Shell ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, µε δωρεές και χορηγίες να αποτελούν τις βασικές πρακτικές ενδυνάµωσης 

του κοινωνικού της ρόλου. Παράλληλα όµως, αρκετές οικολογικές Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις άρχισαν να ασκούν πιέσεις γενικότερα στις επιχειρήσεις και ειδικότερα 

στη Shell για την επίδειξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συµπεριφοράς. Οι πιέσεις αυτές 
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είχαν στην αρχή µορφή απλών καταγγελιών απέναντι σε αυτό που ονόµασαν 

«καπιταλισµό που ρυπαίνει», στην εξέλιξή τους όµως µετατράπηκαν σε έντονες 

αντιδράσεις που, βασιζόµενες στην υπεροψία των εταιριών, κατάφερναν να 

καθοδηγούν τους καταναλωτές σε αποφάσεις απόρριψης των προϊόντων τους. 

Η Shell, όπως και η πλειοψηφία των εταιριών, άργησε να αντιληφθεί αυτή την 

πραγµατικότητα. Έτσι, όταν το 1995 η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε να βυθίσει 

την πλωτή εξέδρα άντλησης πετρελαίου Brent Spar στη Βόρεια Θάλασσα, βρέθηκε 

αντιµέτωπη µε την ηχηρή αντίδραση της Greenpeace, η οποία πίστευε ότι η αποβολή 

των καταλοίπων της πλατφόρµας έπρεπε να γίνει σε χερσαίο έδαφος. 

Προειδοποιώντας την παγκόσµια κοινή γνώµη για της συνέπειες του εγχειρήµατος που 

είχε στα σχέδιά της η Shell, καλούσε το κοινό να µποϋκοτάρει τα προϊόντα της 

εταιρίας. Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε χρονικά µε µια γενική εταιρική κρίση στη Νιγηρία, 

όπου περιλάµβανε φυσική µόλυνση και τη δολοφονία, που θεωρείται ότι η Shell είχε 

τη δύναµη να αποτρέψει, του συγγραφέα Ken Saro-Wiwa και οκτώ µελών της φυλής 

Ogonis από τη χρηµατοδοτούµενη δικτατορία, µε φόντο την εκµετάλλευση των 

πετρελαιοπηγών της περιοχής. ∆ηµιουργήθηκε η αντίληψη ότι η εταιρία δεν 

ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώµατα και σαν αποτέλεσµα, 

υπήρξαν σταθµοί ανεφοδιασµού της που ανέφεραν έως και 50% µείωση των 

πωλήσεών τους. Αν και όπως αποδείχτηκε µετέπειτα, τουλάχιστον όσο αφορά στην 

υπόθεση Brent Spar, η βύθιση της πλατφόρµας θα ήταν η λιγότερο επιβλαβής για το 

περιβάλλον πρακτική, η ζηµιά για την εταιρία είχε ήδη προκληθεί. Κάτω από το ορατό 

πλήγµα της φήµης και της κερδοφορίας της, η Shell αναγκάστηκε να αλλάξει πολιτική 

και να ακολουθήσει την πορεία που της υπέδειξε ο οικολογικός και κοινωνικός 

αντίλογος, συνειδητοποιώντας ουσιαστικά τη σηµασία της αειφόρου και βιώσιµης 

ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη βασική αιτία µεταφοράς της φιλοσοφίας 

της εταιρικής ευθύνης στον πυρήνα των επιχειρηµατικών της διαδικασιών. Το 1996 

εγκαινιάζει µια παγκόσµια εκστρατεία κοινωνικής δέσµευσης η οποία, ακολουθώντας 

την επικαιρότητα, συνεχίζεται µέχρι σήµερα.  

Θεµέλιο αυτής της εκστρατείας ήταν ο σεβασµός των αρχών της αειφόρου 

ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση των αρχών αυτών στις επιχειρηµατικές διαδικασίες απαιτεί 

την εξισορρόπηση των βραχυπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων συµφερόντων και 

την ενσωµάτωση οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραµέτρων στη 

διαδικασία λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. Η ολική διάσταση των παραµέτρων 
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αυτών συνοψίζεται από τη Shell, στο πλαίσιο της κοινωνικής της στρατηγικής, σε επτά 

κανόνες: 

Βιώσιµη αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της. Η ευηµερία κάθε εταιρίας 

έγκειται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής της στρατηγικής. 

Η Shell έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς της, 

η εξασφάλιση της οποίας βασίζεται στη µείωση των εξόδων, τη βελτίωση του 

περιθωρίου κέρδους, την συνολική αύξηση της κερδοφορίας της και την 

αποδοτικότερη διαχείριση των κεφαλαίων κινήσεώς της. 

Μέριµνα για τη σχέση µε τους πελάτες. Οι πελάτες αποτελούν την κινητήρια 

δύναµη κάθε εταιρίας. Στόχος της Shell είναι να ενισχύει τις σχέσεις της µε τους 

πελάτες της, να δηµιουργεί νέα κανάλια επικοινωνίας µε αυτούς, να ικανοποιεί ή αν 

είναι δυνατόν να ξεπερνά τις προσδοκίες τους και να προσφέρει καινοτόµες υπηρεσίες 

και προϊόντα. 

Προστασία του περιβάλλοντος. Η ανθρώπινη δραστηριότητα στηρίζεται στο 

φυσικό περιβάλλον. Στη Shell βρίσκονται σε µια διαρκή αναζήτηση νέων 

εναλλακτικών λύσεων που θα της επιτρέψουν να µειώσει την επίδραση των προϊόντων 

και υπηρεσιών της στο περιβάλλον. 

Υπεύθυνη αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Η δέσµευση στην βιώσιµη 

ανάπτυξη συνεπάγεται µε συνετή και αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Η 

Shell υιοθετεί µεθόδους που θα της επιτρέψουν να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωσή 

τους. 

Σεβασµός και προστασία των ανθρώπων. Κάθε εµπλεκόµενος µε την εταιρία, 

είτε προέρχεται από το εσωτερικό της είτε όχι, απαιτεί µεταχείριση µε το µέγιστο 

δυνατό σεβασµό. Η Shell προστατεύει το κοινό της, εντός και εκτός Οµίλου, από τους 

κινδύνους που είναι δυνατό να ενέχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της. Παράλληλα, 

σέβεται την προσωπική και πολιτιστική διαφορετικότητα του κάθε εργαζόµενού της 

και συµµετέχει στην αξιολόγηση των προοπτικών εξέλιξής του. 

Έµπρακτη συµβολή στην ευηµερία της κοινωνίας. Η ενσωµάτωση στην 

εκάστοτε τοπική κοινωνία όπου αναπτύσσει δραστηριότητα, σηµαίνει για τη Shell 

διαρκή αναζήτηση των καλύτερων δυνατών τρόπων για τη συµµετοχή της στην 

ευηµερία της κάθε κοινωνίας και για την εξασφάλιση της υποστήριξης των µελών της. 

Συνεργασία µε τους εταίρους. Στη Shell επιδιώκεται συχνός διάλογος µε τους 

εξωτερικούς συνοµιλητές της (κυβέρνηση, µη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ.) στα 
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πλαίσια του οποίου κάθε µέρος συµµερίζεται τα συµφέροντα και τα αιτήµατα του 

άλλου.   

Πιο συγκεκριµένα, στη Shell αναγνωρίζονται πέντε τοµείς ευθυνών, για τις 

οποίες, µε τα κατάλληλα εργαλεία, δεσµεύονται όλοι οι φορείς της.  

1.Ως προς τους µετόχους της εταιρίας, ευθύνη αποτελεί η προστασία των 

επενδύσεών τους και η παροχή µακροπρόθεσµης απόδοσης, ανταγωνιστικής µε αυτή 

που προσφέρουν άλλες εταιρίες µε ηγετική θέση στον κλάδο.  

2.Απέναντι στους πελάτες της, η Shell αναγνωρίζει την ευθύνη για ανάπτυξη και 

διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν αξία από πλευράς τιµής, 

ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και που υποστηρίζονται από 

την απαιτούµενη τεχνολογική, περιβαλλοντική και εµπορική πείρα.  

3.Σε σχέση µε το προσωπικό της, η Shell αντιλαµβάνεται την ευθύνη για 

σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και διασφάλιση καλών και ασφαλών 

συνθηκών εργασίας και ανταγωνιστικών όρων απασχόλησης. Ευθύνη επίσης αποτελεί 

η καλύτερη αξιοποίηση των ταλέντων των εργαζοµένων, η δηµιουργία περιβάλλοντος 

εργασίας µη αποκλεισµού, µέσα στο οποίο όλοι οι εργαζόµενοι έχουν ίσες ευκαιρίες 

να αναπτύξουν τις δεξιότητες και το ταλέντο τους, η ενθάρρυνση της συµµετοχής τους 

στο σχεδιασµό και τον καθορισµό κατευθύνσεων στην εργασία τους και η παροχή σε 

αυτούς τρόπων αναφοράς τυχόν ανησυχιών.  

4.Αναφορικά µε τους συνεργάτες της, η Shell ορίζει σαν ευθύνη την επιδίωξη 

αµοιβαίως επωφελών συνεργασιών µε εργολάβους και προµηθευτές και η προώθηση 

της εφαρµογής των επιχειρησιακών της αρχών σε κάθε συνεργασία.  

5.Τέλος, ως προς το κοινωνικό σύνολο, η ευθύνη της εταιρίας είναι η διεξαγωγή 

της δραστηριότητας ως υπεύθυνο µέλος της κοινωνίας, η τήρηση των ισχυόντων 

νόµων και κανονισµών, η υποστήριξη των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

σύµφωνα µε το θεµιτό ρόλο των επιχειρήσεων και η δέουσα προσοχή σε θέµατα 

υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.  

Για τη Shell, ορθή αντιµετώπιση των παραπάνω ευθυνών, συνδέεται µε πληθώρα 

λειτουργικών πλεονεκτηµάτων, όπως ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων 

υφιστάµενων και µελλοντικών επιχειρηµατικών σχεδίων, προσέλκυση και διατήρηση 

προσωπικού, πελατών και συνεργατών, ανάπτυξη σωστών προϊόντων που καλύπτουν 

τις καταναλωτικές ανάγκες και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, µείωση λειτουργικού 

κόστους και γενικά κερδοφορία και ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό η εταιρία έχει 

παρουσιάσει από το 2006 έναν κώδικα δεοντολογίας προς τους εργαζοµένους της, ο 
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οποίος αποσαφηνίζει τα πρότυπα που καλούνται αυτοί να ακολουθήσουν και τη 

συµπεριφορά που οφείλουν να υιοθετήσουν. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα εργαλείο, που 

καθοδηγεί το προσωπικό στην εφαρµογή των γενικών επιχειρησιακών αρχών της και 

του παρέχει πρακτικές συµβουλές για την ορθή τήρηση των νόµων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η εφαρµογή των κοινωνικών της δεσµεύσεων στο σύνολο των 

επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων. Η φήµη και η µελλοντική επιτυχία της Shell 

βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη συµµόρφωση όλων των ανθρώπων της µε τα 

υψηλότερα ηθικά πρότυπα. Με τον κώδικα δεοντολογίας, η εταιρία επιχειρεί να τα 

διασφαλίσει, θέτοντας τους βασικούς κανόνες σε µια σειρά επικίνδυνων τοµέων 

επιχειρηµατικής δράσης. Εργαζόµενοι οι οποίοι παραβιάζουν τον κώδικα ενδέχεται να 

υποστούν εσωτερική πειθαρχική ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της λύσης της 

σύµβασης εργασίας.  

Για τα διοικητικά στελέχη, έχει δηµιουργηθεί ένας επιπλέον κώδικας ηθικής, που 

στοχεύει στον αποκλεισµό οποιουδήποτε υποκειµενικού παράγοντα προσωπικού 

συµφέροντος από τη διαδικασία λήψης των στρατηγικών αποφάσεων της εταιρίας. Σε 

µια γενική προσέγγιση, ο κώδικας ηθικής έρχεται να συµπληρώσει τον κώδικα 

δεοντολογίας στο κοµµάτι της διοίκησης, εξασφαλίζοντας την αναφορά και την 

εξαίρεση οποιουδήποτε προσωπικού οικονοµικού ή άλλης φύσεως οφέλους προκύπτει 

για τα στελέχη της εταιρίας από τις επιχειρηµατικές διαδικασίες αυτής. Για την 

καλύτερη κατανόηση και εφαρµογή των δύο αυτών κωδίκων, η Shell δηµιούργησε µια 

διεθνή τηλεφωνική και διαδικτυακή βοηθητική υπηρεσία προς τους εργαζοµένους και 

τους υπόλοιπους ενδιαφερόµενους, στην οποία µπορούν να υποβληθούν ανησυχίες και 

ερωτήσεις για θέµατα που αφορούν τα ηθικά πρότυπα της εταιρίας και να αναφερθεί 

οποιοδήποτε παράπονο ή παρέκκλιση εντοπίζεται από αυτά. 

 

 

3.2.Κοινωνικό πρόγραµµα Shell 

 

Περιβάλλον 

Το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και της υπερθέρµανσης του πλανήτη 

αποτελούν προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας και θεωρούνται οι σοβαρότερες 

παγκόσµιες απειλές για το µέλλον του πλανήτη. Η Shell, αναγνωρίζοντας το γεγονός 

αυτό, έχει θέσει από το 1998 ορισµένα περιβαλλοντικά πρότυπα και µελλοντικούς 

στόχους όσο αφορά στις δραστηριότητές της, που περιλαµβάνουν κατά κύριο λόγο τη 
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διαχείριση των εκποµπών αέριων καυσαερίων των µονάδων της. Παράλληλα, 

εκτείνονται και σε άλλες παραµέτρους, όπως την ορθολογική χρήση της ενέργειας και 

των πρώτων υλών, τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, την επιβολή 

περιβαλλοντικών κριτηρίων στις νέες επενδύσεις και τις συνεργασίες µε φορείς και 

επιχειρήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα αέρια του θερµοκηπίου (GreenHouse Gases ή GHGs), τα σηµαντικότερα από 

τα οποία είναι οι υδρατµοί, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το µεθάνιο (CH4), 

απορροφούν ηλιακή ενέργεια και βοηθούν τη γη να κρατήσει µια ζεστή θερµοκρασία 

ώστε να µπορέσει να υπάρξει ζωή σε αυτήν. Παρόλα αυτά, η υπερβολική αύξησή τους 

µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη υπερθέρµανση του πλανήτη, γνωστή και ως 

φαινόµενο του θερµοκηπίου. Σε ποσοστό 60%, το αέριο που οφείλεται για αυτό το 

φαινόµενο είναι το CO2, καθώς αποτελεί το βασικό προϊόν ενεργειακών καύσεων στην 

βιοµηχανία. Από την προβιοµηχανική εποχή µέχρι σήµερα, η συγκέντρωση του CO2 

στην ατµόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά 50%, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα την µέση 

ετήσια άνοδο της θερµοκρασίας του πλανήτη κατά 1
Ο
 C.  

Η Shell ήταν από τις πρώτες εταιρίες που υποστήριξε ότι πρέπει να ληφθούν 

άµεσα και δραστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

Προσπάθησε να κινητοποιήσει τις κυβερνήσεις για το θέµα, βοήθησε τους πελάτες της 

να µειώσουν τις εκποµπές τους, παρακίνησε τους προµηθευτές ενέργειας να 

επιδιώξουν καινοτόµες ενεργειακές λύσεις και φυσικά επιδίωξε σηµαντικές αλλαγές 

στις διαδικασίες της για µείωση των δικών της αερίων του θερµοκηπίου. Ήδη, από το 

1990 έχει µειώσει τις εκποµπές της περίπου κατά 25% και η προσπάθειά της 

συνεχίζεται. Για την επίτευξη αυτού του αποτελέσµατος, η Shell κινήθηκε κυρίως σε 

τέσσερα επίπεδα. 

Παύση της καύσης αερίου κατά την παραγωγή πετρελαίου. Κατά την 

άντληση πετρελαίου στην επιφάνεια, απελευθερώνεται φυσικό αέριο που είναι 

παγιδευµένο στο υπέδαφος. Σε πολλές περιοχές άντλησης πετρελαίου, δεν υπάρχει 

αγορά διάθεσης ούτε εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης του εξαγόµενου αερίου, µε 

αποτέλεσµα αυτό να καίγεται δίπλα στην πηγή, εκπέµποντας µεγάλες ποσότητες CO2 

στην ατµόσφαιρα. Το 25% των συνολικών αερίων του θερµοκηπίου που παράγει η 

Shell, προέρχεται από αυτή τη διαδικασία. Έτσι, η εταιρία δεσµεύτηκε να σταµατήσει 

την καύση του αερίου, κατασκευάζοντας εγκαταστάσεις εξαγωγής και συλλογής του 

και εγκαθιστώντας αγωγούς για τη µεταφορά του στις τοπικές αγορές. Η συνολική 

επένδυση της Shell στην προσπάθεια αυτή θα φτάσει τα 17 δισεκατοµµύρια δολάρια 
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και στα τέλη του 2008 η συνολική µείωση της καύσης του αερίου θα φτάσει το 60% 

σε σχέση µε το 2001, κάτι που φαίνεται και από το ∆ιάγραµµα 1. 

 

∆ιάγραµµα 1: Καύση αερίου 

 

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας. Η εξοικονόµηση ενέργειας στις 

εγκαταστάσεις της, είναι ο δεύτερος βασικός τρόπος µε τον οποίο η Shell προσπάθησε 

να µειώσει τις εκποµπές της σε αέρια του θερµοκηπίου. Οι απαιτήσεις της εταιρίας σε 

ενέργεια αυξήθηκαν κατά 30% από το 2000, σαν αποτέλεσµα των καινούριων 

τεχνολογιών και των νέων περιοχών άντλησης πετρελαίου. Το ερευνητικό τµήµα της 

Shell χρησιµοποίησε προηγµένα συστήµατα αναφοράς και µοντελοποίησης για τον 

προσδιορισµό των σηµείων στα οποία µπορούν να επέλθουν βελτιώσεις και 

προσέγγισε ολιστικά την ενεργειακή αποδοτικότητα, στοχεύοντας στην εξοικονόµηση 

ενέργειας στα διυλιστήρια και τις βιοµηχανικές της µονάδες, και όχι µόνο στα 

επιµέρους τµήµατά τους. Σαν αποτέλεσµα, και παρά τις αυξηµένες ενεργειακές 

απαιτήσεις της, η Shell µείωσε την κατανάλωση της ενέργειας κατά 2% και 9% στα 

διυλιστήρια και εργοστάσιά της αντίστοιχα, από το 2002.   

Τιµολόγηση του άνθρακα στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Στην 

προσπάθειά τους να πετύχουν τους στόχους που προβλέπονται από τη συνθήκη του 

Κιότο, τα διάφορα κράτη θα επιλέξουν πολιτικές επιβάρυνσης των εκποµπών του 

άνθρακα. Η Shell είναι η πρώτη ενεργειακή εταιρία που λαµβάνει υπόψη το 

εκτιµώµενο επίπεδο αυτών των επιβαρύνσεων στις επενδυτικές της αποφάσεις. Σαν 
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αποτέλεσµα, τα περισσότερα νέα επενδυτικά έργα της προβλέπουν περιορισµένες 

εκποµπές CO2 από την αρχή λειτουργίας τους.  Η επιχειρηµατική λογική πίσω από 

αυτή την απόφαση περιλαµβάνει την ευαισθητοποίηση του κοινού, την επίδειξη της 

αναγκαιότητας για περιορισµό των εκποµπών του άνθρακα, τη µείωση πιθανών 

µετασκευαστικών εξόδων, τον περιορισµό του κινδύνου µελλοντικών επιβαρύνσεων 

και η παροχή εργαλείου διαχείρισης για τα σχέδια και τα προϊόντα της εταιρίας.  

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη συλλογή και αποθήκευση του CO2. Μια 

από τις πιο ελπιδοφόρες τεχνολογίες για τη δραστική µείωση των εκποµπών CO2, είναι 

η υπόγεια συλλογή του. Αντί δηλαδή το CO2 να ελευθερώνεται στον αέρα, 

αποθηκεύεται στο υπέδαφος µε ειδικούς µηχανισµούς, έχοντας χρηστική λειτουργία 

για µελλοντικές εξορύξεις. Η Shell, συνεργαζόµενη µε άλλες επιχειρήσεις, 

κυβερνήσεις, ευρωπαϊκούς φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις, επιστήµονες και 

περιβαντολλόγους, θεωρείται πρωτοπόρος στην ανάπτυξη αυτής της πολλά 

υποσχόµενης νέας τεχνολογίας.  

Η συνολική µεταβολή των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου της εταιρίας 

τα τελευταία 10 χρόνια, φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.  

 

∆ιάγραµµα 2: Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 

 

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Πέρα από τον περιορισµό του φαινοµένου του θερµοκηπίου, η Shell 

ευαισθητοποιήθηκε και ανέλαβε πρωτοβουλία για την προστασία της 

βιοποικιλότητας στη γη. Πολλά οικοσυστήµατα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και η 
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ανάγκη για διατήριση σπάνιων ζωικών και φυτικών ειδών συνεχώς µεγαλώνει. Η Shell 

ήταν η πρώτη ενεργειακή εταιρία, που το 2001 υιοθέτησε πρότυπα βιοποικιλότητας 

και περιόρισε τη δραστηριότητά της σε προστατευόµενες περιοχές. Ουσιαστικά 

δεσµεύτηκε να συνεργαστεί µε όλους τους αρµόδιους φορείς για τη ενίσχυση των 

οικοσυστηµάτων, να σεβαστεί τη βασική ιδέα της προστασίας µιας περιοχής και να 

συνεισφέρει θετικά στη διατήριση της παγκόσµιας χλωρίδας και πανίδας. Το 

τελευταίο το πέτυχε εκτελώντας περιβαλλοντικές µελέτες πριν από κάθε νέα 

δραστηριότητά της, µεταβάλλοντας τις υπάρχουσες διαδικασίες της που επιδρούν 

ζηµιογόνα σε φυτικά και ζωίκα είδη, ανοίγοντας διάλογο µε όλους τους άµεσα 

ενδιαφερόµενους για τη βιοποικιλότητα και αντλώντας τεχνογνωσία και συµβουλές 

από ειδικούς για το θέµα επιστήµονες, ενώ παρήγαγε µια ταινία, στόχος της οποίας 

ήταν η προβολή της ανάγκης για διάλογο και συνεργασία για την αντιµετώπιση των 

σύγχρονων απειλών για τη βιοποικιλότητα. 

Παράλληλα, η Shell αναγνώρισε τον κίνδυνο της µείωσης των παγκόσµιων 

αποθεµάτων νερού. Αν και η βιοµηχανία του πετρελαίου δεν απαιτεί µεγάλες 

ποσότητες νερού, η Shell µείωσε την κατανάλωσή της από το 2007 κατά 17% σε 

σχέση µε το 2000. Παράδειγµα των πρωτοβουλιών της εταιρίας αποτελεί ένα σχέδιο 

46 εκατοµµυρίων δολαρίων σε διυλιστήριο στην Αυστραλία, το οποίο στόχευε στην 

αξιοποίηση του ατµού κατά την παραγωγική διαδικασία και βελτίωση των 

συστηµάτων ανίχνευσης και επισκευής των διαρροών και επέφερε τέτοια µείωση 

κατανάλωσης νερού, ικανή να καλύψει τις ανάγκες 650 νοικοκυριών.  

 

 ∆ιάγραµµα 3: Κατανάλωση νερού 

 

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 
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Ένα άλλο φαινόµενο που προκαλεί την παγκόσµια ανησυχία και για το οποίο έχει 

αναλάβει δράση η Shell, είναι η διάχυση πετρελαϊκών παραγώγων στο φυσικό 

περιβάλλον. Σε θαλάσσια περιοχή, όπου πέφτει και το µεγαλύτερο βάρος της 

κοινωνικής κριτικής, η διάχυση προέρχεται από τα ιδιόκτητα ή µισθωµένα 

δεξαµενόπλοια της εταιρίας, αλλά πλέον αποτελεί σπάνια περίπτωση. Σε χερσαίο 

έδαφος από την άλλη, η διάχυση µπορεί να οφείλεται σε παράγοντες που ελέγχονται 

από την εταιρία, όπως η διάβρωση ή τα λειτουργικά λάθη, ή σε παράγοντες πέρα από 

την ελεγκτική ικανότητά της, όπως τα φυσικά φαινόµενα ή η δολιοφθορά. Σε κάθε 

περίπτωση, η Shell έχει περιορίσει το φαινόµενο κατά 50% από το 1998, βελτιώνοντας 

τη διαχείριση, την επιθεώρηση και τη συντήρηση του στόλου και των εγκαταστάσεών 

της.  

 

∆ιάγραµµα 4: ∆ιάχυση πετρελαιοειδών 

   

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Πέρα όµως από την πρόληψη, η Shell ενεργοποιήθηκε και στον τοµέα της 

καταστολής, περιορίζοντας τις συνέπειες µιας τέτοιας ανεπιθύµητης διάχυσης. 

Προσαρµόζοντας κατάλληλα τα περιβαλλοντικά της πρότυπα και δηµιουργώντας 

ειδικό ερευνητικό τµήµα, επιδίωξε άµεση, γρήγορη και αποτελεσµατική αντίδραση 

στα σχετικά ατυχήµατα. 

Μπορεί η κλιµατική αλλαγή να µαγνητίζει την προσοχή της παγκόσµιας 

κοινότητας, το πρόβληµα της τοπικής µόλυνσης του αέρα από τα βιοµηχανικά 

καυσαέρια όµως παραµένει. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει παρατηρηθεί κάποια 
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βελτίωση της κατάστασης, κυρίως λόγω της αυξηµένης παγκόσµιας 

ευαισθητοποίησης, τα αυστηρότερα ρυθµιστικά µέτρα και την πρόοδο της 

τεχνολογίας. Ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια όµως πρέπει να γίνει στο µέλλον. Στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η Shell επένδυσε µεγάλα ποσά για να µειώσει τις 

εκποµπές της σε αέρια που προκαλούν νέφος και όξινη βροχή, δηλαδή σε οξείδια του 

αζώτου (NOX), διοξείδιο του θείου (SO2) και σε άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις. Οι 

επενδύσεις της περιλαµβάνουν αναβάθµιση των εργοστασίων της, χρήση αιολικής και 

ηλιακής ενέργειας, ανανέωση του εξοπλισµού της και ανάπτυξη της τεχνολογίας 

συλλογής του SO2. Επίσης, παρέχοντας καθαρότερα καύσιµα και τεχνολογία 

ηλεκτροκίνησης στους πελάτες της, τους βοήθησε να µειώσουν τις αντίστοιχες δικές 

τους εκποµπές. 

 

∆ιαγράµµατα 5 και 6: Εκποµπές SO2 & NO2 

 

 Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Εκτός από τον περιορισµό των σηµαντικότερων καυσαερίων εκποµπών της, η 

Shell επικεντρώθηκε στη βέλτιστη διαχείριση συνολικά των υγρών, στερεών και 

αερίων αποβλήτων της. Τα υγρά απόβλητα της εταιρίας είναι κυρίως λιπαντικά 

διαλυµένα σε νερό, το οποίο όµως επεξεργάζεται πριν ελευθερωθεί στο περιβάλλον, 

µε σκοπό να µειωθεί η συγκέντρωσή του σε ακαθαρσίες. Τα συνολικά στερεά 

απόβλητα που παράγει η Shell δεν ήταν δυνατόν να µειωθούν, αυξήθηκαν όµως 

σηµαντικά τα µη επιβλαβή για το περιβάλλον από αυτά, ενώ αρκετά από τα επιβλαβή 

στέλνονται πλέον σε βιοµηχανίες που µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν ως πρώτες 

ύλες. Τέλος, µειώθηκαν έως και 96% τα αέρια απόβλητα της εταιρίας που προκαλούν 

λέπτυνση του στρώµατος του όζοντος στην ατµόσφαιρα, τα οποία πάντως µέχρι το 

2010 πρέπει να µηδενιστούν. 

Η Shell έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη 

καινοτόµων τεχνολογιών για τον περιορισµό της επιβάρυνσης που προκαλούν οι 
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διαδικασίες της στο περιβάλλον. Πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 

συλλογής και υπόγειας αποθήκευσης του CO2. Ήταν η πρώτη εταιρία που παρουσίασε 

το C-Fix (carbon fixation) ως εναλλακτικό δοµικό υλικό. Το C-Fix παράγεται από 

υποπροϊόντα πετρελαίου υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, που υπό φυσιολογικές 

συνθήκες θα καιγόντουσαν, εκλύοντας µεγάλες ποσότητες CO2 στην ατµόσφαιρα. 

Βοήθησε τις τοπικές γεωργικές δραστηριότητες, συλλέγοντας και διανέµοντας CO2 σε 

τοπικούς παραγωγούς και θερµοκήπια. Σύµφωνα µε µελέτες, ο διπλασιασµός της 

ποσότητας CO2 σε ένα θερµοκήπιο αυξάνει έως 25% την παραγωγή φρούτων και 

λαχανικών. ∆απάνησε σηµαντικά κεφάλαια για την παραγωγή βιοκαυσίµων δεύτερης 

γενιάς, που δεν προέρχονται από πρώτες ύλες τροφικών προϊόντων και αποτελούν την 

πιο βιώσιµη εναλλακτική πηγή ενέργειας. Ήταν πρωτοπόρος στην εφαρµογή της 

τεχνολογία Gas to Liquids (GTL), η οποία παράγει καθαρότερα καύσιµα κίνησης µε 

βάση το φυσικό αέριο και µειώνει έως και 50% τις εκποµπές των οχηµάτων. 

Επιπλέον χρησιµοποίησε ευρέως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά 

συστήµατα και ανεµογεννήτριες, για την υποθαλάσσια εξόρυξη πετρελαίου. Επένδυσε 

στην αιολική και ηλιακή ενέργεια, µειώνοντας τις εκποµπές της σε CO2 κατά 1 

εκατοµµύριο και πλέον τόνους το χρόνο. Υποστήριξε τη χρήση του υδρογόνου, του 

πιο απλού, καθαρού και άφθονου αερίου στη γη, ως καύσιµο και επένδυσε στην 

παραγωγή του από ανανεώσιµα υλικά και βιοµάζα, κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε 

ενέργεια µηδενικών εκποµπών. Ανέπτυξε την τεχνολογία υγροποίησης του φυσικού 

αερίου Liquefied Natural Gas (LNG), µε την οποία συρρικνώνεται κατά 600 φορές ο 

όγκος του και συνέπεια την ευκολότερη µεταφορά του και σε µέρη όπου δεν υπάρχει 

σαν πρώτη ύλη. Εξέλιξε την άσφαλτο µε τη διαδικασία ανάµειξης δύο ειδών της 

(WAM), η οποία έχει σαν αποτέλεσµα τη δυνατότητα επίστρωσή της σε θερµοκρασίες 

έως και 50
ο
C χαµηλότερες. Μελέτησε καινοτόµες χρήσεις του θείου που εξορύσσεται 

µαζί µε το πετρέλαιο, π.χ. σαν προσθετικό σε λιπάσµατα και στην άσφαλτο, ώστε να 

µην εκλύεται κατά την καύση στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή SO2. Υιοθέτησε την 

αεριοποίηση του άνθρακα ως µέσο για την παραγωγή φθηνής, καθαρής και 

ανεξάντλητης ενέργειας. ∆ηµιούργησε εξελιγµένα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής 

καύσης, που συµβάλουν στη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου µέχρι και 5%, 

περιορίζοντας τις εσωτερικές τριβές, και οδηγούν σε ανάλογη µείωση των εκποµπών 

CO2 των εν λόγω κινητήρων. Βελτίωσε τα καύσιµά της ώστε να µην αφήνουν 

υπολείµµατα στο εσωτερικό των µηχανών και να λιπαίνουν επαρκώς τα µέρη που δεν 

είναι προσιτά από τα λιπαντικά, πετυχαίνοντας σηµαντική µείωση στη κατανάλωσής 
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τους. Πατεντάρισε τη διαδικασία Echotect, η οποία µετατρέπει τις επιζήµιες για το 

περιβάλλον πλαστικές συσκευασίες σε βιώσιµο κατασκευαστικό υλικό, που έχει την 

εµφάνιση και τις ιδιότητες κοινού µαρµάρου ή λίθου χαλαζία. Ανακάλυψε νέες 

δυσπρόσιτες και επικίνδυνες πηγές παραγωγής πετρελαίου, τις λεγόµενες 

«ασυνήθιστες πηγές», και νέες τεχνολογίες µελέτης και εξόρυξης του υπεδάφους, που 

υπολογίστηκε ότι µπορούν να οδηγήσουν σε αφαίµαξη περίπου 3 τρισεκατοµµύρια 

βαρέλια πετρελαίου επιπλέον.  

 

Τοπικές Κοινότητες – Κοινωνία – Κράτος 

Η Shell αναγνωρίζει ως σηµαντικότερη συνεισφορά της στο κοινωνικό σύνολο 

την παροχή της απαιτούµενης, για την οικονοµική ευηµερία, ενέργειας. Μια 

συνεισφορά εξίσου σηµαντική για τις αναπτυγµένες όσο και για τις υπό ανάπτυξη 

χώρες, οι οποίες προβλέπεται να επηρεάσουν σε µεγαλύτερο ποσοστό στο µέλλον την 

αύξηση της ενεργειακής ζήτησης. Υπάρχουν περίπου 1,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι 

στον κόσµο που, προς το παρόν, ζουν χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και η 

παροχή της σε αυτούς αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντική προοπτική για τη Shell. Το 2007 

επένδυσε 27 δισεκατοµµύρια δολάρια για την ανεύρεση νέων πηγών και την ανάπτυξη 

νέων µορφών ενέργειας, µε σκοπό την κάλυψη των ραγδαία αναπτυσσόµενων 

ενεργειακών απαιτήσεων του σύγχρονου κόσµου και την ενίσχυση της επιτάχυνσης 

της παγκόσµιας οικονοµίας.  

Η ενίσχυση της οικονοµίας των κυβερνήσεων στις χώρες στις οποίες επιχειρεί, 

αποτελεί για τη Shell σηµαντικό κοµµάτι της λειτουργίας της. Σε πολλές χώρες µε 

ενεργειακά αποθέµατα µάλιστα, αυτή η ενίσχυση µέσω φορολογίας και µεριδίων 

παρουσιάζεται ως η βασική πηγή κρατικών εσόδων. Για το 2007, η συνολική παροχή 

οικονοµικών πόρων της εταιρίας σε κυβερνητικούς φορείς ανήλθε στα 20 

δισεκατοµµύρια δολάρια. Για τη διασφάλιση της ορθής και βιώσιµης εκµετάλλευσης 

αυτής της οικονοµικής ενίσχυσης, η Shell αναγνωρίζει την ευθύνη της να αποτρέπει 

την δηµιουργία περιβάλλοντος οικονοµικής διαφθοράς στις τοπικές επιχειρηµατικές 

της συναλλαγές και συµφωνίες µε το κράτος. Παράλληλα, συµµετέχει σε 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον περιορισµό της διαφθοράς στον εκάστοτε δηµόσιο 

τοµέα, ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα όσο αφορά στον τρόπο που 

δηλώνονται από τις εταιρίες και δαπανούνται από τις κυβερνήσεις τα σχετικά 

κονδύλια. ∆εν είναι τυχαίο ότι το 2003, η Shell έγινε η πρώτη εταιρία που δηµοσίευσε, 
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µε τη σύµφωνη γνώµη της Νιγηριανής κυβέρνησης, τις εισφορές που είχε αυτή η 

κυβέρνηση από την εταιρία. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Shell στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων 

δραστηριότητάς της. Προωθεί ενεργά τη συνεργασία µε τοπικούς προµηθευτές και 

αναπτύσσει προγράµµατα ενίσχυσής τους στο 90% των χωρών στις οποίες επιχειρεί. 

Ειδικά για το 2007 ξόδεψε 17 δισεκατοµµύρια δολάρια για αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών από τις τοπικές αγορές στις αναπτυσσόµενες χώρες.  

 

∆ιάγραµµα 7: Αγορά τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στις αναπτυσσόµενες χώρες 

 

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Εκπαιδεύει τις τοπικές εταιρίες µε σκοπό να φτάσουν τα ποιοτικά, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που η ίδια έχει θέσει και να γίνουν 

ανταγωνιστικές στην διεκδίκηση των συµβολαίων προµηθειών της. Η διεύρυνση της 

τοπικής αγοράς έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της απασχόλησης µειονοτήτων και 

γυναικών. Προσφέρει επιπλέον θέσεις εργασίας στις κοινότητες προσλαµβάνοντας 

εγχώριους εργαζόµενους, ακόµα και όταν αυτοί στερούνται των βασικών τεχνικών 

γνώσεων, εκπαιδεύοντάς τους ανάλογα µε τις εργασιακές απαιτήσεις. Σαν 

αποτέλεσµα, απασχολεί πάνω από 32 χιλιάδες εργαζόµενους στις φτωχότερες χώρες 

και µόνο το 7% των παραγωγικών υπαλλήλων της σε όλο τον κόσµο είναι 

εκπατρισµένοι, ενώ στο 33% των χωρών που δραστηριοποιείται, πάνω από το 50% 

του διοικητικού προσωπικού προέρχεται από την τοπική αγορά εργασίας. Συνολικά µε 

τις δραστηριότητές της ενισχύει την οικονοµία περίπου των µισών από τις 50 

φτωχότερες χώρες του κόσµου. 
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 Παράλληλα µε την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, η Shell αναγνωρίζει και 

προσπαθεί να περιορίσει τις αρνητικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων της σε αυτές 

µε περιοδικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις της. Σε περιπτώσεις όπου η 

εκµετάλλευση µιας περιοχής συνεπάγεται µε διακοπή της τοπικής επαγγελµατικής 

δραστηριότητας ή ακόµα και µε µετεγκατάσταση πληθυσµιακών συνόλων, η Shell 

αναλαµβάνει την αποκατάσταση και την οµαλή µετακόµιση των επηρεαζόµενων 

κατοίκων. Όσο αφορά σε θέµατα ευρείας υγιεινής και ασφάλειας, η Shell επιδιώκει 

ανοιχτή επικοινωνία µε τους τοπικούς φορείς και αναλαµβάνει την πλήρη σχετική 

ενηµέρωσή τους. Σηµαντική θεωρεί επίσης τη βελτίωση της κοινωνικής επίδοσης του 

ανθρώπινου δυναµικού της, την οποία επιδιώκει µέσα από εκπαίδευση και συνεχή 

ενηµέρωση για την κοινωνική επικαιρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, η βιοµηχανική 

δράση της Shell επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των γύρω κατοίκων, οι οποίοι 

καλούνται να µεταβάλλουν τον τρόπο διαβίωσής τους. Στα πλαίσια της προσπάθειας 

περιορισµού του φαινοµένου, η Shell πιέζει τις κυβερνήσεις να αποδίδουν στους 

πολίτες τους µέρος των φορολογικών εσόδων που πληρώνει, ενώ µε τη λειτουργία της 

ενισχύει άµεσα την τοπική οικονοµία, ανεβάζοντας το γενικότερο βιοτικό επίπεδο της 

περιοχής. Τέλος, πριν από κάθε νέα επένδυση, η Shell αποτιµά την πιθανή επιβάρυνση 

που θα δεχθεί η τοπική κοινότητα και µε αλλαγές στο σχεδιασµό και µε σωστό 

προγραµµατισµό, καταφέρνει να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της µε τον λιγότερο 

επιζήµιο για την κοινωνία τρόπο. 

Η Shell έχει µεγάλο ιστορικό κοινωνικών επενδύσεων, τις οποίες προσπαθεί 

συνεχώς να τις κάνει πιο αποτελεσµατικές για την κοινωνία. Η στρατηγική των 

επενδύσεων αυτών υπαγορεύει ανάπτυξη προγραµµάτων σύµφωνα µε τη γνώµη και 

τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, εστίαση σε θέµατα που είναι άµεσα συνδεµένα 

µε το αντικείµενο της επιχείρησης, συνεργασία µε οργανώσεις και τοπικούς φορείς, 

βιώσιµα, διαφανή και µετρήσιµα οφέλη και απορρόφηση της µελλοντικής διαχείρισης 

των προγραµµάτων αυτών από τις τοπικές κοινότητες, Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν 

κυρίως την εκπαίδευση των µικρότερων εταιριών και των τοπικών κοινοτήτων στο 

αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρίας, την εύρεση αποτελεσµατικών λύσεων σε 

ενεργειακά και κοινωνικά ζητήµατα, την οργάνωση και την διάδοση προγραµµάτων 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και την ενίσχυση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

για την προώθηση τη βιώσιµης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι διεθνείς θυγατρικές 

εταιρίες της Shell αναλαµβάνουν ξεχωριστές κοινωνικές επενδύσεις, ανάλογα µε την 
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τοπική επιχειρηµατική τους στρατηγική. Το 2007 δαπανήθηκαν συνολικά από την 

εταιρία 170 εκατοµµύρια δολάρια σε επενδύσεις κοινωνικής ωφέλειας. 

 

∆ιάγραµµα 8: Κοινωνικές επενδύσεις 

 

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Στα πλαίσια του κοινωνικού της προγράµµατος, η Shell έχει δηµιουργήσει 

ιδιωτικούς φορείς και ιδρύµατα µε διαφορετικούς, το κάθε ένα, στόχους. Το 1982 

ξεκίνησε στην Αγγλία το πρόγραµµα Shell LiveWire, µια πρωτοβουλία που δίνει 

κίνητρα σε νεαρούς φιλόδοξους ανθρώπους, ηλικίας 18 µε 30 ετών, να µελετήσουν 

την προοπτική έναρξης δικών τους επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Σκοπός του 

προγράµµατος είναι να προσφέρει κάθε είδους υποστήριξη και καθοδήγηση σε 

δυνητικούς επιχειρηµατίες. Σήµερα το πρόγραµµα έχει εξαπλωθεί σε 20 χώρες στις 5 

ηπείρους. Το 1997 δηµιουργείται το Shell Centenary Scholarship Fund µε σκοπό να 

προσφέρει ετησίως, µέσω υποτροφιών, την ευκαιρία σε 90 περίπου µεταπτυχιακούς 

φοιτητές φτωχότερων χωρών, να σπουδάσουν στην Αγγλία και την Ολλανδία και να 

αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να συµβάλουν στην 

οικονοµική και επιχειρηµατική ανάπτυξη των χωρών τους. Το 2000, ιδρύεται το Shell 

Foundation, ένα ίδρυµα που, προσεγγίζοντας από την επιχειρηµατική πλευρά τα 

κοινωνικά προβλήµατα, έχει σκοπό να προωθήσει παγκόσµιες λύσεις στις προκλήσεις 

που ανακύπτουν από την επίδραση της ενέργειας και της παγκοσµιοποίησης στην 

ποιότητα ζωής και το περιβάλλον.  

Παράλληλα µε τις δικές τις πρωτοβουλίες, η Shell συµµετέχει επικουρικά σε 

πλήθος παγκόσµιων οργανισµών κοινωνικής ωφέλειας, µια απλή αναφορά των 
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οποίων ακολουθεί. Η Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFRP) έχει σκοπό 

να βοηθήσει τις κυβερνήσεις και τις πετρελαϊκές εταιρίες να µειώσουν την καύση 

αερίου κατά την εξόρυξη πετρελαίου. Η Global Road Safety Partnership (GRSP) 

αναπτύσσει πρακτικές λύσεις στην αντιµετώπιση των τροχαίων ατυχηµάτων. Ο 

International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) 

είναι ο µοναδικός διεθνής οργανισµός που αντιπροσωπεύει τη βιοµηχανία πετρελαίου 

στις συζητήσεις µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά θέµατα. Το International Union for Conservation of Nature (IUCN) είναι το 

παλιότερο και µεγαλύτερο παγκόσµιο περιβαλλοντικό δίκτυο. Το Global Business 

Coalition on HIV/AIDS (GBC) είναι µια συµµαχία 200 περίπου επιχειρήσεων, 

αφιερωµένη στην καταπολέµηση του ιού εκµεταλλευόµενη τις ιδιαίτερες δυνατότητες 

του επιχειρηµατικού κλάδου. Η Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

είναι µια εθελοντική πρωτοβουλία που στοχεύει στη διαφάνεια των συναλλαγών 

µεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων. Η Partnering Initiative είναι µια προσπάθεια 

του πανεπιστηµίου του Cambridge, για την προώθηση της γνώσης και της 

καινοτοµίας, µέσω συνεργασιών όλων των επιχειρηµατικών τοµέων στον άξονα της 

βιώσιµης ανάπτυξης. Ο Wetlands International (WI) είναι ο µοναδικός παγκόσµιος Μη 

Κυβερνητικός Οργανισµός µε αποκλειστικό στόχο τη διατήρηση των υγροτόπων. Το 

Business and Industry Advisory Committee (BIAC) είναι ο επίσηµος αντιπρόσωπος 

του βιοµηχανικού κλάδου, µε συµβουλευτικό ρόλο, στον ΟΟΣΑ. Το Conference 

Board είναι ένας οργανισµός που συµβάλει στη διάδοση των πρακτικών εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης στον επιχειρηµατικό κλάδο. Το International Business Leaders 

Forum αποτελούν µια οµάδα επιχειρήσεων µε κοινό σκοπό την προώθηση της 

υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας και τη συνεργασία για βιώσιµη ανάπτυξη, κυρίως στις 

αναδυόµενες αγορές. Το International Emissions Trading Association (IETA) είναι ο 

οργανισµός που έχει σαν στόχο τη δηµιουργία αποτελεσµατικών συστηµάτων 

διεθνούς ανταλλαγής καυσαερίων εκποµπών. Τέλος, η Shell συµµετέχει και σε 

πρωτοβουλίες που έχουµε ήδη αναπτύξει, όπως το Οικουµενικό Σύµφωνο, το WBCSD 

και το BSR, ενώ ακολουθεί κατευθυντήριες οδηγίες βιώσιµης ανάπτυξης του ΟΗΕ, 

του ΟΟΣΑ και άλλων ανεξάρτητων κοινωνικών φορέων.        

 

Συνεργάτες 

Για τη Shell, η επιχειρηµατική διαφθορά είναι από τις µεγαλύτερες πληγές του 

σύγχρονου εµπορίου που διαιωνίζει την ανισότητα και εµποδίζει την οικονοµική 
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ανάπτυξη. Αυτή η επιχειρηµατική φιλοσοφία της εταιρίας οδηγεί πολλές φορές σε 

απώλεια επιχειρηµατικών συµφωνιών, ενισχύει όµως τη φήµη της και αυξάνει την 

εµπιστοσύνη των συνεργατών της. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2006 στο 

σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της, το 81% εξ αυτού διετύπωσε την άποψη ότι οι 

διαδικασίες στο τµήµα της εταιρίας στο οποίο απασχολείται, γίνονται µε τιµιότητα και 

ακεραιότητα απέναντι στο εξωτερικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Έτσι, από το 1998 η 

Shell έχει ακυρώσει 643 συµφωνίες για θέµατα ηθικής και ακεραιότητας. Η τάση αυτή 

πάντως ακολουθεί φθίνουσα πορεία, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 9, γεγονός που 

δείχνει την επιρροή που είχαν διαχρονικά οι αρχές της εταιρίας στη φιλοσοφία των 

προµηθευτών και συνεργατών της.  

 

∆ιάγραµµα 9: Ακυρωθείσες συµφωνίες για θέµατα ηθικής 

 

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Επίσης η εταιρία έχει αναπτύξει ένα εσωτερικό σύστηµα αναφοράς, το οποίο 

καταγράφει και αναφέρει περιπτώσεις καταπάτησης των αρχών της. Σαν παράδειγµα, 

το 2007 καταγράφηκαν από το σύστηµα 112 µεµπτές περιπτώσεις, οι οποίες οδήγησαν 

σε τερµατισµό της συνεργασίας µε 151 υπαλλήλους και προµηθευτές. Επιπλέον, οι 

επιχειρησιακές της αρχές απαγορεύουν οποιουδήποτε είδους χορηγία σε πολιτικά 

κόµµατα, ώστε να µην διεκδικηθεί ή θεωρηθεί ότι διεκδικείται µεροληπτική πολιτική 

αντιµετώπιση. Αντιθέτως, συνεργάζεται µε κυβερνητικούς φορείς και µεταφέρει τη 

τεχνογνωσία και την εµπειρία της για την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν 

στο περιβάλλον, την κοινωνία και το εργατικό δυναµικό.  
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Βασική αρχή της Shell είναι ο σεβασµός των κανόνων του σύγχρονου 

επιχειρηµατικού ανταγωνισµού. Καταπάτηση των κανόνων αυτών δεν γίνεται 

ανεκτή και οποιοσδήποτε υπάλληλος της εταιρίας δεν ενεργεί µε αυτή τη φιλοσοφία, 

κινδυνεύει µε απόλυση. Για το λόγο αυτό, από τα µέσα της δεκαετίας του ’90, η Shell 

δηµιούργησε σχετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία είναι υποχρεωµένοι να τα 

παρακολουθούν όλοι οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε ανταγωνιστές, 

προµηθευτές και πελάτες. Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν τη µελέτη αληθινών 

περιπτώσεων, στις οποίες καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να πάρουν αποφάσεις, και 

υπολογίζεται ότι µέχρι το 2007 τα παρακολούθησαν περίπου είκοσι χιλιάδες 

εργαζόµενοι. Παράλληλα, η εταιρία αναφέρει δηµοσίως τις περιπτώσεις όπου 

τιµωρείται από κάποια αρχή ανταγωνισµού, µε πιο πρόσφατο παράδειγµα αυτό του 

2007 στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου της επιβλήθηκε πρόστιµο 852 χιλιάδων δολαρίων για 

αυθαίρετη τιµολογιακή πολιτική, πρόστιµο για το οποίο πάντως άσκησε έφεση. 

 

Ανθρώπινα δικαιώµατα 

Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τον ΟΗΕ, 

έχουν υιοθετηθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσµου. Η Shell αναγνωρίζει το 

δοµικό ρόλο των επιχειρήσεων στην προαγωγή αυτών των δικαιωµάτων, ο σεβασµός 

των οποίων αποτελεί βασικό κοµµάτι των επιχειρησιακών τις αρχών. Εκτός από τη 

θεωρητική της δέσµευση στη διακήρυξη του ΟΗΕ, η Shell αναζητά διαρκώς 

πρακτικούς τρόπους υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συνδέονται 

άµεσα µε τις διαδικασίες της. Καθώς όµως οι απαιτήσεις της κοινωνίας από τις 

επιχειρήσεις αυξάνονται, η οριοθέτηση του ρόλου των τελευταίων γίνεται πιο 

πολύπλοκη. Για το λόγο αυτό, η Shell συνοψίζει το δικό της ρόλο σε πέντε επίπεδα. 

Ως προς τους εργαζόµενους, αναγνωρίζει την ευθύνη της σε θέµατα που αφορούν τα 

εργασιακά δικαιώµατα, τις συνθήκες εργασίας και την κατάργηση των διακρίσεων. Ως 

προς τους προµηθευτές, θεωρεί απαραίτητη τη δέσµευσή τους στις ίδιες αρχές, θέτει 

πρότυπα συµπεριφοράς και εκπαιδεύει αυτούς που δεν τα καλύπτουν. Ως προς τις 

τοπικές κοινότητες, σέβεται τη πολιτιστική τους ταυτότητα, προωθεί τη µόρφωση των 

µελών τους και περιορίζει την αρνητική επίδραση της λειτουργίας της. Ως προς τις 

κυβερνήσεις, υποστηρίζει οικονοµικά και πρακτικά τις προσπάθειές τους για 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τέλος, ως προς τις διεθνείς πρωτοβουλίες, 

συµµετέχει ενεργά στις εθελοντικές προσπάθειες άλλων φορέων.  
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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Shell στο ανθρώπινο δυναµικό της, δεσµευόµενη να 

σέβεται τα δικαιώµατά του, όπως αυτά έχουν οριστεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό 

Εργασίας. Απέκλεισε την παιδική εργασία άµεσα από τις δραστηριότητές της και 

έµµεσα από τις συνεργασίες της. Από το ετήσιο εσωτερικό ερωτηµατολόγιο στους 

αντιπροσώπους της σε όλες τις χώρες του κόσµου, διαπιστώθηκε ότι στο 99% από 

αυτές υπάρχουν µηχανισµοί που καταργούν την παιδική εργασία από τη λειτουργία 

τους και αντίστοιχα στο 98% απαιτείται το ίδιο και από τους συνεργάτες. Από το ίδιο 

ερωτηµατολόγιο υπολογίστηκε ότι στο 99% των παραπάνω χωρών υπάρχουν 

πρωτόκολλα που εµποδίζουν και την αναγκαστική εργασία. Επίσης στους 

εργαζόµενους αναγνωρίζεται η ελευθερία δηµιουργίας εργατικών συνδικάτων για τη 

διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους. Τέλος, µέσα από ίσες ευκαιρίες πρόσληψης, 

προαγωγής, εκπαίδευσης και ανταµοιβής, η Shell καταργεί όλες τις διακρίσεις στο 

χώρο της εργασίας. 

Η βιοµηχανία του πετρελαίου απαιτεί δραστηριότητα σε περιοχές µε 

περιορισµένη ευαισθησία για θέµατα περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η πρόκληση 

για τη Shell συνίσταται στο γεγονός ότι αρνούµενη να εισέλθει σε αυτές τις αγορές, 

επιτρέπει την πρόσβαση σε λιγότερο κοινωνικά υπεύθυνους ανταγωνιστές. Αντίθετα, 

επιλέγοντας να δραστηριοποιηθεί στις εν λόγω περιοχές, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί 

συνένοχη µε τις τοπικές ανεύθυνες κυβερνητικές πρακτικές. Για το λόγο αυτό µελετάει 

κάθε δυνητική αγορά εισόδου ξεχωριστά, κρατώντας αδιαπραγµάτευτες τις 

επιχειρησιακές της αρχές και κρίνοντας τις επιχειρησιακές της αποφάσεις µε τη 

βοήθεια ειδικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν από φορείς όπως το ∆ανέζικο 

Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (DIHR). Ένα από αυτά τα εργαλεία 

συγκρίνει τους τοπικούς νόµους και πρακτικές µε τη διακήρυξη ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων του ΟΗΕ και µε 80 άλλες συνθήκες, αναγνωρίζει τα επικίνδυνα σηµεία 

σε κάθε περιοχή και καθοδηγεί την εταιρία στην ανάπτυξη σχεδιασµού και στην 

κάλυψη των πιθανών κενών. Άλλα εργαλεία ελέγχουν εάν οι διαδικασίες της εταιρίας 

συµµορφώνονται µε την τοπική νοµοθεσία. Η Shell χρησιµοποιεί τα εργαλεία αυτά 

από το 2001 κυρίως για τις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής µε 

σηµαντικά αποτελέσµατα. Ολοκλήρωσε τα δικά της συστήµατα διαχείρισης κινδύνων, 

κατέγραψε την επίδοσή της σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και καθοδήγησε τον 

κοινωνικό διάλογο.  

Η Shell θεωρεί πολύ σηµαντική την σχετική εκπαίδευση και καθοδήγηση του 

προσωπικού και των στελεχών της. Με τη βοήθεια του DIHR εκπαίδευσε πάνω από 
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1500 υπαλλήλους της στη Νιγηρία, όπου το τοπικό καθεστώς δηµιουργεί λεπτές 

ισορροπίες µεταξύ τήρησης και µη των βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

∆ηµιούργησε παράλληλα έναν οδηγό που παρέχει πρακτικές πληροφορίες και 

πρόσβαση σε πηγές που βοηθούν τους εργαζόµενους να αναπτύξουν ικανότητες 

διαχείρισης, σχετικών µε το θέµα, καταστάσεων. Συµπληρωµατικά σε αυτόν τον 

οδηγό, και σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Αµνηστία, εξέδωσε ένα βοήθηµα για τα 

διοικητικά στελέχη της, µε σκοπό να γίνουν κατανοητές οι ευθύνες τους και να 

αναγνωριστούν οι ενέργειες που οφείλουν να πράξουν για να υποστηρίξουν τα 

θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Σηµαντική ήταν και η στήριξη που παρείχε η Shell στις διεθνείς πρωτοβουλίες 

για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Υποστήριξε το Οικουµενικό 

Σύµφωνο και ακολούθησε όλες τις οδηγίες του. Συνεργάστηκε µε τον ΟΗΕ και µε 

ΜΚΟ για δηµιουργία οδηγιών και εθελοντικών αρχών σχετικά µε την προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη βαριά βιοµηχανία. Προώθησε την προσπάθεια 

οργανισµών που ευαισθητοποιήθηκαν για το θέµα, µε σηµαντικότερους από αυτούς τη 

∆ιεθνή Αµνηστία και το ∆ιεθνή Συναγερµό, και βοηθήθηκε από την αµφίδροµη 

συνεργασία στον τοµέα της ανάπτυξης και της εφαρµογής της ανθρωπιστικής 

φιλοσοφίας της. Παράλληλα, περιόρισε την ένοπλη ασφάλεια στους σταθµούς της 

µόνο στις περιοχές εκείνες όπου απαιτείται από το νόµο ή όταν δεν υπάρχει άλλος 

ανεκτός τρόπος διαχείρισης των κινδύνων. Το προσωπικό φύλαξης είναι κατά τα 2/3 

τοποθετηµένο από την ίδια την εταιρία, αποδεδειγµένα χωρίς ιστορικό καταπάτησης 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µεθοδικά εκπαιδευµένο πάνω στις ανθρωπιστικές αρχές 

της. Σεβάστηκε τη διεθνή νοµοθεσία, ακολουθώντας τις κυρώσεις που κατά καιρούς 

επιβάλει η διεθνής κοινότητα σε χώρες που ο κοινωνικός αναβρασµός, η ένοπλη 

ανταρσία και οι τροµοκρατικές ενέργειες αποτελούν κοµµάτι της καθηµερινής ζωής. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η παύση των επιχειρήσεων της Shell στο 

Ιράκ µετά τις κυρώσεις που είχε επιβάλει η Αµερική.  

 

Ανθρώπινο δυναµικό 

Πολλή δουλειά έχει κάνει η Shell στον τοµέα της ασφάλειας των υπαλλήλων 

της, η οποία αποτελεί πρωταρχικό της µέληµα. Στόχος της εταιρίας είναι, χωρίς 

κανένα περιθώριο συµβιβασµού, η επίτευξη µηδενικών τραυµατισµών και 

θανατηφόρων ατυχηµάτων εν ώρα εργασίας. Ο στόχος αυτός, αν και εξαιρετικά 

δύσκολος λόγω της φύσης δραστηριότητας της εταιρίας, από το 2007, και λόγω της 
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σηµαντικής µείωσης που παρατηρείται τα τελευταία 10 χρόνια στον αριθµό 

ατυχηµάτων, θεωρείται εφικτός. Ο χρυσός κανόνας επίτευξης του στόχου είναι ο 

συµβιβασµός των εργαζοµένων µε τους νόµους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες. Για το 

λόγο αυτό η Shell απλούστευσε τις πολιτικές ασφαλείας της ώστε να γίνονται 

ευκολότερα κατανοητές και εφαρµόσιµες από τους ανθρώπους της, στους οποίους 

έδωσε ανταποδοτικά κίνητρα για να αφοµοιώσουν την ασφάλεια στις εργατικές 

δραστηριότητές τους. Παράλληλα ενίσχυσε τους κανόνες σχεδιασµού, λειτουργίας και 

συντήρησης των εγκαταστάσεών της, αυξάνοντας στο µέγιστο τη δυνατότητα 

µηδενισµού των ατυχηµάτων. Σαν αποτέλεσµα, ο ετήσιος αριθµός θανατηφόρων 

περιστατικών και ο αντίστοιχος ρυθµός τραυµατισµών στα πλαίσια των εσωτερικών 

και εργολαβικών διαδικασιών της Shell, έχουν µειωθεί στο µισό από το 1998.   

 

∆ιαγράµµατα 10 και 11: Θανατηφόρα ατυχήµατα & ρυθµός τραυµατισµών 

 

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Το Hearts and Minds είναι ένα βραβευµένο πρόγραµµα της Shell που προέκυψε 

από την πολύχρονη, χρηµατοδοτούµενη από την εταιρία, πανεπιστηµιακή έρευνα για 

τη συµπεριφορά των εργαζοµένων πάνω σε θέµατα ασφαλείας. Σκοπός του 

προγράµµατος είναι να βοηθήσει το εργατικό δυναµικό να αλλάξει µακροπρόθεσµα 

τις συνήθειες και τη νοοτροπία του, ώστε να εκτελεί τις εργατικές του υποχρεώσεις µε 

ασφάλεια. Το πετυχαίνει αυτό, αποσαφηνίζοντας το ρόλο και τις ευθύνες που έχουν οι 

εργαζόµενοι µέσα στην επιχείρηση, καταδεικνύοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 

παράβασης των προτύπων συµπεριφοράς και παρέχοντας πρακτικές τεχνικές για την 

άµεση µεσολάβησή τους όπου παρατηρείται παρέκκλιση τρίτων από τους κανόνες 

ασφαλείας. Τα εργαλεία του προγράµµατος η Shell τα µοιράζεται µε τον υπόλοιπο 

επιχειρηµατικό κόσµο, στοχεύοντας διακλαδικά στο µηδενισµό των εργατικών 

ατυχηµάτων. Παράλληλα, διασφαλίζονται οι απαραίτητες ικανότητες των 

εργαζοµένων που κατέχουν ρυθµιστικές θέσεις σε ζητήµατα ασφαλείας, µέσω µιας 
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διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρµας που έχει αναπτύξει η εταιρία, στην οποία 

απευθύνεται το ανθρώπινο δυναµικό της που χρήζει ιδιαίτερης εκπαίδευσης. 

Το 60% των θανατηφόρων ατυχηµάτων που στιγµάτισαν τη Shell για το 2007, 

συνέβησαν στην άσφαλτο κατά τη µεταφορά των παραγώγων της. Πέρα από τη 

δεδοµένη προσοχή που απαιτείται να επιδεικνύουν οι οδηγοί της εταιρίας για τον 

περιορισµό του φαινοµένου, η Shell τρέχει εδώ και χρόνια προληπτικά προγράµµατα 

οδηγικής ασφάλειας στις περιοχές µε τα πιο επικίνδυνα οδικά δεδοµένα. Τα 

προγράµµατα επικεντρώνονται στη βελτίωση των οδηγικών ικανοτήτων του 

µεταφορικού προσωπικού της, στην εκµαίευση της συµµόρφωσής του µε τους κώδικες 

κυκλοφορίας, στην επιβράβευση της ασφαλούς οδηγικής συµπεριφοράς και στην 

εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού διαχείρισης της κόπωσης κατά την οδήγηση. 

Συµπληρωµατικά, το 2007 υιοθετήθηκαν υποχρεωτικά πρότυπα οδήγησης που 

περιλαµβάνουν σχεδιασµό δροµολογίων, ελάχιστο γνωστικό υπόβαθρο των οδηγών, 

απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων και λεπτοµερή έλεγχο των οχηµάτων. Για τη 

διασφάλιση των προτύπων αυτών, τα επόµενα δύο χρόνια η Shell θα επικεντρωθεί σε 

επιθεωρήσεις και εξετάσεις στους οδηγούς και στους τεχνικούς της. 

Πέρα από την προστασία των εργατικών δικαιωµάτων του προσωπικού της, ως 

επέκταση της γενικότερης αντιµετώπισης απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώµατα, η 

Shell στοχεύει στην δηµιουργία ενός ικανοποιητικού και ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος εργασίας, στο οποίο θα ενθαρρύνεται η πλήρης αξιοποίηση των 

ατοµικών δεξιοτήτων, θα παρέχονται ευέλικτες συνθήκες εργασίας και θα 

καλύπτονται οι προσωπικές ανάγκες των εργαζοµένων. Προσπαθεί παράλληλα να 

αποτρέψει κρούσµατα κάθε είδους παρενόχλησης στο εσωτερικό της επιχείρησης, 

δηµιουργώντας έτσι τις συνθήκες εκείνες στις οποίες όλα τα παραγωγικά και 

διοικητικά στελέχη της θα είναι σε θέση να προσφέρουν ελεύθερα το σύνολο των 

δυνατοτήτων τους. ∆υνατότητες οι οποίες ενισχύονται µε συστηµατική εκπαίδευση 

στο αντικείµενο δραστηριότητάς τους, στην οποία µάλιστα ολοκληρώνονται 

παράµετροι βιώσιµης ανάπτυξης 

Η Shell αντιλαµβάνεται την έννοια της διαφορετικότητας στην εργασία ως µια 

συνεχή διαδικασία εµπλουτισµού των οργανωτικών της ικανοτήτων και ανανέωσης 

του διοικητικού της προφίλ. Στα πλαίσια της προσπάθειάς της για παροχή ίσων 

ευκαιριών σε όλους τους εργαζόµενούς της, η Shell εντοπίζει και καταπολεµάει τους 

παράγοντες αποµόνωσης που επηρεάζουν την απόδοση του εργατικού της δυναµικού, 

αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του κάθε υπαλλήλου της, περιορίζει τους 
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παράγοντες που παρεµποδίζουν την πλήρη συµµετοχή του στον εργασιακό του ρόλο 

και ενισχύει τη δηµιουργικότητα µέσα από την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αφοµοίωση των γυναικών σε εποπτικές και 

διοικητικές θέσεις, διαδικασία που καθοδηγείται και από τις αρχές του σύγχρονου 

µάνατζµεντ. Αν πάντως η ψαλίδα ανάµεσα στο σύνολο του αντρικού διοικητικού 

προσωπικού και του αντίστοιχου γυναικείου είναι ακόµα αισθητά ανοικτή στον 

επιχειρηµατικό κόσµο, στη Shell η τάση άµβλυνσης αυτής της διάκρισης τα τελευταία 

χρόνια, όπως φαίνεται από τα ∆ιαγράµµατα 12 και 13, είναι αξιοσηµείωτη και 

φανερώνει την προσπάθεια της εταιρίας προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

∆ιαγράµµατα 12 και 13: Ποσοστό γυναικών σε εποπτικές & διοικητικές θέσεις 

  

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Η Shell αναγνωρίζει την υποχρέωσή της απέναντι στο προσωπικό της και τις 

κοινότητες στις οποίες συµµετέχει να συµβάλει στην καταπολέµηση της µεγαλύτερης 

ιατρικής µάστιγας του αιώνα µας, το AIDS, αναλαµβάνοντας πολλαπλή δράση. 

Καταργεί κάθε διάκριση προς τους φορείς του ιού ανάµεσα στους υπαλλήλους, τους 

συνεργάτες και τους πελάτες της. Παρέχει θεραπευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

στο προσβεβληµένο από τον ιό ανθρώπινο δυναµικό της και επενδύει στον περιορισµό 

των κρουσµάτων στο εσωτερικό της επιχείρησης. Το 2007 πάνω από 3000 

εργαζόµενοί της µε τις οικογένειές τους πέρασαν από προληπτικό ιατρικό έλεγχο, σε 

ένα πρόγραµµα που στοίχισε περίπου 1,5 εκατοµµύρια δολάρια. Οργανώνει 

ενηµερωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα πρόληψης και προφύλαξης για τους 

εργαζόµενους, τις οικογένειές τους και εξωτερικές κοινωνικές οµάδες. Συνεργάζεται 

µε τοπικούς και διεθνείς οργανισµούς και µε ευαισθητοποιηµένους για το θέµα φορείς, 

για τη συλλογική καταπολέµηση της επιδηµικής µορφής που έχει πάρει ο ιός σε 

ορισµένες περιοχές που επιχειρεί η εταιρία. Εγείρει το κοινό συναίσθηµα, πιέζοντας 

για δυναµικότερη δραστηριοποίηση των κοινωνικών οµάδων, µοιράζοντας παράλληλα 



                                                                                                                                                                                                      

 64

την εµπειρία της για την υιοθέτηση καλών πρακτικών πρόληψης και αντιµετώπισης. 

Επιδοτεί το ασφαλιστικό σύστηµα υγείας σε πολλές χώρες της Αφρικής, όπου οι 

κάτοικοι αδυνατούν να πληρώσουν τα απαιτούµενα για την περίθαλψή τους 

ασφάλιστρα, µε σκοπό τη δηµιουργία σε αυτές βιώσιµων προγραµµάτων ασφάλισης. 

Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των πρωτοβουλιών της µάλιστα, η Shell 

έχει αναπτύξει ένα ειδικό πρόγραµµα ελέγχου και αξιολόγησής τους.    

 

 

3.3.Πρόσφατες πρωτοβουλίες  

 

Μελετώντας την επικαιρότητα της κοινωνικής υπευθυνότητας της Shell, αξίζει να 

αναφέρουµε κάποιες από τις πρωτοβουλίες της εταιρίας το τελευταίο έτος.  

• Τον Ιανουάριο του 2008 ξεκίνησε η κατασκευή της µεγαλύτερης µονάδας 

παραγωγής αιολικής ενέργειας στην ∆υτική Βιρτζίνια της Αµερικής, ενεργειακής 

ικανότητας 264MW. Πιο απλά, ικανής να παράγει αρκετή ενέργεια για τις ανάγκες 

80000 νοικοκυριών. 

• Η Wal-Mart είναι η µεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής του κόσµου. Τον τελευταίο 

χρόνο, η Shell κατάφερε να µειώσει κατά 900 τόνους τις απαιτούµενες 

συσκευασίες για τα προϊόντα της που πωλούνται στην αλυσίδα, η οποία µε αυτόν 

τον τρόπο εξοικονόµησε χρόνο και χρήµα, ενώ βελτίωσε παράλληλα τη διαχείριση 

των απορριµµάτων της.  

• Στον ποταµό Corrib της Ιρλανδίας ξεκίνησε το 2008 η κατασκευή ενός µεγάλου 

αγωγού φυσικού αερίου, που θα µεταφέρει υποθαλάσσια το αέριο από απόσταση 

80 χιλιοµέτρων. Το έργο αναµένεται να καλύψει το 60% των αναγκών της χώρας 

σε αέριο και θα αυξήσει κατά 4,1 δισεκατοµµύρια δολάρια το ΑΕΠ της. 

• Το διυλιστήριο στην πόλη Port Arthur της Αυστραλίας θα διπλασιάσει την 

παραγωγή του το επόµενο χρόνο, παράγοντας 600 χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου 

καθηµερινά, περιορίζοντας παράλληλα τις αρνητικές του επιπτώσεις στο τοπικό 

περιβάλλον µε χρήση της νεότερης τεχνολογίας. Αυτή η 17 δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων επένδυση της Shell, θα το µετατρέψει σε ένα από τα µεγαλύτερα 

διυλιστήρια του κόσµου, µε παραγωγή ικανή να γεµίσει περίπου ένα εκατοµµύριο 

αυτοκίνητα τη µέρα, δηµιουργώντας παράλληλα 5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 

στην περιοχή.  
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• Το 2008 ξεκίνησε στo διυλιστήριο της Shell στην πόλη Athabasca του Καναδά η 

κατασκευή του πιο φιλόδοξου σχεδίου συλλογής και αποθήκευσης CO2. Το έργο, 

γνωστό και σαν Quest, θα µπορεί να αποθηκεύει 1 εκατοµµύριο τόνους CO2 το 

χρόνο και θα συµβάλλει στη µείωση των εκποµπών του διυλιστηρίου κατά 50%, 

γεγονός που χαιρετήθηκε από διεθνείς οικολογικές οργανώσεις όπως η WWF.  

• Σηµαντικά βήµατα για την ανάπτυξη βιοκαυσίµων πραγµατοποίησε η Shell το 

2007. Συνεργάστηκε µε την Codexis για την δηµιουργία «υπέρ-ενζύµων» που θα 

µετατρέπουν τη βιοµάζα σε αποδοτικότερα βιοκαύσιµα. Ανακοίνωσε την 

κατασκευή ενός πιλοτικού εργοστασίου στη Χαβάη που θα µετατρέπει τα 

θαλάσσια φύκια σε πρώτη ύλη για βιοκαύσιµα. Σε συνεργασία µε την CHOREN, 

παρήγαγε καύσιµα από κατάλοιπα ξύλου. Παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει στην 

ανάπτυξη νέων µορφών βιοκαυσίµων, αναθέτοντας σε ειδικούς σε Ινδία, 

Ολλανδία, Αγγλία και Αµερική την έρευνα και την ανάπτυξη. 

• Το Νοέµβριο του 2007, η Shell συµµετείχε στη δηµιουργία του πρώτου σταθµού 

υδρογόνου στη Σαγκάη της Κίνας σε συνεργασία µε την κυβέρνηση και το 

πανεπιστήµιο Tongji, παρέχοντας τεχνικές συµβουλές. Τον ίδιο χρόνο εγκαινιάζει 

έναν ίδιο σταθµό στη Νέα Υόρκη.  

• Μέχρι το τέλος του 2007, στο σταθµό υγροποίησης φυσικού αερίου της Shell στην 

πόλη Hazira της Ινδίας, τοποθετήθηκαν Ινδοί υπήκοοι και στις 100 παραγωγικές 

και διοικητικές θέσεις, συµπεριλαµβανοµένου και του γενικού διευθυντή, 

τονώνοντας µε αυτό τον τρόπο την τοπική οικονοµία.   

• Το 2007, η Shell τοποθέτησε τη βιώσιµη ανάπτυξη ως προσδιοριστικό παράγοντα 

για τις ανταµοιβές των υπαλλήλων της. Το 20% του στοχοποιηµένου τους µισθού 

(bonus) υπολογίζεται πλέον µε βάση τις σχετικές επιδόσεις τους.   

 

 

3.4.Αποτελέσµατα 

 

Το ευρύ κοινωνικό έργο της Shell κατάφερε να µεταβάλλει το αρνητικό κοινωνικό 

της προφίλ που δηµιουργήθηκε την προηγούµενη δεκαετία και να βελτιώσει 

σηµαντικά τη φήµη και την εικόνα που έχει σχηµατιστεί για τη δράση της από την 

κοινή γνώµη. Απόδειξη αποτελούν τα αποτελέσµατα ετήσιας έρευνας που διεξάγει 

από το 2002 για λογαριασµό της εταιρίας η Ipsos MORI σε 14 από τις µεγαλύτερες 
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αγορές δραστηριότητάς της. Η έρευνα απευθύνεται σε ακαδηµαϊκούς, κυβερνητικούς, 

ανθρώπους των media, ΜΚΟ και επιχειρηµατίες και σύµφωνα µε την καταγεγραµµένη 

ιδέα που έχουν δηµιουργήσει για τη Shell, παράγεται ένας δείκτης «εύνοιας» της 

κοινωνίας ως προς την εταιρία. Τα τελευταία δύο χρόνια ο δείκτης της Shell έχει 

βελτιωθεί σηµαντικά, ιδιαίτερα συγκριτικά µε τον ανταγωνισµό.   

 

∆ιάγραµµα 14: Shell Reputation Tracker 

   

Πηγή: Shell Sustainability Report 2007 

 

Από το 2001, η Shell περιλαµβάνεται ανελλιπώς στους δείκτες FTSE4Good, ως 

αποτέλεσµα της υπεύθυνης δραστηριότητάς της και του πλήθους των κοινωνικών της 

επενδύσεων. Ενδεικτικά, στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η αναφορά του δείκτη στην 

Ευρώπη για το Νοέµβριο του 2008.  
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Πίνακας 1: FTSE4Good Europe Index Νοεµβρίου 2008 

 

Πηγή: FTSE4Good 

 

Από το 1999 η Shell περιλαµβάνεται και στον Dow Jones Sustainability Index. 

Από τα αποτελέσµατα του δείκτη για το 2007, προκύπτει ότι η εταιρία είναι η 

κορυφαία του κλάδου σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, έκδοσης κοινωνικού 

απολογισµού και βιοποικιλότητας, καθώς επίσης και όσο αφορά στην εταιρική 

διακυβέρνηση, στους κώδικες δεοντολογίας και στη διαφάνεια. Σηµαντική θέση 

κατείχε επίσης η εταιρία ως προς κοινωνικά κριτήρια όπως η δέσµευση προς τα 

ενδιαφερόµενα µέρη και την προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναµικού.   

 Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η συµµετοχή της Shell και σε άλλους παγκόσµιους 

δείκτες βιωσιµότητας. Ο Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) παρέχει µια 

αποτίµηση, σε κυρίως επενδυτικούς φορείς, των διαδικασιών που έχουν αναπτύξει οι 

επιχειρήσεις ανά κλάδο για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής στον πλανήτη. 

Η Shell είναι µία από τις µόλις τέσσερις πετρελαϊκές εταιρίες που ικανοποιεί τα 

κριτήρια του δείκτη και περιλαµβάνεται σε αυτόν. Παράλληλα, ο Goldman Sachs 

Energy Environmental, Social and Governance Index επικεντρώνεται στις βιώσιµες 

επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα και κατατάσσει τις εταιρίες, ανάλογα µε την 

επίδοσή τους σε πέντε κατηγορίες
.
 την εταιρική διακυβέρνηση, την ηγεσία, την 

εργασία, την κοινωνική επένδυση και το περιβάλλον. Το 2006 η Shell ανέβηκε έξι 

θέσεις στο δείκτη και είναι πλέον η δεύτερη στην κατάταξή του. Τέλος, αξίζει να 
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αναφέρουµε ότι όλα τα εργοστάσια και οι εγκαταστάσεις της εταιρίας ακολουθούν τα 

αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως επί παραδείγµατι το ISO14001. 

 

 

3.5.Η Shell στην Ελλάδα 

 

Ως θυγατρική της Royall Dutch Shell, η Shell Ελλάδος ακολουθεί την κοινωνική 

φιλοσοφία της µητρικής εταιρίας στη δράση της και ασπάζεται το κοινωνικό της 

πρόσωπο. ∆εν παύει όµως να αποτελεί µια ελληνική εταιρία µε σηµαντικό ιστορικό 

κοινωνικών επενδύσεων στην ελληνική κοινωνία, τις οποίες προσαρµόζει ανάλογα µε 

τις επίκαιρες ανάγκες, την κοινωνική πίεση και την επιχειρηµατική της στρατηγική. 

Συνοψίζοντας την κοινωνική προσφορά της εταιρίας σε µια ιστορική αναδροµή τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, καταγράφουµε στον Πίνακα 2 της επόµενης σελίδας, τις 

σηµαντικότερες πρωτοβουλίες της. 
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Πίνακας 2: Κοινωνικές πρωτοβουλίες Shell Ελλάδος 

ΕΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

1990 Χορηγία του Μουσικού Φεστιβάλ Αθηνών. 

1991 Χορηγία συναυλίας µε το «Άξιον Εστί» στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. 

1993 Χορηγία ντοκιµαντέρ «Υδρα»  στην ΕΤ-2. 

1994 Έναρξη του ετήσιου µαραθωνίου Οικονοµίας της Shell, διαγωνισµός για µαθητές που καλούνται να 

σχεδιάσουν και να διαχειριστούν οχήµατα µε τον πιο οικονοµικό και ασφαλή τρόπο, για να 

καλύψουν µια δεδοµένη απόσταση. 

1994 Χορηγία του βιβλίου «Κοχύλια από τις Ελληνικές Θάλασσες». 

1995 Χορηγία του Φεστιβάλ «Britain in Greece». 

1996 Έκδοση του δίτοµου έργου «Το εµπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18
ο
 αιώνα» από τις εκδόσεις 

Θεµέλιο στα πλαίσια ανακήρυξης της πόλης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2007. 

1997 Χορηγία σειράς 30 ντοκιµαντέρ οικολογικού περιεχοµένου µε τίτλο «Τα βουνά και οι λίµνες της 

Μακεδονίας και της Θράκης» και παραγωγής ΕΤ-3. 

1997 Χρηµατοδότηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του ∆ήµου Αθηναίων. 

1997 Χορηγία καµπάνιας «Η ζώνη σώζει ζωές» σε συνεργασία µε το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης 

Παιδικών Ατυχηµάτων. 

1998 Χρηµατοδότηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

1998 Χορηγία του Φεστιβάλ «Britain in Greece». 

2000 Χορηγία ποδηλατικού γύρου Αθηνών. 

2000 Χρηµατοδότηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του ∆ήµου Περάµατος. 

2000 Έκδοση εντύπου «70 Βήµατα» µε θέµα την ασφάλεια στο δρόµο σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Μεταφορών. 

2001 ∆ωρεά καυσίµων προς την οργάνωση προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος «Αρκτούρος» για την 

ενίσχυση του προγράµµατος εθελοντικής φύλαξης και πυροπροστασίας των δασών. 

2001 Χορηγία αθλητικών εκδηλώσεων του ∆ήµου Βριλησσίων. 

2001 Οικονοµική δωρεά στο «Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων». 

2003 Χορηγία της σχολής ασφαλούς οδήγησης για κατόχους διπλώµατος οδήγησης «Safetrack A.E.». 

2003 Εκτεταµένες εργασίες στις εγκαταστάσεις στο Πέραµα για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της. 

2004 Υποστήριξη και βράβευση του Ολυµπιονίκη Χρήστου Μελέτογλου. 

2005 Χορηγία του διαγωνισµού «Young European Truck Driver Award» στην Ελλάδα, που περιλαµβάνει 

τεστ ικανοτήτων και θέµατα ασφάλειας για επαγγελµατίες οδηγούς µέχρι 35 ετών. 

2007 Απονοµή του βραβείου ίσως ευκαιριών στο χώρο της εργασίας, που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα ύστερα από πρωτοβουλία του ΣΕΒ, του Υπουργείου Εσωτερικών και του ALBA. 

2008 Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, που έχει στόχο τη µείωση των τροχαίων 

ατυχηµάτων. 

2008 Έκδοση εντύπου «Σκεφτείτε µε ασφάλεια – Ζήστε µε ασφάλεια» µε αφορµή την 11
η
 Ιουνίου, 

παγκόσµια ηµέρα ασφάλειας. 
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Πέρα από αυτές της χρονοθετηµένες κοινωνικές δραστηριότητές της, η Shell 

αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια διαρκές κοινωνικό έργο στην Ελλάδα. Προσφέρει 

σηµαντικές υποτροφίες σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σχολές, όπως το Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθήνας, το Βρετανικό Συµβούλιο, την Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή 

και το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA). Σχεδιάζει και υλοποιεί 

προγράµµατα φιλανθρωπικών δωρεών σε κοινωφελή µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. 

Εστιάζει στην ικανοποίηση του πελάτη, δηµιουργώντας ένα αποδοτικό δίκτυο µε 

περισσότερα από 1000 πρατήρια σε όλη την επικράτεια, που παρέχει ελκυστικά 

προϊόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιµές. Εγγυάται την ασφάλεια των 

υπαλλήλων και των πελατών της στον τοµέα των πρατηρίων, εγκαθιστώντας τα πιο 

σύγχρονα συστήµατα ασφαλείας που περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων θωρακισµένες 

θύρες, κάµερες, δικτυωµένα συστήµατα συναγερµών και εξελιγµένους µηχανισµούς 

πυροπροστασίας. Στον ίδιο άξονα ενεργειών, τοποθετεί ειδικούς αυτοµατισµούς 

παύσης της παροχής στα βυτιοφόρα, που µηδενίζουν την πιθανότητα ανθρώπινου 

λάθους κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση των καυσίµων. Επενδύει στη 

διαφορετικότητα του προσωπικού της και τους παρέχει ανοικτή γραµµή επικοινωνίας 

για την επίλυση των προβληµάτων τους. Σε µια γενική θεώρηση, µε γνώµονα τις 

βασικές επιχειρησιακές αρχές της µητρικής εταιρίας, επιδιώκοντας παράλληλα την 

ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται από το 

1926, η Shell Ελλάδος υιοθέτησε σταδιακά µια πελατοκεντρική φιλοσοφία µε 

σεβασµό τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στις ανθρώπινες ανάγκες.      
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ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί µία από τις πιο επίκαιρες ιδέες στον 

σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 

µεγέθους, κλάδου και προελεύσεως αναφέρονται πλέον ευθέως σε κοινωνικά 

υπεύθυνες πρακτικές. Μελετώντας πληθώρα περιπτώσεων από τη βιβλιογραφία, 

διαπιστώσαµε ότι ως επί το πλείστον, οι συνθήκες του σύγχρονου ανταγωνισµού είναι 

αυτές που κατευθύνουν την ένταξη κοινωνικής πολιτικής στις επιχειρησιακές 

στρατηγικές. Οι εταιρίες που αναπτύσσουν καλές σχέσεις µε την κοινωνία θεωρείται 

ότι αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο κλάδο τους, γεγονός που µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι η επίδειξη υπεύθυνης συµπεριφοράς αφορά κυρίως την εµπορική 

επιτυχία. Η τοποθέτηση της έννοιας της ΕΚΕ στο ανταγωνιστικό αυτό πλαίσιο, µας 

αναγκάζει να τηρήσουµε ως ένα σηµείο κριτική στάση απέναντί της.  

Προχωρώντας παραπέρα την µελέτη µας, διαπιστώνουµε ότι την ίδια κριτική 

στάση βρίσκουν αντιµέτωπες οι επιχειρήσεις από µεγάλο µέρος του καταναλωτικού 

και του κοινωνικού περιβάλλοντός τους. Το ερώτηµα που δηµιουργείται είναι το κατά 

πόσο η καχύποπτη αντιµετώπιση των κοινωνικών προθέσεων των εταιριών συµβάλει 

τελικά στην κοινωνική ευηµερία. Από έναν υποκειµενικό προβληµατισµό, εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι ίσως θα έπρεπε να υποδεχτούµε περισσότερο φιλόξενα την ιδέα της 

ΕΚΕ, παραµελώντας τον παράγοντα της ιδιοτέλειας και αναλογιζόµενοι ότι η 

ανάληψη οποιασδήποτε κοινωνικής πρωτοβουλίας από τις επιχειρήσεις είναι σίγουρα 

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, συγκριτικά µε την απουσία της.  

Μελετώντας το θέµα από την άλλη πλευρά, θεωρούµε ότι δεν είναι απόλυτα 

µεµπτή η υποκίνηση της ΕΚΕ από στρατηγικούς παράγοντες. ∆εν είναι λίγες οι 

ενέργειες εταιριών, που αποσκοπώντας στο κοινωνικό όφελος, δεσµεύουν υπέρογκα 

ποσά από το ενεργητικό τους. Η ενστικτώδης αντίδραση αυτών των εταιριών δεν θα 

µπορούσε να είναι άλλη από την διατυµπάνιση των πρωτοβουλιών τους στην 

προσπάθεια απόκτησης του ελάχιστου ανταποδοτικού οφέλους από σχετικές 

επενδύσεις στο κοινωνικό κεφάλαιο. Μην ξεχνάµε ότι οι επιχειρήσεις είναι 

κερδοσκοπικοί οργανισµοί, που δηµιουργούνται για να παράγουν κέρδη για τους 

µετόχους τους. Είναι γεγονός πάντως ότι στην έρευνά µας ανακαλύψαµε την ύπαρξη 

πληθώρας περιπτώσεων κοινωνικού επιχειρησιακού αλτρουισµού, που δεν γίνονται 

ποτέ γνωστές στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για διαφηµιστικούς σκοπούς, αλλά 

αποτελούν προϊόν συνειδητής κοινωνικής ευαισθησίας. 
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Μιλώντας για κοινωνικές ευθύνες των εταιριών, δεν πρέπει να αµελήσουµε τον 

ολοένα και πιο ενδυναµωµένο ρόλο των καταναλωτών στην επίτευξη του 

προσδοκώµενου αποτελέσµατος των εταιρικών πρωτοβουλιών. Στις αναπτυγµένες 

χώρες, οι πολίτες καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ενεργοί και η υπεύθυνη κατανάλωση 

οφείλει να αποτελεί αρωγό των κοινωνικών επενδύσεων των επιχειρήσεων. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η συνεισφορά των επιχειρήσεων προϋποθέτει αλληλεπίδραση µε το 

καταναλωτικό τους κοινό, το οποίο καλείται να ολοκληρώσει τις ενέργειες των 

πρώτων στις καταναλωτικές του συνήθειες. ∆εν νοούνται αυξηµένες προσδοκίες 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας από τις εταιρίες µε ιδιαίτερα αυστηρά 

κριτήρια επιβράβευσής τους, όταν οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν αντιλαµβάνονται τον 

ενεργό ρόλο τους και δεν αναλαµβάνουν το δικό τους µερίδιο κοινωνικής ευθύνης.  

Μια άλλη παράµετρος του θέµατος, που δεν αναλύθηκε στην παρούσα εργασία 

παρά την αναφορά της στις βιβλιογραφικές πηγές, είναι ο ρόλος των Μικρό-Μεσαίων 

Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη σύγχρονη διάσταση της ΕΚΕ. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, και 

λόγω του περιορισµένου οικονοµικού µεγέθους τους, οι απαιτήσεις της κοινωνίας από 

τις ΜΜΕ ήταν, αν όχι ανύπαρκτες, εξαιρετικά περιορισµένες. Καθώς όµως τα 

κοινωνικά προβλήµατα διογκώνονταν και η συνεχής διεύρυνση του αριθµού τους τις 

µετέτρεπαν σε πυρήνα της οικονοµικής δραστηριότητας, τουλάχιστον σε οικονοµίες 

όπως η ελληνική, θεωρήθηκε απαραίτητη η ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

ανησυχιών στη λειτουργία τους. Εξάλλου, δεν παύουν να είναι κοµµάτι του 

επιχειρηµατικού κόσµου µε ανθρώπινο δυναµικό και εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη, 

τα συµφέροντα των οποίων πρέπει να ικανοποιηθούν. Παράλληλα, είναι τόσο ευρύς ο 

τοµέας εφαρµογής της ΕΚΕ, που δεν είναι απαραίτητο για τις µικρότερες εταιρίες να 

ξοδέψουν υπέρογκους οικονοµικούς πόρους για να συµβάλουν µε τον τρόπο τους στην 

κοινωνική ευηµερία.  

Επιστρέφοντας στο περιεχόµενο της έρευνάς µας, πρέπει να τονίσουµε ότι 

σταθήκαµε ιδιαιτέρως στην περίπτωση της Shell για τρεις λόγους. Ο σηµαντικότερος 

από αυτούς είναι η αυξανόµενη κοινωνική ανησυχία τα τελευταία χρόνια για την 

κλιµατική αλλαγή στη γη, την οποία εταιρίες της βαριάς βιοµηχανίας επηρεάζουν σε 

µεγάλο βαθµό. Με αφορµή την περιβαλλοντική δράση της συγκεκριµένης εταιρίας, 

είχαµε την ευκαιρία να παρουσιάσουµε όσο αναλυτικότερα µας επέτρεπε η οικονοµία 

της µελέτης µας ένα φαινόµενο που αποτελεί ίσως τη µεγαλύτερη απειλή για το 

µέλλον του πλανήτη και που έχει κινητοποιήσει σύσσωµο το παγκόσµιο πολιτικό και 

κοινωνικό στερέωµα. Είδαµε παράλληλα ότι στα σηµαντικά προβλήµατα του 
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σύγχρονου κόσµου που λαµβάνουν παγκόσµια διάσταση, δεν αρκεί η εγρήγορση µόνο 

του επιχειρηµατικού τοµέα, αλλά απαιτείται συντονισµένη προσπάθεια και 

συνεργασία από κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς.  

Ένας άλλος λόγος που επιλέξαµε τη Shell για τη µελέτη µας, είναι το γεγονός ότι 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιρίας που µετέβαλε την κοινωνική της 

πολιτική αντιµετωπίζοντας έντονο κοινωνικό αντίλογο για τις ενέργειές της. 

Επιβεβαιώσαµε δηλαδή ότι ανεξάρτητοι µη κυβερνητικοί φορείς, έχοντας τη δύναµη 

να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις στο δρόµο που επιβάλλουν οι αρχές της ΕΚΕ, 

αναλαµβάνουν σηµαντικό ρόλο στο συντονισµό της προσπάθειας προς τη βιώσιµη 

ανάπτυξη. Ο τρίτος λόγος που αφιερώσαµε σηµαντικό µέρος της εργασίας µας στη 

Shell, ήταν ότι η ολοκληρωµένη δράση που έχει αναλάβει αυτή στα πλαίσια της 

κοινωνικής της στρατηγικής, µας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουµε στην πράξη 

µεγάλο µέρος της θεωρητικής προσέγγισης του θέµατος, παρέχοντας µε αυτό τον 

τρόπο στον αναγνώστη µια πληρέστερη εικόνα για το παρόν και τις προοπτικές της 

ΕΚΕ. 

Επιχειρώντας µια προσέγγιση στο µέλλον της ΕΚΕ, δεν µπορούµε παρά να 

αντιµετωπίσουµε αισιόδοξα την προοπτική διεύρυνσης του κοινωνικού ρόλου των 

επιχειρήσεων. Από τη µία το καπιταλιστικό µοντέλο που έχει επικρατήσει στο σύνολο 

των σύγχρονων οικονοµιών και από την άλλη ο αυξανόµενος όγκος προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, καθιστούν ακόµα πιο νευραλγικό το ρόλο των 

επιχειρήσεων στο δρόµο προς τη παγκόσµια ευηµερία, και ο επιχειρηµατικός κόσµος 

φαίνεται να το έχει αντιληφθεί αυτό. Η συντονισµένη προσπάθεια παγκόσµιων 

φορέων χρειάζεται ως αρωγό τις επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως ενδεχοµένως φαίνεται 

και µέσα από την έρευνά µας, διατίθενται να δεσµευτούν σε ότι ονοµάσαµε εταιρική 

κοινωνική ευθύνη. 

Το γενικό συµπέρασµα που προέκυψε από την παρούσα εργασία είναι ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν πραγµατικά κοινωνικές ευθύνες, και για αυτό φαίνεται να έχουν 

συµφωνήσει και οι διοικήσεις τους στο σύνολό τους. Η µεγάλη επιχειρηµατική 

πρόκληση πλέον συνίσταται στο σωστό προσδιορισµό και την ορθή διαχείριση των 

ευθυνών αυτών. Συνοδηγός στο όχηµα προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να 

αποτελέσει, παράλληλα µε το νοµοθετικό πλαίσιο, η ίδια η κοινωνία, οι φορείς της 

οποίας καλούνται αποσαφηνίσουν το διακριτό ρόλο των επιχειρήσεων στο σύνολο της 

κοινωνικής προσπάθειας για επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης και να ορίσουν της 

αξίες και τα πρότυπα που απαιτούνται από αυτές να αφοµοιώνουν στη λειτουργία 
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τους. Ο κοινωνικός ρόλος των επιχειρήσεων προϋποθέτει άνοιγµα προς τις κοινωνικές 

και νοµοθετικές προτάξεις, σωστή αξιολόγησή τους και εφαρµογή τους στις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία µπορεί να επέλθει η 

ουσιαστική µεταβολή της φιλοσοφίας τους και η κοινωνική υπευθυνότητα να 

αναδειχθεί στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Θέλοντας να δώσουµε το έναυσµα για περαιτέρω διάλογο πάνω στο ρόλο, τα 

όρια και τις προοπτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επιχειρήσαµε µια γενική 

προσέγγιση στην έννοια, παραθέτοντας τα σηµαντικότερα συστατικά που τη 

συνθέτουν. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, ξεκινήσαµε µε µια ιστορική 

επισκόπηση του ρόλου που ανέλαβαν οι φορείς την κοινωνίας πολιτών στην µεταβολή 

της κοινωνικής πολιτικής των επιχειρήσεων µέσα στο τελευταίο αιώνα. Αναλύσαµε το 

συντονισµένο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για την κοινωνική διάσταση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, παραθέτοντας τις ενδεικτικότερες πρωτοβουλίες που 

αναλήφθηκαν από θεσµικούς και ανεξάρτητους φορείς. Ορίσαµε την έννοια της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διασαφηνίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν στην 

προσπάθεια εξαγωγής ενιαίου ορισµού της. 

Προχωρώντας στο περιεχόµενο της κοινωνικής υπευθυνότητας των 

επιχειρήσεων, προσπαθήσαµε στο δεύτερο κεφάλαιο να εξηγήσουµε τους 

ουσιαστικούς λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους 

απέναντι στο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον και να αναλάβουν σχετική 

δραστηριότητα. Σε αυτή την προσπάθεια µας βοήθησε ο διαχωρισµός των 

οικονοµικών και των κοινωνικών µετόχων των εταιριών, µε τον οποίο έγινε σαφές σε 

ποιους οι επιχειρήσεις οφείλουν να ανταποδώσουν µέρος της οικονοµικής τους 

ευρωστίας. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαµε στα πιθανά οφέλη που θα πρέπει να 

περιµένουν οι επιχειρήσεις από την εφαρµογή των αρχών της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης στις διαδικασίες τους, αποκαλύπτοντας µε αυτό τον τρόπο την αµφίδροµη 

διάσταση του όρου. Θέλοντας να σχηµατίσει ο αναγνώστης µια σφαιρική εικόνα για 

την έννοια της ΕΚΕ, προχωρήσαµε µε την παρουσίαση του κοινωνικού και 

οικονοµικού αντίλογου που έχει αναπτυχθεί απέναντί της. Σηµαντικό κοµµάτι της 

µελέτης µας αποτέλεσε η καταγραφή των δυνητικών τοµέων δράσης των κοινωνικά 

υπεύθυνων επιχειρήσεων, παραθέτοντας έναν περιεκτικό οδηγό εφαρµογής της ΕΚΕ 

προς τις διοικήσεις τους. Στο τελευταίο κοµµάτι του κεφαλαίου, παρουσιάσαµε τους 

τρόπους µε τους οποίους µπορούν οι επιχειρήσεις να πιστοποιούν και να 

ενηµερώνονται για την κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση.   

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, ασχοληθήκαµε αποκλειστικά µε την πρακτική 

αποτύπωση των θεωρητικών βιβλιογραφικών µας ευρηµάτων σε µια από τις 

µεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες του κόσµου, τη Shell. Είδαµε σε µια γενικότερη 
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προσέγγιση, τους λόγους που οδήγησαν την εταιρία να µεταφέρει των κοινωνική 

υπευθυνότητα στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής της φιλοσοφίας. Αναλύσαµε τις 

επιχειρησιακές τις αρχές και τις ευθύνες της, όπως τις αντιλήφθηκε η εταιρία την 

τελευταία δεκαετία. Παρουσιάσαµε διεξοδικά το κοινωνικό της πρόγραµµα, 

επικεντρώνοντας στην περιβαλλοντική διαχείριση της λειτουργίας της. Καταγράψαµε 

την επίσηµη κοινωνική επίδοσή της, όπως αυτή προκύπτει από τους σηµαντικότερους 

κοινωνικούς δείκτες. Κλείνοντας την µελέτη της περίπτωσης της Shell, εξετάσαµε την 

εφαρµογή της υπεύθυνης φιλοσοφίας της στην ελληνική πραγµατικότητα. 

Ολοκληρώσαµε τη µελέτη µας, παραθέτοντας ορισµένους γενικούς 

υποκειµενικούς προβληµατισµούς γύρω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η γενική 

αίσθηση που αποκοµίσαµε είναι ότι αν και η τελευταία αποτελεί µια πραγµατικότητα 

για το σύγχρονο επιχειρηµατικό κόσµο, παραµένει η πρόκληση της εξέλιξης που 

µπορεί να έχει αυτή η πραγµατικότητα µέσα στο χρόνο. Ο δε στόχος που προκρίνεται 

µέσα από την εισαγωγή και την όσµωση του όρου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, και που δεν είναι άλλος από την 

ταυτόχρονη οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο, µοιάζει εφικτός.  
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