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“GREED IS A GOOD THING”

Gordon Gekko από την ταινία Wall Street

Η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να έχει γίνει δίχως την μύηση στο θέμα της ΕΚΕ 

από τον  επιβλέπων καθηγητή μου κ. Παπαδόπουλο
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Abstract
CSR remains until today a very promising yet arguable matter for the companies. The 

relationship  between  the  company  and  society  has  been  thoroughly  examined  by 

various sciences such as economics, philosophy and psychology. Nowadays, in every 

company`s report social performance is mentioned since the company`s existence is 

not only justified by profit. However the present debate focus on how the board of 

directors is going to be convinced to act in a socially manner. In order to do so the 

existence between CSR and Financial performance must be examined. This link is not 

clear since the existing literature fails to successfully examine the characteristics of 

social and financial performance. A corporate`s decision to apply CSR strategies can 

make the corporate vulnerable to possible ethical problems that may occur in the future 

but CSR can also offer strategic advantages measured in financial terms. Real options 

theory may give a solid solution to this debate since the impact of CSR to the financial 

performance of the company is a size that cannot be measured. On the contrary Real 

Options can describe the opportunities that appear for a company related to a company 

that  does  not  apply  CSR  strategies  and  therefore  the  impact  for  adopting  CSR 

strategies can be valuated. 
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1. Περίληψη

Η ΕΚΕ αποτελεί σήμερα ένα αμφιλεγόμενο και πολλά υποσχόμενο παράλληλα ζήτημα 

για τι επιχειρήσεις. Η σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία είναι ένα θέμα το οποίο 

έχει  αναλυθεί εκτενώς από διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις  (κοινωνιολογικές, 

οικονομικές και ψυχολογικές).  Σήμερα, σε κάθε ετήσια αναφορά μεγάλης διεθνούς 

εταιρείας η ύπαρξή της δεν δικαιολογείται  μόνο με βάση το κέρδος αλλά και  την 

κοινωνική της προσφορά. Το ζήτημα όμως παραμένει πέρα από τη συζήτηση περί 

ΕΚΕ το πώς θα πειστούν τα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν 

τέτοιου  είδους  στρατηγικές.  Για  να  γίνει  κάτι  τέτοιο  πρέπει  να  υπάρχει  κάποια 

σύνδεση μεταξύ της ΕΚΕ και της χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης. Η 

απόδοση όμως της επιχείρησης σε σχέσης με την κοινωνική της δράση προκαλεί έως 

σήμερα αντιφάσεις όσον αφορά την χρηματοοικονομική επίδοση  της ίδιας αφού η 

πλειοψηφία των θεωριών προκαλούν προβλήματα μεροληψίας και δεν μπορούν να 

διευκρινίσουν αυτή τη σχέση. Η απόφαση μίας επιχείρηση να προβεί σε στρατηγικές 

ΕΚΕ μπορεί να την αφήσει ευάλωτη σε προβλήματα τα οποία μπορούν να προέλθουν 

από το εσωτερικό της αλλά παράλληλα μπορεί να την οδηγήσει σε υψηλές αποδόσεις 

μετρήσιμες  με  χρηματοοικονομικά  εργαλεία.  Η  θεωρία  των  πραγματικών 

δικαιωμάτων θα μπορούσε να προτείνει  λύσεις  στη διερεύνηση  αυτής της σχέσης 

καθώς εξ ορισμού η αλληλεπίδραση της επιχείρησης με το κοινωνικό σύνολο είναι ένα 

μέγεθος  μη  μετρήσιμο  (αφού  αφορά  και  τον  ανθρώπινο  παράγοντα)  αλλά  χωρίς 

αμφιβολία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μελλοντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για 

την επιχείρηση. 
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2. 1ο Μέρος. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εισαγωγή

Στη συνάντηση της Λισσαβόνας το 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για πρώτη 

φορά  αναφέρθηκε  στη  Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη  (ΕΚΕ)  ζητώντας  από  τις 

επιχειρήσεις  να  συνεισφέρουν  για  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  του  συμβουλίου.  Στη 

συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2001 όταν σχεδίασε τη στρατηγική βιώσιμης 

ανάπτυξης  συμπεριέλαβε  και  την  περιβαλλοντική  διάσταση  στην  ΕΚΕ. 

Αναγνωρίστηκε έτσι ότι μακροπρόθεσμα η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή 

και η προστασία το περιβάλλοντος πρέπει να συμβαδίζουν. 

Επτά είναι οι κυρίως λόγοι για τους οποίους η συζήτηση περί ΕΚΕ βρίσκεται σήμερα 

στο προσκήνιο

1. Η  διεθνής  ανησυχία  για  την  καταπάτηση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων 

μετατόπισε το  ενδιαφέρον στις επιχειρήσεις και στο πώς αυτές αντιμετωπίζουν 

το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι επιχειρήσεις αναμένονται από την κοινωνία να 

είναι υπερασπιστές του ζητήματος των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

2. Η  ανάπτυξη  και  η  επιρροή  των  ιδιωτικών  επιχειρήσεων  έχει  οδηγήσει  τις 

επιχειρήσεις σε νέες υποχρεώσεις και ευκαιρίες αλλά έχουν δημιουργήσει και 

νέες ανταγωνιστικές πιέσεις όσον αφορά την ΕΚΕ πέρα από τις παραδοσιακές 

της  μορφές  αυτές  για  παράδειγμα της φιλανθρωπίας και  της αποδοχής των 

κοινωνικών κανόνων.

3. Η  αποτυχία  των  κυβερνήσεων  να  λύσουν  την  πληθώρα  των  κοινωνικών 

ζητημάτων που υπάρχουν σήμερα έχει οδηγήσει σε αυξημένες προσδοκίες από 

την  κοινωνία  προς  τις  επιχειρήσεις  για  την  αντιμετώπιση  αυτών  των 

ζητημάτων  (ενώ  στις  δεκαετίες  50-90  ίσχυε  το  αντίθετο  σήμερα  από  ένα 

μεγάλο  ποσοστό  της  κοινωνίας  πιστεύεται  ότι  οι  επιχειρήσεις  μπορούν  να 

λύσουν αρκετά κοινωνικά προβλήματα).1

1 Άλλωστε πόσο αγαπητός θα μπορούσε να γίνει ένας μάνατζερ όταν ενώπιον της βουλής αναφέρει τα 
εξής «Εγώ είμαι υπηρέτης των μετόχων της επιχείρησης και αν έχετε μετοχές είμαι υπηρέτης σας, 
αλλά και εσείς (απευθυνόμενος στους βουλευτές) είστε υπηρέτες του λαού, άρα και δικοί μου. 



4. Η  ανάπτυξη  σε  αριθμό,  εξειδίκευση  και  συνεργασία  των  κοινωνικών 

οργανώσεων έχει οδηγήσει σε μία αυξανόμενη τάση ενασχόληση με κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά προβλήματα από την κοινωνία.

5. Τα  σημαντικά  σκάνδαλα  στην  αυγή  του  2000  (Enron,  Andersen,  Parmalat 

μεταξύ άλλων) έριξαν την προσοχή της κοινωνίας στον τρόπο λειτουργίας των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και την εταιρική διακυβέρνηση αυτών.

6. Οι  ίδιοι  οι  θεσμικοί  επενδυτές  στη  σκιά  αυτών  των  εξελίξεων  καλούν  για 

περισσότερο διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

7. Η διεθνοποίηση του εμπορίου έχει οδηγήσει στην αυξανόμενη ανησυχία για 

προϊόντα που παράγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι κρατικοί έλεγχοι 

δεν είναι όσο θα έπρεπε σωστοί όσον αφορά την ποιότητα.

Η ΕΚΕ μπορεί να λάβει τις εξής τρεις μορφές.

1.  Φιλανθρωπικές  εισφορές.  Στην  ουσία  πρόκειται  για  εισφορές  ποσών  προς  μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με φιλανθρωπικό, κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό έργο. Το 2000 η εταιρική φιλανθρωπία στις Η.Π.Α. ανήλθε στο ποσό 

των  10,86  δισεκατομμυρίων  δολαρίων.  Με  τις  φιλανθρωπικές  συνεισφορές  η 

επιχείρηση  κατευθύνει  ποσά  σε  εξειδικευμένους  οργανισμούς.  Αυτή  η  μεταφορά 

μπορεί να γίνει  μέσω των εργαζόμενων σε αυτή ή μέσω ενός ιδρύματος το οποίο 

ανήκει στην εταιρεία. Συνήθως η συμμετοχή της εταιρείας όσον αφορά στο που θα 

δοθούν  αυτά  τα  χρήματα  είναι  ελάχιστη2.  Στη  συγκεκριμένη  όμως  μορφή  ΕΚΕ 

μπορούν να υπάρξουν σημαντικές αντιρρήσεις. Η κυριότερη είναι ότι δεν μπορούν να 

αποφασίζονται δωρεές χρημάτων τα οποία δικαιωματικά ανήκουν στους μετόχους της 

επιχείρησης και όχι στα διοικητικά συμβούλια3.

2. Σε αντίθεση με τις φιλανθρωπικές εισφορές υπάρχουν στρατηγικά  προγράμματα 

στα  οποία  υπάρχει  ευρύτερη  συμμετοχή  της  εταιρίας  στη  σχεδιασμό,  στη  λήψη 

Πρέπει να με σέβεστε, αν με προσβάλλετε θα λογοδοτείτε»
2 Για  παράδειγμα  η  Ben and Jerry ενισχύει  χρηματικά  Μη  Κυβερνητικούς  Οργανισμούς  που 
ασχολούνται  με  κοινωνικά  και  περιβαλλοντικά  ζητήματα  μέσω  του  ιδρύματος  της  το  οποίο  έχει 
δημιουργηθεί αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Αντίθετα η Symantec κάνει απευθείας δωρεές χωρίς την 
παρεμβολή ιδρυμάτων.
3 Οι μεγαλύτεροι φιλάνθρωποι του κόσμου όπως το ίδρυμα Bill and Melinda Gates, με χορηγία 27 δις 
δολαρίων δεν ξοδεύουν τα κέρδη των επιχειρήσεων με τις οποίες σχετίζονται αλλά την προσωπική τους 
περιουσία.



αποφάσεων και  στην αξιολόγηση των στρατηγικών.  Γενικότερα η εταιρία διαθέτει 

πόρους στο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται από μία ομάδα μέσα στην επιχείρηση 

και  κυρίως  απευθύνεται  σε  άτομα  μέσα  στην  επιχείρηση.  Έτσι  υπάρχει  μία 

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στον λήπτη και το δωρητή αφού και οι δύο προέρχονται από 

το ίδιο περιβάλλον. Πολλά τέτοια προγράμματα επικεντρώνονται σε εργαζόμενους ως 

εσωτερικούς καταναλωτές και σε συμμετέχοντες της επιχείρησης4. Η διαφορά έγκειται 

στο  γεγονός  ότι  η  ίδια  η  επιχείρηση  σχεδιάζει,  αναπτύσσει  και  εκτελεί  τα 

προγράμματα  αυτά  χωρίς  την  παρεμβολή  κάποιας  εξωτερικής  μη  κερδοσκοπικής 

οργάνωσης.  Το  μεγαλύτερο  πλεονέκτημα  αυτών  των  προγραμμάτων  είναι  ότι  οι 

διοικήσεις  μπορούν  να  δημιουργούν  στοχευμένες  στρατηγικές  προς  συγκεκριμένες 

εταιρικές και  κοινωνικές ανάγκες.  Σε κάθε περίπτωση τα οφέλη που αποκομίζει  η 

επιχείρηση  είναι  πιο  περίπλοκα  και  το  κόστος  αυτής  της  μορφής  ΕΚΕ  είναι 

μεγαλύτερο. 

3. Τα προγράμματα συνεργασίας (Collaborative Projects) αφορούν προγράμματα ΕΚΕ 

τα  οποία  γίνονται  από  κοινού  από  την  επιχείρηση  και  έναν  μη  κερδοσκοπικό 

οργανισμό στον οποίο μεταφέρονται πόροι για να προβεί σε στρατηγικές ΕΚΕ5. Σε 

κάθε  περίπτωση  τόσο  η  επιχείρηση  όσο  και  η  οργάνωση  συνεισφέρουν  για  την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή του προγράμματος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης στρατηγικής μπορεί να είναι σύνθετα.

Για να συνεχιστεί η έρευνα θα πρέπει να γίνει σαφής ο σκοπός της επιχείρησης. Για 

ποιο λόγο λειτουργεί μία επιχείρηση. 

Ο  σκοπός  της  επιχείρησης  είναι  σύμφωνα  με  την  οικονομική  θεωρία  της 

επιχείρησης όπως αυτή ορίζεται από τον Adam Smith το κέρδος και η μεγιστοποίησή 

του6. Σύμφωνα με το Fisher και τους Fama και Miller σκοπός της επιχείρησης είναι η 

4 Το πρόγραμμα της  Boeing “Vital Measures” υποστηρίζει την υγεία των εργαζόμενων της και των 
συνταξιούχων της. Αντίθετα το πρόγραμμα της  FleetBoston «Fleet Community Bank» αντιμετωπίζει 
της τραπεζικές ανάγκες των μειονοτήτων και των χαμηλών εισοδημάτων.
5 Παράδειγμα αποτελεί η Benetton η οποία συλλέγει χρησιμοποιημένα ρούχα στα καταστήματά της και 
μετά  τα  προωθεί  στον  Τρίτο  κόσμο.  Η  Johnson and Johnson συνεργάζεται  με  ΜΚΟ  σε  θέματα 
περιβάλλοντος και εκπαίδευσης ενώ η Hewlet Packard συνεργάζεται ενεργά με πανεπιστήμια για την 
6 Σύμφωνα  με  τον  Adam Smith η  φιλάνθρωπη  διάθεση  δεν  είναι  ουσιαστικά  απαραίτητη  για  να 
προωθηθεί το δημόσιο συμφέρον εφ` όσον οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να εμπλέκονται εθελοντικά σε 
οικονομικές  δραστηριότητες.  Αυτό  είναι  ευτυχές  γεγονός,  τόνιζε,  δεδομένου  ότι  η  φιλανθρωπία 
σπανίζει όχι όμως και η έγνοια για το προσωπικό συμφέρον.



μεγιστοποίηση  της  αξίας  της  ενώ  σύμφωνα  με  την  οργανωσιακή  θεώρηση  της 

επιχείρησης  των  Cyert και  March και  του  Simon δεν  υπάρχει  κάποιος 

προκαθορισμένος  στόχος  για  την  επιχείρησης  ο  οποίος  διαφέρει  ανάλογα  με  τις 

ανάγκες της.

Τα  οικονομικά  της  οργάνωσης  παρέχουν  εκείνο  το  πλαίσιο  για  τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση της ΕΚΕ αν και τίθενται σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά 

την αξιολόγηση της ΕΚΕ με οικονομικά κριτήρια. Αν ο εταιρικός σκοπός της ΕΚΕ 

είναι στρατηγικός δηλαδή η βελτίωση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της τότε θα 

πρέπει  να  λαμβάνεται  σοβαρά  υπόψη  ο  παράγοντος  κόστος  σε  συνδυασμό  με  τη 

χρηστή διοίκηση. Όλες οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την κινητοποίηση 

και την οργάνωση δημιουργούν κόστος το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις 

διάφορες δομές διοίκησης.

Είναι επίσης λογικό το ερώτημα κατά πόσο η ΕΚΕ μπορεί να συμβαδίσει με 

την οικονομική θεωρία. Η οικονομική θεωρία υποθέτει ότι η κάθε οικονομική μονάδα 

ενδιαφέρεται  για  το  προσωπικό  της  συμφέρον  και  μερικές  φορές  λειτουργούν  με 

καθαρά  οπορτουνιστικά  κριτήρια  για  να  παραπλανήσουν  τους  άλλους.  Αυτή  η 

υπόθεση έρχεται σε πρώτη όψη σε αντίθεση με την γενικότερη εικόνα της ΕΚΕ η 

οποία  βασίζεται  στη  συνεργασία  και  διακατέχεται  από  μία  μάλλον  αλτρουιστική 

συμπεριφορά. 

Εντούτοις η οικονομική θεώρηση ότι η μονάδα δρα οπορτουνιστικά κάποιες 

φορές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό θα γίνεται πάντα. Η έρευνα αποδεικνύει ότι 

στην περίπτωση της ΕΚΕ το προσωπικό συμφέρον παίζει σημαντικό ρόλο στις 

περισσότερες των περιπτώσεων παρά ο αλτρουισμός.

Ο  οπορτουνισμός  μπορεί  να  δημιουργήσει  σοβαρά  προβλήματα  στην 

επιχείρηση και στην περίπτωση της στρατηγικής ΕΚΕ. Η επιχείρηση μπορεί να χάσει 

τους στόχους της και την αποστολή της. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο αλτρουισμός 

παρακινεί  την  κοινωνική  δράση  υπάρχουν  πολλές  αμφιβολίες  για  την 

αποτελεσματικότητα αυτών των δράσεων. Η αποτελεσματικότητα αυτή σχετίζεται με 

το αν οι λήπτες αυτών των δωρεών χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς για συνετά ή 

όχι7. Σε κάθε περίπτωση τα πρόβλημα παραμένει πώς ο δωρητής θα είναι σίγουρος ότι 

η δωρεά θα χρησιμοποιηθεί σωστά από το λήπτη.
7 Υπάρχουν  ιδιαίτερα  στην  Αμερική  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  διάφορες  δωρεές  αποδείχτηκαν 
περιπτώσεις απάτης όπως στην Επισκοπική Εκκλησία και στον Ερυθρό Σταυρό.



Όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΚΕ οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν 

να δρουν οπορτουνιστικά στη λήψη αποφάσεων οι οποίες εξυπηρετούν τα προσωπικά 

τους συμφέροντα παρά όταν λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες αφορούν το κοινωνικό 

σύνολο ή τις ανάγκες της επιχείρησης. Η πιθανότητα του οπορτουνισμού υπάρχει και 

στα δύο εμπλεκόμενα μέρη της ΕΚΕ δηλαδή τόσο στο δωρητή όσο και στο λήπτη και 

σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας8.  

Οι  λόγοι  για  τους  οποίους  μία  επιχείρηση  θα  μπορούσε  να  προβεί  σε 

στρατηγικές ΕΚΕ μεταξύ άλλων είναι.

1. Η ΕΚΕ είναι ανάλογη της χρηματοοικονομικής της επίδοσης.

2. Η ΕΚΕ δίνει ένα αίσθημα χρηστής διοίκησης στους μάνατζερ.

3. Η ΕΚΕ αποτελεί εργαλείο μάρκετινγκ.

4. Η ΕΚΕ αποτελεί λύση στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.

Όσον  αφορά  τους  τρεις  τελευταίους  λόγους  αυτοί  δεν  εξετάζονται  στην 

παρούσα  εργασία.  Οι  λόγοι  μπορεί  να  είναι  ψυχολογικοί,  να  βασίζονται  στην 

κοσμοθεωρία  των διοικητών ή  καθαρά για  λόγους  εικόνας  της  επιχείρησης.  Όσον 

αφορά δε τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, η επίλυσή τους θα έπρεπε να 

είναι αν όχι αποκλειστικά, τότε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στα χέρια της εκτελεστικής 

και  νομοθετικής  εξουσίας  και  όχι  να  αναλαμβάνονται  πρωτοβουλίες  από  τις 

επιχειρήσεις με τη μορφή της ΕΚΕ.

Ο  πρώτος  λόγος  όμως,  αυτός  του  ότι  η  χρηματοοικονομική  επίδοση  της 

επιχείρησης  είναι  ανάλογη  της  κοινωνικής  της  επίδοσης  είναι  αυτός  που  βρίσκει 

περισσότερο ευήκοα ώτα στην επιχειρηματική κοινότητα και συνδυάζει το τερπνών 

μετά του ωφελίμου αφού και  δίνει  μία σωστή ηθικά κατεύθυνση στην επιχείρηση 

αλλά και αποδίδει για την επιχείρηση.

Υπάρχουσα Βιβλιογραφία

Σε  γενικές  γραμμές  στον  παρακάτω  πίνακα  αναλύεται  ένα  μέρος  από  την 

υπάρχουσα επιστημονική βιβλιογραφία που μελετάει την εξεταζόμενη σχέση.

8 Στην περίπτωση του John Rigas της Adelphia Communications χρησιμοποιούσε μεγάλα εταιρικά ποσά 
για δωρεές προκειμένου να αναδειχθεί ο ίδιος και όχι η επιχείρηση. 



Άρθρο Θετική Σχέση Αρνητική Σχέση Η  Σχέση  δεν 

μπορεί να οριστεί/ 

είναι σύνθετη
Bromiley  and 

Marcus (1989)

√

Davidson,  Chandy 

and Cross (1987)

√

Davidson  and 

Warell (1988)

√

Eckbo (1983) √
Hoffer,  Pruit  and 

Reilly (1988)

√

Jarell  and Peltzman 

(1985)

√

Pruitt  and  Peterson 

(1986)

√

Preston  and  O` 

Bannon (1997)

√

Alexander  and 

Bucholtz (1978)

√

Abott  and  Monsen 

(1979)

√

Auperle, Caroll and 

Hatfield (1985)

√

Freedmann  and 

Jaggie (1983)

√

Ingram and  Frazier 

(1983)

√

McGuire,  Sundgren 

and  Schneeweiss 

(1988)

√

Belkaoui (1976) √
Bowman (1978) √
Bowman and Haire 

(1975)

√

Bragdon and Marlin 

(1972)

√

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDY-4S1BX46-2&_user=83476&_coverDate=03%2F10%2F2008&_alid=743525313&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5995&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=118&_acct=C000059629&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83476&md5=731884ba553b2b1aa54563c757c7f87f#bib19
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDY-4S1BX46-2&_user=83476&_coverDate=03%2F10%2F2008&_alid=743525313&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5995&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=118&_acct=C000059629&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83476&md5=731884ba553b2b1aa54563c757c7f87f#bib19
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDY-4S1BX46-2&_user=83476&_coverDate=03%2F10%2F2008&_alid=743525313&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5995&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=118&_acct=C000059629&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83476&md5=731884ba553b2b1aa54563c757c7f87f#bib19


Cowen,  Ferreri  and 

Parker (1987)

√

McWilliams  and 

Siegel, 2001

√

Freeman, 1984 √
Fry,  Keim  and 

Meiners (1982)

√

Στον  παραπάνω  πίνακα  αξίζει  να  αναφερθεί  και  η  μεθοδολογία  την  οποία 

ακολούθησαν  ο  κάθε  ερευνητής  για  την  εξαγωγή  των  συμπερασμάτων  του.  Για 

παράδειγμα αν και ο αριθμός των επιστημόνων που απέδειξαν αρνητική σχέση μεταξύ 

ΕΚΕ  και  Χρηματοοικονομικής  επίδοσης  είναι  σημαντικός,  η  μεθοδολογία  τους 

βασιζόταν στην εξέταση της σχέσης μέσω της επίδρασης που θα είχε στην αξία της 

μετοχής των εταιρειών διάφοροι νόμοι αντιτράστ και πιθανές ανακλήσεις προϊόντων 

λόγω  ποιοτικών  προβλημάτων.  Μέσα  σε  αυτές  τις  έρευνες  οι  επιστήμονες  συχνά 

κατέληγαν σε αντικρουόμενα ευρήματα (Griffin and Mahon 1997). 

Σημαντικός όμως είναι και ο αριθμός των δημοσιεύσεων που υποδεικνύουν 

θετική  σχέση  ανάμεσα  στην  ΕΚΕ  και  τη  χρηματοοικονομική  επίδοση.  Για  να 

προχωρήσει όμως η έρευνα πρέπει να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες όσον αφορά το τι 

σημαίνει  χρηματοοικονομική  επίδοση  και  τι  σημαίνει  κοινωνική  επίδοση  και  με 

ποιους τρόπους μπορούν αυτά τα δύο μεγέθη να μετρηθούν. 

Περιεχόμενα των εργασιών

Η Φιλελεύθερη άποψη προτείνει ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

δύο  μεγεθών  αφού  η  ΕΚΕ  εμπεριέχει  κόστος  και  έτσι  δυσχεραίνει  τη  θέση  της 

επιχείρησης  (Friedman 1970).  Επίσης,  οι  όποιοι  κοινωνικοί  περιορισμοί  με  όποια 

μορφή επιχειρηθούν να επιβληθούν στις επιχειρήσεις έρχονται σε σύγκρουση με τη 

μεγιστοποίηση  του  κέρδους  που  αποτελεί  πρωταρχικό  σκοπό  επιβίωσης  της 

επιχείρησης (Jensen 2001). Επίσης, μπορεί να υπάρξει αρνητική σχέση μεταξύ των 

δύο μεγεθών όταν οι μάνατζερ επιδιώκουν το δικό τους συμφέρον το οποίο μπορεί να 

έρχεται  σε  σύγκρουση  με  το  συμφέρων  των  μετόχων  και  των  συμμετεχόντων 

(shareholders και  stakeholders).  Σύμφωνα με τους  Preston and O`  Bannon η εκροή 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDY-4S1BX46-2&_user=83476&_coverDate=03%2F10%2F2008&_alid=743525313&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5995&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=118&_acct=C000059629&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83476&md5=731884ba553b2b1aa54563c757c7f87f#bib21
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDY-4S1BX46-2&_user=83476&_coverDate=03%2F10%2F2008&_alid=743525313&_rdoc=5&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5995&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=118&_acct=C000059629&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83476&md5=731884ba553b2b1aa54563c757c7f87f#bib21


χρημάτων για να  δαπανηθούν σε  στρατηγικές  ΕΚΕ θα οδηγήσει  σε  δυσχερέστερη 

οικονομική θέση την επιχείρηση.

Αντίθετα, οι McWilliams and Siegel (2001) υποστηρίζουν ότι η ισορροπία της 

αγοράς  θα  ακυρώσει  το  κόστος  της  ΕΚΕ.  Σύμφωνα  με  τον  Freeman (1984)  η 

εξυπηρέτηση  των  συμφερόντων  των  συμμετεχόντων  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη 

βελτίωση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης.

Επίσης, σε πολλές εργασίες τα αποτελέσματα είναι σύνθετα. Για παράδειγμα 

σύμφωνα  με  τους  McGuire,  Sundgren and Schneeweiss (1988)  η  προηγούμενη 

χρηματοοικονομική  επίδοση  της  επιχείρησης  θα  είναι  αυτή  που  θα  καθορίσει  την 

επόμενη κοινωνική επίδοση της επιχείρησης. Σύμφωνα δε με τους  McWilliams και 

Siegel (2001) οι επιχειρήσεις επενδύουν σε κοινωνικές δράσεις για να ικανοποιήσουν 

τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων. Σε συνθήκες ισορροπίας το κόστος και το κέρδος 

από αυτές τις δράσεις θα είναι το ίδιο καθιστώντας την σχέση ουδέτερη. Αυτή είναι η 

βάση για μία ουδέτερη αλληλεπίδραση μεταξύ της ΕΚΕ και της χρηματοοικονομικής 

της επίδοσης. Τέλος, υπάρχει  η άποψη ότι αυτές οι σχέσεις είναι ιδιαίτερα σύνθετες 

και διαγραμματικά μπορεί να χαρακτηρίζονται σε σχήματα  U. (Bowman και  Haire, 

1975)

Οι  Margolis και  Walsh (2001)  προσφέρουν  μία  σημαντική  αναφορά  στις 

εμπειρικές  έρευνες   οι  οποίες  εξετάζουν  τη  σχέση  μεταξύ  ΕΚΕ  και 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. Αυτό που βρίσκουν είναι ότι η Εταιρική Κοινωνική 

Επίδοση χρησιμοποιείται ως μία ανεξάρτητη μεταβλητή στις περισσότερες εξ αυτών. 

Αυτή  η  ανεξάρτητη  μεταβλητή  χρησιμοποιείται  για  να  προβλέψει  τη 

χρηματοοικονομική  επίδοση  της  επιχείρησης.  Περίπου  το  50%  των  εργασιών 

υποστηρίζουν μία θετική αναλογία, ένα 25% αρνητική και τέλος το υπόλοιπο 25% 

υποστηρίζει πως δεν υπάρχει καμία σχέση. Η μειοψηφία των εργασιών αντιμετωπίζει 

την ΕΚΕ ως εξαρτημένη μεταβλητή. Στα 2/3 εξ αυτών υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

των δύο μεγεθών. 

Η  σύνδεση  μεταξύ  της  κοινωνικής  και  της  χρηματοοικονομικής  επίδοσης 

διαδραματίζει  ένα  σημαντικό  ρόλο  στην  ανάλυση  των  Κοινωνικά  Υπεύθυνων 

Επενδύσεων (Social Responsible Investments). Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο τέτοιων 

χρεογράφων  οι  Κοινωνικά  Υπεύθυνες  Επενδύσεις  μειώνουν  την  προοπτική 



διαφοροποίησης των μετοχών. Παρόλα αυτά ο κίνδυνος και οι αποδόσεις αυτών των 

χαρτοφυλακίων δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τα συμβατικά. 

3. Κοινωνική Επίδοση και Χρηματοοικονομική Επίδοση

Για να προχωρήσει η έρευνα θα πρέπει να διευκρινιστούν τρεις παράγοντες.

1. Να βρεθεί ένας ορισμός όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επίδοση

2. Να βρεθεί ένας ορισμός όσον αφορά την κοινωνική επίδοση

3. Να βρεθεί ένας ορισμός όσον αφορά την ΕΚΕ

Χρηματοοικονομική Επίδοση

Η αβεβαιότητα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής επίδοσης 

βασίζεται  σε  μεγάλο  βαθμό  και  στην  έλλειψη  συμφωνίας  στη  μέτρηση  της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης. Οι ΜcGuire και συνεργάτες (1988) 

συγκρίνουν  τα  αποτελέσματα  με  μετρήσεις  βάσει  λογιστικών  προτύπων  και 

χρηματιστηριακών προτύπων. Και οι δύο μετρήσεις εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές 

της  χρηματοοικονομικής  επίδοσης  και  υπόκεινται  σε  προβλήματα μεροληψίας.  Τα 

λογιστικά  πρότυπα  επικεντρώνονται  στην  ιστορική  μέτρηση  της  λογιστικής 

κερδοφορίας  και   καλύπτουν  ένα  μεγάλο  μέρος  δεικτών  όπως  ο  ROA και  τα 

λειτουργικά  έσοδα.  Αυτή η προσέγγιση υπόκειται σε μεροληψία λόγων των 

διαφορετικών λογιστικών προτύπων. 

Οι μετρήσεις βάσει χρηματιστηριακών προτύπων δεν βασίζονται σε λογιστικά 

πρότυπα  αλλά  αναφέρονται  στις  προσδοκίες  των  επενδυτών  για  την  αξία  της 

επιχείρησης.  Εντούτοις παρουσιάζουν και αυτά κάποιες αδυναμίες.  Παράδειγμα 

αποτελεί  η  ασύμμετρη  πληροφόρηση  η  οποία  όταν  υπάρχει  οι  προσδοκίες  των 

επενδυτών δεν αντανακλούν την πραγματική αξία της επιχείρησης. Οι  McWilliams, 

Siegel και Wright (2006) ασκούν κριτική στην χρησιμοποίηση των τιμών των μετοχών 

ως  μέτρηση  της  χρηματοοικονομικής  επίδοσης  αφού  οι  τιμές  των  μετοχών 

αναφέρονται στους συμμετέχοντες που επενδύουν στο χρηματιστήριο ενώ οι δράσεις 

ΕΚΕ απασχολούν όλους τους συμμετέχοντες.



Κοινωνική Επίδοση

Η  Εταιρική  Κοινωνική  Επίδοση  (Corporate Social Performance)  είναι  ένα 

πολυδιάστατο  δημιούργημα  και  περιλαμβάνει  πολλούς  παράγοντες  όπως  οι 

εργασιακές σχέσεις, οι σχέσεις με την κοινωνία, θέματα σχετικά με τις γυναίκες και τις 

μειονότητες  στον  εργασιακό  χώρο  και  άλλα.  Αυτοί  οι  τομείς  και  μερικοί  άλλοι 

προέρχονται από την ταυτότητα των συγκεκριμένων συμμετεχόντων της επιχείρησης.  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Έχουν  δοθεί  πολλοί  ορισμοί  για  να  περιγράψουν  την  Εταιρική  Κοινωνική 

Ευθύνη. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια 

σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές 

και περιβαλλοντικές ανησυχίες, τόσο στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες όσο 

και στις επαφές τους με τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.  Αυτό που έχει σημασία 

στους  περισσότερους  ορισμούς  είναι  η  συστηματική,  οργανική  και  εθελοντική 

«ενσωμάτωση»  από  τις  εταιρείες  στην  επιχειρηματική  τους  λειτουργία 

δραστηριοτήτων  με  κοινωνική,  περιβαλλοντική  και  πολιτιστική  διάσταση,  με 

ουσιαστική  συνεισφορά  προς  το  κοινωνικό  σύνολο,  σε  διάδραση  με  όλους  τους 

συμμέτοχους (stakeholders)9. 

Τα  σημαντικότερα  στοιχεία  των  πολλών  ορισμών  που  έχουν  αποδοθεί  στο 

φαινόμενο της ΕΚΕ είναι τα εξής:

1. Ενσωμάτωση κοινωνικών δραστηριοτήτων

2. Πέραν των νομικών υποχρεώσεων

3. Ο σεβασμός των αναγκών των συμμετεχόντων της επιχείρησης

4. Η διερεύνηση της σχέσης με καθαρά χρηματοοικονομικά εργαλεία

Δείκτης Market-to-Book

9 Ορισμός που υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων.



Αναφέρονται  5  έρευνες  οι  οποίες  εξετάζουν  τη  σχέση  μεταξύ  ΕΚΕ  και 

χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης χρησιμοποιώντας το δείκτη αγοραίας 

προς λογιστικής αξίας.

Συγγραφέας Αποτέλεσμα
Brown, Perry (1994) Θετικό
Dowell, Hart, Yeung (2000) Θετικό
Fombrun, Shanley (1990) Θετικό
King, Lenox (2001) Θετικό
Hamilton (1995) Θετικό

Και οι πέντε εργασίες δείχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα ανάμεσα στην ΕΚΕ και την 

χρηματοοικονομική επίδοση. Εντούτοις δεν μπορούν να δείξουν αν η απόφαση μίας 

επιχείρησης  να  λειτουργήσει  πιο  «καθαρά»  σχετίζεται  με  καλύτερη 

χρηματοοικονομική  επίδοση  όπως  άλλωστε  παραδέχονται  σε  πολλά  σημεία  των 

εργασιών τους και οι ίδιοι οι συγγραφείς (King, Lenox 2001 σελ. 106).

ROA, ROI, ROE

Αναφέρονται κυρίως 20 έρευνες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δείκτη για τη 

διερεύνηση  της  σχέσης  μεταξύ  ΕΚΕ  και  χρηματοοικονομικής  επίδοσης.  Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Συγγραφέας Αποτέλεσμα
Berman et al (1999) Θετική
Preston, O` Bannon (1997) Θετική
Waddock, Graves (1997) Θετική
Graves, Waddock (1994) Θετική
Graves, Waddock (2000) Θετική
Heinze (1999) Θετική
Herremans et al (1993) Θετική
Russo, Fouts (1997) Θετική
Anderson, Frankle (1980) Θετική
Bowman (1978) Θετική
Pava, Krausz (1995) Θετική
Wokutch, Spencer (1987) Θετική
Preston (1978) Θετική
Greening (1995) Θετική
Johnson, Greening (1999) Κανένα/ Θετική
Cochran, Wood (1984) Κανένα/ Σύνθετο
Pattern (1991) Κανένα



Aupperle et al. (1985) Κανένα
Chen, Metcalf (1980) Κανένα
Freedman, Jaggi (1982) Κανένα

Όπως φαίνεται η πλειοψηφία αυτών των ερευνών βρίσκει πως υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ της ΕΚΕ και της χρηματοοικονομικής επίδοσης των εταιριών. Παρόλα 

αυτά το ερώτημα παραμένει αν η ΕΚΕ επηρεάζει τη χρηματοοικονομική επίδοση ή το 

αντίθετο,  δηλαδή αν οι  επιχειρήσεις  οι  οποίες εφαρμόζουν στρατηγικές ΕΚΕ είναι 

αυτές οι οποίες για διαφορετικούς λόγους έχουν υψηλές επιδόσεις ή αν η ΕΚΕ αυτή 

καθαυτή είναι υπεύθυνη για το θετικό αποτέλεσμα.

Διερεύνηση της σχέσης μέσω των αποδόσεων των μετοχών

Αναφέρονται  κυρίως  10  έρευνες  οι  οποίες  διερευνούν  τη  σχέση 

χρησιμοποιώντας την απόδοση των μετοχών. 

Συγγραφέας Αποτέλεσμα
Freedman, Stagliano (1991) Θετικό
Brown (1998) Θετικό
Vance (1975) Αρνητικό
Newgren et al. (1985) Αρνητικό
Guerard (1997b) Σύνθετο
Davidson, Warell (1992) Σύνθετο
Brown (1997) Κανένα
Hamilton et al.  (1993) Κανένα
Alexander, Bucholtz (1978) Κανένα
Guerrard (1997a) Κανένα

Σύμφωνα  με  έρευνες,  οι  θεσμικοί  επενδυτές  δεν  ενδιαφέρονται  για  την 

κοινωνική επίδοση της εταιρείας στην οποία τις μετοχές επενδύουν. Μία σχέση που 

μπορεί να δημιουργηθεί είναι ότι η προηγούμενη καλή χρηματοοικονομική επίδοση 

της επιχείρησης οδηγεί σε αυξημένη κοινωνική επίδοση της ίδιας στο επόμενο έτος 

αλλά όχι το αντίθετο.

Άλλες  έρευνες  δείχνουν  ότι  οι  κοινωνικά  υπεύθυνες  επιχειρήσεις  είναι 

λιγότερο  επικίνδυνες  και  έτσι  είναι  περισσότερο  ελκυστικές  σε  επενδυτές  και 

ασφαλιστικά ταμεία (Graves and Waddock 1994). Ο χαμηλότερος κίνδυνος για τις 



επιχειρήσεις  που  εφαρμόζουν  προγράμματα  ΕΚΕ  εξηγείται  από  τη  μικρότερη 

πιθανότητα ύπαρξης εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων. 

5. Διερεύνηση της σχέσης μέσω της φήμης της επιχείρησης

Η  φύση  της  υπάρχουσας  σχέσης  μεταξύ  ΕΚΕ  και  χρηματοοικονομικής 

επίδοσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης τα οποία είναι και 

σε συνάρτηση με τις προσδοκίες των συμμετεχόντων (stakeholders) όσον αφορά σε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές της επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί και την 

πιο ρεαλιστική αφού δεν υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα αλλά βασίζεται  στην 

κοινή διαπίστωση ότι οι καλές επιχειρήσεις απολαμβάνουν καλύτερη φήμη από τις 

υπόλοιπες.

Οι υπάρχουσες μελέτες της ΕΚΕ και της χρηματοοικονομικής επίδοσης της 

επιχείρησης δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη διαφορά ανάμεσα στα γνωρίσματα της 

κάθε  επιχείρησης  τις  οποίες  μελετούν.  Ο  κλάδος  στον  οποίο  δραστηριοποιείται  η 

επιχείρηση,  το  παραγόμενο  προϊόν  της  καθώς  και  η  ύπαρξη  προγενέστερων 

σκανδάλων ή καλών πρακτικών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες 

που πρέπει να διερευνηθούν για την ορθότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.. Για 

παράδειγμα  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  διαφορετικά  οι  στρατηγικές  ΕΚΕ  μίας 

επιχείρησης  που  δραστηριοποιείται  στον  κλάδο  της  καπνοβιομηχανίας,  μία  στον 

κλάδο του πετρελαίου και μία στον κλάδο της ενέργειας.

Η φήμη μίας επιχείρησης ορίζεται ως η αναφορά στις παρελθούσες ενέργειες 

και στις προοπτικές μιας επιχείρησης που περιγράφουν τη συνολική εκτίμηση (appeal) 

που απολαμβάνει η ίδια όταν συγκρίνεται με άλλους ηγέτες αντιπάλους. (Fombrun 

1996).  Ανάμεσα  στις  υπόλοιπες  αδυναμίες  των  προτεινόμενων  θεωριών  είναι  η 

πρόταση ότι το κόστος (ή τα οφέλη) μίας δυναμικής κοινωνικής δραστηριότητας της 

επιχείρησης  έχει  εφαρμογή  σε  όλους  τους  τύπους  ΕΚΕ  και  θα  μπορούσαν  να 

εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις.

Όμως, η σχέση μεταξύ της ΕΚΕ και της φήμης μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκη 

και ίσως και αντικρουόμενη από τη στιγμή που οι απαιτήσεις για μία επιχείρηση δεν 



είναι ίδιες και πρέπει να διαμορφωθεί μία ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες ομάδες 

συμμετεχόντων. 

Μία τέτοια προσέγγιση όμως δεν μπορεί να συγκρίνει περιπτώσεις όπως για 

παράδειγμα μίας καπνοβιομηχανίας η οποία (όπως συνηθίζεται) παρουσιάζει πλούσιο 

κοινωνικό  έργο  και  μίας  επιχείρησης  που  παράγει  φυσικά  καλλυντικά  Επίσης,  η 

υπάρχουσα  βιβλιογραφία  αναγνωρίζει  ένα  αριθμό  κλάδων  ως  έχοντες  σημαντικές 

περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  όπως τα μέταλλα,  η  ενέργεια  το  χαρτί  και  τα χημικά. 

Σύμφωνα  με  τους  Griffin and Mahon (1997)  η  κάθε  επιχείρηση  λειτουργεί  σε 

διαφορετικό πλαίσιο όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες και η 

πλειοψηφία των ερευνών γίνονται στο σύνολο κλάδων οι οποίοι όμως έχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (όσον αφορά την εξεταζόμενη σχέση). Αντίθετα, άλλες βιομηχανίες 

έχουν  σημαντικότερα  χαμηλότερες  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις.  Εκεί  όπου  οι 

βιομηχανίες  έχουν  σημαντικές  περιβαλλοντικές  εξωτερικότητες  αυτό  έχει  ως 

αποτέλεσμα  να  δημιουργούνται  κοινωνικές  αντιδράσεις,  πρόστιμα  και  αντιδράσεις 

από διάφορα λόμπυ για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων.



Άρα  στη  διερεύνηση  της  σχέσης  μεταξύ  ΕΚΕ  και  χρηματοοικονομικής  επίδοσης 

πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ένας  ακόμα  παράγοντας,  αυτός  της  φήμης  της 

επιχείρησης.

Η διερεύνηση της παραπάνω σχέσεις μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα 

προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της έρευνας. 

Πρώτον, σε περίπτωση που μία επιχείρηση προχωρήσει σε στρατηγικές ΕΚΕ 

χωρίς  να  λαμβάνει  υπόψη  της  τη  φήμη  της  (γνώθι  σαυτόν)  ποια  θα  είναι  τα 

αποτελέσματα στην χρηματοοικονομική της επίδοση.

Δεύτερον.  Αν μία στρατηγική ΕΚΕ δημιουργήσει  πολύ καλή φήμη για την 

επιχείρηση πόσο ευάλωτη γίνεται η ίδια σε μελλοντικές παρατυπίες της επιχείρησης10; 

Αντίθετα,  επιχειρήσεις  οι  οποίες  είχαν  πολύ  κακή  εικόνα στην  κοινωνία,  όπως  οι 

πετρελαιοβιομηχανίες, δεν είναι τόσο εκτεθειμένες σε σκάνδαλα στο εσωτερικό τους 

χωρίς να προχωρούν σε κραυγαλέες στρατηγικές κοινωνικού περιεχομένου. (Dowling 

2004). 

Σημαντικό στα ανωτέρω είναι το γεγονός ότι η φήμη ενεργοποιεί ένα φαύλο 

κύκλο όσον αφορά τις προσδοκίες και τους κοινωνικούς κανόνες (social norms). Στην 

ουσία η αποδοχή των κοινωνικών κανόνων οδηγεί στη δημιουργία καλής φήμης, η 

φήμη προκαλεί τη συνεργασία των συμμετεχόντων, αυτοί οι οποίοι αποδέχονται τους 

κανόνες ωφελούνται και αυτά τα οφέλη δρουν ως κίνητρο για όσους δεν αποδέχονται 

τους  κοινωνικούς  κανόνες.  Δυστυχώς όμως για  να λειτουργήσει  αυτό το σύστημα 

πρέπει  η  επιχείρηση  να  είναι  διαθέσιμη  να  αποκαλύψει  διάφορες  πτυχές  της 

10 Η  ENRON για παράδειγμα η οποία αποτελεί το έναυσμα της όλης συζήτησης περί ΕΚΕ πριν το 
σκάνδαλο είχε να παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο

Ισχύουσα Φήμη

Στρατηγική ΕΚΕ

Αποτέλεσμα στη Φήμη

Χρηματοοικονομική Επίδοση



επιχειρησιακής της οργάνωσης και στρατηγικής, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει11. Για να 

αναλυθεί  περισσότερο  χρησιμοποιούμε  την  θεωρία  παιγνίων  όσον  αφορά  την 

εμπιστοσύνη.

6. Διερεύνηση της σχέσης μέσω της θεωρίας παιγνίων

Το παιχνίδι της εμπιστοσύνης

Το  παιχνίδι  της  εμπιστοσύνης  πρόκειται  για  μία  συναλλαγή  μεταξύ  ενός 

συμμετέχοντα 1 και της επιχείρησης 2. Ο συμμετέχων πρέπει να αποφασίσει αν θα 

εμπιστευτεί ή όχι την επιχείρηση και να μπει ή όχι σε μία συναλλαγή μαζί της. Η 

επιχείρηση μετά θα αποφασίσει αν θα καταχραστεί αυτή την εμπιστοσύνη ή όχι. Αν 

μετά την είσοδο του συμμετέχοντα η επιχείρηση δεν καταχραστεί την εμπιστοσύνη 

του θα δημιουργηθεί ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα και για τους δύο. Εντούτοις αν 

τοποθετηθεί  η  εμπιστοσύνη στην επιχείρηση τότε  η  τελευταία  έχει  όφελος  να την 

καταχραστεί αφού θα την οδηγήσει σε ένα σημείο καλύτερο από τη μη κατάχρηση. 

Η ιδέα του παιχνιδιού της εμπιστοσύνης βρίσκεται στο γεγονός ότι υπάρχει μία 

εναλλακτική λύση η οποία επιτρέπει τη συναλλαγή μεταξύ των δύο μερών αν 1ον το 

παιχνίδι θα γίνεται στο διηνεκές και 2ον αν υπάρχει κίνητρο για την επιχείρηση να 

προστατέψει  τη  φήμη  της.  Έτσι,  δημιουργείται  ένα  επαναλαμβανόμενο  παίγνιο 

μακροπρόθεσμα του οποίου βασικό συστατικό είναι η εμπιστοσύνη όπως ορίστηκε 

παραπάνω. 

Οι παίκτες είναι όλοι οι συμμετέχοντες της επιχείρησης στο παρελθόν και το 

παρόν οι οποίοι αποφασίζουν σε ποια χρονική στιγμή θα εισέλθουν σε αυτό και η 

επιχείρηση η οποία συμμετέχει συνέχεια σε όλες τις επαναλήψεις του παιχνιδιού.

11 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η  Shell η οποία μέχρι το 1990 είχε να επιδείξει σημαντικό 
κοινωνικό έργο. Εντούτοις δύο σημαντικά γεγονότα αμαύρωσαν την εικόνα της (η καταστροφή της 
πλατφόρμας εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα και  η συμμετοχή της σε δικτατορικά καθεστώτα στην 
Αφρική).  Οι  επιπτώσεις  στην  επιχείρηση  θα  μπορούσαν  να  ήταν  σημαντικότερες  αν  δεν  είχε  να 
επιδείξει τόσο σημαντικό κοινωνικό έργο. Σε δήλωσή του ο  Sir Mark Moody-Stuart, διευθυντής και 
πρόεδρος της επιχείρησης, δηλώνει «ένα μόνο πράγμα δεν διαμφισβητείται: η αφοσίωση στη μητρότητα 
και στη μηλόπιτα». 



Παίγνια με περισσότερους παίκτες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν (όπως για 

παράδειγμα  με  προμηθευτές,  κράτος  κ.ά)  αλλά  ξεφεύγουν  από  τα  πλαίσια  της 

συγκεκριμένης  εργασίας.  Στη  αρχή  της  σχέσης  η  επιχείρηση εγκαθίσταται  σε  μία 

περιοχή  και  αρχίζει  τη  λειτουργία  της.  Εάν  δεν  υπάρχει  αλληλεπίδραση  με  την 

κοινωνία  οδηγούμαστε  στο  σημείο  (0,0).  Σε  περίπτωση  αλληλεπίδρασης  με  την 

κοινωνία ορίζονται δύο επιλογές. Στην πρώτη υπάρχει κατάχρηση εμπιστοσύνης από 

την  επιχείρηση  (χαμηλοί  μισθοί,  περιβαλλοντική  μόλυνση,  μη  συνέπεια  με  τους 

κοινωνικούς  κανόνες)  στο  σημείο  (-1,3)  ενώ  στη  δεύτερη  επιλογή  η  επιχείρηση 

συνεργάζεται με την κοινωνία ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες της κοινωνίας από 

αυτήν  και  οδηγούμαστε  στο  σημείο  (2,2)  όπου  είναι  η  βέλτιστη  ισορροπία  κατά 

Paretto. 

Η πληροφόρηση είναι  πολύ σημαντική για  τους παίκτες.  Κάθε παίκτης δεν 

γνωρίζει αν  στο σημείο Β θα υπάρξει κατάχρηση ή όχι της εμπιστοσύνης από την 

επιχείρηση ή ποια  θα είναι  η  πιθανότητα  στο  μέλλον να  δημιουργηθεί  μία τέτοια 

κατάχρηση. Επίσης, σημαντικό είναι για τους παίκτες να γνωρίζουν ποια θα είναι η 

διάρκεια του παιγνίου. Για παράδειγμα σε περίπτωση που η επιχείρηση γνωρίζει ότι 

                                                                              (-1,3)      

                                                                 κατάχρηση
                                                  Β
                            σχέση
αρχή Α
                                                                                   μη κατάχρηση (2,2)

                μη σχέση
                                               (0,0)



θα σταματήσει τη λειτουργία της σε κάποιο χρονικό ορίζοντα τότε έχει συμφέρον να 

προχωρήσει σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης12. 

Βασική  υπόθεση  του  παιγνίου  είναι  ότι  οι  συμμετέχοντες  αποδέχονται  το 

γεγονός ότι υπάρχουν μόνο καθαρές μορφές κατάχρησης ή όχι (δηλαδή μία επιχείρηση 

θα παραμείνει καθαρή ή όχι για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της). Έτσι αυτές οι 

μορφές  μπορούν  να  κατανοηθούν  ως  δεσμεύσεις  της  επιχείρησης  απέναντι  στην 

κοινωνίας. Για παράδειγμα, αν ο παίκτης Κοινωνία γνωρίζει από προηγούμενο παίγνιο 

του με την επιχείρηση ότι η φήμη της επιχείρησης είναι τέτοια που να της δίνει μεγάλη 

πιθανότητα κατάχρησης δεν θα την εμπιστευτεί. Αντίθετα, αν η φήμη της επιχείρησης 

είναι τέτοια από προηγούμενες κοινωνικές δράσεις ή κοινωνικές δεσμεύσεις που να 

μπορεί να την εμπιστευτεί η κοινωνία τότε η πιθανότητα κατάχρησης της σχέσης θα 

είναι πολύ μικρή.

Αξίζει  πάντως  να  σημειωθεί  κάτι  ακόμα.  Αν και  υπάρχουν  ενδείξεις  ότι  η 

παραπάνω σχέση μπορεί να ερμηνευτεί με τη θεωρία παιγνίων, σε περίπτωση που μία 

επιχείρηση  προβαίνει  σε  δράσεις  καλού  κοινωνικού  χαρακτήρα  τα  κέρδη  της  (σε 

βαθμούς  εμπιστοσύνης)  θα  είναι  μικρότερο  από  τις  απώλειές  της  από  μία  κακή 

κοινωνική δράση η οποία μπορεί να προκύψει στα πλαίσια λειτουργίας της. Το πώς 

αξιολογούνται  όλες  αυτές  οι  δράσεις  (καλές  ή  κακές)  από  την  κοινωνία  και 

επακόλουθα πως πιθανολογείται η κατάχρηση της σχέσης είναι κάτι το οποίο απαιτεί 

συνεχή έρευνα αφού πρόκειται για κοινωνικούς παράγοντες και τάσεις οι οποίες δεν 

μετρώνται εύκολα.

Είναι  σημαντικό  τέλος,  να  κατανοηθούν  οι  παράμετροι  βάσει  των  οποίων 

μπορούν να εξαχθούν τα συμπεράσματα.

1. Η ίδια η επιχείρηση πρέπει να είναι ικανή να προφέρει την πιθανότητα μίας 

καθαρής μορφής που δεν θα καταχραστεί την εμπιστοσύνη.

2. Τόσο η επιχείρηση, όσο και οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να εξετάζουν 

τα αποτελέσματα του κάθε παιγνίου ταυτόχρονα γιατί  σε  περίπτωση που ο 

παίκτης  κοινωνία  «παίξει»  πρώτος  η  επιχείρηση  δεν  θα  έχει  συμφέρον  να 

αποκαλύψει την επιλογή της (να παίξει τίμια ή να καταχραστεί).

12 Παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει μία πετρελαιοβιομηχανία. Η επιχείρηση γνωρίζει από πριν πότε 
περίπου θα διακόψει τη λειτουργία της αφού τα αποθέματα σε κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Έτσι έχει 
όφελος από την κατάχρηση της εμπιστοσύνης από την κοινωνία η οποία δεν έχει τέτοια πληροφόρηση.



3. Στο τέλος της κάθε φάσης του παιχνιδιού οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι 

ικανοί  να παρατηρούν τα  αποτελέσματα του  παιγνίου όσον αφορά το  ποια 

μορφή έχει η επιχείρηση (καθαρή ή βρώμικη)

4. Κάθε συμμετέχων πρέπει να διαχέει τη γνώση που αποκόμισε από το παίγνιο 

στον επόμενο συμμετέχοντα. Έτσι, όλοι οι  διαδοχικοί παίκτες θα πρέπει να 

γνωρίζουν και να έχουν την ίδια κρίση για το αν η επιχείρηση ανταποκρίθηκε 

στις δεσμεύσεις της. 

Γενικά, αυτές οι  προϋποθέσεις  δεν πληρούνται  πάντα στις  περιπτώσεις  που 

σχετίζονται με την ΕΚΕ αφού τα προγράμματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο 

εσωτερικό της επιχείρησης. 

Η γρήγορη ανταπόκριση της επιχείρησης σε κοινωνικά θέματα μπορεί να της 

παρέχει  ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε  πρωτεύουσες  κοινωνικές  ομάδες  και  αυτό 

γιατί μέσω αυτής της διαδικασίας διευκολύνεται η αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης 

δηλαδή το πώς οι αρχές της επιχείρησης αντιπροσωπεύουν τις αρχές της κάθε ομάδας 

συμμετεχόντων (Dowling 2004). Αυτό είναι αρκετά σημαντικό αφού οι συμμετέχοντες 

έχουν τη δύναμη να αναιρέσουν την εξουσία από τους διευθυντές ή να παρεμποδίσουν 

την άσκηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

7. Τέσσερα προβλήματα που δεν αναφέρονται συχνά…

Το πρόβλημα της κρατικής νομοθεσίας και της ΕΚΕ

Λόγω της αυξανόμενης διεθνοποίησης της οικονομίας, η δύναμη και η επιρροή 

των  επιχειρήσεων  αυξάνεται  συνεχώς.   Το  1989  η  παγκόσμια  κεφαλαιοποίηση 

ανερχόταν στα 2,8 τρις δολάρια ενώ οι παγκόσμιες ταμειακές ροές ανέρχονταν στο 

ποσό των 80 τρις δολαρίων. Το 1992 το παγκόσμιο ΑΕΠ υπολογιζόταν στα 35 τρις 

δολάρια, το διεθνές εμπόριο στα 4 τρις, τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών στα 

0,9 τρις δολάρια και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές στα 500 τρις δολάρια (Attali 

1995).



Το 1995 μόλις 19 χώρες είχαν ΑΕΠ μεγαλύτερο από τα έσοδα της  General 

Motors ενώ οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν περισσότεροι από τους 

πολίτες  της  Δανίας,  της  Σουηδίας  και  της  Ολλανδίας  μαζί.  Λόγω  αυτών  των 

δεδομένων οι επιχειρήσεις καλούνται να διαδραματίσουν ένα νέο ρόλο όσον αφορά 

την προστασία της κοινωνικής ευημερίας  και να επωμιστούν κάποιες από τις ευθύνες 

οι οποίες μέχρι πρότινος βρισκόντουσαν στα χέρια των εκάστοτε κυβερνήσεων. 

Συνήθως το κράτος προχωρεί σε επιβραβεύσεις ή τιμωρίες των επιχειρήσεων 

για κοινωνικά υπεύθυνες στρατηγικές ή αντίστοιχα για καταχρήσεις οι οποίες όμως 

δεν  τιμωρούνται  νομικά.  Τέτοιου  είδους  επιβραβεύσεις  μπορούν  να  είναι 

φοροαπαλλαγές για δωρεές, βραβεία κ.ά.

Η υποστήριξη της ΕΚΕ δεν σημαίνει τον αποκλεισμό του κράτους από την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Κάθε μέρος θα πρέπει να επικεντρωθεί στους 

δικούς του τομείς ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη των επιτηδειοτήτων του για την 

καλύτερη διανομή των καθηκόντων του, να αναπτύξει την αποτελεσματικότητα των 

ενεργειών  του,  να  προωθήσει  μία  κοινωνία  πιο  ίση  καθώς  και  να  προωθήσει  τη 

βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development).

Οι  επιχειρήσεις  δεν  είναι  υπεύθυνες  για  να  λύσουν  όλα  τα  κοινωνικά 

προβλήματα. Εντούτοις στο θέμα της άμεσης ευθύνης οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε 

να δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν και να δρουν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να λύσουν αυτά που οι ίδιες δημιουργούν. Ως έμμεση ευθύνη θα 

πρέπει  να  χρησιμοποιήσουν  τις  επιτηδειότητές  τους  για  να  λυθούν  τα  κοινωνικά 

ζητήματα τα οποία σχετίζονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία τους. Τέλος 

οι  επιχειρήσεις  μπορεί  να  ωφεληθούν  από  τη  συμμετοχή  τους  σε  κοινωνικά 

προγράμματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις τους13.

Ο σκοπός μίας διαδικασίας ΕΚΕ είναι ο ορισμός του κοινωνικού συμβολαίου 

(Social Contract)  μεταξύ  της  επιχείρησης  και  της  κοινωνίας  το  οποίο  θα 

μεγιστοποιήσει την ευημερία των κοινωνιών από τις οποίες η επιχείρηση λαμβάνει την 

άδεια λειτουργίας της. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας στο σχεδιασμό 

και στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων προσδίδει πλουραλισμό στις απόψεις 

13 Μία αυτοκινητοβιομηχανία θα έπρεπε να επενδύσει στην ασφάλεια των αυτοκινήτων και στη μείωση 
των ρύπων. Παράλληλα θα έπρεπε να ασχοληθεί με προγράμματα εκπαίδευσης των οδηγών αν και κάτι 
τέτοιο δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις της.



και  βοηθάει  στην  προστασία  σημαντικών  δικαιωμάτων  όπως  η  προστασία  του 

περιβάλλοντος και η ασφάλεια των προϊόντων.

Αν χρησιμοποιούνται φορολογικά μέτρα ως κίνητρα για τις επιχειρήσεις  να 

προβούν  σε  στρατηγικές  ΕΚΕ  υπάρχει  ο  κίνδυνος  να  διαταραχτεί  ένας  από  τους 

σημαντικότερους  παράγοντες  ο  οποίος  χρηματοδοτεί  τον  τριτογενή  τομέα  της 

οικονομίας. Επίσης, μπορεί να διαταραχτεί ο μηχανισμός κινήτρων που προωθούν τα 

πρότυπα για ΕΚΕ. 

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  σχέση  μεταξύ  της  ηθικής  και  των  νομικών 

κανόνων είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Η ηθική προηγείται του νόμου, δηλαδή ένας 

νομικός κανόνας βασίζεται στην κοινωνική αποδοχή στις ηθικές αρχές της κοινωνίας. 

Το κέρδος είναι αναγκαίο για τις επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν. Την ίδια στιγμή η 

οικονομική θεωρία, η νομοθεσία και οι κανόνες δεν είναι οι μοναδικοί παράγοντες που 

θα πρέπει μία επιχείρηση να λαμβάνει υπόψη όπως έδειξαν και τα παραδείγματα της 

Enron και της Andersen. Στην πραγματικότητα το κέρδος συνδέεσαι με τη φήμη της 

επιχείρησης  και  με  το  brand name αυτής.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  η  ηθική  των 

επιχειρήσεων είναι ένα σημαντικό συστατικό για τον κατάλληλο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή  των  στρατηγικών  βιώσιμων  στρατηγικών  και  όχι  ως  περιορισμός  στην 

πορεία για τη μεγιστοποίηση των κερδών της.

Το πρόβλημα της οργανωσιακής αλλαγής

Μπορούν  να  υπάρξουν  δύο  πυλώνες  προσδοκιών  για  την  επιχείρηση.  Ο 

πρώτος  όπως  φάνηκε  από   πριν  είναι  το  κοινωνικό  σύνολο  στο  οποίο 

δραστηριοποιείται  η  επιχείρηση.  Ο  δεύτερος  είναι  η  ίδια  η  επιχείρηση  και  οι 

εργαζόμενοι σε αυτή. Η ΕΚΕ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά στην 

αλλαγή η οποία θα επιχειρηθεί μέσα στην ίδια την επιχείρηση, μία αλλαγή νοοτροπίας 

και στρατηγικής.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για την επιχείρηση αλλά με την εφαρμογή 

τέτοιου  είδους  στρατηγικών  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  σοβαρά  υπόψη  και  αυτή  η 

πιθανότητα αφού μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη προσανατολισμού και ταυτότητας 

της επιχείρησης γεγονός το οποίο μπορεί να είναι καταστροφικό. Η ΕΚΕ στην ουσία 

θα πρέπει  να αποτελεί  στοχευμένες στρατηγικές με κάποιο συγκεκριμένο απώτερο 



στόχο σε μακροχρόνιο επίπεδο. Αν αυτός ο στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων, η 

βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης για να κρυφτούν σκάνδαλα ή απλώς επειδή 

υπάρχει βαθειά πεποίθηση στην ΕΚΕ ως στρατηγική προσέγγιση δεν ενδιαφέρει την 

παρούσα  εργασία,  αφού  επαφίεται  στις  προσδοκίες  των  μάνατζερ  των  κάθε 

επιχειρήσεων. Όμως η χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης δεν θα πρέπει να 

μετράται βραχυπρόθεσμα μετά την στρατηγική της ΕΚΕ αλλά μακροπρόθεσμα αφού 

μπορεί  στην  ίδια  την  επιχείρηση  να  δημιουργηθούν  εξελίξεις  οι  οποίες  θα 

ενδυναμώσουν τα αποτελέσματα (αρνητικά ή θετικά)  της ΕΚΕ σε μακροπρόθεσμο 

χρόνο.

Για να συνδυαστεί  η ΕΚΕ με την οργανωσιακή δικαιοσύνη (Organizational 

Justice)   θα πρέπει  να βρεθούν τα κοινά σημεία μεταξύ των δύο.  Η οργανωσιακή 

δικαιοσύνη προτείνει κανόνες όσον αφορά την συμπεριφορά της επιχείρησης απέναντι 

στους εργαζόμενους της όπως άλλωστε και η ΕΚΕ. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο 

αν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης δείχνουν την ίδια ανησυχία για τη συμπεριφορά 

απέναντι σε εξωτερικά μέρη (προμηθευτές, κοινωνία). Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

συμπεριφορές των εργαζομένων επηρεάζονται από το κατά πόσο δίκαιες θεωρούν τις 

ενέργειες της επιχείρησης. (Cropanzano 2001) 

Σε περίπτωση όμως που υπάρχει καθεστώς αδικίας μέσα στην επιχείρηση τότε 

οι  στρατηγικές  ΕΚΕ  που  θα  υιοθετηθούν  προς  το  εξωτερικό  της  επιχείρησης  θα 

προκαλέσουν  αισθήματα εκδίκησης  από  τους  εργαζόμενους.  Πράγματι,  οι  έρευνες 

δείχνουν ότι οι άνθρωποι αντιδρούν συναισθηματικά όταν μαθαίνουν για αδικίες οι 

οποίες στρέφονται προς το εξωτερικό της επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι κάνουν τρεις διακρίσεις όσον αφορά την κοινωνική επίδοση 

της επιχείρησης. 

1ον αξιολογούν τις κοινωνικές ανησυχίες της επιχείρησης, 

2ον αξιολογούν τα αποτελέσματα από τη στρατηγική αυτή και 

3ον πως  τα  άτομα  αντιμετωπίζονται  στο  εσωτερικό  και  το  εξωτερικό  της 

επιχείρησης ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής. 

Σε συνδυασμό αυτές οι  αντιλήψεις  σχηματίζουν μία εικόνα όσον αφορά το 

πόσο  υπόλογη  είναι  η  επιχείρηση  για  τις  ενέργειές  της  και  σε  ποιο  σημείο 

ανταποκρίνεται  στις  κοινωνικές  και  ηθικές  υποχρεώσεις  της.  Αυτό  είναι  ένα 



χαρακτηριστικό το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στις επιστημονικές αναλύσεις για τα 

αποτελέσματα της ΕΚΕ στην χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης.

Το  πρόβλημα  της  γεωγραφικής  διαφοροποίησης  των  δραστηριοτήτων  της 

επιχείρησης

Σύμφωνα με τη Θεωρία Συμμετεχόντων η χρηματοοικονομική επιτυχία μιας 

επιχείρησης  εξαρτάται  από την  ικανότητά  της  να  σχεδιάζει  και  να  εφαρμόζει  μία 

στρατηγική η οποία θα διαχειρίζεται επιτυχώς τις σχέσεις της με τους συμμετέχοντες 

της  (Mitchell et al.,  1997,  Donaldson and Preston,  1995  and Jones,  1995).  Η 

γεωγραφική διαφοροποίηση της επιχείρησης συνεχώς μεταβάλλει όμως τη μορφή των 

συμμετεχόντων  της  κάθε  πολυεθνικής  επιχείρησης  αναγκάζοντας  τες  συνέχεια  να 

μεταβάλλουν  τις  στρατηγικές  τους  όσον  αφορά την  ΕΚΕ και  την  κοινωνική  τους 

επίδοση  αντίστοιχα.  Πολλές  από  αυτές  τις  πιέσεις  σχετίζονται  με  την  εταιρική 

κοινωνική επίδοση αφού με την είσοδό της σε μία αγορά η επιχείρηση θα προσλάβει 

εργαζόμενους  από  αυτή  τη  χώρα,  θα  έχει  πελάτες  και  ξένους  νομοθέτες.  Όσο 

διεθνοποιείται η παραγωγή της επιχείρησης το περιβάλλον των συμμετεχόντων της 

γίνεται ευρύτερο, διαφορετικό και πολυπληθέστερο.

Οι προσδοκίες των συμμετεχόντων, κυρίως των νομοθετών, σχετικά με την 

κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ τα 

τελευταία χρόνια αλλά σε διαφορετικό βαθμό σε διάφορες χώρες (Sharfman et al., 

2004). Αυτή η διαφορετικότητα της πίεσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών  ζητημάτων  συχνά  οδηγεί  τις  πολυεθνικές  στην  υιοθέτηση 

παγκόσμιων κανόνων για τη διαχείριση των κοινωνικών τους υποχρεώσεων για να 

ελαχιστοποιείται το κόστος λήψης αυτών των αποφάσεων.

Αυτά τα πρότυπα χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα επίδοσης επειδή  αυτό 

επιτρέπει  στις  επιχειρήσεις  να  είναι  σίγουρες  ότι  στον  ελάχιστο  βαθμό 

ανταποκρίνονται στις κοινωνικές προσδοκίες της κάθε χώρας και για να καλυφτούν σε 

πιθανές μελλοντικές αλλαγές στις κοινωνικές ανάγκες. Πρόσφατα έχει προταθεί ότι οι 

μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορεί να είναι ευάλωτες σε μηνύσεις στις χώρες 

καταγωγής  τους  για  χαμηλή  κοινωνική  επίδοση  στο  εξωτερικό  καθιστώντας  έτσι 

αναγκαία την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινωνικών δράσεων.



Σε περίπτωση που οι πιέσεις από τους συμμετέχοντες της διαφέρουν από χώρα 

σε χώρα τότε η ίδια η πολυεθνική θα επιλέξει να εγκατασταθεί εκεί όπου οι πιέσεις 

είναι ελάχιστες. Στο βαθμό που οι αποφάσεις για την εγκατάσταση καθορίζονται από 

την  ικανότητα  να  προβλέπονται  οι  ανάγκες  και  οι  απαιτήσεις  του  συνόλου  των 

συμμετεχόντων  στο  οποίο  είναι  εγκατεστημένη  η  επιχείρηση  όσον  αφορά 

περιβαλλοντικές  απαιτήσεις,  επενδύσεις  στην  κοινότητα  και  την  ασφάλεια  των 

εργαζομένων, η γεωγραφική διαφοροποίηση θα γίνεται σε εκείνες τις χώρες όπου οι 

πολυεθνικές θα υπόκεινται σε μικρότερες πιέσεις για κοινωνική επίδοση. 

Όσον  αφορά  την  περιβαλλοντική  επίδοση  της  επιχείρησης,  αυτή  είναι  που 

καθορίζεται  νομοθετικά  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων.  Ως  αποτέλεσμα 

προκειμένου  η  επιχείρηση  να  επιδείξει  περιβαλλοντική  επίδοση  θα  πρέπει  να 

υπερβάλει της ελάχιστης κρατικής νομοθεσίας. Όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα 

τα νομοθετικά όρια είναι  υψηλότερα. Εκεί,  η αποδοχή των κανόνων στο ελάχιστο 

επίπεδο μπορεί να αποτελέσει στρατηγική ΕΚΕ για την επιχείρηση.  

Για  παράδειγμα,  μία  επιχείρηση  στον  αναπτυσσόμενο  κόσμο  αντιμετωπίζει 

μικρές πιέσεις όσον αφορά την κοινωνική της επίδοση σε σχέση με τους οικονομικούς 

της στόχους. Παρόλα αυτά, η ίδια η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει πιέσεις όσον αφορά 

την κοινωνική της επίδοση σε χώρες όπου τέτοιες ανησυχίες παίζουν σημαντικό ρόλο. 

Ένας  άλλος  παράγοντας  ο  οποίος  όμως  δεν  μετράται  στις  μελέτες  είναι  η 

ταυτότητα  της  επιχείρησης  όσον  αφορά  τη  δραστηριοποίησή  της  σε  γεωγραφικό 

επίπεδο.  Συνήθως  οι  επιχειρήσεις  που  μελετώνται  είναι  πολυεθνικές  οι  οποίες 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κοινωνικά σύνολα με διαφορετικές προσδοκίες 

και πολύ σημαντικό κάτω από διαφορετικά νομοθετικά καθεστώτα.

Στο διεθνές περιβάλλον οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με διαφορετικές 

πιέσεις οι οποίες προέρχονται από τη χώρα της μητρικής επιχείρησης, από τη χώρα της 

θυγατρικής και διεθνείς πιέσεις όσον αφορά την κοινωνική τους επίδοση. Υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις για το αν οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να υιοθετήσουν κεντρικές 

στρατηγικές από τη μητρική εταιρεία ή πρέπει κάθε θυγατρική να εφαρμόσει τις δικές 

της στρατηγικές οι οποίες θα εφαρμόζονται τοπικά σε συνεννόηση με τους τοπικούς 

συμμετέχοντες.  Αν και  ο  συγκεντρωτισμός  των αποφάσεων ΕΚΕ θα μπορούσε να 

γίνει περισσότερο αποτελεσματικός μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη νομιμότητας σε 

τοπικό επίπεδο.



Την  ίδια  στιγμή  οι  τοπικές  στρατηγικές  μπορεί  να  ανταποκρίνονται  σε 

προσδοκίες   χαμηλότερης  κοινωνικής  επίδοσης  από αυτές  της  μητρικής  εταιρείας. 

Αυτό θα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να γίνει εκτεθειμένη η επιχείρηση σε διεθνές 

επίπεδο. 

Όταν ερευνώνται οι πρακτικές ΕΚΕ των θυγατρικών επιχειρήσεων το ερώτημα 

παραμένει  κατά  πόσο  τείνουν  να  αφομοιώσουν  στρατηγικές  ΕΚΕ της  μητρικής  ή 

προσαρμόζουν  τις  δικές  τους  στρατηγικές  στις  ανάγκες  της  χώρας  υποδοχής.   Ο 

κίνδυνος από τις τοπικές στρατηγικές είναι ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις μπορεί σε 

περίπτωση πολλών διαφορετικών στρατηγικών να είναι εκτεθειμένες σε εσωτερικές 

εντάσεις. Επίσης, γίνεται πιο δύσκολη η διοίκηση όλων αυτών των στρατηγικών και 

δεν μπορεί να υπάρξει συντονισμός και έλεγχος.

Οι θυγατρικές οι οποίες θεωρούν ότι είναι αυτόνομες σε σχέση με τη μητρική 

επιχείρηση  προασπίζουν  πιο  ενεργά  στρατηγικές  ΕΚΕ  στις  χώρες  στις  οποίες 

δραστηριοποιούνται. Παράδοξο όμως είναι το γεγονός ότι αυτές οι στρατηγικές των 

θυγατρικών  δεν  συμβαδίζουν  με  τις  ανάγκες  της  κοινωνίας  στην  οποία 

δραστηριοποιούνται  αλλά  διέπονται  από  κανόνες  οι  οποίοι  θεσπίζονται  από  το 

κοινωνικό σύνολο της μητρικής. Ο κοινός παρονομαστής αυτών των στρατηγικών δεν 

είναι η ανταπόκριση στις τοπικές κοινωνικές απαιτήσεις αλλά το συνολικό όραμα περί 

ΕΚΕ το οποίο σχεδιάζεται κεντρικά από τη μητρική. 

Το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να διαδραματίσει ένα ακόμα σημαντικό 

παράγοντα  στη  διαμόρφωση της  ΕΚΕ και  των επιπτώσεων που θα έχει  αυτή  στη 

συνολική επίδοση της επιχείρησης. Οι λόγοι για τους οποίους το μέγεθος μετράει στη 

συγκεκριμένη διερεύνηση είναι:

Α. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι συχνά πιο εκτεθειμένες σε ελέγχους από τους 

συμμετέχοντες  και  είναι  πιο  εμπορικά  ευάλωτες  σε  αντιδράσεις  από  τους  ίδιους. 

(Roberts 1992). 

Β. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν ένα διαφοροποιημένο σύνολο συμμετεχόντων 

και είναι αναμενόμενο ότι τουλάχιστο από ένα μέρος αυτών θα υπάρχουν πιέσεις για 

κοινωνικές επιδόσεις

Γ. Αρκετή συζήτηση γίνεται σήμερα για επιχειρήσεις των οποίων το μέγεθος είναι 

μεγαλύτερο  από  το  Α.Ε.Π.  συγκεκριμένων  κρατών.  Αυτές  οι  επιχειρήσεις  πώς 

λογοδοτούν στους πολίτες και στην κοινωνία γενικότερα.



Άρα, τελικά για να δημιουργηθεί μία σύνδεση μεταξύ των δύο μεγεθών θα 

πρέπει σε πρώτο στάδιο να αξιολογηθούν οι απόψεις του κοινωνικού συνόλου της 

επιχείρησης  όσον  αφορά  το  τι  σημαίνει  κοινωνική  επίδοσης  της  επιχείρησης  για 

αυτούς και στη συνέχεια να αξιολογηθούν οι στρατηγικές της επιχείρησης όσον αφορά 

την ΕΚΕ.

Το πρόβλημα των δεικτών

Πολλές  έρευνες  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  όσον  αφορά  την  επιλογή  των 

κατάλληλων τρόπων μέτρησης της κοινωνικής επίδοσης της επιχείρησης (Margolis 

και  Walsh 2001). Ο δείκτης  KLD που χρησιμοποιείται στις περισσότερες εξ αυτών 

θεωρείται ως ο πιο ρεαλιστικός αφού χρησιμοποιεί μία πολυδιάστατη μεταβλητή η 

οποία συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων της 

επιχείρησης (Sharfman 1996). Κάθε μέρος αξιολογείται σε σύγκριση με τις δυνάμεις 

και τις αδυναμίες της επιχείρησης. Η επιχείρηση εμπλέκεται σε διάφορες κοινωνικές 

δράσεις  οι  οποίες μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις  στην κοινωνία. 

Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  οι  κοινωνικές  δυνάμεις  (Social Strengths)  είναι  το 

σύνολο  των  θετικών  επιπτώσεων  της  επιχείρησης  στην  κοινωνία  αντίθετα  οι 

κοινωνικές αδυναμίες είναι το σύνολο όλων των αρνητικών. 

Εντούτοις, τα επιμέρους συστατικά της κάθε βαθμολογίας δεν σχετίζονται το 

ένα  με  το  άλλο  και  παραβλέπουν  σημαντικά  στοιχεία  όπως  για  τα  ανθρώπινα 

δικαιώματα  και  την  εταιρική  διακυβέρνηση  για  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα. 

Εντούτοις  τα  αποτελέσματα  από  αυτούς  τους  δύο  παράγοντες  εμπεριέχονται  στη 

συνολική βαθμολογία.

Ο δείκτης KLD εξετάζει τις παρακάτω δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης.

1.   Κοινωνικές     δυνάμεις  . 

Φιλανθρωπικές ενέργειες. Η Επιχείρηση έχει συνεισφέρει άνω του 1,5% των κερδών 

προ φόρων μίας  τριετίας  σε  φιλανθρωπίες.  Αυτές  οι  φιλανθρωπίες  όμως ήταν και 

πρωτοπόρες  αφού  στόχευαν  στην  εκπαίδευση των  οικονομικά  αδυνάτων  και  στην 

αυτοσυντήρηση τους. 



Φιλανθρωπικές  Ενέργειες  σε  χώρες εκτός ΗΠΑ.  Η επιχείρηση έχει  συνεισφέρει 

άνω του 20% των συνολικών της δωρεών σε χώρες εκτός Η.Π.Α. όσον αφορά στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων στέγασης, εκπαίδευσης και υγείας.

Διάφορες  άλλες  δυνάμεις.  Εθελοντισμός  ή  άλλες  σημαντικές  κοινωνικές 

δραστηριότητες.

2.   Κοινωνικές     Αδυναμίες  .   

Επενδυτικές  Αντιθέσεις. Η  εταιρία  είναι  ένα  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα  το  οποίο 

δανείζει με τρόπο ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τον Community Reinvestment Act. 

Αρνητική οικονομική επίπτωση.  Οι πράξεις της εταιρείας  έχουν ως αποτέλεσμα 

σημαντικές αντιθέσεις όσον αφορά τις οικονομικές της επιπτώσεις στην κοινότητα.

3.   Δυνάμεις     Εταιρικής     Διακυβέρνησης  .   

Περιορισμένες αποζημιώσεις. Η  Επιχείρηση  προσφέρει  χαμηλό  πακέτο 

αποζημιώσεων  στα  διοικητικά  της  στελέχη.  Το  όριο  τα  οποίο  θεσπίζει  ο  δείκτης 

πρέπει να είναι μικρότερο του ποσού των $ 500000 για τον Διευθύνων Σύμβουλο της 

εταιρίας  ανά  έτος  και  $30000  για  τους  λοιπούς  διευθυντές.  Δύναμη ιδιοκτησίας 

(ownership strength). 

4. Αδυναμίες Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Υψηλές  Αποζημιώσεις. Η  επιχείρηση  παρέχει  πολύ  υψηλές  αποζημιώσεις  στα 

ανώτερα στελέχη της. 

Φορολογικές διαμάχες. Η επιχείρηση εμπλέκεται δε φορολογικές διαμάχες οι οποίες 

ξεπερνούν το ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων με ομοσπονδιακές αρχές.

5. Δυνάμεις Διαφορετικότητας

Ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  της  επιχείρησης  είναι  γυναίκα  ή  ανήκει  σε  ομάδα 

μειονότητας.  Παράλληλα  στο  Δ.Σ.  4  στις  12  θέσεις  είναι  σε  γυναίκες  ή  άτομα 

προερχόμενα από μειονότητες.  



6. Αδυναμίες Διαφορετικότητας

Η επιχείρηση  δεν  έχει  καμία  γυναίκα  στο  Δ.Σ.  ή  μέλος  κάποιας  μειονότητας  στα 

ανώτερα στελέχη της. 

7. Εργασιακές Δυνάμεις.

Η επιχείρηση διαχειρίζεται ένα δίκαιο πρόγραμμα διανομής των κερδών της στους 

εργαζόμενους  της.  Οι  εργαζόμενοι  συμμετέχουν  στη  λήψη  αποφάσεων  της 

επιχείρησης.  Επίσης,  φροντίζει  τόσο  για  την  ιατρική  κάλυψη  όσο  και  για 

συνταξιοδοτικά προγράμματα

8. Εργασιακές Αδυναμίες.

Συγκρούσεις  με  τα  εργατικά  συνδικάτα.  Η  επιχείρηση  έχει  παραβιάσει  κανόνες 

ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους της.  Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός της 

μείωσης  του  προσωπικού  της  κατά  15%  το  προηγούμενο  έτος  ή  κατά  25%  τα 

προηγούμενα 2 έτη. 

9. Δυνάμεις Προϊόντος (  P  roduct     Strenths  )   

Ποιότητα. Η Επιχείρηση έχει μία μακροχρόνια και σωστά αναπτυγμένη στρατηγική 

διεύθυνσης ολικής ποιότητας ή έχει ένα πρόγραμμα ποιότητας το οποίο αναγνωρίζεται 

ως εξαιρετικό στην βιομηχανία των Η.Π.Α.

 Έρευνα και Ανάπτυξη, Καινοτομία. Η επιχείρηση είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της 

στο τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (r&D) συνεισφέροντας με καινοτόμα προϊόντα 

στην αγορά. 

Συνεισφορές στους οικονομικά αδύνατους. Η Επιχείρηση έχει ως σκοπό της μεταξύ 

άλλων την υποστήριξη και την προσφροά προϊόντων για τους οικονομικά αδύνατους14 

τα οποία έχουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη τα οποία είναι πρωτόγνωρα ή μοναδικά 

για τον κλάδο της.

Αδυναμίες προϊόντος (  Product     Concerns  )  
14 Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  η  Microsoft με  το  πρόγραμμά  της  για  κατασκευή  ενός  φτηνού 
υπολογιστή για τους ανθρώπους στην Αφρική.



Ασφάλεια  του  προϊόντος.  Η  επιχείρηση  έχει  πρόσφατα  πληρώσει  πρόστιμα  ή 

εμπλέκεται σε σε δικαστικές διαμάχες για την ασφάλεια των προϊόντων της. 

Αντιφάσεις της στρατηγικής μάρκετινγκ. Η εταιρεία εμπλέκεται σε πρόστιμα για 

εξαπάτηση του καταναλωτή ή σε στρατηγικές διαφήμισης

Αντιμονοπωλιακά πρόστιμα. Η εταιρεία εμπλέκεται στη δημιουργία καρτέλ για τη 

χειραγώγηση των τιμών

Το πρόβλημα που προκύπτει  με τους  συγκεκριμένους  δείκτες  είναι  ότι  δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης όπως αυτά 

έχουν  αναπτυχθεί  παραπάνω.  Ένα  ακόμα  σημαντικό  πρόβλημα  είναι  ότι  η 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους μπορεί από μόνη της να διαστρεβλώνει τα 

αποτελέσματα αφού από τη στιγμή που δημοσιοποιηθούν η αντίδραση της αγοράς 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτής που θα ήταν αν δεν γινόντουσαν γνωστά.



8. 2ο Μέρος. Προτεινόμενη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ΕΚΕ και 

χρηματοοικονομικής επίδοσης στην πράξη

Εισαγωγή 

Όπως αποδείχτηκε από το προηγούμενο μέρος της εργασίας η μέτρηση των 

αποτελεσμάτων της ΕΚΕ στην χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης είναι ένα 

ζήτημα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Όμως όλες αυτές 

οι  θεωρίες  προσκρούουν  σε  ζητήματα μεροληψίας  και  μπορούν να  οδηγήσουν  σε 

αποτελέσματα  χειρότερα  από  τα  προ  της  εφαρμογής  της  ΕΚΕ  στην  επιχείρηση 

(οργανωσιακή αλλαγή, φήμη και προσδοκίες). 

Στο  παρακάτω  σχέδιο  απεικονίζονται  συνοπτικά  τα  σημαντικότερα 

προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διερεύνηση αυτής της σχέσης.

Φήμη πριν

Ποια είναι η φήμη της επιχείρησης πριν προχωρήσει σε στρατηγική ΕΚΕ.

ΕΚΕ

Οι  στρατηγικές  θα  πρέπει  να  είναι  στοχευμένες  έτσι  ώστε  να  απευθύνονται  στις 

ανάγκες και τις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου.

Φήμη μετά

Το κοινωνικό σύνολο θα νοιώσει  εξαπατημένο αν η αρχική φήμη της επιχείρησης 

είναι κακή; Θα μπορέσει η επιχείρηση να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες της κοινωνίας 

δημιουργώντας μία καλή φήμη; 

Οργανωσιακή αλλαγή και αντιδράσεις

Οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μακροπρόθεσμα θα γίνουν αποδεκτές από τα 

στελέχη της επιχείρησης; Ποιο θα είναι το κόστος των αντιδράσεων?

Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επίδοσης



Μπορεί να μετρηθεί μία τέτοια στρατηγική η οποία έχει ως αποδέκτη τον άνθρωπο ο 

οποίος  ως  παράγοντας  είναι  απρόβλεπτος  και  μη  μετρήσιμος;  Οι  οικονομετρικές 

μελέτες που υπάρχουν μπορούν να είναι αξιόπιστες;

Διάρκεια Εφαρμογής της Στρατηγικής

Η  ΕΚΕ  θα  γίνει  βραχυπρόθεσμα  κινδυνεύοντας  να  είναι  μία  απλή  στρατηγική 

μάρκετινγκ  ή  θα  είναι  μακροπρόθεσμη  με  απώτερο  σκοπό  την  ανάπτυξη  της 

επιχείρησης μέσω της ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου;

Τιμή της Μετοχής

Είναι αξιόπιστες οι μελέτες που ερευνούν την τιμή της μετοχής από τη στιγμή που οι 

θεσμικοί επενδυτές δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική εικόνα της επιχείρησης; Οι 

δείκτες ΕΚΕ πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην πορεία της μετοχής;

Πεποιθήσεις των μάνατζερ

Η ΕΚΕ αποτελεί άλλοθι ή ευκαιρία για τους διοικητές των επιχειρήσεων;

Σκοπός της ΕΚΕ

Ο  σκοπός  είναι  ο  εξωραϊσμός  της  εικόνας  της  επιχείρησης  ή  η  απάντηση  στις 

προσδοκίες των συμμετεχόντων;

Κόστος της ΕΚΕ

Το κόστος είναι συμβατό με εναλλακτικές δράσεις; (το κόστος για την τοποθέτηση 

φίλτρων  στις  βιομηχανίες  είναι  υψηλότερο  από  τα  πρόστιμα  για  μόλυνση  του 

περιβάλλοντος

Γεωγραφική διασπορά της ΕΚΕ

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες για μία πολυεθνική επιχείρηση;

Χρηματοοικονομική Επίδοση

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ποια είναι η σχέση τελικά μεταξύ των δύο;



9. Νέα προσέγγιση

Η  δημιουργία  ενός  συστήματος  το  οποία  θα  λαμβάνει  υπόψη  του  όλα  τα 

ανωτέρω  δεν  μπορεί  να  δημιουργηθεί.  Για  αυτό  το  λόγο  στο  δεύτερο  μέρος  της 

εργασίας  προχωράμε  σε  μία  προσέγγιση  αυτή  της  μέτρησης  της  ΕΚΕ  μέσω 

πραγματικών δικαιωμάτων (Real Options).

Μία κοινή διαπίστωση είναι ότι η εξερεύνηση της σχέσης θα πρέπει να γίνεται 

στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης και όχι από εξωτερικούς παρατηρητές, δηλαδή 

την επιστημονική κοινότητα ή δείκτες κοινωνικής επίδοσης. Επίσης, στα πλαίσια της 

ίδιας της επιχείρησης ο τομέας της ΕΚΕ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία επένδυση 

προς  την  κοινωνία  με  απώτερο  σκοπό  το  κέρδος  (αυτός  είναι  ο  σκοπός  της 

επιχείρησης) μέσω όμως της κοινωνικής ευημερίας.

Η ΕΚΕ είναι ένα σύνολο ενεργειών σε μία ορισμένη χρονική περίοδο η οποία 

ως  σκοπό  θα  έχει  την  ανάπτυξη  της  φήμης  της  επιχείρησης  όπως  αυτή  ορίστηκε 

νωρίτερα στην εργασία. Ο ισχύων ορισμός, αυτός δηλαδή που αναφέρει ότι η ΕΚΕ 

είναι ένα σύνολο εθελοντικών ενεργειών οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας δεν μπορεί να εξηγήσει  τη σχέση μεταξύ ΕΚΕ και  χρηματοοικονομικής 

επίδοσης καθώς καμία δράση που να εμπεριέχει έξοδα σε μία επιχείρηση δεν γίνεται 

εθελοντικά.

Επίσης,  για  να  μη  συγχέεται  ο  όρος  της  ΕΚΕ με  τον  όρο του κοινωνικού 

μάρκετινγκ η δημοσιοποίηση των δράσεων της επιχείρησης όσον αφορά την Εταιρική 

Κοινωνικής της Δράση θα πρέπει να είναι ελάχιστη. Θα πρέπει τα αποτελέσματα να 

προέρχονται από το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και 

όχι από σύνολα τα οποία δεν έχουν κάποια σχέση με την επιχείρηση. Βέβαια στην 

περίπτωση μίας πολυεθνικής  η  δημοσιοποίηση των κοινωνικών της δράσεων είναι 

επιβεβλημένη αφού η ΕΚΕ θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο της επιχείρησης και 

όχι στα κατά τόπους ή χώρες τμήματά της. Αν η επιχείρηση αποφασίσει το πρώτο 

(όπως και συνηθίζεται) τότε θα πρέπει να υπολογίσει και το κόστος της διαφήμισης 

αυτών των ενεργειών της. Σε αυτή τη μορφή όμως η δράση αυτή δεν εμπεριέχεται 

στην  ΕΚΕ  της  επιχείρησης.  Ο  λόγος  είναι  ότι  με  τη  δημοσιοποίηση  αυτών  των 



δράσεων με τη μορφή διαφημίσεων για παράδειγμα περνάμε στην υποκατηγορία της 

ΕΚΕ αυτή του κοινωνικού μάρκετινγκ.

Η κοινή πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα  είναι  μία  γενίκευση  αφού  διαφορετικές  χώρες,  διαφορετικές  κοινωνικές 

ομάδες  και  διαφορετικές  ομάδες  επενδυτών  δίνουν  διαφορετική  βαρύτητα  σε 

περιβαλλοντικές  αλλαγές.  Για παράδειγμα,  διαφορετικά βλέπουν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής (ιδιαίτερα για τις Η.Π.Α. θα έπρεπε να 

ερευνηθούν και διαφορετικές υποομάδες στα πλαίσια της ίδιας της χώρας), οι κάτοικοι 

της Γερμανίας (με την προηγούμενη οικολογική συνείδηση αρκετά αναπτυγμένη και 

με  το  κόμμα των πράσινων σε  αρκετά υψηλά εκλογικά επίπεδα),  οι  κάτοικοι  των 

νήσων Φίτζι (σύμφωνα με έρευνες στα επόμενα 80 χρόνια η στάθμη της θάλασσας θα 

έχει  ανέβει πάνω από  το ύψος των νησιών) και οι  κάτοικοι μίας αναπτυσσόμενης 

χώρας όπως η Κίνα όπου η οικονομική ανάπτυξη έχει σημαντικό ρόλο ακόμα και σε 

βάρος της ίδιας της υγείας των πολιτών.

Σε  ένα  τέτοιο  σύστημα  θα  πρέπει  να  υπάρχει  συνεχής  έλεγχος  αφού  οι 

προτιμήσεις, οι ανησυχίες και οι προσδοκίες της κοινωνίας μεταβάλλονται συνεχώς. 

Αυτός  ο  έλεγχος  θα  πρέπει  να  γίνεται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  μετά  την 

περάτωση  ενός  ενιαίου  συνόλου  στρατηγικών  ΕΚΕ  ενδεικτικά  με  τη  μορφή 

ερωτηματολογίων και στατιστικών ερευνών. Πλέον μεμονωμένες στρατηγικές όπως 

για παράδειγμα μία δωρεά ή υποτροφίες  θα πρέπει  να εξετάζονται  ως μέρος  ενός 

συνολικού πακέτου κοινωνικών δράσεων.

Τέλος,  η  οποιαδήποτε  ανάμειξη  του  κράτους  σε  αυτά  τα  ζητήματα  μόνο 

αντίθετα αποτελέσματα θα μπορούσε να δημιουργήσει. Δηλαδή τόσο η υποχρέωση 

όσο και η επιβράβευση των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων από το κράτος. Ο 

λόγος  είναι  ότι  ο  σκοπός  της  κυβέρνησης  με  αυτό  μιας  επιχείρησης  είναι  δύο 

διαφορετικά  πράγματα.  Στην  πρώτη  περίπτωση  η  κυβέρνηση  επιδιώκει  την 

επανεκλογή της στην εξουσία, στη δεύτερη η επιχείρηση επιδιώκει την ανάπτυξη του 

κέρδους.

Για να δημιουργηθεί το παρακάτω μοντέλο θα πρέπει να βασιστεί σε ένα κοινά 

αποδεκτό ορισμό της ΕΚΕ καθώς διαφορετικοί ορισμοί μπορεί να έχουν διαφορετικά 

αποτελέσματα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιδίωξη της εταιρίας είναι είτε η 

μεγιστοποίηση  της  αξίας  της  είτε  η  μεγιστοποίηση  των  κερδών  της.  Αντίστοιχα 



σκοπός  του  κράτους  σύμφωνα με  τη  ρεαλιστική θεωρία  είναι  η  επανεκλογή  στην 

εξουσία του κυβερνώντος κόμματος.

ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Μόλυση του περιβάλλοντος

Εργασιακά ζητήματα 
(ισότητα φύλων, αποδοχές, 
εργασιακό περιβάλλον)

Εκπαίδευση (Υποτροφίες, 
δωρεές)

Υγεία (Περιβάλλον 
εργασίας, δωρέες σε 
νοσοκομεία)

Επανεκλογή Συγκριτικό πλεονέκτημα, 
κέρδος



10. Μεθοδολογία

Η αντιμετώπιση μη μετρήσιμων μεγεθών παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά 

προβλήματα  στη  διερεύνηση  της  σχέσης  μεταξύ  ΕΚΕ  και  χρηματοοικονομικής 

επίδοσης. Επίσης, σημαντικό πρόβλημα είναι και η συγκέντρωση δεδομένων καθώς 

και  το  γεγονός  ότι  τα  αποτελέσματα  δεν  αναμένονται  σε  συγκεκριμένο,  σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

Η έως τώρα βιβλιογραφία αδυνατεί στο μεγαλύτερο βαθμό να προσδιορίσει 

τους  κινδύνους  και  τις  αβεβαιότητες  οι  οποίες  προέρχονται  από  τον  ανθρώπινο 

παράγοντα.  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία,  η  ΕΚΕ μπορεί  να  προσφέρει  ένα  σημαντικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση όσον αφορά στην προσαρμοστικότητά 

της  (flexibility)  στις  απαιτήσεις  της  κοινωνίας  για  τα  διάφορα  κοινωνικά  και 

περιβαλλοντικά προβλήματα που την απασχολούν.

Όσον αφορά την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης αυτή διαδραματίζει ένα 

πολύ σημαντικό ρόλο αφού δίνει την ικανότητα στην επιχείρηση να αντιδρά σωστά 

χρονικά (timing) και ποιοτικά στις όποιες αλλαγές και κινδύνους που προκύπτουν για 

την ίδια15 ενώ σημαντική είναι η ανάγκη για την απάλειψη των αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση. 

Η σχέση μεταξύ της ΕΚΕ και της οργανωσιακής προσαρμοστικότητας είναι 

ένα  πολύ  περίπλοκο  ζήτημα  και  πρέπει  να  εξεταστεί  περαιτέρω.  Αυτή  η  σχέση 

δημιουργείται από αυτές τις επιτηδειότητες της επιχείρησης που της επιτρέπουν να 

διαχειριστεί  αποτελεσματικά  τις  αβεβαιότητες  τόσο  στο  εσωτερικό  όσο  και  στο 

εξωτερικό περιβάλλον της. Το συγκεκριμένο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ως 

πραγματικό δικαίωμα, δηλαδή επενδύσεις σε στρατηγικές ΕΚΕ που θα μπορούσαν στο 

μέλλον να δώσουν την ικανότητα στην επιχείρηση να αντιδράσει αποτελεσματικά σε 

διάφορα γεγονότα. Έτσι, μετρώντας την αξία αυτής της επιτηδειότητας ως πραγματικό 

δικαίωμα θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω στη μέτρηση της αξίας αυτής 

της στρατηγικής ΕΚΕ.

Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να δοθεί ένας ορισμός της ΕΚΕ ο οποίος θα 

μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της εργασίας. Αν υποθέσουμε ότι η 

15 Ως κίνδυνος θα μπορούσε να αναφερθεί η ανακάλυψη ενός σκανδάλου που να μπορούσε να 
αμαυρώσει την εικόνα της επιχείρησης.



ΕΚΕ αποτελεί εθελοντικές ενέργειες οι οποίες έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων τότε αμέσως οδηγούμαστε σε αδιέξοδο 

αφού τα οφέλη ενός τέτοιου τρόπου σκέψης δεν μπορούν να μετρηθούν. Αντίθετα, η 

σχέση αυτή αμέσως θα πρέπει να γίνει αρνητική αφού αναφερόμαστε σε εκταμίευση 

χρημάτων των μετόχων και κατά συνέπεια σε μείωση της χρηματιστηριακής αξίας της 

επιχείρησης.

 Έτσι,  προχωρούμε  ένα  βήμα  περαιτέρω  ορίζοντας  την  ΕΚΕ  ως  τη 

συνειδητοποίηση μίας εναλλακτικής οδού για την αύξηση της αξίας της επιχείρησης η  

οποία βάση των κατάλληλων, στοχευμένων στρατηγικών περνάει μέσα από τις ανάγκες  

των  συμμετεχόντων  της  επιχείρησης  ώστε  αυτή  να  απολαμβάνει  το  κοινωνικό  της  

συμβόλαιο  (social contract)  μαζί  τους  και  να  μπορεί  να  συνεχίζει  απρόσκοπτα  τη 

κερδοφόρα λειτουργία της.

Από τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να μάθουμε τα εξής. Η ΕΚΕ δεν είναι 

υποχρέωση  της  επιχείρησης.  Αποτελεί  μία  εναλλακτική  οδό  στρατηγικής  η  οποία 

διέπεται  από μεγαλύτερο κίνδυνο να αποτύχει  από μία εναλλακτική,  της οποίας  η 

απόδοση δεν είναι χειροπιαστή αλλά παρόλα αυτά παραμένει σημαντικό το συγκριτικό 

πλεονέκτημα το οποίο θα αποκομίσει σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Θα  πρέπει  επίσης  να  γίνει  κατανοητό  το  γεγονός  ότι  σήμερα  με  τις 

αυξανόμενες  ανησυχίες  των  συμμετεχόντων  της  επιχείρησης,  η  ίδια  πρέπει  να 

Επιχείρηση Συμμετέχοντες

Κέρδος



απολαμβάνει την άδεια τους για να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Εάν αποφασίσει  να 

συγκρουστεί μαζί τους όσον αφορά τις προσδοκίες τους τότε είναι πολύ πιθανό ότι θα 

ζημιωθεί περισσότερο από το να εφαρμόσει στρατηγικές ΕΚΕ.

Η μεθοδολογία των πραγματικών δικαιωμάτων είναι ένα εργαλείο για ανάλυση 

των  περιπτώσεων  στις  οποίες  οι  λήπτες  αποφάσεων  εξετάζουν  εναλλακτικές 

επενδύσεις  σε  καθεστώς  αβεβαιότητας.  Η  βιβλιογραφία  των  πραγματικών 

δικαιωμάτων  έχει  εισαγάγει  διαφορετικά  είδη  δικαιωμάτων  τα  οποία  μπορούν  να 

εμφανιστούν όταν εφαρμόζεται μία επένδυση. (Trigeorgis 1993). 

Ποιος  όμως  είναι  ο  ρόλος  που  μπορεί  να  διαδραματίσει  η  ΕΚΕ  στην 

οργανωσιακή προσαρμοστικότητα. Η αξία της θα μπορούσε να μετρηθεί ως μέρος του 

συνόλου  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.  Δηλαδή,  μία  επιχείρηση  η  οποία 

επένδυσε στο παρελθόν σε στρατηγικές ΕΚΕ μπορεί στο μέλλον να προσαρμοστεί 

καλύτερα στις αλλαγές στο σύνολο των συμμετεχόντων της σε μικρότερο κόστος και 

χρόνο από έναν ανταγωνιστή της ο οποίος δεν το έκανε.  Όταν προκύπτει μία νέα 

ευκαιρία  (για  παράδειγμα  ένα  νέο  πρόβλημα  στην  κοινωνία,  μία  νέα  νομοθετική 

ρύθμιση) η επιχείρηση θα έχει  ήδη αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και τη 

γνώση για να το αντιμετωπίσει και γιατί όχι να βγει και κερδισμένη από αυτό16. 

11. Μοντέλο

Όπως έχει  προαναφερθεί  μία από τις  σημαντικότερες δυσκολίες είναι  ότι  η 

ΕΚΕ και σε επέκταση η κοινωνική επίδοση της επιχείρησης δεν είναι ένα χειροπιαστό 

μετρήσιμο μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί η ακριβή της αξία. Με τη 

θεωρία όμως των Real Options αυτή η δυσκολία μπορεί να ξεπεραστεί. 

16 Για  παράδειγμα  μία  εταιρεία  φυσικών  καλλυντικών,  όπως  τα  Body Shops,  από  την  έναρξη της 
λειτουργίας της έχει αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα (option) και αντιμετωπίζει καλύτερα τις 
ευκαιρίες που προέρχονται από την αυξανόμενη ανησυχία για τα χημικά καλλυντικά.



Χρονικός ορίζοντας της καινοτομίας της επιχείρησης

Στον παραπάνω πίνακα υπάρχει μία χρονική σειρά γεγονότων και αποφάσεων 

που περιγράφει την απόφαση της επιχείρησης να υιοθετήσει στρατηγικές ΕΚΕ. Στα 

χρονικά σημεία  t-3,  t-2 και  t-1 διαφαίνεται η προοπτική μίας στρατηγικής ΕΚΕ και 

υπάρχει  σχεδιασμός  για  την  υλοποίησή  της.  Στο  χρονικό  σημείο  t λαμβάνεται  η 

απόφαση και αρχίζει να λειτουργεί. Στο χρονικό σημείο t+3 πλέον η στρατηγική ΕΚΕ 

δεν είναι απαραίτητη για την επιχείρηση και στο σημείο t+4 η στρατηγική σταματάει.

Στην  περίπτωση  που  μία  επιχείρηση  δεν  επενδύει  αμέσως  αλλά  χάνει  την 

ευκαιρία,  υπάρχουν  διαφυγόντα  κέρδη  (foregone earnings).  Μετρώντας  την 

επενδυτική ευκαιρία την οποία έχει μία επιχείρηση η οποία εφαρμόζει στρατηγικές 

ΕΚΕ σε σύγκριση με μία άλλη η οποία δεν την έχει εφαρμόσει μπορούμε να βρούμε 

το δικαίωμα της ΕΚΕ για την πρώτη επιχείρηση. Συγκρίνοντας μετά το κόστος της 

επένδυσης με την αγοραία αξία θα μπορούμε να αποφανθούμε για το αν η επένδυση 

ήταν επιτυχής ή όχι.

Γενικότερα,  οι  επιχειρήσεις  οι  οποίες  είναι  αντιμέτωπες  με  μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα  στο  επιχειρηματικό  περιβάλλον  θα  πρέπει  να  επικεντρώνουν 

περισσότερο  τις  προσπάθειές  τους  στην  δημιουργία  μεγαλύτερης  ευελιξίας  όσον 

αφορά την ΕΚΕ. Η ανάγκη αυτή δικαιολογείται  από το γεγονός  ότι  θα  πρέπει  να 

Απαίτηση 
για ΕΚΕ

Εμφάνιση ευκαιρίας

Σχεδιασμός
Λήψη απόφασης

ΕΚΕ

t-3

t-2

t-1

t t+1

t+2

t+3

t+4

Ωρίμανση 

Τέλος 
Στρατηγικής



αλλάζουν τις λειτουργίες τους πιο συχνά και έτσι οι επιπτώσεις από την καθυστέρηση 

κάποιων λειτουργιών θα είναι πιο σοβαρή.

Μπορούν  να  εξεταστούν  πολλά  παρόμοια  δικαιώματα.  Άλλα  πρόκειται  να 

ωριμάσουν και η στρατηγική ΕΚΕ έτσι να διακοπεί ενώ άλλα μπορούν να συνεχιστούν 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, όσον αφορά υποτροφίες πάντα θα 

υπάρχει η ανάγκη από οικονομικά αδύνατους για χρηματοδότηση σχετικά με σπουδές 

ή έρευνες. Αντίθετα στο θέμα της περιβαλλοντικής ρύπανσης ή του καπνίσματος λόγω 

μίας  νομοθεσίας  (απαγόρευση  καπνίσματος  σε  κλειστούς  χώρους,  διαφήμιση  σε 

κοινόχρηστους χώρους ή τηλεόραση) η στρατηγική αυτή ΕΚΕ θα διακοπεί.

Ας υποθέσουμε ότι  η  επιχείρηση κερδίζει  το δικαίωμα από τη μείωση των 

εκπομπών ρύπων από τη λειτουργία της. Από αυτή την απόφαση θα δημιουργηθεί ένα 

κόστος λόγω π.χ. της εγκατάστασης φίλτρων. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει 

σε πράσινες μορφές ενέργειας θα είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν στην περίπτωση 

που υπάρξει μία νέα οδηγία μείωσης εκπομπών ρύπων στο μέλλον. Δηλαδή αντί να 

πληρώνει  πρόστιμα  και  να  καταστρέφεται  η  φήμη  της  μπορεί  από  την  αρχή  να 

προσανατολιστεί σε αυτήν την επένδυση.

Στο  χρονικό  διάστημα  μέχρι  την  εγκατάσταση  των  φίλτρων  θα  υπάρχουν 

διαφυγόντα  κέρδη  (foregone earnings)  για  την  επιχείρηση  η  οποία  δεν  θα  έχει 

εφαρμόσει  στρατηγικές  ΕΚΕ και  αν  τελικά  εφαρμοστεί  νομοθετικά  η  μείωση της 

εκπομπής  ρύπων  τότε  η  επιχείρηση  θα  χάσει  το  πλεονέκτημα  της  πρώτης  που 

εφάρμοσε τη στρατηγική ΕΚΕ. 

Δημιουργούνται  έτσι  δύο  δικαιώματα  αγοράς  (call options).  Στην  πρώτη 

περίπτωση η επιχείρηση έχει ήδη επενδύσει στη μείωση της εκπομπής ρύπων ενώ στη 

δεύτερη η επιχείρηση πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Η αξία του δικαιώματος ΕΚΕ 

ορίζεται  από  τις  αρχικές  ταμειακές  ροές  που  θα  χαθούν,  από  τις  εναλλακτικές 

ευκαιρίες και από το χρονικό διάστημα μέχρι την ωρίμανση του δικαιώματος (κρατική 

νομοθεσία).

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως μόνο υποθέτουμε ότι σε κάποιο 

σημείο  στο  μέλλον  λόγω  της  αυξανόμενης  ανησυχίας  για  περιβαλλοντικά  και 

εργασιακά ζητήματα θα γίνει ωρίμανση του δικαιώματος, δηλαδή θα υπάρξουν τέτοιες 

πιέσεις από το εξωτερικό της επιχείρησης ώστε να μην μπορεί η ίδια να κάνει αλλιώς. 

Πάντως,  η  εμπειρία  μας  έχει  δείξει  πως  αυτή  η  εξέλιξη  των  πραγμάτων  είναι 



φυσιολογική σήμερα17 δεδομένων των αυξανόμενων κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

ανησυχιών.

Για την αποτίμηση ενός δικαιώματος ΕΚΕ, το περιουσιακό στοιχείο στο οποίο 

είναι βασισμένη η συμφωνία option (underlying asset) είναι η μετοχή της επιχείρησης.

Η εξίσωση θα είναι της μορφής

SodzSodtS σµ +=∂

Όπου Sο είναι η τρέχουσα αξία της μετοχής

το μ αντιπροσωπεύει το ρυθμό αύξησης της αξίας της μετοχής (drift rate) σε χρόνο dt

το σ την σταθερή απόκλιση της τιμής της μετοχής

και το dz το παράγωγο χρόνου της διαδικασίας Wiener

Έτσι,  η  τιμή  της  μετοχής  αναμένεται  να  αυξηθεί  κατά  μSodt με  μία 

διακύμανση  σSodz.  Το  τελευταίο  αντιπροσωπεύει  εκείνες  τις  συναλλαγές  υπό  το 

πρίσμα των συναισθηματικών παρορμήσεων (noise). Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα 

Δt η αλλαγή στο S θα είναι

tSotSoS ∆+∆=∆ εσµ

Στην  περίπτωση  της  αποτίμησης  των  πραγματικών  δικαιωμάτων  το 

περιουσιακό στοιχείο στο οποίο είναι βασισμένη η συμφωνία option είναι η παρούσα 

αξία  των  ταμειακών  ροών  που  ένα  καινούριο  πρόγραμμα  δημιουργεί.  Η αξία  της 

προσαρμοστικότητας (flexibility) είναι ίδια με το δικαίωμα αγοράς των μετοχών.

( )[ ]0,max Κ−ΤSE

Όπου  Ε  είναι  η  προσδοκώμενη  αξία  σε  ένα  περιβάλλον  χωρίς  κινδύνους.  Το 

πραγματικό δικαίωμα θα έχει αξία αν η παρούσα αξία των ταμειακών ροών (ST για 

χρόνο t) υπερβαίνει την αξία των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την επένδυση. 

Όπως προαναφέρθηκε, για την αποτίμηση του δικαιώματος ΕΚΕ θα πρέπει να 

συγκριθούν οι  αξίες  δύο διαφορετικών δικαιωμάτων.  Το πρώτο αφορά εκείνη  την 

17 Παράδειγμα αποτελούν οι  καπνοβιομηχανίες.  Σταδιακά απαγορεύεται  το κάπνισμα σε δημόσιους 
χώρους,  χώρους  εργασίας  ενώ πλέον  στην  Αμερική  οι  δικαστικές  διαμάχες  είναι  θετικές  για  τους 
μηνυτές καταναλωτές. 



επιχείρηση  η  οποία  επένδυσε  πρώτη  χωρίς  καθυστέρηση  και  η  δεύτερη  με 

καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση συμβαίνει για τους χρόνους t+1 και t+2. Άρα,

για την επιχείρηση η οποία πρώτη επένδυσε στην ΕΚΕ

( ) )()( 21 dNeKdDPVoc rt−
ΤΤΤ −Ν−=

Όπου PVo είναι η αξία της νέας στρατηγικής

Dt είναι η αξία των διαφυγόντων κερδών 

ΚΤ είναι η τιμή αγοράς του δικαιώματος 

r το ακίνδυνο επιτόκιο

και Τα ο χρόνος ωρίμανσης του δικαιώματος

για την επιχείρηση η οποία ακολουθεί

)()()( 21 dNeKdNDDPVoc rt
TSTSTS

−
Τ −−−=

Παρατηρούμε ότι οι τιμές αγοράς των δικαιωμάτων διαφέρουν και η τιμή δικαιώματος 

στην δεύτερη περίπτωση είναι υψηλότερη της πρώτης. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο 

τύπους είναι η αξία του δικαιώματος ΕΚΕ.

TScrs CCC −= Τ

Αυτή η διαφορά μπορεί πλέον εύκολα να συγκριθεί με το κόστος της επένδυσης για να 

αξιολογηθεί.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ποικίλα:

1. Ξεφεύγουμε από την  διαδικασία της  οργανωσιακής  αλλαγής  αφού πλέον  η 

ΕΚΕ θεωρείται ως μία επένδυση αντίστοιχη μίας συγχώνευσης, μίας εξαγοράς 

ή  μίας  στρατηγικής  Έρευνας  και  Ανάπτυξης.  Πλέον  σημασία  δεν  έχει  η 

διάχυση της αλλαγής μέσα στην επιχείρηση αλλά η μέτρηση της ΕΚΕ ως ένα 

μελλοντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που θα αποκτήσει η επιχείρηση απέναντι 

στους ανταγωνιστές της.



2. Η γεωγραφική δραστηριότητα της επιχείρησης δεν λαμβάνεται υπόψη αφού τα 

αποτελέσματα της στρατηγικής θα είναι ίδια για την επιχείρηση στο σύνολό 

της ως Brand Name. 

3. Χρηματοοικονομικοί  δείκτες  όπως  ο  ROI,  ROA καθώς  και  η  πορεία  της 

μετοχής  δεν έχουν σημασία αφού αυτό που μετράται  είναι  μακροπρόθεσμο 

πέρα από τα στενά όρια της μεροληψίας που εμπεριέχουν αυτοί οι δείκτες.

4. Τέλος,  όταν  η  ΕΚΕ  οριστεί  καθαρά  ως  επένδυση  λύνει  τα  χέρια  στους 

μάνατζερ  να  την  υιοθετήσουν  πιο  εύκολα  αφού  θα  αντιμετωπίζεται  ως 

επένδυση και όχι ως ξόδεμα χρημάτων.

Αντίθετα παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα τα οποία μπορούν να τη θέσουν 

υπό αμφισβήτηση. Μερικά από αυτά είναι:

1. Δεν παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη 

στρατηγική ΕΚΕ.

2. Το  κόστος  της  θα  εκτοξεύεται  από  την  αρχή  αφού  πέρα  του  ανθρώπινου 

δυναμικού το οποίο θα είναι αναγκαίο για την περάτωση της στρατηγικής θα 

απαιτείται και υπερβολικά μεγάλος αριθμός εργατοωρών και διαρκής έλεγχος 

των αποτελεσμάτων.

3. Η ομάδα  που  θα  ασχολείται  με  την  ΕΚΕ θα  πρέπει  να  έχει  πρόσβαση σε 

διάφορες  κρυφές  πτυχές  της  επιχείρησης  και  έτσι  θα  οδηγούνται  συχνά σε 

σύγκρουση  με  τα  υπόλοιπα  τμήματα  ή  θα  έχουν  πρόσβαση  σε  ευαίσθητες 

πληροφορίες της επιχείρησης.

4. Από τη στιγμή που θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες η ευθύνη, 

νομική  και  ηθική,  για  οποιεσδήποτε  παράνομες  ενέργειες  θα 

συγκεκριμενοποιείται σε αυτούς.

5. Συνεχίζει  να  βασίζεται  στην  χρηματιστηριακή αξία  της  επιχείρησης  αν  και 

όπως  προαναφέρθηκε  οι  επωφελούμενοι  συμμετέχοντες  της  ΕΚΕ δεν  είναι 

μόνο αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στη χρηματιστηριακή αγορά.



12. Συμπεράσματα

Η παρούσα συζήτηση έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Ο λόγος για τον οποίο η 

όλη συζήτηση βρίσκεται στο προσκήνιο, αν και η απαρχή γίνεται από το άρθρο του 

Friedman, στην ουσία ξεκινάει από τα σκάνδαλα των Enron και Andersen. Ο σκοπός 

για  τον  οποίο  βρίσκεται  στο  προσκήνιο  είναι  επειδή  τόσο  το  κράτος  ως  θεσμός 

βρίσκεται  σε  αδυναμία  να  αντιμετωπίσει  τα  περιβαλλοντικά  και  κοινωνικά 

προβλήματα αλλά και επειδή οι επιχειρήσεις προσβλέπουν στην ΕΚΕ την ανάπτυξη 

της στρατηγικής τους θέσης.

Η ΕΚΕ μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση αφού η 

βελτίωση της φήμης της επιχείρησης θα οδηγήσει σε καλύτερη χρηματοοικονομική 

επίδοση.  Η  εξέταση  όμως  της  σχέσης  θα  πρέπει  να  ξεκινήσει  ξανά  από  ένα  νέο 

επίπεδο. 

Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα τα οποία μπορούν να εξαχθούν από τη 

διερεύνηση της σχέσης είναι ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από την ίδια επιχείρηση και 

όχι από εξωτερικούς παρατηρητές. Μόνο η ίδια η επιχείρηση γνωρίζει ποιοι είναι οι 

στόχοι  της  και  πώς  είναι  διατεθειμένη  να  τους  επιτύχει  και  δεν  πρόκειται  να 

αποκαλύψει αυτά τα στοιχεία σε εξωτερικούς προς αυτήν. Αντίστοιχα θα κάνει ότι 

είναι δυνατόν για να παραποιήσει ή να εξωραΐσει αυτές τις στρατηγικές προς τα έξω.

Το  δεύτερο  συμπέρασμα  είναι  ότι  το  όφελος  για  την  επιχείρηση δεν  είναι 

χειροπιαστό αλλά αντανακλάται στην αύξηση της ικανότητάς της να προσαρμόζεται 

σε αλλαγές που συμβαίνουν συνεχώς τόσο στην παγκόσμια κοινωνία αλλά ακόμα και 

σε γεγονότα τα οποία μπορούν να λάβουν χώρα και στο εσωτερικό της. Με τη θεωρία 

των Real Options αυτό μπορεί να αποδειχθεί.

Οι  προοπτικές  είναι  ποικίλες.  Θα μπορούσαν ακόμη να δημιουργηθούν και 

παράγωγα ηθικής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιχείρηση από μελλοντικούς ηθικούς 

κινδύνους (moral hazards). 

Το  ζήτημα  της  ηθικής  και  της  ευθύνης  για  μία  επιχείρηση  συνεχίζει  να 

συζητείται έως σήμερα επειδή όμως ξεκινάει από λάθος βάση. Ως ένας οργανισμός ο 

οποίος  στην  καλύτερη  των  περιπτώσεων  απασχολεί  εκατοντάδες  εργαζόμενους  οι 

οποίοι έχουν τις δικές τους ηθικές ως μεμονωμένα άτομα, η επιχείρηση δεν μπορεί να 

λάβει τον ορισμό της ευθύνης ή της ηθικής με τη μορφή που έχει σήμερα.



Περαιτέρω  έρευνα  χρειάζεται  στους  εξής  τομείς.  Θα  πρέπει  να  βρεθούν 

εκείνα  τα  χαρακτηριστικά  των  επιχειρήσεων  τα  οποία  συνδέουν  τις  επιχειρήσεις 

μεταξύ τους. Τέλος, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην πράξη για την αξιολόγηση 

επιχειρήσεων δεδομένου βέβαια ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα αποκαλύπτουν στοιχεία 

της  λειτουργίας  τους.  Τέλος,  θα  πρέπει  να  βρεθεί  ένα  μοντέλο  το  οποίο  δεν  θα 

βασίζεται στις τιμές των μετοχών της επιχείρησης αφού η ΕΚΕ είναι ένα ζήτημα το 

οποίο  αφορά  την  κοινωνία  στο  σύνολό  της  και  όχι  μόνο  όσους  επενδύουν  στο 

χρηματιστήριο.
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