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    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 
Στην έρευνα που παρατίθεται ο αναγνώστης θα βρει την ανάλυση του όρου της θεωρίας της 

Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης. Μία επισκόπηση  στην εξέλιξη της κοινωνικής ευθύνης και στην 

στενή µετάλλαξη στις ειδικότερες και επιµέρους πρακτικές της, µορφές.  

Πιο συγκεκριµένα το Πρώτο Κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια του όρου της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα βασικότερα µέρη που την αποτελούν ή την επηρεάζουν αλλά 

και τις διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί.  

Το δεύτερο κεφάλαιο συνεχίζει µε την πρακτική εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Εξετάζει την αγορά και αν η επιχείρηση χρειάζεται µία τέτοια στρατηγική, ενώ 

ταυτόχρονα προσδιορίζει τους λόγους που είναι απαραίτητη. Περιγράφονται ακόµη τα κριτήρια 

και ο τρόπος µε τον οποίο θα επιλέξει κάποιος τον εκάστοτε κοινωνικό στόχο µε τον οποίο θα 

ασχοληθεί. 

Από  το τρίτο κεφάλαιο ξεκινά η µελέτη των τριών πυλώνων της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Συγκεκριµένα το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει κυρίως τον τρόπο µε τον οποίο θα επιλεγεί η 

κοινωνική στρατηγική και το σχέδιο που θα αναπτύξει η επιχείρηση για να βελτιστοποιήσει την 

πορεία της. Το τρίτο κεφάλαιο εισάγει την έννοια της οικονοµικής Εταιρικής Ευθύνης, µέσα από 

όρους όπως η διαφάνεια. Συγκεκριµένα δείχνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει µια επιχείρηση, 

σε ότι αφορά τις οικονοµικές τις καταστάσεις, καθώς και τη επικρατεί στην αγορά τα τελευταία 

χρόνια. 

Το πέµπτο κεφάλαιο συµπληρώνει την θεµατική ενότητα των τριών πυλώνων, µε αυτόν της 

Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Περιγράφει την ανάγκη της προστασίας του 

περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις, καθώς και τους τρόπους, που µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν.  

Το έκτο κεφάλαιο εξετάζει την εισαγωγή της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης στην Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη. Εξηγούνται τα οφέλη αυτού του συνδυασµού και φαίνεται πιο καθαρά το 
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κέρδος της επιχείρησης µέσα από τις κοινωνικές στρατηγικές. Παραθέτει ακόµη, τους τρόπους 

µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης. 

Το έβδοµο κεφάλαιο είναι η περίπτωση της εταιρίας DHL και της εφαρµογής της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, κατά µήκος των λειτουργιών της. ∆ίνονται οι τρόποι που την εφαρµόζει 

αλλά και οι δείκτες που χρησιµοποιεί για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. 

Το όγδοο κεφάλαιο αξιολογεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µέσα από παράθεση των 

πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων που έχει καθώς και την επίδραση που έχει πάνω της 

στην οικονοµική κρίση.  

Ακολουθούν τα συµπεράσµατά της εργασίας τα οποία προέκυψαν από την βιβλιογραφική 

αυτή κυρίως έρευνα. Η πηγές που χρησιµοποιήθηκαν αποτελούνται κυρίως από συγγράµµατα 

ακαδηµαϊκών Ελλάδος αλλά και Αµερικής, άρθρα κυρίως ξένου τύπου και έρευνα στο 

διαδίκτυο.  



SUMMARY 

 

 

 

In the research mentioned below the reader will find the analysis of Corporate Social 

Responsibility. Furthermore, it introduses the reader to a review in the development of social 

responsibility and the narrow mutation in its individual practices and forms.  

 

More concretely the First Chapter imports the reader in the significance of the term of 

Corporate Social Responsibility, the most important parts that constitute it and its influence 

and the various theories that have been developed.  

The second chapter continues with the practical application of Corporate Social 

Responsibility. It examines the market and if the enterprises need such a strategy, while in 

the shame time it determines the essential goals. There are also described the criteria and the 

way with which somebody, will select each social objective which the corporation will use. 

From the third chapter begins the study of the three pylons of Corporate Social 

Responsibility. Concretely the third chapter examines mainly the way with which the social 

strategy and the drawing that will develop the enterprise in order to optimise its course, will 

be selected. The third chapter imports the significance of economic Corporate 

Responsibility, through terms, like transparency. Concretely it shows the movements that the 

enterprise should make, regarding the economic situations, as well as the situation that exists 

in the market the past few year. 

The fifth chapter supplements the thematic unit of the three pylons, with that of Corporate 

Environmental Responsibility. It describes the need for environmental protection, as well as 

the ways, that can be used.  

The sixth chapter examines the import of financing science in the Corporate Social 

Responsibility. The profits of this combination are explained and the profit of the enterprises 
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is clearly presented through the social strategies. Furthermore the ways of measurement of 

financing record are mentioned,. 

The seventh chapter is the case of the company DHL and the application of Corporate Social 

Responsibility, at length of its operations. There are given the ways that CSR apply to the 

company and the indicators that are used for the measurement of effectiveness of the 

Corporate Social Responsibility. 

The eighth chapter evaluates the Corporate Social Responsibility through apposition of the 

advantages and disadvantages that it has, as well as its in the economic crisis.   

In the last chapter follows the conclusion of this work, resulted from this bibliographic 

mainly research. Finally the references that were used are mentioned. They originate from 

Greek and foreign academian books, articles and websites from the web. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Από τα παλαιότερα χρόνια συνιθίζεται οι επιχειρήσεις ή εύποροι ιδιώτες να χρηµατοδοτούν 

το κράτος ή άλλες οργανώσεις. Αυτή η µορφή φιλανθρωπίας είχε ως σκοπό την προώθηση ενός 

κοινωνικού σκοπού για κάποια ασθενέστερη οµάδα ή για την υλοποίηση κάποιου έργου που θα 

διευκόλυνε τη ζωή της κατοίκων µιας περιοχής. Μέσα από αυτήν την πρακτική οι παλαιότερες 

επιχειρήσεις µπορούσαν να δείξουν ένα κοινωνικό πρόσωπο καλής θέλησης, ενώ πολλοί ήταν 

αυτοί που χρησιµοποίησαν τέτοιες µεθόδους καθαρά για φοροαπαλλακτικούς λόγους.  

Φυσικά αυτές οι πρακτικές δεν είχαν κάποιο ουσιαστικό κέρδος για την εκάστοτε 

επιχείρηση, καθώς δεν υπήρχε προσεκτικός στρατηγικός σχεδιασµός πίσω από την οποιαδήποτε 

κίνηση, αλλά ούτε και ξεκάθαρη κατανόηση των οφελών που θα είχε. Σήµερα αναπτύσσεται η 

στρατιγική η οποία υποστηρίζει και αναλύει την πρακτική των επιχειρήσεων να βοηθούν το 

κοινωνικό σύνολο, η στρατηγική αυτή ονοµάστηκε Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη και οι 

επιστήµονες που έχουν αρχίσει να την εξηγούν φαίνεται πως έχουν αντιληφθεί κάποια 

προτερήµατα τα οποία δεν ήταν γνωστά µέχρι τώρα. Το ενδιαφέρον αυτό έχει συχνά 

µεταφραστεί ως υποχρέωση των εταιριών προς την κοινωνία να αναφέρουν τη φύση και το 

µέγεθος των κοινωνικών τους πράξεων καθώς και τις συνέπειές τους. 

Έτσι ανάλογα µε την πρακτική που επιλέγει η επιχείρηση µπορεί να κερδίσει κάποια 

διαφορετικά οφέλη. Οι πρακτικές αυτές µπορεί να είναι χορηγήσεις, εθελοντισµός αλλά και η 

δηµιουργία βιώσιµων λειτουργιών για τους εργαζοµένους της. Έτσι είναι εύκολο να βελτιώσει 

την καλή της φήµη στην αγορά, να δηµιουργήσει πιστούς καταναλωτές και υπαλλήλους, αλλά 

ταυτόχρονα να έχει και καλές σχέσης µε την τοπική κοινωνία ή αυτοδιοίκηση επιτυγχάνοντας 

έτσι κινήσεις που ανταγωνιστές της δεν θα µπορούν να κάνουν.  

Άρα εµφανίζεται το θέµα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, κάτι που θα καταφέρει να 

αυξήσει το κέρδος της επιχείρησης. Φυσικά η Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνη όπως κάθε εργαλείο 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί προσεκτικά και µέσα από την κατάλληλη ανάλυση. Η 

χρηµατοοικονοµική, είναι µία επιστήµη η οποία ενδιαφέρεται για το οτιδήποτε µπορεί να 
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αλλάξει τα δεδοµένα µιας επιχείρησης. Έτσι δεν είναι παράξενο το ενδιαφέρον, από 

χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, πάνω στο φαινόµενο αυτό.  

Μέσα από µία σωστή χρηµατοοικονοµική ανάλυση, ο εκάστοτε επιχειρηµατίας µπορεί να 

σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα πρόγραµµα κοινωνικής ευθύνης, το οποίο θα ταιριάζει στις 

εταιρικές ανάγκες της επιχείρησής του βελτιστοποιώντας έτσι το κέρδος που θα έχει, µέσα από 

µία τέτοια κίνηση. Υπάρχουν πολλές τακτικές και πρακτικές µε τις οποίες µπορεί να γίνει ο 

υπολογισµός του αναµενόµενου οφέλους, η απόφαση για το ποια από όλες τις µεθόδους θα 

επιλεγεί είναι θέµα του αναλυτή, είτε αυτός είναι εσωτερικός ή εξωτερικός αναλυτής.   

Φυσικά, πρέπει να αναφερθεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι ένα εργαλείο το οποίο 

είναι σχετικά νέο στην αγορά και η χρήση του πρέπει να είναι προσεκτική, καθώς υπάρχει 

κίνδυνος για την επιχείρηση να µπει σε έξοδα χωρίς κάποιο όφελος για την ίδια. Αυτό, διότι 

παρά τα θετικά αποτελέσµατα της, η πρακτική αυτή δεν είναι πανάκια. Αυτό σηµαίνει ότι 

διαθέτει κάποια µειονεκτήµατα τα οποία ο επιχειρηµατίας πρέπει να γνωρίζει προτού εφαρµόσει 

µία τέτοια στρατηγική στην εταιρία του. 

Ανταποκρινόµενες στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων άρχισαν 

προσπάθειες για την ανάπτυξη και χρησιµοποίηση ενός συστήµατος µέτρησης και έκθεσης- 

παρουσίασης, το οποίο θα γνωστοποιεί τις επιχειρηµατικές, κοινωνικές δραστηριότητες κατά 

τρόπο σαφή αλλά και αποτελεσµατικό. Γενικά όµως είναι µια ιδέα η οποία παρουσιάζει µεγάλο 

ενδιαφέρον τόσο για τον επιχειρηµατία, όσο και για την κοινωνία στην οποία δρασηριοπιείται η 

επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

 

1.1 Ορισµός της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Σύµφωνα µε την Κάρλι Φιορίνα (2003) για πολλά χρόνια οι στόχοι για ανάπτυξη της 

τοπικής κοινωνίας ήταν πράξεις φιλανθρωπίας οι οποίες θεωρούνταν κάτι ανεξάρτητο από τους 

επιχειρησιακούς στόχους και όχι κάτι βασικό για την επίτευξή τους. Η προσωπική επιτυχία και 

οι καλές πράξεις εκλαµβάνονταν ως διαφορετική και ανεξάρτητη έννοια. Σήµερα όµως πολλοί 

από τους οργανισµούς που εκπροσωπούνται εδώ σήµερα µαθαίνουν ότι η καινοτοµία και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µπορούν να προκύψουν µέσα από το συνδυασµό κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και στρατηγική. Με αυτόν 

τον τρόπο µπορούν να αναπτυχθούν νέες ιδέες και αγορές µε καλύτερα καταρτισµένα στελέχη.  

Παρά την στροφή προς την κοινωνική ευθύνη, πρέπει να αναφερθεί ότι ακόµη δεν υπάρχει 

ένας βασικός ορισµός καθώς η κάθε επιχείρηση δίνει ένα δικό του ορισµό πάνω στον όρο. 

(Michael Hopkins 2007) Παρ’ ‘ όλα αυτά ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ορίζεται 

συνήθως η αφοσίωση στην βελτίωση της ευηµερίας της τοπικής κοινωνίας µέσα από επιλεκτικές 

επιχειρηµατικές πρακτικές και τη συνδροµή πόρων. (Nancy Lee 2009) 

Ο όρος «επιλεκτικές» στον προηγούµενο ορισµό είναι βασικός, καθώς οι πράξεις αυτές δεν 

επιβάλλονται από τη νοµοθεσία ή οι ηθικοί κανόνες. Είναι µια υποχρέωση που η επιχείρηση 

αναλαµβάνει εθελοντικά. Μέσα από τις πράξεις της η εταιρία θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι 

κοινωνικά υπεύθυνη  µέσα από την υιοθέτηση νέων εταιρικών πρακτικών και µε προσφορές, 

χρηµατικές ή µη.  
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Ανάλογα µε την οπτική του εκάστοτε οργανισµού, η Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνη µπορεί 

να πάρει τρεις διαφορετικές µορφές και ερµηνείες για την εταιρία. Αυτές είναι: 

• Η Σκεπτικιστική Ερµηνεία 

• Η Ουτοπική Ερµηνεία 

• Η Ρεαλιστική Ερµηνεία 

Η σκεπτικιστική ερµηνεία υιοθετεί µία επιφυλακτική στάση και αντιµετωπίζει κριτικά το 

CSR. Με βάση αυτήν, ο πιο σηµαντικός στόχος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να 

παρέχει όσο το δυνατό περισσότερα κέρδη στους µετόχους της επιχείρησης, και µέσω της 

επίτευξης αυτού του στόχου να εξυπηρετεί ένα κοµµάτι της κοινωνίας. 

Η ουτοπική αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι οι επιχειρήσεις έχουν την ηθική υποχρέωση 

απέναντι σε όλους τους εµπλεκόµενους µε την επιχείρηση, και όχι µόνο στους µετόχους της, να 

τους ωφελούν µε όποιον τρόπο µπορούν. 

Τέλος η ρεαλιστική ερµηνεία, η οποία συγκεντρώνει και τη µεγαλύτερη αποδοχή στον 

επιστηµονικό και επιχειρηµατικό χώρο θεωρεί την ΕΚΕ τη διαχείριση του αντίκτυπου της 

λειτουργίας µίας επιχείρησης τόσο στους άµεσους όσο και στους έµµεσους εµπλεκόµενους µε 

αυτήν. Άρα η ΕΚΕ δεν περιλαµβάνει µόνο τα κεφάλαια που διατίθενται από τις επιχειρήσεις για 

την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνει τη δική της 

διακυβέρνηση, την εκπλήρωση της αποστολής της, την εφαρµογή των αξιών της, τη συνεργασία 

της µε κάθε είδους εµπλεκόµενο, τη µέτρηση των αποτελεσµάτων και την κοινοποίησή τους. 

 

 

1.2 Η Ιστορική Αναδροµή στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί προϊόν του 20ου αιώνα, αλλά κυρίως της δεκαετίας 

του 1950 (Carroll, 2008), οπότε και άρχισε η επιστηµονική ανάλυσή της.  Μέχρι την δεκαετία 
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του 1950 η βιοµηχανική επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα µπορεί να θεωρηθεί το σηµείο 

εκκίνησης για την ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών από τη µεριά των επιχειρήσεων. 

Από τα µέσα του 18ου αιώνα οι επιχειρήσεις έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στους 

υπαλλήλους και για το πώς θα τους καταστήσουν πιο παραγωγικούς. Ωστόσο, αυτό συνήθως 

γινόταν για λόγους επιχειρηµατικούς και οικονοµικής αποδοτικότητας παρά για λόγους 

κοινωνικής ευαισθησίας. Η εµφάνιση την περίοδο εκείνη ενός πρώιµου κοινωνικού κράτους 

συνηγορεί υπέρ και των δύο, στο βαθµό που τα κοινωνικά ζητήµατα της εποχής είχαν άµεση 

συνάφεια µε την επιβίωση του οικονοµικού συστήµατος. 

Παράλληλα, η φιλανθρωπία ήταν ιδιαίτερα έντονη και τα παραδείγµατα των Vanderbilt και 

Rockfeller µαρτυρούν τη µέριµνα της προνοµιούχας τάξης για την οικονοµική επιβίωση των 

ασθενέστερων στρωµάτων του πληθυσµού. Έτσι από το 1930 και µετά οι επιχειρήσεις άρχισαν 

να θεωρούνται θεσµοί, οι οποίοι έπρεπε να ανταποκριθούν σε συγκεκριµένες κοινωνικές 

υποχρεώσεις. 

Ενώ η φιλανθρωπία κυριαρχούσε στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς των επιχειρήσεων 

και περιλάµβανε κυρίως δωρεές από ελεηµοσύνη, από το 1950 και µετά έγινε αντιληπτή η 

συνολική ευθύνη που έχουν οι επιχειρήσεις και η ανάγκη για ανάµειξή τους σε ζητήµατα της 

κοινότητας (Murphy, 1978). Η δηµοσίευση του βιβλίου του Bowen "Social Responsibilities of 

the Businessman" (1953) οριοθετεί χρονικά την έναρξη της περιόδου κατά την οποία διαφάνηκε 

η κυριαρχία του επιχειρηµατικού τοµέα στην κοινωνική ζωή, και που γίνεται η µετάβαση από 

τον όρο κοινωνική ευθύνη στον όρο εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μέχρι τη δεκαετία όµως αυτή 

οι εκδηλώσεις κοινωνικής ευθύνης, γίνονταν ακόµη περιστασιακά και κυρίως ως απάντηση σε 

αιτήµατα κοινωφελών οργανισµών. 

Στη δεκαετία του 1960 σηµειώθηκε µια µνηµειώδης αύξηση των προσπαθειών για 

επισηµοποίηση της ΕΚΕ και για ακριβή καθορισµό του της σηµασίας και του περιεχοµένου της. 

Η κύρια, παρόλα αυτά, έκφανση της ΕΚΕ συνέχιζε να είναι η φιλανθρωπία. Μάλιστα, η 

περίοδος αυτή, σύµφωνα µε τη Muirhead ήταν η περίοδος της αύξησης και επέκτασης των 

επιχειρηµατικών παροχών. Οι δωρεές συνεχίστηκαν προς κοινωνικές οµάδες που ήδη τις 

λάµβαναν, ενώ επεκτάθηκαν για να καλύψουν υπηρεσίες υγείας, τον πολιτισµό και τις τέχνες, 

καθώς και ζητήµατα της κοινότητας. 
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 Από το 1970 και µετά η ΕΚΕ ορίσθηκε µε τρόπο τέτοιο ώστε να σχετιστεί σήµερα µε τη 

θεωρία των stakeholder, καθώς αναφέρεται σε µια ποικιλία συµφερόντων, και µάλιστα 

κατονοµάζοντας αρκετές από αυτές. Παράλληλα, επισηµάνθηκε ότι: «η επιχείρηση είναι και 

πρέπει να παραµείνει ως ένας πρωταρχικά οικονοµικός θεσµός, αλλά έχει την υποχρέωση να 

βοηθήσει την κοινωνία να επιτύχει τους βασικούς της στόχους, άρα έχει κοινωνικές 

υποχρεώσεις. Όσο µεγαλύτερη γίνεται µια εταιρεία, τόσο αυξάνουν και οι υποχρεώσεις της» 

Την ίδια εποχή διεξάγονται και οι πρώτες έρευνες σχετικά µε την ΕΚΕ. Μία από αυτές έγινε 

από τους Bowman και Haire, οι οποίοι µελέτησαν κάποιες επιχειρήσεις και προσπάθησαν να 

αναδείξουν τα θέµατα που υπόκεινται στο πλαίσιο της ΕΚΕ, σε αντιδιαστολή προς εκείνα που 

είναι αµιγώς επιχειρηµατικά. Την επόµενη χρονιά διεξήχθη µια έρευνα µε αντικείµενο την 

άποψη των στελεχών επιχειρήσεων πάνω στην ΕΚΕ, βάσει των αξόνων δράσης που µέχρι τότε 

θεωρούνταν ότι ανήκουν στο πεδίο κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Αυτοί οι άξονες 

δράσης έγινε µια προσπάθεια να καταγραφούν µε µία έρευνα των αρχών της δεκαετίας, η οποία 

ως θέµατα που ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης µιας επιχείρησης κατέγραψε τα δικαιώµατα των 

µειονοτήτων, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις τέχνες, την αστική ανάπλαση και τα 

ανθρώπινα. Σε γενικές γραµµές, η δεκαετία του 1970 ήταν περισσότερο περίοδος επιστηµονικής 

ανάλυσης της ΕΚΕ, παρά επιχειρηµατικών δράσεων στον τοµέα αυτό. 

Το 1980 διακρίνεται η ανάλυση των Tuzzolino και Armandi, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην 

ανάγκη της ύπαρξης ενός αναλυτικού πλαισίου που να βοηθάει τη λειτουργικότητα της ΕΚΕ . 

∆ιακρίνεται, επιπρόσθετα, η ανάλυση των Wartick και Cochran, οι οποίοι τοποθέτησαν εκ νέου 

τις διαστάσεις της ΕΚΕ σε ένα νέο πλαίσιο, όπου έκαναν λόγω για αρχές, διαδικασίες και 

πολιτικές. Παράλληλα, το 1984 αναπτύχθηκε από τον Freeman η θεωρία των stakeholder. 

    Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια, κατά τα οποία το ενδιαφέρον περιστρεφόταν 

γύρω από τον καθορισµό της έννοιας της ΕΚΕ, το ενδιαφέρον τώρα εστιάστηκε στην εµπειρική 

ανάλυσή της και στη διερεύνηση των δυνητικών οφελών για τις εµπλεκόµενες σε αντίστοιχες 

δραστηριότητες επιχειρήσεις. Η σηµαντικότερη συµβολή στον τοµέα αυτό ήταν το έργο του 

T.Jones (1980), ο οποίος έδωσε έµφαση και µελέτησε την ΕΚΕ ως διαδικασία. 

    Όσον αφορά στα ζητήµατα που οι επιχειρήσεις θεωρούσαν κοµµάτι της κοινωνικής 

ατζέντας τους την περίοδο αυτή, σχετικά στοιχεία παρέχονται από τον Frederick. Συγκεκριµένα, 
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οι επιχειρηµατικές ανησυχίες και πρακτικές περιστρέφονταν γύρω από περιβαλλοντικά 

ζητήµατα, τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας, τις καταχρηστικές ενέργειες απέναντι στους 

καταναλωτές, την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών, την ποιότητα της εργασιακής ζωής, 

την υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και τις καταχρηστικές πρακτικές των πολυεθνικών 

εταιρειών. 

Ενώ η ΕΚΕ είχε πλέον εδραιωθεί ως πρακτική στον επιχειρηµατικό κόσµο µέχρι τη δεκαετία 

του 1990, η θεωρητική ανάλυση επεκτάθηκε και περιέλαβε τα νέα θεωρητικά µοντέλα της 

εταιρικής κοινωνικής επίδοσης (Corporate Social Performance - CSP) και της θεωρίας της 

ηθικής των επιχειρήσεων (business ethics). Επίσης συνδέθηκαν µε την ΕΚΕ νέες έννοιες, όπως η 

βιωσιµότητα (sustainability) και η εταιρική πολιτειότητα (corporate citizenship). Επιπλέον 

µέρος της έρευνας συγκεντρώθηκε στη σχέση µεταξύ εταιρικής κοινωνικής επίδοσης και 

οικονοµικής επίδοσης . 

Καθώς η δεκαετία αυτή συνδέθηκε µε την παγκοσµιοποίηση των αγορών, οι εταιρικές 

παροχές προς την κοινωνία αυξήθηκαν. Περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες έκαναν την 

εµφάνισή τους, ενώ έγινε κοινός τόπος η ύπαρξη στελεχών µε αρµοδιότητα τις εταιρικές δωρεές, 

την κοινωνική ευθύνη και τη διαχείριση των δηµόσιων και κοινοτικών ζητηµάτων. Ακόµη το 

1992 δηµιουργήθηκε η µη κερδοσκοπική οργάνωση "Business for Social Responsibility". 

Σκοπός της ήταν να εκπροσωπεί τα στελέχη των επιχειρήσεων µε αρµοδιότητες σχετικές µε την 

ΕΚΕ. Σύµφωνα µε την οργάνωση αυτή, η ΕΚΕ θεωρείται ένα πλαίσιο πολιτικών, πρακτικών και 

προγραµµάτων, που ενσωµατώνονται στη λειτουργία της επιχείρησης. 

Στις δεκαετίες 80 και 90 µελέτη για την γνωστοποίηση πληροφοριών επιχειρηµατικής 

κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα (Θ. Καραγιώργος 1996), παρουσίασε τις περιοχές στις οποίες 

αναφέρονταν οι κοινωνικές εκθέσεις των επιχειρήσεων. Οι περιοχές αυτές ήταν η 

περιβαλλοντολογική ποιότητα, η γενική πολιτική προσωπικού, το εργατικό κόστος, η 

εκπαίδευση και η ανάπτυξη, το στεγαστικό, υγειονοµικές υπηρεσίες υπαλλήλων- 

συνταξιοδότησης και τις συνθήκες εργασίας. Πολλές από τις επιχειρήσεις που εξετάσθηκαν στην 

µελέτη αυτή έδωσαν κυρίως µια λεκτική έκθεση µε µερικά διαγράµµατα, χρηµατοοικονοµικά 

και µη χρηµατοοικονοµικά.  
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Από το 2000 και µετά οι εµπειρικές έρευνες και ζητήµατα, όπως η θεωρία των stakeholder, 

η ηθική των επιχειρήσεων, η βιωσιµότητα και η εταιρική πολιτειότητα, η σχέση της ΕΚΕ µε την 

εταιρική κοινωνική επίδοση και άλλες σχετικές µεταβλητές είχαν µεγαλύτερη σηµασία. Ακόµη. 

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το ενδιαφέρον στράφηκε στις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Μάλιστα, δηµοσιεύθηκε και σχετικός κατάλογος βέλτιστων πρακτικών, 

απευθυνόµενος στις επιχειρήσεις, από τους Kotler και Lee το 2005. 

    Η συνεχώς αυξανόµενη σηµασία της ΕΚΕ διεθνώς διαφαίνεται, λοιπόν, τόσο από τις 

σχετικές έρευνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, όσο και από την αύξηση του αριθµού των 

εταιρειών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραµµάτων. Η ΕΚΕ έχει 

εξελιχθεί από το στάδιο της φιλανθρωπίας µέσα από την ανάπτυξη συνεκτικών προγραµµάτων 

κοινωνικής προσφοράς. Ύστερα από την καταγραφή της ιστορικής εξέλιξης του φαινόµενου, 

µπορεί πλέον να αναλυθεί το περιεχόµενο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ο τρόπος που 

αυτή γίνεται αντιληπτή σήµερα. 

 

1.3 Το θεωρητικό Υπόβαθρο της ΕΚΕ  

 

Όπως αναφέρθηκε η ΕΚΕ παραµένει ως σήµερα µία ασαφής έννοια. Ο Votaw (1975)  την 

χαρακτήρισε ως λαµπρό φαινόµενο ακριβώς γιατί για τον καθένα σήµαινε κάτι διαφορετικό. 

Σύµφωνα µε τον Milton Friedman (1970) θεωρούσε την ΕΚΕ ως ένα µέσω δηµιουργίας κερδών. 

Γενικά όµως είναι αποδεκτό ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µη οικονοµικές συνέπειες της 

παραγωγής.  

Μέσα από τη δυσκολία προσδιορισµού της ΕΚΕ, ο Carroll (1991) δηµιούργησε ένα 

υπόδειγµα διαχωρίζοντας τις διαφορετικές κοινωνικές υποχρεώσεις σε τέσσερα µέρη. Έτσι 

δηµιουργήθηκε η Οικονοµική Ευθύνη που είχε να κάνει µε το κέρδος, η Νοµική Ευθύνη η οποία 

φροντίζει για τη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τη νοµοθεσία, η Ηθική Ευθύνη ή υποχρέωση 

να δρα µε βάσει τους άγραφους νόµους της κοινωνίας και τέλος η Φιλανθρωπική Ευθύνη να 

προωθεί την κοινωνική ευηµερία µέσα από τις δραστηριότητές της.  
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Κατά τους Garriga και Mele (2004), οι αναφερόµενες στην ΕΚΕ θεωρίες µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε τέσσερις οµάδες, ανάλογα µε το αν εστιάζουν στην οικονοµία, στην πολιτική, 

στην κοινωνία και στην ηθική. 

 

 

∆ιάγραµµα 1.1 - Οι τέσσερεις Ευθύνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Carroll, 1991) 

Σύµφωνα άρα µε την κάθε οµάδα ισχύει και ένα διαφορετικό κάθε φορά αποτέλεσµα, µέσα 

από διαφορετικές πρακτικές εφαρµογής. Έτσι στην οικονοµική θεωρία ο στόχος των 

επιχειρήσεων είναι η δηµιουργία κέρδους µε την ΕΚΕ να εκλαµβάνεται ως ένα µέσο που µπορεί 

να λειτουργήσει προς το σκοπό αυτό. Η δεύτερη οµάδα των πολιτικών θεωριών διαθέτει 

προσεγγίσεις που δίνουν έµφαση στη σχέση επιχείρησης και κοινωνίας και το ρόλο της στα 

πολιτικά δρώµενα δεδοµένης της δύναµης της εταιρίας εντός του κοινωνικού συστήµατος. Η 

τρίτη οµάδα των θεωριών ολοκλήρωσης (integrative theories) θεωρεί ότι η επιχείρηση εξαρτάται 

από την κοινωνία για τη συνέχεια, την ανάπτυξη,   και για   την ύπαρξή της. Άρα, οφείλει να 

ακολουθεί τις κοινωνικές απαιτήσεις. Η τέταρτη οµάδα των ηθικών θεωριών αντιλαµβάνεται τη 

σχέση µεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας ως σχέση µε βαθιά ριζωµένες ηθικές αξίες. Άρα οι 

εταιρικές κοινωνικές υποχρεώσεις αποτελούν ένα πρωτίστως ηθικό καθήκον. 

    Κάθε µία από τις παραπάνω οµάδες περιλαµβάνει έναν αριθµό επιµέρους θεωρητικών 

προσεγγίσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται µεταξύ τους, ανάλογα µε την έµφασή τους σε 

διαφορετικά ζητήµατα της ΕΚΕ. Έτσι, το περιεχόµενο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε 

διαφορετικές οπτικές, ενώ παράλληλα ερµηνεύονται και διάφορες άλλες έννοιες.  
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 Πίνακας 1.1- Θεωρίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Οικονοµικές 

Θεωρίες 
Shareholder Value 

Friedman (1970) Jensen 

(2000) 

 

Strategies for achieving 

competitive advantages 

Porter & Kramer (2002)  

Hart (1995) Lizt (1996) 

Prahalad & Hammond 

(2002) 

Hart & Christensen (2002) 

Prahalad (2003) 

 

Cause- related marketing 

Varadarajan & Menon 

(1998) 

Murray & Montanari (1986)  

 Corporate constitutionalism Davis (1960, 1967) 

Πολιτικές 

Θεωρίες 

Corporate citizenship Wood & Lodgson (2002) 

Andriof & McIntosh (2001) 

Matten & Crane (in press) 

 

Issues management 

Sethi (1975) Ackerman 

(1973) Jones (1980) Vogel, 

(1986), Wartick & Mahon 

(1994) 

Θεωρίες 

Ολοκλήρωσης 

The principle of public 

responsibility 

Preston & Post (1975, 

1981) 

Stakeholder management 

Mitchell et al. (1997) Agle 

& Mitchell (1999) Rowley 

(1997) 

 Corporate social Carroll (1979) 
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performance - CSP Wartick & Cochran (1985) 

Wood (1991) 

Swanson (1995) 

 Normative stakeholder 

theory 

Freeman (1984, 1994), 

Evan &Freeman (1988) 

Donaldson and Preston(1995), 

Freeman and Phillips 

(2002) 

Phillips et al. (2003) 

Θεωρίες Ηθικής Universal rights The Global Sullivan 

Principles (1999) 

UN Global Compact 

(1999) 

 

Sustainable development 

World Commission on 

Environment and Development 

(Brutland Report) (1987) 

Gladwin and Kennelly (1995) 

 
The common good approach 

Alford & Naughton (2002) 

Mele (2002) Kaku (1997) 

(Garriga, Mele, 2004) 

 

Γενικά η οικονοµική ανάπτυξη των δεκαετιών του 1950 και του 1960 επέτρεψε στην 

Ευρώπη να επιτύχει σηµαντική πρόοδο σε πολλούς κοινωνικούς τοµείς. Η δυσµενείς εξέλιξη της 

παγκόσµιας και της ευρωπαϊκής οικονοµίας, καθώς και η αύξηση της ανεργίας µετά τις 

πετρελαϊκής κρίσεις της δεκαετίας του 1970 δηµιούργησαν στην συνέχεια ένα κλίµα 

απαισιοδοξίας. 

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, όπως καθορίζεται στο 

άρθρο 2 της συνθήκης της Ρώµης, είναι η αυξανόµενη άνοδος του βιοτικού επιπέδου. Ακόµη, µε 

το άρθρο 117 της συνθήκης, τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν την ανάγκη να προάγουν τη βελτίωση 

των συνθηκών ζωής και εργασίας ώστε να επιτευχθεί ισότητα µέσα στην πρόοδο. 

Στο ευρύτερο πεδίο το σύγχρονο κράτος, ιδίως µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, γίνεται 
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«κράτος ευηµερίας». Η Κοινωνική πολιτική φτάνει µέχρι τον τελευταίο πολίτη, ενώ η ανάπτυξη, 

η παιδεία, η υγεία, ακόµη η καταπολέµηση του πληθωρισµού ή το ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς για τις αδύνατες επιχειρήσεις αποτελούν στόχους του σύγχρονου κράτους. 

Παράλληλα, δίπλα στην επιχείρηση και το εθνικό κράτος, δρουν και υπερεθνικοί οργανισµοί 

(ΕΟΚ, ΟΗΕ, Ουνέσκο) µε πολλούς στόχους Κοινωνικής Ευθύνης.  

Όσον αφορά ιδίως στην ιδιωτική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 η 

προβληµατική πλέον διευρύνεται. Επισηµαίνονται οι κοινωνικές υποχρεώσεις µιας σύγχρονης 

επιχείρησης, ενώ στη δεκαετία του 1960 αναπτύσσεται η φιλοσοφία ότι η επιχείρηση υπάρχει 

για να υπηρετεί την κοινωνία και πρέπει να είναι υπεύθυνη για τις πράξεις της. Το ευρύτερο 

κοινό αρχίζει να δείχνει διαρκώς µεγαλύτερο ενδιαφέρον όχι µόνο για τη στενή «κοινωνική» 

µεταχείριση των εργατών, αλλά και για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων ως προς το 

περιβάλλον. Έτσι, τα περιβαντολλογικά ζητήµατα εµφανίζονται, καθώς η κοινωνία ανησυχεί για 

την εντατική εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και των πηγών ενέργειας.  

Η εκπλήρωση της Κοινωνικής Ευθύνης τόσο της πολιτείας όσο και των επιχειρήσεων 

βασίζεται στην ύπαρξη κατάλληλης Κοινωνικής Πολιτικής. Στο διάγραµµα 1.2 παρουσιάζονται 

οι τοµείς Κοινωνικής Πολιτικής της πολιτείας και των επιχειρήσεων.  

 

 

∆ιάγραµµα 1.2 Γενικό Σχήµα Κοινωνικής Πολιτικής 

(Καραγιώργος Θ. 1996) 

   Κοινωνική Πολιτική 

       Δημόσια Κοινωνική     

Πολιτική 

Ιδιωτική 

Κοινωνική Πολιτική 

     Δημοσίου Ιδιωτικού 

Τομέα 

Λοιπού 

Κοινωνικού Συνόλου 

Ευρύτερη 

Κοινωνική Πολιτική 

  Επιχειρηματική Ευρύτερη Ιδιωτική 

Κοινωνική Πολιτική  

Εργοστασιακή  

Εξω- εργοστασιακή 

Αφανής 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

27  

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα αυτόν η ∆ηµόσια Κοινωνική Πολιτική του ∆ηµόσιου τοµέα 

περιλαµβάνει ρυθµίσεις κοινωνικού περιεχοµένου στις οποίες προβαίνει το κράτος υπέρ των 

εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Στην περίπτωση αυτή έχουµε τη ∆ηµόσια 

Κοινωνική Πολιτική «∆ηµοσίου Τοµέα» όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 1.2. Στις ίδιες ή 

παρόµοιες ρυθµίσεις προβαίνει το κράτος και υπέρ των εργαζοµένων στον «Ιδιωτικό τοµέα», για 

αυτό πολλές φορές γίνεται λόγος για εργατική πολιτική χωρίς άλλους προσδιορισµούς. Οι 

παραπάνω δύο µορφές αναφέρονται στα «κοινωνικά δικαιώµατα» των εργαζοµένων τα οποία 

κατακτήθηκαν µε αγώνες στα τελευταία διακόσια χρόνια, δηλαδή από τη βιοµηχανική 

επανάσταση και µετά. Η ∆ηµόσια Κοινωνική Πολιτική «Λοιπού Κοινωνικού Συνόλου» 

αναφέρεται συνήθως σε ρυθµίσεις γενικού κοινωνικού περιεχοµένου, όπως είναι τα µέτρα υπέρ 

των προσφύγων, καθώς και υπέρ των ατόµων µε διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 

Η τέταρτη µορφή, η οποία αναφέρεται στην «Ευρύτερη Κοινωνική Πολιτική», αφορά τους 

στόχους και τις ευθύνες ενός σύγχρονου κράτους σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη, τη 

σταθερότητα των τιµών, την παιδεία, την καταπολέµηση της ανεργίας, τη δηµόσια υγεία και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Η Ιδιωτική Κοινωνική Πολιτική διακρίνεται σε επιχειρηµατική και εξω- επιχειρηµατική 

Κοινωνική Πολιτική. Από αυτές η πρώτη υποδιαιρείται σε Εργοστασιακή, Εξω-εργοστασιακή 

και Αφανή. Η «Εργοστασιακή Κοινωνική Πολιτική», είναι το σύνολο των ρυθµίσεων που 

γίνονται από µια ιδιωτική επιχείρηση υπέρ των εργαζοµένων της. Οι επιχειρηµατίες παίρνουν 

πολλές φορές κοινωνικά µέτρα, υπέρ των εργαζοµένων τους, για λόγους κοινωνικούς, 

ψυχολογικούς και οικονοµικούς. Τα µέτρα αυτά αφορούν παροχές όπως, επιµόρφωση του 

προσωπικού, εκδροµές, εργατικές κατοικίες, πρόσθετη υγειονοµική ασφάλιση και παιδικοί 

σταθµοί. Η «Έξω-εργοστασιακή Κοινωνική Πολιτική» αποτελεί ένα σύνολο ρυθµίσεων που 

λαµβάνει µια ιδιωτική επιχείρηση για τον «έξω κόσµο». Τέτοιες παροχές είναι κινήσεις όπως 

δωρεές σε δήµους ή Κοινότητες και διάφορα κοινοφελή έργα. Η «Αφανής Κοινωνική Πολιτική» 

συνιστάται στα µέτρα που λαµβάνονται ή στις ενέργειες που γίνονται από µια ιδιωτική 

επιχείρηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Αυτά είναι µέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος, η προτίµηση προς ειδικές οµάδες εργαζοµένων, όπως προσφύγων, η βοήθεια σε 

παραµεθόριες περιοχές ή ενέργειες σχετιζόµενες µε εθνικά θέµατα ή ανταπόκριση σε εθνικούς 

στόχους. Η «Έξω- επιχειρησιακή Κοινωνική Πολιτική» αποτελείται από ένα σύνολο ρυθµίσεων 

κοινωνικού περιεχοµένου, στις οποίες προβαίνουν όχι µόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και άλλα 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

28  

 

πρόσωπα, όπως ιδιωτικοί οργανισµοί, σωµατεία, σύλλογοι, ιδρύµατα και άλλοι ή ακόµη και 

µεµονωµένοι ιδιώτες.  

1.3.1 Η Θεωρία της Μεγιστοποίησης της Μετοχικής Αξίας(Shareholder 

value Maximization Theory) 

 

Σύµφωνα µε τους Garriga και Mele, (2004), η προσέγγιση αυτή ανήκει στις θεωρίες που 

βλέπουν την ΕΚΕ ως στρατηγικό εργαλείο για την αύξηση του κέρδους, όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, τη µοναδική κοινωνική υποχρέωση της επιχείρησης. Ο M.Friedman (1972), 

υποστήριζε ότι η µόνη υποχρέωση της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία είναι η 

µεγιστοποίηση των κερδών των µετόχων, εντός του νοµικού πλαισίου και των χρηστών ηθών 

(ethical custom) της χώρας. Έτσι, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη επιδιώκεται να δοθεί στις 

επιχειρήσεις παραβιάζει τις παραδεδεγµένες αρχές της ελεύθερης οικονοµίας. Σήµερα, γίνεται 

γενικά αποδεκτό πως η γενική επιταγή της µεγιστοποίησης της µετοχικής αξίας δεν είναι 

ασυµβίβαστη µε το να λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα των ενδιαφερόµενων µερών 

(stakeholders). Παρόλα αυτά, πάντα σύµφωνα µε τους Garriga & Mele (2004), η µετοχική αξία 

αποτελεί το κριτήριο και το σηµείο αναφοράς σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης και ανάληψης 

µιας πρωτοβουλίας στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς. Σε τελική ανάλυση, σύµφωνα µε τη 

θεωρία αυτή, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για ανάπτυξη από τον επιχείρηση δράσεων 

κοινωνικής προσφοράς. 
 
 
 
 

1.3.2 Marketing Σχετιζόµενο µε το Σκοπό (cause-related marketing) 
 

   Κατά τον Fan (2005) Η θεωρία αυτή ονοµάζεται και το τρίτο κύµα branding και 

στηρίζεται στην ιδέα ότι η ευθυγράµµιση κάποιας εταιρείας µε έναν σκοπό, τον οποίο οι 

καταναλωτές στηρίζουν, µπορεί να δηµιουργήσει µια στενή σχέση µεταξύ εταιρείας και 

καταναλωτών. Ο στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει τα κέρδη της µέσω της πρόσδοσης στο 

προϊόν της ηθικής διάστασης και µέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος και της απόκτησης 
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ευνοϊκής φήµης (Garriga & Mele, 2004). Σύµφωνα µε τους McWilliams και Siegel (2001), η 

υποστήριξη κοινωνικών σκοπών δηµιουργεί τη φήµη ότι η εταιρεία είναι αξιόπιστη και τίµια. Οι 

καταναλωτές συµπεραίνουν ότι τα προϊόντα µιας αξιόπιστης και τίµιας εταιρείας είναι υψηλής 

ποιότητας. Εποµένως, αυτή η µορφή marketing οδηγεί στην επίτευξη κοινωνικών στόχων 

έµµεσα, άρα οδηγεί σε µια κατάσταση που τόσο η εταιρεία όσο και η κοινωνία κερδίζουν. Ως 

µέθοδος κοινωνικής προσφοράς, η συγκεκριµένη χαρακτηρίζεται από τη µονόδροµη και από 

πάνω προς τα κάτω επιλογή ενός κοινωνικού στόχου καθώς και από την ανάλογη απόφαση της 

διαδικασίας που θα ακολουθηθεί προκειµένου   για   την   υλοποίησή   του. 

 

 

 

1.3.3 Η Υπηκοότητα της Επιχείρησης (Corporate Citizenship) 
 

    Η υπηκοότητα της επιχείρησης ανήκει στις πολιτικές θεωρίες, και δίνει έµφαση στην 

αλληλεπίδραση µεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, καθώς και στην ευθύνη των πρώτων, πάνω 

σε θέµατα απορρύθµισης και παγκοσµιοποίησης. Αυτό καθώς λόγω της µεγάλης δύναµης που 

έχουν αποκτήσει µετά από την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Ο όρος υπηκοότητα που 

χρησιµοποιείται προέρχεται από την πολιτική επιστήµη και αναφέρεται στις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα, στο πλαίσιο της πολιτικής κοινότητας, που έχει µία επιχείρηση ως µέλος της 

κοινωνίας και άρα αντιµετωπίζεται ως ένας πολίτης. Η αρχική ερµηνεία του όρου σχετιζόταν µε 

ανάµειξη των επιχειρήσεων σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και µε δωρεές στην κοινότητα 

όπου λειτουργούσαν. Για τον Carroll το να είναι µια επιχείρηση καλός εταιρικός πολίτης 

σηµαίνει να εµπλέκεται σε ενέργειες ή προγράµµατα που προάγουν την ανθρώπινη ευηµερία ή 

αύλα κέρδη. 

    Σύµφωνα µε τους Matten, Crane και Chapple (2003), η εταιρική υπηκοότητα έχει τρεις 

διαφορετικές έννοιες. 

• Η περιορισµένη έννοια, σύµφωνα µε την οποία η εταιρική υπηκοότητα 

εκφράζεται µέσα από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, την κοινωνική επένδυση ή ορισµένες 

εταιρικές υποχρεώσεις απέναντι στην τοπική κοινότητα. 
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• Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

• Η ευρεία έννοια, στην οποία ανήκει η αδυναµία των κυβερνήσεων να 

προστατεύσουν φορές τον πολίτη και στη σταδιακή αντικατάστασή του ρόλου αυτού από 

εταιρίες. Πιο συγκεκριµένα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στον 

τοµέα της ανάληψης πρωτοβουλιών υπέρ της τοπικής κοινότητας. 
 

 
 

1.3.4 Εταιρική Κοινωνική Επίδοση Corporate Social Performance – CSP 
 

    Η Εταιρική Κοινωνική Επίδοση (Corporate Social Performance – CSP)  Είναι ένα 

µοντέλο που περιλαµβάνει έναν βασικό ορισµό κοινωνικής ευθύνης, έναν κατάλογο θεµάτων τα 

οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο κοινωνικής ευθύνης και µια εξειδίκευση της 

φιλοσοφίας για απάντηση σε κοινωνικά ζητήµατα. Το µοντέλο αυτό το δηµιούργησε ο Carroll 

και αναπτύχθηκε αργότερα από το Wood το 1991. Ο τελευταίος αναφέρει ότι η εταιρική 

κοινωνική επίδοση περιλαµβάνει αρχικά κάποιες αρχές σε θεσµικό, οργανωτικό και ατοµικό 

επίπεδο. Παράλληλα εισάγονται οι διαδικασίες ανταπόκρισης στις κοινωνικές αξιώσεις  όπως το 

stakeholder management ή το περιβαλλοντικό management) και τέλος η επίδραση που έχουν 

αυτές οι κινήσεις στην κοινωνία. (social impacts, social programs, social policies). Η CSP 

σηµαίνει τη µεταβολή της εταιρικής συµπεριφοράς, έτσι ώστε να προξενεί λιγότερο κακό και 

περισσότερα ευνοϊκά αποτελέσµατα στην κοινωνία και τους ανθρώπους, ενώ η ΕΚΕ και η σχέση 

της µε την CSP είναι αλληλένδετη και ιδιαίτερα σηµαντική. 

 

 

1.3.5 Η Θεωρία των Ενδιαφερόµενων Μερών (Stakeholder Theory) 

 

    Μία από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις της ΕΚΕ είναι η θεωρία των ενδιαφερόµενων 

µερών. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η επιχείρηση οφείλει να λαµβάνονται υπόψη της τις οµάδες 

που έχουν συµφέρον, επηρεάζονται ή επιδρούν στην εταιρεία. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορεί 
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να επωφελούνται ή να βλάπτονται από τις δράσεις της εταιρείας. Υπό την έννοια αυτή, οι 

εταιρείες έχουν την υποχρέωση κατά τη διαµόρφωση των πολιτικών και τη λήψη των 

αποφάσεών τους να µη λαµβάνουν υπόψη µόνο τα συµφέροντα των µετόχων τους, αλλά και 

αυτά της κοινότητας στην οποία λειτουργούν. Κατά τον Freeman (1984) οι διοίκηση σε έναν 

οργανισµό οφείλει να είναι υπόλογοι απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και όχι 

αποκλειστικά απέναντι στους µετόχους.  

Γενικά µέσα στη διαδικασία της διαχείρισης των ενδιαφερόµενων µερών, οι βασικές 

οντότητες που υφίστανται τη διαχείριση είναι οι σχέσεις των ενδιαφερόµενων µερών. Αν µια 

οντότητα δεν θεωρηθεί ενδιαφερόµενο µέρος, οι σχέσεις µε αυτή δεν είναι πιθανόν να υποστούν 

διαχείριση ή να εξασφαλίσουν έστω ένα ουσιαστικό διαχειριστικό ενδιαφέρον. Η αναγνώριση 

του φυσικού περιβάλλοντος ως ενός ή περισσότερων ενδιαφεροµένων µερών θα µπορούσε, ως 

εκ τούτου, να αναβαθµιστεί σε επίπεδο που να µπορεί να δοθεί διαχειριστική προσοχή. Όσο 

περισσότερα εξειδικευµένα αντιµετωπίζει κάποιος τα ενδιαφερόµενα µέρη µιας οργάνωσης, 

τόσο καλύτερα µπορεί να διαχειρισθεί τις σχέσεις τους.  

Έχουν γίνει προσπάθειες να διευρυνθεί η έννοια του ενδιαφερόµενου µέρους προκειµένου 

να συµπεριλαµβάνεται σε αυτή και η µη ανθρώπινη διάσταση της φύσης.  Ο λόγος που δεν έχει 

εισαχθεί ακόµη η φύση είναι το γεγονός διότι η έννοια του ενδιαφερόµενου µέρους συζητείτο 

σχεδόν αποκλειστικά µε παραδοσιακούς πολιτικοοικονοµικούς όρους και εφόσον οι άνθρωποι 

θα µπορούσαν να κατέχουν και να εξασκούν πολιτικοοικονοµική ισχύ και να εφαρµόζουν την 

νοµιµότητα, µόνο άνθρωποι πρέπει να θεωρούνται ενδιαφερόµενα µέρη, είτε ως άτοµα είτε ως 

οµάδες ατόµων. Μη ανθρώπινες οντότητες δεν έχουν αποκτήσει πολιτικοοικονοµική φωνή και 

εποµένως, δεν είναι ικανές να αναγνωρισθούν ούτε να επιβάλλουν την παρουσία τους όπου αυτή 

χρειασθεί. Ο Mark Starik (“Should Trees Have Managerial Standing?:Toward Stakeholder Status 

for Non-human Nature”, Journal of Business Ethics Vol 14, 1995), συµφωνεί µε την παραπάνω 

άποψη καθώς το φυσικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο σηµαντικό.     

Το φυσικό περιβάλλον έχει επαρκώς επιδείξει την τάση του για καταστροφή του 

ενεργητικού του κατά τη διάρκεια φυσικών δυσµενών φαινοµένων που ολοένα και περισσότερο 

γίνονται θέµα που απασχολεί σοβαρά τις ασφαλιστικές εταιρίες. Παράλληλα η εκπροσώπηση 

του φυσικού περιβάλλοντος από τα ανθρώπινα ενδιαφερόµενα µέρη είναι αναγκαία, αλλά όχι 

αποτελεσµατική για την προστασία του µη ανθρώπινου µέρους της φύσης. (Σ. Καρβουνάκης, ∆. 

Γεωργακέλλος, 2003) 
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1.3.6 Η Θεωρία της Αειφορίας   

 

    Η αρχή της αειφορίας ή βιώσιµης ανάπτυξης σηµαίνει ότι η παρούσα γενιά θα πρέπει να 

καλύπτει τις ανάγκες της, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των επόµενων γενεών να 

καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Τα τελευταία, ωστόσο, χρόνια η έννοια της βιώσιµης 

ανάπτυξης έχει διευρυνθεί και περιλαµβάνει ταυτόχρονα την οικονοµική ανάπτυξη, την 

προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη στις διαδικασίες λήψης 

απόφασης των επιχειρήσεων. Ένας από τους πιο βασικούς περιοριστικούς παράγοντες της 

βιώσιµης ανάπτυξης θεωρείται πως είναι η λειτουργία πολλών επιχειρήσεων, κυρίως 

πολυεθνικών. Η περιβαλλοντική υποβάθµιση και η αµφισβήτηση της δυνατότητας συνέχισης 

του ίδιου µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης που δε λαµβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσέγγισης αυτής. Στην πράξη, οι επιχειρήσεις 

καλούνται να συνεργαστούν µε µη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

της προστασίας του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ενέργειες 

των επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να σεβαστούν το οικουµενικό αίτηµα για άρση των 

εµποδίων που θέτουν στην βιώσιµη ανάπτυξη. 

 Συνεχίζοντας, εντός του πλαισίου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχουν µελετηθεί κι 

άλλες έννοιες, µια εκ των οποίων είναι τα business ethics. Εδώ η ΕΚΕ δεν είναι απλά το µέσο 

για τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, αντίθετα οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

χρειάζονται πράγµατι µια ηθική βάση. Με βάση την πυραµίδα του Carroll, η ηθική των 

επιχειρήσεων ανήκει στις ηθικές υποχρεώσεις ενός οργανισµού, που ωθεί την κατηγορία των 

νοµικά δεσµευτικών εταιρικών υποχρεώσεων σε διεύρυνση, ενώ παράλληλα δηµιουργεί 

αυξηµένες κοινωνικές προσδοκίες από τους επιχειρηµατίες, ώστε να κινηθούν προς µια ηθική, 

µη νοµοθετικά επιτακτική, κατεύθυνση. Η έννοια της ηθικής, πάντως, µπορεί να θεωρηθεί 

τµήµα της ΕΚΕ, στο βαθµό που το κανονιστικό της περιεχόµενο αναφέρεται στον επιθυµητό 

τρόπο λειτουργίας των οργανισµών και αποτελεί κριτήριο του κατά πόσο αυτοί σέβονται τις 

κοινωνικές προσδοκίες ή αξιώσεις. 
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Από την άλλη, έννοιες όπως citizen brand ή εταιρική φήµη (corporate reputation) 

πλαισιώνουν τη συζήτηση γύρω από το ρόλο των επιχειρήσεων και οργανισµών, αναφερόµενες 

κυρίως στο επιθυµητό αποτέλεσµα της εσωτερίκευσης κοινωνικά υπεύθυνων κανόνων 

λειτουργίας. Τέλος, υφίσταται και η έννοια του ethical branding, η οποία αναφέρεται στον 

καθορισµό της ορθής συµπεριφοράς κατά τη λήψη των αποφάσεων branding, µε αποτέλεσµα το 

brand να αξιολογείται όχι µόνο στη βάση οικονοµικών, αλλά και ηθικών κριτηρίων. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι δε θα πρέπει να βλάπτει το γενικό καλό, αντίθετα να το προάγει. 

Έτσι οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν µέρος από τους πόρους που διαθέτουν, όχι για να 

αυξήσουν το µερίδιο αγορά, που κατέχουν, αλλά για κάποιο κοινωνικό σκοπό, πρέπει να είναι 

τµήµα της κοινωνίας εντός της οποίας λειτουργούν και ότι ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών σ' αυτή. Είτε το κριτήριο για την απόφασή τους αυτή είναι ηθικό, 

είτε οικονοµικό, είτε επιλέγουν την ΕΚΕ ως σύγχρονη µορφή marketing, οι οργανισµοί 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής ευθύνης τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότερο.    

Οι διάφοροι ερευνητές προσπαθούν να αξιολογήσουν ορισµένα µοντέλα σχετικά µε τα 

στοιχεία της βιώσιµης ανάπτυξης. Βρίσκουν έτσι, ότι το τεχνοκρατικό µοντέλο υστερεί επειδή 

απωθεί πολλά κρίσιµα στοιχεία αναφερόµενα σε συστήµατα που υποστηρίζουν τη ζωή, χωρίζει 

ή σπάει τους δεσµούς που απαιτεί η βιωσιµότητα, αποτυγχάνει να αντιµετωπίσει σωστά τις 

έννοιες της δικαιοσύνης και αυξάνει τους κινδύνους και τις ανισορροπίες που απειλούν το 

µέλλον ολόκληρης της ανθρώπινης κοινότητας. Αντίθετα µέσα από την αειφορία, πέρα από τις 

ιδεολογικές αρχές και την καλή πρόθεση, πιέζεται από εσωτερικές αντιφάσεις και δεν επαρκεί 

για την πραγµατική ολοκλήρωση του πολιτισµού και της φύσεως.   

Τέλος το επιχειρηµατικό επιµελητήριο διατύπωσε για την Βιώσιµη Ανάπτυξη ότι, σε πιο 

πρακτικό επίπεδο ορισµένες αρχές που πιστεύεται ότι είναι σπουδαίο να ακολουθούνται από 

έναν επιχειρηµατικό οργανισµό προκειµένου αυτός να συµβάλει στην βιωσιµότητα. Οι αρχές 

αυτές καλύπτουν το management ή τη σχεδίαση προϊόντων και υπηρεσιών, τη διοίκηση της 

παραγωγής, τη διαχείριση των προµηθευτών και κατασκευαστών και τη µεταφορά τεχνολογίας. 

Το επιµελητήριο αυτό αναπτύχθηκε µε τη βοήθεια του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου. (Σ. 

Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

Η διακήρυξη του Επιχειρηµατικού Επιµελητηρίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη παραδίδεται 
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παρακάτω: 

Επιχειρηµατική Προτεραιότητα: Αναγνώριση της διαχείρισης του περιβάλλοντος ως µιας 

από τις υψηλότερες επιχειρηµατικές προτεραιότητες και ως καθοριστικού παράγοντα για τη 

βιώσιµη ανάπτυξη. Καθιέρωση πολιτικών, προγραµµάτων και πρακτικών για την εκτέλεση 

λειτουργιών µε περιβαλλοντικά βιώσιµο τρόπο. 

Ολοκληρωµένο Management: Ενσωµάτωση αυτών των πολιτικών, προγραµµάτων και 

πρακτικών πλήρως και σε κάθε επιχείρηση ως βασικό στοιχείο του management σε όλες τις 

λειτουργίες του.  

∆ιαδικασία Βελτίωσης: Επιµονή για τη βελτίωση των επιχειρηµατικών πολιτικών, 

προγραµµάτων και περιβαλλοντικών αποδόσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 

εξελίξεις, την επιστηµονική κατανόηση, τις καταναλωτικές ανάγκες ή τις κοινωνικές προσδοκίες 

και τις νόµιµες ρυθµίσεις και αρχές. Εφαρµογή των ίδιων περιβαλλοντικών κριτηρίων διεθνώς. 

Προεκτίµηση: Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έναρξη µιας νέας 

δραστηριότητας ή ολόκληρου έργου και πριν από την επέκταση ή και την εγκατάλειψη 

εγκαταστάσεων. 

Προϊόντα και Υπηρεσίες: Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν 

υπερβολικές επιπτώσεις και είναι ασφαλή στην ενδεικνυόµενη χρήση τους, που είναι 

αποτελεσµατικά στην κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, που µπορούν να 

ανακυκλώνονται, να επαναχρησιµοποιούνται ή να διατίθενται ως απόβλητα µε ασφάλεια. 

Συµβουλές προς τους καταναλωτές: Συµβουλές, εκπαίδευση των καταναλωτών, 

διανοµέων και γενικά του κοινού στην ασφαλή χρήση, µεταφορά, αποθήκευση και διάθεση των 

αποβλήτων των προϊόντων που προσφέρονται. Η ίδια αντιµετώπιση να ισχύει και για την 

παροχή υπηρεσιών. 

Εγκαταστάσεις και λειτουργίες: Ανάπτυξη, σχεδίαση και λειτουργία εγκαταστάσεων και 

εκτέλεση δραστηριοτήτων λαµβάνοντας υπόψη την αποτελεσµατική χρήση ενέργειας και 

υλικών, τη βιώσιµη χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών, την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραγόµενων αποβλήτων και την ασφαλή και υπεύθυνη 

διάθεση των υπόλοιπων αποβλήτων. 

Έρευνα: Εκτέλεση και υποστήριξη έρευνας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρώτων 

υλών, των προϊόντων, των διεργασιών, των εκποµπών και των άλλων αποβλήτων που 
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σχετίζονται µε την επιχείρηση και για τους τρόπους ελαχιστοποίησης τέτοιων αρνητικών 

επιπτώσεων.  

Προληπτική Προσέγγιση: Τροποποίηση της παραγωγής, του marketing ή της χρήσεως 

προϊόντων ή υπηρεσιών ή της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, µε συνέπεια προς τις 

επιστηµονικές και τεχνολογικές παραδοχές, προκειµένου να προληφθεί σοβαρή και µη 

αντιστρέψιµη περιβαλλοντική υποβάθµιση.  

Προµηθευτές και Κατασκευαστές: Προώθηση της υιοθέτησης αυτών των αρχών και από 

τους κατασκευαστές και τους προµηθευτές που ενεργούν για λογαριασµό της επιχειρήσεως, 

ενθάρρυνση και µερικές φορές, απαίτηση βελτιώσεων των πρακτικών τους που θα τους 

καταστήσουν συνεπείς µε εκείνες της επιχειρήσεως. 

Ετοιµότητα για έκτακτες ανάγκες: Ανάπτυξη και συντήρηση, όπου υπάρχουν σηµαντικά 

υλικά, σχεδίων ετοιµότητας για έκτακτες ανάγκες σε συνδυασµό µε τις υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης, τις σχετικές δηµόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση αναγνωρίζοντας τις 

σχετικές οριακές επιπτώσεις.  

Μεταφορά Τεχνολογίας: Συµµετοχή στη µεταφορά περιβαλλοντικά κατάλληλης 

τεχνολογίας και µέθοδοι διαχείρισης ισχύουσες τόσο στο βιοµηχανικό όσο και το δηµόσιο 

τοµέα. 

Συµµετοχή στην Κοινή Προσπάθεια: Συµµετοχή στην ανάπτυξη δηµόσιας πολιτικής και 

τα επιχειρηµατικά κυβερνητικά και διακυβερνητικά προγράµµατα και εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική συνείδηση και προστασία. 

Άνοιγµα στους ενδιαφερόµενους: Άνοιγµα και διάλογος µε υπαλλήλους και δηµόσιες 

υπηρεσίες, προλαµβάνοντας και ανταποκρινόµενοι στα ενδιαφέροντά τους για πιθανές βλάβες 

και άλλες αρνητικές επιπτώσεις των λειτουργιών, των προϊόντων, των αποβλήτων ή των 

υπηρεσιών, περιλαµβάνοντας και εκείνα που έχουν διασυνοριακή ή και παγκόσµια 

σπουδαιότητα.  
Συµµόρφωση και Αναφορά: Μέτρηση της περιβαλλοντικής αποδόσεως, διαχείριση 

κανονικής περιβαλλοντικής ελεγκτικής και εκτιµήσεως της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της 

επιχειρήσεως, τις νόµιµες απαιτήσεις και µε αυτές τις αρχές. Περιοδικά, παροχή κατάλληλων 

πληροφοριών στο διοικητικό, τους µετόχους, τους υπαλλήλους, τις δηµόσιες αρχές και το κοινό. 

(Ian Williams and Ulrich Colute, 1992) 
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1.3.7 Το Οικοκεντρικό Management  
 

Μερικές προσπάθειες, από πλευράς της διοίκησης, γίνονται σήµερα ώστε να λαµβάνεται 

υπόψη το οικολογικό περιβάλλον και να θέτουν το θέµα ως κεντρικό σηµείο στον θεωρητικό 

τοµέα των επιχειρήσεων.  Αυτές οι προσπάθειες εστιάζονται στο «οικοκεντρικό management» 

και όχι στο «ανθρωποκεντρικό management» όπως ίσχυε µέχρι τώρα. Είναι φανερό ότι ι 

βιοµηχανικές κοινωνίες έχουν εστιάσει στην παραγωγή οικονοµικού πλούτου, µέσω της 

τεχνολογικής επέκτασης. Η µετά-βιοµηχανοποίηση όµως, επικεντρώνεται στους κινδύνους που 

συνοδεύουν τη δηµιουργία πλούτου και τη διανοµή. Στην περίπτωση αυτή κίνδυνος ονοµάζεται 

ο συστηµατικός τρόπος να ζει κάποιος µε τα βλαβερά στοιχεία και τις ανασφάλειες που 

εισάγονται µε τον εκσυγχρονισµό.  

Η συνεχείς και χωρίς όρια παραγωγή βλαβερών ουσιών και η οικολογικά µη βιώσιµη 

παραγωγή και κατανάλωση φυσικών πόρων είναι η ρίζα αυτών των κινδύνων που συνδέονται µε 

τις αλλαγές. Στην σηµερινή κοινωνία το ρίσκο είναι κεντρικό οργανωσιακό θέµα, αλλά η 

επιστήµη δεν παρέχει µία απλή, αναµφίβολη, κοινώς αποδεκτή απάντηση σε ερωτήµατα που 

αφορούν τον κίνδυνο. Ο επιστηµονικός ορθολογισµός δεν θεωρείται κατάλληλος ρυθµιστής των 

αντιθέσεων που αφορούν τους κινδύνους, καθώς η επιστηµονική ερµηνεία των περιβαλλοντικών 

κινδύνων περιορίζεται από σχετικά πολιτικά συµφέροντα. (Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 

2003) 

Ο κίνδυνος των αλλαγών έχει τη ρίζα του στην οικολογικά καταστρεπτική 

βιοµηχανοποίηση. Οι γενικότερη αντίληψη του κινδύνου στηρίζεται στα συχνά σοβαρά 

ατυχήµατα. Για να αλλάξει αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζουν καλύτερα τις 

µεταβλητές του ρίσκου, όπως η ρύπανση, η ασφάλεια και τα απόβλητα. Το παραδοσιακό 

management περιλαµβάνει µια αλλοιωµένη άποψη του περιβάλλοντος, µια προκατάληψη υπέρ 

της παραγωγής και της κατανάλωσης, µια προκατάληψη υπέρ του χρηµατοοικονοµικού οφέλους 

και έναν ανθρωποκεντρισµό, πρέπει να εγκαταλειφτεί για χάρη ενός οικοκεντρικού µοντέλου 

management. (Paul Shrivastava, “Ecocentric Management for Risk Society”, Academy of 
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Management Review, 20, 210, 1 January 1995) 

 

Πίνακας 1.2 Οι διαφορές Παραδοσιακού και Οικοκεντρικού Management 

Παραδοσιακό Management  Οικοκεντρικό Management 

Στόχοι:  

Οικονοµική ανάπτυξη και κέρδος  

Κέρδος Μετόχων  

Στόχοι:  

Βιωσιµότητα και ποιότητα ζωής 

Ευηµερία εµπλεκόµενων µερών  

Αξίες:  

Ανθρωποκεντρικό  

Ορθολογισµός και τυποποιηµένη γνώση 

Πατριαρχικές αξίες 

Αξίες: 

Βιοκεντρικό ή Οικοκεντρικό 

Ενόραση και κατανόηση 

Μεταπατριαρχικές Αξίες 

Προϊόντα: 

Σχεδιασµένα για λειτουργία, µόδα και 

τιµές 

Απόβλητα συσκευασίας  

Προϊόντα: 

Σχεδιασµένα για το περιβάλλον  

Φιλικά προς το περιβάλλον  

Σύστηµα Παραγωγής: 

Εντάσεως ενέργειας και πόρων  

Τεχνική αποτελεσµατικότητα   

Σύστηµα Παραγωγής: 

Χαµηλή χρήση ενέργειας και πόρων 

Περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα 

Οργάνωση: 

Ιεραρχική ∆οµή  

Λήψη αποφάσεων και την κορυφή προς τα 

κάτω 

Κεντρική εξουσία 

Οργάνωση: 

Μη ιεραρχική δοµή 

Συµµετοχική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

Αποκεντρωτική εξουσία  

Περιβάλλον: 

Κυριαρχία επί της φύσεως 

∆ιαχείριση του περιβάλλοντος ως πόρου 

Η ρύπανση και τα απόβλητα είναι 

εξωτερικό κόστος 

Περιβάλλον: 

Αρµονία µε τη φύση 

Οι πόροι θεωρούνται αυστηρά 

περιορισµένοι 

Περιορισµός ρύπανσης/ αποβλήτων και 

σωστή διαχείριση 

Επιχειρησιακές Λειτουργίες: Επιχειρησιακές Λειτουργίες: 
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Το Marketing στοχεύει σε αυξηµένη 

κατανάλωση  

Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση στοχεύει 

σε βραχυπρόθεσµη µεγιστοποίηση του 

κέρδους 

Η λογιστική εστιάζει στο συµβατικό 

κόστος 

Η διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα 

στοχεύει στην αυξηµένη παραγωγικότητα της 

εργασίας 

Marketing για εκπαίδευση των 

καταναλωτών 

Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση σκοπεύει 

σε µακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξη  

Η λογιστική εστιάζει στο περιβαλλονικό 

κόστος  

Η διοίκηση ανθρώπινου παράγοντα 

στοχεύει να κάνει την εργασία σηµαντική και 

το χώρο εργασίας ασφαλή και υγιεινό  

 (Paul Shrivastava, “Ecocentric Management for Risk Society”, Academy of Management 

Review, 20, 210, 1 January 1995) 

 
Η τοποθέτηση της φύσεως στο κέντρο των οργανωσιακών θεµάτων είναι ένδειξη ενός 

οικοκεντρικού διαχειριστικού µοντέλου. Είναι τέτοιο µοντέλο το οποίο στοχεύει στην 

δηµιουργία βιώσιµης ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Το οικοκεντρικό management δεν βασίζεται µόνο στις οικονοµικές αξίες 

αλλά και στις οικοκεντρικές, στην ανάπτυξη προϊόντων και συσκευασιών φιλικών προς το 

περιβάλλον. Περιλαµβάνει τη θεώρηση του βιοµηχανικού συστήµατος σε κυκλική βάση 

σύµφωνη µε το τον τρόπο λειτουργίας των φυσικών οικοσυστηµάτων µάλλον παρά σε θεώρησή 

του µε γραµµικό τρόπο. Ένα βιοµηχανικό οικοσύστηµα περιλαµβάνει δίκτυο οργανώσεως που 

επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την περιβαλλοντική υποβάθµιση χρησιµοποιώντας τα απόβλητα 

του ενός ή τα υποπροϊόντα του άλλου µέλους του δικτύου και ελαχιστοποιώντας έτσι τη χρήση 

των φυσικών πόρων. 

Έτσι ένα βιοµηχανικό σύστηµα βασίζεται στις αρχές ενός οικοσυστήµατος και στην 

αντιγραφή των ανακλυκλωτικών διεργασιών της φύσης παρά µε βάση τη γραµµική αρχή όπου 

θεωρείται µια ανεξάντλητη εισροή πρωτογενούς πόρου µαζί µε απύθµενες καταβόθρες 

απορρίψεως αποβλήτων. 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

 

2.1 Η Τάση της Αγοράς  

 

Την τελευταία δεκαετία υπάρχει µία τάση αύξησης της εταιρικής προσφοράς και γενικότερα 

της ΕΚΕ. Φαίνεται ότι έχει καθιερωθεί ένα κοινωνικό πρότυπο και µία µετάβαση από την 

προσφορά ως υποχρέωση αλλά και ως στρατηγική. Η οργάνωση Giving USA δίνει στοιχεία πως 

η προσφορά των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί από 9,6 δισεκατοµµύρια δολάρια το 1999 σε 12,19 

το 2002. Κατά την έρευνα των Cone/ Roper Executive Study το 2000 το 69% των εταιρειών 

σχεδίαζαν να αυξήσουν την προσφορά τους σε κοινωνικούς σκοπούς.  

 

 

2.1.1 Αυξηµένοι Απολογισµοί- Εκθέσεις  
 

Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρίας παροχής επαγγελµατικών υπηρεσιών (KPMG) το 2002 

υπήρξε µία συνεχής αύξηση του αριθµού των εταιριών στις Η.Π.Α. που δηµοσιεύουν 

απολογισµούς σχετικούς µε την κοινωνική τους ευθύνη. Το 45% του δείγµατος δηµοσίευε 

απολογισµούς περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων ή δράσεων για την αειφορία, σε σχέση 

µε το 35% στη µελέτη του 1999. 
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Οι πιο σηµαντικές επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνουν στους ετήσιους απολογισµούς και 

ειδικές αναφορές στην κοινωνική προσφορά, ενώ δηµοσιεύουν ξεχωριστά τους ειδικούς 

απολογισµούς για την ΕΚΕ. Στόχος τους είναι η εξασφάλιση διαφάνειας στις επιχειρηµατικές 

στρατηγικές τους, να προβούν σε µετρήσεις της αποδοτικότητάς τους και να συγκεντρώσουν 

στοιχεία για µελλοντικές εκθέσεις.  

Στην Ελλάδα, από την εξέταση που έγινε στις ετήσιες εκθέσεις (Καραγιώργος  Θ. 1996) 

παρουσιάζεται µια περιορισµένη περιγραφή των δραστηριοτήτων της κοινωνικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων σε σχέση µε τις περιοχές κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι εκθέσεις, όσες από αυτές 

ασχολούνται µε κοινωνική πολιτική, αναφέρονται σε θέµατα τα οποία είναι ευνοϊκά για τις 

εταιρίες.  

 

2.1.2 Η Μετάβαση από τη Φιλανθρωπία στην Στρατηγική 
 

Στο περιοδικό Harvard Business Review (1994), ο Craig Smith, όρισε τη νέα εταιρική 

φιλανθρωπία, περιγράφοντάς την ως µια µετάβαση σε µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις προς 

συγκεκριµένους κοινωνικούς σκοπούς και πρωτοβουλίες, µε παροχές πέραν των χρηµατικών 

ποσών, δέσµευση πόρων τόσο από επιχειρηµατικές µονάδες όσο και από συγκεκριµένα 

φιλανθρωπικά κονδύλια, µέσω στρατηγικών συµµαχιών και όλα αυτά υλοποιηµένα κατά τρόπο 

που να προωθεί τους επιχειρηµατικούς στόχους.  

Γενικότερα πριν τη δεκαετία του 90 οι αποφάσεις σχετικά µε την επιλογή των κοινωνικών 

ζητηµάτων που έχριζαν υποστήριξης βασίζονταν στο δόγµα της φαινοµενικής κοινωνικής 

ευθύνης ή της χρήσης τους ως διαφηµιστικό µέσο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδίαζαν, 

υλοποιούσαν και συνέτασσαν αναφορές βάσει ενός σταθερού προϋπολογισµού ανάλογα µε τα 

κέρδη προ φόρων. Οι δύο διαθέσιµοι πόροι διατίθενται σε όσο το δυνατό περισσότερους 

οργανισµούς. Με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιούταν ένα µεγαλύτερο ποσοστό τη στιγµή που η 

επιχείρηση θα µπορούσε να προβάλλει την κοινωνική πολιτική της. Οι στόχοι ήταν 

βραχυπρόθεσµοι και αντίθετα µε τη σηµερινή κατάσταση οι επιχειρήσεις δεν επέλεγαν στόχους 

που έρχονταν σε αντίθεση µε το προϊόν της επιχείρησης ή αµφιλεγόµενα κοινωνικά ζητήµατα.  
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Μετά την δεκαετία του 90 οι επιχειρήσεις κατάλαβαν ότι θα έπρεπε να περάσουν σε ένα νέο 

µοντέλο της κοινωνικής προσφοράς, µια στρατηγική προσέγγιση που θα άλλαζε τα ζητήµατα 

που υποστήριζαν οι εταιρίες, τον τρόπο που σχεδίαζαν, εφάρµοζαν και αξιολογούσαν τα 

προγράµµατά τους. Η λήψη των αποφάσεων αντανακλά πλέον την ανάγκη των της αύξησης του 

κέρδους και της κοινωνικά αποδεκτής πράξης. Οι επιχειρήσεις σήµερα επιλέγουν νέες 

στρατηγικές περιοχές που ανταποκρίνονται σε νέες στρατηγικές αξίες, πρωτοβουλίες που 

στηρίζουν τους επιχειρηµατικούς στόχους και ζητήµατα που σχετίζονται µε τα κύρια προϊόντα 

και τις αγορές τους. Παράλληλα υποστηρίζουν θέµατα που παρέχουν ευκαιρίες για την επίτευξη 

των στόχων marketing, επέκτασης ή διαφήµισης. Ακόµη η επιλογή των κοινωνικών θεµάτων 

γίνεται µε βάση τη δυνατότητα στήριξης σε περιόδους κρίσεων ή αλλαγών. Ενώ επιπλέον η 

διαδικασία επιλογής πρέπει να γίνεται µέσα από τη σύµπραξη πολλών τµηµάτων του 

οργανισµού ώστε να είναι καλύτερη η υποστήριξη του προγράµµατος, ενώ πρέπει πάντα το θέµα 

να απασχολεί την τοπική κοινωνία.  

Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται αυτό το νέο µοντέλο είναι ότι µία επιχείρηση κάνει το 

καλύτερο που µπορεί για να προσφέρει το µέγιστο. Τα στελέχη γενικά δεσµεύονται 

µακροπρόθεσµα και προσπαθούν να προσφέρουν την εµπειρία τους, την ανάλογη τεχνολογική 

υποστήριξη, πρόσβαση σε πληροφορίες και εξοπλισµό. Παράλληλα γίνονται περισσότερες 

προσπάθειες για την εκχώρηση δικτύων διανοµής στους εταίρους και την εθελοντική προσφορά 

των εργαζοµένων. Ειδικότερα ο κοινωνικός σκοπός ενσωµατώνεται στο marketing, το 

ανθρώπινο δυναµικό και την επιχειρηµατική δράση. Επίσης συνάπτονται στρατηγικές συµµαχίες 

µε τον ιδιωτικό κα το µη κερδοσκοπικό τοµέα.  

Βασικό ζήτηµα είναι σήµερα η αξιολόγηση του κατά πόσο προσφέρει η επιχείρηση και πόσο 

αυτό εκτιµάται. Η αναµονή των αποτελεσµάτων δεν αρκεί, καθώς θα πρέπει το σύστηµα να 

αξιολογείται και να προσαρµόζεται συνεχώς. Έτσι οι στόχοι µιας εκστρατείας πρέπει να είναι 

καθορισµένοι αλλά και να επιλεγεί η κατάλληλη ανά περίπτωση µέθοδος αξιολόγησης.     
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      2.2 Λόγοι Ανάπτυξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Η συµµετοχή σε εταιρικές κοινωνικές πρωτοβουλίες έχει ευεργετικό για την επιχείρηση 

αποτέλεσµα. Ο τρόπος που προβάλλεται στους καταναλωτές, τους επενδυτές και παρουσιάζεται 

µέσα από τις ετήσιες εκθέσεις προκαλεί θετικά συναισθήµατα ακόµα και στους εργαζοµένους, 

πέρα από τις προαναφερθείσες οµάδες. Αυτές οι πρωτοβουλίες βοηθούν στην προώθηση της 

επωνυµίας και την ενίσχυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων, ενώ πολλές φορές επιχειρήσεις 

µε καλή φήµη διαρκούν περισσότερο, καθώς η συµµετοχή σε κοινωνικά ζητήµατα επηρεάζει 

σηµαντικούς παράγοντες απόδοσης.  

Γενικά σύµφωνα µε τον οργανισµό Business for Social Responsibility οι εταιρίες 

παρουσιάζουν µια σειρά από οφέλη κάποια από τα οποία είναι: 

• Αυξηµένες Πωλήσεις και Μερίδιο Αγοράς 

• Ενισχυµένη Εικόνα Επωνυµίας  

• Ενισχυµένη Εταιρική Εικόνα και Επιρροή 

• Αυξηµένη Ικανότητα Προσέλκυσης, Ευαισθητοποίησης και ∆ιατήρησης 

Προσωπικού 

• Μειωµένο Λειτουργικό Κόστος 

• Αυξηµένο Ενδιαφέρον από Επενδυτές και Αναλυτές 

 

 

2.2.1 Η Αύξηση των Πωλήσεων και του Μεριδίου Αγοράς 
 

Σύµφωνα µε την Cone/Roper το 1994, οι εταιρείες ωφελούνται σηµαντικά από τη σύνδεσή 

τους µε ένα κοινωνικό σκοπό. Γενικά τα αποτελέσµατα αναφέρουν ότι το 84% των 

καταναλωτών έχει µία πιο θετική εικόνα για εταιρίες που διαθέτουν ένα ανώτερο σκοπό. Από 

την άλλη πλευρά το 78% των ενηλίκων δήλωσαν ότι είναι πιθανότερο να αγοράσουν ένα προϊόν 

όταν αυτός ο σκοπός τους αφορά, ενώ το 66% ότι θα άλλαζαν προϊόν προκειµένου να 
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βοηθήσουν το σκοπό αυτό. Το 62% θα µπορούσαν απλά να αλλάξουν κατάστηµα ενώ τέλος θα 

πρέπει η κίνηση αυτή να προωθηθεί κατάλληλα προς το κοινό. 

Παράλληλα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα η έρευνα έδειξε ότι οι πολίτες µε µεγαλύτερα 

εισοδήµατα και υψηλό µορφωτικό επίπεδο επηρεάζονται θετικά περισσότερο από τις κινήσεις 

της ΕΚΕ µιας επιχείρησης. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα ποσοστά αυτά µετά την 11η Σεπτεµβρίου 

αυξήθηκαν, ενώ συνεχίζουν να αυξάνονται µέχρι και σήµερα, καθώς το 84% των ερωτηθέντων 

σε ανάλογη έρευνα δήλωσε ότι όντως θα άλλαζαν µάρκα προϊόντος αν το προϊόν στο οποίο 

κατευθύνονται έχει κοινωνική πολιτική και στηρίζει έναν σκοπό.  

Γίνεται ακόµη αντιληπτό ότι µέσα από τα διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα που έχουν 

προκύψει τα τελευταία χρόνια οι πολίτες στο 75% του αριθµού τους επηρεάζονται από την 

περιβαλλοντική φήµη µιας εταιρίας, ενώ οκτώ στους δέκα θα πλήρωναν περισσότερο για 

προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.  

Σε έρευνα της εταιρίας ερευνών Environics International Ltd., του Prince Business Leaders 

Forum και τον οργανισµό Conference Board σε δείγµα 25.000 ατόµων σε 23 διαφορετικές χώρες 

έχουν διεξαχθεί κάποια αποτελέσµατα. Αυτά παρατίθενται παρακάτω: 

• Το 90% των ερωτηθέντων επιθυµεί οι εταιρείες να έχουν περισσότερους στόχους 

από την κερδοφορία 

• Το 60% δηλώνει ότι διαµορφώνουν γνώµη για κάποια εταιρεία βάσει της εικόνας 

της περί εταιρικής ευθύνης 

• Το 40% ανταποκρίνεται αρνητικά ή εκφράζονται αρνητικά απέναντι σε εταιρείες 

τις οποίες κρίνουν κοινωνικά υπεύθυνες 

• Το 17% αναφέρει ότι έχει αποφύγει αγορά προϊόντος κοινωνικά ανεύθυνων 

εταιριών  

 

 2.2.2 Η Ενίσχυση της Θέσης της Επωνυµίας  
 

Οι Pringle και Thomson παρουσιάζουν την επίδραση που έχει η ΕΚΕ στην επωνυµία και 

στην εταιρία. Οι καταναλωτές πολλές φορές προχωρούν πέρα από τα πρακτικά ζητήµατα της 
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λειτουργίας ενός προϊόντος ή τους συναισθηµατικούς δεσµούς που έχουν µε αυτό. Αναζητούν 

σύµφωνα µε τον Maslow την αυτοπραγµάτωση, η απόδειξη ότι ακολουθούν ένα καλό σκοπό. 

Γενικά παρατηρείται ότι οι πρωτοβουλίες προώθησης µε κοινωνικό πρόσωπο έχουν θετική 

επίδραση στις αντιλήψεις και τα συναισθήµατα του καταναλωτή απέναντι στην επωνυµία σε 

σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους προώθησης (δωρεάν δείγµατα). Έτσι µια επιχείρηση που 

εφαρµόζει ΕΚΕ έχει περισσότερες πιθανότητες να τυπωθεί στη µνήµη των καταναλωτών ως µία 

υπεύθυνη επιχείρηση που αξίζει να την στηρίξουν. 

 

 

2.2.3 Η Βελτίωση της Εταιρικής Εικόνας και Επιρροής 
 

Υπάρχουν πολλές εκθέσεις περιοδικών και οργανισµών οι οποίοι περιγράφουν τα πρότυπα 

και την αξιολόγηση στον τοµέα της εταιρικής ευθύνης, καθώς και λίστες επιχειρήσεων που 

ακολουθούν τα πρότυπα αυτά. Εκτός όµως από τα θετικά αυτά αποτελέσµατα αυτά φαίνεται ότι 

υπάρχει και ένα ακόµη αποτέλεσµα, κατά τον οργανισµό Business for Social Responsibility. 

Ειδικότερα οι εταιρείες που ακολουθούν τις πρακτικές αυτές και υπερβαίνουν τις νοµικές 

απαιτήσεις υποβάλλονται σε λιγότερους ελέγχους ενώ οι κυβερνήσεις και η τοπική 

αυτοδιοίκηση τις αφήνει να δρουν πιο ελεύθερα.  

Παράλληλα η ΕΚΕ µπορεί να βοηθήσει την εταιρία να έχει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα σε 

περιόδους κρίσης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου καταστήµατα επιχειρήσεων σώθηκαν από 

βανδαλισµούς λόγω της καλής σχέσης που είχαν µε την τοπική κοινωνία. Ενώ ταυτόχρονα ένα 

καλό προφίλ της επιτρέπει να έχει λόγω σε κυβερνητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα 

της.   

 

 

2.2.4 Η Προσέλκυση, η Ευαισθητοποίηση και η ∆ιατήρηση του 
Προσωπικού 
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Κατά την Cone/Roper η συµµετοχή µιας εταιρίας σε κοινωνικές πρωτοβουλίες µπορεί να 

έχει θετική επίδραση στο µελλοντικό και ήδη υπάρχον προσωπικό της καθώς και στους πολίτες 

και τα εταιρικά στελέχη. Σύµφωνα µε έρευνα του 2001 το 38% των εργαζοµένων σε εταιρίες 

που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά προγράµµατα δηλώνουν ότι νιώθουν υπερήφανοι για τις 

αρχές που πρεσβεύει η εταιρία τους, σε σύγκριση µε εργαζοµένους εταιριών που δεν έχουν 

ενεργή ΕΚΕ. Το 48% υποστήριζε ότι η στήριξης µιας εταιρίας σε ένα κοινωνικό σκοπό παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του αν θα εργαστούν για αυτή ενώ µετά την 11η Σεπτεµβρίου το 

ποσοστό αυξήθηκε στο 76%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 80% δήλωσε πως θα απέρριπτε µία 

θέση σε κάποια εταιρία η οποία ασκεί αρνητικές πρακτικές ΕΚΕ.  

Μία ανάλογη έρευνα του οργανισµού Net Impact έδειξε ότι ένα µεγάλο ποσοστό 

µεταπτυχιακών φοιτητών στην διοίκηση επιχειρήσεων θα αποδεχόταν µικρότερο µισθό 

προκειµένου να εργαστούν σε µία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία. Ενώ σε έρευνες του Ινστιτούτου 

Παγκόσµιων Πόρων (WRI) αποδεικνύεται ότι οι φοιτητές εκτός από το µισθό και τη θέση 

εργασίας εξετάζουν και τη φιλοσοφία της επιχείρησης ως προς το κοινωνικό σύνολο.  

 

 

2.2.5 Η Μείωση του Λειτουργικού Κόστους  
 

Πολλές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν µείωση του λειτουργικού κόστους και αύξησης των 

εσόδων τους από παροχές και κίνητρα ως αποτέλεσµα της εφαρµογής εταιρικών κοινωνικών 

εγχειρηµάτων. Ειδικότερα προσπάθειες που επικεντρώνουν σε θέµατα περιβάλλοντος, µείωσης 

των αποβλήτων ή εξοικονόµησης της ενέργειας βοηθούν ιδιαίτερα σε αυτόν τον τοµέα. 

Παράδειγµα εταιρίας είναι αυτό της Cisco Systems η οποία κατάφερε να εξοικονοµήσει 

ενέργεια µειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος κατά 4,5 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως. 

Παράλληλα η εξοικονόµηση αυτή θα εξασφαλίσει στην εταιρία µία επιστροφή 5,7 

εκατοµµυρίων δολαρίων από την τοπική πάροχο εταιρίας ενέργειας. Τέλος ένας ακόµα τοµέας 

του οποίου τα έξοδα µειώνονται είναι αυτός της διαφήµισης αφού µέσα από την πράξη της αυτή 

κέρδισε δωρεάν προβολή. Εταιρίες όπως η “The Body Shop” έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερα 
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καλή φήµη µέσα από τις κοινωνικές πρωτοβουλίες τους που δεν έχει ανάγκη τη διαφήµιση. Μία 

σχέση οφέλους/ κόστους που ευνοεί την ΕΚΕ αλλά και την κερδοφορία της επιχείρησης. 

 

 

2.2.6 Η Αύξηση Ενδιαφέροντος από Επενδυτές και Αναλυτές 
 

Μέσα από την ανάµειξή της σε εταιρικές κοινωνικές πρωτοβουλίες µία επιχείρηση µπορεί 

να αυξήσει την αξία της µετοχής της. Η Jean Fouler στους Financial Times to 2003 είχε δηλώσει 

ότι οι εταιρίες που εκτίθενται λιγότερο σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή ηθικούς κινδύνους 

αποτιµώνται υψηλότερα από την αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι οι επενδυτές έχουν αρχίσει να 

αντιλαµβάνονται την αξία των παραπάνω παραγόντων ως µία εκτίµηση των διαφόρων ειδών 

κόστους. Καθώς σύµφωνα µε στοιχεία του περιοδικού Business Ethics ότι µε καθαρά 

οικονοµικούς όρους οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες έχουν περισσότερη αποδοτικότητα.  

Η ζήτηση σε επενδύσεις κοινωνικών υπεύθυνων επιχειρήσεων µπορεί να αυξηθεί καθώς 

στην Αµερική κάποια αµοιβαία κεφάλαια και συνταξιοδοτικά ταµεία λαµβάνουν εντολές από 

τους µετόχους να επενδύουν µόνο σε εκείνες τις εταιρίες που διαθέτουν µία εφαρµοσµένη ΕΚΕ. 

Παράλληλα οι επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν κοινωνικές πρακτικές αποκτούν µία άµεση και 

αυξανόµενη πρόσβαση σε κεφάλαια τα οποία δεν θα µπορούσε να είναι διαθέσιµα αλλού. 

Καθώς τα κεφάλαια που επενδύονται σε εταιρική κοινωνική ευθύνη έχουν αυξηθεί από $639 

δισεκατοµµύρια το 1995 σε $1,185 τρισεκατοµµύρια το 1997 και $2,16 τρισεκατοµµύρια το 

1999 σύµφωνα µε την Social Investment Forum.  

 

2.3 Τρόποι Εφαρµογής της ΕΚΕ 

 

Κάποιοι από τους πιο γνωστούς τρόπους δηµιουργίας ΕΚΕ αναφέρονται παρακάτω: 

� Σχεδιασµός Εγκαταστάσεων  
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Όπου εννοούνται εγκαταστάσεις που θα σέβονται και θα βοηθούν τους εργαζοµένους. 

Εγκαταστάσεις οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον ή έχουν κατασκευαστεί µε φιλικά 

προς εκείνο υλικά. 

� Βελτίωση ∆ιαδικασιών  

Παραγωγής, µεταφοράς και γενικά κάθε διεργασίας µέσα ή έξω από την επιχείρηση µε 

τρόπο τέτοιο ώστε να είναι κοινωνικά υπεύθυνη. 

� Κατάργηση Βλαβερών Προϊόντων  

Από τη σειρά παραγωγής έτσι ώστε να µην κατηγορηθεί η επιχείρηση για υποκρισία από 

τους καταναλωτές αφού διατηρεί βλαβερά προϊόντα. Αυτά µπορεί είτε να κατασκευάζονται από 

ρυπογόνο υλικό, ο τρόπος κατασκευής τους να είναι βλαβερός ή να έχει άσχηµο αντίκτυπο σε 

µικρές ηλικίες την στιγµή που η επιχείρηση σαν σύνολο απευθύνεται σε παιδιά. 

� Επιλογή Βιώσιµων Προµηθευτών/Υλικών  

Κάτι το οποίο σχετίζεται µε την παραπάνω θέση, αφού η αλλαγή ίσως βλαβερών υλικών 

µε περιβαλλοντικά φιλικά για την παραγωγή του ίδιου προϊόντος είναι αποδεκτή. Παράλληλα 

ίσως ο προµηθευτής τον οποίο διατηρεί η επιχείρηση να έχει µία κακή φήµη στην αγορά για τις 

πρακτικές ή τις µεθόδους του και αυτό να έχει αντίκτυπο στην εταιρία. 

� Έρευνα Προέλευσης Υλικών  

Κάτι που πρέπει να κάνει η επιχείρηση ώστε να µην βρεθεί προ τετελεσµένων γεγονότων. Με 

αυτόν τον τρόπο ακόµα και αν ο προµηθευτής της έχει επιβεβαιώσει την ποιότητα ή της 

κοινωνική υπευθυνότητα των υλικών η ίδια µπορεί να αποφύγει τυχών προβλήµατα λόγω 

απόκρυψης στοιχείων από πλευράς του πρώτου. 

� Βελτίωση Ζωής Εργαζοµένων  

Η επιχείρηση η οποία δηµιουργεί ένα καλό όνοµα στους εργαζοµένους της θα 

προσελκύσει µεγαλύτερο αριθµό υποψηφίων. Άµεσα δηµιουργούνται περισσότερες επιλογές για 

την ίδια. Παράλληλα οι ευχαριστηµένοι εργαζόµενοι φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα, ενώ µε 

τον ίδιο τρόπο αποφεύγεται το turn over, δηλαδή το φαινόµενο παραίτησης ενός εργαζοµένου 
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την στιγµή που η εταιρία έχει επενδύσει χρόνο και κεφάλαιο στην εκπαίδευσή του, έχει πάρει 

µέρος της τεχνογνωσίας και των πρακτικών της και άρα µπορεί να είναι χρήσιµος σε 

ανταγωνιστές της. 

� Άτοµα µε ειδικές Ανάγκες  

Η επιχείρηση οφείλει να δηµιουργήσει συνθήκες κατάλληλες για αυτά τα άτοµα να 

εργάζονται σε αυτή. Οφείλει να προσλαµβάνει ένα ποσοστό εργαζοµένων χωρίς να κατακρίνει 

την όποια δεξιότητα έχουν και να φροντίζει για τα προβλήµατα των ανθρώπων αυτών στην 

τοπική κοινωνία. 

� Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων  

Τέλος η εταιρία θα πρέπει να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά δεδοµένα των 

υπαλλήλων και των πελατών της. Φαινόµενα, για τους καταναλωτές, ενόχλησης στο σπίτι και 

για τους εργαζοµένους, παρακολούθησης των υπολογιστών παραβιάζουν τα προσωπικά 

δεδοµένα και µπορούν να δηµιουργήσουν κακή φήµη της εταιρίας στο µέλλον.  

(Philip Kotler and Nancy Lee, 2004)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 

 

3.1 Απόφαση και Επιλογή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

 Η επιχείρηση, στην προσπάθειά της να εφαρµόσει την ΕΚΕ, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη 

τα ενδιαφέροντα- συµφέροντα διαφόρων οµάδων, όπως των µετόχων, εργαζοµένων, της τοπικής 

κοινωνίας και γενικότερα της κοινωνίας, που ενδιαφέρονται για τη δράση και τη ζωή της. Θα 

επιλέξει την συγκεκριµένη στρατηγική όταν η δραστηριότητά της επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό 

από την γνώµη του κόσµου, την εµπιστοσύνη και την καλή διάθεση. Παρακάτω γίνονται 

γνωστοί οι τρόποι που µία επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει µία τέτοια τακτική.  

 

 

3.1.1 Η Επιλογή του Κοινωνικού Στόχου της Επιχείρησης 
 

Το πρώτο βήµα που πρέπει να κάνει η επιχείρηση είναι να αποφασίσει πιο κοινωνικό ζήτηµα 

θα είναι αυτό που θα υποστηρίξει. Η πρόκληση αυτή είναι ίσως η πιο σηµαντική αφού στο 

παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν σηµεία που ταιριάζουν περισσότερο από άλλα στο 

κοινωνικό προφίλ της επιχείρησης. Έτσι η εταιρία θα πρέπει να ισορροπήσει ανάµεσα σε 

ανταγωνιστικές προτεραιότητες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.  

Γενικά ο επιχειρηµατίας θα πρέπει να αποφασίσει πώς συµβάλλει ο εκάστοτε κοινωνικός 

στόχος στον σκοπό της επιχείρησης αλλά και πόσο σηµαντικός είναι για την κοινωνία, χωρίς 
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όµως την ίδια στιγµή να πρόκειται για µία µόδα που θα περάσει µετά από µικρό χρονικό 

διάστηµα. Παράλληλα θα πρέπει να ελέγξει αν ασχολείται κάποιος άλλος µε αυτό σε πλήρη 

έκταση, όπως το κράτος ή κάποια άλλη επιχείρηση. Φυσικά λογικό είναι η επιλογή να γίνει και 

µε βάση την πιθανότητα που θα έχει η εταιρία να προσελκύσει νέους επενδυτές και συνεργάτες 

µέσα από την πράξη της αυτή. 

Τέλος πρέπει να εξετάσει πώς θα αντιδράσουν οι µέτοχοι και οι εργαζόµενοι στην υιοθέτηση 

του σκοπού αυτού, καθώς είναι τα µέρη του οργανισµού τα οποία πρέπει να στηρίξουν την 

απόφαση.  

 

 

3.1.2 Οι Επιλογές της Εταιρικής Κοινωνικής Πρακτικής 
 

Μετά την επιλογή του κοινωνικού στόχου πρέπει να αποφασισθούν οι πρωτοβουλίες που θα 

πάρει η επιχείρηση µε σκοπό την στήριξη του στόχου αυτού. Τα ερωτήµατα που θα πρέπει η 

διοίκηση να απαντήσει είναι εκείνα που αφορούν την είσοδο της ΕΚΕ στην επιχείρηση χωρίς να 

αµελήσει τις βασικές του λειτουργίες, έτσι ώστε να µην έχει κάποιο χάσιµο. Παράλληλα πρέπει 

να ελέγξει αν η κίνηση αυτή θα της δώσει την αναγνωρισιµότητα που χρειάζεται. Είναι 

απαραίτητο να προσδιοριστεί, ότι ο κοινωνικός στόχος ενδιαφέρει τον πελάτη και θα τον 

συγκινήσει το γεγονός ότι η επιχείρηση ασχολείται µε αυτό. 

Τέλος πρέπει να αποφασισθεί το κόστος και οι ώρες εργασίας που θα επενδυθούν στην ΕΚΕ 

χωρίς να χάσουµε από αυτήν την δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο θα αποφασισθεί και ο 

τρόπος που θα εφαρµοστεί η ΕΚΕ, είτε µε µορφή δωρεάς ή η δηµιουργία κάποιου νέου 

κοινωνικά υπεύθυνου προϊόντος. 
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3.1.3 Η Ανάπτυξη και η Εφαρµογή του Κοινωνικού Προγράµµατος 
 

Στην φάση της ανάπτυξης η εταιρία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί µε άλλους 

εταίρους σε αυτό το σκοπό ή θα συνεχίσει µόνη της. Στην πρώτη περίπτωση, πρέπει να γίνει µία 

προσεκτική επιλογή συνεταίρου καθώς µία λάθος κίνηση από τον άλλο µπορεί να σηµαίνει κακή 

δηµοσιότητα και για την ίδια. Παράλληλα θα πρέπει να αποφασισθούν ζητήµατα όπως τα 

κανάλια διανοµής και οι επικοινωνιακές µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη του 

κοινωνικού στόχου.  

Στην συνέχεια θα γίνει ένας προγραµµατισµός χρόνου και ο καταµερισµός των 

αρµοδιοτήτων του κάθε υπαλλήλου ώστε να µην υπάρξει ελάττωση της εργασίας και της 

κερδοφορίας από την λειτουργία της επιχείρησης  λόγω της ΕΚΕ. Τέλος θα αποφασισθεί από 

την χρηµατοοικονοµική διεύθυνση το ποσό των κεφαλαίων που θα δαπανηθεί καθώς και από 

ποιες πηγές, θα προέρχονται τα κεφάλαια. 

Για να γίνει όµως ένας τέτοιος σχεδιασµός θα πρέπει να έχουν απαντηθεί ερωτήµατα 

σχετικά µε τη δυνατότητα της επιχείρησης να προσφέρει το απαιτούµενο κεφάλαιο. Αυτό 

ισοδυναµεί µε τον έλεγχο για προγράµµατα που τρέχουν, χρειάζονται άµεσα κεφάλαια και δεν 

µπορούν να σταµατήσουν. Παράλληλα η επιχείρηση πρέπει να έχει πείσει τους µετόχους της για 

την αναγκαιότητα της ΕΚΕ καθώς και τους διευθυντές των εκάστοτε τµηµάτων που θα 

ενταχθούν στο κοινωνικό πρόγραµµα, αποφεύγοντας έτσι προστριβές και αντιπαραθέσεις.  

Τέλος καλό θα ήταν η επιχείρηση να κάνει µία ανάλυση των αποτελεσµάτων της κίνησης 

αυτής ώστε να µην µπει σε ανούσια έξοδα χάνοντας έτσι κεφάλαιο χωρίς να έχει πετύχει 

ουσιαστικά τον στόχο της. Την ίδια στιγµή πρέπει να δηµιουργήσει µία στρατηγική εξόδου από 

το πρόγραµµα έτσι ώστε σε περίπτωση αποτυχίας να µπορέσει να µειώσει τη ζηµία.  

 

 

 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

52  

 

3.1.4 Η Αξιολόγηση του Προγράµµατος  
 

Η επιστήµη µέτρησης της απόδοσης των επενδύσεων σε κοινωνικές πρωτοβουλίες 

βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο σε αντίθεση µε την µέτρηση των δραστηριοτήτων του Μάρκετινγκ 

και των εταιρικών επενδύσεων. Οι µέθοδοι καταγραφής και ανάλυσης που χρησιµοποιούνταν 

δεν είναι εύκολο να εφαρµοστούν στην ΕΚΕ καθώς υπάρχει έλλειψη ιστορικών δεδοµένων και 

περιορισµένη εξειδίκευση. Οι Sinha, Dev και Salas αναφέρουν ότι από τη στιγµή που τα οφέλη 

από την ΕΚΕ δεν είναι άµεσα µετρήσιµα και οι περισσότερες εταιρίες δεν δηµοσιοποιούν 

στοιχεία σχετικά µε παρόµοιες δραστηριότητες είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε την απόδοση των 

ΕΚΕ επενδύσεων. 

 

 

3.2 Εταιρικές Κοινωνικές Πρωτοβουλίες 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως οι εταιρικές κοινωνικές πρωτοβουλίες και η επιλογή τους 

είναι µείζονος σηµασίας για την επιχείρηση. Σύµφωνα µε την Nancy Lee (2009) υπάρχουν έξι 

κύριες πρωτοβουλίες ανάµεσα στις οποίες µπορεί να επιλέξει ο οργανισµός.  

• Προωθητικές Ενέργειες Σκοπού 

• Μάρκετινγκ Σκοπού 

• Εταιρικό Κοινωνικό Μάρκετινγκ 

• Εταιρική Φιλανθρωπία 

• Εθελοντική Προσφορά στην Κοινότητα 

• Επιχειρηµατικές Πρακτικές Κοινωνικής Ευθύνης 

Οι προωθητικές ενέργειες σκοπού επιλέγονται από την επιχείρηση όταν η τελευταία θέλει να 

αναπτύξει ΕΚΕ προσφέροντας κονδύλια, συνεισφορές σε είδος και άλλους εταιρικούς πόρους 

για την προώθηση ενός κοινωνικού σκοπού. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να υποστηρίζει τη 

συγκέντρωση εισφορών ή την συµµετοχή ανθρώπων για την επίτευξη κάποιου στόχου. Η 
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επιχείρηση µπορεί να ξεκινήσει την προωθητική ενέργεια µόνη της, να είναι ο κύριος εταίρος σε 

µια δράση ή να ανήκει σε ένα σύνολο πολλών χορηγών. 

Στο Μάρκετινγκ σκοπού µία εταιρία δεσµεύεται να δωρίσει ένα ποσοστό επί των πωλήσεων 

της για ένα συγκεκριµένο σκοπό. Συνήθως η προσφορά ισχύει για ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα, ένα συγκεκριµένο προϊόν και ένα συγκεκριµένο φιλανθρωπικό σκοπό. Στην 

περίπτωση αυτή µια επιχείρηση συνήθως συνεργάζεται µε ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό, 

εξασφαλίζοντας µια αµοιβαία επωφελή σχέση, µε σκοπό την αύξηση των πωλήσεων ενός 

συγκεκριµένου προϊόντος και την παροχή οικονοµικής στήριξης σε µια κοινωφελή δράση. Αυτή 

είναι µία δράση µε κέρδος για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και οι καταναλωτές έχουν την 

ευκαιρία να προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο.  

Από την άλλη πλευρά το Εταιρικό Κοινωνικό Μάρκετινγκ συµβάλλει στην ανάπτυξη και 

την εφαρµογή µιας εκστρατείας βασιζόµενη στην αλλαγή συµπεριφοράς µε σκοπό τη βελτίωση 

κοινωνικών στόχων (υγεία, περιβάλλον). Η έµφαση δίνεται στο σηµείο της αλλαγής της 

συµπεριφοράς. Αυτό διότι η αλλαγή διαφοροποιείται από προωθητικές ενέργειες του σκοπού 

που έχουν προαναφερθεί.  

Μία εταιρία συνεισφέρει απευθείας σε ένα φιλανθρωπικό οργανισµό ή κοινωνικό σκοπό 

µέσω χορήγησης χρηµάτων, δωρεών ή υπηρεσιών. Αυτό το είδος της πρωτοβουλίας είναι το πιο 

κοινό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ονοµάζεται Εταιρική Φιλανθρωπία. Όπως αναφέρθηκε 

στο πρώτο κεφάλαιο αυτή η λογική είναι εκείνη που πρέπει να αποχωριστεί η εταιρία. 

Παράλληλα υπάρχει η λεγόµενη εθελοντική προσφορά στην κοινότητα όπου η εταιρία 

ενθαρρύνει τους εργαζόµενους και τους συνεργάτες της να διαθέσουν το χρόνο τους εθελοντικά 

για να υποστηρίξουν οργανώσεις και σκοπούς στις τοπικές κοινότητες. Αυτές οι κινήσεις µπορεί 

να γίνουν από την επιχείρηση αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε κερδοσκοπικό οργανισµό. Τις 

δραστηριότητες µπορεί να τις οργανώσει η ίδια η εταιρία ή οι εργαζόµενοι µπορούν να 

επιλέξουν τοµέα του ενδιαφέροντος τους και να λάβουν υποστήριξη της εταιρίας είτε µε 

παροχές άδειας µετά’ αποδοχών είτε µε την εύρεση συνεργατών στον εθελοντισµό µέσα από 

βάσεις δεδοµένων.  

Τέλος αλλά όχι µικρότερης σηµασίας η εταιρία µπορεί να επιλέξει τις επιχειρηµατικές 

πρακτικές κοινωνικής ευθύνης. Η εταιρία υιοθετεί την πρωτοβουλία αυτή εξυπηρετώντας 
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κοινωνικούς σκοπούς και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών και 

προστατεύοντας το περιβάλλον.    

 

 

3.3 Πρακτική Εφαρµογή των Εταιρικών Κοινωνικών Πρωτοβουλιών - Η 

Washington Mutual, INC 

 

Σύµφωνα µε τον Philip Kottler και την Nancy Lee (2009) υπάρχουν πάµπολλα 

παραδείγµατα στον επιχειρηµατικό κόσµο µέσα από τα οποία φαίνεται η δράση της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Ένα από τα παραδείγµατα αυτά είναι και η εταιρία Washington Mutual, 

INC, πιο γνωστή ως WaMu. Ένας εθνικός χρηµατοπιστωτικός οργανισµός µε περισσότερα από 

115 χρόνια προσφοράς στην εκάστοτε τοπική κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Η 

ετήσια έκθεση Community Annual Report του 2003, πιο συγκεκριµένα αναφέρει: «Η συνολική 

προσφορά της Washington Mutual, INC και των θυγατρικών της έφτασε στα $94 εκατοµµύρια 

δολάρια από το αρχικό ποσό των 72εκατοµµυρίων του 2002. 

Ειδικότερα, η εταιρία αυτή µε κύριο στόχο την ενδυνάµωση της εκπαίδευσης και από το 

1927, το 2003, διέθεσε 15,7 εκατοµµύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες. Μέσα από έρευνες που έχει διεξάγει η ίδια πιστεύει στην εκπαίδευση ως ένα από 

τους πιο σηµαντικούς παράγοντες της εκάστοτε κοινωνίας και συνεχίζει την προσφορά της µέσω 

συνεισφορών σε µετρητά, πρωτοποριακών προγραµµάτων και εθελοντικής εργασίας του 

προσωπικού.   

 Μέσα από το τραπεζικό της δίκτυο η Washington Mutual έχει επιτύχει µία σταθερή 

πρακτική, υποστηρίζοντας εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συντονίζοντας τις προσπάθειες 

σύνδεσης αυτών, µε τα προϊόντα της. Έτσι οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν σηµαντικό 

κοµµάτι της προβολής νέων προϊόντων και των διαφηµιστικών και άλλων εκστρατειών του 

έργου του οµίλου. Οι έρευνες δείχνουν ότι το αποτέλεσµα αυτών των πρωτοβουλιών είναι η 

αύξηση των συναλλαγών, η θετική γνώµη της τοπικής κοινότητας και η αυξηµένη αφοσίωση 

των πελατών. Η WaMu συµβουλεύει τα στελέχη άλλων επιχειρήσεων να επικεντρώνονται σε 
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λίγες και καλές ιδέες, να στοχεύουν σε µακροπρόθεσµα οφέλη και λαµβάνουν γενναία µέτρα 

ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα µηνύµατα της προσφοράς τους δεν θα χαθούν µέσα σε άλλες 

παρόµοιες προσπάθειες.  

Πρέπει να αναφερθεί ότι η προσπάθεια της WaMu µέσα από τις δραστηριότητές της αυτές  

αποσκοπεί να παρουσιάσει τη σηµασία που έχει η εκπαίδευση για την επιχείρηση.  Στη συνέχεια 

θα ακολουθήσει η ανάλυση των έξι εταιρικών κοινωνικών πρωτοβουλιών της εταιρίας. 

 

 

3.3.1 Οι Προωθητικές Ενέργειες Σκοπού της Washington Mutual Inc, 
Στρατολόγηση Εκπαιδευτικού   

 

Η Washington Mutual Inc, υποστηρίζει µια σειρά από προγράµµατα προσέλκυσης και 

διατήρησης ταλαντούχου εκπαιδευτικού προσωπικού για σχολεία. Σύµφωνα µε στοιχεία του 

Υπουργείου Παιδείας των Η.Π.Α. που έδειχναν την άµεση απορρόφηση από την εκπαίδευση, η 

WaMu επικεντρώθηκε τόσο σε πρόσφατα απόφοιτους όσο και έµπειρους επαγγελµατίες. 

Περισσότερα από διακόσια άτοµα έλαβαν µέρος σε µία συνάντηση στο Μαϊάµι, το Μάιο του 

2003 η οποία επικεντρώθηκε στην προσέλκυση, την πρόσληψη και την διατήρηση 

εκπαιδευτικού προσωπικού, σε συνεργασία µε τα τοπικά υποκαταστήµατά της. Ανάµεσα στους 

συµµετέχοντες ήταν τοπικοί επιχειρηµατίες, αξιωµατούχοι, γονείς , διοικητικοί υπάλληλοι και 

εκπαιδευτικοί.  

Μία από τις προωθητικές ενέργειες ήταν η διανοµή 197.000 φυλλαδίων που διαφήµιζαν την 

εκδήλωση σε γονείς αλλά και πελάτες της WaMu, ενώ η συνάντηση µεταδόθηκε τηλεοπτικά µε 

περίπου 40.000 αποδέκτες και ακροαµατικότητα σε κοινό των 10,4 εκατοµµυρίων ακροατών. 

Αυτή η κίνηση πέτυχε την αναγνωρισιµότητα της Washington Mutual Inc και την θετική 

προδιάθεση προς την ίδια και τις υπηρεσίες της.  

 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

56  

 

3.3.2 Το Marketing Σκοπού της Washington Mutual Inc, Το πρόγραµµα 
WaMoola 

 

Το πρόγραµµα WaMoola for Schools, όπως είναι το ολοκληρωµένο όνοµά του, 

δηµιουργήθηκε για την στήριξη των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ενώ αρχικά οι 

εταιρίες του οµίλου πρόσφεραν ένα δολάριο ανά τραπεζικό λογαριασµό σε ένα δηµόσιο σχολείο, 

µε την δεύτερη έναρξη του προγράµµατος το 2004, η WaMu προσπάθησε να στηρίξει και τα 

ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Είναι το πρώτο πρόγραµµα του είδους που συνέδεσε την 

υποστήριξη των τοπικών σχολείων µε τις αγορές της χρεωστικής κάρτας Visa από την αρχή της 

απόκτησής της από τον πελάτη, ενώ παράλληλα επιτρέπεται στα σχολεία να συγκεντρώνουν 

πόντους οι οποίοι µετατρέπονται σε µετρητά στο τέλος του έτους.  

Γίνεται άρα κατανοητό ότι η WaMu πέρα από την βελτίωση της εικόνας της που επιτύγχανε 

από την αρχική εφαρµογή του προγράµµατος αυτού, µε την ένταξη ιδιωτικών σχολείων 

κατάφερε µία έµµεση στρατηγική  προσέλκυσης των γονέων των παιδιών αυτών. Μέσα από το 

γεγονός ότι το εισόδηµα της οικογένειας παιδιών από ιδιωτικά σχολεία η Washington Mutual 

θέλησε να διευρύνει τον κύκλο που θα αναγνώριζε το έργο της εισάγοντας νέους πελάτες 

συγκινηµένους από το κοινωνικό της έργο.   

Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε ώστε να είναι απλό και ευέλικτο. ∆εν υπάρχει συνδροµή και η 

Washington Mutual µπορεί να µην χρεώσει τη χρήση της κάρτας, αν και µπορούν να το κάνουν 

οι έµποροι, αφήνοντας έτσι µία πιθανότητα κέρδους. Οι πελάτες εγγράφονται στο πρόγραµµα 

επιλέγοντας ένα σχολείο στο οποίο θέλουν να συνεισφέρουν και απλώς χρησιµοποιούν τη 

χρεωστική τους κάρτα για τις αγορές τους. Με κάθε αγορά, το δηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό 

ίδρυµα κερδίζει και έναν πόντο, ο οποίος αντιστοιχεί σε πέντε Σεντ. Στο τέλος του έτους οι 

πόντοι µετατρέπονται σε µετρητά και τα σχολεία λαµβάνουν επιταγές από τη Washington 

Mutual.  
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3.3.3 Το Εταιρικό Κοινωνικό Marketing, της Washington Mutual Inc, Το 
πρόγραµµα School Savings 

 

Το πρόγραµµα School Savings παρέχει σε µαθητές πρακτικά µαθήµατα υπεύθυνης 

διαχείρισης των χρηµάτων τους από το 1923. Επαγγελµατίες από τοπικά υποκαταστήµατα της 

WaMu συνεργάζονται µε δηµοτικά σχολεία και εθελοντές γονείς για να διδάξουν σε µαθητές 

θέµατα όπως η αποταµίευση. Στα σχολεία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό, οι µαθητές 

ανοίγουν ένα λογαριασµό ταµιευτηρίου στην Washington Mutual και καταθέτουν χρήµατα ή 

επιταγές. Τα χρήµατα αυτά καταθέτονται στην τράπεζα για να τα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές 

αργότερα. 

Είναι εµφανές ότι η WaMu µέσα από τις µέχρι τώρα πολιτικές που χρησιµοποιεί, θέλει να 

µάθει σε εν δυνάµει πελάτες της τον τρόπο λειτουργίας της και να προωθήσει το όνοµα και τις 

αξίες της τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς τους. Έτσι θα αυξήσει την εύρος αγοράς της 

αλλά και την αναγνωρισιµότητά. Τέλος θα ενδυναµώσει την εµπιστοσύνη των τωρινών πελατών 

και εργαζοµένων της, χωρίς να αναφερθεί την καλή φήµη που κερδίζει από τις τοπικές κοινωνίες 

άρα και την µείωση των προβληµάτων ή των παραπόνων από τοπικούς φορείς.   

Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε την παροχή γραπτού υλικού στους εθελοντές υπαλλήλους 

της τράπεζας για την καλύτερη παρουσίαση του πρώτου στα παιδιά και µε την προώθηση σε 

συγκεντρώσεις του συλλόγου γονέων και καθηγητών και άλλες τοπικές εκδηλώσεις. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι στο πρόγραµµα School Savings συµµετέχουν περίπου 200.000 µαθητές από 

περισσότερα από 1.000 δηµοτικά σχολεία στις Η.Π.Α.. Άρα είναι κατανοητό το εύρος το οποίο 

έχει λάβει η στρατηγική αυτή της Washington Mutual.  
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 3.3.4 Η Εταιρική Φιλανθρωπία της Washington Mutual Inc, Οι 
χρηµατοδοτικές δωρεές για την εκπαίδευση 

 

 Η Washington Mutual, κάθε χρόνο προσφέρει εκατοµµύρια δολάρια σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα για εκπαιδευτικούς, όπως και εκπαιδευτικά προγράµµατα διαχείρισης για 

διευθυντές, σε οργανωτική ανάπτυξη των σχολείων και προγράµµατα ενηµέρωσης των γονέων 

για τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνει στις επιχορηγήσεις, 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα γνωστά στις Η.Π.Α. ως υπερσχολείων σε κοινότητες µεσαίων 

και χαµηλών εισοδηµάτων.  

Έτσι η WaMu εξετάζει αιτήσεις για χρηµατοδότηση, επιλέγοντας εκείνες που µπορούν να 

παρέχουν µετρήσιµα αποτελέσµατα και ευκαιρίες στους δασκάλους για επαγγελµατική ανέλιξη. 

Παράδειγµα αυτής της κίνησης αποτελεί η χρηµατοδότηση που προσφέρει η εταιρία για 

επαγγελµατικές ευκαιρίες σε δασκάλους. Μέσα από το ταµείο υποτροφιών Teacher Scholarship 

Fund, παρέχεται βοήθεια σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν την 

πιστοποίηση του εθνικού φορέα πιστοποίησης National Board for Professional Teaching 

Standards. Στο τέλος του 2003, η WaMu παρείχε υποτροφίες σε περισσότερες από 2.400 

δασκάλους σε ολόκληρη τη χώρα.  

 

 

3.3.5 Η Εθελοντική προσφορά στην κοινότητα της Washington Mutual 
Inc,  Το πρόγραµµα CAN  

 

Το πρόγραµµα CAN ή Committed Active Neighbors, ξεκίνησε το 2003 και οι εργαζόµενοι 

της WaMu έπρεπε να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε 44.000 δράσεις και να 

φτάσουν το σύνολο των 184.000 ωρών προσφοράς στην εκάστοτε τοπική κοινότητα όπου η 

επιχείρηση είχε υποκαταστήµατα. Κάποιοι από τους εργαζόµενους προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους αυτές σε σχολεία ατοµικά ή σε οµάδες, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς σε καθηµερινές 

εργασίες, συντηρώντας τις εγκαταστάσεις, ή οργανώνοντας τη διανοµή αναλωσίµων.   



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

59  

 

Η εταιρία ακόµη προσφέρει υποστήριξη σε επιλεγµένο προσωπικό, παρέχοντας του έως και 

τέσσερεις ώρες άδειας µετ’ αποδοχών το µήνα για εθελοντική εργασία. Επίσης προσφέρονται 

κίνητρα µε τη µορφή δωρεών στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς στους οποίους 

προσφέρουν οι εθελοντές.  

Τέλος η Washington mutual µέσα από το πρόγραµµα Classroom Presentations προσφέρει 

δωρεάν ωριαία µαθήµατα που εισάγουν µικρότερης ηλικίας µαθητές στην έννοια του χρήµατος 

και εφήβους στην έννοια της οικονοµικής διαχείρισης. Ενώ µε το πρόγραµµα Your Money 

Matters η WaMu προσφέρει µία σειρά µαθηµάτων για ενήλικες σε τέσσερεις ενότητες για τις 

συναλλαγές σε δύο διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά και Ισπανικά).    

 

 

3.3.6 Επιχειρηµατικές πρακτικές κοινωνικής Ευθύνης της Washington 
Mutual Inc, Το πρόγραµµα High School Intern Program 

 

Το πρόγραµµα High School Intern Program (HIP) της Washington Mutual έχει ως σκοπό 

την εύρεση ικανών νέων µε δυνατότητες για τον επιχειρηµατικό κόσµο. Μέσα από αυτό το 

πρόγραµµα η εταιρία προσεγγίζει νέους οι οποίοι µπορεί να έχουν ικανότητες που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει στο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα συνεργάζεται µε σχολεία προκειµένου να βρει 

ανάµεσα στους µαθητές άτοµα που µπορούν να καλύψουν θέσεις σε χρηµατοδοτικές, 

διοικητικές και ειδικής υποστήριξης υπηρεσίες.  

Μέσα από µία σειρά εκπαιδευτικών µαθηµάτων παρέχεται εργασιακή εµπειρία, δεξιότητες 

και σε ορισµένες περιπτώσεις αναγνώριση ακαδηµαϊκών σπουδών. Οι καλύτεροι από αυτούς 

εντάσσονται στο προσωπικό της WaMu.  

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της εταιρίας φαίνεται να είναι και η υποστήριξη της 

Εταιρικής της Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας ένα εργατικό δυναµικό που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων που εξυπηρετεί. Η WaMu µέσα από 

την πολιτική της κατετάγη 4η στη λίστα «Top 25 companies for Executive Women» του 

περιοδικού Working Woman, για τις ευκαιρίες που προσφέρει στις γυναίκες, και 
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συµπεριλήφθηκε στη λίστα «Best Companies for Minorities» του περιοδικού Fortune, για 

την προσφορά θέσεων σε µειονότητες.     

 
 

3.4 Πρακτικές Επιλογής Κοινωνικού Σκοπού  

 

Τόσο σε παγκόσµιο και τοπικό επίπεδο οι κοινωνικές ανάγκες φαίνεται να µην έχουν τέλος. 

Η κοινωνική δράση των οικονοµικών µονάδων µπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να είναι επιλογές για γενική κοινωνική 

δράση, για εργοστασιακές σχέσεις, για περιβαλλοντολογικές δράσεις, για θέµατα υγείας και 

άλλα. Το πραγµατικό ζήτηµα είναι πια από αυτές θα πρέπει να επιλεγούν. Για αυτό το λόγω 

έχουν επιλεγεί και µία σειρά από πρακτικές για να βοηθήσουν την επιχείρηση να επιλέξει. 

 

 

3.4.1 Επιλογή Μικρού Αριθµού Κοινωνικών Σκοπών 
 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η εταιρία να διαθέτει ένα περιορισµένο αριθµό κοινωνικών 

θεµάτων µε τα οποία θα ασχολείται. Η πρακτική αυτή ωφελεί την επιχείρηση όπως και η 

επιλογή αγορών- στόχων για τις οποίες αναπτύσσουν στρατηγικές µάρκετινγκ. Με τον ίδιο 

τρόπο έχει περισσότερες πιθανότητες να τους κερδίσει και έτσι να έχει µεγαλύτερη επίδραση σε 

µια συγκεκριµένη κοινωνική πρωτοβουλία, καθώς οι πόροι διοχετεύονται προς ένα σηµείο και 

όλες οι πρωτοβουλίες στοχεύουν προς ένα σκοπό. Έτσι είναι ευκολότερη η απόρριψη άλλων 

σκοπών καθώς η εταιρία µπορεί να εστιάσει στις προτεραιότητες της προσφοράς της. Αυξάνει 

τις πιθανότητες του οργανισµού να αναπτύξει µακροπρόθεσµους, ισχυρούς δεσµούς µε εταίρους 

ώστε να τους προσφέρει πόρους σε βάθους χρόνου. Τέλος η σύνδεση του ονόµατος της εταιρίας 

µε ένα σκοπό θα γίνει πιο εύκολη όταν διοχετεύονται οι πόροι σε ένα συγκεκριµένο σκοπό, 

εδραιώνοντας µία ιδιαίτερη θέση σε θέµατα δηµοσίων σχέσεων στη σκέψη των καταναλωτών. 
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3.4.2 Επιλογή Σκοπών µε Σηµασία για την Τοπική Κοινότητα 
 

Η βελτίωση της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται µία εταιρία η οποία χρησιµοποιεί 

το εργατικό δυναµικό της ή προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της πολλές φορές την έχει 

βοηθήσει οικονοµικά και στρατηγικά. Η εστίαση σε ζητήµατα τοπικού κοινωνικού 

ενδιαφέροντος αυξάνει την πιθανότητα οι προσπάθειες της επιχείρησης να γίνουν γνωστές στο 

κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα η εταιρία κερδίζει αξιοπιστία και φερεγγυότητα στις 

συνηθισµένες δηµοσιοποιήσεις εκθέσεων καθώς η εµπιστοσύνη της τοπικής κοινότητας την 

ενισχύει ηθικά.  

Μπορεί ακόµα να βοηθήσει την εταιρία σε περιόδους κρίσης µε τις οποίες έρχεται 

αντιµέτωπη η επιχείρηση όπως η εξασφάλιση εκπαιδευµένου προσωπικού, ποιοτικά υλικά 

από προµηθευτές και φυσικά οικονοµική στήριξη.  

 

 

3.4.3 Συσχέτιση Σκοπού και Κουλτούρας 
 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης πρέπει να σχετίζονται µε το όραµα, τις αξίες 

και την κουλτούρα της επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που 

θα επιλέξει να χρησιµοποιήσει η εταιρία αφού θα πρέπει να αντικατοπτρίζει ένα µέρος ων αξιών 

και της κουλτούρας της στο εξωτερικό της αλλά και εσωτερικό της περιβάλλον. Πολλές φορές η 

επιλογή είναι προφανής όπως η επιλογή µιας οδοντιατρικής επιχείρησης να στηρίξει την 

στοµατική υγεία ή µια αυτοκινητοβιοµηχανία να βοηθήσει σε θέµατα οδικής ασφάλειας. Γενικά 

οι οργανισµοί που συνεισφέρουν σε σκοπούς που τους αφορούν διαπιστώνουν ότι οι πελάτες 

τους γίνονται λιγότερο καχύποπτοι, οι επενδυτές δεν επικρίνουν την προσπάθεια ως 

δευτερεύουσας σηµασίας αφού γίνεται έµµεση διαφήµιση και οι εργαζόµενοι είναι πιο πιθανό να 

έχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση και επιθυµία να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίας, χωρίς 

να αναφερθεί το γεγονός αύξησης της εταιρικής πίστης. 
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3.4.4 Επιλογή Σκοπού που να Στηρίζει τους Επιχειρηµατικούς Στόχους 
 

Η παράλληλη στήριξη των επιχειρηµατικών στόχων δίνει στρατηγική σηµασία στην 

φιλανθρωπία. Γενικά µόνο όταν οι εταιρικές δαπάνες αποφέρουν παράλληλα κοινωνικά και 

οικονοµικά οφέλη µπορεί η εταιρική φιλανθρωπία να έχει θετική επίδραση στη συµπεριφορά 

των επενδυτών της εταιρίας. Σε µια πληθώρα παραδειγµάτων ανά τον κόσµο οι οργανισµοί 

επιλέγουν και στηρίζουν ένα κοινωνικό ζήτηµα µε τη δυναµική να βοηθήσει τους 

επιχειρηµατικούς στόχους της επιχείρησης ενώ παράλληλα συνδέεται µε το όραµα, τις αξίες και 

την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Παράλληλα ο κοινωνικός στόχος αυτός θα 

διαφηµίσει την εταιρία, τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της. 

Όπως αναφέρθηκε αµυδρά, η στήριξη των κοινωνικών πρωτοβουλιών θα εκδηλωθεί πιο 

ενεργά όταν ο σκοπός είναι οικείος για τους βασικούς αποδέκτες της εταιρίας, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Κοινωνικά µηνύµατα προς τους γονείς µικρών 

καταναλωτών, υπενθύµιση του περιβαλλοντικού έργου σε πελάτες της τοπικής κοινωνίας, είναι 

κάποιοι τρόποι υπενθύµισης στους αποδέκτες των υπηρεσιών της το κοινωνικό ρόλο που έχει η 

επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και για τους επενδυτές της επιχείρησης οι οποίοι θα εκτιµήσουν τόσο 

τη δηµοσιότητα όσο και την αύξηση των κερδών από την ΕΚΕ. 

 

 

3.4.5 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε Βάθος χρόνου 
 

Η επίτευξη κερδών από την ΕΚΕ συχνά σχετίζεται µε το χρονικό διάστηµα στο οποίο θα 

επενδύσει η επιχείρηση. Αν υποτεθεί ότι η ΕΚΕ είναι µέρος µίας επικοινωνιακής δράσης τότε η 

διάρκεια που απαιτείται είναι µία µακροχρόνια δέσµευση µε µία σειρά διαφηµιστικών 

µηνυµάτων και πρωτοβουλιών µέχρις ότου το κοινωνικό σύνολο ανταποκριθεί στην προσπάθεια 

αυτή, έτσι ώστε να υπάρξει αύξηση εισφορών και αλλαγή συµπεριφοράς από πλευράς 

καταναλωτών. 
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Παράλληλα οι µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις µπορούν να είναι πιο οικονοµικές, καθώς τα 

πρώτα χρόνια ενός προγράµµατος συχνά καταναλώνονται σε προσπάθεια εκµάθησης και 

συντονισµού των εταίρων της επιχείρησης, ενώ οι προσπάθειες γίνονται αποδοτικότερες µε το 

πέρασµα των χρόνων. Παράλληλα όταν µία επιχείρηση επιµείνει για πολύ καιρό σε ένα σκοπό 

τότε αυτός καταλήγει να τις «ανήκει» καθώς το όνοµά της έχει συνδεθεί µε αυτόν. 

 Σε µία σύντοµη παρουσίαση φαίνονται οι πιο βασικοί τρόποι επιλογής µίας κοινωνικής 

στρατηγικής: 

1. Μικρός Αριθµός Κοινωνικών Στόχων 

2. Σκοπός Σηµαντικός στην Κοινότητα 

3. Σκοποί κοντά στην Κουλτούρα/Όραµα 

4. Βελτίωση των Υπαρχόντων Σχέσεων 

5. Stakeholders/ Άµεσα Ενδιαφερόµενοι  

6. Στήριξη σε Βάθος Χρόνου  

(Philip Kottler and Nancy Lee, 2004) 

Γίνεται άρα κατανοητό ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν µπορεί να εφαρµοσθεί χωρίς 

προηγουµένως έναν σωστό και πολύ προσεκτικό Στρατηγικό Σχεδιασµό. Θα πρέπει να 

εξετασθεί αρχικά ο στόχος και το όραµα της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η 

αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ στόχου και ΕΚΕ. Παράλληλα το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για 

την εφαρµογή της ΕΚΕ στο όραµα της επιχείρησης. Να ελεγχθεί άρα η συµβατικότητα της ΕΚΕ 

µε την εικόνα και τον µακροπρόθεσµο στόχο που έχει θέσει η επιχείρηση.  

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει µία προσεκτική ανάλυση τόσο του εσωτερικού, όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Στο εσωτερικό περιβάλλον θα γίνει να εντοπισθούν 

οι εργαζόµενοι ή οι προµηθευτές της επιχείρησης οι οποίοι θα µπορούσε να θίγονται ή να 

εναντιώνονται στον σκοπό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στο εξωτερικό περιβάλλον 

εντοπίζονται οι ανταγωνιστές αλλά και οι λοιποί οργανισµοί που επηρεάζονται από την 

στρατηγική αυτή. Γίνεται άρα κατανοητό εδώ πόσο σηµαντική είναι η θεωρία των Stakeholders. 
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Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει καλύτερα και πιο οµαλά η εφαρµογή της ΕΚΕ αφού θα 

αποφευχθούν τυχών προβλήµατα, µε πελάτες, εργαζόµενους κατά την διάρκεια της εφαρµογής 

των διαδικασιών. Από την άλλη θα προβλεφθούν αδυναµίες, ελλείψεις ή ελαττώµατα της ΕΚΕ 

ώστε να µην βλαφθεί το προφίλ της επιχείρησης.  

(Ν. Γεωργακόπουλος, 2002)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

4.1 Η ΕΚΕ στη Οικονοµία 

 

Σύµφωνα µε κάποιους µελετητές,  η ΕΚΕ εφαρµόζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η 

περιβαλλοντική ευθύνη, ο δεύτερος η κοινωνική ευθύνη και ο τρίτος η οικονοµική ευθύνη. Ο 

τελευταίος αυτός άξονας έχει να κάνει µε την διαφάνεια των οικονοµικών αποτελεσµάτων και 

την εφαρµογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Στην σηµερινή εποχή η σχέση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της οικονοµίας έχει πάρει διαστάσεις πολύ µεγαλύτερες σε 

σχέση µε αυτές των προηγούµενων χρόνων. Η πολυπλοκότητα των σχέσεων, τον νοµικών 

κανονισµών και υποχρεώσεων που αποκτούν τα µέρη µίας τραπεζικής συµφωνίας είναι τόσο 

µεγάλα σε όγκο, όσο και σε πολυπλοκότητα. Από πλευράς ερµηνείας και διατήρησης της 

ισορροπίας ανάµεσα στους ενδιαφερόµενους, η περίπτωση αυτή γίνεται ολοένα και πιο 

δύσκολη, σε βαθµό που τα µέχρι πρότινος συστήµατα  που χρησιµοποιήθηκαν αδυνατούν να 

αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. 

Το φαινόµενο αυτό διογκώνεται καθώς η οικονοµία έχει περάσει σε µία διεθνή σχέση 

µεταξύ κρατών και επιχειρήσεων, περιπλέκοντας έτσι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Γίνεται 

άρα κατανοητό ότι µία σειρά κανονισµών και πρακτικών πρέπει να εφαρµοστούν προκειµένου 

να εξισορροπηθεί η κατάσταση, να δηµιουργηθεί ένα πλέγµα το οποίο θα προσφέρει ασφάλεια 

και σταθερότητα τόσο στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αλλά και σε όσους επιθυµούν τις 

λειτουργίες τους.  
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Υπό αυτές τις συνθήκες  η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προσπαθεί να εντάξει ένα σύνολο 

αρχών στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα βοηθώντας έτσι στην καλύτερη λειτουργία του, κάτι 

ιδιαίτερα δύσκολο λόγω διαφθοράς και παράνοµων πρακτικών “under the table”, ώστε οι 

εταιρίες να αποφεύγουν την καταγραφή των νόµιµων κερδών για φοροαπαλλαγή ή να 

επισπεύδουν διαδικασίες ώστε να προλάβουν τους ανταγωνιστές.    

Έτσι η ΕΚΕ προσπαθεί να βελτιώσει τα παρόντα συστήµατα µέσα από ένα σύνολο κανόνων 

και απαιτήσεων τα οποία θα περιγραφούν παρακάτω και αναλύοντας διεξοδικότερα και 

φροντίζοντας για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και την 

καλύτερη κατανόηση της κατάστασής τους. Με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές και οι 

stakeholders µπορούν να έχουν µία πολύ καλύτερη άποψη για την επιχείρηση και το σύστηµα 

της οικονοµίας µπορεί να λειτουργήσει πιο οµαλά.      

(Αγγελιοφόρος, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2010) 

 

 

4.2 Μέσα Άσκησης της ∆ιαφάνειας των Επιχειρήσεων 

 

 

4.2.1 Η Τραπεζική Εποπτεία 
 

Ένας πολύ σηµαντικός θεσµός στην άσκηση πολιτικής και ελέγχου από πολύ παλιά ήταν η  

τραπεζική εποπτεία. Μέσο το οποίο χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στις Η.Π.Α., από τις αρχές του 

20ου αιώνα, κάτι που δείχνει ότι η εποπτεία της διεθνούς τραπεζικής αποτελεί ένα πιο πρόσφατο 

φαινόµενο στην οικονοµική ιστορία. Πιο συγκεκριµένα στην περίοδο της µεγάλης ύφεσης ο 

µεγάλος αριθµός πτωχεύσεων τραπεζών κίνησε το ενδιαφέρον των οικονοµικών αρχών στο θέµα 

της επόπτευσης του τραπεζικού συστήµατος.  

Η έµφαση δόθηκε τότε στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών στα 

χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και διεθνώς καθώς το 
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φαινόµενο είχε πάρει πολύ µεγαλύτερη έκταση. Καταρρεύσεις τραπεζών και στροφή του κοινού 

προς τον χρυσό ήταν οι κύριες εµπειρίες της Αυστρίας και της Γερµανίας κατά την περίοδο της 

Μεγάλης Ύφεσης κάτι που οδήγησε την αποκατάσταση του τραπεζικού συστήµατος σε ύστατη 

ανάγκη. Μετά το 1930 βέβαια, το πρόβληµα των πτωχεύσεων στις τράπεζες υποχώρησε σε 

µεγάλο βαθµό, η ένταση του εποπτικού ελέγχου µειώθηκε τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες, όσο 

και στην Ευρώπη. Από τη δεκαετία του ’70 και µετά, οι τραπεζικές κρίσεις γίνονται συχνότερες 

σε ένα διεθνοποιηµένο πλέον τραπεζικό περιβάλλον. 

Βασικό χαρακτηριστικό της τραπεζικής εποπτείας ήταν ότι κάθε ρυθµιστική παρέµβαση 

αποτελούσε αντίδραση σε κάποιο σηµαντικό οικονοµικό ή τραπεζικό φαινόµενο. Έτσι, τα 

διεθνή χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα παρέµεναν υπό τον έλεγχο των εποπτικών αρχών της 

χώρας καταγωγής τους, ενώ ο υπέρ-εθνικός συντονισµός των πρακτικών εµποδίστηκε από 

θεσµικές διαφορές, τον πολιτισµό και την κουλτούρα της εκάστοτε χώρας ή από τα ολιγοπώλια 

που επικρατούσαν. 

Φυσικά η ΕΚΕ είναι µία προσπάθεια καθαρά εθελοντική. Παρόλα αυτά όπως µε τα 

περιβαλλοντικά κόστη, έτσι και µε τα χρηµατοοικονοµικά, ο επιχειρηµατικός κόσµος για να 

συνεχίσει να λειτουργεί πρέπει να ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Γίνεται άρα κατανοητό ότι η 

ΕΚΕ είναι µία αναγκαία εφαρµογή για να µπορέσει µια επιχείρηση να προχωρήσει µε σταθερά 

βήµατα, σε µία ταραχώδη οικονοµική πραγµατικότητα.  

 

 

4.3 Η Βασιλεία ΙΙ 

 

Στις 26 Ιουνίου 2004 εκδόθηκε το αναθεωρηµένο εποπτικό πλαίσιο της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ και πρόκειται να εφαρµοστεί πλήρως µέχρι το 

2015. Εστιάζει σε τρεις κύριες περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, του εποπτικού ελέγχου και της πειθαρχίας της αγοράς, οι οποίες είναι γνωστές ως 

τρεις πυλώνες. Σκοπός είναι να ενισχυθούν και να εποπτευθούν οι διεθνείς τραπεζικές 
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απαιτήσεις. Οι βασικοί στόχοι κατά τον Γκόρτσο, Χ. (∆εκέµβριος 2006) του νέου Συµφώνου 

περιγράφονται παρακάτω: 

• Απόδοση της έµφασης στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και στη διαφάνεια της 

αγοράς.  

• Κάλυψη του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών και µη κινδύνων. 

• Η σταδιακή σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το οικονοµικό 

κεφάλαιο των τραπεζών, µέσα από την αναγνώριση του τραπεζικού κινδύνου από τις εποπτικές 

αρχές.  

Το σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ απαρτίζεται από τρεις κύριους πυλώνες: 

I. Στον πρώτο πυλώνα καθορίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά την κάλυψη 

του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου 

II.  Στον δεύτερο πυλώνα καθορίζεται ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει η διαδικασία της 

αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές και η θέσπιση 

γενικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν την διαδικασία αυτή 

III.  Στον τρίτο πυλώνα ενισχύεται η πειθαρχίας της αγοράς µε τη δηµοσιοποίηση ποιοτικών 

και ποσοτικών στοιχείων 

(Ζοπουνίδης, Κ. & Λιαδάκη, Α. Ιανουάριος 2006) 

Οι τρεις αυτοί πυλώνες του νέου Συµφώνου είναι αµοιβαίως αλληλοενισχυόµενοι. Σαφώς η 

αποτελεσµατικότητα των κανόνων του πρώτου πυλώνα εξαρτάται καθοριστικά από την 

ικανότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή εφαρµογή τους µέσω των εξουσιών του 

δεύτερου. Ενώ, οι αυξηµένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων του τρίτου διαµορφώνουν 

τα κατάλληλα κίνητρα για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που 

αναπτύσσουν οι τράπεζες. 

Έτσι και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως 

θα αντιπροσωπεύει την αναλογία µεταξύ των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας και των στοιχείων 

του ενεργητικού είτε αυτό αυτά βρίσκονται εντός είτε εκτός ισολογισµού και έχουν 

αντισταθµιστεί ανάλογα µε τον κίνδυνο που έχει αποφασιστεί ότι τους αντιστοιχεί.  Έτσι 

εµφανίζονται τα τρία βασικά είδη κινδύνων, ο πιστωτικός, ο κίνδυνος της αγοράς και ο 

λειτουργικός κίνδυνος. Μέσα από αυτό το διαχωρισµό οι επιχειρήσεις µπορούν να αυξήσουν την 
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ασφάλεια των πελατών και χρηµατοδοτών τους, ενώ ταυτόχρονα να βελτιωθεί η διαφάνεια των 

διαδικασιών τους. 

 

 

4.3.1 Ο Πρώτος Πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ 
 

Σύµφωνα µε τον Γκόρτσο, Χ. (Μάιος 2005) ο ορισµός των ιδίων κεφαλαίων, οι ελάχιστες 

απαιτήσεις του 8% των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε το σταθµισµένο ενεργητικό και οι 

διατάξεις αναφορικά µε την εποπτική µεταχείριση των κινδύνων αγοράς παραµένουν 

αµετάβλητες. Η κύρια διαφοροποίηση έγκειται στην µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου 

περιλαµβανοµένης και της εποπτικής αντιµετώπισης των µέσων και τεχνικών µείωσης του εν 

λόγω κινδύνου, καθώς και στην καθιέρωση επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον 

λειτουργικό κίνδυνο. Αναλυτικότερα, ο πρώτος πυλώνας του νέου Σύµφωνου επιφέρει τις 

ορισµένες αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο. Τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιηµένη µέθοδο 

(standarized approach) για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιηµένη 

µέθοδος διατηρεί τη λογική της υφιστάµενης µεθόδου µε την απόδοση προκαθορισµένων 

συντελεστών στάθµισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει µεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον 

κίνδυνο, στο µέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα µε τη διαβάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυµβαλλοµένου. 

Αναγνωρίζει τη µέθοδο υπολογισµού βάσει εσωτερικών συστηµάτων διαβάθµισης (internal 

ratings based approach - IRB), µέθοδο η οποία παρέχει στις τράπεζες δύο εναλλακτικούς 

τρόπους υπολογισµού, ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης των εσωτερικών τους συστηµάτων 

διαβάθµισης κινδύνου τη θεµελιώδη µέθοδο (foundation approach) και την προηγµένη µέθοδο 

(advanced approach). 

Για τον υπολογισµό των σταθµίσεων των κινδύνων χρειάζεται η εκτίµηση τεσσάρων 

παραµέτρων. (Ζοπουνίδης, Κ. & Λιαδάκη, Α., Ιανουάριος 2006)Η πρώτη παράµετρος σχετίζεται 

µε την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου (PD - Probability of Default) 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

70  

 

και απεικονίζει την πιστοληπτική του ικανότητα. Μετράει την πιθανότητα αδυναµίας κάλυψης 

των υποχρεώσεων του πελάτη εντός δεδοµένης χρονικής περιόδου. 

 Η δεύτερη παράµετρος κινδύνου (LDG - Loss Given Default) δίνει µια εκτίµηση της µέσης 

αναµενόµενης ζηµίας, το ποσοστό της χρηµατοδότησης το οποίο δεν θα εισπραχθεί, σε 

περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το µέγεθος της LDG εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από το είδος των εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων που έχουν 

χρησιµοποιηθεί. Η τρίτη παράµετρος, η έκθεση του αντισυµβαλλόµενου σε περίπτωση αθέτησης 

της υποχρέωσής του (EAD - Exposure At Default) δίνει την εκτίµηση του χρηµατοδοτικού 

ανοίγµατος. Το µέγεθος της εναποµένουσας διάρκειας µέχρι τη λήξη των απαιτήσεων (Μ - 

Maturity) µετράει το χρονικό διάστηµα που αποµένει ως τη λήξη του ανοίγµατος. 

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραµέτρων πρέπει να γίνει πλήρως τεκµηριωµένα και να 

ανανεώνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Παράλληλα απαιτείται η προσαρµογή των 

αποτελεσµάτων (calibration), έτσι ώστε οι εκτιµήσεις να αντικατοπτρίζουν την αναµενόµενη 

συµπεριφορά τους. ∆ιαφορετικά οι όποιες διαφορές θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν οφείλονται 

σε συστηµατικούς παράγοντες, αλλά σε τυχαίο θόρυβο. Στην Εξελιγµένη µέθοδο των 

Εσωτερικών Συστηµάτων ∆ιαβάθµισης οι εκτιµήσεις των PD, LDG, EAD και Μ παρέχονται 

από την τράπεζα βάσει των εκτιµήσεών της και των κατάλληλων ιστορικών δεδοµένων, ενώ για 

την εκτίµηση του Μ υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για κάποια χρηµατοδοτικά ανοίγµατα.  

Αντίθετα, στη Θεµελιώδη προσέγγιση µόνο η τιµή του PD παρέχεται από το υπάρχον 

χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, καθώς οι σταθµίσεις των LDG, EAD και Μ τίθενται από την 

Επιτροπή. Παράλληλα διαµορφώνεται αναλυτικό πλαίσιο για την εποπτική µεταχείριση των 

τιτλοποιηµένων απαιτήσεων (πλαίσιο που εξέλιπε εντελώς από το αρχικό Σύµφωνο). 
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Πίνακας 4.1 Παράµετροι Μεθόδων Εσωτερικών Αξιολογήσεων 

http://www.hba.gr   

Οι τράπεζες, που πληρούν προϋποθέσεις, θα µπορούν να χρησιµοποιούν µεθόδους 

άµβλυνσης του κινδύνου για να µειώσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις τους, όπως είναι οι 

εξασφαλίσεις, οι εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα, και ο συµψηφισµός στοιχείων εντός 

ισολογισµού.  

Να αναφερθεί ακόµη ότι, εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Στην έννοια του εν λόγω κινδύνου εµπίπτουν οι ζηµίες που οφείλονται 

στην ανεπάρκεια/ακαταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων, σε 

ανθρώπινους παράγοντες, ή κάποια  εξωτερική αίτια. 

 

 

 4.3.2 Ο ∆εύτερος Πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ 
 

Στον δεύτερο πυλώνα,  κατά τον Πετράκη, Π. (2007), του Συµφώνου της Βασιλείας 

ενθαρρύνετε η τήρηση υψηλών προδιαγραφών στη διαφάνεια και παρουσίαση των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων. Μέσα από το αναθεωρηµένο Σύµφωνο δίνεται η δυνατότητα στα 

τραπεζικά ιδρύµατα να αναπτύξουν εσωτερικά συστήµατα αξιολόγησης του πιστωτικού 
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κινδύνου σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, ώστε να επιτευχθεί ακριβέστερη στάθµιση 

κινδύνου µε την έγκριση των εποπτικών αρχών. 

Όσες τράπεζες εκτιµάται στην αγορά ότι ανήκουν σε υψηλού κινδύνου ιδρύµατα ή έχουν 

ανεπαρκές σύστηµα διαχείρισης κινδύνων, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις µέσω υψηλότερων 

περιθωρίων επιτοκίου στο διατραπεζικό δανεισµό και στο εκδιδόµενο χρέος. 

Η διαφάνεια των στοιχείων είναι υποχρεωτική και επικεντρώνεται σε συγκεκριµένους 

τοµείς, οι οποίοι αφορούν κυρίως στοιχεία για την κεφαλαιακή επάρκεια και τη σύνθεση των 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, την αναλυτική παρουσίαση των εκθέσεων σε κίνδυνο ανά προϊόν 

και την διαφάνεια των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

Το µέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές της ΕΚΕ, ώστε να διασφαλίζεται η 

κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων πέραν των µηχανισµών του πρώτου πυλώνα. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα εκτίµησης κεφαλαιακής επάρκειας και 

να καθορίζουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους, καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και 

µέτρησης αυτών και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις 

όπου δεν υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου πυλώνα ή κάποιοι κίνδυνοι, 

που δεν αντιµετωπίζονται από τον πρώτο πυλώνα, δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς µε κεφάλαια 

από τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Ο δεύτερος πυλώνας στηρίζεται πάνω σε τέσσερις βασικές αρχές την πρόβλεψη διαδικασιών 

από τα πιστωτικά ιδρύµατα για την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και 

τη διαµόρφωση στρατηγικής για τη διατήρηση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων. Αυτές είναι κατά 

τον Γκόρτσο, Χ. (2007) η καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών. Ακόµα η δυνατότητα επιβολής από την 

αρµόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής απαίτησης για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

καθ’ υπέρβαση του ελαχίστου ορίου (8%) σε συγκεκριµένα πιστωτικά ιδρύµατα και τέλος η 

καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέµβασης των εποπτικών αρχών σε περίπτωση επιδείνωσης 

του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύµατος. 

Η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης (supervisory review process) του δεύτερου πυλώνα 

αποτελεί µία από τις βασικές καινοτοµίες του Νέου Συµφώνου. Αντανακλά τη µετατόπιση του 
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ενδιαφέροντος των εποπτικών αρχών από το επίπεδο της µακροπροληπτικής εποπτείας σε εκείνο 

της µικροπροληπτικής, παρέχοντας τη δυνατότητα προσωποποιηµένης εποπτείας των 

ιδρυµάτων, οι δραστηριότητες των οποίων ενέχουν µεγαλύτερο συστηµικό κίνδυνο. (Χ. 

Γκόρτσος, (2007) 

 

 

4.3.3 Ο Τρίτος Πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ 
 

Στον τρίτο πυλώνα εισάγονται διατάξεις σχετικά την πληροφόρηση που παρέχεται από 

τα πιστωτικά ιδρύµατα προς το εξωτερικό περιβάλλον τους σχετικά µε το ύψος των 

αναλαµβανοµένων κινδύνων, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αυτών και την 

στρατηγική που θα ακολουθήσουν, προκειµένου µέσω της διαφάνειας ή disclosure να ενισχυθεί 

η πειθαρχία της αγοράς. Αφορά, εποµένως, την υποχρέωση των τραπεζών να προβαίνουν σε 

γνωστοποίηση στοιχείων, τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού χαρακτήρα, µε σκοπό την ενίσχυση 

της επιβαλλόµενης από την αγορά πειθαρχίας προς τους κανόνες ορθής διαχείρισης των 

κινδύνων. Σκοπός του τρίτου πυλώνα είναι να παρέχονται στους συµµετέχοντες στην αγορά οι 

αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά και για τις 

διαδικασίες διαχείρισής τους. Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης αφορούν κυρίως κατά τον 

Γκόρτσο, Χ. (2007) τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις 

διαδικασίες διαχείρισής τους, και την ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων, που 

χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των κινδύνων. 

Οι τεχνικές µεταβιβάσεως και οι πρακτικές µετρήσεως των πιστωτικών κινδύνων που 

προέρχονται από σύνθετα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, όπως είναι τα credit derivatives, swap 

options, καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού, απεικονίζονται πληρέστερα µε 

µεγαλύτερη προσοχή. Παράλληλα αυξάνεται το φάσµα των εξασφαλίσεων έναντι κινδύνων και 

οι εγγυήσεις έναντι απαιτήσεων. 
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Πίνακας- 4.2 Παράδειγµα Λογιστικών Καταστάσεων µε χρήση των αρχών της Βασιλείας ΙΙ 

 

 (Αττική Τράπεζα, http://www.atticabank.gr)  

 

Οι εποπτικές αρχές µπορεί πλέον να µην επιβάλλουν ειδική κεφαλαιακή απαίτηση για 

τον επιτοκιακό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τις τράπεζες που παρουσιάζουν 

σηµαντικό κίνδυνο λόγω ανοιγµάτων ρευστότητας µεταξύ παθητικού/ενεργητικού, αλλά 

παρακολουθούν µε προσοχή την οικονοµική κατάσταση της κάθε τράπεζας.  

Το σηµαντικότερο γεγονός σχετικά µε το νέο πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, που προτείνει η Επιτροπή, έχει να κάνει µε ειδική κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου, το οποίο θέτει τους νέους κανόνες σε συνεργασία µε τους εθνικούς 

φορείς και τις κεντρικές τράπεζες. Μέσα από το νέο πλαίσιο προβλέπονται ξεχωριστές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων µεθοδολογιών µέτρησης. Η δυσκολία που 

παρουσιάζεται σχετικά µε τον λειτουργικό κίνδυνο είναι ότι δεν είναι εύκολα µετρήσιµος και 

αναφέρεται σε όλα τα είδη κινδύνων που δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι 

αγοράς, είτε ως πιστωτικοί κίνδυνοι, σύµφωνα πάντα µε τον Πετράκη, Π. (2007). 

Μέσα από την παρουσίαση άρα, των αποτελεσµάτων γίνεται πιο εύκολη η κατανόηση 

της λειτουργίας µιας επιχείρησης. Οι shareholders έχουν ορθότερη άποψη για αυτήν, ενώ οι 

κρατικοί φορείς µπορούν να πάρουν καλύτερες αποφάσεις σε σχέση µε την αφάνεια που 

επικρατεί γενικότερα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η καθιέρωση κανόνων δεοντολογίας, η 

ανάπτυξη του εθελοντισµού και άλλες τέτοιες πρακτικές δεν έχουν οικονοµικό κόστος.  
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Είναι ακόµη σηµαντικό ότι µια επιχείρηση θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη όχι µόνο όταν 

συµµορφώνεται µε τους νόµους και τους κανόνες, αλλά προχωρεί εθελοντικά σε πράξεις που 

υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της σε σχέση µε τους shareholders γύρω από τους οποίους 

δραστηριοποιείται. Εκεί ακριβώς στηρίζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

(http://www.freesunday.gr, 24/10/2010) 

 

 

 4.4 Η Εφαρµογή Πειθαρχίας στην Αγοράς (Market Discipline) και η 

∆ηµοσιοποίηση Στοιχείων 

 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, για τη βελτίωση της νοµοθεσίας και 

τον έλεγχο στα τραπεζικά ιδρύµατα µέσα από ανάπτυξη νέων τεχνικών µείωσης των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων της διοίκησης. Οι διεθνείς συµφωνίες αυτές, ανάµεσα στους 

ρυθµιστές των τραπεζικών συστηµάτων, έχουν σκοπό την δηµιουργία µίας οµάδας κεφαλαιακών 

απαιτήσεων συγκρίσιµες ανάµεσα σε διαφορετικές χώρες. Πρέπει να αναφερθεί ότι στις 11 

Ιούλιο του 2003 προτάθηκε ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των νέων θεσµών και της 

εφαρµογής τους από τις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Η Βασιλεία ΙΙ όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο στόχος 

του τρίτου πυλώνα είναι να ολοκληρώσει τους υπόλοιπους δύο παρουσιάζοντας µία βελτιωµένη 

οµάδα απαιτήσεων, διάφανων στο ευρύ κοινό, οι οποίες θα επικεντρώνονται στην κεφαλαιακή 

επάρκεια. Τα τραπεζικά ιδρύµατα όπως και όλες οι επιχειρήσεις ελέγχονται έµµεσα ή άµεσα από 

τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους επενδυτές της σε ότι αφορά την ασφάλειά τους. Αυτό το 

είδος ελέγχου είναι γενικά ένα κοµµάτι αυτού που είναι γνωστό ως πειθαρχία της αγοράς 

(Market Discipline), το οποίο εξελίσσεται σε ένα συµπληρωµατικό εργαλείο του 

χρηµατοοικονοµικού ελέγχου που θέλουν να επιτύχουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και εποπτικές 

τους αρχές, σύµφωνα µε τον Kwan 2002. Η βασική αρχή που δεσπόζει στον τρίτο πυλώνα είναι 

ότι η δηµοσιοποίηση σηµαντικών πληροφοριών θα βελτίωνε την πειθαρχία της αγοράς και 
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ταυτόχρονα την εν δυνάµει χρησιµότητά της για τις εποπτικές αρχές, ακριβώς όπως πρεσβεύει 

και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

Πολλά τραπεζικά ιδρύµατα έχουν αρχίσει να ανανεώνουν τα συστήµατά τους και τον 

τρόπο λειτουργίας τους για να πλησιάσουν την σωστή δηµοσιοποίηση στοιχείων. Για να είναι 

όµως αποτελεσµατική η τράπεζα πρέπει να είναι ακριβής στην χρήση των στοιχείων της. Πρέπει 

να είναι χρονικά και ποσοτικά ορθή στην παρουσίασή της κατάστασης και των λειτουργιών 

τους, µε ακριβή στοιχεία προς δηµοσιοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα θα επιτύχει την 

διαφάνεια που είναι αναγκαίο να έχει και αυτό θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη πειθαρχία στην 

αγορά.  

Σύµφωνα µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Έφεδρου Οµοσπονδιακού Συστήµατος (Board 

of Governors of the Federal Reserve System- BGFRS, 2000) τα πρότυπα δηµοσιοποίησης 

στοιχείων των τραπεζών στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι ένα υποπροϊόν της ζήτησης των 

shareholders της αγοράς, των εποπτικών αρχών και της τραπεζικής διοίκησης. Οι βασικές 

απαιτήσεις για τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων από τράπεζες δίδονται από την Επιτροπή 

Ασφαλείας και Εµπορίας (Securities and Exchange Commission- sec) και από το συµβούλιο 

Κανονισµών Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. Οι τράπεζες αυτές πρέπει να τηρούν τα µέτρα 

που θεσπίστηκαν και για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις οι οποίες δηµοσιοποιούν τα στοιχεία 

τους. Επιπρόσθετα η συµπλήρωση των στοιχείων αυτών πρέπει να γίνεται πάντα σε σχέση µε τις 

εκάστοτε περιστάσεις που µπορούν να επηρεάσουν την επιχείρηση όπως ο δανεισµός ή η 

επένδυση.  

Όλες οι τράπεζες, δηµόσιες ή ιδιωτικές πρέπει να συµπληρώνουν τριµηνιαίες, 

ρυθµιστικές αναφορές και να συνεχίζουν µε την άµεση δηµοσιοποίηση των αναφορών αυτών. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν τα Balance sheets των τραπεζών και τα κέρδη τους. Ακόµη 

συµφωνίες µεταξύ τραπεζών, συγχωνεύσεις ή εξαγορές θεωρούνται δηµόσια έγγραφα τα οποία 

περιέχουν στρατηγικά βήµατα που πρέπει να κάνει η τραπεζική διοίκηση.  

Αν και όλη αυτή η κανονιστική δοµή οδηγεί στην απαιτούµενη διαφάνεια, εµφάνιση των 

στοιχείων και πληροφόρηση του οικονοµικού περιβάλλοντος, οι τράπεζες έχουν ακόµη µεγάλη 

ευελιξία στην κάλυψη των απαιτήσεων του SEC και ελέγχουν σε µεγάλο βαθµό τα στοιχεία που 

δηµοσιεύουν. Τέτοια παραδείγµατα είναι γνωστά από το BGFRS, όπου τράπεζες δήλωναν 
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στοιχεία ως µελλοντικές ζηµίες, λόγω κακής διαχείρισης αντί για αγοραίο κίνδυνο. Έτσι ένα 

αντικείµενο το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την παρουσίαση του κινδύνου ήταν το Value- at- 

Risk (VaR), το οποίο εσωκλείει τις πιθανές απώλειες που µπορεί να υπάρξουν µε συγκεκριµένες 

πιθανότητες για µια δεδοµένη χρονική περίοδο.  

Πολλές φορές οι τιµές του VaR ποικίλου σε ότι αφορά τη λεπτοµέρειά τους, µεταξύ 

τραπεζών, ενώ είχαν µία αβέβαιη συσχέτιση µε την πραγµατική αποδοτικότητα των τραπεζών, 

όπως συνέβει στο τρίτο τρίµηνο του 1998. Ακόµη βέβαια και αν τόση ετερογένεια είναι 

παρούσα σε αυτές δηµοσιοποιήσεις, η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία αναφέρει πως τα µέλη της 

αγοράς µπορούν να αξιολογήσουν τους τραπεζικούς κινδύνους µε ακρίβεια.  

Στην περίπτωση των δηµοσιοποιήσεων του VaR, ο Jorison (2003) βρήκε ότι τα νούµερα 

του δείκτη αυτού στις ετήσιες και τριµηνιαίες αναλύσεις των δηµοσίων τραπεζών, παρέχουν 

λογικές και βάσιµες προβλέψεις στην µεταβλητότητα των συναλλαγµατικών εσόδων τους.  

Συνολικά η δηµοσιοποίηση των στοιχείων των τραπεζών, φαίνεται να γίνεται ορθότερα 

µε το χρόνο, οδηγούµενη από τις κινήσεις τόσο δηµοσίων όσο και του ιδιωτικών φορέων. Μία 

πρόσφατη έρευνα πάνω στη δηµοσιοποίηση στοιχείων ενεργών τραπεζών, διεθνώς από την 

BCBS (2003) αποκάλυψε ότι οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται στο κοινό έχουν διευρυνθεί. 

Μέσα από µία οµάδα 104 ερωτήσεων που απευθύνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές 

πληροφορίες, η έρευνα έδειξε ότι οι τράπεζες αυτές αποκαλύπτουν το 63% των αντικειµένων, µε 

τα οποία ασχολήθηκε η έρευνα αυτή το 2001, σε σχέση µε το 57% του 1999. Τα συνηθέστερα 

εµφανιζόµενα στοιχεία βρίσκονται στις κεφαλαιακές δοµές των τραπεζών, στις λογιστικές 

πολιτικές και στα µοντέλα διαχείρισης κινδύνων της αγοράς.  

Στις Ηνωµένες Πολιτείες  σύλλογοι πρότειναν βελτιώσεις στην δηµοσιοποίηση των 

στοιχείων του πιστωτικού και αγοραίου κινδύνου για τα µεγάλα τραπεζικά ιδρύµατα. Ένα 

παράδειγµα αυτής της λογικής είναι η πρόταση, οι δηµοσιοποιήσεις να επεξηγούν πώς οι 

κίνδυνοι εντός της επιχείρησης αλλάζουν διαχρονικά και πώς εξελίσσονται µέσα από τις 

καινοτοµίες στην διοίκηση των κινδύνων αυτών. 

Σε µία προσπάθεια για τη συνέχιση της πορείας αυτής και της βελτίωσης τις ικανότητας 

των τραπεζικών εποπτών να χρησιµοποιούν την πειθαρχία της αγοράς για τους δικούς τους 
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ελεγκτικούς σκοπούς, το BCBS έκανε την πρόταση για δηµοσιοποίηση των οικονοµικών 

στοιχείων, βασικό συστατικό της Βασιλείας ΙΙ. 

 

 

4.5 Η ∆ιαφάνεια των Καταστάσεων σύµφωνα µε την ΕΚΕ 

 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, ο τρίτος πυλώνας της ΕΚΕ έχει να κάνει µε την 

διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων και φροντίζει για την είσοδο διατάξεων σχετικά µε 

την πληροφόρηση από τις επιχειρήσεις προς τρίτους. Σκοπός του πυλώνα αυτού είναι η αγορά 

να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες πάνω στον κίνδυνο και στην ανάπτυξη της πειθαρχίας της 

αγοράς. Οι κυριότεροι τοµείς είναι η κεφαλαιακή δοµή, η έκθεση και η αντιµετώπιση του 

κινδύνου.  

Η κεφαλαιακή δοµή αναφέρεται στο ποσό κεφαλαίου που κρατείται και σε τι µορφές, 

όπως είναι για παράδειγµα οι κοινές µετοχές. Οι απαιτήσεις για τη δηµοσιοποίηση στοιχείων σε 

σχέση µε την κεφαλαιακή επάρκεια, επικεντρώνονται σε µια περιληπτική περιγραφή, πάνω στην 

προσέγγιση που χρησιµοποιεί η εκάστοτε επιχείρηση για να αξιολογεί τα τωρινά και µελλοντικά 

επίπεδα κεφαλαίου της. Σε ότι αφορά τον τοµέα του κινδύνου και της αντιµετώπισής του, η 

προσοχή είναι στραµµένη τιε εκθέσεις των εταιριών, στον πιστωτικό, αγοραίο και λειτουργικό 

κίνδυνο. 

Βασικό κλειδί της του εργαλείου που χρησιµοποιείται στις τραπεζικές συναλλαγές, της 

Βασιλείας ΙΙ, είναι η ικανότητα των τραπεζών να χρησιµοποιούν τα µοντέλα µέτρησης του 

πιστωτικού κινδύνου και τα εσωτερικά συστήµατα κατάταξης για να θέσουν διοικητικούς και 

κεφαλαιακούς στόχους. Τα µοντέλα µέτρησης πιστωτικού κινδύνου είναι εργαλεία για την 

µέτρηση τυχών απωλειών της ταµειακής ροής, εξόφλησης δανείων, ενώ τα εσωτερικά 

συστήµατα κατάταξης παρέχουν στα εργαλεία αυτά διαβαθµίσεις των διαφόρων δανειστών της 

τράπεζας, ανάλογα µε την πιθανότητα εξόφλησης δανείων.  
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Η επιτοκιακή επιβάρυνση των δανειακών προϊόντων αποτελεί συνάρτηση του 

αναλαµβανόµενου κίνδυνου και, συνεπώς, το κόστος δανεισµού προσδιορίζεται από την 

πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη. Η επίπτωση της εφαρµογής του νέου πλαισίου στην 

τιµολόγηση των τραπεζικών υπηρεσιών είναι αποτέλεσµα της µεγαλύτερης ευαισθησίας των 

συντελεστών στάθµισης πιστωτικού κινδύνου µε την έννοια ότι όσο καλύτερη η πιστοληπτική 

διαβάθµιση του αντισυµβαλλοµένου της τράπεζας, τόσο χαµηλότερος θα είναι ο συντελεστής 

κινδύνου. 

Είναι δεδοµένο ότι η Βασιλεία ΙΙ δίνει µεγάλη σηµασία σε αυτά τα εσωτερικά στοιχεία 

για τη θέσπιση κεφαλαιακών στάνταρ, άρα οι προτεινόµενες απαιτήσεις που πρέπει µία τράπεζα 

να καλύψει στις δηµοσιεύσεις της, επικεντρώνονται σε έναν αριθµό σχετιζόµενων 

πληροφοριακών τοµέων. Παραδείγµατος χάριν, θα πρέπει να παρέχει µία περιγραφή των 

εσωτερικών συστηµάτων κατάταξης των πελατών τους και το ποσοστό πιστωτικής διαφάνειας 

ανά κατηγορία. Έτσι οι τράπεζες που θέλουν να διατηρήσουν πιο περίπλοκες µεθόδους 

κεφαλαιοποίησης, βασισµένες στα µοντέλα που οι πρώτες διέθεταν, θα πρέπει να δηλώσουν 

τους δείκτες τους οποίους χρησιµοποίησαν (Lopez 2001). Τέλος οι τράπεζες πρέπει να 

αναφέρουν τα ιστορικά τους στοιχεία σχετιζόµενα µε προηγούµενες απώλειες. Η προσαρµογή 

του τραπεζικού συστήµατος συνεπάγεται ένα σηµαντικό κόστος ειδικότερα για τις τράπεζες 

εκείνες οι οποίες θα επιλέξουν τις εξελιγµένες µεθόδους, τόσο σε συστήµατα, διαδικασίες, 

ανάπτυξη προηγµένων µοντέλων µέτρησης κινδύνου, όσο και σε εξειδικευµένο ανθρώπινο 

δυναµικό. 

Η υλοποίηση των εσωτερικών συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και υπολογισµού 

κεφαλαιακών απαιτήσεων θα έχει υψηλό κόστος. Το κόστος συµµόρφωσης µε το νέο πλαίσιο 

αφορά θέµατα όπως: η προσαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων, η συλλογή των αναγκαίων 

ιστορικών δεδοµένων, ο σχεδιασµός ή η αναβάθµιση του συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης, 

η εκπαίδευση των στελεχών, και η διαµόρφωση συστήµατος υποβολής στοιχείων. Ωστόσο 

πρέπει να τονιστεί ότι, το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτό 

ως µια πρόσθετη κανονιστική επιβάρυνση, αλλά και ως µια ευκαιρία αναβάθµισης και 

εκσυγχρονισµού των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών και των ΕΠΕΥ, αλλά και 

των αντίστοιχων πλαισίων παρακολούθησης και ελέγχου των εποπτικών αρχών. 
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4.6 Η ∆ιαφάνεια και η ΕΚΕ στο Τραπεζικό Σύστηµα 

 

Οι δηµοσιοποίηση των στοιχείων που υποστηρίζει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρέπει 

να γίνει προσεκτικά.  Συγκεκριµένα στο τραπεζικό σύστηµα η Βασιλεία ΙΙ αναφέρει ότι οι 

καταστάσεις αυτές δεν πρέπει να είναι υπερβολικές σε έκταση και πολυπλοκότητα. Σκοπός τους 

δεν είναι να δυσκολέψουν την λειτουργία των τραπεζών, αλλά πρέπει να είναι ακριβείς. Το 

BCBS κάνει προσπάθειες έτσι ώστε τα σχετικά, στενά όρια που δίνει ο τρίτος πυλώνας στην 

κεφαλαιακή επάρκεια να µην επηρεάζουν τις ευρύτερες λογιστικές απαιτήσεις.  

Παράλληλα έχει ως στόχο να διατηρήσει σχέσεις µε τις διεθνείς λογιστικές αρχές και να 

προσπαθήσει την οµοιογένεια σε όλα τα πλαίσια της δηµοσιοποίησης στοιχείων. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι τα στοιχεία που εµφανίζονται, σύµφωνα µε τον τρίτο πυλώνα, πρέπει να 

ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Αυτό ανά περίπτωση µπορεί να γίνει επίσης από 

εισαγωγείς λογιστικών προτύπων, εφαρµοστές κανόνων ασφαλείας ή άλλες εποπτικές αρχές. Το 

σηµαντικό είναι η εκάστοτε διοίκηση να βεβαιώσει ότι η πληροφόρηση είναι σωστή ώστε να 

είναι σε θέση να υποστηρίζει ολικά την εφαρµογή ΕΚΕ στην στρατηγική της.  

Οι περιλήψεις ποιοτικών δηµοσιεύσεων των εκάστοτε διευθύνσεων διαχείρισης του 

κινδύνου µίας τράπεζας πρέπει να παρουσιάζονται ετησίως και να είναι επαρκής, καθώς δεν 

υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες για συχνή αλλαγή τους. Παρόλα αυτά πολλές µεταβλητές, 

όπως τα αναγκαία ποσοστά κεφαλαίου της κάθε τράπεζας, πρέπει να εµφανίζονται ανά τρίµηνο. 

Πιο συχνές δηµοσιεύσεις δεν έχουν προταθεί καθώς µπορεί να προκαλέσουν πολλές δυσκολίες 

στη λειτουργία των τραπεζών, αν και κάτι τέτοιο µελλοντικά µπορεί να γίνει κοινή πρακτική.  

Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό ζήτηµα σε ότι αφορά την εφαρµογή της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, είναι ο προσδιορισµός του αν µία πληροφορία θεωρείται ή όχι 

εµπιστευτική. Σύµφωνα µε την Βασιλεία ΙΙ, στοιχεία τα οποία διακινδυνεύουν το εταιρικό 

απόρρητο δεν χρειάζεται να δηµοσιοποιηθούν. Όµως, σε αυτή την περίπτωση µία τράπεζα 

πρέπει να δηµοσιεύει περισσότερες λεπτοµέρειες πάνω στο συγκεκριµένο θέµα µαζί µε µια 

επεξήγηση των λόγων που δεν πραγµατοποιήθηκε η συγκεκριµένη δηµοσιοποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

5.1 Η Ανάγκη για Περιβαλλοντική Ηθική 

 

Οικονοµική ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τις κατάλληλες περιβαλλοντικές 

συνθήκες που θα υποστηρίξουν µια τέτοια ανάπτυξη. Η ιδέα ότι αυτοί που χαράσσουν την 

πολιτική πρέπει να κάνουν µια αντιστάθµιση της οικονοµικής αναπτύξεως και της 

περιβαλλοντικής προστασίας στις αποφάσεις τους γύρω από τις κρατικές και τις επιχειρηµατικές 

ενέργειες δεν προκαλεί πια αίσθηση. Οι δύο στόχοι συµβιβάζονται ο ένας µε τον άλλον. Το 

περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται και να αυξάνεται για να πραγµατοποιείται η οικονοµική 

ανάπτυξη. Αν το περιβάλλον καταστρέφεται, όπως συµβαίνει θεαµατικά στα δάση του 

Αµαζονίου για παράδειγµα, η οικονοµική ανάπτυξη θα σταµατήσει αφού οι σχετικοί πόροι θα 

εξαντληθούν.  

Η οικονοµική ανάπτυξη, που υπονοµεύει τις συνθήκες γι' αυτή την πραγµατοποίηση της, 

δεν είναι βιώσιµη. Αυτή η συνείδηση πρέπει να γίνει µέρος της ηθικής σκέψεως για κάθε είδος 

λογικής θεωρίας που θα αναπτυχθεί για να αποτελέσει σηµαντική πρόκληση στο οικονοµικό 

µοντέλο που επικρατεί σήµερα. Αυτό το έργο δεν είναι µόνο µια ενδιαφέρουσα πνευµατική 

άσκηση· είναι αναγκαίο για την επιβίωση του πλανήτη µας και όλων των µορφών ζωής που 

υπάρχουν σ' αυτόν. Εφόσον η επιχείρηση σήµερα έχει πρόσθετες υπευθυνότητες που οφείλονται 

σε κρατικούς κανονισµούς που προσπαθούν να καταστήσουν τις επιχειρήσεις υπεύθυνες και 

έναντι περιβαλλοντικών θεµάτων, µπορεί να είναι αποδοτικό να γίνει µια προσπάθεια 

εφαρµογής της περιβαλλοντικής ηθικής κάτι που θα έδινε θεωρητική υποστήριξη στην όλη 

διεργασία.  
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Γενικότερα, τα περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα έχουν γίνει απλώς θέµατα δηµόσιας 

πολιτικής µε την έννοια ότι έχουν θεσπισθεί νόµοι και δηµοσιεύθηκαν κανονισµοί και διατάξεις 

για να καταστήσουν τις επιχειρήσεις υπεύθυνες απέναντι των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Υπάρχουν ερευνητές που πιστεύουν ότι. η εθελοντική υπευθυνότητα δεν µπόρεσε να εισαχθεί 

σοβαρά στο επιχειρηµατικό σύστηµα. Υπάρχει έτσι ανάγκη για µια περιβαλλοντική ηθική που 

να υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες έτσι, που αυτές να υπόκεινται λιγότερο στις πολιτικές 

αλλαγές. Μόνο τότε, η ηθική θα έχει επιπτώσεις για την επιχείρηση και για τις κυβερνήσεις σε 

σχέση βέβαια µε τις περιβαλλοντικές υπευθυνότητες και πρακτικές. (Σωτήριος Καρβουνάκης, 

∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

 

5.2 Η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη 

 

 

5.2.1 Η Περιβαλλοντική Βασική Εξίσωση 
 

Ένας χρήσιµος τρόπος να εστιασθεί η σκέψη σε πιο αποτελεσµατική ανταπόκριση που η 

κοινωνία θα µπορούσε να έχει στις περιβαλλοντικές πιέσεις είναι να εξετασθούν οι 

επικρατούντες παράγοντες που εµπλέκονται σ' αυτές τις πιέσεις. Είναι φανερό, ότι οι πιέσεις σε 

πολλά θέµατα του συστήµατος της Γης επηρεάζονται ισχυρά από τις ανάγκες του πληθυσµού 

που πρέπει να καλύπτονται και από το πρότυπο διαβιώσεως που ο πληθυσµός επιθυµεί. Μία από 

τις πιο γνωστές εκφράσεις αυτών των κατευθυντηρίων δυνάµεων δίνεται από τη λεγόµενη 

«βασική εξίσωση»: 

 
Περιβαλλοντική Επίδραση=  Πληθυσµός  Χ  ΑΕΠ      Χ  Περιβαλλοντική Επίδραση  
            κεφαλή      µονάδες του κατά κεφαλή ΑΕΠ 
 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

83  

 

Σε αυτήν την εξίσωση όπου ΑΕΠ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µιας χώρας που 

αποτελεί το µέτρο της βιοµηχανικής και γενικότερα οικονοµικής δραστηριότητας αυτής. Οι 

τρεις παράγοντες σ' αυτή την εξίσωση και οι πιθανές µεταβολές τους µε την πάροδο του χρόνου 

είναι τα πιο σηµαντικά µεγέθη για τη χρήση αυτής της εξίσωσης. 

Ο Πληθυσµός 

Τόσο ο πληθυσµός της Γης, ή ο ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού αυτού αυξάνονται 

γρήγορα. Για µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή ο ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού 

δίδεται από τη σχέση: 

    R = (Rb-Rd)-(Ri-Re)       

όπου οι δείκτες αναφέρονται στις γεννήσεις, τους θανάτους, την είσοδο µεταναστών και την 

αποδηµία (έξοδο µεταναστών), αντίστοιχα. ∆ιαφορετικοί συντελεστές µπορούν να 

επικρατήσουν στην εξίσωση κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλών ρυθµών γεννήσεων, πολέµων, 

ενίσχυσης των εισροών ή εκροών µεταναστών, λοιµών και παρόµοιων συµβάντων. Για τον 

κόσµο ως σύνολο ισχύει Ri = Re = 0. ∆εδοµένου ότι για το ρυθµό µεταβολής, ο πληθυσµός σε 

κάποιο µελλοντικό έτος µπορεί να προβλέπεται από τη σχέση: 

Ρ = PoeRt         

όπου Ρο είναι ο πληθυσµός του παρόντος, t είναι ο αριθµός των ετών για την πρόβλεψη και R 

εκφράζεται ως κλάσµα. Αν το R παραµένει σταθερό, η εξίσωση προβλέπει άπειρο πληθυσµό. Σε 

κάποιο σηµείο στο µέλλον το R πρέπει να προσεγγίσει το µηδέν ή να γίνει αρνητικό και η 

ανάπτυξη του πληθυσµού θα ρυθµισθεί έτσι αναλόγως. 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

Ο δεύτερος παράγοντας της εξίσωσης είναι το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

(ΑΕΠ), ποικίλλει ουσιαστικά µεταξύ διαφορετικών χωρών και περιοχών ανάλογα µε τις 

δυνάµεις των τοπικών και παγκόσµιων οικονοµικών συνθηκών, το στάδιο της ιστορικής και 

τεχνολογικής εξελίξεως και τους κυβερνητικούς παράγοντες. Η γενική τάση, όµως, είναι θετική, 

όπως άλλωστε φαίνεται και στον Πίνακα 5.1. Ο πίνακας αυτός σχετίζεται µε την επιθυµία των 

ανθρώπων για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους. Αν και το ΑΕΠ και η ποιότητα ζωής δεν 
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µπορούν να συσχετισθούν άµεσα, µπορούµε να αναµένουµε ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα 

συνεχισθεί, ιδιαίτερα δε στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

 

Πίνακας 5.1 Αύξηση του Πραγµατικού Κατά Κεφαλήν Εισοδήµατος στις Περισσότερο 

Αναπτυγµένες και στις Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες, 1960-2000 

Οµάδα Χωρών 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Περισσότερο αναπτυγµένες χώρες 4,1 2,4 2,4 2,1 

Υποσαχάρια Αφρική 0,6 0,9 -0,9 0,3 

Ανατολική Ασία 3,6 4,6 6,3 5,7 

Λατινική Αµερική 2,5 3,1 -0,5 2,2 

Ανατολική Ευρώπη 5,2 5,4 0,9 1,6 

Λιγότερο αναπτυγµένες χώρες 3,9 3,7 2,2 3,6 

 (Στοιχεία από την World Bank, World Development Report 1992, Oxford, U.K. 1992) 

 

Οι αριθµοί είναι µέσες ετήσιες µεταβολές επί τοις %. Για τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες 

σταθµίζονται µε τον πληθυσµό. Για το 1999-2000 οι αριθµοί αυτοί ήταν εκτιµήσεις. 

Η Περιβαλλοντική Επίδραση  

Ο τρίτος όρος της βασικής εξίσωσης, ο βαθµός περιβαλλοντικής επιδράσεως ανά µονάδα 

του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, είναι µια έκφραση του βαθµού κατά τον 

οποίο η τεχνολογία είναι διαθέσιµη για να επιτρέπει την ανάπτυξη χωρίς σοβαρές 

περιβαλλοντικές συνέπειες και του βαθµού κατά τον οποίο αυτή η διαθέσιµη τεχνολογία 

αναπτύσσεται.   
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∆ιάγραµµα 5.1: Ο τυπικός κύκλος της σχέσεως µεταξύ της καταστάσεως της 

τεχνολογικής αναπτύξεως της κοινωνίας και οι περιβαλλοντικές της επιπτώσεις 

(Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

Η καµπύλη µπορεί να διαιρείται σε τρία µέρη, αρχικά την ανεµπόδιστη Βιοµηχανική 

Επανάσταση, κατά τη διάρκεια της οποίας τα επίπεδα χρησιµοποιήσεως των πόρων και τα 

απόβλητα αυξήθηκαν πολύ γρήγορα.  Κατά δεύτερον την περίοδο της άµεσης διορθωτικής 

δράσεως, κατά την οποία αντιµετωπίσθηκαν τα χειρότερα παραδείγµατα υπερβολών και τέλος 

την περίοδο του µακροπρόθεσµου οράµατος στην οποία κάποιος µπορεί να λάβει ως δεδοµένο 

ότι οι περιβαλλοντικές επιδράσεις θα µειωθούν σε µικρές ή ακόµη και ασήµαντες αναλογίες ενώ 

λογικά θα διατηρείται υψηλή ποιότητα ζωής. 

Από τις τάσεις για τους τρεις παράγοντες της βασικής εξισώσεως, εκείνη που ίσως έχει τον 

µεγαλύτερο βαθµό υποστηρίξεως για συνέχιση της είναι η δεύτερη, η βαθµιαία βελτίωση του 

ανθρωπίνου επιπέδου ζωής, οριζόµενο µε την ευρύτερη έννοια του. Ο πρώτος παράγοντας, η 

ανάπτυξη του πληθυσµού, δεν είναι βασικό τεχνολογικό αλλά ένα κοινωνικό θέµα. Αν και 

διάφορες χώρες προσεγγίζουν το θέµα διαφορετικά, η ανοδική τάση είναι σαφώς ισχυρή. Ο 

τρίτος παράγοντας, το µέγεθος της περιβαλλοντικής επιδράσεως ανά µονάδα εκροής, είναι 

πρωτίστως τεχνολογικός όρος, αν και κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα προβάλλουν ισχυρά 

εµπόδια για να αλλάξει αυτός ο παράγοντας γρήγορα και θεαµατικά. Ο τρίτος παράγοντας στην 

εξίσωση που προσφέρει τη µεγαλύτερη πιθανότητα για τη µετάβαση σε βιώσιµη ανάπτυξη και 
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είναι η τροποποίηση αυτού του παράγοντα που αποτελεί τον κεντρικό στόχο της σωστής 

διαχειρίσεως του περιβάλλοντος. (Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

5.2.2 Περιβαλλοντική πολιτική και οικονοµία  

Η οικονοµική του περιβάλλοντος πρόκειται να έχει πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 

της δηµόσιας πολιτικής (public policy) για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Στις 

µέρες µας υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός δηµόσιων προγραµµάτων και πολιτικών, διαφόρων 

ειδών και σε κάθε κυβερνητικό επίπεδο που αφορούν στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Τα 

προγράµµατα και οι πολιτικές αυτές διαφέρουν κυρίως στην αποδοτικότητα τους και την 

αποτελεσµατικότητα τους. Ορισµένα από αυτά έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και χωρίς 

αµφιβολία θα φέρουν θετικά αποτελέσµατα. Η πλειονότητά τους όµως δεν έχει σχεδιαστεί καλά, 

µε αποτέλεσµα να µην είναι αποδοτικά κοστίζοντας πολλά χρήµατα και φέροντας µέτρια 

αποτελέσµατα.  

Συνήθως, στο πρόβληµα του σχεδιασµού αποτελεσµατικών περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων δεν δίνεται η προσοχή που του αξίζει, καθώς είναι εύκολο να πέσει κανείς στην 

παγίδα θεωρώντας ότι το οποιοδήποτε πρόγραµµα ή πολιτική για το περιβάλλον είναι θετικό, 

αφού είναι καλύτερο από το τίποτα. Ωστόσο, η ιστορία είναι γεµάτη από περιπτώσεις πολιτικών 

που εφαρµόσθηκαν χωρίς επιτυχία. Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι είναι εξαιρετικά 

κρίσιµο να µπορεί κανείς να σχεδιάζει περιβαλλοντικά προγράµµατα και πολιτικές που να είναι 

αποδοτικές και αποτελεσµατικές. 

Ένα µεγάλο πρόβληµα στη διαµόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής είναι αυτό των 

αποτυχηµένων κινήτρων (perverse incentives), των κινήτρων δηλαδή που στην πραγµατικότητα 

λειτουργούν εναντίον του τελικού στόχου της πολιτικής. Συνήθως αυτό συµβαίνει όταν οι 

υπεύθυνοι για το σχεδιασµό µιας περιβαλλοντικής πολιτικής προσπαθούν να επιτύχουν άµεσα τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα θεσπίζοντας νοµοθετήµατα, παρά δηµιουργώντας το κατάλληλο 

νοµοθετικό περιβάλλον το οποίο θα ωθήσει τους ανθρώπους στο να αλλάξουν τη συµπεριφορά 

τους προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 
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Τα θέµατα τα οποία αφορούν στη διαµόρφωση περιβαλλοντικών πολιτικών αποτελούν 

σηµαντικό κοµµάτι στην οικονοµική του περιβάλλοντος: είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µπορούµε 

να αξιολογούµε τις διάφορες εναλλακτικές πολιτικές τόσο από πλευράς οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας όσο και από πλευράς αποδοτικότητας. Στα δύο αυτά ζητήµατα 

λαµβάνονται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος για τα 

χρήµατα που δαπανώνται αλλά  και σταθµίζονται τα οφέλη και τα κόστη των περιβαλλοντικών 

βελτιώσεων αυτών. 

Τα διάφορα θέµατα κινήτρων, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελούν προβλήµατα 

της µικροοικονοµικής καθώς σχετίζονται κυρίως µε τη συµπεριφορά µεµονωµένων 

καταναλωτών ή οµάδων αυτών και ρυπαινουσών επιχειρήσεων. Αντιθέτως, η µακροοικονοµική 

αναφέρεται στην οικονοµική δοµή και λειτουργία µιας ολόκληρης χώρας η οποία µελετάται ως 

ξεχωριστή µονάδα. Όταν εξετάζουµε ζητήµατα όπως η αλλαγή στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

(ΑΕΠ), τον πληθωρισµό και την ανεργία, εστιάζουµε στη λειτουργία της χώρας συνολικά, 

σύµφωνα µε τη θεωρία της µακροοικονοµικής. 

Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά µε τη σχέση µεταξύ των περιβαλλοντικών θεµάτων 

και των µακροοικονοµικών µεγεθών µιας χώρας. Μία από αυτές, για παράδειγµα, αφορά στη 

σχέση µεταξύ των πολιτικών έλεγχου της ρύπανσης και του ρυθµού ανεργίας και οικονοµικής 

ανάπτυξης. Η επιβολή αυστηρότερων περιβαλλοντικών πολιτικών τείνει να καθυστερεί την 

οικονοµική ανάπτυξη και να αυξάνει την ανεργία ενώ ο πληθωρισµός µιας χώρας επηρεάζεται 

από την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. Πρέπει να γίνει η σωστή αξιολόγηση ανάµεσα 

στα δύο. Στο ίδιο θέµα περιλαµβάνεται και η αξιολόγηση του κόστους του περιβαλλοντικού 

ελέγχου, συγκρινόµενου µε τη συνολική οικονοµική δραστηριότητα σε µια χώρα ή µε το 

αντίστοιχο κόστος σε άλλες χώρες. Σχετικό είναι το παράδειγµα που ακολουθεί. 

Στις ΗΠΑ οι δαπάνες για τον έλεγχο της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος  ανήλθαν το 1992 

σε 345 δολάρια ανά κάτοικο ή στο 1,5% του ΑΕΠ. Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες 

οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τις   ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειµένου να συµµορφωθούν 

στην περιβαλλοντική   νοµοθεσία, όπως είναι το κόστος προµήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας 

και   συντήρησης του απαραίτητου εξοπλισµού για τον έλεγχο της ρύπανσης. Το ερώτηµα το 

οποίο προκύπτει είναι αν το ποσό αυτό είναι χαµηλό ή υψηλό. Στην πράξη είναι σχεδόν αδύνατο 
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να απαντήσει κανείς µε απόλυτο τρόπο στο ερώτηµα αυτό. Συνήθως, επιχειρούνται ορισµένες 

συγκρίσεις µε κύριο στόχο να εξαχθούν κάποιες εκτιµήσεις σχετικά.   

 

Πίνακας 5.2 ∆απάνες των ΗΠΑ ανά κατηγορία ως ποσοστό του ΑΕΠ (1987) 

Κατηγορίες ∆απανών Ποσοστό ΑΕΠ 

Ένδυση και υπόδηση  4,2 

Υπηρεσίες υγείας  7,0 

∆ιατροφή                 11,7 

Εθνική άµυνα                   6,9 

Κατοικία                   9,3 

Περιβαλλοντικός έλεγχος  1,7 

 

(Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

Από την παραπάνω σύγκριση διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες για έλεγχο του περιβάλλοντος 

είναι οι χαµηλότερες σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες. Βέβαια, τα επόµενα χρόνια οι δαπάνες 

αυτές αναµένεται να αυξηθούν και να αποτελέσουν µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ, ωστόσο 

πολύ δύσκολα θα ξεπεράσουν τις δαπάνες για βασικές καταναλωτικές ανάγκες όπως η διατροφή, 

η κατοικία και η ένδυση. Υπάρχουν και άλλες συγκρίσεις οι οποίες µπορούν να γίνουν για τον 

εν λόγω υπολογισµό.  

Παρά το γεγονός ότι από την παραπάνω σύγκριση διαπιστώνεται ότι οι ΗΠΑ δαπανούν 

µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ τους για τον έλεγχο του περιβάλλοντος, δεν µπορεί να πει 

κάποιος µε σιγουριά ότι απολαµβάνουν και το καθαρότερο περιβάλλον. Αυτό συµβαίνει γιατί 

είναι άγνωστο αφενός πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιούνται αυτά τα χρήµατα, σε σχέση µε 

µια άλλη χώρα που δαπανά λιγότερα χρήµατα και αφετέρου ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε χώρα 

για περιβαλλοντικό έλεγχο. 
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Πίνακας 5.3 Οι ∆απάνες Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ποσοστό του ΑΕΠ), σε 

ανεπτυγµένες χώρες (1985) 

Χώρες ∆απάνες Περιβαλλοντικού 

Ελέγχου ως Ποσοστό του 

ΑΕΠ  

ΗΠΑ 1,67 

Φινλανδία 1,32 

Γαλλία 1,10 

∆. Γερµανία 1,52 

Ολλανδία 1,26 

Νορβηγία 0,82 

Βρετανία 1,25 

 

(Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

Εκτός όµως από τα ερωτήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και εκείνα τα 

οποία ακολουθούν αντίστροφη συλλογιστική, διερευνώντας το κατά πόσον η οικονοµική 

ανάπτυξη επιδρά στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Γίνεται δηλαδή κατανοητό ότι οι 

υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης της οικονοµίας µιας χώρας δεν συνεπάγονται πάντα µεγαλύτερη 

περιβαλλοντική υποβάθµιση. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν σχετικά ότι η ρύπανση αυξάνει 

κατά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης µιας χώρας αλλά στη συνέχεια αρχίζει να µειώνεται σταδιακά 

καθώς οι χώρες αποκτούν τα µέσα για να αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήµατα. Αυτό 

συµβαίνει διότι οι άνθρωποι, όσο έχουν χαµηλά εισοδήµατα, έχουν την τάση να τοποθετούν την 

οικονοµική ανάπτυξη πάνω από την περιβαλλοντική ποιότητα. Όταν όµως αποκτούν 

µεγαλύτερη οικονοµική άνεση, τότε είναι διατεθειµένοι να δαπανήσουν µεγαλύτερα ποσά για 

την προστασία του περιβάλλοντος.  
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Τέλος, οι αναπτυγµένες χώρες, έχουν ως σταθερά αντικείµενα του δηµοσίου 

ενδιαφέροντος τα µακροοικονοµικά ζητήµατα και µεγέθη όπως η ανάπτυξη, η ύφεση, ο 

πληθωρισµός, η ανεργία. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σηµαντικό να παρακολουθούνται οι 

σχέσεις µεταξύ των θεµάτων αυτών και της ποιότητας του περιβάλλοντος. (Σωτήριος 

Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

 

5.2.2 Το περιβάλλον ως οικονοµικό και κοινωνικό περιουσιακό στοιχείο 
 

Οι εισροές φυσικών πόρων ανέκαθεν αναγνωρίζονταν ως ιδιαίτερα σηµαντικός 

παράγοντας της οικονοµικής δραστηριότητας και παραγωγής. Όµως, η ποιότητα του 

περιβάλλοντος µπορεί εξίσου να θεωρηθεί ως ένα περιουσιακό στοιχείο της κοινωνίας, ως ένα 

παραγωγικό ενεργητικό αυτής. Η παραγωγικότητα του φυσικού περιβάλλοντος εξαρτάται από 

την ικανότητα του να υποστηρίζει και να εµπλουτίζει την ανθρώπινη ζωή, αλλά και από τη 

δυνατότητα του, σε ορισµένες περιπτώσεις, να αφοµοιώνει απόβλητα και να τα επιστρέφει στο 

οικονοµικό σύστηµα σε ακίνδυνη πλέον µορφή. Η ποιότητα αυτού του ενεργητικού στοιχείου 

επηρεάζεται άµεσα από το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων που απορρίπτονται σε αυτό 

από την οικονοµία. 

Η σχέση µεταξύ του προϊόντος της οικονοµίας (αγαθά και υπηρεσίες) και της ποιότητας 

του περιβάλλοντος µπορεί να περιγραφεί µε µία καµπύλη όπως αυτή του διαγράµµατος 5.2. Η 

καµπύλη αυτή, η οποία ονοµάζεται καµπύλη παραγωγικής δυνατότητας (production possibility 

curve), εκφράζει τους δυνατούς συνδυασµούς των δύο αυτών παραµέτρων της κοινωνίας 

δεδοµένων των πόρων της και της τεχνολογικής ικανότητας της. Στον κατακόρυφο άξονα 

σηµειώνεται το συνολικό προϊόν της οικονοµίας, δηλαδή η συνολική εµπορική αξία όλων των 

συµβατικών οικονοµικών αγαθών που διακινούνται στην οικονοµία µέσα σε ένα χρόνο. Στον 

οριζόντιο άξονα σηµειώνεται η ποιότητα του περιβάλλοντος, όπως αυτή προκύπτει από στοιχεία 

τα οποία αφορούν σε διάφορες παραµέτρους αυτού (π.χ. αέριες εκποµπές διοξειδίου του θείου, 

επίπεδα θορύβου στις πόλεις, ρύπανση των υδάτων κ.λπ.). Τα άκρα της καµπύλης αυτής, στην 
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περιοχή κοντά στους δύο άξονες, δεν ορίζονται µε ακρίβεια καθώς δεν είναι σαφές ποιο θα είναι 

το αποτέλεσµα για «µηδέν» περιβαλλοντική ποιότητα ή αντίστοιχα για «µηδέν» προϊόν αγοράς. 

Το ακριβές σχήµα και η θέση της καµπύλης αυτής καθορίζονται µε βάση την  

τεχνική ικανότητα (technical capacity) της οικονοµίας µαζί µε τα οικολογικά δεδοµένα του 

φυσικού συστήµατος  µέσα στο οποίο αναπτύσσεται.  

 

∆ιάγραµµα 5.2 Καµπύλη Παραγωγικής ∆υνατότητας σε σχέση µε το Περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

Συνεπώς, µε βάση την καµπύλη παραγωγικής δυνατότητας, αν το τρέχον επίπεδο του 

οικονοµικού προϊόντος είναι c1, ενδεχόµενη αύξηση του σε c2 µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε το 

κόστος της ταυτόχρονης µειώσεως της ποιότητας του περιβάλλοντος από ei, σε e2. Προφανώς, 

µία βασική επιδίωξη κάθε κοινωνίας είναι να µπορέσει να τροποποιήσει την καµπύλη 

παραγωγικής δυνατότητας της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, για συγκεκριµένο οικονοµικό προϊόν να 

αντιστοιχεί υψηλότερο επίπεδο ποιότητας περιβάλλοντος. Πάντως, παρά το γεγονός ότι η 

καµπύλη παραγωγικής δυνατότητας είναι ένας µαθηµατικός τρόπος έκφρασης των τεχνικών 

περιορισµών και των οικολογικών ορίων µιας οικονοµίας, το πού µια κοινωνία επιθυµεί να 
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τοποθετήσει τον εαυτό της στην καµπύλη που της αντιστοιχεί, αποτελεί µια κοινωνική επιλογή. 

Μία επιλογή η οποία εξαρτάται από τις αρχές των ανθρώπων της κοινωνίας αυτής και 

συγκεκριµένα από το πώς αποτιµούν την αξία των συµβατικών οικονοµικών εκροών σε σχέση 

µε την ποιότητα του περιβάλλοντος. Μάλιστα, οι αρχές αυτές, όχι µόνο διαφέρουν από άνθρωπο 

σε άνθρωπο, αλλά µπορεί να διαφέρουν για τον ίδιο άνθρωπο σε δύο διαφορετικές χρονικές 

στιγµές. (Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

 

5.3 Η Ροή των Πόρων και η Οικονοµική τους  

 

Στο ∆ιάγραµµα 5.3 φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο ένα οικονοµικό σύστηµα συνδέεται µε 

τη φύση µέσω µιας ροής υλικών ή φυσικών πόρων που κινούνται από το περιβάλλον προς την 

οικονοµία, ειδικά µέσω του τοµέα των νοικοκυριών. Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι εξ υποθέσεως, 

τα νοικοκυριά είναι οι ιδιοκτήτες  όλων των συντελεστών της παραγωγής περιλαµβανοµένων 

και των φυσικών πόρων. Γι’ αυτό και δεν εµφανίζεται στην Εικόνα 5.4 γραµµή ροής πόρων από 

τη φύση προς τις επιχειρήσεις απ’ ευθείας). Η ροή αυτή περιγράφει πώς η οικονοµική 

δραστηριότητα αντλεί από τα αποθέµατα φυσικών πόρων του πλανήτη, τέτοια όπως το έδαφος, 

τα ορυκτά και το νερό. Γίνεται έτσι εστίαση σε ένα επιστηµονικό πεδίο, που καλείται 

οικονοµική των φυσικών πόρων, οποίο είναι ένα αντικείµενο µελέτης σχετιζόµενο µε τη ροή 

των πόρων από τη φύση προς την οικονοµική δραστηριότητα. 

Βασικό θέµα στην οικονοµική των φυσικών πόρων είναι να αναγνωριστεί ποιοι πόροι 

είναι ανανεώσιµοι και ποιοι µη ανανεώσιµοι. Ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι είναι εκείνοι που 

αναπληρώνονται φυσικά µε µετρήσιµο ρυθµό. Παραδείγµατα είναι ο ζωικός πληθυσµός και η 

ξυλεία. Μη ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι, επίσης γνωστοί και ως εξαντλήσιµοι φυσικοί πόροι, 

είναι εκείνοι που παρουσιάζονται µε µια ορισµένη ποσότητα και µε ασήµαντο ρυθµό φυσικής 

αναπλήρωσης.   
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∆ιάγραµµα 5.3 Το µοντέλο ισοζυγίου υλικών: η αλληλεξάρτηση οικονοµικής 
δραστηριότητας και φύσεως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

 

Αν και αυτές οι έννοιες εµφανίζονται να είναι συνεχείς, υπάρχουν δύο ανακοπές. Για 

παράδειγµα, ακόµα και αν κάποιοι πόροι είναι ανανεώσιµοι, ποτέ δεν µπορούν να 

υπερχρησιµοποιηθούν ως το σηµείο όπου η προσφορά τους να εξαφανισθεί. Από την άλλη 

πλευρά, µερικοί εξαντλήσιµοι πόροι είναι επίσης και ανακυκλώσιµοι, που σηµαίνει ότι είναι 

δυνατόν να ανακυκλωθούν από µια ορισµένη χρήση και συνεπώς να χρησιµοποιηθούν σε άλλη 

λειτουργία.  (Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

 

5.3.1 Η Ροή των Καταλοίπων: Οικονοµική του Περιβάλλοντος 
 

Ένα δεύτερο σύνολο δεσµών κατευθύνεται στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από την 

οικονοµία προς το περιβάλλον. Η ροή αυτή δείχνει πώς εισέρχονται οι πρώτες ύλες στο σύστηµα 
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και κατόπιν ελευθερώνονται πίσω στη φύση ως υποπροϊόντα ή κατάλοιπα. Κατάλοιπο είναι 

ποσότητα ρυπαντή που παραµένει στο περιβάλλον µετά από µια φυσική ή τεχνική διαδικασία. 

Τα περισσότερα κατάλοιπα είναι µε µορφή αερίων που ελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα. 

Βραχυπρόθεσµα τα πιο πολλά δεν είναι βλαβερά και στην πράξη µερικά απορροφώνται µε 

φυσικό τρόπο µέσω εκείνου που ονοµάζεται αφοµοιωτική δυναµικότητα του περιβάλλοντος. 

Μια τέτοια περίπτωση είναι οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών 

καυσίµων (δηλαδή πετρελαίου, λιθανθράκων και φυσικού αερίου), που µπορούν να 

απορροφώνται µερικώς από τη θάλασσα και από τα δάση. Άλλα όµως ελευθερούµενα αέρια δεν 

είναι εύκολο να αφοµοιωθούν και µπορεί να προξενήσουν βλάβες ακόµα και βραχυπρόθεσµα. 

Υπάρχουν επίσης και υγρά κατάλοιπα, τέτοια όπως τα βιοµηχανικά λύµατα, και στερεά 

κατάλοιπα όπως τα δηµοτικά απορρίµµατα και τα επικίνδυνα απόβλητα υλικά - που όλα είναι 

πιθανές απειλές για την υγεία και τα οικολογικά συστήµατα. 

Να σηµειωθεί ότι στο ∆ιάγραµµα 5.3 υπάρχουν δύο εκροές καταλοίπων. Μία που αρχίζει 

στα νοικοκυριά και µία από τις επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στην κατανάλωση και την 

παραγωγή αντίστοιχα. Αυτό το σύνολο των ροών είναι το βασικό θέµα της οικονοµικής του 

περιβάλλοντος. 

 

 

5.4 Οικονοµική ανάλυση της προλήψεως της ρυπάνσεως 

 

Ένα παράδειγµα της περιβαλλοντικής ηθικής σχετίζεται µε την πρόληψη ενάντια στην 

ρύπανση. Αυτοί που προκαλούν ρύπανση πρέπει να καθορίζουν πότε οι προληπτικές 

προσεγγίσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται, σε ποια έκταση και µε ποια στρατηγική. Τα 

οικονοµικά κριτήρια και οι σχετικοί κανόνες αποφάσεων είναι τόσο εφαρµόσιµα στην 

καθοδήγηση της χρήσεως της προληπτικής στρατηγικής όσο είναι σε κάθε άλλο εργαλείο 

περιβαλλοντικής πολιτικής. Αν µια επιχείρηση θα υιοθετήσει ή όχι πρόληψη της ρυπάνσεως ως 

µέρος της επιχειρησιακής της στρατηγικής θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από το σχετικό της 

κόστος προς άλλες εναλλακτικές λύσεις τέτοιες, όπως η κατεργασία των αποβλήτων ή οι 
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καθαρότερες τεχνολογίες. Ο στόχος είναι να επιλεγεί η εναλλακτική λύση µε το χαµηλότερο 

κόστος για να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ενίσχυση του κέρδους. Οµοίως, 

αν η επιχείρηση καθορίσει ότι η πρόληψη της ρυπάνσεως είναι αποτελεσµατική από απόψεως 

κόστους λύση, τότε θα πρέπει να επιλεγεί µεταξύ των διαθεσίµων στρατηγικών για να 

εφαρµοσθεί χρησιµοποιώντας ως οδηγό το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας του κόστους. Αν, 

για παράδειγµα, η επιχείρηση µπορεί να αποκτήσει µη τοξικές πρώτες ύλες πιο φθηνά από τη 

µετατροπή των παραγωγικών της διεργασιών, αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη 

στρατηγική. 

∆εδοµένης της σπουδαιότητας του σχετικού κόστους σε αυτή τη διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων, οι κυβερνήσεις µπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της προλήψεως της 

ρυπάνσεως µε διαφόρους τρόπους. Για παράδειγµα, µπορεί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

φθηνών µη τοξικών χηµικών υποκατάστατων και φθηνότερες παραγωγικές αλλαγές ίσως µέσω 

δωρεάν βοήθειας ή επιδοτήσεων. Θα µπορούσαν επίσης να αναπτύξουν τρόπους για ενίσχυση 

της κοινοποιήσεως αποτελεσµατικών στρατηγικών προλήψεως της ρυπάνσεως σε ολόκληρη τη 

βιοµηχανική κοινότητα. 

Τέλος, η ανάλυση του κόστους - οφέλους µπορεί να βοηθήσει στον καθορισµό της 

εκτάσεως στην οποία θα εφαρµοσθεί µια συγκεκριµένη προληπτική στρατηγική. Ποιοτικά, 

µπορεί κάποιος να αναγνωρίσει µερικά από τα σχετικά οφέλη για την επιχείρηση υπό µορφής 

εξοικονόµησης δαπανώ ή της αποφυγής ποινών λόγω µη συµµορφώσεως ή της παρουσιάσεως 

καλής εικόνας στους καταναλωτές λόγω φιλικότητας προς το περιβάλλον. Από την πλευρά του 

κόστους η επιχείρηση πρέπει να εκτιµήσει το κόστος της έρευνας για την αναγνώριση των 

υπαρχουσών επιλογών, το διοικητικό κόστος για την ανάλυση αυτών των επιλογών, τις δαπάνες 

για τα µηχανολογικά σχέδια και τα έξοδα για την εφαρµογή της στρατηγικής όπως η αλλαγή του 

εξοπλισµού ή άλλες επενδύσεις κεφαλαίου. Για να επιτευχθεί το αποτελεσµατικό επίπεδο στο 

οποίο περιορίζονται οι ρυπαντές, ο κανόνας για την απόφαση είναι ο ίδιος όπως και σε άλλες 

περιπτώσεις. Η επιχειρήσεις πρέπει να βρουν το σηµείο εκείνο στο οποίο το οριακό κόστος είναι 

ακριβώς το ίδιο µε το οριακό όφελος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

 
 

6.1. Η Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση της ΕΚΕ     

 

Η σχέση µεταξύ ΕΚΕ και χρηµατοοικονοµικής επίδοσης έχει ερευνηθεί σε εκτενή βαθµό. Σε 

έρευνα από το 1972-2001, οι Magnolis and Walsh (2001), αναφέρουν ότι η ΕΚΕ έχει θετική 

επίδραση στη  χρηµατοοικονοµική επίδοση σε 42 περιπτώσεις (53%) των επιχειρήσεων. 

Ο ορισµός του πως η εταιρική κοινωνική επίδοση και η χρηµατοοικονοµική επίδοση 

συσχετίζονται είναι πολύ σύνθετος γιατί εµπλέκεται το στοιχείο της υποκειµενικότητας. Γενικά 

υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τον ρόλο µιας επιχείρησης στην κοινωνία και για το αν η 

µεγιστοποίηση των κερδών αποτελεί τον ένα και µοναδικό στόχο της επιχείρησης. Οι 

περισσότεροι αναγνωρίζουν τα σηµαντικά οφέλη του να είναι µια επιχείρηση κοινωνικά 

υπεύθυνη, αν και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να µετρηθούν. 

     Υπάρχει η άποψη ότι οι οικονοµικά εύρωστες επιχειρήσεις µπορούν να αντέξουν το 

βάρος της επένδυσης σε στρατηγικές που θα αποδώσουν οφέλη σε στο µακροχρόνιο διάστηµα. 

Από την άλλη επιχειρήσεις µε οικονοµικά προβλήµατα δεν επενδύουν σε τέτοιου είδους 

επιλογές και στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε πρακτικές που θα τους αποφέρουν οικονοµικά 

οφέλη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αγνοώντας έτσι την ΕΚΕ. 

    Η υιοθέτηση των αρχών της ΕΚΕ συνεπάγεται διάφορα κόστη τα οποία µπορεί να είναι 

βραχυχρόνια αλλά και µακροχρόνια. Τα κόστη περιλαµβάνουν συνήθως την αγορά 

µηχανηµάτων φιλικών προς το περιβάλλον το κόστος αλλαγής της δοµής διοίκησης. Αυτά τα 

κόστη πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς µια επιχείρηση δεν µπορεί να συνεχίζει να ακολουθεί 
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µια κοστοβόρα πολιτική που συνεπάγεται συνεχώς αρνητικές ταµειακές ροές. Η υιοθέτηση µιας 

κοινωνικής πολιτικής έχει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα, παρ’ όλα αυτά όταν ο 

χρονικός συσχετισµός του κόστους µε τα οφέλη δεν αξιολογείτε σωστά η ΕΚΕ να 

εγκαταλείπεται. 

    Υπάρχουν επίσης απόψεις σύµφωνα µε τις οποίες η χρηµατοοικονοµική επίδοση 

εξαρτάται από την καλή εταιρική κοινωνική επίδοση. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις 

έχουν ενισχύσει το “Brand name” τους και έχουν αποκτήσει καλή φήµη από τους καταναλωτές. 

Έχουν επίσης την δυνατότητα να προσελκύουν πιο καλούς εργαζοµένους και πιο ελκυστικούς 

και σοβαρούς επιχειρηµατικούς εταίρους. 

    Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις έχουν λιγότερο κίνδυνο αρνητικών γεγονότων. Οι 

επιχειρήσεις που υιοθετούν τις αρχές της  ΕΚΕ έχουν περισσότερη διαφάνεια και λιγότερες 

δωροδοκίες και φαινόµενα διαφθοράς. Επίσης έχουν λιγότερες πιθανότητες να ανακαλέσουν 

ελαττωµατικές σειρές προϊόντων και να πληρώνουν υπέρογκα ποσά ως φόρο ή ως πρόστιµο για 

ρύπανση. Έχουν επίσης λιγότερο κίνδυνο αρνητικών κοινωνικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα 

µπορούσαν να αµαυρώσουν την φήµη τους που κοστίζει εκατοµµύρια. 

 

 

6.2 Η Χρηµατοοικονοµικές Ανάγκες της Επιχείρησης  

 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει σαν σκοπό µόνο τη µεγιστοποίηση του άµεσου 

κέρδους, αλλά και τη βιώσιµη αποδοτικότητα και ανάπτυξή τους. Για να είναι  βιώσιµη, µια  

εταιρεία θα πρέπει αρχικά να διασφαλίζει την οικονοµική ευηµερία του συνόλου. Οι 

επιχειρήσεις αναµφισβήτητα λειτουργούν µε απώτερο σκοπό το κέρδος και µε γνώµονα αυτό το 

σκοπό δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας αναζωογονώντας τις χώρες στις οποίες αναπτύσσονται 

και παρέχοντας ευηµερία στους κατοίκους.  

Παράλληλα πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μερικές 

από        αυτές είναι οι κλιµατολογικές αλλαγές, τα επικίνδυνα απόβλητα και η επιρροή στις 
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υδάτινες πηγές, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης νερού στα εργοστάσια και αποβολή µολυσµένων 

και επικίνδυνων ουσιών. 

Τέλος η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές προσδοκίες. 

Είναι σηµαντικό η επιχείρηση να λαµβάνει υπόψη όλους τους ενδιαφερόµενους, από τους 

εργαζόµενους, τους  πελάτες, τους µετόχους µέχρι  την κοινωνία γενικότερα, αλλά και να 

συνυπολογίζει  την επιρροή των ενεργειών της  σε αυτούς, είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική. 

Η διαφάνεια των ενεργειών της επιχείρησης, το γεγονός ότι πρέπει να είναι προσιτή στο κοινό 

αλλά και η οµόφωνη δράση των εργαζόµενων µε τους εργοδότες πρέπει να αποτελούν τους 

στόχους µίας επιχείρησης που επιθυµεί να έχει κοινωνικό χαρακτήρα.    

Έτσι αν δεχτούµε τις παραπάνω παραδοχές, αποδεχόµαστε και την άποψη ότι το οικονοµικό 

αποτέλεσµα, που για το ευρύτερο κοινό εκφράζεται µε τη µορφή του κέρδους, δεν αποτελεί 

µονοδιάστατο δείκτη επιτυχίας και προκρίσεως για τη βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά απαιτείται και η 

καλή µαρτυρία κοινωνικής ευαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Από την έννοια της 

«τριπλής προσέγγισης», γεννήθηκε και η ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

 

 

6.2.1 Η Εταιρική Ευθύνη και η Χρηµατοοικονοµική Απόδοση 
 

Καθώς ο πρωταρχικός ρόλος των επιχειρήσεων είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους, πολλές 

από τις εταιρίες πρέπει να παρακινούνται από πιο χειροπιαστά κίνητρα, από τις πιέσεις των 

συµµετεχόντων και από ηθικές υποχρεώσεις. Για το λόγω αυτό, η έρευνα για το πώς η 

κοινωνική απόδοση µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη οικονοµική επίδοση µπορεί να παρέχει 

γνώσεις-κίνητρα που µπορούν να παροτρύνουν τις εταιρίες να υιοθετήσουν πολιτικές ΕΚΕ στις 

καθηµερινές τους πρακτικές. Ο βαθµός συσχέτισης µεταξύ EKΕ, Εταιρικής Κοινωνικής 

Απόδοσης και Οικονοµικής Απόδοσης είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα το οποίο οι ερευνητές έχουν 

ερευνήσει εµπεριστατωµένα, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν σε µια οµοφωνία.  

Τα παραπάνω επιχειρήµατα υπέρ και κατά της ΕΚΕ έχουν οδηγήσει στην ανάδυση δύο 

διακριτών πλευρών στη διαµάχη για την κοινωνική ευθύνη. Τίθεται το ερώτηµα: «Θα πρέπει να 
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υιοθετούνται νέος εξοπλισµός και νέες πολιτικές για να προωθείται ένα προφίλ πιο 

προσανατολισµένο στην ΕΚΕ ή η κοινωνική δραστηριοποίηση επιβαρύνει τον προϋπολογισµό 

µιας εταιρίας σηµαντικά, οδηγώντας  έτσι  σε  µια  χειρότερη εικόνα των κερδών όσο αυξάνονται 

τα έξοδα λειτουργίας;» Με άλλα λόγια, «θα πρέπει µια εταιρία να θυσιάσει ένα σηµαντικό 

µέρος του προϋπολογισµού της για να βελτιώσει την εικόνα της ενισχύοντας το κοινωνικό της 

προφίλ;» Αυτή η αντιπαράθεση «παρακίνησε τους  ερευνητές  να  εξετάσουν  τη  σχέση  

µεταξύ  Εταιρικής  Κοινωνικής Απόδοσης  και  Οικονοµικής  Απόδοσης  έτσι  ώστε  να  

αξιολογήσουν  την εγκυρότητα των ανησυχιών σχετικά µε έναν συµβιβασµό µεταξύ επένδυσης 

στην ΕΚΕ και κερδοφορίας» (McWilliams και Siegel, 2000). 

Α. Αρνητική συσχέτιση ΕΚΕ και Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης 

Το πιο σηµαντικό από τα επιχειρήµατα κατά της ΕΚΕ είναι το οικονοµικό. Αυτή η 

παραδοσιακή άποψη υποστηρίζει ότι η διοίκηση έχει µια ευθύνη: την αύξηση των κερδών των 

ιδιοκτητών και µετόχων. Ο οικονοµολόγος Milton Friedman ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να 

απαιτείται από τις διοικήσεις να εστιάζουν ταυτόχρονα µε την προσπάθεια απόκτησης κερδών 

και στην επαύξηση της κοινωνικής ευηµερίας (Friedman, 1970). Κατά την άποψή του, αυτά τα 

δύο καθήκοντα είναι ασυµβίβαστα και θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση των επιχειρήσεων όπως 

τις έχουµε γνωρίσει. Ο Friedman υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά προβλήµατα πρέπει να 

επιλύονται από ένα απελευθερωµένο σύστηµα αγοράς. Επιπλέον, εάν η ελεύθερη αγορά δεν 

µπορεί να επιλύσει τα κοινωνικά προβλήµατα, τότε η ευθύνη πέφτει στην κυβέρνηση και τη 

νοµοθεσία. Ο Friedman επίσης ισχυρίζεται ότι το να υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να 

εµπλακούν σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης είναι ανήθικο, καθώς έτσι σπαταλούνται χρήµατα 

που ανήκουν στους µετόχους αλλά και στους εργαζοµένους. 

Γενικότερα, οι υποστηρικτές µιας αρνητικής σχέσης υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις στην 

ΕΚΕ επιφέρουν επιπρόσθετα έξοδα σε σχέση µε την υποβολή κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

εκθέσεων, εφαρµόζοντας στρατηγικές που θα συµµορφώνονται  προς φιλικές  προς  το περιβάλλον  

διαδικασίες,  εκπαιδεύοντας  το  προσωπικό, έξοδα εµπορικής εκµετάλλευσης και διαφήµισης, 

διατήρηση εγκαταστάσεων σε  οικονοµικά µη ακµάζουσες τοποθεσίες, εκτεταµένες δαπάνες σε 

φιλανθρωπίες (McGuire  και  συν., 1988).  Αυτό  θα  µπορούσε  να  σηµαίνει  ότι  οι  εταιρίες που  

δρουν  υπεύθυνα  υφίστανται  ένα  ανταγωνιστικό  µειονέκτηµα,  επειδή υφίστανται δαπάνες που 

θα µπορούσαν να αποφευχθούν. 
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Αυτή η επιβάρυνση γίνεται ακόµη πιο βαριά για µικρότερες εταιρίες όπου η επένδυση 

χρηµάτων στη βελτίωση των σχεδίων παραγωγής ή στην υποβολή κοινωνικών εκθέσεων είναι 

µια πολυτέλεια. Ωστόσο, οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις και οι πολυεθνικές εταιρίες µπορούν να 

απολαµβάνουν τα οφέλη από οικονοµίες κλίµακας και να απορροφούν αυτά τα έξοδα µε 

σηµαντικά µικρότερη έκθεση σε κίνδυνο. Αυτά τα έξοδα δεν αυξάνονται  το  ίδιο  µεταξύ  των  

εταιριών.  Οι  επενδύσεις  κεφαλαίου  και τεχνολογικού εξοπλισµού εµπεριέχουν σηµαντικά 

σταθερά έξοδα. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της απόδοσης, τόσο πιο χαµηλά είναι τα έξοδα 

ανά µονάδα εισαγωγής που χρησιµοποιείται ως πόρος (McWilliams και Siegel, 2001). 

Εξοικονοµήσεις δαπανών προκύπτουν από κοινή παραγωγή χαρακτηριστικών EKΕ  για διάφορα 

σχετικά προϊόντα, ανταλλαγή πληροφοριών για την έρευνα και την ανάπτυξη από κανάλια 

διανοµής, τροφοδοσίας ή εµπορικής εκµετάλλευσης ή ελαχιστοποιώντας τα έξοδα συνδιαλλαγών. 

Β. Θετική συσχέτιση ΕΚΕ και Χρηµατοοικονοµικής Επίδοσης 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν τη θετική επίδραση των 

επενδύσεων ΕΚΕ στην οικονοµική απόδοση. Αναγνωρίζουν σε αυτές τις στρατηγικές ΕΚΕ µια 

κατάσταση που αποφέρει κέρδος και στις δύο περιπτώσεις. Όχι µόνο θα αυξήσει η εταιρία τα 

κέρδη της καθώς οι πελάτες αντιδρούν θετικά σε ένα «πιο  πράσινο» και πιο κοινωνικά 

προσανατολισµένο «προϊόν» αλλά επίσης η ΕΚΕ µπορεί  να θεωρηθεί ως µια επένδυση που 

µακροπρόθεσµα ανταµείβει (Burke και Logsdon, 1996), καθώς οι κοινωνικά υπεύθυνες 

επενδύσεις µπορούν να αναγνωρίζουν προβληµατικές περιοχές, όπου οι πόροι κατανέµονται 

λανθασµένα ή γίνεται κατάχρησή τους. 

Σύµφωνα µε τον Keith Davis, οι οργανισµοί είναι µέλη της κοινωνίας. Επειδή λαµβάνουν 

πόρους από την κοινωνία για δικό τους όφελος, έχουν υποχρέωση να επιστρέψουν προς την 

κοινωνία κάποια αξία από αυτούς τους πόρους. Η κοινωνία πρέπει να είναι ικανή να καθορίσει 

τη φύση της αξίας που πρέπει να επιστραφεί και περιµένει από τους οργανισµούς να βοηθούν 

στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων. Σαν τελικό αποτέλεσµα, οι οργανισµοί είναι κοινωνικά 

εργαλεία που λειτουργούν µε τη συναίνεση της κοινωνίας. 

Υπάρχει κα ι  ένας αριθµός ερευνητών που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τόσες  πολλές 

µεταβλητές που µεσολαβούν µεταξύ Εταιρικής Κοινωνικής Απόδοσης και Οικονοµικής 

Απόδοσης που δεν υπάρχει λόγος να αναµένεται η ύπαρξη ενός συσχετισµού, εκτός πιθανόν 

σε περιπτώσεις όπου  συγκεκριµένες  µεταβλητές που  µετρούν την Εταιρική Κοινωνική 
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Απόδοση είναι χρήσιµοι δείκτες µεµονωµένων µετρήσεων οικονοµικής απόδοσης. 

 

 

6.2.2 Η Απόδοση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
 

Η µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων είναι µια χρήσιµη, αλλά σε καµία περίπτωση 

επαρκής συνθήκη για οικονοµική ευηµερία πια. Για να επιβιώσουν και να ευδοκιµήσουν, οι 

εταιρίες πρέπει να γεφυρώσουν τα οικονοµικά και τα κοινωνικά συστήµατα σύµφωνα µε τον 

Orlitzky (2000). H Εταιρική Κοινωνική Απόδοση επιτρέπει να γίνε ι  αντιληπτή  η  απόδοση 

µιας επιχείρησης µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. 

Το τρισδιάστατο πρότυπο της  Εταιρικής Κοινωνικής Απόδοσης του Carroll (1979) 

συσχετίζει την κοινωνική ανταπόκριση που µπορεί να είναι αντιδραστική, αµυντική, 

προσαρµοστική ή ενεργητική σε συγκεκριµένα κοινωνικά ζητήµατα – καταναλωτισµός, 

περιβάλλον, διακρίσεις, ασφάλεια των προϊόντων, επαγγελµατική ασφάλεια και µέτοχοι (Clarkson, 

1995·,  Stanwick, 1998).  Μερικά  χρόνια  µετά,  το πρότυπο  των  Wartick  και  Cochran  (1985)  

αναγνώρισε  την  οικονοµική απόδοση ως την πρώτη µεταξύ των διαστάσεων της οικονοµικής 

υπευθυνότητας, χωρίς να αποκλείει τα άλλα καθήκοντα που προσδιορίζονται από τον Carroll: 

νοµικά, ηθικά και προαιρετικά. 

Το ρεύµα της εταιρικής κοινωνικής απόδοσης εµφανίστηκε όταν η Wood (1991), 

συµπληρώνοντας την ενιαία θεώρηση της Εταιρικής Κοινωνικής Απόδοσης από τη µεριά του 

Carroll (1979)  και  το  έργο  των Wartick  και  Cochran  (1985),  σχεδίασε  ένα  καθοδηγητικό 

πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Απόδοσης. Την ανησυχία της Wood (1991) ότι «ο ορισµός της 

εταιρικής κοινωνικής απόδοσης δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός», τη συµµερίζονται πολλοί 

ερευνητές  και διοικητικά στελέχη. Ωστόσο, ο δικός της ορισµός ως  «διάταξη  αρχών  εταιρικής 

κοινωνικής απόδοσης, διαδικασιών, πολιτικών και παρατηρήσιµων εκβάσεων από τη  µεριά µιας 

εµπορικής οργάνωσης, όπως αυτά συσχετίζονται  µε  τις  κοινωνικές  σχέσεις  της  εταιρίας», 

κάλυψε  εκείνο  το κενό, γινόµενος η πυξίδα για µελλοντικούς ερευνητές. 

Σύµφωνα µε τον Mitnick (2000) υπάρχουν έξι τοµείς στην  απόδοση του συστήµατος    
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• Θέσπιση κανόνων 

• Οι Επιβαρύνσεις/ Ενισχύσεις   

• Οι ∆ιαδικασίες  

• Οι ∆ραστηριότητες 

• Έκβαση 

• Άθροιση   

Το σύστηµά του σύµφωνα µε το µοντέλο απόδοσης του Συστήµατος λαµβάνει υπόψη του 

όλους τους πιθανούς εµπλεκόµενους και τα  κοινωνικά  ζητήµατα  µιας  εταιρίας (τους  µετόχους, 

την  επαγγελµατική ασφάλεια, την ασφάλεια του προϊόντος, τις διακρίσεις, το περιβάλλον, τους 

καταναλωτές) και   διαφορετικές φιλοσοφίες σχετικά µε την κοινωνική ανταπόκριση µιας εταιρίας 

(προετοιµασία, προσαρµογή, άµυνα, και αντίδραση). Υπό κάποια έννοια, η εταιρική κοινωνική 

απόδοση θα πρέπει να θεωρείται ένα πολυδιάστατο οικοδόµηµα (Stanwick και Stanwick, 1998), 

και µια ολική αξιολόγηση  της κοινωνικής απόδοσης µιας εταιρίας όπου η τελική   κρίση   

σχετικά   µε   την   κοινωνική   απόδοση   µιας   εταιρίας   είναι λειτουργία   µιας   σειράς   από   

αποδόσεις,   συµµόρφωση   προς   νοµικούς, ηθικούς, περιβαλλοντικούς και φιλανθρωπικούς 

κανόνες (Carroll, 2000). 

O Waddock (2004), ενώνοντας τους ορισµούς και του Sethi (1975) και της Wood  (1991), 

καταλήγει ότι η εταιρική κοινωνική απόδοση επικεντρώνεται στις «αρχές του κοινωνικού 

καθήκοντος στο θεσµικό (νοµιµότητα), στο οργανωτικό (υπευθυνότητα), και στο ατοµικό 

(προαίρεση της διοίκησης) επίπεδο, στις διαδικασίες της ανταπόκρισης (περιβαλλοντική 

αξιολόγηση, διαχείριση των συµµετεχόντων και διαχείριση ζητηµάτων) και στις εκβάσεις 

(επιπτώσεις,  προγράµµατα,  πολιτικές).  Βασικά, η εταιρική κοινωνική απόδοση παρέχει ένα 

πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο µπορεί να αξιολογηθεί η σχέση µιας εταιρίας µε την κοινωνία και 

η θέση της εταιρίας µέσα σε αυτήν, καθώς επίσης και η σχέση της εταιρίας µε τους 

εµπλεκόµενους και το φυσικό περιβάλλον.  
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6.2.3 Η Εταιρική Φήµη 
 

Η εταιρική κοινωνική απόδοση, όπως και η εταιρική φήµη, είναι δύο µεγέθη που κατά την 

άποψη πολλών θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία των εταιριών. Τα µεγέθη αυτά µπορούν να 

προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και επιπρόσθετη αξία στα  προϊόντα των εταιριών. Το  

θέµα είναι ότι αυτά τα στοιχεία είναι σε άµεση εξάρτηση µε τις προσδοκίες του κοινωνικού  

συνόλου  και  αυξοµειώνονται  αναλόγως. Λόγω  του παραπάνω προβλήµατος αυτά τα δύο 

µεγέθη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και κατά συµπέρασµα να µετρηθούν. 

Το 1991, η Wood ακολουθώντας τον Caroll (1979), τον Watrick (1985) και τον  Cohran 

(1985) ανέπτυξε ένα ολοκληρωµένο µοντέλο εταιρικής κοινωνικής απόδοσης (corporate social 

performance).  Αυτό το µοντέλο περιλαµβάνει την  ΕΚΕ  και την  ΕΚΑ (Εταιρική Κοινωνική 

Ανταπόκριση). Το µοντέλο δε δίνει ακριβή µέτρα αξιολόγησης, αλλά µόνο αναφορές για την 

εταιρική κοινωνική συµπεριφορά και τους τοµείς που πρέπει να δοθεί βαρύτητα. Έτσι, όταν 

εξετάζεται η κοινωνική συµπεριφορά µιας  επιχείρησης  πρέπει  να  αναλύονται  οι  

δραστηριότητες  που  έχουν  ως κύριους συµµετέχοντες τους εργαζοµένους, το  περιβάλλον 

και την κοινότητα. Αυτή η υπόθεση  πάντως  δε  θα  πρέπει  να  αποκλείει  από  τους συµµετέχοντες  

τους  µετόχους  και  τους  µάνατζερ. Ακόµα θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συµπεριφορά της 

εταιρίας που  προκαλεί  την  κοινωνική απόδοση έχει ως κίνητρα τα συµφέροντα  και την 

προοπτική της ίδιας της επιχείρησης. Το µοντέλο αναζητά και αξιολογεί τα κοινωνικά 

αποτελέσµατα των εταιρικών δράσεων. 

Αργότερα, η Wood και ο Jones (1995) ανακάλυψαν ότι τα µέτρα αξιολόγησης της 

εταιρικής κοινωνικής απόδοσης ήταν σε άµεση εξάρτηση µε τις ιδιαίτερες οµάδες των  

συµµετεχόντων που απευθύνονταν. Έτσι εξέτασαν  µέτρα  που  περιλάµβαναν  τη  φήµη, την 

εικόνα της επιχείρησης και την υπευθυνότητά της, αλλά πάντα µελετούσαν τους  συγκεκριµένους 

σκοπούς των δράσεών τους. 

Στη σύγχρονη εποχή έχουµε νέες µεθόδους µέτρησης. Μία νέα µέθοδος µέτρησης είναι η 

κατηγοριοποίηση της κοινής γνώµης σε οµάδες επειδή έχουν διαφορετικά  πρότυπα, αξίες και 

απαιτήσεις. Έτσι, ορίζονται πέντε ή έξι τοµείς της ΕΚΕ και αξιολογούνται. Από την κοινή 

γνώµη τέτοιοι τοµείς είναι: η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, οι υπηρεσίες προς τον 
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πελάτη, η µεταχείριση του προσωπικού, η ποιότητα του µάνατζµεντ, η περιβαλλοντική ευθύνη, η 

κοινωνική υπευθυνότητα κλπ. Το ενδιαφέρον του κοινού για το τι κρύβεται πίσω από τις 

επωνυµίες (brands) και τα προϊόντα βαίνει αυξανόµενο. Αυτές οι οµάδες ατόµων χρησιµοποιούν 

την καταναλωτική  τους  δύναµη  για  να  επιβραβεύσουν  ή  να τιµωρήσουν τις διάφορες 

εταιρίες. Στο επόµενο στάδιο χρησιµοποιούνται κάποια µέτρα αξιολόγησης για την κρίση της 

κάθε εταιρίας ξεχωριστά. Αυτά είναι κυρίως η φήµη (reputation), η εικόνα της επιχείρησης 

(image) και τα πρότυπα σύγκρισης (benchmark). Η φήµη αναφέρεται στο πόσο καλά το 

καταναλωτικό κοινό γνωρίζει την εταιρία, η εικόνα της απεικονίζει τις προτεραιότητες της 

αγοράς-στόχου που απευθύνεται η εταιρία και τέλος, επιλέγονται τα κατάλληλα µέτρα σύγκρισης 

σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον που θα παρουσιάσουν τα διαφορετικά πλεονεκτήµατα του 

κάθε ανταγωνιστή. 

 

 

6.2.4 Εξωτερικό Κοινωνικό Κόστος 
 

Οι έννοιες της κοινωνικής αξίας (social value) και του κοινωνικού κόστους  (social cost) 

είναι αυτές που διαµορφώνουν τη βάση για την προσέγγιση, από οικονοµικής πλευράς, του 

άριστου κοινωνικά αποτελέσµατος. Όταν η αποδοτικότητα θεωρείται σε εθνικό επίπεδο, τότε το 

κοινωνικό κόστος  ορίζεται ως το κόστος που προκαλείται στην κοινωνία από την παραγωγή και 

την κατανάλωση αγαθών. Στο κοινωνικό αυτό κόστος δεν περιλαµβάνεται µόνο το κόστος 

παραγωγής αλλά και κάθε άλλο σχετικό εξωτερικό κοινωνικό κόστος (external social cost). Με 

άλλα λόγια, το εξωτερικό κοινωνικό κόστος είναι ένα ακούσιο παραπροϊόν της οικονοµικής 

δραστηριότητας το οποίο προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην ευηµερία του ανθρώπου. Η 

εµφάνιση βλαβερών συνεπειών στην υγεία, το περιβάλλον και την περιουσία αποτελούν τις 

κυριότερες διαστάσεις του κόστους αυτού. 

Η αύξηση της σηµασίας του εξωτερικού κοινωνικού κόστους συνοδεύτηκε από το 

αυξανόµενο ενδιαφέρον των οικονοµολόγων και για τη φύση των δηµοσίων αγαθών (public 

goods). Στην οικονοµική επιστήµη, το δηµόσιο αγαθό είναι ένα προϊόν ή µία υπηρεσία του 

οποίου το ουσιώδες χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε άτοµο µπορεί να το χρησιµοποιήσει 
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απεριόριστα χωρίς να επηρεάζεται η διαθεσιµότητα του αγαθού αυτού για τα υπόλοιπα άτοµα. 

Παραδοσιακά, ο αέρας και το νερό περιγράφονταν ως δηµόσια αγαθά. Ωστόσο, αν λάβουµε 

υπόψη µας ότι η χρήση του αέρα και του νερού, τόσο για προσωπική χρήση όσο και για 

επιχειρηµατικούς σκοπούς, µπορεί να συνοδεύεται από τη ρύπανση τους συντελώντας έτσι στην 

υποβάθµιση της ποιότητας τους και άρα επηρεάζοντας τη διαθεσιµότητα τους, τότε ο 

παραδοσιακός αυτός ορισµός φαίνεται να είναι πολύ στενός. Για το λόγο αυτό, συχνά, κατά την 

περιβαλλοντική προσέγγιση του θέµατος, ως δηµόσια αγαθά θεωρούνται οι πόροι στους οποίους 

έχουν ευρεία πρόσβαση πάρα πολλοί χρήστες, ενώ ο τρόπος διαχειρίσεως και χρήσεως των 

πόρων αυτών επιδρά σηµαντικά (θετικά ή αρνητικά) στην αξία τους. Με βάση τον ορισµό αυτό 

η κοινωνική διαχείριση των δηµόσιων αγαθών αποτελεί αναγκαιότητα, γεγονός το οποίο αυξάνει 

τη σηµασία του ρόλου των κρατικών φορέων στην ανάπτυξη, προώθηση και εφαρµογή σχετικών 

πολιτικών. Η φιλοσοφία της παραπάνω προσέγγισης φαίνεται επίσης να ισχύει και στην 

περίπτωση της ενέργειας καθώς, και αυτής ο τρόπος διαχειρίσεως και χρήσεως επιδρά στην αξία 

της για την κοινωνία και µάλιστα εκτενώς, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο οικονοµικό πόρο. 

 

 

6.2.5 Η Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και το Περιβάλλον  
 

Εφόσον καθήκον των διευθυντών του χρηµατοοικονοµικού τµήµατος των επιχειρήσεων 

είναι να κάνουν την επιχείρηση να έχει µεγαλύτερη αξία., το έργο αυτό γίνεται πιο περίπλοκο 

λόγω των κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών πιέσεων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 

χρηµατοοικονοµικής διοικήσεως πρέπει οι διευθυντές να προσπαθούν: 

1) Να αποκτούν την καλύτερη δυνατή χρηµατοοικονοµική αξία σε σχέση µε τους επενδυτές 

2) Να εξασφαλίσουν την καλύτερη απόδοση των κεφαλαίων επενδύσεων 

3) Να διατηρούν το κόστος χαµηλό  

4) Να εξασφαλίζουν σωστή ταµιακή ροή 

Αν αυτοί οι τέσσερεις στόχοι επιτυγχάνονται, η εταιρία θα µπορούσε να πραγµατοποιεί 

λογικά κέρδη και να αναπτύσσεται. Αυτό φυσικά είναι πιο καλό οικονοµικά και εποµένως πιο 

επιθυµητό για τους επενδυτές.  



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

106  

 

Εκτός από τον παραδοσιακό ρόλο του ως φύλακα του πλούτου της επιχειρήσεως, το τµήµα 

χρηµατοοικονοµικής διοίκησης πρέπει να λειτουργεί και στην πρώτη γραµµή. Θα πρέπει να 

αµύνεται ενάντια στους επιβουλευόµενους την επιχείρηση και να χειρίζεται πολύπλοκα 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Θα µπορούσε επίσης να διαπραγµατεύεται τη καλύτερη συµφωνία 

µε τις τράπεζες για χρηµατοδότηση της αναλήψεως του ελέγχου εταιρίας κάποιου ανταγωνιστή. 

Πέρα από αυτά όµως, σπουδαίο ρόλο έχουν και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι τελευταίες 

επηρεάζουν ουσιαστικά όλες τις λειτουργίες του τµήµατος .  

Παραδείγµατος χάρη οι νέοι περιβαλλοντικοί νόµοι αυξάνουν τα πάγια έξοδα,  οι επενδυτές, 

η τράπεζα και οι ιδιώτες µέτοχοι δεν επιθυµούν να τοποθετούν κεφάλαια σε ρυπογόνες 

επιχειρήσεις καθώς σε αυτές τα κέρδη θα µπορούσαν να µειωθούν ή και να µηδενιστούν λόγω 

της λειτουργίας τους. Αυτό φυσικά επηρεάζει τη σχέση µεταξύ του τµήµατος της 

χρηµατοοικονοµικής και της χρηµατοδοτικής κοινότητας της επιχειρήσεως.  

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται από τους λογιστές για την αξιολόγηση και την µέτρηση 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αλλάζουν προκειµένου να συµπεριλάβουν και τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τελικά οδηγούνται στην περιβαλλοντική λογιστική (green 

accountancy). 

Έτσι τίθενται πλέον ερωτήµατα για το πώς οι περιβαλλοντικές πιέσεις αλλάζουν τον τρόπο 

µε τον οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν και δαπανούν τα χρήµατά τους. Οι πιέσεις αυτές 

επηρεάζουν ουσιαστικά κάθε πλευρά του τµήµατος της χρηµατοοικονοµικής, στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται οι χρηµατοοικονοµικοί µηχανισµοί που χρησιµοποιούνται για τον 

εντοπισµό του κόστους των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και οι εναλλακτικές τους λύσεις, 

οι νέοι νόµοι, οι σκληρότερες απαιτήσεις από τους ασφαλιστές, οι περιβαλλοντικοί φόροι και 

άλλα στοιχεία που αλλοιώνουν το κόστος, οι απαιτήσεις των πελατών για καθαρότερα προϊόντα 

που παράγονται µε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες, η αλλοίωση του κόστους λόγω 

αυτών των δαπανών ή και ο εντοπισµός ευκαιριών µέσα σε αυτά.     
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6.3 Η Χρηµατοοικονοµική Μέτρηση της Επίδοσης µίας Κοινωνικής 

Στρατηγικής 

 

Είναι πλέον σύνηθες το φαινόµενο οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, στις εκθέσεις που 

δηµοσιοποιούν, να αναφέρουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Οι 

εκθέσεις αυτές µιλούν µε υπερηφάνεια για τις προσπάθειές τους για βελτίωση της κοινωνίας και 

για προάσπιση του περιβάλλοντος, προτού στραφούν  σε ζητήµατα, όπως η κερδοφορία τους.  

Την τελευταία δεκαετία, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) έχει ισχυροποιηθεί ως ιδέα 

και έχει ανέβει στην ιεραρχία της εταιρικής ατζέντας, ιδίως µετά την εµφάνιση ολοένα και 

περισσότερων αποδείξεων ότι πολλές επενδυτικές αποφάσεις, κυρίως µακροπρόθεσµου 

ορίζοντα (όπως τα pension funds), καθορίζονται σε κάποιο βαθµό και από τα επίπεδα εταιρικής 

διακυβέρνησης και από τις αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζουν µια 

επιχείρηση. 

Πολλά επενδυτικά funds και µετοχικοί ακτιβιστές δε συµφωνούν µε την ιδέα της 

«φορολογίας» µερίδας των κερδών ανά µετοχή που τους ανήκουν, για τη στήριξη του 

κοινωνικού συνόλου. Το βασικό τους επιχείρηµα είναι ότι οι επιχειρήσεις ανήκουν στους 

µετόχους τους και τα χρήµατα που δαπανούν για την εξυπηρέτηση στόχων ΕΚΕ είναι επί της 

ουσίας «κλοπή» από τους µετόχους που, άλλωστε, µπορούν να αποφασίσουν από µόνοι τους αν 

θέλουν να δώσουν µέρος των χρηµάτων τους σε αγαθοεργίες.  

Σε κάθε µία από αυτές τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος ΕΚΕ µιας εταιρείας εισηγµένης στο 

χρηµατιστήριο, στην ουσία δαπανά τα χρήµατα κάποιου άλλου για έναν σκοπό γενικότερου 

κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι πολέµιοι των δράσεων της ΕΚΕ ισχυρίζονται ότι από τη στιγµή 

που τα κεφάλαια της κοινωνικής ευθύνης µειώνουν τις αποδόσεις προς τους µετόχους, ο 

υπεύθυνος στην ουσία δαπανά τα δικά τους χρήµατα. Επιπλέον, εάν οι ενέργειές του οδηγούν σε 

µείωση ή σε µη αύξηση των µισθών κάποιων εργαζοµένων στην επιχείρηση, και πάλι 

εξακολουθεί να δαπανά «δικά τους» χρήµατα. 

Όµως, εάν µια επιχείρηση συµπεριφέρεται έτσι, στην ουσία επιβάλλει µια µορφή 

φορολόγησης και από την άλλη, αποφασίζει πώς θα κατανεµηθούν τα έσοδα από τους φόρους. 
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Η βασική αιτίαση είναι ότι η άµεση ή η έµµεση φορολόγηση, όπως και η χάραξη κοινωνικής 

πολιτικής, είναι υποθέσεις αµιγώς της κρατικής µηχανής, η οποία αντλεί φόρους από τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις για να τους διαθέσει κατά το δοκούν στην αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που η ΕΚΕ θέλει να αντιµετωπίσει. 

Ωστόσο, εφόσον οι διαδικασίες αυτές βελτιώνουν τις σχέσεις µε κάποιους µετόχους, 

βελτιώνουν και το προφίλ της εταιρείας στην αγορά. Αυτό οδηγεί σε αυξηµένες πωλήσεις και 

έσοδα και σε µείωση των διαφηµιστικών δαπανών, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σύσφιγξη των 

σχέσεων της επιχείρησης µε την κυβέρνηση, επιδρώντας σε µελλοντικές εταιρικές αξιώσεις. 

Κατά συνέπεια, η ΕΚΕ εντάσσεται σε µια γενικότερη επιχειρηµατική λογική, απαντούν οι 

υπέρµαχοι του «κοινωνικού µερίσµατος». 

Κλασικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της αποτίµησης της Coca Cola. Το 96% του 

αµερικανικού πολυεθνικού κολοσσού αποτελείται από «άυλα στοιχεία ενεργητικού», ένα 

µεγάλο µέρος των οποίων είναι η φήµη και το κύρος της εταιρείας. ∆ύσκολα κάποιος θα έθετε 

σε κίνδυνο τη φήµη της όταν αυτή αποτελεί τόσο µεγάλο κοµµάτι της αξίας της µετοχής της. 

Πολλές µικρότερες εταιρείες ωστόσο, οι οποίες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, θεωρούν ότι 

δεν έχουν χρόνο ούτε διαθέσιµους πόρους για «πολυτέλειες» όπως προγράµµατα ΕΚΕ, όταν την 

ίδια στιγµή απολύουν προσωπικό και προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις για περικοπές κόστους. 

Ωστόσο, οι υποστηρικτές ιδέες της ΕΚΕ δείχνουν ότι οι διαδικασίες αυτές δεν σχετίζονται 

µε τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει πρόβληµα στη 

διαχείριση αυτών των προγραµµάτων, καθώς η καλή διαχείριση οφείλει να λειτουργεί 

υποστηρικτικά στους επιχειρηµατικούς στόχους της εταιρείας και να οδηγεί σε σύσφιξη των 

σχέσεών της µε πελάτες, µετόχους και ρυθµιστικές αρχές, καθώς και να µειώνει τα κόστη µέσω 

βελτίωσης της αποδοτικότητας. Άλλωστε, όπως σωστά επισηµαίνουν και οι υπεύθυνοι του 

ελληνικού δικτύου για την ΕΚΕ, προβάλλοντας το παράδειγµα της εθελοντικής αιµοδοσίας, η 

δαπάνη πόρων δεν είναι ο µοναδικός δρόµος για την κοινωνική δράση. 

Ολοένα και περισσότερες µελέτες αποδεικνύουν ότι η υπεύθυνη στάση των εταιρειών σε 

ζητήµατα όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η µείωση των αποβλήτων έχει άµεση 

επίδραση στα κέρδη τους. Εκτιµάται ότι µια εταιρεία που προχωρά σε πρόγραµµα 

ελαχιστοποίησης αποβλήτων για πρώτη φορά, µπορεί να οδηγήσει ένα ποσοστό 1% του τζίρου 
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της κατευθείαν στα καθαρά κέρδη, εκτός φυσικά της µείωσης του «νοµοθετικού κινδύνου» από 

µηνύσεις και αγωγές από ∆ήµους και περιβαλλοντικούς συλλόγους, οι οποίες, ανεξαρτήτως 

έκβασης, οδηγούν σε υψηλότερα έξοδα προς δικηγόρους και νοµικές εταιρείες. 

Η δηµοσιότητα που δίνεται σε τέτοιες απόψεις ασκεί αφόρητη πίεση στις εταιρείες που δεν 

έχουν τη δυνατότητα ή το αντίστοιχο επιχειρηµατικό πλάνο ώστε να προβούν σε δράσεις ΕΚΕ.  

Όπως όµως η ελεύθερη αγορά και τα εργαλεία του ελεύθερου ανταγωνισµού λειτουργούν µε τη 

βοήθεια της διαφήµισης, της επιχειρηµατικής πρωτοτυπίας και των οικονοµιών κλίµακας, δεν 

µπορεί να απαγορεύσει κανείς, έστω και θεωρητικά, την επιλογή της στρατηγικής των 

κοινωνικών δράσεων.  

Έτσι απαραίτητο κρίνεται για την εταιρία να αναπτύξει διάφορα µέσα µέτρησης της 

απόδοσης των στρατηγικών της πάνω στην ΕΚΕ. Μία πιθανή προσπάθεια θα µπορούσε να είναι 

η µετάφραση των πρακτικών που χρησιµοποιούνται σε δηµόσια έργα υπέρ των πολιτών και τον 

οικονοµολόγων οι οποίοι προσπαθούν να εφαρµόσουν περιβαλλοντικές πρακτικές στις 

επιχειρήσεις. (Philip Kotler and Nancy Lee,2005) 

 

 

6.4 Οι µέθοδοι Μέτρησης της ΕΚΕ  

 

 

6.4.1 Ανάλυση Κόστους Ωφέλειας (Cost Benefit Analysis) 
 

Μία από τις µεθόδους αυτές είναι η ανάλυση κόστους- ωφέλειας η οποία έχει ως 

αντικείµενο τη σύγκριση εναλλακτικών πιθανών σχεδίων επένδυσης ή δράσης µε βάση τα 

καθαρά κοινωνικά οφέλη (net social benefits), τα οποία προβλέπεται ότι θα παραχθούν. Ο όρος 

αναφέρεται στη διαφορά του κοινωνικού οφέλους και του κοινωνικού κόστους, όταν το δεύτερο 

αφαιρείται από το πρώτο. Το αποτέλεσµα µπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό ενώ και τα δύο 

µεγέθη θα πρέπει να εκφράζονται σε χρηµατικές µονάδες. Έτσι ένα έργο το οποίο έχει 
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υψηλότερο λόγω ωφέλειας- κόστους γενικά έχει προτεραιότητα έναντι άλλων µε χαµηλότερους 

αντίστοιχους λόγους, εκτός βέβαια και αν αποφασισθεί διαφορετικά από την διοίκηση µε βάση 

άλλες παραµέτρους.  

Συνοπτικά η ανάλυση κόστους ωφέλειας µπορεί να θεωρηθεί ως µια προσπάθεια βελτίωσης 

τόσο της ποιότητας της λήψεως αποφάσεων όσο και των παραγόµενων εκροών προς την 

κοινωνία από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αποτελεί µια εφαρµογή της σύγχρονης 

οικονοµικής µε στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων, µε την ευρύτερη 

έννοια.  

Συνήθως εφαρµόζεται πριν την ανάληψη υλοποίησης ενός σχεδίου, προκειµένου να 

ερευνηθεί εάν το εξεταζόµενο σχέδιο θα έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Αυτό όµως δεν 

αποκλείει το γεγονός ότι µπορεί να εφαρµοστεί και εκ των υστέρων, για να διαπιστωθεί αν το 

έργο είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η ανάλυση κόστους- οφέλους χρησιµοποιείται συχνά 

στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν σηµάδια ότι οι τιµές τις αγοράς δεν αντανακλούν το 

κόστος ευκαιρίας των εµπλεκοµένων πόρων και άρα υπάρχει η υποψία ότι οι πόροι αυτοί δεν 

χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά. Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη προσδιορισµού, 

καταγραφής και αξιολόγησης του κόστους ωφέλειας  

Τα βασικά βήµατα της µεθόδου περιλαµβάνουν τις παρακάτω δραστηριότητες:  

1. Καθορισµός Στόχου 

2. Αναγνώριση Περιορισµών 

3. Προσδιορισµός Εναλλακτικών  

4. Αναγνώριση Κόστους Ωφέλειας 

5. Ποσοτικοποίηση Κόστους Ωφέλειας 

6. Υπολογισµός ΚΠΑ 

7. Εκτίµηση Αβεβαιότητας/ Ανάλυση Ευαισθησίας 

8. Εξέταση Απροσδιόριστου Κόστους 
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9. Παρουσίαση Συµπερασµάτων 

Ορισµένα από τα οφέλη επιτυχηµένων έργων και δράσεων και λαµβάνονται υπόψη στις 

αναλύσεις κόστους- ωφέλειας είναι η αξία των εκροών, οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από 

την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. (Philip Kotler and Nancy 

Lee, 2005) 

 Πιο συγκεκριµένα οι Καρβουνάκης και Γεωργακέλλος (2003) δίνουν µία πιο αναλυτική 

λίστα µε τα οφέλη στης εφαρµογής της ανάλυσης κόστους- ωφέλειας στην ΕΚΕ. Αυτή βρίσκεται 

παρακάτω. 

• Η αξία των εκροών (ως συνεισφορά στην οικονοµική ανάπτυξη) 

• Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε τοπικό αλλά 

και σε περιφερειακό επίπεδο 

• Η προσφορά εργασίας σε ένα ευρύ κοινωνικό πεδίο   

• Η βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της καλύτερης αξιοποιήσεως της εργασίας και 

των ικανοτήτων των εργαζοµένων 

• Η εξοικονόµηση κόστους το οποίο θα υπήρχε εάν δεν γινόταν το έργο 

• Οι βελτιώσεις της περιβαλλοντικής ποιότητας και τα λοιπά κοινωνικά οφέλη 

• Η παραµένουσα αξία του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού της επένδυσης µετά το τέλος της 

ζωής της. 

• Η πιθανή συνεισφορά στη βιώσιµη ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότερη χρήση των 

φυσικών πόρων. 

• Η ενδεχόµενη ενίσχυση των εξαγωγών ή µείωση των εισαγωγών. 

• Η συνεισφορά, µέσω της φορολογίας, στην αύξηση των διαθέσιµων πόρων για την 

κοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

• Η έµµεση ενίσχυση των υποδοµών της κοινωνίας  
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• Η επιστροφή στην τοπική κοινότητα µιας περιοχής αποκατεστηµένης και 

αναµορφωµένης µετά τη χρήση της, πολλές φορές καλύτερη σε σχέση µε πριν 

Το τελικό βήµα σε κάθε ανάλυση κόστους-ωφέλειας είναι η καταγραφή σε µία έκθεση των 

συµπερασµάτων και των προτάσεων προς αυτούς που θα λάβουν τις αποφάσεις. Η έκθεση αυτή 

πρέπει να είναι σύντοµη και περιεκτική και, εφόσον απαιτείται, να γίνεται αναφορά σε άλλες 

εκθέσεις, αναφορές και γενικά λοιπά έγγραφα τεκµηριώσεως και υποστηρίξεως της αναλύσεως, 

τα οποία θα είναι διαθέσιµα σε περίπτωση που ζητηθούν. 

Η δοµή και τα περιεχόµενα µιας τυπικής εκθέσεως αναλύσεως κόστους-ωφέλειας είναι 

συνοπτικά τα ακόλουθα: 

• Περίληψη του σκοπού και των κύριων συµπερασµάτων της αναλύσεως 

• Εισαγωγή στην οποία αναφέρεται το ιστορικό και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν  

στην ανάγκη πραγµατοποιήσεως αναλύσεως κόστους-ωφέλειας 

• Αναφορά των επιµέρους στόχων της αναλύσεως 

• Περιγραφή των διαφορετικών εναλλακτικών επιλογών που αξιολογήθηκαν στην 

ανάλυση 

• Ανάλυση των µορφών του κόστους και της ωφέλειας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 

του χρόνου 

• Αναφορά του απροσδιόριστου κόστους και ωφέλειας 

• Ανάλυση ευαισθησίας στις διάφορες παραδοχές και σε πιθανές µεταβολές κάποιων 

παραµέτρων κατά τη διάρκεια του χρόνου 

• Εκτίµηση της αξίας και προσδιορισµός της σηµασίας για την κοινωνία του κάθε κόστους 

και του κάθε οφέλους 

• Αναγνώριση και καταγραφή των περιορισµών, των εµποδίων ή άλλων προβληµάτων που 

ενδεχοµένως επηρεάζουν την ανάλυση. 
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• Περιγραφή των επιπτώσεων από τα κόστη και τα οφέλη, κατανεµηµένων στις διάφορες 

οµάδες ή τµήµατα του πληθυσµού 

• Ανακεφαλαίωση και ενιαία παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των λοιπών ευρηµάτων 

της ανάλυσης 

• Καταγραφή των τελικών συµπερασµάτων και των προτεινόµενων ενεργειών 

αναφέροντας τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του εξεταζόµενου έργου, 

πολιτικής ή προγράµµατος 

Επιπλέον οι γραπτές εκθέσεις πρέπει να συνοδεύονται από προφορικές παρουσιάσεις προς 

τους υπεύθυνους λήψεως αποφάσεων προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα για άµεσες 

επεξηγήσεις σε απορίες ή παρατηρήσεις επί των κρίσιµων θεµάτων της αναλύσεως αλλά και για 

την περιληπτική παρουσίαση των κυριότερων συµπερασµάτων της. 

(Dreze J. and N.H.Holdren, 1987) 

 

 

6.4.2 Παρούσα Αξία Καθαρού Οφέλους 
 

Όταν ο λόγος ωφέλειας-κόστους ενός σχεδίου είναι υψηλότερος σε σχέση µε τους 

αντίστοιχους λόγους άλλων εναλλακτικών του σχεδίου, τότε γενικά προτιµάται έναντι αυτών. Ο 

λόγος αυτός ορίζεται: 

Συνολικά Οφέλη (παρούσα αξία) 
Συνολικό Κόστος (παρούσα αξία) 

 

∆εδοµένου ότι, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος και τα συνολικά οφέλη 

προκύπτουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του σχεδιαζόµενου έργου, πρέπει να προεξοφλούνται 

µε βάση συγκεκριµένο επιτόκιο προκειµένου να υπολογιστεί η παρούσα αξία τους. Εκτός, όµως, 

από τον λόγο ωφέλειας-κόστους, ορισµένες φορές µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η παρούσα 

αξία καθαρού οφέλους η οποία ορίζεται ως η διαφορά των δύο παραπάνω µεγεθών, δηλαδή ως: 
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Συνολικά Οφέλη (παρούσα αξία) - Συνολικό Κόστος (παρούσα αξία) 

Στους παραπάνω ορισµούς χρησιµοποιήθηκαν οι παρούσες αξίες του συνολικού κόστους 

και του συνολικού οφέλους. Το γεγονός αυτό υπονοεί µία στάθµιση του παρόντος σε σχέση µε 

το µέλλον. ∆ηλαδή,  η αξία ενός ποσού που λαµβάνεται ή καταβάλλεται σήµερα είναι 

διαφορετική από την αξία του ίδιου ποσού που θα ληφθεί ή θα καταβληθεί στο µέλλον, κάτι που 

είναι γνωστό ως προεξόφληση. Η προεξόφληση είναι η µαθηµατική τεχνική που επιτρέπει να 

υπολογισθεί η παρούσα αξία µελλοντικού ποσού.  

Αυτό πρακτικά σηµαίνει τη µείωση της αξίας των µελλοντικών ποσών και αντίστοιχα την 

αύξηση της αξίας των παρόντων ποσών. Η ανάγκη της προεξοφλήσεως οφείλεται στο γεγονός 

ότι µία χρηµατική µονάδα που εισπράττεται αµέσως είναι προτιµότερη από την ίδια χρηµατική 

µονάδα που θα εισπραχθεί στο µέλλον. Η αναγνώριση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη των 

µεθόδων προεξόφλησης οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήµατος. Μία από 

αυτές είναι η µέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value Method) ή µέθοδος της 

Παρούσας Αξίας (Present Value Method) σύµφωνα µε την οποία η παρούσα αξία ποσού 

καταβλητέου στο µέλλον είναι η ισοδύναµη αξία που θα µπορούσε να έχει εάν η πληρωµή 

πραγµατοποιείτο σήµερα σε σταθερές τιµές. Για να προεξοφληθεί ποσό πληρωτέο το έτος t, το 

ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή προεξοφλήσεως, ο οποίος µε τη χρησιµοποίηση 

του σταθερού ρυθµού ετήσιας προεξόφλησης (discount rate) i γίνεται: 

(1+i)t 

Όµως, η τεχνική αυτή έχει ένα βασικό περιορισµό καθώς απαιτείται η επιλογή του 

κατάλληλου ρυθµού προεξόφλησης / µε αντικειµενικό τρόπο. 

Όταν λαµβάνονται αποφάσεις για την πραγµατοποίηση επενδύσεων οι οποίες επηρεάζουν 

το δηµόσιο συµφέρον, τότε το µελλοντικό κόστος και τα οφέλη που αναµένεται ότι θα 

προκύψουν προεξοφλούνται σε σηµερινές τιµές ώστε να µπορούν να συγκριθούν. Στις 

περιπτώσεις αυτές η επιλογή του ρυθµού προεξόφλησης συχνά καθορίζει το κατά πόσο το 

σχεδιαζόµενο έργο αξίζει τον κόπο να υλοποιηθεί ή όχι καθώς και ποια θέση καταλαµβάνει 

συγκρινόµενο µε άλλα παρόµοια σχέδια. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος κανόνας που να διέπει τον 

καθορισµό του τρόπου επιλογής του ρυθµού προεξόφλησης. Αντίθετα, οι διάφορες απόψεις 
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σχετικά µε το θέµα αυτό φαίνεται να χωρίζονται σε πέντε οµάδες, κάθε µία από τις οποίες 

υποστηρίζει ότι ο ρυθµός προεξόφλησης πρέπει: 

1 Να ισούται µε το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου (opportunity cost of capital), δηλαδή µε 

την απόδοση της καλύτερης διαθέσιµης επενδυτικής ευκαιρίας για ένα κρατικό σχέδιο 

επένδυσης, µε την ευρύτερη έννοια. 

2 Να ισούται µε τη σχετική αξία και βαρύτητα που µία κοινότητα ως σύνολο προσδίδει, µέσω 

των επίσηµων αποφάσεων των φορέων που την εκπροσωπούν, στο σηµερινό περιθώριο 

κατανάλωσης σε σχέση µε το αντίστοιχο µελλοντικό. 

3 Να µεταβάλλεται ανάλογα µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του εκάστοτε σχεδιαζόµενου 

έργου (για παράδειγµα ανάλογα µε το βαθµό κοινωνικού κινδύνου που υπεισέρχεται σε ένα 

έργο). 

4 Να επιλέγεται κατάλληλα σε κάθε περίπτωση ώστε να επηρεάζεται το επενδυτικό επίπεδο 

µιας οικονοµίας (δηλαδή ο ρυθµός προεξόφλησης χρησιµοποιείται ως µέσο διαµόρφωσης 

πολιτικής). 

5 Να αντιπροσωπεύει, εκτός από τα συµφέροντα της σηµερινής γενεάς, και τα αντίστοιχα 

συµφέροντα των µελλοντικών γενεών (µην αποκλείοντας να είναι ακόµα και µηδενικός σε 

ορισµένες περιπτώσεις). 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

Στην πράξη, ο ρυθµός προεξοφλήσεως που χρησιµοποιείται διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα, 

τον τοµέα της οικονοµίας ή της βιοµηχανίας ή την κυβέρνηση. Πολλές φορές δοκιµάζονται 

διάφοροι ρυθµοί προεξοφλήσεως προκειµένου να διαπιστώνεται πόσο ευαίσθητο είναι το έργο 

που σχεδιάζεται στους ρυθµούς αυτούς. Η προεξόφληση, ως οικονοµική και κοινωνική έννοια, 

έχει οδηγήσει πολλές φορές κατά το παρελθόν σε σηµαντικές διαµάχες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

όπου οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους είναι αβέβαιες ή 

µη αναστρέψιµες. Γενικά, επιλέγοντας κατάλληλα το ρυθµό προεξόφλησης, µπορεί κανείς να 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο περιβάλλον από ένα έργο 

είναι σχεδόν αµελητέες. Βέβαια, το ίδιο µπορεί να συµβεί ακόµα και µε τη χρήση τυπικών 

ρυθµών προεξόφλησης που συνήθως χρησιµοποιούνται από κρατικούς φορείς.  

Για το λόγο αυτό, η χρήση µη ευέλικτων αναλύσεων κόστους-ωφέλειας ως το µόνο 

κριτήριο στη λήψη αποφάσεων, µπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σηµαντικές ακόµα και 
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καταστροφικές και µη αναστρέψιµες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έτσι, από ορισµένους 

οικονοµολόγους έχει προταθεί να λαµβάνονται χαµηλότεροι ρυθµοί προεξόφλησης σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, ώστε το µακροπρόθεσµο κόστος από πιθανές βλάβες στο 

περιβάλλον να έχει µεγαλύτερη βαρύτητα στην τελική λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, η γενίκευση 

της χρήσης χαµηλών (ή και µηδενικών) ρυθµών προεξόφλησης µπορεί να οδηγήσει σε 

υψηλότερου βαθµού επένδυση η οποία να προκαλέσει τελικά ακόµα µεγαλύτερη βλάβη στο 

µέλλον. 

Επίσης, άλλοι πιστεύουν ότι, όταν πρόκειται για πόρους οι οποίοι είναι κρίσιµοι και όχι 

εύκολα ή και καθόλου αντικαταστάσιµοι, τότε θα πρέπει να δίνονται στον ρυθµό προεξόφλησης 

τέτοιες τιµές ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία των πόρων αυτών. 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

 

 

6.4.3 Ανάλυση Πολλαπλών Κριτηρίων 
 

 Κατά τη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο είναι συχνά απαραίτητο να λαµβάνονται 

υπόψη ζητήµατα και θεωρήσεις διαφορετικά από αυτά που υπεισέρχονται ακόµα και σε µία 

διευρυµένη ανάλυση κόστους-ωφέλειας. Μία τέτοια περίπτωση είναι η κατανοµή και ο 

επιµερισµός του κόστους και της ωφέλειας από ένα έργο σε διάφορες οµάδες της κοινωνίας, 

όπως για παράδειγµα απαιτείται συχνά κατά την αναγκαστική µαζική µετεγκατάσταση µέρους 

του τοπικού πληθυσµού προκειµένου να κατασκευασθεί ένα µεγάλο υδροηλεκτρικό έργο το 

οποίο θα έχει σηµαντικά οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία. Είναι φανερό ότι κατά την ανάλυση 

και την αξιολόγηση τέτοιων περιπτώσεων χρειάζεται να συνεκτιµηθούν και άλλες παράµετροι 

και κριτήρια τα οποία είναι σηµαντικά αλλά εκτός του πεδίου µιας αναλύσεως κόστους-

ωφέλειας. 

Αυτή η µέθοδος θα πρέπει να µπορεί να αναλύει τις διαθέσιµες επιλογές λαµβάνοντας 

υπόψη διάφορα κριτήρια και να αιτιολογεί γιατί µια επιλογή είναι ανώτερη ή κατώτερη άλλων, 

κάτω από συγκεκριµένες παραδοχές. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται ανάλυση πολλαπλών 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

117  

 

κριτηρίων (multi-criteria analysis) και περιλαµβάνει µία σειρά από διαδικασίες οι οποίες έχουν 

σχεδιασθεί µε στόχο την αναγνώριση και την οργάνωση των πληροφοριών που σχετίζονται µε 

τα επιµέρους βήµατα σε µία πολύπλοκη διεργασία λήψεως αποφάσεων. Βασίζεται στον 

προσδιορισµό και την περιγραφή των διαθέσιµων επιλογών και των κριτηρίων που φαίνεται ότι 

έχουν τη µεγαλύτερη σχέση µε την περίπτωση. (Dreze J. and N.H.Holdren, 1987) 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, συγκρίνονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε 

επιλογής. Οι επιπτώσεις κάθε επιλογής µετρώνται µε τις ίδιες µονάδες µέτρησης και 

αξιολογούνται χρησιµοποιώντας ποσοτικούς ή ποιοτικούς δείκτες. Επιπλέων, είναι πιθανόν να 

γίνει και ανάλυση βαρύτητας ώστε να προσδιοριστεί η σχετική σηµασία της κάθε επίπτωσης. 

Αυτές οι αναλύσεις βαρύτητας πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια των συµπερασµάτων από τις 

έρευνες της κοινής γνώµης ή από τις πολιτικές αναλύσεις που υπάρχουν στις εκθέσεις των 

κρατικών φορέων. Οι αναλύσεις πολλαπλών κριτηρίων απαιτούν, επαρκή στοιχεία σχετικά µε τη 

χρήση των πόρων και τις επιπτώσεις από αυτή τη χρήση καθώς και αναλύσεις βαρύτητας που 

αφορούν στη σηµασία για την κοινωνία των προτεινόµενων στόχων. Το γεγονός ότι τα στοιχεία 

αυτά συνήθως δεν είναι διαθέσιµα έχει ως αποτέλεσµα την ενσωµάτωση στην ανάλυση αρκετών 

παραδοχών οι οποίες αναπόφευκτα αποδυναµώνουν την αντικειµενικότητα και την αξιοπιστία 

των συµπερασµάτων. (Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

 

 

6.4.4 Ανάλυση αποτελεσµατικότητας του κόστους  
 

Σε ορισµένες περιπτώσεις η ανάλυση κόστους-ωφέλειας µπορεί να κρίνεται στην πράξη 

ακατάλληλη ή ανεφάρµοστη. Έτσι, ενώ ορισµένοι στόχοι έχουν κοινωνική και πολιτική κάλυψη 

και συναίνεση οπότε και αποδοχή, τα οφέλη, αν και συχνά είναι εµφανή και πραγµατικά, είναι 

πολύ δύσκολο να µετρηθούν µε οικονοµικούς όρους ή σε κάποιες περιπτώσεις και µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

Συνεπώς, επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάλυση κόστους-ωφέλειας δεν µπορεί να 

βοηθήσει πολύ, προτιµάται η χρήση της µεθόδου της αναλύσεως αποτελεσµατικότητας κόστους 
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(cost-effectiveness analysis). Με βάση τα δεδοµένα οφέλη που αναµένονται από ένα έργο, η 

µέθοδος αυτή επικεντρώνεται στην αναζήτηση του φθηνότερου δυνατού τρόπου για την 

επίτευξη τους. Με άλλα λόγια, στην ανάλυση αποτελεσµατικότητας κόστους εξετάζεται το 

κόστος των εναλλακτικών τρόπων µε τους οποίους µπορούν να επιτευχθούν τα οφέλη που 

αναµένονται (δηλαδή ο στόχος ή οι στόχοι του έργου) κάτω από την προοπτική απολαβής 

µέγιστης αξίας για κάθε µονάδα επενδύσεως. Είναι προφανές ότι η µέθοδος αυτή δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση έργων που έχουν διαφορετικούς στόχους. 

Η ανάλυση αποτελεσµατικότητας κόστους συνήθως χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις 

εκείνες που απαιτείται η αξιολόγηση αποφάσεων ανάπτυξης κοινωνικών ή εκπαιδευτικών 

υποδοµών. Για παράδειγµα, η απόφαση για την ίδρυση ενός πανεπιστηµίου, το οποίο θα 

εξυπηρετήσει ουσιαστικά µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, έχει προφανή οφέλη τόσο 

µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Η προσπάθεια τα συνολικά αυτά οφέλη, που 

αναµένονται από τη λειτουργία του πανεπιστηµίου στα επόµενα πενήντα ή εκατό χρόνια, να 

αποτιµηθούν και να εκφραστούν σε οικονοµικούς όρους είναι αναµφίβολα εκτός των 

δυνατοτήτων της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας. ∆εν συµβαίνει το ίδιο, όµως, και µε την ανάλυση 

αποτελεσµατικότητας κόστους. (Dreze J. and N.H.Holdren, 1987) 

 

Έτσι, µε τη βοήθεια της µεθόδου αυτής αποφασίζονται ορισµένα χαρακτηριστικά του 

έργου τα οποία επηρεάζουν αφενός τη λειτουργικότητα του και συντελούν αφετέρου στο να 

συµφέρει περισσότερο από οικονοµικής πλευράς. 

 

 

6.5  Τεχνικές οικονοµικής αποτιµήσεως της EKE 

 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν ως τώρα, η επιτυχία της αναλύσεως κόστους-ωφέλειας, 

αλλά και όλων των άλλων µεθόδων που αναπτύχθηκαν για να υποβοηθήσουν τη διαδικασία 

λήψεως αποφάσεων, εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τη δυνατότητα εκτιµήσεως µε 
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ακρίβεια και αν είναι δυνατόν µε οικονοµικούς όρους της ωφέλειας και του κόστους που 

προκαλείται από ένα έργο ή από µία δράση. Εκτίµηση της ωφέλειας σηµαίνει ουσιαστικά 

προσδιορισµό της αξίας που αυτή έχει για τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα.  

Η αξία αυτή µπορεί να είναι οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική ή συνδυασµός αυτών 

ανάλογα κάθε φορά µε την περίπτωση. Στην οικονοµική επιστήµη, η «αξία» ως έννοια είναι 

τόσο υποκειµενική όσο και σχετική, ενώ επίσης συχνά αποτελεί και δείκτη της θυσίας που οι 

άνθρωποι είναι διατεθειµένοι να κάνουν προκειµένου να αποκτήσουν ένα αγαθό. 

Παράλληλα η οικονοµική αξία είναι µία σχετική έννοια. Αυτό συµβαίνει διότι για να 

υπολογιστεί η οικονοµική αξία ενός αγαθού Α χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί η συγκριτική 

αξιολόγηση του µε ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα, εναλλακτικά µε αυτό, αγαθά. Από τη 

σύγκριση αυτή του Α σε σχέση µε το Β προκύπτει η οικονοµική αξία του. Πολλές φορές, 

µάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε ακριβώς πόσες φορές το αγαθό Α είναι καλύτερο 

από το αγαθό Β προκειµένου να επιλέξουµε το Α. Μας είναι αρκετό να γνωρίζουµε ότι το Α 

είναι απλά καλύτερο από το Β. 

Εκτός όµως από την υποκειµενική και τη σχετική έννοια του όρου αυτού, η οικονοµική 

αξία εκφράζει και τη «θυσία» που οι άνθρωποι είναι διατεθειµένοι να κάνουν προκειµένου να 

αποκτήσουν ένα αγαθό. Έτσι, η αξία ενός αγαθού Α αποτελεί ένα µέτρο του ποσού άλλων 

επιθυµητών αγαθών, τα οποία οι άνθρωποι είναι διατεθειµένοι να θυσιάσουν για χάρη του ή µε 

άλλα λόγια του ελάχιστου ποσού άλλων αγαθών που απαιτείται από τους ανθρώπους, 

προκειµένου οι τελευταίοι να «αγνοήσουν» την επιθυµία τους για το αγαθό Α. ∆εδοµένου ότι οι 

επιλογές των ανθρώπων αντανακλούν τις προτιµήσεις τους ανάµεσα στα διάφορα αγαθά που 

υπάρχουν στην αγορά, αυτό το είδος της αξίας µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πιο κοντά στη 

χρηµατική αξία που τα αγαθά αυτά έχουν στην πραγµατική αγορά. 
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6.5.1 Το Κόστος ευκαιρίας 
 

Το κόστος ευκαιρίας µιας κοινωνικής στρατηγικής κατά τη χρησιµοποίησή της σε ένα 

συγκεκριµένο έργο ή πρόγραµµα είναι η αξία που θα είχε εάν είχε χρησιµοποιηθεί ένα άλλο, 

εναλλακτικό έργο ή πρόγραµµα. Αν υποτεθεί, για παράδειγµα, ότι ένας επενδυτής έχει επενδύσει 

τα κεφάλαια του σε περιουσιακά στοιχεία µε απόδοση 10% και του προσφέρεται µία νέα 

επένδυση µε τον ίδιο βαθµό κινδύνου, τότε η ανάληψη της νέας αυτής επένδυσης (η οποία 

προϋποθέτει την απόσυρση των κεφαλαίων του από το περιουσιακό στοιχείο) θα έχει 10% 

κόστος ευκαιρίας.  

Με την ίδια λογική, µια κυβέρνηση, η οποία διαθέτει ένα σχετικά σταθερό χρηµατικό ποσό 

και επιλέγει να κατασκευάσει µε αυτό αυτοκινητόδροµους, πρέπει να λαµβάνει υπόψη στην 

απόφαση της και το κόστος των εναλλακτικών επιλογών που έχει, όπως η κατασκευή σχολείων, 

νοσοκοµείων, εργατικών κατοικιών, χώρων αναψυχής. Ειδικότερα, στις µελέτες κόστους-

ωφέλειας, το κόστος ευκαιρίας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην ανάλυση καθώς µπορεί, εκτός 

των άλλων, να χρησιµοποιηθεί και ως οδηγός στον προσδιορισµό του ρυθµού προεξοφλήσεως. 

(Dreze J. and N.H.Holdren, 1987) 

 

 

6.5.2 Κόστος αποτροπής και κόστος αντικαταστάσεως 
 

Ένας τρόπος µε τον οποίο µπορεί να εκτιµηθεί η οικονοµική αξία µε την οποία οι 

άνθρωποι αποτιµούν την ΕΚΕ είναι παρατηρώντας το κόστος αποτροπής (preventive 

expenditure), δηλαδή πόσα χρήµατα ξοδεύουν για να αποτρέψουν την υποβάθµιση της 

ποιότητας του προϊόντος ή της εικόνας τους για να τα βελτιώσουν.  

Για παράδειγµα, τα χρήµατα που δαπανώνται για την εγκατάσταση συστηµάτων 

ηχοµόνωσης, για την αγορά φίλτρων αέρα και νερού ή για τη διακόσµηση κήπων αποτελούν 

εµµέσως µία ένδειξη της αξίας που έχει για τους ανθρώπους το αντίστοιχο περιβαλλοντικό 

πρόβληµα το οποίο επιθυµούν να αντιµετωπίσουν. Επίσης, τα δηµοτικά τέλη ή τα τέλη 
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αποχέτευσης δείχνουν πόσα χρήµατα είναι διατεθειµένοι οι άνθρωποι να δώσουν για την 

αποκοµιδή των απορριµµάτων τους ή για την επεξεργασία των λυµάτων τους. Οµοίως, το 

κόστος που δαπανάται από τους ανθρώπους για τη συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση, 

αναπαλαίωση των περιουσιακών τους στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους 

αντικαταστάσεως (replacement cost) αυτών ή τµηµάτων τους, προκειµένου να προληφθούν ή να 

αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα σχετικά µε την εµφάνιση ή τη λειτουργία τους, αποτελούν µία 

ένδειξη τόσο της αξίας που έχει για τους ανθρώπους το περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό που 

σχετίζεται µε το αντίστοιχο πρόβληµα που προσπαθούν να προλάβουν ή να επιλύσουν, όσο και 

της σηµασίας που δίνουν οι άνθρωποι στη συµµετοχή του περιβαλλοντικού αυτού 

χαρακτηριστικού στη διαµόρφωση της συνολικής αξίας του περιουσιακού τους στοιχείου.  

Μεταξύ αυτών µπορεί να περιλαµβάνεται και το γεγονός ότι η αισθητική του τοπικού 

περιβάλλοντος έχει για αυτούς κάποια αξία αλλά και επειδή ίσως πιστεύουν ότι η αισθητική 

αυτή επηρεάζει την αξία του κτιρίου. Εάν, µάλιστα, η αναπαλαίωση γίνεται αποκλειστικά και 

µόνο για λόγους αισθητικής, τότε το κόστος της αναπαλαίωσης σχεδόν στο σύνολο του 

αντανακλά την αξία που έχει η αισθητική του περιβάλλοντος για τους ανθρώπους αυτούς. 

(Dreze J. and N.H.Holdren, 1987) 

 

 

6.5.3 Τεχνικές παρατηρήσεως της αγοράς 
 

Μία άλλη προσέγγιση του τρόπου εκτιµήσεως της οικονοµικής αξίας ενός Κοινωνικού 

χαρακτηριστικού η οποία δεν µπορεί να µετρηθεί άµεσα βασίζεται στις τεχνικές παρατηρήσεως 

της αγοράς (surrogate market techniques). Σύµφωνα µε αυτές, το υπόψη χαρακτηριστικό 

συσχετίζεται µε ένα αγαθό (προϊόν ή υπηρεσία) του οποίου η αξία είναι άµεσα παρατηρήσιµη 

και εύκολα µετρήσιµη µε βάση τις τιµές που επικρατούν στην ελεύθερη αγορά. Στις τεχνικές 

παρατήρησης της αγοράς περιλαµβάνονται διάφορες µέθοδοι και τεχνικές οι κυριότερες από τις 

οποίες είναι οι ακόλουθες:  

Α) Η µέθοδος της αγοράς ακινήτων (property value method)  
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Βασίζεται στη διαπίστωση ότι η προθυµία ενός υποψήφιου αγοραστή µιας κατοικίας και 

γενικά ενός ακινήτου να καταβάλει ένα αντίτιµο εξαρτάται, µεταξύ άλλων, και από την ποιότητα 

του τοπικού περιβάλλοντος. Εάν µάλιστα θεωρηθεί ότι όλες οι άλλες παράµετροι κατασκευής 

παραµένουν οι ίδιες, τότε είναι προφανές ότι ένα ακίνητο που βρίσκεται σε υποβαθµισµένη 

περιοχή θα είναι φθηνότερο από ένα όµοιο του σε ακριβή περιοχή. Συνεπώς, η διαφορά µεταξύ 

των τιµών των δύο ακινήτων µπορεί να θεωρηθεί ότι εκφράζει την αξία που έχει για τον 

αγοραστή του ακινήτου στην ακριβή περιοχή το καλύτερο περιβάλλον. Αν και η φιλοσοφία της 

µεθόδου της αγοράς ακινήτων είναι απλή, στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολο να εφαρµοστεί. 

Αυτό συµβαίνει διότι τα ακίνητα ποτέ δεν είναι εντελώς ίδια καθώς διαφέρουν στο µέγεθος, την 

ηλικία, την εµφάνιση, το χαρακτήρα, τις ανέσεις, τα υλικά, την ποιότητα κατασκευής. Ωστόσο, 

εφόσον οι διαφοροποιήσεις αυτές ληφθούν υπόψη, η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

εκτίµηση της αξίας της περιβαλλοντικής ποιότητας ή επιµέρους χαρακτηριστικών της. Έτσι, µε 

τη βοήθεια της µεθόδου της αγοράς των ακινήτων αποτιµήθηκε σε οικονοµικούς όρους η 

επίδραση που είχε η κυκλοφορία οχηµάτων στην αξία του περιβάλλοντος µιας περιοχής στις 

ΗΠΑ καθώς επίσης και η επίδραση που είχε ο θόρυβος λόγω των πτήσεων αεροσκαφών στην 

αξία του περιβάλλοντος µιας περιοχής στην Αυστραλία. 

 

Β) Η µέθοδος της αγοράς εργασίας (wage differential method) 

Παρόµοια µε εκείνη της αγοράς ακινήτων µε την µόνη διαφορά ότι για την εκτίµηση της 

οικονοµικής αξίας ενός περιβαλλοντικού χαρακτηριστικού χρησιµοποιούνται οι διαφορές των 

µισθών αντί αυτές των τιµών των ακινήτων. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη µέθοδο, η αµοιβή 

που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από τις γενικότερες περιβαλλοντικές 

συνθήκες που επικρατούν: 

o Εντός του χώρου εργασίας. 

o Στην περιοχή όπου βρίσκεται αυτή η εργασία και  

o Στην ευρύτερη περιοχή όπου θα πρέπει να διαµείνουν οι εργαζόµενοι 

προκειµένου να εργαστούν εκεί. 

 

Για παράδειγµα, οι εργαζόµενοι, οι οποίοι αντιµετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα κίνδυνου 

λόγω έκθεσης τους σε υποβαθµισµένο εργασιακό περιβάλλον, αµείβονται καλύτερα για να 
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αποδεχθούν τον κίνδυνο αυτό. Επίσης, οι εργαζόµενοι απαιτούν περισσότερα χρήµατα για να 

εργαστούν σε υποβαθµισµένες περιοχές ή σε πόλεις µε λιγότερες ανέσεις. Βέβαια, όπως και 

στην προηγούµενη περίπτωση, η εφαρµογή της µεθόδου της αγοράς εργασίας στην πράξη δεν 

είναι εύκολη υπόθεση καθώς κάθε φορά η αµοιβή εργασίας πρέπει να αναλύεται στα συστατικά 

της προκειµένου να αποµονωθεί το τµήµα της που σχετίζεται µε την ποιότητα του 

περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, το τµήµα αυτό της αµοιβής χρησιµοποιείται για να εκτιµηθεί η 

οικονοµική αξία που θα είχαµε από µία βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, από µία 

µείωση ενός περιβαλλοντικού κινδύνου. 

 

Γ) Η µέθοδος του κόστους µετακινήσεως (travel cost method) 

Μια άλλη περίπτωση τεχνικής παρατηρήσεως της αγοράς η οποία χρησιµοποιείται κυρίως 

για την εκτίµηση της οικονοµικής αξίας πάρκων µε ιδιαίτερη φυσική οµορφιά και παρόµοιων 

χώρων αναψυχής στους οποίους δεν επιβάλλεται άµεσα η χρέωση κάποιου αντίτιµου στους 

επισκέπτες τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η οικονοµική αξία της περιβαλλοντικής απόλαυσης 

από την επίσκεψη σε ένα τέτοιο χώρο µπορεί να εκτιµηθεί µέσω του κόστους µετακινήσεως που 

επιβαρύνονται οι επισκέπτες του προκειµένου να φτάσουν στο χώρο αυτό. Έτσι, αρχικά 

καθορίζονται οµόκεντρες περιµετρικές ζώνες γύρω από το συγκεκριµένο χώρο αναψυχής, για 

κάθε µία από τις οποίες το κόστος µετακινήσεως προς το χώρο αυτό είναι περίπου το ίδιο. Στη 

συνέχεια, αφού υπολογιστεί το κόστος µετακινήσεως προς το συγκεκριµένο χώρο από την κάθε 

περιµετρική ζώνη, µετράται ο αριθµός των επισκεπτών που προέρχονται από κάθε µία από 

αυτές. Συσχετίζοντας τα στοιχεία αυτά µπορεί κανείς να βρει, εκτός από τη συνολική 

οικονοµική αξία, την εµπειρική σχέση µεταξύ του κόστους ταξιδίου και του αριθµού των 

επισκεπτών η οποία ουσιαστικά είναι αντίστοιχη µε την καµπύλη ζητήσεως ενός προϊόντος. 

Ωστόσο, αν και η µέθοδος του κόστους ταξιδίου είναι ευρέως αποδεκτή, παρουσιάζει το 

µειονέκτηµα ότι υποεκτιµά τα πραγµατικά οφέλη (και συνεπώς την αντίστοιχη αξία τους) καθώς 

δεν προσδιορίζει το µέγιστο ποσό που είναι κάποιος διατεθειµένος να δαπανήσει προκειµένου 

να επισκεφθεί έναν χώρο αναψυχής. 
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6.5.4 Εκτίµηση µέσω ερωτηµατολογίου 
 

Σε αντίθεση µε τις τεχνικές παρατηρήσεως της αγοράς, υπάρχουν άλλοι µέθοδοι 

εκτιµήσεως της οικονοµικής αξίας των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών οι οποίες δεν 

βασίζονται στις τιµές της αγοράς. Οι µέθοδοι αυτές βασίζονται στην προσέγγιση µέσω 

ερωτηµατολογίου (survey-based approaches), δηλαδή ερωτώνται άµεσα οι καταναλωτές ποιο 

ποσό είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ως αντίτιµο για κάποιο περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό 

και αντίστοιχα ποιο ποσό θα απαιτούσαν ως αποζηµίωση για κάποια περιβαλλοντική βλάβη. Οι 

πιο γνωστές µέθοδοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι οι εξής:  

Α) Η τυχαία αξιολόγηση (contigent valuation)  

Μία µέθοδος εκτιµήσεως της οικονοµικής αξίας ενός αγαθού στην οποία ερωτώνται οι 

καταναλωτές ποιο ποσό είναι πρόθυµοι να πληρώσουν για το αγαθό αυτό. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, το αγαθό είναι κάποιο περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό του οποίου η οικονοµική 

αξία δεν µπορεί να µετρηθεί άµεσα από την οικονοµία της αγοράς. Η µέθοδος αυτή φαίνεται να 

προσδιορίζει ένα επίπεδο τιµής αποδεκτό από τους περισσότερους ανθρώπους: το µέσο 

αποδεκτό αντίτιµο για ένα περιβάλλον καλύτερης ποιότητας αλλά και τη µέση αποδεκτή 

αποζηµίωση για την υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η τυχαία αξιολόγηση, η 

οποία έχει διάφορες µορφές, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µε προσοχή καθώς οι ερωτώµενοι 

πολλές φορές είτε υπερεκτιµούν το ποσό που είναι πρόθυµοι να πληρώσουν πιστεύοντας ότι έτσι 

θα ενθαρρύνουν κάποια θετική για το περιβάλλον απόφαση (οπότε η όλη διαδικασία 

µετατρέπεται µάλλον σε σφυγµοµέτρηση της κοινής γνώµης) είτε το υποεκτιµούν πιστεύοντας 

ότι έτσι µειώνουν την πιθανότητα να τους επιβληθεί κάποιο τέλος σχετικό µε το περιβάλλον. 

Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος ο τρόπος που γίνονται οι ερωτήσεις να κατευθύνει τις απαντήσεις ή 

ακόµα, από ενδεχόµενη προκατάληψη του ερωτώντος, να «χρωµατισθεί» η γραπτή έκθεση 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας. Προκειµένου η µέθοδος της τυχαίας αξιολογήσεως να 

είναι επιτυχηµένη θα πρέπει οι απαντήσεις να είναι ειλικρινείς και λογικές. 

 

Β) Η τεχνική Delphi (Delphi technique) 

Στην προσπάθεια προσδιορισµού της οικονοµικής αξίας περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών, η τεχνική Delphi, η οποία βασίζεται στην γνώµη µιας οµάδας ειδικών, 
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χρησιµοποιείται κυρίως σε σύνθετες περιπτώσεις σχεδιασµού και λήψεως αποφάσεων. Η 

επιτυχία της τεχνικής αυτής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό αφενός από τις γνώσεις και το 

υπόβαθρο των ειδικών που λαµβάνουν µέρος και αφετέρου στο πόσο καλά η ίδια η τεχνική 

εφαρµόζεται. Συγκεκριµένα µέσω ερωτήσεων που γίνονται στην οµάδα των ειδικών επιχειρείται 

η οικονοµική αποτίµηση της περιβαλλοντικής αξίας. Το κάθε µέλος της οµάδας απαντά 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα µέλη ενώ η αρχική σειρά των απαντήσεων συνοψίζεται και 

παρουσιάζεται σε γραφική µορφή ή σε µορφή πίνακα στα µέλη της οµάδας προκειµένου, αφού 

λάβουν πλέον υπόψη τους και τις απαντήσεις των άλλων µελών, να διατυπώσουν (και πάλι 

ανεξάρτητα) τις απόψεις και τις κρίσεις τους. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται αρκετές 

φορές µέχρι τα συµπεράσµατα να αρχίσουν να συγκλίνουν µεταξύ τους. Όλες οι επικοινωνίες 

γίνονται µε έµµεσο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος προσωπικών παρεξηγήσεων και 

προβληµάτων. Επίσης, η ποιότητα των συµπερασµάτων εξαρτάται από την ποιότητα της 

οµάδας, από την ικανότητα της οµάδας να αντιληφθεί τις αξίες της κοινωνίας και από τον τρόπο 

εφαρµογής της µεθόδου. Πάντως, τα συµπεράσµατα τέτοιων οµάδων συχνά αντιπαραβάλλονται 

µε τα αποτελέσµατα περισσότερο συµβατικών ερευνών. 

  

 

6.5.5 Σύγκριση τεχνικών 
 

Η ύπαρξη διαφόρων τεχνικών και µεθόδων για την οικονοµική αποτίµηση της 

περιβαλλοντικής αξίας δηµιουργεί το εύλογο ερώτηµα σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται η 

κάθε µία και πού υπερτερεί ή υστερεί έναντι των άλλων. Στον Πίνακα 14.1 παρουσιάζεται η 

συγκριτική αξιολόγηση των τεχνικών που αναφέρθηκαν παραπάνω µε βάση συγκεκριµένα 

κριτήρια. Από την αξιολόγηση αυτή προκύπτει ότι καµία από τις εξεταζόµενες τεχνικές δεν είναι 

συνολικά καλύτερη των υπολοίπων. Αντίθετα, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε 

περιπτώσεως κάποιες από τις τεχνικές αυτές µπορεί να µην µπορούν καν να εφαρµοστούν, ενώ 

άλλες να αποδεικνύονται πιθανόν χρήσιµες. Η επιλογή κάθε φορά της κατάλληλης τεχνικής 

εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών στοιχείων, χρόνου, προσωπικού και πόρων, το σκοπό της 

έρευνας καθώς και το είδος του κοινού που θα χρησιµοποιήσει τα συµπεράσµατα της. 
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Πίνακας 6.1 Αξιολόγηση των Τεχνικών Οικονοµικής Αποτιµήσεως της Περιβαλλοντικής 

Αξίας 

Είδος Τεχνικής 

Αξιοπιστία  

Αποτελεσµάτων 

Απαίτηση 

Στοιχείων 

Απαίτηση 

Χρόνου 

Ευκολία 

Εφαρµογής 

Κόστος Ευκαιρίας Υψηλή Μέτρια Χαµηλ Υψηλή 

Κόστος Αποτροπής Υψηλή Μέτρια Χαµηλ Υψηλή 

Κόστος Ακίνητων Υψηλή Υψηλή Μέτρι Μέτρια 

Κόστος Εργασίας Μέτρια Υψηλή Μέτρι Μέτρια 

Κόστος Μέτρια Μέτρια Χαµηλ Υψηλή 

Τυχαία Αξιολόγηση Υψηλή Μέτρια Υψηλή Χαµηλή 

Τεχνική Delphi Μέτρια Χαµηλή Χαµηλ Μέτρια 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

 

 

6.6  Μέθοδοι εκτιµήσεως του Έµµεσου κόστους των Κοινωνικών 

επιπτώσεων 

 

Αναφέρθηκαν οι πιο διαδεδοµένες µέθοδοι και τεχνικές που χρησιµοποιούνται σήµερα για 

την οικονοµική αποτίµηση της περιβαλλοντικής αξίας. Από την αξία αυτή προσδιορίζεται η 

ωφέλεια που προκύπτει από ένα έργο, πρόγραµµα ή πολιτική και η οποία χρησιµοποιείται στη 

µέθοδο αναλύσεως κόστους-ωφέλειας. Στην ίδια µέθοδο, εκτός από τον προσδιορισµό της 

οικονοµικής αξίας της ωφέλειας, είναι απαραίτητη και η εκτίµηση του κόστους, επίσης µε 

οικονοµικούς όρους.  

Γενικότερα, το κόστος που προκύπτει από µία κοινωνική επιλογή ή απόφαση 

περιλαµβάνει τις δαπάνες και τα έξοδα, κάθε είδους, που γίνονται από το φορέα που καλείται να 
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υλοποιήσει την επιλογή ή την απόφαση αυτή. Ωστόσο, εκτός από τα κόστη αυτού του είδους, 

στις αναλύσεις κόστους-ωφέλειας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα έµµεσα κόστη τα οποία 

µπορεί να προκύπτουν από τρίτους. Για παράδειγµα, το κόστος από την επιβολή ενός 

περιβαλλοντικού κανονισµού δεν περιορίζεται µόνο στο κόστος του φορέα που θα ελέγχει εάν 

τηρείται αυτός ο κανονισµός, αλλά περιλαµβάνει και το κόστος συµµόρφωσης των ελεγχόµενων 

ώστε να είναι σύµφωνοι µε τον κανονισµό. Για το λόγο αυτό, πριν προχωρήσει κανείς στην 

εκτίµηση του κόστους, οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις σε ορισµένα κρίσιµα ερωτήµατα. 

Συγκεκριµένα, από την αρχή θα πρέπει να έχουν αποσαφηνιστεί ζητήµατα όπως:  

• Η έκταση και το βάθος της αναζητήσεως κόστους που προκύπτει στα διάφορα 

τµήµατα της κοινωνίας  

• Η ενσωµάτωση ή όχι στην ανάλυση του κόστους που προκύπτει εκτός των 

συνόρων της χώρας 

• Το βάθος χρόνου εντός του οποίου κάθε µελλοντικό κόστος θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη στην ανάλυση 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

Μία µεθοδολογία η οποία συνήθως χρησιµοποιείται στην εκτίµηση του συνολικού 

κόστους είναι η εκτίµηση κύκλου ζωής (life cycle assessment). Η µεθοδολογία αυτή, σήµερα 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία µε τον όρο οικολογικό ισοζύγιο (ecological balance ή eco-

balance), επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων µιας 

επενδύσεως ή ενός έργου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στόχος της προσεγγίσεως αυτής 

είναι να εξασφαλιστεί ότι έχουν προβλεφθεί και συνυπολογιστεί όλα τα µελλοντικά κόστη που 

ενδέχεται να προκύψουν. Η εκτίµηση κύκλου ζωής ανήκει στην κατηγορία των ολοκληρωµένων 

περιβαλλοντικών εργαλείων (integrative environmental tools). Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει 

µεγάλη ποικιλία παραλλαγών, οι οποίες ξεχωρίζουν κυρίως από το είδος του στόχου που 

επιδιώκουν. 

 

 

 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

128  

 

Πίνακας 6.2 Υλικά, Ενέργεια, Νερό και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις για Περιέκτες 

Θερµών Ποτών 

 Χάρτινο 
ποτήρι 

Ποτήρι από διογκωµένο 
πολυστυρένιο 

Ανά ποτήρι   

Πρώτες ύλες   

Ξύλο (gr) 33 0,0 

Πετρέλαιο (gr) 4,1 3,2 

Τελικό βάρος (gr) 10,0 11,5 

Κόστος 2,5x x 

Ανά Mgr υλικού   

Ενέργεια, νερό, ατµός   

Ατµός (kg) 9000-12000 5000 

Ισχύς (GJ) 3,5 0,4-0,6 

Νερό ψύξεως (m3) 50 154 

Υγρά λύµατα   

Όγκος (m3) 50-190 0,5-2,0 

Αιωρούµενα στερεά (kgr) 35-60 Ίχνη 

BOD (kg) 30-50 0,07 

Οργανοχλωριούχα (kgr) 5-7 0,0 

Μεταλλικά άλατα (kgr) 1-20 20 

Αέριες εκποµπές   

Χλώριο (kgr) 0,5 0,0 

Θειούχα (kgr) 2,0 0,0 

Σωµατίδια (kgr) 5-15 0,1         

Πεντάνιο (kgr) 0 35-50        

∆υνατότητα ανακυκλώσεως   

Πρωτογενής χρήστης Πιθανή Εύκολη 

Μετά τη χρήση Χαµηλή Υψηλή 

Τελική απόρριψη   

     Ανάκτηση θερµότητας 20 40 

     Μάζα στις χωµατερές (g) 10,1 1,5 

     Βιοδιασπάσιµο Ναι (;) Όχι 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 
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Πίνακας 6.3 Παραδείγµατα Κοινωνικών Στοιχείων Κόστους 

Έξοδα προερχόµενα από διατάξεις, κανονισµούς, νόµους 

• Ανακοινώσεων • Ιατρικής παρακολουθήσεως 

• ∆ηµοσιεύσεων • Περιβαλλοντικής Ασφάλειας 
• Παρακολουθήσεως και Ελέγχου • Οικονοµικής Ασφάλειας 
• Μελετών • Ελέγχου της Ρυπάνσεως 
• Επανορθώσεως • Ανταποκρίσεως στις διαρροές 
• Σχεδιασµού • ∆ιαχειρίσεως υδάτων από καταιγίδες 
• Εκπαιδεύσεως • ∆ιαχειρίσεως αποβλήτων 
• Επιθεωρήσεων • Φόροι και παρόµοιες δαπάνες 
• ∆ηλώσεων • Μελλοντικά έξοδα συµµορφώσεως 
• Επισηµάνσεων • Πρόστιµα 
• Ετοιµότητας • Ανταποκρίσεως σε µελλοντικές 

• Προστατευτικού Εξοπλισµού διαρροές 

Έξοδα εγκαταστάσεων µη υποχρεωτικά και έξοδα δηµοσίων σχέσεων 

• Μελετών τοποθεσίας εγκαταστάσεως • Ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές 

• Ετοιµασίας γηπέδων εγκαταστάσεως • ∆ιαπιστεύσεως προµηθευτών 
• Αδειοδοτήσεων • Εκθέσεων και δηµοσιεύσεων αυτών 
• Έρευνας και Αναπτύξεως (R+D) • Ασφαλίστρων 
• Μηχανολογικών σχεδίων • Σχέσεων µε προµηθευτές 

και εγκαταστάσεων εξοπλισµού • Σχέσεων µε δανειστές 
• Κεφαλαιουχικού εξοπλισµού • Σχέσεων µε τη φιλοξενούσα 
• Υλικών κοινότητα 
• Εργασίας • Σχέσεων µε κρατικές υπηρεσίες 
•  Άλλων εισροών • Προγραµµατισµού 
•  Υποδοµών Επανορθώσεων (όχι υποχρεωτικών) 
• Εξόδων διακοπής λειτουργίας • Οικονοµοτεχνικών µελετών 
•  ∆ιαθέσεως αποθεµάτων • Ανακυκλώσεως 
• Εξόδων των εργασιών για µετά τη •  Περιβαλλοντικών µελετών 
• διακοπή • Προστασίας οικοσυστηµάτων 
• Επιθεωρήσεως εγκαταστάσεως και υγροβιότοπων 
•  Επανορθώσεως • Άλλων περιβαλλοντικών έργων 
• Καταστροφών ιδιοκτησίας • Οικονοµικής υποστηρίξεως 
• Τραυµατισµών σε περιβαλλοντικές οµάδες ή 
• Εικόνας επιχειρήσεως και σε ερευνητές 
• Σχέσεων µε πελάτες • Νοµικά έξοδα 
•  Σχέσεων µε επενδυτές • Καταστροφών φυσικών πόρων 
• Σχέσεων µε ασφαλιστές • Ζηµιών από καταστροφές 
• Σχέσεων µε προσωπικό (οικονοµικές), κ.ά. 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 
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Η µέθοδος αυτή µπορεί να περιορίζεται από έλλειψη στοιχείων. Τέτοιες ελλείψεις 

επηρεάζουν πρωταρχικά τον υπολογισµό του λανθάνοντος κόστους, του ενδεχόµενου κόστους 

υποχρεώσεων και του λιγότερου απτού κόστους. Οι ελλείψεις αυτές µπορούν να παρουσιάζονται 

ως εµπόδια στην αναγνώριση και την κατανοµή του άµεσου κόστους. 

Περιοδικά, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να καθορίζουν αν τα οφέλη της 

συλλογής κοινωνικών στοιχείων εξισορροπούν τις δαπάνες για να γίνει αυτό. ∆ιότι αλλιώς είναι 

πιθανό για µερικούς να µην αξίζει να ασχοληθούν µε αυτό το θέµα. 

Οι πληροφορίες για το κόστος θα βελτιώνονται καθώς ο υπολογισµός του Κοινωνικού 

Κόστους εφαρµόζεται και τελειοποιείται. Οι οργανισµοί δεν θα πρέπει να ταλαντεύονται για την 

ενσωµάτωση του κοινωνικού κόστους έστω και αν η προσέγγιση δεν προσθέτει αµέσως 

σηµαντική αξία στη λήψη της αποφάσεως ή δεν παρέχει αµέσως βάση για αποτελεσµατικές, ως 

προς το κόστος, πρωτοβουλίες για την πρόληψη της ρυπάνσεως. 

Η διαδικασία για την εύρεση µιας αποτελεσµατικής ως προς το κόστος πρακτικής 

προλήψεως της ρυπάνσεως αρχίζει µε συγκέντρωση βασικών πληροφοριών κόστους. Ο σκοπός 

αυτού του σταδίου είναι να παρασχεθεί ένα γρήγορο στιγµιότυπο του προϊόντος ή και της 

διεργασίας για να διευκολυνθεί η αναγνώριση των ευκαιριών (που αποτελούν και το στόχο) για 

πρωτοβουλίες προλήψεως της ρυπάνσεως. Τα αποτελέσµατα αυτής της φάσεως, που εκτελείται 

µε βάση την πλήρη κοστολόγηση, παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 18.2 µε µια συλλογή των 

σχετικά σηµαντικών και των πιο εµφανών στοιχείων του περιβαλλοντικού κόστους. Τα στοιχεία 

αυτά του κόστους µπορούν να αναλυθούν για να αναγνωρισθούν οι ευκαιρίες. Στο διάγραµµα 

18.2 οι ροές αποβλήτων 1 και 3 εµφανίζονται να είναι οι καλύτερες ευκαιρίες για να αρχίσει η 

αξιολόγηση για βελτίωση. 

Η τάση σε πολλούς οργανισµούς είναι είτε να παραλείπουν το στάδιο της πρώτης 

συγκεντρώσεως των στοιχείων ή να στρέφονται προς λεπτοµερή λογιστική διαδικασία. ∆ιάφοροι 

κίνδυνοι συνδέονται µε κάθε µία απ' αυτές τις επιλογές. Παραλείποντας το πρώτο στάδιο 

συγκεντρώσεως των στοιχείων και αρχίζοντας τη διαδικασία µε την αναγνώριση των ευκαιριών-

στόχων, µπορεί να αγνοηθούν ευκαιρίες που υπόσχονται πολλά και τούτο να οφείλεται στην 

έλλειψη των σχετικών πληροφοριών. Αντίθετα, αν ένας οργανισµός αποφασίσει να εφαρµόσει 
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το πρώτο στάδιο µε βάση την Π.Κ. στη λεπτοµερή του µορφή, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο 

για τη λήψη πρωτοβουλιών αποτελεσµατικών ως προς το κόστος για την πρόληψη της 

ρυπάνσεως µπορεί να θεωρήσει την προσέγγιση ως κοπιαστική και δαπανηρή. Έτσι η 

προσέγγιση µπορεί να µην πραγµατοποιηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 6.1: Πρώτη συγκέντρωση στοιχείων κόστους µε βάση την πλήρη κοστολόγηση 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

Με εφαρµογή αυτής της προσεγγίσεως στο στάδιο της συγκεντρώσεως πληροφοριών 

κόστους ή κάποιου πιο περιεκτικού τρόπου, θα πρέπει πρώτα να αποφασίζεται η έκταση κατά 

την οποία θα εφαρµοσθεί η ανάλυση. ∆ηλαδή, σε ποια στάδια στον επιχειρηµατικό κύκλο θα 

πραγµατοποιηθεί ανάλυση και ποιες λειτουργίες της επιχειρήσεως θα περιληφθούν σ' αυτή. 

Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα, πρέπει να καθορισθεί το πλαίσιο της αναλύσεως. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η ανάλυση του κοινωνικού κόστους θα µπορούσε να εφαρµοσθεί για να 

συµπεριλάβει µόνο το στάδιο της παραγωγής. Ένας οργανισµός, όµως, θα πρέπει να εξετάζει 

προσεκτικά την επέκταση της αναλύσεως για να αποφεύγει την απώλεια άλλων ευκαιριών που 

θα µπορούσαν να παρουσιαστούν. Στην πράξη, ανεξάρτητα από το αν η προσέγγιση γίνεται 
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µόνο στο παραγωγικό στάδιο ή από την έρευνα και την ανάπτυξη ως τις πωλήσεις, τα θεµέλια 

της αναλύσεως παραµένουν σταθερά. (El Sarafy and E. Lutz, 1989) 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 6.2: Η Πλήρης Κοστολόγηση και η συµπερίληψη συνδυασµών λειτουργιών της 

επιχειρήσεως (Σ. Καρβουνάκης ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

 

Με βάση, λοιπόν, τη συγκέντρωση των στοιχείων κόστους αναγνωρίζονται ευκαιρίες και 

αναπτύσσονται εναλλακτικές λύσεις για την πρόληψη της ρυπάνσεως. Αφού αναπτυχθούν οι 

εναλλακτικές λύσεις τίθεται σε λειτουργία ένας εκτενής υπολογισµός του περιβαλλοντικού 

κόστους για κάθε εναλλακτική λύση. Για να µετρηθεί όµως το περιβαλλοντικό κόστος µιας 

εναλλακτικής λύσεως προλήψεως της ρυπάνσεως εκτελείται πλήρης κοστολόγηση. Η διαφορά 

στις χρηµατικές ροές µεταξύ των αναλύσεων που γίνονται για τις εξεταζόµενες εναλλακτικές 

λύσεις αντιπροσωπεύει το κόστος και την εξοικονόµηση που µπορεί να αξιολογηθεί 

χρησιµοποιώντας την προσέγγιση της εκτιµήσεως συνολικού κόστους (ΕΣΚ).  

 

 

6.7 Η Πλήρης Κοστολόγηση της ΕΚΕ 

 

Η επιτυχής αναγνώριση και ο υπολογισµός του περιβαλλοντικού κόστους µε την Πλήρη 

Κοστολόγηση συχνά απαιτεί την οργάνωση πολυλειτουργικής οµάδας, περιλαµβανοµένων σ' 

αυτήν στελεχών από το τµήµα ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος, το λογιστήριο και το 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

133  

 

χρηµατοοικονοµικό τµήµα και άλλους. Για παράδειγµα, οι νέοι νόµοι και κανονισµοί για το 

περιβάλλον θα µπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος του σχεδίου επενδύσεως διαχρονικά. Η 

χρησιµοποίηση ενός ειδικού στους περιβαλλοντικούς κανονισµούς θα µπορούσε να παράσχει 

πρόσθετες πολύτιµες πληροφορίες στην Πλήρη Κοστολόγηση του επενδυτικού αυτού σχεδίου. 

Επίσης, η προσέγγιση αυτή θα µπορούσε να έχει ως επακόλουθο την ανακατανοµή κάποιων 

στοιχείων κόστους από το λογαριασµό γενικών εξόδων σ' ένα πιο συγκεκριµένο κόστος. Τα 

στελέχη της λογιστικής και του περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεργάζονται για τη σωστή 

κατανοµή των γενικών εξόδων. 

Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερεις κατηγορίες κόστους που συνδέονται µε 

περιβαλλοντικά θέµατα: 

 

 

6.7.1 Το Άµεσο Κόστος 
 

Το άµεσο κόστος συνδέεται απ' ευθείας µε το επενδυτικό σχέδιο, το προϊόν ή τη 

διεργασία. Εδώ περιλαµβάνονται τα εξής:  

Α) Κεφαλαιουχικές ∆απάνες/Αποσβέσεις: 

• Κτίρια 

• Μηχανολογικός εξοπλισµός 

• Συνδέσεις µε παροχές διαφόρων εισροών (utilities) 

• Εγκαταστάσεις εξοπλισµού 

• Μηχανολογικά του επενδυτικού σχεδίου  

Β) Λειτουργικά έξοδα και έξοδα συντηρήσεως: 

Υλικά 

• Εργατικά 
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• ∆ιαχείριση αποβλήτων 

• ∆ιάφορες άλλες εισροές (utilities)  

Σε απλή µορφή, παραδίδονται τα κόστη τα οποία είναι πιο σύνηθες να εµφανιστούν µέσα σε µια 

επιχείρηση. Η παραπάνω λίστα είναι φυσικό να αλλάζει ανά επιχείρηση, καθώς θα 

χρησιµοποιείται διαφορετική στρατηγική κάθε φορά από την ∆ιοικούσα. 

  

 

6.7.2 Το λανθάνον κόστος 
 

Το λανθάνον κόστος αναφέρεται στη συµµόρφωση προς τους κανονισµούς ή σε άλλα 

στοιχεία κόστους που είναι «λανθάνοντα» (που δεν φαίνονται, διαφεύγουν την προσοχή, µένουν 

απαρατήρητα) ή συνυπολογίζεται στους γενικούς λογαριασµούς. Πολύ συχνά, οι µάνατζερ 

καθορίζουν το κόστος συµµορφώσεως µε τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς  σ' ένα 

λογαριασµό «γενικών εξόδων» µαζί µε µη καθοριζόµενες δαπάνες τέτοιες, όπως ενοίκια, 

φωτοτυπίες και γραµµατειακές εργασίες. Επίσης, το λανθάνον κόστος περιλαµβάνει δαπάνες 

που αναγνωρίζονται και καταγράφονται στο λογιστικό σύστηµα αλλά τυπικά δεν 

χρησιµοποιούνται στον προϋπολογισµό κεφαλαίων.   

Παρά την τυπική έλλειψη εστιάσεως σε συγκεκριµένες και ποσοτικοποιηµένες 

λανθάνουσες δαπάνες, αυτές µπορεί να είναι σηµαντικές και, έτσι, θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν την οικονοµική ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων της προλήψεως της 

ρυπάνσεως. Πράγµατι, οι κανονισµοί της πολιτείας έχουν αυξήσει το κόστος διαχειρίσεως 

αποβλήτων και θέσπισαν και άλλους περιβαλλοντικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις. Ως 

αποτέλεσµα, πολλές εταιρείες διερευνούν τη µείωση των αποβλήτων στην πηγή τους (πρόληψη 

ρυπάνσεως) µάλλον παρά στην κατεργασία τους, όταν δηλαδή αυτά δηµιουργηθούν. Εποµένως, 

το λανθάνον κόστος παίζει βασικό ρόλο στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των επενδύσεων για 

πρόληψη της ρυπάνσεως. 
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Ο παρακάτω σύντοµος κατάλογος λανθανουσών δαπανών δείχνει την έκταση στην οποία 

αυτές µπορούν να επηρεάσουν τις αναλύσεις της περιβαλλοντικής κοστολογήσεως. Ο 

κατάλογος, πάντως, κατά κανένα τρόπο δεν περιορίζεται στα ακόλουθα µόνο: 

• Κοινοποίηση συµµορφώσεως 

• Παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων σχετικών µε την προσπάθεια 

προλήψεως της ρυπάνσεως  

• Νοµική υποστήριξη  

• ∆ειγµατοληψία και έλεγχος  

• Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού  

• Γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων  

• ∆ιαχείριση αποβλήτων 

 

Η αναγνώριση και ο υπολογισµός του λανθάνοντος κόστους περιλαµβάνει την ακόλουθη 

απλή διαδικασία δύο βηµάτων. Το πρώτο βήµα περιλαµβάνει την αναγνώριση των 

περιβαλλοντικών νόµων και κανονισµών που εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη εγκατάσταση και 

τη συγκεκριµένη διεργασία. Το δεύτερο βήµα περιλαµβάνει την όσο το δυνατόν ακριβέστερη 

εκτίµηση του κόστους επενδύσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως, και συµµορφώσεως προς 

τους κανονισµούς, στο παρόν και στο µέλλον. Η εκτίµηση αυτή θα πρέπει να γίνεται για την 

τρέχουσα πρακτική αλλά και για κάθε επενδυτική εναλλακτική λύση. Πέραν αυτών, οι προβολές 

των χρηµατικών ροών για µελλοντικές περιόδους θα µπορούσαν να προεξοφλούν µελλοντικές 

πιθανές νοµικές και ρυθµιστικές δραστηριότητες, που θα επηρέαζαν τις χρηµατικές ροές. Ένα 

επενδυτικό σχέδιο για πρόληψη της ρυπάνσεως είναι πολύ ευαίσθητο στους περιβαλλοντικούς 

νόµους και κανονισµούς. Η προβλεπόµενη πιθανή νοµική και ρυθµιστική δραστηριότητα, όµως, 

εισάγει αβεβαιότητα στην αξιολόγηση. Έτσι, η σπουδαιότητα της χρησιµοποιήσεως µιας 

πολυλειτουργικής (πολυτµηµατικής) οµάδας για εφαρµογή της Π.Κ. και της Ε.Σ.Κ. γίνεται 

φανερή. 

Ένα άλλο σηµαντικό θέµα λανθάνοντος κόστους της ΕΚΕ είναι η αξία χαµένων ή 

υποβαθµισµένων υλικών. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να ανακτήσει κάποια αξία από 

ανακύκλωση αποβλήτων, αλλά αυτή η αξία είναι, τυπικά, κλάσµα µόνο της πλήρους αξίας αν τα 
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πιθανά απόβλητα ή ανακυκλούµενα υλικά µπορούσαν να πωληθούν ως πρωτογενή προϊόντα. 

Ένα άλλο παράδειγµα θα µπορούσε να περιλάβει την παραγωγή προϊόντος που ελέγχεται από 

τον κρατικό φορέα ελέγχου τροφίµων ή φαρµάκων, ας πούµε ενός φαρµάκου για το βήχα, που 

περιλαµβάνει αυστηρές απαιτήσεις καθαρισµού µεταξύ παρτίδων για τη διασφάλιση υψηλής 

ποιότητας. Μια τυπική µέθοδος για τον καθαρισµό µπορεί να είναι απλώς η άντληση του υλικού 

από τις δεξαµενές και ο καταιονισµός των καταλοίπων µε νερό για να αποµακρυνθούν. Αυτό 

δηµιουργεί όχι µόνο κόστος για την κατεργασία, αλλά και κόστος ίσο προς τη χαµένη αξία του 

προϊόντος επίσης. Η αναγνώριση µιας εναλλακτικής διαδικασίας για την 

ανάκτηση/επαναχρησιµοποίηση των περισσότερων καταλοίπων από αυτές τις δεξαµενές θα 

µπορούσε να µειώσει το κόστος διαθέσεως και το άµεσο κόστος του προϊόντος. 

 

 

6.7.3 Ενδεχόµενο Κόστος Υποχρεώσεων 
 

Το Ενδεχόµενο Κόστος Υποχρεώσεων συνδέεται µε τις υποχρεώσεις που µπορεί να 

δηµιουργηθούν από τη διαχείριση αποβλήτων και υλικών. Επειδή τα επενδυτικά σχέδια 

προλήψεως της ρυπάνσεως σκοπεύουν σε µείωση ή εξαφάνιση της ρυπάνσεως, οι 

εξοικονοµήσεις από χαµηλότερες ενδεχόµενες υποχρεώσεις θα µπορούσαν να παρέχουν 

σηµαντικά οφέλη, που αλλιώς θα µπορούσαν να αγνοηθούν. Το ενδεχόµενο κόστος 

υποχρεώσεων µπορεί να διαιρείται σε δύο κατηγορίες. Στο κόστος που συνδέεται µε διαρροές 

από ατυχήµατα, και στις νοµικές δαπάνες και συµβιβασµοί για επανορθωτικές δράσεις, 

τραυµατισµούς προσώπων ή βλάβες ιδιοκτησιών. Το ενδεχόµενο κόστος υποχρεώσεων είναι 

δύσκολο να υπολογισθεί επειδή τα συµβάντα που δηµιουργούν τις υποχρεώσεις δεν είναι βέβαια 

και το επακόλουθο κόστος όπως και η συχνότητα του είναι δύσκολο να εκτιµηθούν. 

Η εκτίµηση της πιθανότητας και του ποσού των ενδεχόµενων υποχρεώσεων µπορεί να 

γίνει:  

• Από τη θεώρηση της αποκτηθείσης εµπειρίας σχετικά µε περιβαλλοντικές 

• υποχρεώσεις τέτοιες, όπως οι επανορθωτικές δράσεις ή οι εκποµπές στον αέρα ή στο 
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νερό.  

• Από τη θεώρηση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων που προκλήθηκαν σε άλλες 

εγκαταστάσεις µέσα στην επιχείρηση ή στον κλάδο ή σε άλλο κλάδο µε παρόµοιες 

λειτουργίες.  

• Με πρόβλεψη µελλοντικών υποχρεώσεων µε βάση την εµπειρία του παρελθόντος 

(χρησιµοποίηση προσεγγίσεων µε µοντέλα προβλέψεων ή µοντέλα προσοµοιώσεως). 

 

Ίο εκτιµώµενο κόστος των ενδεχόµενων υποχρεώσεων, για να συµπεριληφθεί στην 

ανάλυση, µπορεί να υπολογισθεί πολλαπλασιάζοντας την εκτιµώµενη πιθανότητα να συµβεί µε 

το εκτιµώµενο κόστος της ενδεχόµενης υποχρεώσεως.  

Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εκτίµηση του κόστους ενδεχόµενων υποχρεώσεων είναι 

αµφιλεγόµενη, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις του δηµοσίου, καθώς µπορεί να δηµιουργήσει σ' 

αυτές προβλήµατα οικονοµικής ευελιξίας  

Ο υπολογισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων θα µπορούσε να στηριχτεί σε 

εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγµα, η ποσοτική εκτίµηση των κανονικών υποχρεώσεων θα 

µπορούσε να παράσχει µια σχετική κατάταξη για κάθε επενδυτική εναλλακτική λύση. Η 

πρόσθετη αυτή πληροφορία θα µπορούσε να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεως παρά το µη 

ποσοτικό της χαρακτήρα. 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

 

 

6.7.4 Λιγότερο Απτό Κόστος 
 

Ενώ το λανθάνον κόστος και το ενδεχόµενο κόστος υποχρεώσεων φαίνεται δύσκολο να 

µετρηθούν, τα λιγότερο απτά έξοδα είναι ακόµα περισσότερο δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 

εκτιµηθούν. Όταν ένας οργανισµός αναλαµβάνει µια πρωτοβουλία προλήψεως της ρυπάνσεως, 

αυτό µπορεί να αποφέρει οφέλη, π.χ. οικονοµικά, οφειλόµενα στη βελτίωση της επιχειρηµατικής 
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εικόνας, της αποδοχής από τους πελάτες και της εκτιµήσεως από την κοινότητα, γενικά. Τα 

οφέλη αυτά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, αλλά, όµως, θα µπορούσαν να 

συµπεριληφθούν στην ανάλυση. 

Ένα παράδειγµα λιγότερο απτών δαπανών µπορεί να είναι η δηµιουργία καλών σχέσεων 

µε την κοινότητα και κυρίως σε θέµατα παροχής αδειών λειτουργίας. Μια εταιρεία µπορεί να 

αποκτήσει ευκολότερα και φθηνότερα την άδεια για µια διεργασία επειδή η κοινότητα γνωρίζει 

ότι η πρωτοβουλία προλήψεως της ρυπάνσεως θα ωφελήσει το περιβάλλον της περιοχής ενώ 

φαίνεται συγχρόνως και η περιβαλλοντική φροντίδα της επιχειρήσεως. Συνεπώς, αυτό φέρνει 

καλά αποτελέσµατα στην εξοικονόµηση κόστους επειδή η κοινότητα διευκολύνει την παροχή 

άδειας για κάποια διεργασία στην εταιρεία. 

Το λιγότερο απτό κόστος τυπικά φαίνεται πέρα από τα οικονοµικά της διεργασίας ή του 

προϊόντος ή και των δύο. Το βασικό για τον υπολογισµό αυτού του κόστους είναι να 

συσχετισθεί µια εκροή µε µια οικονοµική συνέπεια. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να 

σκοπεύει στη µείωση των τοξικών της εκποµπών για να αποκοµίσει οφέλη και από τις δηµόσιες 

σχέσεις. Στην πλήρη κοστολόγηση, το όφελος µπορεί να υπολογίζεται µε βάση τις αυξηµένες 

πωλήσεις, τις µειωµένες δαπάνες για δηµόσιες σχέσεις. 

Στο παρελθόν, το λιγότερο απτό κόστος ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπολογισθεί. Η 

πρόσφατη εµπειρία και η αναπτυσσόµενη κατανόηση των ωφελειών από την πρόληψη της 

ρυπάνσεως παρέχουν ουσιαστική γνώση της εκτιµήσεως αυτού του κόστους ή της 

εξοικονοµήσεως κόστους. Για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις µπορεί να γίνονται περισσότερο 

ικανές να µετρούν επακριβώς την επίδραση της καλής δηµοσιότητας µέσα από την εµπειρία που 

αποκτήθηκε από τη χρήση προγραµµάτων ολικής ποιότητας, όπως π.χ. τα ISO 9000 ή και 

παρόµοια. 

Η αναγνώριση και ο υπολογισµός του λιγότερου απτού κόστους είναι υποκειµενικά 

θέµατα και απέχουν από την ακρίβεια. Με αυτά τα δεδοµένα, ο µάνατζερ θα επιθυµούσε να 

ακυρώσει τη διαδικασία για το λιγότερο απτό κόστος κατά τη διάρκεια του βήµατος 

προϋπολογισµού του κόστους που θα αναπτυχθεί αργότερα σ' αυτό το κεφάλαιο.  
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Πίνακας 6.4 Ποσοστό των Συνολικών Αποβλήτων/Ποσοστό Συνολικού Κόστους Κάθε 

Ρεύµατος Αποβλήτων 

 Κόστος Απόβλητα 

για απόθεση 
Άµεσο Λανθάν

ον 

Ενδεχόµε

νο 

Λιγότερο 

απτό 

Απόβλητα No 1 - Αέριες Εκποµπές 18 12 - - 15 

• Λειτουργία και Συντήρηση 

ηλεκτροστατικού Φίλτρου Λέβητα 

8 0 -  6 

• Καθαριστήρας ∆ιεργασίας Α, 

Λειτουργία και Συντήρηση 

3 - - - 7 

• Καθαριστήρας Συνεχούς 

Καταγραφής, Λειτουργία και 

- 3 - - - 

• Σακόφιλτρο ∆ιεργασίας Β, 

Λειτουργία και Συντήρηση 

2 - - - 1 

• Κόστος πρώτης ύλης No 1 - 2 - - 1 

• Αδειοδότηση εκποµπής αερίων - 3 - - - 

• Αποσβέσεις κεφαλαίου 5 - - - - 

• Προσωπικό περιβάλλοντος µονάδας - 4 - - - 

Απόβλητα No 2 - Βλαβερά Απόβλητα 8 4 3 - 10 

• Αποτέφρωση εκτός 

εγκαταστάσεως 

8 - 1 - 9 

• Εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως 

επιβλαβών αποβλήτων, Λειτουργία 

- 1 1 - - 

• Επιθεώρηση αποθηκεύσεως 

επιβλαβών αποβλήτων 

- 1 1 - - 

• Χαµένο τελικό προϊόν - 1 - - 1 

• Προσωπικό περιβάλλοντος 

µονάδας 

- 1 - - - 

• Απόβλητα No 3 - Στερεά Απόβλητα 12 7 2  50 

• Χωµατερή εκτός εργοστασίου 4 - - - 49 

• Εγκατάσταση επιθεωρήσεως 

στερεών αποβλήτων 

- 2 1 - - 

• ∆ιακίνηση τέφρας λέβητα 2 2. 1 - - 

 

 (Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

140  

 

 

Πίνακας 6.5 Σύγκριση των Μεθοδολογιών Χρηµατοοικονοµικής Αναλύσεως πριν από τους 

τόκους και τους φόρους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Σ. Καρβουνάκης, ∆. Γεωργακέλλος, 2003) 

 Αρχική Ανάλυση (χιλ. 

€) 

ΕΣΚ (χιλ. €) 

Κόστος Επενδύσεως 1.700 1.700 

Καθαρά Λειτουργικά Οφέλη 

(Κόστη)*:  

  

α. Πρώτες Ύλες (180) (180) 

β. ∆ιαχείριση αποβλήτων 500 620 

γ. ∆ιάφορες άλλες εισροές (200) 200 

δ. Εργασία (2) (2) 

ε. Άλλα 0 50         

Σύνολο Λειτουργικού Οφέλους/ 

(Κόστους) 

118 688 

Μελλοντικές Υποχρεώσεις 0 0 

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες:   

ΚΠΑ (για 10 χρόνια) (1340) 523 

ΚΠΑ (για 15 χρόνια) (1316) 830 

Υποθέσεις:  

• Επιτόκιο προεξοφλήσεως = 15%  

• ΚΠΑ υπολογιζόµενη επί συνεχούς βάσεως ανατοκισµού  

• ∆ιάφορα περιοδικά έξοδα (π.χ. φόροι συντηρήσεως, ασφάλιστρα) = 4% του 
κεφαλαίου επενδύσεως  

• UCC έµµεσο = 5,8% του κεφαλαίου  

• Κεφαλαιοποιούµενος τόκος = 5,9% του κεφαλαίου  

• Ενεργητικό αποσβενόµενο σε 10 χρόνια για φορολογικούς σκοπούς 
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Εκτός απ' αυτά, στις δαπάνες που περιλαµβάνονται στην αρχική ανάλυση, η ΕΣΚ 

περιλαµβάνει και άλλα λειτουργικά έξοδα και ωφέλειες, όπως αυτά προέκυψαν από την πλήρη 

κοστολόγηση του προηγουµένου υποκεφαλαίου. Η ΕΣΚ περιλαµβάνει ωφέλειες όπως η µείωση 

στη χρήση καθαρού νερού 4.000 τόνων την ηµέρα και µια ανάλογη µείωση στο κόστος 

κατεργασίας και αντλήσεως αυτού του νερού, πράγµα που σηµαίνει εξοικονόµηση ποσού 

100.000 ευρώ το χρόνο. Τέλος τη µείωση στη χρήση ενέργειας για θέρµανση του νερού που 

υπολογίζεται ότι εξοικονοµεί περίπου 300.000 ευρώ το χρόνο. 

 

 

6.8 Η Περιβαλλοντική Λογιστική και Κοστολόγηση η χρήση της στην 

ΕΚΕ 

 

 

6.8.1 Η Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Λογιστική 
 

Η περιβαλλοντική λογιστική (environmental accounting), η οποία εµφανίστηκε στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980, αναγνωρίζει ότι το εξωτερικό κοινωνικό κόστος θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη στον προσδιορισµό του εθνικού και του παγκόσµιου εισοδήµατος. Για 

παράδειγµα, αν µία συγκεκριµένη χώρα εξαντλεί µε ταχείς ρυθµούς τους φυσικούς της πόρους, 

τότε ο παραδοσιακός υπολογισµός του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ή του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) υπερεκτιµά το εισόδηµα της. Σύµφωνα µε την περιβαλλοντική 

λογιστική, τα κέρδη και οι ζηµιές που σχετίζονται µε την ποιότητα του περιβάλλοντος πρέπει να 

αντιµετωπίζονται όπως τα κέρδη και οι ζηµιές σε ένα οικονοµικό σύστηµα. Στον Πίνακα 6.1, 

παρακάτω δίνεται ένα υποθετικό παράδειγµα περιβαλλοντικής λογιστικής της παγκόσµιας 

οικονοµίας στο οποίο συνυπολογίζονται η ποιότητα του αέρα και των νερών, η εξάντληση των 

κοιτασµάτων πετρελαίου, η διάβρωση των εδαφών, και η µείωση των δασών λόγω της 
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υλοτοµήσεως. Οι τιµές του πίνακα είναι υποθετικές καθώς ακόµα δεν υπάρχουν κοινώς 

αποδεκτές µέθοδοι εκτιµήσεως τους σε παγκόσµιο επίπεδο. (El Sarafy, S. and E. Lutz, 1989) 

Η χρήση της λογιστικής ως ένα διαχειριστικό µέσο για σκοπούς, όπως η βελτίωση της 

περιβαλλοντικής απόδοσης, ο έλεγχος του κόστους µιας κοινωνικής στρατηγικής και η σχέση 

τους µε πληροφορίες της αγοράς για την κατάσταση του προϊόντος, τη διατήρησή του και την 

τιµολόγησή του. Έτσι η λογιστική µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατανοµή του κόστους 

στον προϋπολογισµό των κεφαλαίων και στο σχεδιασµό της διεργασίας ή του προϊόντος. Πολλές 

φορές χρησιµοποιείται ο όρος περιβαλλοντική λογιστική για έργα τα οποία εστιάζονται στην 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα η κοινωνική απόδοση του έργου είναι ένα από τα πολλά κριτήρια της 

επιχειρηµατικής επιτυχίας. Τόσο το κοινωνικό κόστος όσο και κέρδος είναι πολύ σηµαντικά για 

την επιχείρηση. Παραδείγµατος χάριν πολλές περιβαλλοντικές δαπάνες µπορούν να µειωθούν 

σηµαντικά ή να εξαφανισθούν ως αποτέλεσµα επιχειρηµατικών αποφάσεων, όπως λειτουργικές 

αλλαγές και µειώσεις στις σπατάλες και τελειώνοντας µε επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον 

τεχνολογίες ή ανασχεδιασµό των προϊόντων και διαδικασιών. (Johanson. P. –O. 1987) 

Η κατανόηση του περιβαλλοντικού κόστους και απόδοσης διαδικασιών και προϊόντων 

µπορεί να προωθήσει πιο σωστή κοστολόγηση και τιµολόγηση. Αυτό πιθανώς να οδηγήσει στο 

σχεδιασµό περιβαλλοντικά προτιµότερων διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών για το µέλλον. 

Συγκριτικό ακόµη πλεονέκτηµα µπορεί να δηµιουργηθεί, ως προς τους ανταγωνιστές, από τα 

προϊόντα τα οποία θα προτιµώνται από ορισµένες αγορές στόχους.  

Η περιβαλλοντική λογιστική χρησιµοποιεί τα κύρια εργαλεία γνωστά από την αρχική 

επιστήµη, όπως η πλήρης κοστολόγηση, µέτρηση της καθαρά παρούσης αξίας, ο δείκτης 

κερδοφορίας και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης. Αναφορικά η πλήρης κοστολόγηση η 

οποία χρησιµοποιείται για να αναγνωρίσει και να κατανείµει τα άµεσα και έµµεσα έξοδα που 

προκύπτουν από τις λειτουργίες. Χρησιµοποιείται για να υπολογιστούν σωστά το 

περιβαλλοντικό κόστος και οι εξοικονοµήσεις σε όλα τα ανταγωνιστικά επενδυτικά σχέδια, 

προϊόντα ή διεργασίες.  
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Γενικά είναι βασική προϋπόθεση για την περιβαλλοντική κοινωνική ευθύνη, αφού µέσω 

αυτής αξιολογούνται βιώσιµες πρωτοβουλίες για την πρόληψη της ρύπανσης. Για τη συνεχή 

βελτίωση της επιχείρησης πρέπει να είναι γνωστές όλες ή οι περισσότερες παράµετροι της 

πλήρους κοστολόγησης. Αυτή είναι και η αδυναµία της µεθόδου, καθώς η αβεβαιότητα για τον 

ακριβή ρυθµό των παραµέτρων και τον υπολογισµό αυτών, µπορεί να οδηγήσει τον αναλυτή σε 

εσφαλµένα αποτελέσµατα.  

Ένας από τους πιο συνηθισµένους δείκτες για τη µέτρηση του εθνικού εισοδήµατος είναι 

το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Ο δείκτης αυτός, ο οποίος µετράει τη συνολική αξία των 

παραγόµενων προϊόντων και των προσφερόµενων υπηρεσιών, αντιπροσωπεύει, µε αρκετά 

δίκαιο τρόπο, το προϊόν µιας χώρας, παρά το γεγονός ότι ο υπολογισµός του παρουσιάζει 

κάποιες αδυναµίες που οφείλονται σε δυσκολίες στατιστικής κυρίως φύσεως. Για παράδειγµα, 

ορισµένα είδη δραστηριοτήτων αγνοούνται διότι δεν µπορούν να µετρηθούν επαρκώς ενώ δεν 

µπορεί να ληφθεί υπόψη στη διαµόρφωση του δείκτη ούτε το προϊόν της παραοικονοµίας. 

Ενώ όµως η χρήση τέτοιων δεικτών, και γενικά η µελέτη του εθνικού εισοδήµατος των 

χωρών, έχει ως στόχο να προσφέρει το αναγκαίο πλαίσιο για µία εις βάθος ανάλυση του 

οικονοµικού συστήµατος και της αποτελεσµατικότητας του, διαπιστώνεται η ύπαρξη µιας 

ασυνέχειας σε ότι αφορά την αποτίµηση της αξίας των φυσικών πόρων. Συγκεκριµένα, ενώ τα 

ανθρωπογενή περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι τα κτίρια και ο εξοπλισµός, λαµβάνονται ως 

στοιχεία της παραγωγής και η αξία τους µειώνεται, µέσω των αποσβέσεων, προς όφελος της 

αξίας των παραγόµενων προϊόντων, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τους φυσικούς πόρους, των οποίων 

οι απώλειες δεν συνεπάγονται κάποιας µορφής επιβάρυνση στο παραγόµενο εισόδηµα, η οποία 

να αντιπροσωπεύει την οφειλόµενη στις απώλειες αυτές µείωση της µελλοντικής δυνατότητας 

παραγωγής. Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού και γενικά για το συνυπολογισµό των 

οικονοµικών συνεπειών από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχει αναπτυχθεί η περιβαλλοντική 

λογιστική. 

Η αδυναµία των κλασικών µεθόδων µετρήσεως του εθνικού εισοδήµατος να 

συµπεριλάβουν τις οικονοµικές συνέπειες από περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως η εξάντληση των 

φυσικών πόρων, αποτέλεσε κύριο θέµα στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών 

για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992 στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας. Μάλιστα στη 

συνδιάσκεψη αυτή υιοθετήθηκε ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη συστήµατος ενοποιηµένης 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

144  

 

περιβαλλοντικής και οικονοµικής λογιστικής (integrated environmental and economic 

accounting). Έτσι, κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών, κατατέθηκαν αρκετές προτάσεις για 

την τροποποίηση των εθνικών λογιστικών συστηµάτων, ώστε να λαµβάνονται υπόψη και 

κάποιες περιβαλλοντικές παράµετροι. Ωστόσο, οι περισσότεροι υπεύθυνοι των εθνικών 

λογιστικών συστηµάτων αντέδρασαν στην πιθανότητα σηµαντικών αλλαγών στα συστήµατα 

αυτά. Αντί γι' αυτό, αποφασίστηκε από τα Ηνωµένα Έθνη το 1993 η δηµιουργία ενός ευρύτερου 

συστήµατος, εκτός του παραδοσιακού πλαισίου των συµβατικών λογιστικών συστηµάτων, µε 

στόχο τον προσδιορισµό των περιβαλλοντικών και των οικονοµικών σχέσεων. Το νέο αυτό, 

δορυφορικό σύστηµα, επιτρέπεται την ενσωµάτωση ενός ευρύτερου φάσµατος στοιχείων, θα 

είναι στενά συνδεδεµένο µε τα παραδοσιακά εθνικά λογιστικά συστήµατα καθώς στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος θα είναι εθνικά κυρίως, στοιχεία. Έτσι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µπορεί να 

εφαρµοστεί µέσα από πρακτικούς υπολογισµούς.  

 

Πίνακας 6.6 Παράδειγµα Περιβαλλοντικής Λογιστικής της Παγκόσµιας Οικονοµίας 

Υποθετική Αποτίµηση Εισοδήµατος Παγκόσµιας Οικονοµίας Αξία 

(τρισ. δολ.) 
Ακαθάριστο Παγκόσµιο Προϊόν (ως άθροισµα όλων των ΑΕΠ) Μείον 

το οικονοµικό κόστος: 

28,0 

� της υποβάθµισης της ποιότητας του αέρα και των νερών 0,8 

� της εξάντλησης των κοιτασµάτων πετρελαίου 0,3 

� της διάβρωσης του εδάφους 0,6 

� του περιορισµού των δασικών εκτάσεων 0,5 

Συνολική ζηµιά λόγω της υποβάθµισης της περιβαλλοντικής ποιότητας 2,2 

Μείον αποσβέσεις βιοµηχανιών, επιχειρήσεων, οικιών κ.λπ. 3,5 

Καθαρό Παγκόσµιο Προϊόν 22,3 

(Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 
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Παράλληλα έγινε µία προσπάθεια, η περιβαλλοντική λογιστική να εφαρµοστεί στις ΗΠΑ 

αλλά τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν αναπάντεχα. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του 

Υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ που έγινε το 1994 και αναφερόταν στο 1987, η αξία των 

δασικών και των πετρελαϊκών πόρων των ΗΠΑ ήταν υψηλότερη στο τέλος της χρονιάς από ότι 

ήταν στην αρχή της.  

Το αποτέλεσµα αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση µε αυτό που λογικά αναµένεται 

λόγω της εκµετάλλευσης και άρα µείωσης των αποθεµάτων των πόρων. Όµως, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς εκείνης καταγράφτηκαν στις ΗΠΑ σηµαντικές 

αυξήσεις των τιµών τόσο των δασικών προϊόντων όσο και του πετρελαίου. Συνεπώς, από την 

προσπάθεια εφαρµογής της περιβαλλοντικής λογιστικής διαπιστώνεται ότι η µεγάλη πρόκληση 

για τους οικονοµολόγους είναι η διακύµανση των τιµών. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 

ζητήµατος αυτού, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειµένου η µεθοδολογία της 

περιβαλλοντικής λογιστικής, αλλά και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να καθιερωθούν και 

να γίνει ευρεία η χρήση τους, γίνεται µε τη βοήθεια της λογιστικής των φυσικών πόρων. 

(Johansson. P. –O. 1987) 

 

6.8.2 Η Λογιστική των Φυσικών Πόρων 
 

Η λογιστική των φυσικών πόρων (natural resource accounting) είναι µία υποπερίπτωση 

της περιβαλλοντικής λογιστικής η οποία ασχολείται µε τα αποθέµατα φυσικών περιουσιακών 

στοιχείων (natural assets-) και τις µεταβολές των αποθεµάτων αυτών. Στα φυσικά περιουσιακά 

στοιχεία περιλαµβάνονται βιολογικά στοιχεία όπως φυτικοί και ζωικοί οργανισµοί µε 

οικονοµική σηµασία, στοιχεία του υπεδάφους τέτοια, όπως αποδεδειγµένα κοιτάσµατα 

διαφόρων ενεργειακών και µη ορυκτών, καθώς και στοιχεία όπως ο αέρας, το έδαφος και το 

νερό µαζί µε τα αντίστοιχα οικοσυστήµατα τους. Στη λογιστική των φυσικών πόρων αφενός 

καταγράφονται τα αποθέµατα των διαφόρων στοιχείων σε δεδοµένες χρονικές στιγµές και 

αφετέρου µετράται η ροή τους, δηλαδή ο ρυθµός µε τον οποίο µεταβάλλονται τα αποθέµατα των 

στοιχείων αυτών. Επίσης, είναι απαραίτητο οι µετρήσεις αυτές να γίνονται τόσο σε φυσικές 

µονάδες όσο και σε χρηµατική αξία. (Johansson. P. –O. 1987) 
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Γνώση σχετικά µε το πώς ενοποιούνται στην πράξη οι εθνικοί λογαριασµοί (national 

accounts) µε τους περιβαλλοντικούς λογαριασµούς (environmental accounts) έχει αποκτηθεί 

ύστερα από την εφαρµογή δοκιµαστικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής λογιστικής και 

λογιστικής των φυσικών πόρων υπό την ευθύνη των Ηνωµένων Εθνών και της Παγκόσµιας 

Τράπεζας σε χώρες όπως το Μεξικό, η Νέα Γουινέα και η Ταϊλάνδη. Επιπλέον, σε αρκετές από 

τις αναπτυγµένες χώρες, όπως η Γαλλία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η 

Αυστραλία και οι ΗΠΑ, έχουν προταθεί ή ακόµα και θεσπιστεί τέτοια προγράµµατα και 

συστήµατα. Συγκεκριµένα, στη Γαλλία και τη Νορβηγία το ενδιαφέρον των λογιστικών 

συστηµάτων εστιάζεται στους φυσικούς πόρους ενώ στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ στη ρύπανση 

και την ποιότητα του περιβάλλοντος.  

Η αντίστοιχη προσέγγιση του Καναδά και της Ολλανδίας βρίσκεται κάπου ανάµεσα. 

Μάλιστα, τόσο στη Γαλλία όσο και στη Νορβηγία τα αντίστοιχα συστήµατα περιβαλλοντικής 

λογιστικής υιοθετήθηκαν µε στόχο να συµπληρώσουν, και όχι να αντικαταστήσουν, τα ήδη 

υφιστάµενα συστήµατα εθνικών λογαριασµών. Έτσι, το γαλλικό σύστηµα των λογαριασµών 

φυσικών πόρων επιχειρεί την καταγραφή τους σε φυσικές µονάδες, τις κατάλληλες για κάθε 

είδος πόρου, χωρίς να αποπειράται να τις αποτιµήσει σε χρηµατική αξία. Οµοίως, µόνο σε 

κατάλληλες φυσικές µονάδες (και όχι σε χρηµατική αξία) γίνεται η καταγραφή και στο 

νορβηγικό αντίστοιχο σύστηµα, το οποίο επικεντρώνεται στους πιο σηµαντικούς ενεργειακούς 

πόρους, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η ξυλεία και το υδροδυναµικό για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πάντως, ενώ η περιβαλλοντική λογιστική ως διαδικασία έχει πολλές και σηµαντικές 

αδυναµίες, εντούτοις επιτρέπεται σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων να 

συµπεριλάβουν στην ανάλυση τους τις ενδεχόµενες επιπτώσεις των αποφάσεων τους στα 

αποθέµατα των εθνικών φυσικών πόρων. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν ορισµένοι 

οικονοµολόγοι, υπάρχει ακόµα ένα κρίσιµο βήµα που πρέπει να γίνει προκειµένου να καταστεί 

δυνατή η τροποποίηση των διαφόρων δεικτών του εθνικού προϊόντος, ενοποιώντας σε αυτούς το 

τίµηµα για τη χρήση φυσικών πόρων.  

Το βήµα αυτό συνίσταται στη χρηµατική αποτίµηση της αξίας των πόρων αυτών, η οποία 

θα επιτρέψει να πάψουν πλέον οι φυσικοί πόροι να θεωρούνται, και συνεπώς να λαµβάνονται 

στα λογιστικά συστήµατα, ως υλικά της φύσεως τα οποία προσφέρονται στον άνθρωπο δωρεάν. 
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Βέβαια, έχει συνειδητοποιηθεί ότι υπάρχουν όρια στην αποτίµηση αυτή, κυρίως λόγω της 

µεγάλης απόστασης ορισµένων πόρων από την οικονοµία της αγοράς. Για παράδειγµα, ενώ η 

αξία ορισµένων πόρων όπως τα ορυκτά ή τα επιφανειακά νερά µπορεί σχετικά εύκολα να 

αποτιµηθεί, δεν συµβαίνει το ίδιο µε πόρους, όπως τα άγρια ζώα, οι οποίοι δεν συµµετέχουν 

άµεσα στην παραγωγική διαδικασία και συνεπώς η αποτίµηση της αξίας τους µπορεί να γίνει 

µόνο µε έµµεσες και συνήθως υποκειµενικές µεθόδους. Για περιπτώσεις όπως αυτή όπου ο 

κίνδυνος λάθους που ελλοχεύει είναι προφανής έχουν προταθεί διάφορες λύσεις χωρίς όµως να 

έχει γίνει κοινώς αποδεκτή κάποια από αυτές. 

Γίνεται άρα κατανοητό ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί, να υιοθετηθεί και να εφαρµοστεί µία 

αξιόπιστη και τυποποιηµένη τεχνική για την αποτίµηση της αξίας των φυσικών πόρων και των 

επιπτώσεων από την εξάντληση των αποθεµάτων τους σε διάφορες χώρες. Προς την κατεύθυνση 

αυτή κινείται ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, από το 1993 παρουσιάζοντας κάποια 

προκαταρκτικά αλλά ουσιώδη συµπεράσµατα. Πάντως, παρά την πρόοδο που έχει ήδη 

σηµειωθεί, πολλοί περιβαλλοντολόγοι ζητούν περισσότερα, επιθυµώντας τη θέσπιση ενός δείκτη 

ο οποίος θα εκτιµάει τις επιπτώσεις από τα προβλήµατα του περιβάλλοντος στην οικονοµική 

ανάπτυξη. Ο δείκτης αυτός, ο οποίος θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το αντίστοιχο ενός 

«πράσινου ΑΕΠ», αποτελεί τον απώτερο στόχο, αν και πολλοί στατιστικολόγοι υποστηρίζουν 

ότι πρακτικά δεν είναι πραγµατοποιήσιµος καθώς η αντικειµενική οικονοµική αξιολόγηση 

στοιχείων ή καταστάσεων όπως είναι τα δηµόσια πάρκα, τα σπάνια ή απειλούµενα µε εξαφάνιση 

είδη ή τα δάση που χάνονται είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γενικά, η άµεση συσχέτιση 

περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων µε χρηµατική αξία παραµένει πρακτικά πολύ 

δύσκολη και για το λόγο αυτό η τάση που επικρατεί σήµερα είναι να υπάρχει µεν σύνδεση 

µεταξύ της οικονοµικής δραστηριότητας και των περιβαλλοντικών στοιχείων, όµως η πρώτη να 

υπολογίζεται µε οικονοµικούς όρους ενώ τα δεύτερα να µετρώνται µε φυσικές µονάδες. Ωστόσο, 

µε αυτή την πρακτική φαίνεται να διαφωνούν οι περιβαλλοντολόγοι οι οποίοι, µάλιστα, 

υποστηρίζονται σχετικά και από την Παγκόσµια Τράπεζα. (Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος 

Γεωργακέλος, 2003) 
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6.8.3 Μακροοικονοµική Προσέγγιση του Κόστους των Περιβαλλοντικών 
Νοµοθετηµάτων 

 

Μακροοικονοµική είναι η µελέτη του οικονοµικού προϊόντος, του επιπέδου διαβίωσης, 

του εισοδήµατος, της οικονοµικής ανάπτυξης, των τιµών και του πληθωρισµού σε εθνικό αλλά 

και σε διεθνές επίπεδο. Η εξέταση της αλληλεπιδράσεως της Εταιρικής Ευθύνης µε αυτές τις 

σηµαντικές οικονοµικές παραµέτρους αποτελεί ίσως ένα από τα σπουδαιότερα θέµατα στην 

οικονοµική του περιβάλλοντος. Η µακροοικονοµική ανάλυση συνήθως καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος φαίνεται να έχει µικρή σχετικά 

επίπτωση στο κόστος παραγωγής και τις τιµές των καταναλωτικών προϊόντων.  

Ωστόσο, το συµπέρασµα αυτό, έρχεται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα των τεχνικών 

αναλύσεων διαφόρων µεµονωµένων αγαθών σύµφωνα µε τις οποίες η επίπτωση αυτή είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερη. Ένα παράδειγµα µιας τέτοιας αναλύσεως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 6.1 

όπου δίνεται η αύξηση που προκύπτει στις τιµές ορισµένων καταναλωτικών προϊόντων λόγω της 

επιβάρυνσης από το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος. Από το διάγραµµα αυτό φαίνεται 

ότι η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ωστόσο, οι εκτιµήσεις που βασίζονται στην 

τεχνική ανάλυση συχνά είναι υπερβολικές αφού υπερεκτιµούν το κόστος προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

Για παράδειγµα, ακόµα και εάν το κόστος ενός νέου αυτοκινήτου σήµερα είναι 

υψηλότερο, το κόστος κινήσεως του ανά χιλιόµετρο είναι σαφώς χαµηλότερο καθώς τα 

σηµερινά αυτοκίνητα έχουν κατά κανόνα µικρότερη κατανάλωση καυσίµου και µεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής. 

Αντίθετα µε τις τεχνικές αναλύσεις, τα µακροοικονοµικά µοντέλα µεγάλης κλίµακας 

εκτιµούν διαφορετικά τις οικονοµικές επιπτώσεις που οφείλονται στο κόστος προστασίας του 

περιβάλλοντος. Ένα σχετικό παράδειγµα δίνεται στον Πίνακα 7.2 όπου παρουσιάζονται οι 

επιπτώσεις από την εφαρµογή Νόµου για την προστασία από την αέρια ρύπανση στις ΗΠΑ 

(Clean Air Act), όπως εκτιµήθηκαν µε τη βοήθεια µακροοικονοµικής αναλύσεως. Σύµφωνα µε 

την ανάλυση αυτή, οι δύο βιοµηχανικοί κλάδοι οι οποίοι κυρίως επηρεάστηκαν αρνητικά από το 

κόστος εφαρµογής του περιβαλλοντικού αυτού νόµου είναι ο κλάδος παραγωγής οχηµάτων και 

ο κλάδος παραγωγής βενζίνης από διύλιση πετρελαίου.  
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∆ιάγραµµα 6.3: Επίδραση του κόστους προστασίας του περιβάλλοντος στις τιµές 

ορισµένων προϊόντων (Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

Ωστόσο, παρατηρείται ότι η αύξηση της τιµής των οχηµάτων η οποία εκτιµάται µε βάση τη 

µακροοικονοµική αυτή ανάλυση είναι της τάξεως του 4%, δηλαδή πολύ µικρότερη από την 

αντίστοιχη αύξηση που δίνει η τεχνική ανάλυση, η οποία την εκτιµά σε 30% περίπου. Από τον 

Πίνακα 7.2 φαίνεται επίσης ότι, αν και αυξήσεις τιµών παρατηρούνται και στους κλάδους 

παραγωγής τροφίµων και επίπλων, οι πωλήσεις καθώς και η απασχόληση στους δύο αυτούς 

κλάδους παρουσιάζουν µία, έστω και ελαφρά, αύξηση. Μία εξήγηση για το µακροοικονοµικό 

αυτό αποτέλεσµα βασίζεται στην οικονοµική θεωρία.  

Πιο συγκεκριµένα στον Πίνακα 6.2 η αύξηση της τιµής των οχηµάτων και της βενζίνης είναι 

τέσσερεις φορές περίπου µεγαλύτερη από την αύξηση της τιµής των τροφίµων και των επίπλων. 

Αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή του περιβαλλοντικού αυτού προγράµµατος είχε ως συνέπεια την 

αλλαγή των σχετικών τιµών των προϊόντων των κλάδων αυτών, κάνοντας συγκριτικά τα 

τρόφιµα και τα έπιπλα φθηνότερα σε σχέση µε τα οχήµατα και τη βενζίνη.  

Ο συγκεκριµένος νόµος, που εφαρµόσθηκε, ώθησε τους πολίτες να οδηγούν λιγότερο και 

άρα να τους µένει περισσότερος χρόνος και χρήµατα -σε σχέση µε πριν την εφαρµογή του 
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προγράµµατος- για να τα διαθέσουν για το σπίτι τους, αυξάνοντας ανάλογα και τα έξοδα σε 

τρόφιµα και έπιπλα. Σε ότι αφορά στην απασχόληση, ο νόµος αυτός οδήγησε σε ανάλογες µε τις 

πωλήσεις συνέπειες: στους κλάδους παραγωγής οχηµάτων και βενζίνης η απασχόληση µειώθηκε 

ενώ σε εκείνους της παραγωγής τροφίµων κι επίπλων αυξήθηκε. 

 

Πίνακας 6.7 Οι Κυριότερες Οικονοµικές Επιπτώσεις από το Νόµο για Καθαρό Αέρα στις 

ΗΠΑ (Clean Air Act) σύµφωνα µε τη Μακροοικονοµική Προσέγγιση 

Βιοµηχανικός κλάδος Τιµή Πωλήσεις Απασχόληση 

Παραγωγή Οχηµάτων + 4,0 % - 5,0 % -1,2 % 

Παραγωγή Βενζίνης + 3,1 % -3,1% -0,8% 

Παραγωγή Τροφίµων + 0,9 % + 0,5 % + 0,7 % 

Παραγωγή Επίπλων + 0,8 % + 0,6 % + 0.8 % 

(Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

Ένα άλλο παράδειγµα εφαρµογής της µακροοικονοµικής αναλύσεως στη µελέτη των 

επιπτώσεων από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι η αξιολόγηση των κλιµατολογικών 

αλλαγών. Η αυξανόµενη ανησυχία σχετικά µε τις κλιµατολογικές αλλαγές οδήγησε πολλές 

χώρες στη σκέψη λήψεως µέτρων ενάντια στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Ένα από τα µέτρα αυτά 

θα µπορούσε να είναι η επιβολή φόρου άνθρακα (carbon tax) στα ορυκτά καύσιµα. Το µέτρο 

αυτό θεσπίζεται ως αντικίνητρο στη χρήση των καυσίµων αυτών κατά την οποία 

αποδεσµεύονται στην ατµόσφαιρα σηµαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. 

Προκειµένου να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα του µέτρου αυτού αλλά και οι 

οικονοµικές επιπτώσεις που θα προκαλούσε, πραγµατοποιήθηκαν διάφορες µακροοικονοµικές 

αναλύσεις, τα αποτελέσµατα, όµως, των οποίων παρουσιάζουν αρκετές διαφορές µεταξύ τους. 

Σε µία τέτοια µελέτη του 1997 εκτιµάται ότι η επιβολή φόρου άνθρακα της τάξεως των 100 

δολαρίων ανά τόνο φαίνεται να είναι αρκετή για να επιτευχθεί µείωση της ζήτησης ενέργειας σε 

τέτοιο επίπεδο, ώστε οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα να µειωθούν στα επίπεδα του 1990. 



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική διάσταση του θέματος στις επιχειρήσεις 

 

Αλκιβιάδης Καραγιώργος 29/09 

151  

 

Επιπλέον, εκτιµάται ότι οι µακροοικονοµικές επιπτώσεις δεν είναι σηµαντικές: οι επιπτώσεις 

από την επιβολή του φόρου στην τιµή της βενζίνης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται σε θερµικές µονάδες που καταναλώνουν λιθάνθρακες δίνονται στον 

Πίνακα 6.3, ενώ οι αλλαγές σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν, απασχόληση και πληθωρισµό 

προβλέπονται αµελητέες. 

 

Πίνακας 6.8 Επιπτώσεις από την Επιβολή Φόρου Άνθρακα 100 δολ. ανά τόνο 

Καύσιµο -Ενεργειακή Πηγή Περιεχόµενος 

Άνθρακας 

Επίπτωση 

στην Τιµή 

Βενζίνη 0,64 kg/1 0,07 δολ./1 

Φυσικό Αέριο 14,4 kg/Mbtu 1,59 δολ,/Mbtu 

Ηλεκτρική Ενέργεια (από Άνθρακα) 0,26 kg/kWh 0,03 δολ,/kWh 

 (Σωτήριος Καρβουνάκης, ∆ηµήτριος Γεωργακέλος, 2003) 

 

Ωστόσο, µε τα παραπάνω συµπεράσµατα δεν φαίνεται να συµφωνεί µία παρόµοια µελέτη 

η οποία πραγµατοποιήθηκε την ίδια περίπου περίοδο. Σύµφωνα µε αυτή, η επιβολή φόρου 

άνθρακα θα επιφέρει σηµαντικές απώλειες στην παραγωγή των βιοµηχανικών κλάδων χάλυβα, 

αλουµινίου και χαρτιού αναγκάζοντας, µάλιστα, ορισµένες από τις βιοµηχανίες των κλάδων 

αυτών να µεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες όπου ο συγκεκριµένος φόρος δεν θα 

υπάρχει. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους για τη µη υπογραφή του λεγόµενου 

πρωτοκόλλου του Kyoto. Σχετική µε το ίδιο θέµα, δηλαδή του περιορισµού των εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, είναι και η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ 

µε αντικείµενο την αξιολόγηση 16 µακροοικονοµικών µοντέλων και των προβλέψεων τους για 

την οικονοµία. Από την αξιολόγηση αυτή, εντοπίσθηκε η «άριστη περίπτωση» µειώσεως της 

συγκεντρώσεως του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, η οποία όµως βασίζεται σε 

ορισµένες αισιόδοξες υποθέσεις όπως η διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 

Έτσι, εφόσον πληρούνται οι υποθέσεις αυτές, ο περιορισµός των αερίων εκποµπών και 

των κλιµατολογικών αλλαγών αναµένεται τελικά να έχει µικρή αλλά θετική επίδραση στο 
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Αντιθέτως, αν οι ευνοϊκές παραδοχές δεν ισχύσουν, τότε η 

επίδραση από το φόρο άνθρακα στα µακροοικονοµικά µεγέθη θα είναι αρνητική αλλά πάλι 

µικρή. Συνεπώς, το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η µελέτη αυτή είναι ότι µε την εφαρµογή 

κατάλληλων πολιτικών καθώς και µε τη διεθνή συνεργασία είναι εφικτή η µείωση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα χωρίς να υπάρχουν σηµαντικές επιπτώσεις 

στην οικονοµία, αλλά ίσως και την µελλοντική βελτίωσή της. 

 

 

6.9 Η Ποιότητα στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

 Με το χρόνο, τα προ-ενεργά προγράµµατα για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

ανάπτυξη της ΕΚΕ έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Μερικές επιχειρήσεις άρχισαν να µειώνουν τα 

απόβλητα και να εξοικονοµούν κόστος, ενώ άλλες διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράµµατα 

και βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Αναγνωρίζουν τώρα τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων που είναι σπουδαία για τους πελάτες και που θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν το µερίδιο της αγοράς. Έχει ξεκινήσει η ανακυκλωσιµότητα σε αυτοκίνητα, 

υπολογιστές, φωτοτυπικά, φωτογραφικές µηχανές και πολλά άλλα προϊόντα. Εισάγονται 

επισήµως, προσεγγίσεις βασισµένες στον κύκλο ζωής όπως η «Σχεδίαση για το Περιβάλλον». 

Αναγνωρίζονται τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά µε ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων 

αναλύσεως του κύκλου ζωής τους, δηµοσιεύονται βελτιωµένες λογιστικές µέθοδοι υπολογισµού 

του κοινωνικού κόστους και δίνεται µια ολοκληρωµένη άποψη της διαχειρίσεως του 

περιβάλλοντος, των ανθρώπων της και της ΕΚΕ. 

Πολλές από τις επιχειρήσεις, που ηγήθηκαν αυτών των προσπαθειών, βρίσκονται τώρα 

στην ώριµη φάση του µάνατζµεντ και σχεδιάζουν την ανάπτυξη νέων µεθόδων βασισµένων 

στην ποιότητα. Για πολλές άλλες, η µετάβαση από την µετα-ενεργή στην προ-ενεργή φάση έχει 

αρχίσει πρόσφατα και οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να επιταχύνουν το βηµατισµό τους καθώς 

τα διάφορα πρότυπα συστήµατα διαχειρίσεως του περιβάλλοντος αναδύονται όπως το ISO 

14000. 
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6.9.1 Το Total Quality Management στην ΕΚΕ 
 

Η προ-ενεργή ανταπόκριση των επιχειρήσεων, που ηγούνται στο πεδίο του Total Quality 

Management(TQM), τείνει να ληφθεί ως παράδειγµα υπεροχής. Η σύζευξη ολικής ποιότητας και 

διαχειρίσεως του περιβάλλοντος ή TQEM (Total Quality Environmental Management) υπήρξε 

το έναυσµα για αλλαγή της επιχειρηµατικής «κουλτούρας», ο τρόπος µε τον οποίο οι 

επιχειρήσεις έµαθαν να γίνονται πιο ευαίσθητες στις ανάγκες των πελατών και των άλλων 

ενδιαφεροµένων και να µετρούν τις επιτυχίες τους µε τους όρους εκείνων. Πολλά ανώτατα 

στελέχη επιχειρήσεων στηρίζουν την βιώσιµη ανάπτυξη σήµερα. 

Μεγάλο µέρος αυτής της προόδου οφείλεται στις µεγαλύτερες εταιρείες µε σηµαντικούς 

πόρους. Αλλά και οι µικρότερες χρησιµοποίησαν τα πλεονεκτήµατα τους σε ευελιξία και 

γρήγορη απόδοση ως εργαλεία για το µάρκετινγκ των «φιλικών προς το περιβάλλον» προϊόντων 

τους σε νέα πελατειακή βάση. Όµως, το χάσµα χρησιµοποιήσεως των συστηµάτων διαχειρίσεως 

µεταξύ µεγάλων και µικρότερων επιχειρήσεων συνεχίζει να είναι πολύ µεγάλο σε µια περίοδο 

νέων ρυθµιστικών διατάξεων και επεκτάσεως των εµπορικών απαιτήσεων, πράγµα που 

τοποθετεί τις µικρότερες επιχειρήσεις σε µειονεκτική θέση. 

To ISO 9000 και η αναθεώρηση τον 2000 απαιτεί σαφώς τα συστήµατα διαχειρίσεως της 

ποιότητας των εταιρειών που εφαρµόζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και λαµβάνουν 

υπόψη τον κύκλο ζωής κατά τη διαχείριση της σχεδιάσεως, της παραγωγής και της αποθέσεως 

των προϊόντων τους, ενώ ήδη από το 1996 τέθηκαν σε εφαρµογή επισήµως τα συστήµατα 

διαχειρίσεως του περιβάλλοντος ISO 14000. 

Προκειµένου να επιταχυνθεί η συµµετοχή των επιχειρήσεων στην ΕΚΕ και να αναπτυχθεί 

η ποιότητα αυτού, οι µεγάλες επιχειρήσεις υιοθέτησαν γρήγορα τα νέα εργαλεία για το σκοπό 

αυτό αλλά και συνέβαλαν ή και συµβάλλουν στη δηµιουργία και άλλων. Τέτοια εργαλεία είναι 

το ESAP (Environmental Self-Assessment Program), το TQEM Matrix, το TQEM Primer κλπ. 

Αναπτύχθηκαν επίσης εργαλεία για την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Analysis-LCA), 

για οικολογική λογιστική και για οδηγίες κοινοποιήσεως και συγκρίσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ DHL  

 

 

7.1 Το προφίλ της DHL  

 

Η DHL είναι µία επιχείρηση που ανήκει εξολοκλήρου στον όµιλο Deutsch Post World 

Net (DPWN) και είναι ο διεθνής ηγέτης των ταχέων µεταφορών ξηράς, αέρος και µέσω 

θαλάσσης. Οι υπάλληλοι της DHL αριθµούν τους 285,000 παγκοσµίως και δραστηριοποιείται σε 

περισσότερες από 220 χώρες και περιοχές. Τα Logistics και οι δραστηριότητες άµεσης 

παράδοσης χωρίζονται σε δύο διαφορετικά τµήµατα της επιχείρησης και χειρίζονται από αυτά. 

Σήµερα η DHL είναι η µεγαλύτερη εταιρία και ηγέτης του κλάδου των µεταφορών στην 

Μεγάλη Βρετανία, µε 13,000 εργαζοµένους , δρα σε 150 περιοχές της Αγγλίας, ενώ προσφέρουν 

διεθνή, εσωτερική, και άµεση µεταφορά για πολλές µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις. Αυτές οι 

υπηρεσίες ποικίλουν από απλές και γρήγορες µεταφορές εγγράφων σε πολύπλοκες λύσεις 

εφοδιαστικών αλυσίδων και αυξηµένης αξίας µεταφορές για φαρµακοβιοµηχανίες και τράπεζες.  

Το 2005 η DHL του Ηνωµένου Βασιλείου βραβεύτηκε στη ∆ιεθνής Εβδοµάδα 

Μεταφορών (International Freighting Week- IFW), µε τον τίτλο του Χειριστή άµεσων 

παραγγελιών της χρονιάς. Τα βραβεία αυτά έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για την επιχείρηση. Σε 

παγκόσµια βάση η DHL είναι παράλληλα ένας από τους υπογραµµένους στην Παγκόσµια 

Συµφωνία των Ηνωµένων Εθνών (UN Global Compact) και ιδρυτικό µέλος του Logistics and 

Transportation Corporate Citizenship Initiative (L&TCCI), που αναπτύχθηκε από τη ∆ιεθνή 
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Οικονοµική Συνέλευση. Στο Ηνωµένο Βασίλειο η DHL Express είναι ενεργό µέλος κρατικών 

φορέων µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, µαζί µε άλλες µεγάλες επιχειρήσεις.  

Η DHL Aviation είναι µία ξεχωριστή επιχειρηµατική µονάδα µέσα στο χαρτοφυλάκιο 

της DHL. ∆ιαχειρίζεται το εθνικό επίπεδο εισαγωγών και εξαγωγών στις διεθνείς αποστολές 

µαζί µε τις διαδικασίες µεταφορών ανάµεσα σε περιοχές, συµπεριλαµβανοµένου µεγάλης 

κλίµακας εξαγωγών και της προώθησης σε διαφορετικούς προορισµούς αλλά και τη φόρτωση 

προϊόντων στα αεροπλάνα. Το τµήµα αυτό ακόµη διαχειρίζεται τα δεδοµένα των µεταφορών, 

την διαύγεια των πληροφοριών, την περιπλοκότητα των διαδικασιών ασφαλείας και στον 

σχεδιασµό συνέχισης της ροής σε περιπτώσεις κακοκαιρίας ή λάθος προγραµµατισµού.       

Το πρόγραµµα αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας υποστηρίζεται από 

τµήµα αειφορίας του DPWN στην Γερµανία, το οποίο θέτει τους καθολικούς στόχους της 

εταιρίας και του οµίλου γενικότερα. (DHL Annual Report, 2009) 

 

 

7.1.1 Η Στρατηγική της DHL  
 

Η στρατηγική αειφορίας και επιχειρηµατικής υπευθυνότητας διευθύνεται από τα υψηλά 

στελέχη της εταιρίας τα οποία µε τους υφισταµένους τους ενηµερώνονται για τις νέες εξελίξεις. 

Η διεθνής και τοπική πολιτική αφού τεθεί από τον όµιλο η οµάδα των managers του Ηνωµένου 

Βασιλείου αναπτύσσει µία προσέγγιση µε εθνικά κριτήρια που αντιπροσωπεύει τις τοπικές 

ανάγκες, προβλήµατα και ανησυχίες των µελών σε θέµατα του περιβάλλοντος. Στην εµφάνιση 

µεγαλύτερων προβληµάτων που επηρεάζουν πιο άµεσα το κοινωνικό σύνολο τότε γίνεται µια 

πιο συνεργατική προσέγγιση.  
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∆ιάγραµµα 7.1 Η Περιβαλλοντική ∆ιοίκηση της DHL   

(DHL Annual Report, 2006) 

 

Η DHL του Ηνωµένου Βασιλείου, µέσα από την συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων της 

προσπαθεί να βελτιώσει την αειφορία και να µειώσει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που 

προκαλεί. Πιο συγκεκριµένα ήταν η πρώτη εταιρία του χαρτοφυλακίου της που πιστοποιήθηκε 

µε το ISO 14001 το 1996 και το εφάρµοσε άµεσα σε 13 σηµεία. Για να εφαρµόσει το σύστηµα 

αυτό εντόπισε τους κινδύνους µέσα από ένα πρόγραµµα αξιολόγησης και συνέχισε µε την 

µείωση των επιδράσεων που είχαν οι διαδικασίες της στο περιβάλλον.  

Η έρευνα έδειξε ότι την µεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον έχουν οι εκποµπές αερίων 

από τις µεταφορές, τα απόβλητα, η κατανάλωση ενέργειας και διάφορα άλλα περιβαλλοντικά 

περιστατικά. Παράλληλα πάνω από 1.100 υπάλληλοι της εταιρίας έχουν περάσει από βασική 

εκπαίδευση πάνω στα θέµατα του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της εκµάθησης 

τεχνικών διοίκησης. Ακόµα 47 υπάλληλοι έχουν δεχθεί σε βάθος εκπαίδευση πάνω στις 
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κλιµατολογικές αλλαγές, την διοίκηση του περιβάλλοντος και την υπάρχουσα νοµοθεσία, ενώ το 

πρόγραµµα εκπαίδευσης ανανεώθηκε το 2006.  

 

 

7.2 Η DHL και οι Ανθρώπινοι Πόροι  

 

 

7.2.1 Το προσωπικό της DHL  
 

Η DHL διαθέτει σχεδόν 500.000 υπαλλήλους και δραστηριοποιείται σε 220 χώρες. Η 

προσέλκυση και η πρόσληψη των σωστών ανθρώπων, στη σωστή θέση, στο σωστό χρόνο είναι 

απαραίτητα στοιχεία για την καλή λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα είναι απαραίτητη η 

κατανόηση των απόψεων, των προβληµάτων και των αναγκών των υπαλλήλων για την καλύτερη 

παρακίνησή τους. Έτσι η επιχείρηση έχει εφαρµόσει µία ετήσια έρευνα, µέσω της οποίας οι 

υπάλληλοι µπορούν να πουν τη γνώµη τους για την επιχείρηση και τις στρατηγικές της. 

Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση µπορεί να προβλέψει πιθανές περιπτώσεις αποχώρησης 

υπαλλήλων προτού αυτές συµβούν, να διορθώσει λάθη τα οποία δεν έχουν γίνει αντιληπτά από 

τη διοίκηση και ταυτόχρονα να δηµιουργήσει την αίσθηση της οµάδας στους υπαλλήλους. 

Παράλληλα η DHL προσπαθεί να διαµοιράσει τους υπαλλήλους της σε άλλες θέσεις εργασίας 

όταν αντιληφθεί κάποιο πρόβληµα ή όταν χρειάζεται να µειώσει κάποιες από αυτές λόγω της 

οικονοµικής κρίσης. 

Σε ότι αφορά της µέτρηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων για να υπάρχει ένα δίκαιο 

σύστηµα, χρησιµοποιούνται οι δείκτες κλειδιά της απόδοσης (Key Performance Indicators- 

KPI), σε ότι αφορά το απλό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση. Πρέπει να αναφερθεί ότι για µία 

Εταιρικά Υπεύθυνη επιχείρηση η κρίση και αξιολόγηση των υπαλλήλων πρέπει να γίνεται µέσα 

από προσεκτική έρευνα και όχι µία πρόχειρη γνώµη ενός µόνο ατόµου. Έτσι η συλλογή 
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στοιχείων είναι απαραίτητη διαδικασία, ενώ η απλοποίησή τους και η διεξαγωγή 

αποτελεσµάτων πρέπει να γίνεται γρήγορα και χωρίς λάθη.  

 

 

7.2.2 ∆ιοίκηση µέσω Εσωτερικής Ολοκλήρωσης  
 

Από το 2005 το τµήµα ∆ιοίκησης ανθρωπίνων πόρων έλεγξε τριάντα πολιτικές και τις 

στρατηγικές που χρησιµοποιούσε για το προσωπικό της του οργανισµού ώστε να επιλέξει τα 

καλύτερα στοιχεία και να τα συνδυάσει στην δηµιουργία ενός νέου ολοκληρωµένου µοντέλου. 

Παράλληλα αναλύθηκαν 500 θέσεις εργασίας ώστε να υπάρξει συνεργασία µεταξύ τους, να 

αναλυθεί καλύτερα η πολιτική µισθοδοσίας και τον όρων εργασίας.  

Ακόµη δηµιουργήθηκε ένα νέο, πιο ευπροσάρµοστο στις ανάγκες του κάθε υπαλλήλου, 

πρόγραµµα το οποίο επιτρέπει στους εργαζοµένους να επιλέγουν η πληρωµή τους να γίνει µέσω 

του µισθού τους αλλά και ένα µέρος του, επιλεκτικά, να τους δοθεί µε τη µορφή διευκολύνσεων. 

Έτσι ο κάθε εργαζόµενος µπορεί να επιλέξει το πακέτο που τον βοηθά περισσότερο.  

Το 2005 εισήχθη ο κανονισµός πάνω στο ωράριο των εργαζοµένων ή αλλιώς της οδικής 

µεταφοράς, σχετιζόµενος µε τον αριθµό των ωρών τις οποίες µπορούν οι υπάλληλοι να 

εργάζονται. Για την DHL αυτό σήµαινε εισαγωγή κανονισµών που θα επέτρεπαν στους οδηγούς 

να κάνουν διάλειµµα από την διαδροµή τους όταν βρίσκονταν για πολύ ώρα στο δρόµο. Από 

νοµικής πλευράς η DHL εφάρµοσε τον κανονισµό σε απόλυτη συσχέτιση µε την νοµοθεσία 

δίνοντας ώστε να αποφευχθούν ανακρίβειες στην ερµηνεία του νόµου.  

 
 

7.2.3 Υγιεινή και Ασφάλεια, µείωση των ατυχηµάτων 
 

Η ανάλυση των δεδοµένων της DHL στη Βρετανία, πάνω στην ασφάλεια, έδειξε ότι ο 

µεγαλύτερος αριθµός των ατυχηµάτων είναι αποτέλεσµα βιασύνης, κινδύνων και λάθος 
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υπολογισµών χειροκίνητων διαδικασιών. Αντίθετα από τα αρχικά αναµενόµενα αποτελέσµατα, 

καθώς η DHL είναι µία µεταφορική εταιρία logistics τα οδικά ατυχήµατα είναι ένα µικρό 

ποσοστό από τα συνολικό αριθµό συµβάντων.  

Το τµήµα Υγιεινής και Ασφάλειας γνωρίζοντας τον τύπο ατυχηµάτων που συνέβαιναν, 

χρειάστηκε περισσότερα στοιχεία για να έρθει σε κάποια απόφαση. Έτσι το 2005 µέσα από µία 

βάση δεδοµένων των ατυχηµάτων, που κατέγραψε πάνω από 4.000 περιπτώσεις, προσδιόρισε τις 

τάσεις των ατυχηµάτων ώστε να εντοπίσει τις συχνότερες πηγές ατυχηµάτων και να φροντίσει 

για την πρόληψή τους.  

Ένας τρόπος µέτρησης των ατυχηµάτων είναι ο υπολογισµός του ποσοστού ανάµεσα 

στον αριθµό των ατυχηµάτων και τον αριθµό των υπαλλήλων. Ένας καλός δείκτης της 

αποτελεσµατικότητας είναι αυτός του ποσοστού τραυµατισµού ανά συµβάν. Έτσι από το 2005 

αφού έγινε η καταγραφή και η τάση εµφάνισης των ατυχηµάτων η επιχείρηση κατάφερε 

παραδείγµατός χάρη να µειώσει στο 19,4% τα περιστατικά από χειροκίνητα ατυχήµατα, σε 

σχέση µε τον εθνικό δείκτη ο οποίος βρίσκεται στο 42%. 

Ο µακροπρόθεσµος στόχος της επιχείρησης είναι η εφαρµογή πιο ουσιαστικών και 

µετρήσιµων στόχων του τµήµατος Υγιεινής οι οποίοι θα δείχνουν την απόδοση της επιχείρησης 

και της αειφορίας της και όχι την αντίδρασή της σε εξωτερικές αλλαγές.  

Το 2007 η DHL εισήγαγε µία παγκόσµια Εταιρική Πολιτική Υγείας. Αυτή προσδιόρισε 

την συλλογική στρατηγική του οµίλου σε θέµατα ιατρικής περίθαλψης, της ασφάλειας των 

εργαζοµένων και έθεσε βάσιµους πυλώνες στήριξης των τελευταίων, µέσα από ένα σταθερό 

σύστηµα διοίκησης. Η πολιτική αυτή βασίζεται στις αξίες που προσδιορίζονται από τους 

στόχους του οµίλου. Έτσι µέσα από µηχανισµούς όπως η Social Accountability Standard (SA 

8000), τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (World Health Organization- WHO) δηµιούργησε 

πρότυπα φροντίδας για τους υπαλλήλους της αποδεκτά παγκοσµίως. 
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Πίνακας 7.1 Η Απεικόνιση µέσω του συστήµατος GRI της DHL σε θέµατα∆ιαχείρισης 

Ανθρώπινων Πόρων και Υγιεινής των Υπαλλήλων 

 

 (DHL CSR Report 2009) 
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7.3 Η DHL και το περιβάλλον  

 

 

7.3.1 Κλιµατολογικές αλλαγές, επιδράσεις από τις οδικές µεταφορές 
 

Έχοντας αντιληφθεί τις αλλαγές του κλίµατος η DHL µε αναγνώρισε δηµοσίως πως και 

η ίδια φέρει ευθύνη πάνω στο πρόβληµα αυτό. Ήδη υπάρχουν σενάρια τα οποία 

αντικατοπτρίζουν τις πιθανές αλλαγές που θα επιφέρει η µόλυνση πάνω στις καιρικές συνθήκες. 

Η DHL προέβλεψε πώς τέτοιου είδους αλλαγές, όπως η αύξηση της στάθµης στη θάλασσα και 

οι σφοδρής χιονοπτώσεις πέρα από το κοινωνικό αντίκτυπο θα επηρεάσει και αρνητικά τις 

επιχειρηµατικές της δραστηριότητες.  

Επί το πλείστον, ο οδικός στόλος της DHL, χρησιµοποιεί καύσιµα βασισµένα στον 

άνθρακα που απελευθερώνουν ένα µεγάλο αριθµό µολυντών στον αέρα. Σαν επιχείρηση  

συνεισφέρει στην αλλαγή του κλίµατος µέσα από τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τα 

φορτηγά, τα αεροσκάφη και έµµεσα από τα κέντρα εξυπηρέτησής της.  

Η οδική συµφόρηση αυξάνεται κατά 2% περίπου, κάθε χρόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

ενώ η οικονοµική ανάπτυξη αυξάνει την ζήτηση σε υπηρεσίες logistics και µεταφορών. Αυτό 

είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στον συνεχόµενα αυξανόµενο δείκτη των εκποµπών 

από τα οχήµατα, παρά την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των µηχανών που 

χρησιµοποιούνται.  

Οι οδικές µεταφορές σήµερα αντιπροσωπεύουν το 22% των συνολικών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα στο Ηνωµένο Βασίλειο, της βασικής αιτίας των κλιµατικών αλλαγών. 

Άλλοι ρυπαντές επιβαρύνουν την µόλυνση του αέρα βοηθώντας έτσι στην εµφάνιση ασθενειών 

όπως το άσθµα και άλλες σωµατικές βλάβες.  
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7.3.2 Η Ανταπόκριση της DHL στην περιβαλλοντική καταστροφή 
 

Το πρόβληµα των εκποµπών αερίων από τα οχήµατα της επιχείρησης ήταν ένα θέµα από 

το οποίο η DHL δεν µπορούσε να αποµακρυνθεί, ούτε και να αγνοήσει. Το 2005 απέκτησε 

υψηλής ποιότητας οχήµατα χαµηλών εκκρίσεων, ενώ ανανέωσε τον στόλο της µε εφαρµογή 

νέων τεχνολογιών που θα µείωνε της εκποµπές αερίων από τους σωλήνες των εξατµίσεων. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η DHL από το 1997 χρησιµοποιεί οχήµατα υγροποιηµένου πετρελαίου, 

µέσα άρα τα οποία παράγουν λιγότερα καυσαέρια από εκείνα που χρησιµοποιούν βενζίνη. 

Σήµερα προµηθεύεται πλέων τα πρώτα της ηλεκτρικά οχήµατα και φορτηγά φυσικού αερίου. Αν 

και προσπάθησε να χρησιµοποιήσει οχήµατα εναλλακτικής ενέργειας, η δυσκολία εύρεσης και 

το απαγορευτικό κόστος αγοράς από το εξωτερικό εµπόδισε αυτή της την προσπάθεια. 

Επόµενος στόχος της επιχείρησης σύµφωνα µε την αειφορική της έκθεση είναι η µείωση 

κατανάλωσης καυσίµων µέσα από την εισαγωγή αποτελεσµατικότερων τεχνικών οδήγησης. Η 

εκπαίδευση των οδηγών θα διδάξει σε επιλεγµένα µέλη του προσωπικού της DHL Express τους 

πιο αποτελεσµατικούς τρόπους ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης των καυσίµων και της 

περιβαλλοντικής επίδρασης που έχουν, ενώ η απόδοση αυτής της τεχνικής θα καταγράφεται σε 

κάθε κέντρο ή στάση ανεφοδιασµού της εταιρίας.  

Τα τελευταία χρόνια η DHL έχει πετύχει την αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης των 

απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ότι αφορά τα όρια εκποµπών καυσίµων από το 43 τοις 

εκατό στο 88 µέσα στο 2005. Τα επίπεδα εκποµπών αερίων από τους αγωγούς συγκρίνονται µε 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτά είναι ευρέως γνωστά ως Euro και ανάλογα µε τους χρόνους 

θεσµοθέτησής τους χωρίζονται σε Euro Ι για το 1992, Euro II για το 1996 και ΙΙ για το 2000 και 

Euro IV για το 2006 και µετά. Με κάθε αύξηση αριθµού του Euro τα πρότυπα γίνονται όλο και 

πιο αυστηρά.   

Συγκεκριµένες βελτιώσεις στον σχεδιασµό και την απόδοση των οχηµάτων µεταφοράς 

βαριών προϊόντων βοήθησαν ιδιαιτέρως στην µείωση τω εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα, 

ιδίως σε αστικές περιοχές. Παράλληλα όµως γίνεται η προσπάθεια της µείωσης των αερίων του 

θερµοκηπίου όχι µόνο µε την αγορά οχηµάτων χαµηλής καύσης αλλά και µε τη χρήση νέων και 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας για να τα χρησιµοποιήσουµε.  
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∆ιάγραµµα 7.2 Οχήµατα χαµηλής εκποµπής αερίων της DHL 

 

           Πίνακας 7.2 Πίνακας των επιτρεπόµενων εκποµπών                    

 

 

  

(DHL Annual Report, 2006) 
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7.3.3 Κλιµατολογικές αλλαγές, η επίδραση των αεροµεταφορών  
 

Οι αεροµεταφορές έχουν γίνει ιδιαίτερα σηµαντικές στην σύγχρονη κοινωνία. Με την 

ικανότητά τους για άµεση µεταφορά προϊόντων και ανθρώπων έχουν βοηθήσει στην οικονοµική 

και πολιτιστική ανάπτυξη πολλών περιοχών. Παρ’ όλα αυτά η αεροµεταφορά σαν εταιρία του 

χαρτοφυλακίου της DHL συνέφερε µε τη σειρά της στις κλιµατικές αλλαγές µέσα από τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. 

Τα καύσιµα των αεροµεταφορών σήµερα φτάνουν στα 2 µε 3 τοις εκατό της συνολικής 

κατανάλωσης καυσίµων µε βάση τον άνθρακα διεθνώς, ενώ τα επόµενα δέκα ή δεκαπέντε 

χρόνια η ζήτηση των υπηρεσιών της αεροµεταφοράς προβλέπεται να αυξηθεί κατά πέντε τοις 

εκατό κάθε χρόνο. Παρ’ όλα αυτά µέχρι το 2030 οι µεταφορές µέσω αέρα µπορεί να είναι 

υπεύθυνες για το ¼ της συνολικής υπερθέρµανσης του πλανήτη.  

Η DHL πραγµατοποιεί τις αεροµεταφορές της µέσω ενός στόλου 22 Boeing 747, 

αεροσκαφών ειδικών στην µεταφορά βαριών και ογκώδη φορτίων. Παράλληλα διαθέτει και 

χρησιµοποιεί µία αερογραµµή, ενώ είναι υπεύθυνη τόσο για τις λειτουργίες της πτήσης, όσο και 

για την συντήρηση των αεροσκαφών. Η DHL δρα σαν πρακτορείο το οποίο φροντίζει για την 

µεταφορά των προϊόντων στην είσοδο και έξοδό τους από το αεροπλάνο. 

Η τεχνολογική ανάπτυξη είναι µία ακόµα µέθοδος µείωσης των ρύπων, καθώς οι 

κατασκευαστές των αεροσκαφών και των µηχανών τους συνεχώς αναπτύσσουν νέες τεχνικές 

παραγωγής και τεχνολογίες, οδηγώντας έτσι στη µείωση και έλεγχο της χρήσης της ενέργειας, 

των εκποµπών ρύπων, των επικίνδυνων ουσιών και των αποβλήτων. Τα αποτελέσµατα αυτής 

της µεθόδου ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακά, καθώς η κατανάλωση καυσίµων ανά επιβάτη/ Km 

µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση αερίων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα να µειωθεί 

κατά 70%. 

Το ατυχές µέρος είναι ότι για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο καύσιµο που µπορεί να 

αντικαταστήσει το παρόν, καθώς το κέντρο έρευνας για τις αλλαγές του κλίµατος στο Tyndall 

δεν προβλέπει κάποια εναλλακτική µορφή κηροζίνης µέχρι το 2030. 
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7.3.4 Βελτιώσεις πάνω στη ∆οµή και τη Λειτουργία  
 

Το 1999 µία έκθεση του IPPC έδειξε ότι οι βελτιώσεις στην ∆ιοίκηση Κίνησης µέσω 

Αέρα (Air Traffic Management- ATM) και σε άλλες λειτουργικές διαδικασίες µπορούν να 

µειώσουν την κατανάλωση των καυσίµων αεροµεταφορών ανάµεσα στο 8 και 18 τοις εκατό. 

Σαν αποτέλεσµα θα µειωθούν και οι εκποµπές των µηχανών. Όπως και στις οδικές µεταφορές, η 

κατανάλωση καυσίµων ενός αεροσκάφους µπορεί να µειωθεί µέσα από αποτελεσµατικότερους 

τρόπους πτήσης αλλά και από τον προσεκτικό σχεδιασµό των διαδροµών.  

Παράλληλα η DHL αέρος, όπως και το σύνολο των µεγάλων διεθνώς επιχειρήσεων 

αεροµεταφοράς, χρησιµοποιεί το σύστηµα LIDO (Lufthansa Integrated Dispatch Operations). Το 

σύστηµα αυτό είναι, πιο συγκεκριµένα, µία µέθοδος προγραµµατισµού που υπολογίζει τις 

ταχύτερες και πιο αποτελεσµατικές από άποψη καυσίµων διαδροµές, µειώνοντας έτσι τους 

ρύπους.  

Άλλοι µέθοδοι µείωσης της χρήσης καυσίµων αλλά και της ηχορύπανσης που 

δηµιουργούν τα αεροσκάφη πλησιάζοντας το έδαφος είναι πρωτοβουλίες όπως αυτή της 

Συνεχούς Ευπρεπής Προσέγγισης (Continuous Descent Approach- CDA). Η εικόνα παρακάτω 

είναι ένα παράδειγµα της προσέγγισης αυτής.  

Ο θόρυβος που µπορεί να ακουστεί στο έδαφος κατά την διάρκεια της πτήσης 

δηµιουργείται από δύο πηγές. Οι µηχανές που πρέπει να λειτουργήσουν σε πλήρη ισχύ την 

στιγµή που το αεροπλάνο θα αλλάζει πορεία κοντά στο έδαφος και ο αεροδυναµικός θόρυβος 

των χτυπηµάτων του αέρα στα φτερά του αεροπλάνου στην ίδια στιγµή. Κάνοντας αυτές τις 

αλλαγές στην πορεία µακριά από το αεροδρόµιο και προσγειώνοντας το αεροπλάνο αργά µε 

ελάχιστες διορθωτικές κινήσεις πιστεύεται ότι µπορεί να µειωθεί η ηχορύπανση που 

δηµιουργείτε στο έδαφος. 

Ο στόχος είναι να αναπτύξουµε µία αποτελεσµατική, συνεχής, ευπρεπής διαδικασία 

προσέγγισης για το αεροδρόµιο, που θα µειώσει την επίδραση του θορύβου στις τοπικές 

κοινωνίες, κρατώντας το αεροσκάφος σε µεγαλύτερο υψόµετρο, µειώνοντας την ώθηση που 

δέχεται για περισσότερο χρόνο, ενώ θα έχει επιπρόσθετα το πλεονέκτηµα της εξοικονόµησης 
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καυσίµου, άρα και µικρότερης εκποµπής ρύπων. Η τελική διαδικασία θα µετρηθεί µέσα από 

προσοµοιωτές πτήσης και ηλεκτρονικά όργανα µέτρησης.  

  

 

       ∆ιάγραµµα 7.3  ∆ιαδροµή Μείωσης της ηχορύπανσης των αεροσκαφών της DHL  

(DHL Annual Report, 2006) 

Ακόµα και αν εφαρµοσθούν όµως όλα τα παραπάνω η βελτίωση στην 

αποτελεσµατικότητα της χρήσης των καυσίµων δεν κρίνεται επαρκής για να επιλύσει το 

πρόβληµα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι η DHL προσπαθεί να βρει νέους τρόπους 

ανάπτυξης και ταυτόχρονης µείωσης των ρύπων. Έτσι συµµετέχει σε πολλές συζητήσεις πάνω 

σε περιβαλλοντικά θέµατα, ενώ έχει δηλώσει την πιθανότητα ένταξης των καυσίµων αέρος στο 

πρόγραµµα της E.E. της αγοράς πόντων ή credits.  

 

7.3.5 Περιβαλλοντική Επίδραση, Κέντρα Εξυπηρέτησης  
 

Η DHL επηρεάζει τις κλιµατικές αλλαγές όχι µόνο µέσα από τις µεταφορές της αλλά και 

από την κατανάλωση ενέργειας στα κέντρα εξυπηρέτησης και τα γραφεία της. Το 2005 η DHL 

Express και η αέρος κατανάλωσαν στο Ηνωµένο Βασίλειο συνολικά 51 GW/h ηλεκτρισµού και 

91 GW/h αερίου/  
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Η παραγωγή ηλεκτρισµού και αερίου έχει πολύ σηµαντική και αρνητική επίδραση στο 

περιβάλλον καθώς µέσα από την καύση λιγνίτη και άλλων καυσίµων για την παραγωγή των 

πρώτων ανεβαίνει το επίπεδο των αερίων του θερµοκηπίου που εισέρχεται στην ατµόσφαιρα. 

Υπάρχουν δύο τρόποι µείωσης της επίδρασης αυτής, η κατανάλωση λιγότερης ενέργειας και η 

χρήση εναλλακτικών, οικολογικών πηγών ενέργειας.  

Από τον Οκτώβριο του 2004, η DHL άρχισε να προµηθεύεται ηλεκτρικό ρεύµα από µία 

πηγή ενέργειας χαµηλών ρύπων, η οποία στηριζόταν από την Scottish and Southern Energy. 

Αντί να χρησιµοποιείται ο παραδοσιακός ηλεκτρισµός, σε 181 από τα γραφεία της εταιρίας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο τους παρεχόταν ενέργεια από ένα συνδυασµό θερµότητας και ισχύς γνωστής 

ως CHP. Σε αντίθεση µε της κλασσικές µορφές ενέργειας η CHP είναι ενέργεια 

αποτελεσµατικής χρήσης των καυσίµων καθώς χρησιµοποιεί το παραπροϊόν των σταθµών 

ενέργειας, την θερµότητα, για καλή χρήση στο περιβάλλον.  

(DHL Annual Report, 2006) 

 

∆ιάγραµµα 7.4 Πηγές Ενέργειας της DHL (DHL Annual Report, 2006) 
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Ως επί το πλείστον τα κέντρα της DHL έχουν µετρητές ηλεκτρισµού και αερίου που 

απαιτούν κάποιον από το προσωπικό για να καταγράψει τα αποτελέσµατα. Σήµερα η εταιρία 

µελετά το ενδεχόµενο εισαγωγής έξυπνων µετρητών που θα διαβάζουν αυτόµατα τις µετρήσεις 

και θα µπορούν να τις στείλουν χρησιµοποιώντας την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων. Η 

νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στην επιχείρηση την καθοριστική µείωση της χρήσης ενέργειας σε 

κάθε σταθµό. Οι έξυπνοι µετρητές επιτρέπουν ακόµη τη σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ 

διαφορετικών σταθµών, κάτι που βοηθά στον εντοπισµό και διαχείριση υψηλών καταναλώσεων. 

Ένας ακόµη τρόπος µείωσης της υπερβολικής κατανάλωσης ενέργειας είναι η υιοθέτηση 

ενός συστήµατος διαχείρισης κτηρίων σε 22 από τους σταθµούς της στην Βρετανία. Το σύστηµα 

αυτό χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό από δέκτες και χρονοµετρητές που ελέγχουν την 

θερµοκρασία δωµατίων και νερού. Τα επίπεδα φωτισµού σε αποθήκες και αυλές 

προσδιορίζονται από τα επίπεδα του φυσικού φωτός ενώ όλες η µη βασικές ηλεκτρικές παροχές 

απενεργοποιούνται αυτόµατα όταν δεν χρησιµοποιούνται. Όλα αυτά τα µέτρα έχουν βοηθήσει 

στη µείωση της κατανάλωσης αερίου και ηλεκτρισµού µεταξύ 20 και 40 τοις εκατό σε σχέση µε 

κτήρια που χρησιµοποιούν ακόµη συµβατικές µεθόδους ελέγχου. Επιπρόσθετα η DHL 

συνεργάζεται µε την Carbon Trust, µία εταιρία που την βοηθά να προσδιορίσει εάν άλλες 

εξοικονοµήσεις µπορούν να γίνουν.          

 

 

 

 

 

 

  

∆ιάγραµµα 7.5 Κατανάλωση Καυσίµων της DHL (DHL Annual Report, 2006) 
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7.4 Η DHL και η Κοινωνία 

 

 

7.4.1 Κινήσεις Ανάπτυξης και Βοήθειας 
 

Η εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κοινωνικά θέµατα για της DHL ξεκινά 

µε την αναγνώριση της γενικής ευθύνης που έχει η ίδια µέσα από την διεθνή παρουσία της, την 

γνώση, την εµπειρία και την σύνδεση µε τους υπαλλήλους, τις αγορές και τις τοπικές κοινωνίες 

στις οποίες δραστηριοποιείται. Για την επίτευξη κοινωνικών στόχων η DHL έχει ξεκινήσει µία 

σειρά προγραµµάτων για την στήριξη κοινωνικών οµάδων. Ένα από αυτά είναι το πρόγραµµα 

GoHelp. Με την συνεργασία των Ηνωµένων Εθνών, κυβερνήσεων και τοπικών αεροδροµίων, η 

DHL παρέχει άµεση βοήθεια σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισµοί, 

τσουνάµι). Παράλληλα διοργανώνει προγράµµατα εκπαίδευσης στις χτυπηµένες περιοχές για να 

προετοιµάσει τους ανθρώπους και το σύστηµα διανοµής τροφίµων και πρώτων βοηθειών. 

Παράλληλα έχει ξεκινήσει συνεργασία µε την UNICEF για την προσπάθεια µείωσης της 

παιδικής θνησιµότητας.   

Ένα ακόµη πρόγραµµα είναι αυτό του Go Teach, σύµφωνα µε το οποίο η DHL προωθεί την 

εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά και το µέλλον τους, όπως δηλώνει η ίδια µέσα 

από την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της (2009). Παρακινεί και δηµιουργεί 

πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των 

δεξιοτήτων τους. 

 

 

7.4.2 Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών 
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Σύµφωνα µε την DHL η Κοινωνική Ευθύνη πρέπει να ξεκινήσει σε επίπεδο τοπικής 

κοινωνίας. Έτσι βασιζόµενη µέσα από τους υπαλλήλους της, η εταιρία τους παρακινεί να 

πάρουν µέρος σε µία σειρά τοπικών κινήσεων, σε τοµείς που χρήζουν στρατηγικής σηµασίας για 

τον όµιλο. Παραδειγµατικά είναι και τα ονόµατα των τοµέων αυτών, GoGreen, GoHelp, 

GoTeach.  

Μέσα από τα προγράµµατα αυτά η εταιρία και γενικότερα ο όµιλος προσπαθεί δηµιουργήσει 

µία κοινωνικο- πολιτική συνεισφορά στις τοπικές κοινότητες. Ενώ ιδιαίτερης σηµασίας χρήζει 

το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται στην Βόννη και στις γύρο περιοχές. Άλλα παραδείγµατα 

είναι αυτά στις Φιλιππίνες το 2009 και στην Αϊτή το 2010.  

 

 

7.4.3 Η Προσφορά στις Επιστήµες και την Έρευνα 
 

Σαν εταιρία η DHL βασίζεται στις επιστήµες και γενικά στην ακαδηµαϊκή γνώση για νέες 

ιδέες που θα την ωφελήσουν και θα τις επιτρέψουν να χρησιµοποιήσει νέες τεχνολογίες ή 

διαδικασίες. Εφόσον η επιστήµη την βοηθά να προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, η 

υποστήριξή της σε έναν αριθµό Πανεπιστηµίων και ιδρυµάτων είναι αναµενόµενη. Ιδρύµατα 

όπως αυτό της Μελέτης του Εργατικού ∆υναµικού (IZA) στην Βόννη, το οποίο ιδρύθηκε από 

τον όµιλο στον οποίο ανήκει η DHL, είναι ένα από αυτά. 

Παράλληλα η DHL στέλνει οικονοµική υποστήριξη στο Πανεπιστήµιο του Aachen και του 

Kassel. Παραδείγµατος χάριν η DHL δηµιούργησε θέσεις στο πανεπιστήµιο µε τοµείς τα 

logistics και το marketing. Αυτές οι στρατηγικές µε προσανατολισµό στην αγορά, υλοποιήθηκαν 

µέσα από τις συνεργασίες της εταιρίας µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αυτά. Έτσι γίνεται 

καλύτερη στόχευση στην αγορά και εφαρµόζονται, πρακτικά, καινοτόµες προσεγγίσεις.  

Το ίδρυµα Μελέτης του Εργατικού δυναµικού (Institute for the Study of Labor- IZA) που 

αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ένα ιδιωτικό οικονοµικό ίδρυµα έρευνας στοχευόµενο στις εθνικές 

και διεθνείς αγορές. Προσπαθεί να προσεγγίσει όσο το δυνατό καλύτερα τις συνεχείς αλλαγές 

στον εργατικό τοµέα και να εφαρµόσει τις καλύτερες οικονοµικές, επιστηµονικές και πολιτικές 
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πρακτικές. Μέσα από την ίδρυσή αυτού του οργανισµού η εταιρία προσπάθησε να συµβάλλει 

στην Γερµανική εκπαίδευση αλλά και στην Ευρωπαϊκή γενικότερα, σε θέµατα καλύτερης 

∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. 

Παράλληλα γίνεται µία συνεχής προσπάθεια συλλογής δεδοµένων, µέσω του διαδικτύου και 

την καλύτερη ανάλυσή τους. Έτσι µπορούν να µειωθούν τα λάθη και να προσφέρουν καλύτερες 

υπηρεσίες στο κοινό. Τέλος η εταιρία έχει φροντίσει για τη δηµιουργία βραβείων Εταιρικής 

Ευθύνης, τα οποία και δίδονται ανάλογα µε την εισφορά τµήµατος ή υπαλλήλου στην κοινωνία. 

Γίνεται άρα κατανοητό ότι η DHL δίνει µεγάλη σηµασία στο περιβάλλον στην επιχείρηση 

ενώ από τις προηγούµενες εκθέσεις της φαίνεται ότι για αρκετό καιρό υπολόγιζε κυρίως την 

διαχείριση του περιβάλλοντος, αφήνοντας πίσω τους υπόλοιπους τοµείς της ΕΚΕ. Αυτό φαίνεται 

να αλλάζει τα τελευταία δύο χρόνια όπου η εταιρία προσπαθεί και ενσωµατώνει την ΕΚΕ στον 

οργανισµό µέσα από την φροντίδα τόσο των υπαλλήλων, όσο και των τοπικών κοινωνιών. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι για µέχρι σήµερα η DHL λειτουργούσε µόνο µέσω της έννοιας της 

Αειφορίας, κάτι που είναι µέρος, αλλά όχι εξολοκλήρου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

 

7.5 ∆είκτες του Ευρετηρίου ∆ιεθνών Εκθέσεων (Global Reporting Index)  

 

Για την καλύτερη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας στην εφαρµογή των 

περιβαλλοντικών πρακτικών της αλλά και άλλων, η DHL χρησιµοποιεί τους δείκτες GRI. Το 

ευρετήριο διεθνών εκθέσεων έχει ένα µεγάλο portfolio δεικτών για πολλές διαφορετικές 

λειτουργίες, µία από τις οποίες είναι και η περιβαλλοντική επίδραση. Παρακάτω αναφέρονται οι 

πιο σηµαντικοί δείκτες που χρησιµοποιεί η επιχείρηση: 

(DHL Annual Report, 2006) 

Περιβαλλοντικοί ∆είκτες GRI  

• Σύνολο Υλικών που χρησιµοποιούνται  

• Άµεση χρήση Ενέργειας σε σχέση µε την πηγή 

• Έµµεση χρήση ενέργειας 
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• Είδος ενέργειας που χρησιµοποιείται  

• Χρήση Οικολογικών Πηγών 

• Επίδραση της βιο- ποικιλοµορφίας σχετικά µε τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης 

• Εκποµπή Ρύπων ανά τύπο και διαδροµή 

• Εκποµπή αερίων θερµοκηπίου  

• Μέτρηση ∆ιαδροµών 

• Αριθµός Ατυχηµάτων/ ∆ιαρροών 

• Αριθµός ατυχηµάτων σχετικά µε τη µη εφαρµογή των κανονισµών 

• Μέτρηση Κυκλοφοριακής Συµφόρησης 

• Αριθµός ανανεώσιµων υλικών 

• Πρωτοβουλίες χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

• Πρωτοβουλίες ελέγχου των εκποµπών αερίων  

• Πρωτοβουλίες ελέγχου κυκλοφοριακής συµφόρησης 

• Πρωτοβουλίες µείωσης ηχορύπανσης  

• Περιγραφή της συνολικής επίδρασης της επιχείρησης στο περιβάλλον 

(DHL, Global Reporting, 2009) 

 

Πίνακας 7.3 Οι Βασικότεροι δείκτες GRI που χρησιµοποιεί η DHL 
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(DHL CSR Report, 2010) 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι η εταιρία DHL είναι ακόµη στα πρώτα στάδια εφαρµογής των 

Green Logistics καθώς δεν διατηρεί µία συγκεκριµένη στρατηγική µείωσης των ρύπων και 

ριζικής αναπροσαρµογής της εφοδιαστικής αλυσίδας της. Αντίθετα προσπαθεί να 

χρησιµοποιήσει διαφορετικές και πολλές µεθόδους ταυτόχρονα. Όσο αποτελεσµατικές όµως και 

αν είναι αυτές οι µέθοδοι ξεχωριστά, η εφαρµογή τους µαζικά χωρίς µία ισχυρή διοίκηση να 

ελέγχει τις πιθανές αλλαγές θα ήταν ριψοκίνδυνη.  

Φυσικά οι κινήσεις της µέχρι σήµερα δεν έχουν δηµιουργήσει κάποιο κόλληµα στη 

λειτουργία της, παρ’ όλα αυτά είναι επιθυµητή η εφαρµογή ενός συνολικού προγράµµατος 

ελέγχου και αναβάθµισης της αειφορίας της επιχείρησης. Θετικό είναι το γεγονός ότι η DHL 

έχει αντιληφθεί τη σηµαντικότητα των Green Logistics καθώς έχει καταφέρει πολλές καινοτόµες 

αλλαγές σε πολύ λίγο χρόνο.  (DHL Annual Report, 2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

  

 

8.1 Πιθανοί Κίνδυνοι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σχετικά µε την εφαρµογή της ΕΚΕ σε µία επιχείρηση. Ακόµα και 

αν είναι µία εκτός νόµου στρατηγική που δεν επιβάλλεται στις επιχειρήσεις υπάρχουν κάποια 

σηµεία τα οποία αν δεν γίνουν µε την κατάλληλη προετοιµασία µπορεί να οδηγήσουν την 

επιχείρηση σε σηµαντικές ελλείψεις. Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν συνήθως στα αντίθετα 

αποτελέσµατα από αυτά που ήθελε να οδηγήσει η διοίκηση τους µετόχους και τους καταναλωτές 

της.  

Αρχικά πρέπει να προετοιµαστεί το έδαφος για το κοινό στο οποίο απευθύνεται η ΕΚΕ. 

∆ηλαδή η επιχείρηση να µην αφήσει περιθώρια σκεπτικισµού πάνω στα κίνητρα µε τα οποία 

επιλέγει την ΕΚΕ. Σε αντίθετη περίπτωση το κοινό αυτό θα αντιµετωπίσει την προσπάθεια απλά 

σαν ένα διαφηµιστικό τέχνασµα, που απευθύνεται αφενός και µόνο στην κερδοφορία της 

επιχείρησης και όχι στην ωφέλεια του γενικότερου καλού. Το κοινό αυτό τις περισσότερες 

φορές είναι οι καταναλωτές ή οι πελάτες της επιχείρησης αλλά δεν υπάρχουν λίγες περιπτώσεις 

που και άλλοι stakeholders όπως οι εργαζόµενοι βρήκαν ύποπτες τις καινούργιες πρακτικές 

αµφιβάλλοντας για τα πραγµατικά κίνητρα της διοίκησης. 

Φυσικά αυτό δεν είναι αξιοπερίεργο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη χρησιµοποιήθηκε καθαρά σαν ένα µέσο διεύρυνσης του µεριδίου αγοράς 

τους και προσέλκυσης νέων πελατών ή επενδυτών. Παράλληλα πολλές οργανώσεις όπως και το 
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Κέντρο Προστασίας του Καταναλωτή ή ΚΕΠΚΑ έχει αντιταχθεί πολλές φορές σε τακτικές 

πλαστής εταιρικής ευθύνης ιδίως σε περιπτώσεις που οι πολιτικές των επιχειρήσεων έχει στόχο 

παιδιά. Η περίπτωση της Coca Cola η οποία προσπάθησε να περάσει µηνύµατα υγιεινής 

διατροφής µέσα από µια σειρά εκδηλώσεων και φυλλαδίων ήρθε σε αντιπαράθεση µε το 

ΚΕΠΚΑ, το οποίο και θεώρησε την προσπάθεια αυτή καλυµµένο marketing που ως στόχο είχε 

τα παιδιά και την κατανάλωση του οµώνυµου ανθρακούχου ποτού της εταιρίας.     

Στο ίδιο µήκος κύµατος η επιχείρηση πρέπει να αναπληρώσει το κενό για παλαιότερη 

έλλειψη πρακτικών. Στην περίπτωση όπου δεν εφαρµόζονταν στο παρελθόν µία ανάλογη 

πρακτική, το κοινό µπορεί να αναρωτηθεί γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί µε την ΕΚΕ τώρα και 

όπως προηγουµένως, να αµφισβητήσει τα πραγµατικά κίνητρα της επιχείρησης. 

Έχοντας περάσει το στάδιο της απόδειξης της καλής διάθεσης της, η επιχείρηση πρέπει να 

δεσµευτεί ότι οι στόχοι που έθεσε θα συνεχίσουν να λειτουργούν και πως δε θα παρεκκλίνει από 

αυτούς. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση που έχει θέσει ως στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος µέσα από µια σειρά χορηγιών δεν πρέπει να διατηρεί διαδικασίες που 

καταστρέφουν το τοπικό οικοσύστηµα. Άρα θα πρέπει να επιλέξει ένα στόχο τον οποίο θα 

εφαρµόσει κατά µήκος όλων των δραστηριοτήτων της. 

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να γίνει αντιληπτή από το απευθυνόµενο κοινό ότι η 

διοίκηση θεωρεί το στόχο αρκετά σηµαντικό ώστε να δεσµευτεί σε αυτόν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. ∆εν είναι σώφρον να εγκαταλείψει µετά από µικρό χρονικό διάστηµα και να 

προσπαθήσει να παρουσιάσει την προσπάθεια αυτή ως σηµαντική. 

Φυσικό είναι η στρατηγική ΕΚΕ που χρησιµοποίησες να εφαρµοσθεί ουσιαστικά και όχι 

επιφανειακά. Το κοινό πολύ πιθανό να ζητήσει αποτελέσµατα της βοήθειας που προσέφερε η 

εταιρία στην κοινωνία. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί ή να υπάρχει δηµοσίως η 

απόδειξη της κοινωνικής προσφοράς. Ουδόλως πολύ πιθανό είναι η στρατηγική να 

χαρακτηρισθεί ανούσια και υποτυπώδεις. 
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8.2 Τα Μειονεκτήµατα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Η επιστήµη της ΕΚΕ αντιµετωπίζει κάποια βασικά προβλήµατα. Ένα από αυτά και από τα 

πιο βασικά είναι η έλλειψη ενός διεθνούς ορισµού της έννοιας στην ακαδηµαϊκή και 

επιχειρησιακή κοινότητα. Αντίθετα υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ορισµών, όπου ο καθένας έχει 

και ένα µέρος της πραγµατικότητας στην οποία ανήκει η ΕΚΕ. Πολλοί διαφορετικοί ορισµοί 

δυσκολεύουν την προσπάθεια εφαρµογής της ΕΚΕ.   

Παράλληλα δεν είναι πάντα εύκολη η σωστή εφαρµογή της. Πολλές επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν την ΕΚΕ λανθασµένα. Είτε δεν εφαρµόζουν την πραγµατική ΕΚΕ αλλά την 

χρησιµοποιούν ως ένα µέρος των ∆ηµοσίων Σχέσεων της επιχείρησης, χωρίς να 

εκµεταλλεύονται τα πραγµατικά της οφέλη. Έτσι προκαλείται σύγχυση στους πελάτες οι οποίοι 

δεν µπορούν να αντιληφθούν την πραγµατική αξία της ΕΚΕ και βλέπουν µόνο ένα διαφηµιστικό 

τέχνασµα της εταιρίας. 

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό µειονέκτηµα που έχει η κοινωνική ευθύνη είναι ακόµη και 

σήµερα αυτό που αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα η σύγκριση της µε τη φιλανθρωπία. Εδώ 

η επιχείρηση απλά δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες της ΕΚΕ για την αύξηση του 

ονόµατος και της αξίας της. Ωστόσο ένα ακόµη µεγαλύτερο προβλήµατα αποτελεί η µεταφορά 

του κόστους µίας στρατηγικής στους Εργαζοµένους ή τους Μετόχους της εταιρίας. Αν δεν γίνει 

ένα προσεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο είναι πιθανό το κόστος της ΕΚΕ να βαρύνει άλλες 

δραστηριότητες ακυρώνοντας έτσι τα θετικά αποτελέσµατα που θα είχε κανονικά η εταιρία.  

Τέλος ο συνδυασµός των παραπάνω µπορεί και δηµιουργεί άλλο ένα µεγάλο πρόβληµα στην 

εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η έλλειψη βασικού θεωρητικού πλαισίου, άρα 

και κανόνων ή µεθόδων µέτρησης δεν επιτρέπει την ορθή αξιολόγηση και αποτύπωσης ενός 

κατά τα άλλα σωστού σχεδίου ΕΚΕ. Αυτό και σε συνδυασµό µε την πρόσφατη σχετικά χρήση 

της στρατηγικής αυτής στις επιχειρήσεις, δυσκολεύει τα καθήκοντα των στελεχών που πρέπει 

αφενός µεν να την εφαρµόσουν και αφετέρου να την αξιολογήσουν.  

Σαν λύση των προβληµάτων αυτών οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς 

τρόπους µέτρησης της πορείας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι δείκτες GRI και το 
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Balanced Scorecard είναι κάποιες από τις τακτικές που επιλέγουν οι επιχειρήσεις να 

χρησιµοποιήσουν. Το πρόβληµα στις τακτικές αυτές βρίσκεται στην έλλειψη ενός καθολικού 

τρόπου µέτρησης που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις.  

 

 

8.3 Τα Πλεονεκτήµατα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

 

Παρ’ όλα αυτά η ΕΚΕ έχει κάποια εξωτερικά πλεονεκτήµατα πέρα από τις αλλαγές που 

επιφέρει στις επιχειρήσεις. Αυτό διότι σήµερα έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες των 

καταναλωτών και γενικότερα οι προσδοκίες της κοινωνίας από το τι πρέπει να προσφέρει µία 

επιχείρηση. Είναι ευδιάκριτο, παραδείγµατος χάριν, ότι πολλές δηµόσιες υπηρεσίες έχουν 

εγκαταστήσει πλέων ράµπες αναπήρων, ενώ ένα ποσοστό των εργαζοµένων πρέπει να είναι 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή γυναίκες για να αποφεύγονται οι διακρίσεις. Λίγα χρόνια πριν 

τέτοιες τακτικές θα φάνταζαν αδιανόητες. Έτσι σε µία κοινωνία όπου η καλή διάθεση και η 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι η σωστή συµπεριφορά, η εφαρµογή της ΕΚΕ θα επιφέρει 

ακριβώς αυτό το αποτέλεσµα, µία θετική άποψη του πελάτη για την επιχείρηση.  

Στο ίδιο µήκος κύµατος βρίσκεται και η αλλαγές που έχουν προκληθεί από την νοµοθεσία 

σε διάφορα κράτη, όχι τόσο επιβάλλοντας αλλά προτρέποντας τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν 

κοινωνικές στρατηγικές µέσα από κίνητρα και ανταµοιβές σε περίπτωση εφαρµογής πρακτικών 

ΕΚΕ. 

Πρέπει ακόµη να αναφερθεί ένα πλεονέκτηµα όχι πάντα εύκολα προσδιορισµό µέσα από µία 

στρατηγική ΕΚΕ. Η εταιρική ευθύνη γενικότερα επιβάλλει ή καλύτερα προτρέπει την 

επικοινωνία µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων. Μέσω του ∆ιαλόγου αυτών των δύο µερών 

επιτυγχάνεται η µείωση του εσωτερικού κινδύνου της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα 

αποφεύγεται η πιθανότητα αποχώρησης προσωπικού από την επιχείρηση ακριβώς διότι οι 

πρώτοι αισθάνονται ότι ακούγονται και ότι µπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους. 

Παράλληλα οποιαδήποτε προβλήµατα εντός επιχείρησης αντιµετωπίζονται προτού φτάσουν 
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στον καταναλωτή και άρα να χαλάσει η εικόνα της επιχείρησης. Έτσι γίνεται δυνατή η βελτίωση 

της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

Τέλος τα βασικότερα προτερήµατα µιας τέτοιας κίνησης έχουν αναφερθεί σε προηγούµενη 

ενότητα. Αυτά είναι η δηµιουργία νέων αγορών και επιχειρηµατικών συµµαχιών. Παράλληλα 

µειώνεται σηµαντικά το κόστος λειτουργίας την ίδια στιγµή που ισχυροποιείται το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης. 

 

 

8.4 Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από την Εφαρµογή της Ποιότητας στην 

ΕΚΕ  

 

  Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα κοινωνικά θέµατα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τόσο 

τη βραχυπρόθεσµη όσο και τη µακροπρόθεσµη απόδοση των οργανισµών. Οµοίως, τα 

κοινωνικά θέµατα επηρεάζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος. Κακή περιβαλλοντική 

πρακτική οδηγεί  σε µεγαλύτερο παραγωγικό και µη παραγωγικό κόστος, υψηλότερες ποσότητες 

ρυπαντών και αποβλήτων, αυξηµένο κόστος διαθέσεως των αποβλήτων, υψηλότερες επενδύσεις 

σε τεχνολογία, περιβαλλοντικά πρόστιµα και εκστρατείες για δηµόσιες σχέσεις, υψηλότερα 

ασφάλιστρα. Ο κατάλογος µεγαλώνει και γίνεται µάλιστα πιο πολύπλοκος. 

Παρακάτω δίδονται µερικά από τα οφέλη που µπορούν να αναµένονται από βελτιωµένη 

κοινωνική απόδοση. 

 

 

8.4.1 Εξοικονόµηση κόστους 
 

Οι οργανισµοί ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες για βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής 

αποδόσεως τέτοιες όπως τα συστήµατα διαχειρίσεως του περιβάλλοντος, καθαρότερες 
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τεχνολογίες ή προγράµµατα ελαχιστοποιήσεως των αποβλήτων που έχουν δείξει ικανότητα 

σοβαρής εξοικονόµησης κόστους. Η εφαρµογή της διαδικασίας του ISO 14001 καθιστά ικανή 

την επιχείρηση να αναγνωρίζει τη χρήση των πόρων και την αναποτελεσµατικότητα, όπου αυτή 

υπάρχει. Και παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων για 

εξοικονόµηση κόστους. Για παράδειγµα: 

Μεταξύ 1975 και 1990 η 3Μ εξοικονόµησε πάνω από 500 εκατ. δολάρια εφαρµόζοντας 

περιβαλλοντικά κίνητρα στον οργανισµό της. To Project Catalyst, ένα πρόγραµµα επιδείξεως 

του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας της Βρετανίας, διαπίστωσε εξοικονόµηση 9 

εκατοµµυρίων λιρών από 400 µέτρα ελαχιστοποιήσεως των αποβλήτων σε 14 µεγάλες 

επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή αυτοκινήτων, Rover, έξι από τους προµηθευτές 

του εφάρµοσαν συστήµατα διαχειρίσεως του περιβάλλοντος και εξοικονόµησαν κόστος µεταξύ 

10.000 και 100.000 βρετανικών λιρών. 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι, η βελτιωµένη διαχείριση του περιβάλλοντος δηµιουργεί 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες µειώσεις στο κόστος καθώς και ευκαιρίες, ενώ 

προετοιµάζει τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται σωστά στις µελλοντικές κοινωνικές πιέσεις. 

(David W.Burhenn, 1995)  

 

 

8.4.2 Αυξηµένη αποτελεσµατικότητα 
 

Στενά σχετιζόµενη µε την εξοικονόµηση κόστους είναι και η αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της επιχειρήσεως, που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή ενός Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π). Είτε αυτό είναι καλύτερη χρήση των πρώτων υλών είτε 

βελτιωµένη ποιότητα προϊόντος, ένα Σ∆Π παρέχει στον οργανισµό τη δυνατότητα θεωρήσεως 

των λειτουργιών του και µέσω της βελτιώσεως των διεργασιών αυτός ο οργανισµός επιτυγχάνει 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας του. Οµοίως, η ανάπτυξη ενός κοινωνικού προγράµµατος, 

καθιστά ικανή την επιχείρηση να αναγνωρίζει και να διορθώνει άλλα εσωτερικά διαχειριστικά 

προβλήµατα, όπου υπάρχουν τέτοια, ενώ ενισχύει την αποτελεσµατικότητα µέσω της 
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λειτουργικής ολοκληρώσεως µε άλλα συστήµατα διαχειρίσεως. (Σ. Καρβουνάκης, ∆. 

Γεωργακέλλος, 2003) 

 

 

8.4.3 Αυξηµένες ευκαιρίες αγοράς 
 

Ένας από τους βασικούς λόγους για την ανάπτυξη του ISO 14001 ήταν η µείωση των 

εµποδίων στο εµπόριο χωρίς δασµούς ενώ συγχρόνως αναλαµβάνονταν η δέσµευση για 

περιβαλλοντική απόδοση παγκοσµίως. Συνεπώς, η ανάπτυξη ενός διεθνούς αποδεκτού 

συστήµατος διαχειρίσεως του περιβάλλοντος είχε σαφή πλεονεκτήµατα διεθνούς µάρκετινγκ. 

Ένα Σ∆Π µε βάση το ISO 14001 δεν µπορεί από µόνο του να διατηρήσει τη θέση ενός 

οργανισµού στις διεθνείς αγορές αλλά µπορεί να λειτουργήσει ως εισιτήριο για νέες. Ένα Σ∆Π 

δείχνει στους πελάτες ότι η επιχείρηση, που το εφαρµόζει, έχει αναλάβει δέσµευση για 

περιβαλλοντική απόδοση την οποία αυτοί αναµένουν. Έχοντας ένα πιστοποιηµένο Σ∆Π η 

επιχείρηση µπορεί να αναλαµβάνει παραγγελίες και να υπογράφει συµβόλαια µε διεθνείς 

πελάτες και κυβερνήσεις που έχουν αναλάβει παρόµοια δέσµευση για περιβαλλοντική απόδοση. 

«Η αποτελεσµατική περιβαλλοντική διαχείριση είναι βασικό θέµα καλής επιχειρηµατικής 

πρακτικής που επιτρέπει στις εταιρείες να αποκτούν πλεονέκτηµα και ευκαιρίες στο µάρκετινγκ 

καθώς και να ελέγχουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών τους» (Coopers and 

Lybrand, London, 1995).  

 

 

8.4.4 Ικανότητα συµµορφώσεως µε τους περιβαλλοντικούς νόµους και 
διατάξεις 

 

Μία από τις θεµελιώδεις απαιτήσεις του ISO 14001 είναι η γνώση των περιβαλλοντικών 

νόµων και διατάξεων και η συµµόρφωση µ' αυτά. Συνεπώς, ένα λειτουργικό Σ∆Π είναι ένα 

οριστικό βήµα προς τη συνετή κατεύθυνση, για εξασφάλιση ότι η επιχείρηση βρίσκεται από τη 
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σωστή πλευρά του νόµου. Εκτός απ' αυτό, ένα Σ∆Π δείχνει στις αρχές και στους ελεγκτές ότι η 

επιχείρηση, τουλάχιστον, δεσµεύεται να συµµορφώνεται προς τους νόµους και τις διατάξεις και 

αυτό συχνά βελτιώνει τις σχέσεις της µ' αυτούς. (David W.Burhenn, 1995)  

 

8.4.5  Κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών 
 

Καθώς η ανάπτυξη ενός Σ∆Π απαιτεί ότι η επιχείρηση θα προσπαθήσει να επεκτείνει την 

υπευθυνότητα της για βελτιωµένη περιβαλλοντική απόδοση και στους προµηθευτές της, µε 

αποτέλεσµα οι πιστοποιήσεις να αυξάνονται παγκοσµίως, υπάρχουν οµοίως πολλές εταιρείες 

που αρχίζουν να αισθάνονται πιέσεις από άλλες εταιρείες για να δείξουν κάποιου τύπου εταιρική 

περιβαλλοντική διαχείριση. Τέτοια πίεση υπάρχει απλώς όταν η εταιρεία Α, συνήθως η 

µεγαλύτερη ενός συγκροτήµατος παρασύρει σε πιστοποίηση και τη Β, η οποία το κάνει αυτό 

λόγω του ότι λειτουργεί και ως προµηθευτής της Α. Η κάλυψη των περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων των πελατών είναι ένα άλλο σαφές πλεονέκτηµα της εφαρµογής τον Σ∆Π. 

 

 

8.4.6 Βελτιωµένες σχέσεις µε τους διαφόρους εµπλεκόµενους 
(stakeholders) 

 

Ένα Σ∆Π δηµιουργεί επίσης πολλά µη απτά πλεονεκτήµατα. Αυξανόµενης σηµασίας είναι 

το γεγονός ότι η εφαρµογή ενός Σ∆Π βελτιώνει τις σχέσεις της εταιρείας µε τους διαφόρους 

εµπλεκόµενους (γείτονες, µετόχους, πελάτες, υπαλλήλους, τραπεζίτες, ασφαλιστικές κ.λπ.) 

αµέσως και εµµέσως. Αµέσως, ένα Σ∆Π µειώνει τις επιπτώσεις της επιχειρήσεως επί του 

περιβάλλοντος, ικανοποιώντας έτσι τους γείτονες και τις οµάδες πιέσεως. Αυτό µειώνει τον 

κίνδυνο και την ευθύνη. Ικανοποιεί τους υπαλλήλους και τους ασφαλιστές και αυξάνει την 

κερδοφορία, η οποία βεβαίως ικανοποιεί τους µετόχους και τους δανειστές. (Brian Rothery, 

1993)  
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Ένα Σ∆Π βελτιώνει επίσης τις σχέσεις µε τους εµπλεκόµενους εµµέσως, µέσω της 

πιστοποιήσεως του. Σε αυτή την περίπτωση, οι κρατικές υπηρεσίες, οι ελεγκτές και οι πελάτες 

δεν χρειάζεται να απασχολούνται µε υπερβολικές επιθεωρήσεις και ελέγχους καθώς η 

επιχείρηση συµµορφώνεται προς τους νόµους και τις διατάξεις που αφορούν το περιβάλλον και 

καθώς η επιθυµία για περιβαλλοντική βελτίωση είναι προαπαιτούµενο για την πιστοποίηση. Με 

λίγα λόγια, η ανάπτυξη ενός Σ∆Π παρέχει στις επιχειρήσεις µια εξαιρετικά ορατή σφραγίδα 

παραδοχής που δείχνει στους εµπλεκόµενους ότι λαµβάνονται µέτρα για διαχείριση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

 

8.4.7 Αυξηµένη παρακίνηση, αφοσίωση και δέσµευση από τους 
υπαλλήλους και επικοινωνία µε αυτούς 

 

Ένα άλλο πλεονέκτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και διατήρηση ενός Σ∆Π είναι η 

αυξηµένη παρακίνηση των υπαλλήλων, η παραγωγικότητα τους και η αφοσίωση τους. Ενώ ένας 

υπάλληλος είναι βέβαια και ένας εµπλεκόµενος και έτσι απολαµβάνει όσα αναφέρθηκαν 

προηγουµένως γι' αυτούς, η διεργασία του Σ∆Π τους επηρεάζει και επιπροσθέτως. Η διεργασία 

αυτή στηρίζει µια επιχείρηση να εκτιµήσει αριθµό παραγόντων µεγάλης σπουδαιότητας για το 

ανθρώπινο δυναµικό της. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζόµενων, οι καταστάσεις κινδύνου, η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι όλα τα θέµατα που πρέπει να εξετάζονται όταν αναπτύσσεται 

και όταν συντηρείται ένα Σ∆Π. 

Η διεργασία αυτή, όπως αναφέρεται στα πρότυπα, πρέπει να εµπλέκει όλους τους 

εργαζόµενους. Ενθαρρύνει τη συµµετοχή, διευκολύνει τη βελτιωµένη επικοινωνία και αποτελεί 

µια συνεργατική προσπάθεια για ενιαίο σκοπό. Η διεργασία εξανθρωπίζει και εναρµονίζει. 

Γεφυρώνει τα χάσµατα και εισαγάγει όλους τους εργαζόµενους στην κοινή προσπάθεια. Είναι το 

όχηµα για αυτοβελτίωση, ικανοποίηση από την εργασία και παραγωγικότητα. 

Ενώ οι ευκαιρίες που παρέχονται από τη διεργασία του Σ∆Π δεν είναι απεριόριστες, εν 

τούτοις είναι ευρείες και ποικίλλουν, είναι άµεσες και έµµεσες, απτές και άυλες και, ενώ δεν 
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είναι ανάγκη να αναφερθούν όλες, είναι σπουδαίο να τονισθεί ότι αυτές είναι και πιθανές και 

πολλές. Με λίγα λόγια, «κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει κάποιου είδους σύστηµα διαχειρίσεως 

για να λειτουργεί και να επιβιώνει και το βήµα για ενσωµάτωση της διαχειρίσεως του 

περιβάλλοντος, ακόµα και αν είναι περιορισµένο, θα ενισχύει τα υπάρχοντα συστήµατα, θα 

µειώνει το κόστος και ολοένα και περισσότερο θα αποτελεί αναγκαιότητα για την επιβίωση των 

επιχειρήσεων» (Environment Times, 1995). 

 

 

8.5 Αξιολόγηση των µεθόδων ανάλυσης του κόστους και της ωφέλειας  

 

Παρά το γεγονός ότι µέχρι σήµερα έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική πρόοδος στην 

ανάπτυξη τόσο της θεωρίας αναλύσεως του κόστους και της ωφέλειας όσο και των τεχνικών 

µετρήσεως αυτών, χρειάζονται πολλά ακόµα να γίνουν σχετικά. Οι αναλύσεις αυτού του τύπου, 

αν και οδηγούν στην ακριβέστερη διατύπωση των επιλογών πολιτικής που είναι οικονοµικά 

αποτελεσµατικές, απαιτούν ταυτόχρονα πολύ µεγάλο όγκο πληροφοριών προκειµένου να είναι 

σε θέση να το κάνουν.  

Έτσι, είναι γενικά αποδεκτό το αξίωµα ότι η ωφέλεια και το κόστος των ενεργειών πρέπει 

να σταθµίζονται προτού αποφασιστεί η ακολουθητέα πολιτική, στην πράξη όµως, οι αµφιβολίες 

για την καταλληλότητα των αναλύσεων αυτών αυξάνονται όταν εκτιµάται µε συγκεκριµένους 

αριθµούς το προβλεπόµενο όφελος και κόστος και λαµβάνονται αποφάσεις µε βάση τους 

αριθµούς αυτούς. Αυτό συµβαίνει διότι, όπως αναφέρθηκε, οι αναλύσεις κόστους-ωφέλειας 

µπορεί ίσως να υπολογίσουν και να εκφράσουν µε οικονοµικούς όρους κάποιες από τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις µιας δραστηριότητας, αλλά όχι όλες. Αποτέλεσµα του γεγονότος 

αυτού είναι οι υπεύθυνοι για την λήψη µιας αποφάσεως, οι οποίοι οφείλουν να συνεκτιµούν και 

άλλες παραµέτρους ενδέχεται να µην µπορούν να χρησιµοποιούν τις αναλύσεις αυτές ως το 

µοναδικό κριτήριο λήψεως αποφάσεων. 

Σε ότι αφορά στην πρακτική εφαρµογή των αναλύσεων αυτού του τύπου, διαπιστώνεται ότι 

τα δύο κριτήρια που χρησιµοποιούνται συνήθως στην αξιολόγηση, δηλαδή ο λόγος ωφέλειας-
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κόστους και η παρούσα αξία καθαρού οφέλους δεν εγγυώνται ότι θα εντοπισθεί η 

αποτελεσµατικότερη κατανοµή. Συγκεκριµένα, µε βάση το πρώτο κριτήριο, µια δραστηριότητα 

πρέπει να αναλαµβάνεται όταν ο λόγος της παρούσας αξίας του οφέλους προς την παρούσα αξία 

του κόστους υπερβαίνει τη µονάδα. Με βάση το δεύτερο κριτήριο, µία δραστηριότητα πρέπει να 

αναλαµβάνεται όταν η παρούσα αξία του καθαρού οφέλους είναι µεγαλύτερη από το µηδέν. 

Ωστόσο, ενώ και τα δύο αυτά κριτήρια αποκλείουν την ανάληψη κάποιας δραστηριότητας που 

συνεπάγεται για την κοινωνία περισσότερο κόστος παρά όφελος, δεν εγγυώνται την επίτευξη 

οικονοµικής αποτελεσµατικότητας η οποία επιτυγχάνεται όταν τα οριακά έσοδα ισούνται µε το 

οριακό κόστος. (Dreze, J. & N.H. Stern, 1987)  

 

 

8.6 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Κρίση 

 

Σήµερα η Ελλάδα ειδικότερα αλλά και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αντιµετωπίζουν µία 

µορφή κρίσης. Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονοµικής στενότητας πολλοί ειδικού 

χαρακτήρισαν την κρίση ως οικονοµικά ασύµφορη. Οι πιο θετικές αντιδράσεις από την 

τελευταία οµάδα αναλυτών θεωρούν ότι η ΕΚΕ µπορεί πλέων να χρησιµοποιηθεί µόνο από 

ισχυρές επιχειρήσεις ως οι “∆ηµόσιες Σχέσεις” της Εποχής. Αντίθετα µικρές επιχειρήσεις δεν θα 

καταφέρουν να διατηρήσουν µία τέτοια προσπάθεια µε την µείωση των κεφαλαίων και της 

κερδοφορίας. 

Παρόλα αυτά, µία άλλη οµάδα θεωρεί ότι η ΕΚΕ η οποία εφαρµόζεται µε ορθότητα είναι 

δυνατό να στηρίξει την επιχείρηση σε µία δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Αρχικά µέσα από τη 

βιωσιµότητα, η οποία ως συνεχής ∆ιαδικασία θα επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στην επιχείρηση 

χωρίς την επιφόρτιση µε περισσότερα έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση θα καταφέρει να 

εξοικονοµήσει κόστους και να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της κερδίζοντας 

µεγαλύτερο µέρος από το µερίδιο της αγοράς. Έτσι τα κέρδη της δεν θα µειωθούν, τουλάχιστον 

στο επίπεδο που υπολογιζόταν χωρίς τη χρήση της.  
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Τέλος υπάρχουν πολλά προγράµµατα της Ε.Ε. και άλλων οργανισµών τα οποία στηρίζουν 

τα περιβαλλοντικά Προγράµµατα και την Πράσινη Ανάπτυξη. Η στήριξη έρχεται µε τη µορφή 

επιδοτήσεων, φοροαπαλλαγών και άλλων διακανονισµών, κάτι που βοηθά τις επιχειρήσεις να 

αναλάβουν αυτές τις πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να αυξήσουν 

την κερδοφορία τους. 

Μέσα στην χρονιά του 2009 µία εποχή οικονοµικής κρίσης παράδειγµα µπορεί να είναι  

η DHL όπου αντιµετώπισε και αυτή πολλούς κινδύνους και προβλήµατα, ιδίως σε ότι αφορούσε 

την πρακτική της κοινωνικής της Ευθύνης σε θέµατα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Η 

προηγούµενη αγορά αεροσκαφών, σε περίοδο πριν από την κρίση, βοήθησε την DHL να 

συνεχίσει την προσπάθειά της. Πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο 

προήλθε από πρόβλεψη αλλά από προηγούµενη στρατηγική και τυχαιότητα. 

Παρόλα αυτά πρέπει να αναφερθεί ότι η DHL έχει βραβευτεί από οργανισµούς για την 

προσπάθειά της και πρόσφατα προστέθηκε στο παγκόσµιο ευρετήριο Αειφορίας Dow Jones 

(DJSI). Το ευρετήριο αυτό είναι παγκοσµίως γνωστό ως η πιο σηµαντική αναφορά για αειφορία 

στον οικονοµικό τοµέα. Αξιολογεί την απόδοση και τις στρατηγικές των εταιριών σε ότι αφορά 

τον οικονοµικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό τοµέα. Παράλληλα έχει ενταχθεί στον 

Παν-Ευρωπαϊκό ∆είκτη αειφορίας Dow Jones, STOXX, από το 2006. 

Ο DJSI αξιολογεί τις επιχειρήσεις µε ένα σύστηµα όπου το άριστα είναι το 100. Η DHL 

έχει καταφέρει ένα σκορ των 99 βαθµών σε θέµατα περιβάλλοντος σε ότι αφορά την καταγραφή, 

την πολιτικής της και το management. Παράλληλα έχει καταφέρει υψηλές βαθµολογίες σε ότι 

αφορά την στρατηγική της για τις κλιµατικές αλλαγές, την οικονοµία καυσίµων και την 

λειτουργική, οικο- αποδοτικότητα.  (DHL Annual Report 2009) 

Όπως σηµειώνουν άνθρωποι της αγοράς, η οικονοµική κρίση έχει ως αποτέλεσµα τη 

µετακύλιση των δυσµενών οικονοµικών επιπτώσεων σε όλο τον κόσµο αλλά παράλληλα την 

αύξηση της ευαισθησίας της κοινωνίας σε θέµατα περιβάλλοντος και κοινωνικής συνοχής. 

Ακριβώς αυτή η σχέση δράσης- αντίδρασης οδηγεί στην µεγαλύτερη ανάδειξη της σηµασίας της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς η κοινωνία και οι καταναλωτές έχουν µνήµη για αυτούς 

που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό µέσα από αυτή τη σύντοµη επισκόπηση του θέµατος της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ότι πρόκειται µία βασική έννοια µε µεγάλη σηµασία για την 

λειτουργία και κερδοφορία µιας επιχείρησης. Σαν στρατηγική έχει αρχίσει εδώ και αρκετά 

χρόνια να αναπτύσσεται, αλλά µόνο την τελευταία δεκαετία κατάφερε να φτάσει σε επίπεδα 

αρκετά ικανοποιητικά, ώστε να προσφέρει και µε αποδείξεις στην χρηµατοοικονοµική επίδοση 

της επιχείρησης.   

Φυσικά ένα πάρα πολύ σηµαντικό γεγονός που βοήθησε στην ανάπτυξη της επιστήµης 

αυτής ήταν η αλλαγή του κοινωνικού Περιβάλλοντος. Η εισαγωγή δηλαδή νέας νοµοθεσίας πιο 

ελαστικής σε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια και πιο σκληρή σε θέµατα περιβάλλοντος. Την 

ίδια στροφή ακολουθεί και γενικότερα η κοινωνική πεποίθηση των καταναλωτών, καθώς ένα 

αυξανόµενος αριθµός των τελευταίων επιζητά από τις επιχειρήσεις να µην ενδιαφέρονται 

καθαρά µόνο για το κέρδος αλλά και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος ή κάποιο άλλο 

κοινωνικό θέµα. 

Φυσικά µέσα από µία ΕΚΕ στρατηγική επιτυγχάνεται ένα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

απέναντι σε ανταγωνιστές λόγω της φήµης που αποκτά η επιχείρηση. Η φήµη αυτή ισχύει όχι 

µόνο για τους πελάτες αλλά και για οποιοδήποτε άλλο stakeholder µε τον οποίο έχει άµεση 

επαφή η επιχείρηση. Πρέπει να αναφερθεί ότι για την επιτυχία ενός τέτοιου προγράµµατος 

υπάρχει ανάγκη από πολύ προσεκτική εξέταση και αξιολόγηση τόσο του ίδιου του σχεδίου όσο 

και των παραµέτρων που το αποτελούν.  

Παράλληλα η επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν και να µπορούν να ξεχωρίσουν τους τρεις 

διαφορετικούς πυλώνες της ΕΚΕ, και να εφαρµόζουν τον καθένα τους στον βαθµό που µπορεί. 

Πρέπει να αναφερθεί όµως ότι δεν πρέπει να επιλεγεί µόνο ένας και να απορριφτούν οι 

υπόλοιποι. Μία κοινωνική στρατηγική δεν µπορεί να είναι µερική, αλλά να εφαρµόζεται 

καθολικά σε όλα τα στάδια και της λειτουργίες της επιχείρησης.  
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∆εν πρέπει να λυσµονηθεί ότι η εφαρµογή της βιωσιµότητας και άρα της διαιώνισης υλικών 

µε σκοπό τη µείωση του κόστους, τόσο οικονοµικού όσο και κοινωνικού, πρέπει να είναι βασικό 

µέληµα της εταιρίας. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µία στρατηγική µπορεί να είναι αξιοποιήσιµη 

και άρα να συνεισφέρει στην κερδοφορία της επιχείρησης. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα εταιριών οι οποίες βελτίωσαν την θέση και την εικόνα τους 

µέσα από την Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνη. Οι περιπτώσεις αυτές επιτρέπουν την εναποθέτηση 

ελπίδων πάνω στην στρατηγική αυτή για την οικονοµική βελτίωση της επιχείρησης, όσο και την 

ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και την λειτουργία της κοινωνίας γενικότερα.  

Στο τελευταίο αυτό σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι η διοίκηση που θα ακολουθήσει την 

ΕΚΕ πρέπει να έχει συµβουλευθεί και εναρµονίσει την ΕΚΕ µε τους στόχους των µετόχων. 

Πέρα από την προσπάθεια βοήθειας προς το περιβάλλον της, η εταιρία πρέπει να εξασφαλίσει 

την άδεια από τους µετόχους της να συνεχίσει και άρα να πείσει ότι η εφαρµογή της θα επιφέρει 

θετικά αποτελέσµατα στην επιχείρηση. 

Ωστόσο υπάρχουν αρκετές φορές στην ιστορία των επιχειρήσεων  όπου η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη χρησιµοποιείται λανθασµένα και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την δυσφήµιση 

της εταιρίας στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της. Έτσι η ΕΚΕ πρέπει να 

χρησιµοποιείται µετά από σκέψη και στρατηγικό σχεδιασµό προτού εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση. Αυτό για την αντιµετώπιση τόσο της πιθανής δυσφήµισης όσο και την επίτευξη 

απόδοσης των κεφαλαίων της εταιρίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Π.1 Απόδοση της DHL  

 

Η ΕΚΕ όπως αναφέρθηκε είναι βασικό ζήτηµα της DHL. Έτσι κρίθηκε αναγκαίο να 

δοθούν κάποια στοιχεία της εταιρίας σε ότι αφορά τους δείκτες Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης που χρησιµοποιεί.  

Παρακάτω φαίνονται οι δείκτες σχετικά µε την απόδοση και τους στόχους που έχει θέσει 

η επιχείρηση για το µέλλον. 
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Πίνακας Π-1, Οι ∆είκτες Απόδοσης και Στόχων της DHL  

 

(DHL, CSR Report, 2010) 
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Πίνακας Π- 2 Στόχοι σε θέµατα Υπαλλήλων 

 

(DHL, CSR Report, 2010) 
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Πίνακας Π-3 Στόχοι σε Σχέση µε την Κοινωνία 

 

(DHL, CSR Report, 2010) 

 Παρακάτω γίνεται µία αναφορά των βραβείων τα οποία έχει κερδίσει η επιχείρηση µέσα 

στον τελευταίο χρόνο/  
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Πίνακας Π- 4 Βραβεία που έχουν απονεµηθεί στην DHL 

 

(DHL, CSR Report, 2010) 

 

Παρακάτω δίνονται οι µετρήσεις από τους Stakeholders της εταιρίας πάνω στην Εταιρική 

Κοινωνική της Ευθύνη και τις επιδόσεις της. 
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Πίνακας Π- 5 Μετρήσεις από τους Stakeholders της εταιρίας πάνω στην Εταιρική 

Κοινωνική της Ευθύνη και τις επιδόσεις της. 

 

(DHL, CSR Report, 2010) 

 

Π.2 Global Reporting Initiative Index 

 

Οι χρήση των δεικτών GRI από την εταιρία προσδιορίζει έναν αριθµό επιπέδων 

βαθµολόγησης των εταιρικών εκθέσεων σε θέµατα ΕΚΕ και αειφορίας. Πρέπει να αναφερθεί ότι 
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η έκθεση του 2010 θεωρήθηκε Β+. Παρακάτω δίνονται οι βασικότεροι δείκτες GRI που 

χρησιµοποιεί η DHL. 

 
 
Πίνακας Π- 6 Οι Βασικότεροι δείκτες GRI που χρησιµοποιεί η DHL 
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(Συνέχεια Πίνακα Π-6) 
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(Συνέχεια Πίνακα Π-6) 
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(Συνέχεια Πίνακα Π-6) 
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(Συνέχεια Πίνακα Π-6) 
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(Συνέχεια Πίνακα Π-6) 
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(Συνέχεια Πίνακα Π-6) 
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(Συνέχεια Πίνακα Π-6) 

 

(DHL, CSR Report, 2010) 
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Τέλος αναφέρεται µία υποκατηγορία των δεικτών αυτών. Οι GRI3 φροντίζουν για την 

µέτρηση σε θέµατα µεταφοράς και Logistics. Γίνεται κατανοητό ότι είναι έχουν πολύ σηµαντικό 

ρόλο στην DHL, µία µεταφορική εταιρία. 

 

Πίνακας Π-7 Οι ∆είκτες GRI για ζητήµατα Μεταφοράς και Logistics 

 

(DHL, CSR Report, 2010) 

 


