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Περίληψη
Στόχος της εργασίας είναι να µελετήσουµε την περίπτωση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης1 της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για να εντοπίσουµε σε ποια σηµεία
έρχεται σε συµφωνία µε την βιβλιογραφία και σε ποια αποκλίνει. Με αυτό τον τρόπο
δίνουµε τις κατάλληλες προτάσεις για βελτίωση των ενεργειών της εταιρίας.
Η Μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η εξής: Καταρχήν παρουσιάζεται και
αναλύεται µε µεγάλη σαφήνεια ο όρος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και όλων των
εµπλεκόµενων όρων που περιβάλλουν την οντότητα της ΕΚΕ. Με αυτό τον τρόπο
όποιος αναγνώστης επιδιώξει να αναγνώσει το παρόν σύγγραµµα να είναι εις θέση να
κατανοήσει έννοιες που τυχόν για αυτόν να είναι άγνωστες, αλλά και για όσους είναι
οικείοι µε αυτές να ξεκαθαρίσουν πιθανές απορίες και διφορούµενες απόψεις επί αυτών
των ζητηµάτων. Ως αποτέλεσµα όλων αυτών έχουµε την κατανόηση όλου του πλαισίου
µέσα στο οποίο κινείται και λαµβάνει χώρα στην σύγχρονη εποχή η έννοια του όρου
ΕΚΕ.
Στη συνέχεια αναφερόµαστε στο πως αντιλαµβάνονται την έννοια του όρου
ΕΚΕ τόσο εντός όσο εκτός της Ευρώπης αλλά και τις πρακτικές που χρησιµοποιούνται
κατά τόπους. Ακολούθως, καταλήγουµε στην ΕΚΕ των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
αλλά και τι συµβαίνει στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Έπειτα και σε µορφή case study
αναπτύσσεται η ΕΚΕ όπως αυτή εφαρµόζεται στην πράξη µέσα από τα δύο πιο δυνατά
brand (Amstel & Heineken) της εταιρίας.
Μέσα από τα case study προκύπτουν όλα τα θέµατα προς συζήτηση µε βάση την
διεθνή βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί πρωτύτερα και την σύνδεση µε το Marketing.
Παραθέτουµε τι ακριβώς εφαρµόστηκε από την εταιρία στον τοµέα της ΕΚΕ και τι θα
µπορούσε να είχε ακολουθηθεί σύµφωνα µε τα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Τελικά συµπεραίνουµε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί ένα σηµαντικό και
υπεύθυνο πρόγραµµα εφαρµογής ΕΚΕ όσον αφορά την ενίσχυση των δύο brand.
Σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν για την εταιρία όσον αφορά την εξωτερική
της διάσταση αλλά και τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη. Παρόλα αυτά η συνέχιση
του προγράµµατος για τα δύο brands που φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε προς το παρόν,
χρίζει συνέχειας, διότι αποτελεί τον βασικό κορµό άσκησης ΕΚΕ.

1

ΕΚΕ: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έννοια της ΕΚΕ άρχισε να οριοθετείται και να δηµιουργείται µέσα στην
ανθρώπινη κοινωνία αιώνες πριν, µέχρι να φτάσουµε στην σηµερινή εποχή όπου ήταν
επιτακτική η ανάγκη της µελέτης και της εννοιολογικής της προσέγγισης.
Η ΕΚΕ µία έννοια τόσο παλιά όσο και η ιστορία των επιχειρήσεων. Οι ρίζες της
χάνονται βαθιά µέσα στους αιώνες. Την συναντάµε πρώτη φορά στην αρχαία
Μεσοποταµία το 1700 π. Χ. όπου ο νόµος του Χαµουραµπί καταδίκαζε σε θάνατο
οικοδόµους, αγρότες και άλλους επαγγελµατίες τον οποίο οι εργάτες υπέκυπταν από
εργατικό ατύχηµα.
Έπειτα στην αρχαία Αθήνα όπου οι εύποροι εισοδηµατίες προσέφεραν στην
κοινωνία µέσω των χορηγιών και των θεωρικών διασφαλίζοντας έτσι την συντήρηση
και καλλιέργεια των ασθενέστερων τάξεων την πρόσβαση τους στον πολιτισµό και
στον αθλητισµό και την κοινωνική ισορροπία.
Στην αρχαία Ρώµη, από την άλλη πλευρά, οι χορηγίες των επιχειρήσεων
ενίσχυαν τις ρωµαϊκές εκστρατείες εξυπηρετώντας µία άλλη ανάγκη της κοινωνίας.
Η εµφάνιση του χριστιανισµού καλλιέργησε την λογική της φιλανθρωπίας
Χαρακτηριστικές είναι οι παραβολές του Χριστού προάγουν την έννοια του κοινού
συµφέροντος και της προσφορά στον συνάνθρωπο.
Μία νέα εποχή για τις ευθύνες των επιχειρήσεων εγκαινιάζεται µε τις
ανακαλύψεις και την αποικιοκρατία που ακολούθησαν τον 16 αιώνα. Η απαίτηση της
κοινωνίας προσανατολίστηκε στην ύπαρξη διαφάνειας και αντιµονοπωλιακών
πολιτικών.
Εν µέσω της άνθησης του εµπορίου και του καπιταλισµού το 18ο αιώνα ο Adam
Smith διατύπωσε το κλασσικό οικονοµικό µοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης πάνω
στην λογική της ειλικρίνειας και της δικαιοσύνης προκειµένου να επιτευχθούν τα
ιδανικά της ελεύθερης αγοράς.
Η βιοµηχανική επανάσταση που ακολούθησε επέφερε τεράστιες αλλαγές στις
επιχειρήσεις µέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης, της µαζικότητας της παραγωγής. Αλλά
οδήγησε στην εξαθλίωση των εργαζοµένων και της κοινωνίας.
Στην ανατροπή αυτής της κατάστασης συνέβαλε ο διαφωτισµός και η Γαλλική
Επανάσταση που επανέφεραν στο προσκήνιο τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις
αντίστοιχες αξιώσεις της κοινωνίας προς τις επιχειρήσεις.
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Ο 19ος αιώνας σηµατοδοτήθηκε από το µαρξιστικό κίνηµα και τις αξιώσεις του
για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζόµενων και τον νόµο του Sherman που
υποσχόταν να χαλιναγωγήσει τις εταιρίες και να προστατεύσει τους υπαλλήλους τους
καταναλωτές και την κοινωνία γενικά από τα µονοπώλια και τα δεινά του καπιταλισµού
Η αυγή του 20ου αιώνα προµήνυε τον δυναµικό προσδιορισµό του περιεχοµένου
των επιχειρήσεων µε πρόσθετες ευθύνες. Τα κοινωνικά κινήµατα και αιτήµατα που
κορυφώθηκαν στην δεκαετία του 1960 και 1970 απαίτησαν από τις επιχειρήσεις να
συµµετέχουν δυναµικά στην πρόληψη και επίλυση κοινωνικών προβληµάτων πάνω
στην λογική ότι η µεγάλη δύναµη συνεπάγεται µεγάλη ευθύνη. Για πρώτη φορά γίνεται
κοινωνική απαίτηση η περιβαλλοντική συνείδηση των επιχειρήσεων. Σήµερα η ΕΚΕ
εστιάζει στο ανθρώπινο δυναµικό, στην αγορά, στην κοινωνία στο περιβάλλον. Άξονες
που η µακραίωνη ιστορία της και η δυναµική της κοινωνίας ανέδειξαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

2.1. Έννοια της ΕΚΕ

Η δυσκολία διαµόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισµού της ΕΚΕ από τις
επιχειρήσεις αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο αυτή έχει αναπτυχθεί. Κατά την
γνώµη ορισµένων, προήλθε από την εταιρική φιλανθρωπία µε έµφαση στην κοινωνική
βελτίωση. Κατά τη γνώµη άλλων, η ΕΚΕ αποτελεί µία πολύ ευρύτερη έννοια και
σχετίζεται άµεσα µε την αειφόρο ανάπτυξη που εδραιώθηκε το 1992 στην σύσκεψη του
Rio de Janeiro από τα ανώτερα στελέχη των Ηνωµένων Εθνών. Ας γίνουµε όµως πιο
σαφείς:
Oι Panayiotou at al. (2009) κατηγοριοποίησαν τους ορισµούς της ΕΚΕ σε τρεις
κατηγορίες µε βάση ισάριθµες σχετιζόµενες οπτικές:
Σκεπτικιστική οπτική: Η σκεπτικιστική οπτική υιοθετεί µία επιφυλακτική στάση
και αντιµετωπίζει κριτικά την ΕΚΕ. Με βάση αυτήν την οπτική, ο πιο
σηµαντικός στόχος της ΕΚΕ είναι να παρέχει όσο το δυνατό περισσότερο
πλούτο στους µετόχους της επιχείρησης, και µέσω της επίτευξης αυτού του
στόχου, θεωρεί ότι εξυπηρετεί ένα κοµµάτι της κοινωνίας
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Ουτοπική οπτική: Η ουτοπική οπτική 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.
Ρεαλιστική οπτική: Η ρεαλιστική οπτική συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη αποδοχή
στον επιστηµονικό αλλά και επιχειρηµατικό χώρο. Με βάση αυτήν την οπτική,
η ΕΚΕ είναι η διαχείριση του αντίκτυπου της λειτουργίας µίας επιχείρησης τόσο
στους άµεσους όσο και στους έµµεσους εµπλεκόµενους µε αυτήν, άρα στην
κοινωνία στην οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται. Εποµένως, 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 κοινοποίηση τους.

2.2. Ορισµοί Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης
Σε παγκόσµιο επίπεδο πλειάδα φορέων και οργανισµών προσπαθούν να
οριοθετήσουν την έννοια της ΕΚΕ µέσα σε λίγες γραµµές. Παρακάτω θα
παρουσιάσουµε τους πιο σηµαντικούς :
Ξεκινώντας λοιπόν από το World Business Council for Sustainable
Development2 (WBCSD), ο οποίος αποτελεί ένα συνασπισµό από 175 επιχειρήσεις, τις
οποίες ενώνει η κοινή δέσµευση προς τη βιώσιµη ανάπτυξη µέσω τριών πυλώνων: της
οικονοµικής µεγέθυνσης, της οικολογικής ισορροπίας και της κοινωνικής προόδου. Ως
ΕΚΕ ορίζεται λοιπόν η συνεχής δέσµευση από την πλευρά της επιχείρησης να
συµπεριφέρεται ηθικά και να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και στην
παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων και των οικογενειών τους,
της τοπικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου σε γενικό επίπεδο.

2

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Συµβούλιο
για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, ένας παγκόσµιος οργανισµός αποτελούµενος από περίπου 200 επιχειρήσεις,
τις οποίες ενώνει η κοινή δέσµευση προς τη βιώσιµη ανάπτυξη, µέσω τριών πυλώνων: της οικονοµικής
µεγέθυνσης, της οικολογικής ισορροπίας και της κοινωνικής προόδου
Novethic: γαλλικό ερευνητικό κέντρο για την ΕΚΕ
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Σύµφωνα µε το Novethic3 και τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (Social
Responsible Investment – SRI), «η ιδέα της ΕΚΕ έχει σχέση µε τον τρόπο που µια
εταιρία εφαρµόζει την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε τρεις
πυλώνες : τον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Η ΕΚΕ υποδηλώνει
ότι µια εταιρία ασχολείται σοβαρά όχι µόνο µε την αποδοτικότητα και ανάπτυξη της,
αλλά και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της. Πρέπει επίσης να δίνει
ιδιαίτερη προσοχή στους εκφραζόµενους προβληµατισµούς των ενδιαφερόµενων µερών
της : εργαζοµένων, µετόχων, πελατών, προµηθευτών και της κοινωνίας γενικότερα».
Επίσης το International Business Leaders Forum (IBLF) ορίζει την ΕΚΕ ως
«ανοιχτές και διαφανείς πρακτικές που είναι βασισµένες σε ηθικές αξίες και αποπνέουν
σεβασµό προς τους εργαζοµένους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Έχει ως σκοπό να
εκπληρώσει την αξία της βιωσιµότητας έναντι της ευρύτερης κοινωνίας., καθώς επίσης
και στους µετόχους της. Αναγνωρίζει ότι η ΕΚΕ είναι µία ευρεία και περίπλοκη έννοια
η οποία περιλαµβάνει ζητήµατα όπως α) τα ανθρώπινα δικαιώµατα, εργασία και
ασφάλεια, β) οικονοµική και επιχειρησιακή ανάπτυξη, γ) επιχειρησιακές αξίες και
εταιρική διακυβέρνηση, δ) υγεία, ε) κατάρτιση και εκπαίδευση, στ) ανθρωπιστική
βοήθεια και ζ) περιβάλλον. Η κάλυψη των παραπάνω θεµάτων που αντιµετωπίζουν οι
επιχειρήσεις χρειάζεται να αντιµετωπιστούν µε ένα ειδικό επιχειρησιακό εργαλείο
προκειµένου να εξασφαλίσουν οφέλη δρώντας ως κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση.
Από τους πιο προβεβληµένους φορείς είναι και το Business For Social
Responsibility, κατά το οποίο, ΕΚΕ φέρεται να θεωρείται η πραγµατοποίηση εµπορικής
επιτυχίας µε τρόπους που τιµούν τις ηθικές αξίες και σέβονται τα άτοµα, τις κοινότητες
και το φυσικό περιβάλλον. Μέσω της ΕΚΕ η κοινωνία απευθύνει τις εµπορικές,
νοµικές, ηθικές και άλλου είδους προσδοκίες της προς τις επιχειρήσεις, ενώ
λαµβάνονται αποφάσεις που µε δίκαιο τρόπο εξισορροπούν τα συµφέροντα των
ενδιαφερόµενων µερών. Η ΕΚΕ καλύπτει το γιατί, το πότε και το πώς η επιχείρηση
διαχειρίζεται τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς στόχους, επιδόσεις
και αποτελέσµατα, καθώς και τη µεταξύ τους σχέση.
Επιπρόσθετα, το CSR Wire4 αναφέρει ότι η ΕΚΕ ευθυγραµµίζει τις κοινωνικές
αξίες µε τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Στην λεγόµενη «τριπλή βασική αρχή»
εστιάζει η ΕΚΕ πάνω στην κοινωνική, περιβαλλοντική και χρηµατοοικονοµική
απόδοση. Σκοπός της είναι η παράλληλη πραγµατοποίηση επιχειρηµατικής επιτυχίας
έχοντας πάντα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.
3

Novethic: γαλλικό ερευνητικό κέντρο για την ΕΚΕ
CSR Wire: είναι η κύρια πηγή ενηµέρωσης για θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιµότητας,
αναφορές, εκδηλώσεις και διάφορες πληροφορίες
4
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Την προσπάθεια του να βοηθήσει στο έργο των επιχειρήσεων, ώστε να
επιτύχουν κερδοφορία, βιωσιµότητα και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, ο
οργανισµός CSR Europe επισηµαίνει ότι η ΕΚΕ αφορά στον τρόπο, µε τον οποίο η
επιχείρηση βελτιώνει την κοινωνική και περιβαλλοντική της επίπτωση, ώστε να
προσθέσει αξία τόσο για τους µετόχους όσο και για τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Μία σηµαντική εξέλιξη σχετικά µε τον όρο ΕΚΕ έγινε µέσω της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Με την έκδοση της Πράσινου Βίβλου, τον Ιούλιο του 2001, έθεσε τα
θεµέλια για την έναρξη ενός διαλόγου µε σκοπό να την καθιερώσει σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Στην προσπάθεια της αυτή να ανοίξει µια δηµόσια συζήτηση και να
προωθήσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ΕΚΕ ,την περιγράφει ως µια έννοια
σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις ενσωµατώνουν σε εθελοντική βάση, στις
δραστηριότητες τους και στις επαφές τους µε τα ενδιαφερόµενα µέρη κοινωνικές αξίες
και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η ΕΚΕ συνδέθηκε µε τον στρατηγικό στόχο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τέθηκε στην Λισσαβόνα για την δεκαετία 2000-2010 «να
γίνει πιο ανταγωνιστική και δυναµική, βασιζόµενη στην γνώση, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική µεγέθυνση µε περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».
Χαρακτηριστικά της έννοιας της ΕΚΕ που είναι δεκτά σε ευρωπαϊκό
τουλάχιστον επίπεδο από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρώπης:
«1. Η σχετική συµπεριφορά των επιχειρήσεων για να εµπίπτει στην έννοια της
ΕΚΕ πρέπει να είναι πέραν των νοµικών υποχρεώσεων τους και να έχει χαρακτηριστικά
εθελούσιας συµπεριφοράς. Συµπερασµατικά λοιπόν, θα µπορούσε κανείς να πει ότι η
ΕΚΕ εκφράζεται µε προγράµµατα, πρωτοβουλίες και καθηµερινές πρακτικές, αλλά δεν
επιβάλλεται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις.
∆ιαµορφώνει την φιλοσοφία της επιχείρησης µε αρχές και αξίες, επηρεάζοντας
τη στρατηγική της. Για το λόγο αυτό δε µπορεί να επιβληθεί από νοµοθετικές
ρυθµίσεις, αντίθετα στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η επιχείρηση οφείλει να αποτελεί
ενεργό και συνειδητό µέλος της κοινωνίας, ενώ η συνεπής και υπεύθυνη
επιχειρηµατική δράση αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την µακροπρόθεσµη οικονοµική
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.
2. Η ΕΚΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιµη ανάπτυξη µε όλες τις
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους που αυτή έχει. Στις
παραµέτρους αυτές περιλαµβάνονται, πέραν των κάθε µορφής οικονοµικών
παραµέτρων, τα εργασιακά και γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η αρµονική
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συνύπαρξη µε την τοπική κοινωνία, οι σχέσεις µε τους προµηθευτές, τους πελάτες και
τους µετόχους και η περιβαλλοντική προστασία.
3. Η ΕΚΕ

δεν αποτελεί απλώς ένα πρόσθετο στοιχείο, στην πολιτική της

επιχείρησης, διακριτό από τις άλλες επιµέρους πολιτικές της. Αντίθετα, διαπερνά
συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων και δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως
ένα «κόστος» που αναλαµβάνεται µε αντάλλαγµα την προώθηση, απλώς και µόνο, των
δηµοσίων σχέσεων της κάθε επιχείρησης.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ΕΚΕ ορίζεται ως : «µία έννοια
σύµφωνα µε την οποία οι εταιρίες αποφασίζουν οικειοθελώς να συµβάλλουν για µια
καλύτερη κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον. Μία έννοια σύµφωνα µε την οποία
οι

εταιρίες

ενσωµατώνουν

κοινωνικές

και

περιβαλλοντικές

ανησυχίες

στις

επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και στην αλληλεπίδραση τους µε άλλα
ενδιαφερόµενα µέρη σε εθελοντική βάση».
Από την µεριά της η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή5 (ΟΚΕ) της Ελλάδας,
στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορίζεται λοιπόν η ΕΚΕ από την ΟΚΕ ως ένα
πολύπλοκο σύνολο θεµάτων, το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ποικίλο τρόπο και
σε βάθος. Οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τα εκάστοτε νοµικά συστήµατα έχουν
άµεση επίδραση στην εφαρµογή της. Επίσης είναι αποδεκτό ότι υπάρχουν διαφορές
µεταξύ γεωγραφικών επιπέδων δράσης (τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσµιο) µεταξύ
αναπτυσσόµενων και αναπτυγµένων χωρών, µεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων,
µικροµεσαίων και µικρών επιχειρήσεων, καθώς και µεταξύ κλάδων. Επίσης, πέρα από
την κλασσική ιεραρχηµένη διάρθρωση µέσα στην επιχείρηση, υπάρχουν και νέες
µορφές διάρθρωσης και οργάνωσης της εργασίας, όπως η µερική απασχόληση, η
τηλεργασία ή επιχειρήσεις µέσω διαδικτύου. Σύµφωνα µε την ΟΚΕ κοινωνικά
υπεύθυνη δράση σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν ευσυνείδητα τους
κοινωνικούς κανόνες και καταβάλλουν προσπάθειες οικοδόµησης ενός πνεύµατος
συνεργασίας. Η οικιοθελής απόφαση µιας επιχείρησης για λήψη µέτρων σχετικά µε την
ΕΚΕ περιλαµβάνει την ετοιµότητα για ανάληψη υποχρέωσης και δέσµευσης.

5

Ο.Κ.Ε.: Η ελληνική Ο.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 1994, µε πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
στηρίζεται στον τριµερή διαχωρισµό των εκπροσωπούµενων συµφερόντων, µία των εργοδοτώνεπιχειρηµατιών, µία των εργαζοµένων-στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα, και µία των λοιπών
κατηγοριών στην οποί εκπροσωπούνται από αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι καταναλωτές, οι
οργανισµοί προστασίας του περιβάλλοντος, ατόµων µε αναπηρία και ισότητας των δύο φύλων και η
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιδίωξη της είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και µέσω αυτού η
διαµόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων για θέµατα που απασχολούν την κοινωνία ευρύτερα ή ειδικότερα
τµήµατα αυτής
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Σε ελληνικό επίπεδο, µε τον όρο «Εταιρική κοινωνική ευθύνη» , ο ΣΕΒ θεωρεί
τη συστηµατική, οργανική και εθελοντική «ενσωµάτωση» από τις εταιρίες στην
επιχειρηµατική τους λειτουργία δραστηριοτήτων µε κοινωνική, περιβαλλοντική και
πολιτιστική διάσταση, µε ουσιαστική συνεισφορά προς το κοινωνικό σύνολο σε
αλληλεπίδραση µε όλους τους συµµέτοχους (stakeholders). Επίσης στην χώρα µας ο
όρος ΕΚΕ έχει συνδεθεί πολύ στενά µε την τριπλή προσέγγιση της έννοιας της
Βιώσιµης Ανάπτυξης. Σύµφωνα λοιπόν µε την έννοια αυτή για να είναι βιώσιµη και
ανταγωνιστική µία επιχείρηση θα πρέπει να :
1. είναι οικονοµικά αποδοτική και αποτελεσµατική
2. ελαχιστοποιεί τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
3. δρα λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη την κοινωνία µέσα στην οποία ενεργοποιείται,
καθώς και τις προσδοκίες αυτής της κοινωνίας για το µέλλον
Και πολλοί επιστήµονες όπως ο Michael Hopkins θεωρεί πως η ΕΚΕ ασχολείται
µε την µεταχείριση των ενδιαφερόµενων µερών µιας εταιρίας ή ιδρύµατος , ηθικά ή µε
έναν υπεύθυνο τρόπο. «Ηθικά ή υπεύθυνα» σηµαίνει µεταχείριση των βασικών
ενδιαφερόµενων κατά τρόπο που θεωρείται αποδεκτή σύµφωνα µε τους διεθνείς
κανόνες. Η Κοινωνική έννοια περιλαµβάνει την οικονοµική και την περιβαλλοντική
ευθύνη. Οι ενδιαφερόµενοι υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο και στο
εξωτερικό. Ο ευρύτερος στόχος της κοινωνικής ευθύνης είναι η δηµιουργία όλο και
ψηλότερου βιοτικού επιπέδου, διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία της εταιρίας ή
την ακεραιότητα του ιδρύµατος, για όλο τον κόσµο µέσα και έξω από των εν λόγω
φορέων. Η ΕΚΕ είναι µια διαδικασία για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξη στις
κοινωνίες.

2.3. Ασυµφωνία για τον όρο «Κοινωνικός»
Υπάρχουν δύο αντικρουόµενες θεωρίες που χρονικά θα λέγαµε ότι είναι πολύ
πρόσφατες, παρόλο που υποστηρίζουν αντίθετες απόψεις. Ξεκινώντας από την θεωρία
(Ward & Smith, 2006) του “Dropping the S” (από το Corporate Social Responsibility) ή
στα ελληνικά η θεωρία της «Αποκοπής του Κ» και αναφερόµαστε βέβαια στην λέξη
«Κοινωνική» που περιλαµβάνεται στον όρο της ΕΚΕ, σύµφωνα µε την οποία πρέπει να
αφαιρεθεί η λέξη «Κοινωνική». Η επιχειρηµατολογία της θεωρίας αυτής είναι ότι «όσο
υπάρχει το Κ, η ΕΚΕ θα θεωρείται ως συµπληρωµατικό στοιχείο της επιχείρησης και
όχι συνώνυµο και συνυπάρχον µε αυτήν». Συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι «η
12
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“κοινωνική’’ µεταβλητή, υπονοεί ότι η ΕΚΕ δεν άµεσα τοµείς όπως το περιβάλλον,
αλλά άµεσα εστιάζει στον τοµέα που αφορά την κοινωνία, ενώ µόνο έµµεσα ασχολείται
µε τα υπόλοιπα ζητήµατα». Σε ένα άλλο σηµείο αναφέρει ακολούθως ότι « όρος
“εταιρική υπευθυνότητα” συµπεριλαµβάνει τις περιβαλλοντικές, οικονοµικές ή όποιες
άλλες πλευρές της υπεύθυνης συµπεριφοράς, δεν ξεφεύγει από τον όρο “ΕΚΕ” και είναι
απλούστερος και πιο κατανοητός» (Ward & Smith, 2006, σελ.3).
Στο βιβλίο συναντάµε την υπεράσπιση της θεωρίας του “Dropping the S”, µε
την λογική ότι η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την
κοινωνία µέσα στην οποία δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, µε αποτέλεσµα ο όρος
«Κοινωνική» να αποτελεί βασικό συστατικό όλων των ενεργειών που στοχεύουν στην
ΕΚΕ.
Στον αντίποδα µε τα προηγούµενα, συναντάµε την θεωρία του “Putting the S
back in CSR”, όπου µας αναλύει µέσα από ένα µοντέλο την αναγκαιότητα της έννοιας
της κοινωνίας στην ΕΚΕ (Aguilera et al., 2007). Σύµφωνα λοιπόν µε τα ευρήµατα
αυτής της θεωρίας υποστηρίζεται ότι οι εταιρίες σε όλο τον κόσµο µπορούν να
προκαλέσουν θετικές κοινωνικές αλλαγές µε την συµµετοχή τους στην ΕΚΕ. Οι
πρωτοβουλίες αυτές περιλαµβάνουν δράσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης, όπως η
αλλαγή µεθόδων παραγωγής για τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή αλλαγή
σχέσεων εργασίας, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης και σε όλη την επιχειρηµατική
αλυσίδα καθώς και ενέργειες εκτός της επιχείρησης όπως επενδύσεις σε έργα υποδοµής
σε επίπεδο κοινοτήτων ή την ανάπτυξη φιλανθρωπικών κοινοτικών πρωτοβουλιών.
Ο ορισµός της ΕΚΕ που χρησιµοποιείται στην θεωρία, αναφέρει ότι οι
εκτιµήσεις της επιχείρησης και η ανταπόκριση της στα θέµατα ΕΚΕ είναι πέρα από
στενές, οικονοµικές, τεχνικές, και νοµικές απαιτήσεις της εταιρίας για την επίτευξη
κοινωνικών οφελών µαζί µε τα παραδοσιακά οικονοµικά κέρδη τα οποία η εταιρία
επιδιώκει. (Aguilera et al., 2007 p.836-837).
Μία νέα σηµαντική γραµµή της έρευνας δεν είναι πλέον εάν η ΕΚΕ συνεισφέρει
αλλά κατά πόσο επιταχύνει τους οργανισµούς να συµµετάσχουν σε ολοένα αυξανόµενα
ακµαίες πρωτοβουλίες ΕΚΕ και κατά συνέπεια να µεταδίδουν κοινωνική αλλαγή.
Μεγάλη βαρύτητα λοιπόν έχει δοθεί στην προγενέστερη µορφή της ΕΚΕ που
είναι η διαδικασία των κοινωνικών αλλαγών και έχει δοθεί ιδιαίτερη βάση στο πώς
πολλαπλά κίνητρα από ποικίλα ενδιαφερόµενα µέρη συνδυάζονται για να σπρώξουν τις
εταιρίες να αναλάβουν πρωτοβουλίες ΕΚΕ.
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2.4. Παρεµφερείς έννοιες

Επιχειρηµατική ηθική: Σύµφωνα µε ένα άρθρο του Λέκτορα Στέργιο Αθιανό
(2011) «η Ηθική, κατά τον φιλοσοφικό εννοιολογικό ορισµό της, είναι η µελέτη των
ηθών (αξιών, αντιλήψεων, συµπεριφορών) µιας κοινωνίας και κατ΄ επέκταση το
σύστηµα των κανόνων σκέψης και συµπεριφοράς που ρυθµίζει τις πράξεις και τις
στάσεις όλης της κοινωνίας σε ορισµένο τόπο και χρόνο».
Εµάς όµως µας ενδιαφέρει η έννοια της «Επιχειρηµατικής Ηθικής», όπου
σύµφωνα πάντα µε το ίδιο άρθρο «εννοούµε την ενασχόληση και την αντιµετώπιση της
επιχείρησης απέναντι στο εταιρικό της περιβάλλον και στην κοινωνία ώστε να
προάγεται, παράλληλα µε το επιχειρηµατικό κέρδος, το κοινωνικό συµφέρον, η
πρόοδος και η δηµιουργικότητα»
Για να πετύχουµε την επιχειρηµατική ηθική στην επιχείρηση µας θα πρέπει να
αναπτυχθούν σχέσεις εµπιστοσύνης και ηθικών αρχών µεταξύ του ανθρώπινου
δυναµικού µιας επιχείρησης (εσωτερική εταιρική επικοινωνία) και των σχέσεων του µε
το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (εξωτερική εταιρική επικοινωνία), µε σκοπό
την προαγωγή του κοινωνικού συµφέροντος και την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.
Με απλά λόγια, η επιχειρηµατική ηθική αφορά την εφαρµογή των γενικών ηθικών
αρχών και ιδεών στην επιχειρηµατική δράση και στην επιχειρησιακή συµπεριφορά,
θέτοντας ως βασική παράµετρο όλο το ανθρώπινο δυναµικό σε κάθε δράση και σε κάθε
του απόφαση µέσα στην επιχείρηση να διακατέχεται από το αίσθηµα της προσωπικής
ευθύνης. (Μαρία Βαξεβανίδου 2011)
Μία άλλη έννοια µε την οποία σχετίζεται άµεσα και η ΕΚΕ είναι η
οργανωσιακή κουλτούρα. Μέσα σε αυτήν συµπεριλαµβάνονται οι πεποιθήσεις, οι
παραδόσεις και οι κανόνες συµπεριφοράς, το στυλ εργασίας, το dress code, τα
τελετουργικά, οι εργασιακές σχέσεις, η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, η άσκηση
εξουσίας, η µορφή εξουσιοδότησης και η ανάληψη ευθύνης. Χαρακτηρίζεται σε ισχυρή
ή ασθενής ανάλογα µε την ένταση µε την οποία εφαρµόζεται και τον βαθµό
συµµετοχής. Επίσης είναι αρκετά συχνό το φαινόµενο να παρατηρεί κανείς την
οργανωσιακή κουλτούρα να εφαρµόζεται και να µεταδίδεται από εργαζόµενο σε
εργαζόµενο χωρίς κάποια συγκεκριµένη νόρµα (αόρατη) ή κάτω από µία ακολουθία
κανονισµών συµπεριφοράς (ορατή).
Η έννοια του εταιρικού πολίτη θεωρείται το κοινωνικό σύνολο σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο, που σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της ΕΚΕ, ταυτίζεται µε
τα ενδιαφερόµενα µέρη. Συνεπάγεται για την επιχείρηση την ανάληψη συγκεκριµένων
14
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δράσεων που εξασφαλίζουν τα δικαιώµατα διαφόρων οµάδων πολιτών, επηρεάζουν τις
δραστηριότητες της επιχειρήσεις αλλά και επηρεάζονται από αυτές. Τα δικαιώµατα που
οφείλει να σέβεται η επιχείρηση διακρίνονται σε κοινωνικά (social rights) όπως το
δικαίωµα στην υγεία και την περίθαλψη, σε αστικά (civil rights) όπως το δικαίωµα στην
περιούσια και την έκφραση , και σε πολιτικά (political rights), όπως η συµµετοχή στα
κοινά.
Μία άλλη έννοια µε την οποία η ΕΚΕ συµπορεύεται είναι της εταιρικής
διακυβέρνησης. Με αυτήν την έννοια ορίζεται το σύνολο όλων των αρχών και των
κανόνων που σχετίζονται µε την βελτίωση της εταιρικής διοίκησης. Οι κανόνες αυτοί
ορίζουν ένα σύστηµα ρυθµίσεων του συνόλου των σχέσεων µεταξύ των µελών του ∆Σ,
της διοίκησης της επιχείρησης, των εργαζοµένων, των µετόχων και όλων των τρίτων
που έχουν σχέση µε την εταιρία, µε βασικό σκοπό την αποδοτική διαχείριση των πόρων
της εταιρίας , προκειµένου να επιτευχθεί η µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης,
προς το συµφέρον των µετόχων και των συµµετόχων ( stakeholders), µέσα από
διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές. Μέσα σε αυτό το ρυθµιστικό πλαίσιο σηµαντικό
ρόλο παίζει ο εσωτερικός έλεγχος ο οποίος αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές
διαδικασίες στην πράξη, επισηµαίνει αδυναµίες και αποκλίσεις του συστήµατος,
συµβουλεύει και προτείνει µε σκοπό την εµπέδωση της εταιρικής κουλτούρας και την
διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της εταιρίας
Βιωσιµότητα: Είναι η έννοια η οποία εµπεριέχεται κατά κόρον µέσα στην
έννοια της ΕΚΕ. Σύµφωνα λοιπόν µε τον διακεκριµένο οργανισµό της Wikipedia
βιωσιµότητα είναι ικανότητα να διαρκείς στο χρόνο. Για τους ανθρώπους η
βιωσιµότητα είναι η µακροπρόθεσµη διατήρηση της ευηµερίας, το οποίο έχει
περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις και περιλαµβάνει την έννοια
της ένωσης, µία σχέση αλληλεξάρτησης και αµοιβαία υπεύθυνης θέσης µε όλα τα έµβια
και µη έµβια όντα στην γη. Για τις επιχειρήσεις αυτή η σχέση αλληλεξάρτησης
εκφράζεται µέσα από την εµπλοκή των εταιριών µε τους καταναλωτές-πολίτες, το
περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται. Βέβαια µέχρι την
δεκαετία του 1980 η έννοια της βιωσιµότητας αφορούσε αποκλειστικά τους ανθρώπους
και την βιωσιµότητα τους πάνω στην γη. Από το 1987 και µετά έγινε σχεδόν
ταυτόσηµη µε τον όρο της αειφόρου ανάπτυξης που ορίστηκε στις 20 Μαρτίου 1987
από την Brundtland Commission των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής ως η ανάπτυξη
όπου ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των
µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
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2.5. Θεωρία των ενδιαφεροµένων µερών
Ένας βασικός όρος που χρησιµοποιείται ευρέως για την ΕΚΕ, όπως έχει ήδη
αναφερθεί στην παρούσα µελέτη είναι ο όρος «ενδιαφερόµενα µέρη», ή «συµµέτοχοι»
(stakeholders). Τα ενδιαφερόµενα µέρη αποτελούν το περιβάλλον (άµεσο και έµµεσο)
το οποίο αλληλεπιδρά µε την επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητες
της. Τα ενδιαφερόµενα µέρη είναι µεµονωµένα άτοµα, οµάδες ατόµων, οργανισµοί ή
εταιρίες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα, θετικά ή αρνητικά, από τις
διεργασίες κα τις δράσεις των επιχειρήσεων. Μπορούµε να παρουσιάσουµε παρακάτω
τους κύριους εµπλεκόµενους ως βασικούς δρώντες της ΕΚΕ (Βαξεβανίδου, 2011):
1. οι µέτοχοι, οι επενδυτές, οι προµηθευτές,
2. οι πελάτες, οι καταναλωτές
3. οι εργαζόµενοι, η ανώτατη διοίκηση, το εργασιακό περιβάλλον
4. οι διεθνείς οργανισµοί, διεθνές δίκαιο
5. η κοινωνία (τοπική και ευρύτερη), εργατικά σωµατεία, οµοσπονδίες
εργαζοµένων, µη κυβερνητικές οργανώσεις, σύλλογοι
6. ο δηµόσιος και κρατικός τοµέας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και τοπικής
αυτοδιοίκησης
7. η επιστηµονική κοινότητα, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, οι δηµοσιογράφοι, τα
ΜΜΕ (έντυπα, ηλεκτρονικά)
8. οι µελλοντικές γενεές.
Σύµφωνα µε το ILO6 (∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας), που εδρεύει στην Γενεύη,
όρος «ενδιαφερόµενα µέρη» αφορά όλα τα µεµονωµένα άτοµα και τις οµάδες που
µπορούν να έχουν επιπτώσεις ή να επηρεάζονται από δράσεις, αποφάσεις, πολιτικές,
πρακτικές ή στόχους µιας επιχείρησης (Urminsky, 1998).
Ακολούθως ο οδηγός που εξέδωσε ο µη κυβερνητικός οργανισµός GRI7
αναφέρει ότι οι συµµέτοχοι δεν ορίζονται απλώς ως τα νοµικά πρόσωπα ή τα άτοµα
6

ILO (International Labour Organization): ∆ιεθνής οργανισµός υπεύθυνος για την κατάρτιση και την
επίβλεψη διεθνών προτύπων εργασίας. Είναι ο µοναδικός «τριµερής» οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών
που συγκεντρώνει εκπροσώπους κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζοµένων να διαµορφώνουν από
κοινού τις πολιτικές και τα προγράµµατα για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Κύριοι
στόχοι είναι η προώθηση των δικαιωµάτων στην εργασία και η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας
7
GRI (Global Reporting Initiative): ∆ιεθνής Πρωτοβουλία για την Έκδοση Απολογισµών Βιωσιµότητας.
Προωθεί τον απολογισµό βιωσιµότητας από κάθε οργανισµό. Παράγει ολοκληρωµένα Πλαίσια Έκδοσης
Απολογισµών Βιωσιµότητας και µαζί µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες καθορίζουν τις Αρχές και τους
∆είκτες βάσει των οποίων οι οργανισµοί µπορούν να µετρήσουν και να εκδόσουν απολογισµούς της
οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους επίδοσης. Μη κερδοσκοπικός οργανισµός.
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που αναµένεται εύλογα ότι θα επηρεαστούν σηµαντικά από τις δραστηριότητες, τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του οργανισµού, αλλά ορίζονται και εκείνα τα µέρη, των
οποίων οι ενέργειες αναµένεται εύλογα

ότι θα επηρεάσουν την ικανότητα του

οργανισµού να εφαρµόσει µε επιτυχία τις στρατηγικές του και να επιτύχει τους στόχους
του. Αυτό συµπεριλαµβάνει τα νοµικά πρόσωπα ή τα άτοµα, των οπίων τα δικαιώµατα,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ή τις διεθνείς συµβάσεις, τους παρέχουν νοµικές αξιώσεις
έναντι του οργανισµού.
Εν συνεχεία σύµφωνα µε το τον Werther W. & Chandler D. (2005) η θεωρία
των ενδιαφερόµενων µερών βοηθά την επιχείρηση να λάβει υπ’ όψη της όλα τα
ενεχόµενα µέρη (τόσο τα άµεσα όσο και τα έµµεσα) και να εµπλακεί ενεργά σε µια
ουσιαστική διαδικασία διαλόγου πριν καθορίσει και οριστικοποιήσει το πρόγραµµα
δράση της, όσον αφορά στην εταιρική της υπευθυνότητα. Μία επιχείρηση έχει λοιπόν
(κατά την απλή κατηγοριοποίηση) τριών ειδών stakeholders:
•

Οργανωτικούς (εσωτερικούς ως προς την εταιρία) : εργαζόµενους, διοικητικά
στελέχη, µερισµατούχους – µετόχους, συλλόγους.

•

Οικονοµικούς (εξωτερικούς ως προς την εταιρία) : πελάτες, πιστωτές, διανοµείς,
προµηθευτές και

•

Κοινωνικούς (επίσης εξωτερικούς ως προς την εταιρία) : κοινότητες, κυβέρνηση
και ελεγκτές, µη κυβερνητικούς και µη κερδοσκοπικούς φορείς, περιβάλλον
Χωρίς τη οικονοµική εξάρτηση, ένας Οργανισµός χάνει τον µηχανισµό

υπευθυνότητας του και εποµένως την νοµιµότητα του µακροπρόθεσµα, άσχετα µε το αν
αποτελεί επιχείρηση, κυβερνητικό ή µη κυβερνητικό φορέα. Τα τρία αυτά επίπεδα
stakeholders µιας εταιρίας, όλα βρίσκονται εντός του ευρύτερου πλαισίου ενός
παγκοσµιοποιηµένου

επιχειρησιακού

περιβάλλοντος,

που

καθοδηγείται

από

επαναστατική τεχνολογία, η οποία αυξάνει την σηµασία της ΕΚΕ για τις σύγχρονες
επιχειρήσεις.
Πέρα όµως από την παραπάνω κατηγοριοποίηση, δύο διοικητικά στελέχη του
Bodyshop8, ο David Wheeler και η Maria Sillanpaa, στο βιβλίο τους “The Stakeholder
Corporation : a blueprint for Maximizing Stakeholder Value”(1997) κάνουν µια άλλη,
επίσης ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόµενων µερών :

8

Bodyshop: εταιρία που πωλεί προϊόντα οµορφιάς. Έχει 2.500 καταστήµατα σε περισσότερες από 60
χώρες. Είναι πρωτοπόρος στην προώθηση της µεγαλύτερης εταιρικής διαφάνειας και έχει θετική δύναµη
για την κοινωνική και περιβαλλοντική αλλαγή µέσω των εκστρατειών γύρω από πέντε βασικές αξίες:
υποστήριξη του δίκαιου εµπορίου, υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενάντια στα πειράµατα στα
ζώα , ενεργοποίηση αυτοεκτίµησης και προστασία του πλανήτη
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•

Αρχικοί ή βασικοί stakeholders ( άµεσης επικοινωνίας) :
o Κοινωνικοί (µέτοχοι, µεριδιούχοι και επενδυτές, εργαζόµενοι και
διοικητικά στελέχη, πελάτες, προµηθευτές και άλλοι επιχειρηµατικοί
συνεργάτες, τοπικές κοινωνίες).
o Μη κοινωνικοί (το φυσικό περιβάλλον, οι µελλοντικές γενεές, τα µη
ανθρώπινα είδη)

•

∆ευτερεύοντες stakeholders (έµµεσης επικοινωνίας) :
o Κοινωνικοί (κυβέρνηση και ελεγκτές, αστικοί θεσµοί, ιδρύµατα, οµάδες
κοινωνικής πίεσης, τα Μέσα και η Ακαδηµαϊκή κοινότητα, εµπορικά
σωµατεία, ανταγωνιστές)
o Μη Κοινωνικοί (οµάδες περιβαλλοντικής πίεσης, οργανισµοί πρόνοιας
ζώων)
Συνεχίζοντας την ανάλυση µας για την θεωρία των stakeholders o Caroll A.

(1996 και 2003) κατατάσσει τις σχέσεις επιχείρησης εργαζοµένων σε τρείς κατηγορίες:
α) στις σχέσεις πυρήνα, που είναι απαραίτητες για την επιβίωση της επιχείρησης, β)
στις στρατηγικές σχέσεις, που είναι ζωτικές για την οικονοµικό οργανισµό και γ) στις
περιβαλλοντικές, στις οποίες περιλαµβάνονται όλες οι υπόλοιπες σχέσεις (Βλ. Γράφηµα
1.1 Παραρτήµατα). «Τα προβλήµατα µε τα ενδιαφερόµενα µέρη είναι ότι οι
προσδοκίες, οι επιδιώξεις και τα συµφέροντα τους διαφέρουν, µε αποτέλεσµα να
ασκούν αντιτιθέµενες πιέσεις στην επιχείρηση. Για παράδειγµα, οι µέτοχοι θέλουν
υψηλές αποδόσεις και επιδιώκουν τη διακοπή µη κερδοφόρων δραστηριοτήτων, ενώ οι
εργαζόµενοι θέλουν διασφάλιση των θέσεων εργασίας και συνέχιση όλων των
επιχειρηµατικών δραστηριότερων, για να µην υπάρχουν απολύσεις ή ελαστικές µορφές
απασχόλησης» (Βαξεβανίδου, 2011, σελ.46).
Σύµφωνα µε την Βαξεβανίδου υπάρχει ένα εργαλείο για την ανάλυση της
δύναµης των ενδιαφερόµενων µερών και των επιπτώσεων της στην επιλογή των
πολιτικών µιας επιχείρησης. Αυτό το εργαλείο είναι το δισδιάστατο πλαίσιο «δύναµηστάθµη ενδιαφέροντος» οµάδων.
Σύµφωνα και µε το Γράφηµα 1.2 (Βλ. Παραρτήµατα), το πλαίσιο αποτελείται
από δύο διαστάσεις. Από την µια πλευρά η κάθετη διάσταση δείχνει τον βαθµό της
δύναµης (χαµηλό/υψηλό) που έχουν οι διαφορετικές οµάδες των ενδιαφερόµενων
µερών και η οριζόντια την στάθµη του ενδιαφέροντος τους (χαµηλό/υψηλό) για την
υποστήριξη ή µη σε µία απόφαση-πολιτική της επιχείρησης. Από τις τέσσερις
διαφορετικές κατηγορίες stakeholders που δηµιουργήθηκαν από το πλαίσιο οι βασικοί
στρατηγικοί δρώντες είναι κρίσιµης σηµασίας. Σε περιόδους ύφεσης και οι παθητικοί
18
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δρώντες είναι δυνατόν να εναντιωθούν για να αλλάξουν µία πολιτική της επιχείρησης.
Η αποτελεσµατική διαχείριση σχέσεων µεταξύ των οµάδων των stakeholders είναι πολύ
κρίσιµη και γι’ αυτό υπάρχει το SRM (Stakeholders Relationship Management). Κάθε
φορά που υπάρχει µία αντίθεση σε µία πολιτική της εταιρίας, η τακτική που θα
ακολουθήσει µετέπειτα εξαρτάται από την δύναµη και την στάθµη ενδιαφέροντος των
οµάδων των ενδιαφερόµενων µερών. Αναλόγως µε το βαθµό της στάθµης
ενδιαφέροντος των οµάδων των ενδιαφερόµενων µερών η επιχείρηση µπορεί να
αγνοήσει εντελώς τις πιέσεις τους ή ακόµα να φτάσει σε διαπραγµάτευση. Με
αποτέλεσµα η πολιτική που θα χαράξει κάθε εταιρία εξαρτάται κάθε φορά σε µεγάλο
ποσοστό από τις κατηγορίες των ενδιαφερόµενων µερών , τις επιδιώξεις των οποίων
καλείται να φέρει εις πέρας.

2.6. Εσωτερική και Εξωτερική ∆ιάσταση ΕΚΕ
2.6.1.: Η Εσωτερική διάσταση

Σε µία εταιρία, οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αφορούν κυρίως τους
υπάλληλους και συνδέονται µε θέµατα όπως η επένδυση στο ανθρωπινό δυναµικό, η
υγεία και η ασφάλεια καθώς και η διαχείριση της αλλαγής ενώ οι περιβαλλοντικά
υπεύθυνες πρακτικές σχετίζονται κυρίως µε τη διαχείριση των φυσικών πόρων που
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Ανοίγουν το δρόµο για τη διαχείριση της αλλαγής
και το συνδυασµό της κοινωνικής ανάπτυξης µε τη βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή,COM(2001) 366).
•

∆ιαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού

Μία από τις πιο κύριες προκλήσεις για µία εταιρία είναι η προσέλκυση και η
συγκράτηση εξειδικευµένου εργατικού προσωπικού. Αυτό µπορεί να συµβεί µε µια
σειρά από µέτρα, τα οποία µπορούν να περιλαµβάνουν τα εξής : τη δια βίου µάθηση,
την παραχώρηση αρµοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζόµενους, την καλύτερη
ενηµέρωση σε όλη την επιχείρηση, την καλύτερη ισορροπία µεταξύ εργασίας,
οικογένειας και ελεύθερου χρόνου, την ίση αµοιβή και τις προοπτικές σταδιοδροµίας
για τις γυναίκες.
Οι υπεύθυνες πρακτικές πρόσληψης, ιδιαίτερα µε την εφαρµογή της αρχής των
διακρίσεων, πιθανότατα θα διευκόλυναν την πρόσληψη ατόµων από εθνικές
µειονότητες, µεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες και µακροχρόνια ανέργους. Αυτές οι
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πρακτικές είναι τεράστιας σηµασίας διότι οδηγούν στην επίτευξη των στόχων της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (µείωση της ανεργίας, αύξηση του
ποσοστού απασχόλησης, καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού).
•

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Όσον αφορά την προσέγγιση του θέµατος υγεία και ασφάλεια στην εργασία, οι εταιρίες
τα προσέγγιζαν µε νοµοθετικά και εκτελεστικά µέτρα. Παρόλα αυτά λόγω της συνεχής
τάσης των εταιριών να αναθέτουν εργασίες σε εργολάβους και προµηθευτές,
εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις επιδόσεις των εργολάβων στο θέµα αυτό
(ιδιαίτερα στους εργολάβους που εργάζονται στους χώρους των εταιριών).
Οι εταιρίες, οι κυβερνήσεις και οι κλαδικές οργανώσεις εξετάζουν επιπλέον
τρόπους για την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας βάσει των δύο παραπάνω
συνθηκών ως κριτήρια κατά την προµήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών τους.
Σαν αποτέλεσµα της ανόδου στο επίπεδο προσοχής που δίνεται στις επιδόσεις
όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια αλλά και στα ποιοτικότερα χαρακτηριστικά
των προϊόντων και των υπηρεσιών, είναι η αυξανόµενη ζήτηση τόσο για την µέτρηση
όσο και για την τεκµηρίωση και την ανακοίνωση αυτών των θετικών χαρακτηριστικών
στο κοινό.
Επιπλέον, η τάση των εταιριών και των οργανώσεων να περιλαµβάνουν
κριτήρια που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στο σύστηµα
προµηθειών τους, υποστήριξε την ανάπτυξη γενικών συστηµάτων προµήθειας που
βασίζονται σε οµοιόµορφες απαιτήσεις όσο αφορά τα συστήµατα κατάρτισης ή
διαχείρισης που εφαρµόζουν οι εργολάβοι στο θέµα της υγείας και της ασφάλειας στην
εργασία. Το γεγονός αυτό καθιστά δυνατή, την «πιστοποίηση» την αρχική έγκριση των
εργολάβων από ένα τρίτο µέρος, καθώς και την επίβλεψη της συνεχούς βελτίωσης του
συστήµατος.
•

Προσαρµογή στην αλλαγή

Σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται µία διαδεδοµένη αναδιάρθρωση, η οποία προκαλεί
την ανησυχία όλων των υπαλλήλων και των ενδιαφερόµενων µερών. Οι περικοπές και
το κλείσιµο εργοστασίων επιφέρουν κρίση σε κάθε επίπεδο (κοινωνικό, οικονοµικό,
πολιτικό), ενώ λίγες µόνο εταιρίες δεν ακολουθούν τον δρόµο της αναδιάρθρωσης.
Σύµφωνα πάντα µε µελέτες µία στις τέσσερις εταιρίες επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους
(µείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας) µε κινήσεις αναδιάρθρωσης, διότι
χάνονται τα κίνητρα, η δηµιουργικότητα και η πίστη των υπαλλήλων.
Η αναδιάρθρωση µε τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σηµαίνει ότι λαµβάνονται
υπόψη τα συµφέροντα και οι ανησυχίες όλων εκείνων που θίγονται από τις αλλαγές και
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τις αποφάσεις. Η συµµετοχή και η ανάµειξη των ενδιαφερόµενων κρίνεται απαραίτητη
σε διαβουλεύσεις και σε ανοιχτούς διαλόγους. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση πρέπει να
προετοιµαστεί µε µεθοδικότητα, να προσδιοριστούν οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι, να
υπολογιστεί το συνολικό κόστος που συνδέεται µε τις εναλλακτικές στρατηγικές και
τέλος να αξιολογηθούν όλες οι λύσεις µε την προοπτική της επιλογής µε την µικρότερη
ανάγκη για απολύσεις.
Η πείρα από παλαιότερες αναδιαρθρώσεις στην ευρωπαϊκό χώρο έδειξε ότι η
επιτυχία είναι συνυφασµένη µε τις κοινές προσπάθειες στις οποίες συµµετέχουν οι
δηµόσιες αρχές και οι εκπρόσωποι των εταιριών και των εργαζοµένων.
•

∆ιαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των φυσικών πόρων

Μέσω της µείωση κατανάλωσης πόρων ή ρυπογόνων εκποµπών και αποβλήτων,
µειώνεται και η περιβαλλοντική µόλυνση, παράλληλα όµως ωφελείται η εταιρία διότι
µειώνονται και οι δαπάνες για τις πρώτες ύλες και την απορρύπανση. Έτσι λοιπόν η
µειωµένη χρήση των εταιριών µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας.
Οι περιβαλλοντικές αυτές επενδύσεις αναφέρονται ως ευκαιρίες διπλού κέρδους
(και για την επιχείρηση και το περιβάλλον). Αυτή η αρχή θεσπίστηκε εδώ και καιρό και
αναγνωρίστηκε στο 6ο πρόγραµµα δράσης της επιτροπής για το περιβάλλον. Στο
πρόγραµµα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών
µπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις νε εντοπίσουν ευκαιρίες στην αγορά και να
προχωρήσουν σε επενδύσεις διπλού κέρδους. Έχουν θεσπιστεί επίσης µέτρα στήριξης
και συµµόρφωσης των εταιριών, ώστε να κατανοήσουν οι εταιρίες τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και συστήµατα επιβράβευσης τις καλές
αποδόσεις των εταιριών µε ενθάρρυνση τους για εθελοντικές δεσµεύσεις και
συµφωνίες. Μία τέτοια προσέγγιση που διευκολύνει την ΕΚΕ είναι το κοινοτικό σχέδιο
διαχείρισης και ελέγχου στον τοµέα του περιβάλλοντος (EMAS) ISO 19000.

2.6.2.: Η Εξωτερική διάσταση

Η ΕΚΕ επεκτείνεται πέρα από την εταιρία στην τοπική κοινότητα και αφορά
ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόµενων µερών οι οποίοι είναι όχι µόνο οι εργαζόµενοι και οι
µέτοχοι αλλά και οι επιχειρηµατικοί εταίροι, οι προµηθευτές, οι πελάτες, οι δηµόσιες
αρχές και οι ΜΚΟ9 που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται µε το
περιβάλλον. Σε ένα κόσµο πολυεθνικών επενδύσεων και παγκόσµιων αλυσίδων
εφοδιασµού, η ΕΚΕ πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Η ταχεία
9

ΜΚΟ: Μη κυβερνητική Οργάνωση
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παγκοσµιοποίηση έχει ενθαρρύνει τη συζήτηση του ρόλου και την ανάπτυξη της
παγκόσµιας διακυβέρνησης. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,COM(2001) 366).
•

Τοπικές Κοινότητες

Οι εταιρίες συνεισφέρουν στις τοπικές κοινότητες µε την παροχή θέσεων εργασίας,
µισθών, κοινωνικών παροχών και µε την καταβολή φόρων. Από την αντίπερα όχθη, οι
εταιρίες εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την σταθερότητα, την υγεία και την
ευηµερία των κοινοτήτων µέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται. Το καταναλωτικό
κοινό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται συχνά στην τριγύρω περιοχή, οπότε
είναι πολύ σηµαντικό η φήµη και η εικόνα της ως εργοδότη και ως παραγωγού στον
τόπο εγκατάσταση να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της.
Υπάρχει επίσης αλληλεπίδραση µεταξύ των εταιριών και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος τους. Μπορεί επίσης να υπάρχει σχέση µεταξύ του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος και της ικανότητας των επιχειρήσεων να προσελκύουν εργαζόµενους
στην περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Οι εταιρίες που είναι πιο
ευαισθητοποιηµένες για το περιβάλλον συµµετέχουν συνεπώς µε δύο τρόπους στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση της κοινότητας.
Η ανάπτυξη θετικών σχέσεων µε τη τοπική κοινότητας και συνεπώς η
συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου σχετίζεται ιδιαίτερα µε τις µη τοπικές εταιρίες. Οι
πολυεθνικές εταιρίες χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο αυτές τις σχέσεις για να
υποστηρίξουν την ένταξη των θυγατρικών τους στις διάφορες αγορές στις οποίες είναι
παρούσες. Η οικειότητα των εταιριών µε τους τοπικούς φορείς, τις παραδόσεις και τα
πλεονεκτήµατα του τοπικού περιβάλλοντος αποτελεί κεφάλαιο από το οποίο µπορούν
να ωφεληθούν.
•

Επιχειρηµατικοί εταίροι, προµηθευτές και καταναλωτές

Μέσα από την στενή συνεργασία µε επιχειρηµατικούς εταίρους, οι εταιρίες µπορούν να
µειώσουν την πολυπλοκότητα και τις δαπάνες και να αυξήσουν την ποιότητα. Η
επιλογή των προµηθευτών δεν γίνεται πάντα αποκλειστικά µέσα από διαγωνισµούς
προσφορών. Ωστόσο όταν υιοθετηθούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες
πρακτικές όλες οι εταιρίες πρέπει να τηρούν τους σχετικούς κανόνες κοινοτικής και της
εθνικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.
Οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες αποτελούν παράλληλα και επιχειρηµατικούς
εταίρους µικρότερων εταιριών είτε ως πελάτες είτε ως προµηθευτές. Οι εταιρίες πρέπει
να γνωρίζουν ότι οι κοινωνικές τους επιδόσεις µπορούν να επηρεαστούν από τις
πρακτικές των υπόλοιπων εταίρων και προµηθευτών που βρίσκονται στην εφοδιαστική
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αλυσίδα. Το αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων της ΕΚΕ δεν θα περιοριστεί στην ίδια
την εταιρία αλλά θα επηρεάσει και τους οικονοµικούς εταίρους της.
Ως µέρος της κοινωνικής ευθύνης, ζητείται από τις επιχειρήσεις να προσφέρουν
προϊόντα και υπηρεσίες που οι καταναλωτές χρειάζεται και επιθυµούν µε τρόπο
αποτελεσµατικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι εταιρίες που
οικοδοµούν σχέσεις διαρκείας µε τους πελάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωση του
στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυµιών των πελατών και παρέχοντας τους
ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναµένεται ότι θα είναι πιο
επικερδής. Ειδικότερα, όσες εφαρµόζουν την αρχή του σχεδιασµού για όλους
(σχεδιασµός για την ικανοποίηση όσο δυνατόν περισσότερων καταναλωτών) είναι ένα
σηµαντικό παράδειγµα ΕΚΕ.
•

Ανθρώπινα δικαιώµατα

Η ΕΚΕ ενέχει έντονη διάσταση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα όσον αφορά
τις διεθνείς δραστηριότητες και τις παγκόσµιες αλυσίδες εφοδιασµού. Τα ανθρώπινα
δικαιώµατα είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέµα, το οποίο θέτει πολιτικά, νοµικά και
ηθικά διλήµµατα. Οι εταιρίες αντιµετωπίζουν προκλήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται
ερωτήµατα σχετικά µε τους τρόπους προσδιορισµού των τοµέων ευθύνης τους σε
αντιδιαστολή µε εκείνους των κυβερνήσεων, σχετικά µε την εξασφάλιση ότι οι
επιχειρηµατικοί εταίροι τους συµµορφώνονται µε τις βασικές αξίες τους και τους
τρόπους προσέγγισης κρατών µε ευρείες παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωµάτων.
Μετά από αυξανόµενη πίεση των ΜΚΟ και των οµάδων των καταναλωτών, οι
εταιρίες και οι κλάδοι υιοθετούν όλο και περισσότερο κώδικες συµπεριφοράς που
καλύπτουν τις εργασιακές συνθήκες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις περιβαλλοντικές
πτυχές, ειδικότερα όσον αφορά τους υπεργολάβους και τους προµηθευτές τους. Αυτό
συµβαίνει για διάφορους λόγους, ιδίως για να βελτιώσουν την εταιρική εικόνα τους και
να µειώσουν τους κινδύνους αρνητικών αντιδράσεων από τους καταναλωτές. Ωστόσο
οι κώδικες συµπεριφοράς δεν αποτελούν εναλλακτική λύση στους εθνικούς,
κοινοτικούς και διεθνείς νόµους και δεσµευτικούς κανόνες: οι δεσµευτικοί κανόνες
εξασφαλίζουν τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν για όλους, ενώ οι κώδικες
συµπεριφοράς και άλλες εθελοντικές πρωτοβουλίες µπορούν µόνον να τα
συµπληρώσουν και να προωθήσουν υψηλότερα πρότυπα για όσους τα υιοθετούν.
Ενώ οι εθελοντικοί κώδικες συµπεριφοράς µπορούν να συµβάλλουν στην
προώθηση διεθνών εργασιακών προτύπων, η αποτελεσµατικότητα τους ωστόσο
εξαρτάται από τη σωστή εφαρµογή και την επαλήθευση τους. Οι κώδικες
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συµπεριφοράς πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και των τοπικών
κοινοτήτων από τις εταιρίες, στο πλαίσιο ενός συνεχούς διαλόγου.
Πιο συγκεκριµένα, τα δικαιώµατα του ανθρώπου πρέπει να επαληθεύονται σε
µόνιµη βάση µε τα συστήµατα συµµόρφωσης και τους κώδικες συµπεριφοράς. Η
επαλήθευση πρέπει να διεξάγεται σύµφωνα µε κάποια πρότυπα και κανόνες από τις
αρµόδιες οργανώσεις και άτοµα. Η ισορροπία µεταξύ των εσωτερικών και των
εξωτερικών συστηµάτων επαλήθευσης θα µπορούσε να βελτιώσει τη σχέση κόστους
αποτελέσµατος.
•

Παγκόσµιες περιβαλλοντικές ανησυχίες

Μέσω των διασυνοριακών συνεπειών πολλών περιβαλλοντικών προβληµάτων που
συνδέονται µε τις επιχειρήσεις και την κατανάλωση πόρων από ολόκληρο τον κόσµο, οι
εταιρίες διαδραµατίζουν επίσης ενεργό ρόλο στο παγκόσµιο περιβάλλον. Συνεπώς
µπορούν να επιδιώξουν την κοινωνική ευθύνη τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην
Ευρώπη.
Η συζήτηση για τον ρόλο των εταιριών για την επίτευξη της βιώσιµης
ανάπτυξης γίνεται όλο και πιο σηµαντική στη διεθνή σκηνή. Γενικός Γραµµατέας του
ΟΗΕ έθεσε σε λειτουργία την πρωτοβουλία “Global Compact”, η οποία αποβλέπει στη
σύναψη εταιρικής σχέσης µε τις επιχειρήσεις µε σκοπό την επίτευξη παγκόσµιων
κοινωνικών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τις
πολυεθνικές εταιρίες του ΟΟΣΑ προωθούν επίσης τη βιώσιµη ανάπτυξη.

2.7. Οριοθέτηση της ΕΚΕ
Όπως έχουµε προαναφέρει και πιο πάνω, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός
ορισµός για το τι είναι η «εταιρική κοινωνική ευθύνη», και αυτό ως ένα βαθµό είναι
αναµενόµενο µιας και αποτελεί µία δραστηριότητα των εταιριών η οποία εξελίσσεται
κάθε µέρα όλο και περισσότερο.
Λόγω όµως της θετικής απήχησης που έχει ο όρος ΕΚΕ, όλο και περισσότερες
αποκλίνουσες ενέργειες των εταιριών προωθούνται κάτω από την εννοιολογική του
προσέγγιση. Ελλοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος µέσα στον όρο ΕΚΕ να περιλαµβάνεται
αδιακρίτως κάθε έξοδο της εταιρίας που δεν θα είναι συνυφασµένο µε το άµεσο κέρδος
όπως είναι οι ενέργειες του marketing, πρωτοπόρες τεχνικές διείσδυσης σε αγορές
χαµηλού εισοδήµατος, διάφορες αγαθοεργίες κλπ. Στην συνέχεια θα προσπαθήσουµε
να οριοθετήσουµε σχηµατικά την ΕΚΕ µε την λογική των οµόκεντρων κύκλων, που
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όσο αποµακρυνόµαστε από το κέντρο, τον πυρήνα της έννοιας, στις εξωτερικές
στοιβάδες τόσο θα απέχουµε από το περιεχόµενο της ΕΚΕ

Ο πυρήνας της ΕΚΕ
Σύµφωνα τον Νίκο Προγούλη (2008) «Το κριτήριο που υιοθετούµε για να
διαχωρίσουµε τις γραµµές µεταξύ των ενεργειών, είναι κατά πόσο µία πολιτική ΕΚΕ
σχετίζεται µε την κύρια δραστηριότητα της εταιρίας.
Η πρωταρχική αντίληψη στην οποία βασίζεται ο σκληρός πυρήνας της έννοιας
της ΕΚΕ, είναι ότι ενώ η κύρια εταιρική δραστηριότητα έχει θετικές επιπτώσεις στο
κοινωνικό σύνολο, αφού κάθε εταιρία παράγει ένα χρήσιµο προϊόν ή υπηρεσία, έχει
παράλληλα και κάποιες δευτερεύοντες, ανεπιθύµητες, βλαβερές συνέπειες προς κάποια
κοινωνικά σύνολα περισσότερο και σε άλλα λιγότερο.
Για παράδειγµα, µια βαριά βιοµηχανία παράγει ηλεκτρικά είδη, αλλά µολύνει το
περιβάλλον, πράγµα που επιβαρύνει ιδιαίτερα όσους κατοίκους ζουν και εργάζονται
κοντά στις εγκαταστάσεις της. Η ΕΚΕ σε αυτήν την περίπτωση είναι απολύτως
ξεκάθαρη και υπαγορεύει τη λήψη µέτρων, πέρα από όσα ορίζει ο νόµος, για µετριασµό
της µόλυνσης και αποκατάστασης της όποιας βλάβης.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι επιχειρηµατικοί κλάδοι όπου δεν είναι τόσο
φανερό

ακριβώς

ποιος/ποιοι

βλάπτονται.

Παρόλα

αυτά

λόγω

της

στενής

αλληλεξάρτησης συµφερόντων σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, πάντα υπάρχει µία
µερίδα είτε πολιτών, είτε προµηθευτών, είτε κατοίκων, που θα ζηµιώνεται έστω και
επιφανειακά από τις εταιρικές ενέργειες.
Βασικό και ρεαλιστικό κίνητρο της ΕΚΕ είναι να µετριαστεί η βλάβη που
προήλθε έστω και από µία εκ των κύριων εταιρικών δραστηριοτήτων, που πάντα
κάποιοι την επωµίζονται».

Ο φλοιός – περίβληµα της ΕΚΕ
Από το σύνολο των πολιτικών της ΕΚΕ πολλές εταιρίες έχουν ως πάγια τακτική
τους να επιλέγουν πολιτικές µε αυξηµένη προβολή και δηµοσιότητα. ∆εν είναι
πανάκεια το γεγονός ότι η αποκατάσταση της βλάβης που προξενεί η κύρια εταιρική
δραστηριότητα είναι και η πιο πρόσφορη για δηµοσιοποίηση. Γι’ αυτό λοιπόν πολλές
εταιρίες συγκεντρώνουν την προσοχή του καταναλωτικού κοινού σε κάποια
αναµφίβολα θετική και ωφέλιµη ενέργεια, η οποία όµως δεν αποτελεί κύρια
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δραστηριότητα της εταιρίας. Για παράδειγµα µια εταιρία πληροφορικής να αναπτύσσει
ΕΚΕ γύρω από το περιβάλλον όπως και µία εταιρία χρηµατοπιστωτικού τοµέα να
αναλαµβάνει την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών σε µνηµεία και µουσεία.
Φυσικά και όλες αυτές οι ενέργειες γύρω από την ΕΚΕ είναι καλοδεχούµενες
και ευπρόσδεκτες από την κοινωνία, µόνο που αποµακρύνονται από την «ευθύνη» και
πλησιάζουν στο marketing ή θα λέγαµε γενικά έχουν σαν στόχο κάποια εταιρικά
πλεονεκτήµατα. ∆εν θα πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι η ΕΚΕ αποτελεί
κοµµάτι του marketing και χρονολογείται εδώ και πάνω από 40 χρόνια , προερχόµενη
από την καρδιά του επιχειρηµατικού κόσµου (Προγούλης, 2008)

Η ειδική περίπτωση της εταιρικής αγαθοεργίας
∆εν υποτιµά κανείς την συµβολή και την βοήθεια που συνεπάγεται η
φιλανθρωπία

για

τους

αποδέκτες

της

και

φυσικά

θα

ήταν

ευτυχές

να

πραγµατοποιούνταν µε µεγαλύτερη συχνότητα.
Ως αντίληψη και κοµµάτι εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αντιµετωπίζει
αντιφάσεις τόσο λογικές όσο και από ηθικής πλευράς.
Μια οποιαδήποτε εταιρία σε ένα σύστηµα καπιταλιστικής αγοράς, επιδιώκει όλο
και υψηλότερα κέρδη. Η συγκέντρωση κερδών από κάποιες οικονοµικές µονάδες
συνεπάγεται τη δηµιουργία έντονων οικονοµικών διαφορών µέσα στην τοπική
κοινωνία. Η επιστροφή εισοδηµάτων στα φτωχότερα στρώµατα της κοινωνίας είναι σε
αντίφαση µε την κύρια επιδίωξη της εταιρίας που είναι η µεγιστοποίηση των κερδών.
∆εν είναι συγκρίσιµη µε την περίπτωση π.χ. µιας βιοµηχανίας που αποκαθιστά τη
βλάβη που η εταιρική δραστηριότητα ακούσια ή µη, προξένησε στο περιβάλλον. Με
την φιλανθρωπία είναι σαν µια εταιρία να αµφισβητεί τον σκοπό ύπαρξης της. Κι αυτό,
διότι οι επιχειρηµατίες, τα διευθυντικά στελέχη κλπ είναι λογικό να κάνουν ως άτοµα
φιλανθρωπικές ενέργειες. Αλλά αν το κάνουν ως εκπρόσωποι µιας συλλογικής
οντότητας που έχει συσταθεί µε σκοπό το κέρδος, τότε ναι µεν προσελκύουν τα
επιδοκιµαστικά βλέµµατα του κοινού, αλλά πέφτουν σε µία λογική και ηθική αντίφαση,
και γι ‘αυτό αντιµετωπίζουν τη δυσπιστία του κοινού.
Ακόµη και στην περίπτωση που αµφισβητήσουµε την παραδοχή ότι κύριος
σκοπός κάθε επιχείρησης είναι το κέρδος, τότε είναι λογικό η «αλτρουιστική»
συµπεριφορά της εταιρίας να εκδηλωθεί προς αυτούς µε τους οποίους συναλλάσσεται,
για παράδειγµα, τους πελάτες, τους εργαζόµενους και τους προµηθευτές. Η κάθε
εταιρία πραγµατοποιεί κέρδη επειδή πουλάει σε αυτές, και όχι σε χαµηλότερες τιµές,
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και επειδή πληρώνει αυτούς, και όχι υψηλότερους µισθούς, επειδή αγοράζει σε αυτές
και όχι σε υψηλότερες τιµές. Η φιλανθρωπία είναι εποµένως µία µεταφορά
εισοδηµάτων από τους συναλλασσόµενους της επιχείρησης σε κάποιους που δεν έχουν
καµία σχέση µε την δραστηριότητα της. Αντίθετα, το κλειδί που διαφοροποιεί την ΕΚΕ
από άλλες κοινωφελείς πράξεις είναι η σύνδεση του µε την κύρια εταιρική
δραστηριότητα (Προγούλης, 2008).

Πέρα από τα όρια της ΕΚΕ
Ενέργειες

διαχείρισης

σκουπιδιών,

ανακύκλωσης

χαρτιού,

συλλογής

µπαταριών, περιορισµού της κατανάλωσης ρεύµατος, κλπ, είναι θαυµάσιες, και θα
πρέπει να γενικεύονται στις πόλεις και τις πολυκατοικίες αλλά κατά την γνώµη της
Ελληνικής Εταιρίας Ηθικής δεν έχουν καµία σχέση µε την ΕΚΕ. Μπορούν παρόλα
αυτά να ενταχθούν στην καλή διαχείριση πόρων που πρέπει να κάνει ένα σχολείο, ένας
κρατικός οργανισµός, ο καθένας από εµάς σε τελική ανάλυση και όχι οι επιχειρήσεις
ειδικότερα. Τέλος οι τεχνικές διείσδυσης της αγοράς των χαµηλών εισοδηµάτων, µε
ενέργειες ΕΚΕ που επιστρατεύονται για την διάχυση των πλεονεκτηµάτων του
καπιταλισµού σε πληθυσµούς που δεν έχουν καταφέρει να επωφεληθούν µέχρι σήµερα
από αυτήν, αποτελούν για την ΕΚΕ µία αντίληψη που ουδετεροποιεί το περιεχόµενο
της ΕΚΕ (Προγούλης, 2008).

Κάποιες σηµαντικές προϋποθέσεις
Για να είναι πειστική η ΕΚΕ, πρέπει η εταιρία να επιδεικνύει µια ισορροπηµένη
συµπεριφορά σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητας, µε την έννοια δεν µπορεί να
επικεντρώνει την ευαισθησία της σε έναν τοµέα π.χ. στο περιβάλλον, να εξαπατά
πελάτες, συνεργάτες το δηµόσιο ή να παραβαίνει τους νόµους. Τέτοια φαινόµενα είναι,
δυστυχώς, συχνότατα και αποσκοπούν στην προβολή του καλού προσώπου εταιρίας σε
έναν τοµέα και την απόκρυψη των πρακτικών της σε έναν άλλο που, ουσιαστικά,
χρηµατοδοτεί τον πρώτο (Προγούλης, 2008).
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2.8. Προσδιοριστικοί Παράγοντες ΕΚΕ

Σύµφωνα µε πολλούς συγγραφείς και ερευνητές την τελευταία δεκαετία έκαναν
την εµφάνισή τους σηµαντικοί παράγοντες (www.bsr.org, www.iisd.org)10 που έδωσαν
ώθηση στη διαµόρφωση και την εφαρµογή της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Η ΕΚΕ έχει αναπτυχθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο ως βασικός
παράγοντας πρακτικής και ανάπτυξης
Ένας από τους παράγοντες είναι ο αυξανόµενος ακτιβισµός καθώς και η πιο
απαιτητική ανάµιξη των ενδιαφερόµενων µελών (stakeholders). Οι καταναλωτές πιο
υποψιασµένοι πια από τα κατά καιρούς εταιρικά λογιστικά σκάνδαλα, εστιάζουν σε µια
κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά µε βασικό χαρακτηριστικό την ηθική από µέρους
των επιχειρήσεων. Η κοινή γνώµη µε τη µορφή οργανωµένων οµάδων αναλαµβάνουν
και δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους ενάντια στις επιχειρησιακές πρακτικές µε τη µορφή
διαδηλώσεων, αποκαλύψεων σκανδάλων, µποϋκοτάζ, ψηφισµάτων των µετοχών, όπως
επίσης και «επιθέσεις» µέσω διαδικτύου στην εκάστοτε εταιρεία. ∆εν τίθεται πια το
θέµα αν αναµειχθούν τα ενδιαφερόµενα µέλη αλλά το πώς θα γίνει αυτό ώστε να
επιτευχθεί οµαλή συνύπαρξη µεταξύ εταιρείας και συµµετεχόντων (stakeholders).
Η αξιοπιστία είναι ένα ακόµη στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει την ΕΚΕ. Οι
εταιρείες είναι υποχρεωµένες πια, αν θέλουν να απαντήσουν στα αιτήµατα διαφάνειας
των καταναλωτών, να βελτιώνουν την οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους
επίδοση. Μετρώντας και κυρίως αξιολογώντας τις επιδόσεις τους αυτές υποχρεώνονται
σε ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µελών σχετικά µε τον αντίκτυπο που έχουν στις
δραστηριότητές της επιχείρησης. Τα ενδιαφερόµενα µέλη, έχοντας τοποθετηθεί για
τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, έχουν την αξίωση να ενηµερώνονται
για τους τρόπους µε τους οποίους οι επιχειρήσεις επηρεάζουν τη δηµόσια πολιτική
ώστε να κρίνουν κατά πόσο είναι συµβατοί ή όχι. Από τη µεριά τους οι επιχειρήσεις
ψάχνουν συνεχώς καινούργιους τρόπους προκειµένου να αποδείξουν την αξιοπιστία και
τη διαφάνειά τους.

10

www.bsr.org: Business for social responsibility, συνεργάζεται µε το παγκόσµιο δίκτυο της από περίπου
300 εταιρίες-µέλη για την οικοδόµηση ενός δίκαιου και βιώσιµου κόσµου. Από τα γραφεία της στην
Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αµερική, η BSR αναπτύσσει αειφόρες επιχειρηµατικές
στρατηγικές και λύσεις µέσω της παροχής συµβούλων, της έρευνας και της διατοµεακής συνεργασίας.
Αποστολή της να συνεργάζεται µε τις επιχειρήσεις για ένα δίκαιο και βιώσιµο κόσµο.
www.iisd.org: International Institute for Sustainable Development, έχει βάση στον Καναδά και είναι το
διεθνές ερευνητικό ινστιτούτο δηµόσιας πολιτικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Όραµα η καλύτερη
ποιότητα ζωής για όλους και η αποστολή της να είναι πρωταθλήτρια στην καινοτοµία και να ενισχύει τις
κοινωνίες να ζουν µε βιώσιµο τρόπο.
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Με σκοπό να αποφύγουν κάθε πιθανή παρερµήνευση αναφορικά µε τις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους δραστηριότητες, οι εταιρείες καταθέτουν
λεπτοµερή πληροφόρηση (θετική ή αρνητική) στους ετήσιους απολογισµούς και τις
επίσηµες ιστοσελίδες τους. Άλλωστε να µην ξεχνάµε πως από πολλούς ερευνητές έχει
διαπιστωθεί ότι η εικόνα των εταιριών βελτιώνεται από δραστηριότητες και ενέργειες
της ΕΚΕ που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις και είναι πιο έντονη στους καταναλωτές
που είναι περισσότερο κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβληµατισµένοι.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΕΚΕ έχει αναπτύξει όχι µόνο ο ιδιωτικός αλλά και
ο δηµόσιος τοµέας. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ήδη στην Ευρώπη η ΕΚΕ έχει γίνει
µείζον θέµα τόσο για την επιχειρησιακή όσο και πολιτική ηµερήσια διάταξη ο δηµόσιος
τοµέας, έχοντας την ΕΚΕ πυρήνα της ανταγωνιστικής πολιτικής, έχει αναπτύξει
σηµαντική δράση δίνοντας πρωτεύοντα ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δηµιουργία
Πολυµερούς Φόρουµ των Ενδιαφερόµενων Μερών της Ευρώπης για την ΕΚΕ
(European Multistakeholder Forum on CSR) το 2004 σκοπός του οποίου είναι να
ενηµερώσει την Επιτροπή για τους τρόπους αφοµοίωσης της ΕΚΕ στις πολιτικές και τις
πρακτικές της. Η έκδοση της Πράσινης Βίβλου σχετικά µε την ΕΚΕ (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή – «Πράσινη Βίβλος: Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη» - COM (2001) 366 τελικό, Βρυξέλλες 18/07/2001) καθώς επίσης
και η ανακοίνωση αναφορικά µε την έννοια και την πορεία που πρέπει να
ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε
να ξεκαθαρίσουν τη δέσµευσή τους προς την ΕΚΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή –
«Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια
συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη» - COM (2002) 347 τελικό,
Βρυξέλλες 02/07/2002), αποτέλεσαν την απαρχή δράσης αυτής από τον δηµόσιο τοµέα.
Σε διεθνές επίπεδο, οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα.
Στην Αγγλία και τη Γαλλία έχουν καθιερωθεί προαπαιτούµενα για την οικολογική και
κοινωνική αναφορά, ενώ παράλληλα στη ∆ανία γίνονται κινήσεις για την προώθηση
της διακλαδικής συνεργασίας. Καινοτοµία αποτελεί η διαµόρφωση του δικού του
µοντέλου από το Λουξεµβούργο σχετικά µε τα ατυχήµατα στο χώρο εργασίας και
προτείνεται η χρήση συγκεκριµένου δείκτη ατυχηµάτων στις µετρήσεις για την
ανάπτυξη της χώρας. Επιπροσθέτως, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δήλωσαν το
παρόν στη Συνθήκη του Ρίο (1944), στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ11 για τις
11

ΟΟΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι ένα διεθνής οργανισµός εκείνων
των αναπτυγµένων χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και της
οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς. Ο οργανισµός παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις µπορούν
να συγκρίνουν εφαρµογές πολιτικής, να βρουν απαντήσεις και να προσδιορίσουν τις καλές πρακτικές.

29

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μελέτη Περίπτωσης Αθηναϊκής Ζυθοποιίας - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 2013

πολυεθνικές επιχειρήσεις, στη ∆ιεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα (1977) καθώς και στη ∆ιακήρυξη του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας περί
Βασικών Αρχών και ∆ικαιωµάτων στην Εργασία (1977). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το ανώτερο επιτρεπτό όριο ρύπων,
πάνω από το οποίο επιβάλλονται ρήτρες ,οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας ,η υγεία και
ασφάλεια στο χώρο εργασίας και η επαγγελµατική κατάρτιση.
Ένας επιπλέον παράγοντας που συµβάλλει στο γεγονός ότι η ΕΚΕ έχει εξελιχθεί
σε επικρατούσα τάση είναι ότι πολλοί επενδυτές, θρησκευτικά και κοινωνικά
ευαισθητοποιηµένοι αναγκάζουν τις επιχειρήσεις, για τουλάχιστον µια τριακονταετία,
για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική δραστηριότητα. Έχει παρατηρηθεί το
λανσάρισµα δεικτών που µετρούν την κοινωνική ή και περιβαλλοντική δράση,
απόρροια του αυξανόµενου ενδιαφέροντος από µεριά των επενδυτών, οι οποίοι
βλέπουν την ΕΚΕ ως ένα στρατηγικό επιχειρησιακό ζήτηµα. Οι ακτιβιστές αλλά και οι
κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές κάνουν προσπάθειες, µέσω της αγοράς µετοχών και
των αποφάσεων τους, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν δραστηριότητες
χαρακτηρισµένες από διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα. Άξιο αναφοράς είναι το
γεγονός ότι σ’ ένα συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον ιδιαίτερη αξία
αποκτά η εικόνα και η φήµη σε µια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη
επιχείρηση αποτελώντας παράλληλα και τη διαχωριστική γραµµή εκείνη που τη
διαχωρίζει από επιχειρήσεις που ρυπαίνουν αλόγιστα το περιβάλλον. Η άνοδος του
βιοτικού αλλά και του µορφωτικού επιπέδου έχει οδηγήσει τους ενηµερωµένους
καταναλωτές στην αναζήτηση προϊόντων από εταιρείες που ακολουθούν κοινωνική
πολιτική και συµβάλλουν στην πολιτιστική κληρονοµιά µιας χώρας µε τη
χρηµατοδότηση έργων πολιτιστικής προβολής.
Τελευταίο αλλά και σηµαντικότερο παράγοντα είναι η τεχνολογία. Η συνεχώς
αυξανόµενη πρόοδος της τεχνολογίας της επικοινωνίας έχει δηµιουργήσει µια άρρηκτη
σχέση µεταξύ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των επιχειρήσεων. Μέσω της
τεχνολογίας, π.χ. υπηρεσιών internet και µηχανήµατα εκτυπώσεων, οι επιχειρήσεις
έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν τα επιτεύγµατα τους αλλά και να
δηµοσιοποιήσουν τις θέσεις τους. Επιπλέον, βοηθά στην ενηµέρωση του κοινού αλλά
και των ενδιαφερόµενων µερών για τις πρακτικές της ΕΚΕ µιας επιχείρησης, όχι µόνο
µε εξαιρετική ταχύτητα αλλά και µε αξιόπιστο τρόπο.
Το Ευρωπαϊκό Πολυµερές Φόρουµ για την ΕΚΕ (European Multistekeholder
Forum on CSR) κατηγοριοποιεί τους «παίκτες» του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, οι
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οποίοι λειτουργούν ως εξωτερικοί καθοδηγητές και παράγοντες που καθιστούν
επιτακτική την ΕΚΕ, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύµφωνα µε το Φόρουµ:
I.

Οι επενδυτές αναζητούν τρόπους επένδυσης που να συνάδουν µε τις
προσωπικές τους αξίες ή µε την προσδοκία ότι κοινωνικά υπεύθυνες
επιχειρήσεις θα αποτελούσαν καλύτερες επενδύσεις από την πλευρά της
απόδοσης

II.

Οι καταναλωτές βασίζονται κατά την επιλογή τους σε κοινωνικά και οικολογικά
διαπιστευτήρια

III.

Οι δηµόσιες αρχές, µέσω ενός φάσµατος µηχανισµών, ασκούν πιέσεις ως
αγοραστές αλλά και ως ρυθµιστικοί και φορολογικοί παράγοντες

IV.

Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί ελέγχουν και αξιολογούν τον κοινωνικό και
περιβαλλοντικό

αντίκτυπο

των

επιχειρησιακών

δραστηριοτήτων

και

διοργανώνουν εκστρατείες για περαιτέρω βελτιώσεις
V.

Τα σωµατεία αναζητούν να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συµπεριφορά µέσω
µηχανισµών, όπως είναι οι συλλογικές συµβάσεις και συµφωνίες

VI.

Οι λοιπές επιχειρήσεις, τα επιχειρησιακά δίκτυα, οι µεσάζοντες στην αλυσίδα
εφοδιασµού, συνεργαζόµενοι µέσω της κοινής εµπειρίας, προσπαθούν να
διαµορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο κοινής κατανόησης καλύτερων προσεγγίσεων
και προσδοκιών, να παρέχουν σηµεία αναφοράς και παραδείγµατα προς µίµηση
(benchmark), καθώς και πρακτικές που αφορούν τις δια-επιχειρησιακές
(business-to business) σχέσεις.
Έχοντας ολοκληρώσει τη δεκαετία της η τρέχουσα µορφή της ΕΚΕ,

επιχειρήσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, δηµόσια ιδρύµατα, εργαζόµενοι και πελάτες
βρίσκονται σε αναµονή των αποδόσεων στις επενδύσεις της ΕΚΕ όχι µόνο για τις
εταιρείες αλλά και για την κοινωνία. Τη στιγµή που κριτικοί υποστηρίζουν ότι η ΕΚΕ
αποτελεί προσπάθεια διατήρησης του status quo, οι επιχειρήσεις ανυποµονούν να
µάθουν τι έχουν καταφέρει µέσω των πρακτικών της ΕΚΕ ώστε να κατανείµουν τους
πόρους αποτελεσµατικότερα, ενώ οι υπόλοιποι υποστηρικτές αναµένουν να δουν τόσο
κοινωνικές όσο και περιβαλλοντικές βελτιώσεις.
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2.9. Οφέλη-Προβληµατισµοί-Κόστη ΕΚΕ
Οφέλη ΕΚΕ

Σε επίπεδο τριπλής βασικής αρχής – triple bottom line-,τα οφέλη µπορούν να
διαχωριστούν στις εξής κατηγορίες (www.bsr.org, www.iisd.org):
Μειωµένα Λειτουργικά Κόστη: Μείωση του λειτουργικού κόστους µπορούν να
επιτευχθούν µέσω κάποιων πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Πέρα από το γεγονός ότι πολλές
πρωτοβουλίες ΕΚΕ σχετίζονται µε την ανακύκλωση, µειώνοντας έτσι τα κόστη
διαχείρισης των αποβλήτων και δηµιουργώντας εισόδηµα από την πώληση υλικών,
υπάρχουν και τόσες άλλες που έχουν ως άµεσο σκοπό τη βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων, µειώνοντας την εκποµπή αερίων που
συµβάλλουν στην αλλαγή κλίµατος σε παγκόσµια κλίµακα ή ακόµα και αποφεύγοντας
τη χρήση αγροχηµικών προϊόντων.
Εφαρµόζοντας την ΕΚΕ σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού, η επιχείρηση
µπορεί να επωφεληθεί από την αύξηση της παραγωγικότητας και τη µείωση του
κόστους προσλήψεων και εκπαίδευσης του προσωπικού της, υιοθετώντας όχι µόνο
ευέλικτο εργασιακό ωράριο αλλά και µια σειρά άλλων εργασιακών προγραµµάτων
περιορίζοντας έτσι την αδικαιολόγητη συστηµατική απουσία και οδηγώντας σε
αυξανόµενο αίσθηµα επίσχεσης από την πλευρά των εργαζοµένων. Όσον αφορά την
αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας µέσω πρακτικών της ΕΚΕ, οι
επιχειρήσεις οδηγούνται συχνά σε µείωση του ρυθµού πραγµατοποίησης λαθών και των
ελαττωµατικών εµπορευµάτων, είτε βελτιώνοντας τις εργασιακές συνθήκες µε
αποτέλεσµα να αυξηθεί η συµµετοχή των εργαζοµένων στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, είτε µειώνοντας τον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Βελτιωµένη χρηµατοοικονοµική επίδοση: Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο αν
υπάρχει σχέση ανάµεσα στις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές και στη
θετική χρηµατοοικονοµική απόδοση. Ένας αυξανόµενος αριθµός ερευνών, εντός της
τελευταίας δεκαετίας, έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπάρχει. Παράδειγµα
αποτελεί η έρευνα του Πανεπιστηµίου DePaul (2002), η οποία έδειξε ότι οι καλύτερες
επιχειρήσεις – εταιρικοί πολίτες (δείκτης Business Ethics Best Citizen Companies) για
το έτος 2001 απέδωσαν καλύτερα από τις επιχειρήσεις του δείκτη S&P 500, σύµφωνα
µε την κατηγοριοποίηση του BusinessWeek σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική επίδοση
για το έτος 2001, η οποία βασίστηκε σε οκτώ στατιστικά κριτήρια, µερικά από τα οποία
ήταν το µέγεθος των πωλήσεων, τα συνολικά έσοδα, τα κέρδη για µια περίοδο και για
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τρείς αντίστοιχα, καθώς και τα καθαρά οριακά κέρδη. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο
δείκτης Best Citizens σηµείωσε δέκα ποσοστιαίες µονάδες παραπάνω από τον S&P
500.
Αυξηµένο κύρος της επωνυµίας και θετική φήµη: Η ευθυγράµµιση όχι µόνο των
στόχων αλλά και των αξιών της επιχείρησης σε συνδυασµό µε τον συσχετισµό της
συµπεριφοράς και της λειτουργίας της µε σκοπό τη δηµιουργία του εµπορικού της
σήµατος, οδηγούν στη δόµηση της θετικής της φήµης. Στη Μ. Βρετανία φάνηκε ότι οι
άνθρωποι έχουν τις µεγαλύτερες προσδοκίες για τις επιχειρήσεις ως µέλη της
κοινωνίας, ύστερα από έρευνα αγοράς του Εθνικού Φόρουµ. Σύµφωνα µε τον
οργανισµό Business for Social Responsibility, µια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση
υποστηρίζεται ότι έχει µεγαλύτερη απήχηση από το κοινό. Η υιοθέτηση πρακτικών
ΕΚΕ αυξάνει την ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύει κεφάλαιο και εµπορικούς
συνεργάτες. Μια έρευνα του Envoronics International CSR Monitor (2001) έδειξε ότι οι
παράγοντες που επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τις εντυπώσεις του κοινού για µια
επιχείρηση είναι η κοινωνική ευθύνη σε ποσοστό 49% και η ποιότητα της
επωνυµίας/φήµη 40%.
Αυξηµένη ικανότητα για προσέλκυση και διατήρηση του ανθρώπινου
δυναµικού: Επιχειρήσεις που εδραιώνουν την ΕΚΕ, µπορούν να µειώσουν τα κόστη σε
ότι αφορά την πρόσληψη και την εκπαίδευση αφού υποστηρίζεται ότι µπορούν να
βρουν ευκολότερα εργατικό δυναµικό. Οι υποψήφιοι εργαζόµενοι φαίνεται ότι
αξιολογούν θετικά µια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση ακόµα και σε δυσχερείς για την
αγορά εργασίας περιόδους. Παράδειγµα αποτελεί η έρευνα του Aspen Institute
Initiative for Social Innovation through Business (1999 & 2001), τα ευρήµατα της
οποίας δείχνουν ότι πάνω από το 50% των φοιτητών Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων θα αναζητούσαν άλλη θέση εάν ανακάλυπταν ότι τα πιστεύω τους
έρχονταν σε σύγκρουση µε τις αξίες της επιχείρησης.
Μειωµένη

ρυθµιστική

εποπτεία:

Επιχειρήσεις

µπορούν

να

τυγχάνουν

µεγαλύτερης ελευθερίας κινήσεων αλλά και επιρροής από τις εθνικές και τοπικές
κυβερνητικές οµάδες εάν αποδεδειγµένα ικανοποιούν και συµµορφώνονται στις
απαιτήσεις των ρυθµιστικών αρχών. Αυτό αποδεικνύει η ύπαρξη επίσηµων
προγραµµάτων αναγνώρισης και επιβράβευσης επιχειρήσεων, οι οποίες λαµβάνουν
προληπτικά µέτρα για την οικολογική προστασία ή για την υγεία και την ασφάλεια.
Επιτροπές, όπως η U.S Federal Sentencing Guidelines12, επιτρέπει ακόµη και τη µείωση
12

Είναι κανόνες που καθορίζουν µία ενιαία πολιτική καταδίκης για τα άτοµα και τις οργανώσεις που
έχουν καταδικαστεί για κακουργήµατα και σοβαρά πληµµελήµατα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
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των προστίµων για επιχειρήσεις που ευαπόδεικτα αποτελούν «καλούς» εταιρικούς
πολίτες και εφαρµόζουν ηθικά προγράµµατα στις δραστηριότητές τους.
Αύξηση των πωλήσεων και της αφοσίωσης των πελατών: Εξαιτίας της
αυξανόµενης απαίτησης για την ικανοποίηση των κριτηρίων του καταναλωτή, όπως η
τιµή, η ποιότητα, η επάρκεια, η ασφάλεια και η ευκολία, αλλά και ο σεβασµός προς το
περιβάλλον, η καταπολέµηση του φαινοµένου “sweatshop” (δηλαδή της ανεπαρκούς
αµοιβής των εργαζοµένων στο εργοστάσιο της επιχείρησης) και της παιδικής εργασίας
και εκµετάλλευσης, καθώς επίσης και της αποφυγής χρήσης γενετικά τροποποιηµένων
υλικών στα προϊόντα, παρατηρήθηκε ότι το µέγεθος της αγοράς µεγάλωσε για προϊόντα
και υπηρεσίες που προέρχονται από αυτές τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις που
καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Με τις εφαρµογές της ΕΚΕ, αφήνουµε πίσω το
απλό marketing µιας επιχείρησης που αφορά µόνο προϊόν, τιµή, διανοµή, και προβολή,
και προχωράµε ένα βήµα µπροστά.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η έρευνα Cone Corporate Citizenship
(2002), σύµφωνα µε την οποία το 91% των καταναλωτών στις Η.Π.Α, που
ενηµερώνονται ως προς τις αρνητικές πρακτικές σχετικά µε την ιδιότητα του εταιρικού
πολίτη, σκέφτονται να αλλάξουν εταιρεία, το 85% περνά την πληροφορία στην
οικογένειά του και στον κοινωνικό του περίγυρο, το 83% αρνείται να επενδύσει σε
αυτή την επιχείρηση, το 80% αρνείται να εργαστεί σε αυτή, ενώ το 76% θα µπορούσε
να µποϋκοτάρει τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας.
Το CsrWire κάνει αναφορά στην έρευνα Hill & Knowlton’s 2001 Corporate
Citizen Watch, σύµφωνα µε την οποία 79% των ερωτηθέντων λαµβάνουν υπόψη στις
καταναλωτικές τους αποφάσεις το εάν η επιχείρηση είναι «καλός πολίτης» και το 61%
υπολογίζει το γεγονός αυτό κατά την απόφασή του να αγοράσει µετοχές της
επιχείρησης. Οι τρεις στους τέσσερις όµως, υπέδειξαν ότι υπάρχει ανεπάρκεια των
επιχειρήσεων στο ρόλο τους ως εταιρικών πολιτών.
Πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές: Η ΕΚΕ οδηγεί σε κεφάλαιο µέσω της κοινωνικά
υπεύθυνης επένδυσης (Social Responsible Investment – SRI), το οποίο ίσως να µην
ήταν εύκολο να βρεθεί µε άλλο τρόπο. Το Social Investment Guidelines13, έρευνά του
σχετικά µε την κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση στις Η.Π.Α για το έτος 2001, αναφέρει
από το οµοσπονδιακό σύστηµα δικαστηρίων. Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν ισχύουν για λιγότερο
σοβαρά παραπτώµατα.
13

Κανόνες που ακολουθούνται για να κατανοήσουν τα ενδιαφερόµενα µέρη τον τρόπο που αξιολογείται
κάθε κοινωνικό εγχείρηµα αλλά και τι περιέχει η εφαρµογή του.
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ότι η υπεύθυνη επένδυση αυξήθηκε στα 2,34 τρις δολάρια παρά την εκτεταµένη κάθοδο
που παρουσιάστηκε στις αγορές από το 1999, όταν είχε διεξαχθεί ανάλογη έρευνα. Ο
πρωταρχικός παράγοντας ήταν το γεγονός ότι τα χαρτοφυλάκια εξετάζονταν για
ευαισθητοποιηµένους κοινωνικά επενδυτές.

Προβληµατισµοί – Κόστος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Παρά τα οφέλη που επιφέρει η ΕΚΕ σε µια επιχείρηση, πρέπει να λάβουµε
υπόψη και ποιο είναι το κόστος που µπορεί να αντιµετωπίζει.
«Η κοινωνική ευθύνη είναι ο φόρος τιµής που ο απανταχού καπιταλισµός
αποτίει στην αρετή» υποστηρίζουν πολλοί κριτικοί. Λαµβάνοντας κατά νου πως
υπάρχουν προγράµµατα εκπαίδευσης, θέσεις σε οικονοµικές σχολές, επαγγελµατικοί
οργανισµοί και ιστοσελίδες που ασχολούνται µε την ΕΚΕ εύλογα προκύπτει το γεγονός
ότι η ΕΚΕ αποτελεί πλέον όχι µόνο αυτόνοµη βιοµηχανία αλλά και ένα επάγγελµα που
ανθεί,

καθώς

µεγάλες

πολυεθνικές

λογιστικές

–

συµβουλευτικές

εταιρείες

συµβουλεύουν τους πελάτες τους σε θέµατα σχετικά µε την ΕΚΕ και το πώς να γίνουν
υποδειγµατικοί εταιρικοί πολίτες.
Πολλές φορές είναι πιθανό να φτάσουµε ακόµα και σε µορφές παραπλανητικής
ή επιζήµιας ΕΚΕ και γίνεται λόγω του ότι οι πολυεθνικές, µέσω των δράσεων τους,
προσπαθούν να συνδυάσουν την κερδοφόρο µε την αγαθοεργό πρακτική, πράξη όµως
που έρχεται αντιµέτωπη µε την κατεύθυνση της ΕΚΕ. Από την επιθυµία τους να
κριθούν µε βάση τη δράση τους πάνω στην εταιρική κοινωνική ευθύνη καταφέρνουν,
χωρίς να το καταλάβουν, να κερδίσουν µόνο αρνητική κρητική. Έτσι λοιπόν οι
επιχειρήσεις έρχονται συχνά αντιµέτωπες µε κατηγορίες όπως επιφανειακή εφαρµογή
της ΕΚΕ, θέµα δηµοσίων σχέσεων ή ακόµα και αύξησης των εταιρικών κερδών χωρίς
ίχνος κοινωνικής ευθύνης. Ίσως τελικά η µόνη επιδίωξή τους είναι οι προσπάθειές τους
να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώµη, το οποίο και συχνά καταφέρνουν. Κριτικοί
της ΕΚΕ τονίζουν ότι αυτή αποτελεί µια µεταµφίεση του καπιταλιστικού συστήµατος
και έχει ξεφύγει από το στόχο των εµπνευστών της να συµβάλλει σε µια βαθιά
συστηµατική αναµόρφωση (Εφηµερίδα Καθηµερινή, 2005).
Σε αντίθεση αρκετοί θεωρούν πως η µοναδική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι η
επίτευξη του κέρδους. Ένας από αυτούς είναι και ο βασικότερος πολέµιος της ΕΚΕ, ο
νοµπελίστας οικονοµολόγος Milton Friedman, ο οποίος δηλώνει πως «υπάρχει µία και
αποκλειστικά µόνο µία κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, να συµµετέχει σε
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δραστηριότητες, οι οποίες σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνεται το κέρδος
των επιχειρήσεων, τηρώντας βέβαια τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι κανόνες αυτοί
είναι ο ανοικτός και ελεύθερος ανταγωνισµός και η αποφυγή απάτης και δόλου».
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ευθύνη του manager και γενικότερα της εκτελεστικής
διεύθυνσης έναντι των µετοχών και ιδιοκτητών της επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση
και η απόδοση του κέρδους προς τους δεύτερους (Παπαδόπουλος, 2002)
Επιπλέον θεωρείται πως τα στελέχη µιας εταιρείας καταπατούν τη δέσµευσή
τους προς τους µετόχους για την προστασία των συµφερόντων τους, καθώς λόγω των
ηθικών και κοινωνικών υποχρεώσεων τους εξαιτίας της ΕΚΕ µετατρέπονται σε
δηµόσιους λειτουργούς. Έτσι φτάνουµε στο σηµείο να καταργείται η έννοια της
ιδιωτικής, κερδοσκοπικής, παραγωγικής επιχείρησης και διαστρεβλώνεται το
οικονοµικό σύστηµα της ελεύθερης αγοράς (Καλδής, 2002)
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω φτάνουµε στο αντίθετο συµπέρασµα
πως η Κλασική Θεωρία, σύµφωνα µε την οποία η µεγιστοποίηση του κέρδους αποτελεί
το στόχο της επιχειρησιακής δράσης, αποκλείεται µε αργούς ρυθµούς εξαιτίας των
ανακατατάξεων στην κοινωνική οργάνωση της επιχείρησης σε συνδυασµό µε την
εµφάνιση των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, τη διαπλάτυνση της δοµής της
οργάνωσης και τον εκδηµοκρατισµό της διοικητικής δραστηριότητας.
Εφόσον η οργάνωση και κάθε διεργασία µέσα στον επιχειρησιακό χώρο είναι
πλουραλιστική, επόµενο είναι να υπάρχει πλουραλισµός και στους επιχειρησιακούς
στόχους. Ο κοινωνικός χαρακτήρας µιας επιχείρησης είναι το βασικό γνώρισµά της,
γεγονός που δεν συνάδει µε το ότι πολλοί την θεωρούν ένα κλειστό κοινωνικό
παραγωγικό κύκλωµα. Προκειµένου µία επιχείρηση να βρει αναγνώριση στον χώρο
της, αποτελεί αναπόφευκτη η προσαρµογή ή ο συµβιβασµός της µε την ισχύουσα
κοινωνική ηθική (Λαδόπουλος, 1998)
Συνεχίζοντας όµως την έρευνά µας, πρέπει να αναλογιστούµε και ποια µπορεί
να είναι τα κόστη (www.bsr.org) της ΕΚΕ για µια επιχείρηση.
Το µέγεθος της επένδυσης είναι αυτό που µπορεί σε πολλές περιπτώσεις
να απασχολήσει τις επιχειρήσεις. Οι µικρότερες επιχειρήσεις για παράδειγµα ίσως να
µην έχουν το απαιτούµενο κεφάλαιο ώστε να γίνει εφικτή η εφαρµογή πρακτικών της
ΕΚΕ. Η δραστηριότητες της ΕΚΕ διευρύνονται δηµιουργώντας µια νέα επιχειρησιακή
γλώσσα επικοινωνίας, νέους τρόπους δράσης καθώς και ένα νέο σύνολο οργανισµών
και ανθρώπων που αλληλεπιδρούν. Έτσι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορεί να
στερούνται, πέρα από πόρων, ακόµα και δεξιοτήτων ή εµπειρίας προκειµένου να
προχωρήσουν σε αλλαγές.
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Επιπλέον, τα όρια της ΕΚΕ είναι ασαφή και καθίσταται αναγκαία η
αποσαφήνισή τους. Το εύρος δράσης της είναι τόσο περίπλοκο, αφού περιλαµβάνει τις
επιδράσεις µεταξύ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονοµικού τοµέα, που η
συζήτηση µεταξύ των µετόχων είναι ζωτικής σηµασίας για την οµαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα ενδιαφερόµενα µέλη πρέπει να εγκαθιδρύσουν
µηχανισµούς συνεχούς επικοινωνίας, να διαµορφώσουν εργαλεία και πρακτικές που θα
αποδειχθούν αποτελεσµατικές και αξιόπιστες για την εκάστοτε εταιρεία καθώς και να
κατανοηθούν τα αντιµαχόµενα συµφέροντα.
Ένα ακόµη θέµα, το οποίο αποτελεί εµπόδιο έτσι ώστε ο
επιχειρηµατικός κόσµος και η σκέψη να έρθουν σε απόλυτη συµφωνία, είναι το
βραχυχρόνιο ενδιαφέρον από πλευράς καταναλωτών, επενδυτών ή πελατών, οι
ανεπαρκώς διαµορφωµένες οµάδες συµµετεχόντων σε τοπικό επίπεδο, οι περιορισµένες
δυνατότητες της «κοινωνίας των πολιτών» αλλά και η αδυναµία ή η έλλειψη της
δηµόσιας διακυβέρνησης και του ρόλου της νοµοθεσίας και των υποδοµών.
Όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, υιοθετώντας πρακτικές της
ΕΚΕ σχετικά µε την οικολογία, δηµιουργείτε ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να
µετατεθεί στον καταναλωτή, έχοντας ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής. Άµεση
συνέπεια του γεγονότος αυτού, έστω και σε βραχυπρόθεσµο διάστηµα, είναι η µείωση
των πωλήσεων.
Επιπροσθέτως, σχετικά µε πρακτικές της ΕΚΕ σε ζητήµατα εργατικού
δυναµικού µπορεί να επέλθει αύξηση του κόστους µε την πρόσληψη ανειδίκευτων
εργατών ή εργατών που προέρχονται από µειονότητες. Την ίδια στιγµή που κάποιοι
υποστηρίζουν πως τα προγράµµατα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού µπορούν να
οδηγήσουν σε µακροχρόνιο όφελος, πολλοί κριτικοί είναι της άποψης ότι δεν µπορεί να
επιτευχθεί ταυτόχρονη επιδίωξη οικονοµικών και κοινωνικών στόχων. Θεωρούν ότι
σηµειωθεί µικρή οικονοµική αύξηση, αν η κοινωνία αποσπάσει τη προσοχή της, έστω
και σε µικρό ποσοστό, από την αποτελεσµατικότητα – κέρδος.
Τελευταίο, µα εξίσου αξιόλογο, ζήτηµα το οποίο είναι η αιτία των
αυξηµένων δαπανών των επιχειρήσεων σε ότι αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά
θέµατα είναι οι εθελοντικές επιπρόσθετες δαπάνες της εταιρείας σε δράσεις σχετικές µε
την ΕΚΕ, έτσι ώστε να προστατευθεί η αξία της µετοχής της στη χρηµατιστηριακή
αγορά. Επιχείρηση που έχει υιοθετήσει πρακτικές της ΕΚΕ παρατηρείται ότι
µακροπρόθεσµα έχει υψηλότερη χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής συγκριτικά µε εκείνες
που οι δράσεις τους δεν εναρµονίζονται µε την έννοια της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.
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Συµπερασµατικά, για µια επιχείρηση είναι δύσκολο και δαπανηρό εγχείρηµα να
είναι κοινωνικά υπεύθυνη, λόγω του ότι περιλαµβάνει τη βαθειά κατανόηση των αξιών,
καθώς και την προεξόφληση των µελλοντικών απαιτήσεων του κοινού.

2.10. Έρευνες ΕΚΕ από την Ελλάδα και το Εξωτερικό
Παρακάτω θα παρουσιάσουµε µερικές από τις πιο σηµαντικές έρευνες που
έλαβαν χώρα τον τελευταίο καιρό τόσο στην Ελλάδα τόσο και στο εξωτερικό. Οι
έρευνες που ακολουθούν αποτυπώνουν µία σαφή εικόνα του πως αντιλαµβάνονται οι
επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές την ΕΚΕ.

Έρευνα για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη στις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 77 επιχειρήσεις µε βάση τον κύκλο εργασιών
τους το 2003. Από αυτές το 86% έχει κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 50 εκατ. ευρώ,
το 36% είναι πολυεθνικών συµφερόντων, το 42% είναι εισηγηµένες στη
Χρηµατιστηριακή Αγορά Αθηνών και το 70% δραστηριοποιούνται και εκτός Ελλάδος.
Σύµφωνα µε την έρευνα, ήδη τα 2/3 των ερωτηθέντων επιχειρήσεων έχουν
εφαρµόσει πρακτικές ΕΚΕ ενώ εξ αυτών, οι πολυεθνικές εταιρείες, το 86%, δείχνουν τη
µεγαλύτερη δέσµευση στο να ορίσουν την ΕΚΕ. Συµπληρώνοντας τους καθοριστικούς
παράγοντες για τον ορισµό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βλέπουµε ότι κατά
ποσοστό 61% µετράει η δραστηριοποίηση της επιχείρησης και εκτός Ελλάδος, ενώ
κατά 56% η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρείας στην οργανωµένη αγορά
(χρηµατιστήριο).
Όσον αφορά τις αρµοδιότητες για την ΕΚΕ, το 65% των επιχειρήσεων δήλωσαν
πως υπάρχει αρµόδιο ανώτερο στέλεχος ή επιτροπή στελεχών για θέµατα ΕΚΕ Πιο
συγκεκριµένα, ξεκινά από την ανώτερη διοίκηση και διαχέεται προς τα κάτω.
Παρακάτω παραθέτονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων σύµφωνα µε την ανάληψη
αρµοδιοτήτων στην κάθε θέση:
Στο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή Γεν. ∆ιευθυντή κατά 36% των επιχειρήσεων
Σε Ανώτερο ή Ανώτατο στέλεχος Τµήµατος Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων
ή Μάρκετινγκ κατά 17%
Σε Ανώτερο ή Ανώτατο στέλεχος Τµήµατος HR κατά 14%
Σε Οικονοµικούς ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές IR ή IA κατά 12%
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Σε ∆ιευθυντές ΕΚΕ κατά 6%
Σε ∆ιάφορες θέσεις κατά 19%
Κατά την έρευνα έχουν εξεταστεί και οι λόγοι εκείνοι που πιέζουν µια
επιχείρηση να εφαρµόσει τις πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι λοιπόν,
κατά το 84% είναι η επιθυµία της επιχείρησης για βελτίωση της φήµης της, κατά 72%
είναι συνέπεια δέσµευσης από τη µεριά της ∆ιοίκησης, κατά το 69% για αύξηση
αξιοπιστίας και διαφάνειας, κατά 47% γιατί η επιχείρηση θεωρείται προτιµητέος
εργοδότης ενώ κατά 43% προκειµένου να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Επιπλέον, σε µικρότερο ποσοστό, µετράει η καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια κατά
9%, κατά 9% οι πιέσεις από µετόχους ενώ κατά 6% σηµαντικές είναι και οι πιέσεις από
µεριά επενδυτών, πελατών και ΜΚΟ.
Εν συνεχεία µελετήθηκαν τα εµπόδια τα οποία υπάρχουν στην εφαρµογή της
ΕΚΕ Σύµφωνα µε αυτά έχουµε:
∆υσκολία στη θέσπιση ορατών και µετρήσιµων στόχων της ΕΚΕ (75%)
∆υσκολία στον ορισµό της ΕΚΕ (43%)
∆εν υπάρχει η κατάλληλη ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα (39%)
∆εν είναι ορατό το business case (32%)
∆εν είναι στις προτεραιότητες της εταιρείας (25%)
Έλλειψη νοµικής υποχρέωσης (21%)
Έλλειψη ενδιαφέροντος από οµάδες ενδιαφερόντων (18%)
Ανεπάρκεια ικανών πόρων (18%)
∆εν υπάρχει απαραίτητη δέσµευση από τη διοίκηση (4%)
Αναφέροντας τις πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πέρα και πάνω
από τις νοµικές υποχρεώσεις, τα στατιστικά έχουν δείξει ότι στην πρώτη θέση έχουν
έρθει οι συνθήκες εργασίας µε 88%,δεύτερη θέση η ηθική και η ακεραιότητα στο χώρο
εργασίας µε 85%, στην τρίτη θέση η εταιρική διακυβέρνηση µε 79%, στην τέταρτη µε
70% τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην πέµπτη θέση η περιβαλλοντική επίδοση µε 62%
και τέλος στην έκτη µε 54% η κοινωνική επίδοση. Επιπλέον επεκτείνοντας την έρευνα
στις πρωτοβουλίες της ΕΚΕ µπορούµε να αναφέρουµε κάποιες από αυτές που
συγκέντρωσαν από το µεγαλύτερο µέχρι και το χαµηλότερο ποσοστό, όπως:
1.Φιλανθρωπία 82%, 2.Εταιρική διακυβέρνηση 76%, 3.Κώδικας δεοντολογίας 72%,
4.Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού 67%, 5.Έρευνα ικανοποίησης πελατών 62%,
6.Κοινωνική επίδοση 54%, 7.Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 38%, 8.Εθελοντική
εργασία προσωπικού 25%.
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Κάνοντας µια γρήγορη αναφορά στον απολογισµό της ΕΚΕ παρατηρούµε ότι,
το 42% των εταιρειών του δείγµατος δηµοσιοποιούν µη οικονοµικά στοιχεία, η
πλειοψηφία αυτών µέσα στο Ετήσιο ∆ελτίο. Από αυτές:
Οι εισηγηµένες εταιρείες είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν σε απολογισµό ΕΚΕ
Υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ µεγέθους κύκλου εργασιών και απολογισµό
ΕΚΕ
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά µε το µέλλον της ΕΚΕ, το 95% των
ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσαν πως η ΕΚΕ θα αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία
στα επόµενα 5 χρόνια, σηµειωθέντος του γεγονότος ότι ούτε µία δεν δήλωσε ότι θα
αποκτήσει µικρότερη σηµασία.
Στο σηµείο αυτό θα ήταν σκόπιµο να αναφερθούµε και στους παράγοντες που
θα αυξήσουν τη σηµασία της ΕΚΕ στα επόµενα 5 χρόνια. Έχουµε τους 5 πιο
σηµαντικούς: 1.Βελτίωση φήµης εταιρείας 79%, 2.Αύξηση αξιοπιστίας και διαφάνειας
75%, 3.Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 51%, 4.Προτιµιτέος εργοδότης και καλύτερη
διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών 43%, 5. Πιέσεις από κοινωνία και δέσµευση της
διοίκησης 40%, ενώ παράλληλα έχουµε και τους 5 λιγότερα σηµαντικούς: 1.Συµµετοχή
σε ‘κοινωνικούς’ δείκτες 19%, 2.Μείωση κόστους 16%, 3.Πιέσεις από επενδυτές και
καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια 15%, 4.Πιέσεις από µετόχους 12%, 5.Πιέσεις από
προσωπικό 9%.
Κλείνοντας, αναφερόµενοι σε µύθους και στη πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τη
συγκεκριµένη έρευνα οι ελληνικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι η ΕΚΕ:
1) Αφορά όλους τους κοινωνικούς εταίρους (92%)
2) Είναι µια επένδυση για το µέλλον (86%)
3) ∆εν είναι µόδα που θα περάσει (84%)
4) Θα πρέπει να ενσωµατωθεί στις κρίσιµες λειτουργίες της επιχείρησης για να
είναι αποτελεσµατική (78%)
5) ∆εν είναι µια ωραία «ιδέα» που αφορά µόνο τις ∆ηµόσιες Σχέσεις (77%)
6) Πρέπει να αναπτυχθεί στρατηγικά µέσα στην επιχείρηση µέσω της
διαβούλευσης µε τις οµάδες ενδιαφερόµενων (68%)
7) ∆ύσκολα αξιολογείται, αλλά ο απολογισµός είναι ένα εργαλείο µέτρησης (64%)
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Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση

Η έρευνα για την «Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη» διεξήχθη στην Ελλάδα το ∆εκέµβριο του 2006 σε δείγµα 1.000 πολιτών από
το Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 24 χώρες, από µεγάλους
φορείς επικοινωνίας και έρευνας αγοράς σε κάθε χώρα, µε την άδεια της καναδικής
εταιρείας δηµοσκοπήσεων Globescan Inc. η οποία ειδικεύεται σε θέµατα διερεύνησης
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε παγκόσµιο επίπεδο.
Στην Ελλάδα η έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη
Κατανάλωση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 3η φορά από το Ινστιτούτο
Επικοινωνίας, µε τη συνεργασία του Πάντειου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστηµών. Το τεχνικό µέρος της έρευνας έχει αναλάβει η MRB HELLAS.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η έρευνα αυτή για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη συγκεντρώνει σηµαντικά ευρήµατα για τους Έλληνες καταναλωτές και τον
τρόπο που αντιµετωπίζουν τις εταιρείες και τα προϊόντα τους.
Πιο συγκεκριµένα, το 34,3% των Ελλήνων καταναλωτών, στη διάρκεια του
προηγούµενου έτους, έχει ανταµείψει µια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία (είτε µέσω
αγοράς ενός προϊόντος, είτε εκφράζοντας θετικά σχόλια για τη συγκεκριµένη αγορά),
ενώ το 16,8% έχει σκεφτεί να το πράξει. (51,1% συνολικά, έχει πράξει και έχει σκεφτεί
να ανταµείψει µια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία).
Η ενσυνείδητη πράξη επιβράβευσης ή η αντίστοιχη σκέψη µιας τέτοιας
ενέργειας (51,1%) σηµειώνει µια σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε την έρευνα CSR
που πραγµατοποιήθηκε πριν 2 χρόνια. (από 10,6%/CSR 2003 σε 51,1%/2006)
Η υπεύθυνη πράξη της ανταµοιβής µιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας
τοποθετεί την Ελλάδα στην 6η θέση στην κατάταξη 24 χωρών, που έχει διενεργηθεί η
έρευνα CSR 2006.
Αντίστοιχα, το 50,9% των Ελλήνων καταναλωτών, στη διάρκεια του
προηγούµενου έτους έχει «τιµωρήσει» µια κοινωνικά µη υπεύθυνη εταιρεία ενώ το
14% έχει σκεφτεί να το κάνει. (64,9% συνολικά, έχει πράξει και έχει σκεφτεί να
τιµωρήσει µια κοινωνικά µη υπεύθυνη εταιρεία).
Η ενσυνείδητη πράξη της τιµωρίας ή η αντίστοιχη σκέψη µιας τέτοιας ενέργειας
σηµειώνει µια σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε την έρευνα CSR που
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πραγµατοποιήθηκε πριν 2 χρόνια. (15,9%/CSR 2003 σε 30,9%/CSR 2005 σε
64,9%/CSR 2006)
Η υπεύθυνη πράξη της «τιµωρίας» µιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας
τοποθετεί την Ελλάδα στην 4η θέση στην κατάταξη 24 χωρών που έχει διενεργηθεί η
έρευνα CSR 2006.
Στη δηµογραφική ανάλυση των υπεύθυνων πολιτών/καταναλωτών µεγαλύτερη
υπευθυνότητα παρουσιάζεται σε γυναίκες, σε νεότερης ηλικίας, ανώτερης και ανώτατης
µόρφωσης.[ως προς την επιβράβευση 34,3%: γυναίκες (37,9%), ηλικίες 25-34 (43,3%)
ηλικίες 35-44 (42,1%), ηλικίες 45-54 µε ανώτερα και ανώτατα επίπεδα µόρφωσης
(44,2% και 45,7% αντίστοιχα)]
[ως προς την «τιµωρία» 50,9%: γυναίκες (53%), ηλικίες 25-34 (58,2%), ηλικίες 35-44
(55,8%), ηλικίες 45-54 (56,1%) µε ανώτερα και ανώτατα επίπεδα µόρφωσης (59,1%
και 60,1% αντίστοιχα)]
Στην ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στη
διάρκεια των 2 προηγούµενων ετών δηµοσιοποιήθηκαν µια σειρά από γεγονότα σε
διεθνές επίπεδο (νόσος πουλερικών, γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων κ.α) και σε
επίπεδο χώρας (διατροφικά σκάνδαλα, προβληµατικά προϊόντα, εναρµονισµένες
πρακτικές εταιρειών κ.α) που σε µεγάλο βαθµό µπορούν να ερµηνεύσουν την υπεύθυνη
στάση του Έλληνα καταναλωτή προς τις εταιρείες.
Ωστόσο σήµερα παρά ποτέ ο καταναλωτής εκδηλώνει µε µεγαλύτερη
υπευθυνότητα τη θέση/αντίθεσή του (θετική ή αρνητική) µε δράση, και επιλέγει και να
«τιµωρήσει» µια κοινωνικά µη υπεύθυνη εταιρεία υπό την έννοια ότι δεν τυγχάνει της
προτίµησής του σε προϊόντα και της γενικότερης αποδοχής του.

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο Έλληνας καταναλωτής θεωρεί ότι οι εταιρείες -πρωταρχικά- θα πρέπει να
είναι υπεύθυνες για θέµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση και την παραγωγική
διαδικασία της εταιρείας. Παράλληλα το 50% στην Ελλάδα θεωρεί ότι µπορεί να
επηρεάσει την υπεύθυνη στάση των εταιρειών.
Πιο συγκεκριµένα, η υπευθυνότητα µιας εταιρείας θα πρέπει να εστιάζεται στο
να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι λειτουργίες της δεν βλάπτουν το περιβάλλον
(85,3%), ότι όλα τα υλικά που χρησιµοποιεί για να φτιάξει τα προϊόντα της έχουν
παραχθεί µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο και σωστό τρόπο (84,1%), στην
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών καλής ποιότητας στις χαµηλότερες δυνατές τιµές
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(82,2%), σε έλλειψη διακρίσεων όλων των εργαζοµένων στην εργασία (80,6%), και
τέλος στο να µειώσει την επίδρασή της στις κλιµατολογικές αλλαγές (72,2%).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑ∆ΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σύµφωνα µε τους Έλληνες καταναλωτές, ο κλάδος Η/Υ και υψηλής τεχνολογίας
ανταποκρίνεται καλύτερα στις κοινωνικές του υποχρεώσεις απέναντι στη κοινωνία
(ανάµεσα στη καλύτερη εταιρεία και πάνω από το µέσο όρο 41,7%), σηµειώνοντας
αύξηση 5,7% από την αντίστοιχη έρευνα της προηγούµενης χρονιάς.
Άλλοι κλάδοι εταιριών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις υποχρεώσεις τους
είναι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών (36,5% µε σταθερά ποσοστά από την προηγούµενη
µέτρηση CSR το 2005), οι φαρµακευτικές εταιρείες (35,4% µε αύξηση 7,1% από την
προηγούµενη µέτρηση CSR 2005), και οι εταιρείες ρουχισµού (35,1% µε µείωση 3,2%
από την προηγούµενη µέτρηση).
Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες συγκεντρώνουν ποσοστό 28,4% στη θετική τους
αξιολόγηση για την κοινωνική τους ευθύνη (αύξηση 2,5% από την προηγούµενη
µέτρηση) από τους Έλληνες καταναλωτές. Οι εταιρείες τροφίµων και αλκοολούχων
ποτών επίσης καταγράφουν ποσοστά 20,5% και 20% αντίστοιχα.
Τέλος, το 27,3% των ερωτηθέντων αξιολογούν θετικά τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης) σε σχέση µε την κοινωνική τους ευθύνη, σηµειώνοντας σηµαντική
µείωση 16,3% από την προηγούµενη µέτρηση (τηλεοπτικά κανάλια 43,6%-µέτρηση
CSR 2005).

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Έλληνας πολίτης εκτιµά και σέβεται την ηγεσία των εταιρειών που
υποστηρίζουν ένθερµα την ανάγκη για κοινωνική ευθύνη των εταιρειών (77,2%) και
πιστεύει ότι ο καταναλωτής µπορεί να επηρεάσει το πόσο υπεύθυνα συµπεριφέρεται
µια εταιρεία (50,3%).
Τα περιβαλλοντικά θέµατα/προβλήµατα απασχολούν ιδιαίτερα τον Έλληνα
πολίτη (πολύ και αρκετά > 88,2%) και θεωρεί ότι µπορεί να επηρεάσουν (πάρα πολύ
και αρκετά > 97,5%) την υγεία του.
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Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη κατανάλωση

Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη
Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5η φορά από το Ινστιτούτο
Επικοινωνίας, µε τη συνεργασία του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστηµών.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 32 χώρες, από µεγάλους φορείς επικοινωνίας
και έρευνας αγοράς σε κάθε χώρα, µε την άδεια της καναδικής εταιρείας
δηµοσκοπήσεων GlobeScan Inc. η οποία ειδικεύεται σε θέµατα διερεύνησης της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη
Κατανάλωση» διεξήχθη στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 2009, σε δείγµα 1.001 πολιτών. Το
τεχνικό µέρος της έρευνας ανέλαβε η MRB HELLAS.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η έρευνα αυτή για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη συγκεντρώνει σηµαντικά ευρήµατα για τους Έλληνες καταναλωτές και τον
τρόπο που αντιµετωπίζουν τις εταιρείες και τα προϊόντα τους.
Πιο συγκεκριµένα, το 32,9% των Ελλήνων καταναλωτών, στη διάρκεια του
προηγούµενου έτους, έχει ανταµείψει µια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία (είτε µέσω
αγοράς ενός προϊόντος είτε µέσω θετικών σχολίων που εκφράστηκαν για τη
συγκεκριµένη εταιρεία) ενώ το 19,3% έχει σκεφτεί να το πράξει (52,2% συνολικά –
έχει πράξει και έχει σκεφτεί να ανταµείψει µια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία).
Η ενσυνείδητη πράξη επιβράβευσης και η αντίστοιχη σκέψη µιας τέτοιας
ενάργειας (52,2%) σηµειώνει µια σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε την έρευνα CSR
που πραγµατοποιήθηκε το προηγούµενο έτος (από 39,1%/CSR 2008 σε 52,2%/CSR
2009).
Η υπεύθυνη πράξη της ανταµοιβής µιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας
τοποθετεί την Ελλάδα στην 4η θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών που έχει
διενεργηθεί η έρευνα CSR 2009.
Αντίστοιχα, το 48,4% των Ελλήνων καταναλωτών, στη διάρκεια του
προηγούµενου έτους έχει «τιµωρήσει» µια κοινωνικά µη υπεύθυνη εταιρεία ενώ το
17,8% έχει σκεφτεί να το πράξει (66,2% συνολικά – έχει πράξει και έχει σκεφτεί να
τιµωρήσει µια κοινωνικά µη υπεύθυνη εταιρεία).
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Η ενσυνείδητη πράξη «τιµωρίας» και η αντίστοιχη σκέψη µιας τέτοιας ενέργειας
σηµειώνει την εξής εξέλιξη σε σχέση µε τις προηγούµενες έρευνες CSR (15,9%/CSR
2004 σε 30,9%/CSR 2005 σε 64,9%/CSR 2007 σε 58,1%/CSR 2008 σε 66,2%/CSR
2009).
Η ενσυνείδητη πράξη «τιµωρίας» ή η αντίστοιχη σκέψη µιας τέτοιας παραµένει
σε υψηλά ποσοστά µε πάνω από τους µισούς Έλληνες να δηλώνουν πρόθεση τιµωρίας
(από 15,9% το 2004, σε 30,9% το 2005, σε 64,9% το 2007, σε 58,1% το 2008 και σε
66,2% το 2009).
Η υπεύθυνη πράξη της «τιµωρίας» µιας κοινωνικά µη υπεύθυνης εταιρείας
τοποθετεί την Ελλάδα στην 2η θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών που έχει
διενεργηθεί η έρευνα CSR 2009.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Αναφορικά µε το βαθµό κοινωνικής υπευθυνότητας, το 54,6% των ερωτηθέντων
δηλώνουν «ενεργοί πολίτες» (42,7% το 2008) µε θετική ή αρνητική δράση απέναντι
στις εταιρείες, ενώ το 43,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν «µη ενεργοί/ αδιάφοροι
πολίτες» (56,2% το 2008).
Στην ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στη
διάρκεια του προηγούµενου έτους δηµοσιοποιήθηκαν µια σειρά από γεγονότα σε
διεθνές και σε εθνικό επίπεδο (διατροφικά σκάνδαλα- «βιοµηχανικό» ηλιέλαιο,
υπόθεση Siemens, υπόθεση Βατοπεδίου, διεθνής οικονοµική κρίση, εκλογή Obama, κα)
που σε µεγάλο βαθµό µπορούν να ερµηνεύσουν τα αυξητικά ποσοστά στην υπεύθυνη
στάση του Έλληνα καταναλωτή απέναντι στις εταιρείες, αντίστοιχη τάση που είχε
παρατηρηθεί στη µέτρηση του 2007 µε την εκδήλωση αντίστοιχων γεγονότων (σε
διεθνές επίπεδο- νόσος των πουλερικών, γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα και σε
επίπεδο χώρας- διατροφικά σκάνδαλα, προβληµατικά προϊόντα, εναρµονισµένες
πρακτικές εταιρειών κα).
Συνεπώς στην παρούσα µέτρηση, µε αυξητική τάση σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος, ο καταναλωτής/ πολίτης εκδηλώνει πιο έντονα τη θέση του µε
δράση και ανταµοιβή ή τιµωρία της επιχείρησης.
Ο Έλληνας καταναλωτής θεωρεί ότι, η κοινωνική υπευθυνότητα µιας εταιρείας
θα πρέπει να εστιάζεται στο να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή και
υγιεινά (87,9%), να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι λειτουργίες της δεν βλάπτουν το
περιβάλλον (80,9%), ότι όλες οι ύλες που χρησιµοποιεί για να φτιάξει τα προϊόντα της
έχουν παραχθεί µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο (74,8%), στην
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παροχή προϊόντων και υπηρεσιών καλής ποιότητας στη χαµηλότερη δυνατή τιµή
(74,6%), στην ίδια µεταχείριση όλων των υπαλλήλων και των υποψηφίων για θέσεις
εργασίας, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκεύµατος ή σεξουαλικής προτίµησης
(72,5%), στην εφαρµογή των ιδίων υψηλών προδιαγραφών/ προτύπων σε όποια χώρα
στον κόσµο και αν δραστηριοποιείται (62,3%)- Ευθύνες που αφορούν κυρίως και
συνδέονται µε τη λειτουργία της επιχείρησης.
Επιπλέον ο Έλληνας καταναλωτής θεωρεί ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις µπορούν
να συµβάλλουν περισσότερο και να βοηθήσουν στη βελτίωση της κοινωνίας ή της
τοπικής κοινότητας σε συγκεκριµένους τοµείς, των οποίων οι επικρατέστεροι τοµείς
είναι το περιβάλλον (21,1%), η φτώχεια (19,6%) και η υγεία (15,8%). Οι µεγαλύτερες
διαφοροποιήσεις στην προσδοκία αυτή του Έλληνα καταναλωτή σε σχέση µε την
µέτρηση CSR 2004 εντοπίζεται στο περιβάλλον (από 19,6%/CSR 2004 σε 21,1%/CSR
2009), την φτώχεια (από 26,3%/CSR σε 19,6%/CSR 2009) αλλά και σε όλους τους
αναφερθέντες τοµείς (από 6,3%/CSR 2004 σε 24,1%/CSR 2009).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑ∆ΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ:

Σύµφωνα µε τους Έλληνες καταναλωτές, ο κλάδος που ανταποκρίνονται
καλύτερα στις κοινωνικές του υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία, σε καθ’ υπόδειξη
επίπεδο, είναι οι εταιρείες Η/Υ και υψηλής τεχνολογίας (ανάµεσα στην καλύτερη
εταιρεία και πάνω από το µέσο όρο 43,2%) σηµειώνοντας αύξηση 1,5% από την
αντίστοιχη έρευνα της έρευνας CSR2007.

Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση

Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη
Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 8η φορά από το Ινστιτούτο
Επικοινωνίας, µε τη συνεργασία του Πάντειου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστηµών.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 32 χώρες, από µεγάλους φορείς επικοινωνίας
και έρευνας αγοράς σε κάθε χώρα, µε την άδεια της καναδικής εταιρείας
δηµοσκοπήσεων GlobeScan Inc. η οποία ειδικεύεται σε θέµατα διερεύνησης της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε παγκόσµιο επίπεδο.
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Η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη
Κατανάλωση» διεξήχθη στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 2012, σε δείγµα 1000 πολιτών. Το
τεχνικό µέρος της έρευνας ανέλαβε η MRB HELLAS.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΈΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η έρευνα αυτή για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη συγκεντρώνει σηµαντικά ευρήµατα για τους Έλληνες καταναλωτές και τον
τρόπο που αντιµετωπίζουν τις εταιρείες και τα προϊόντα τους.
Πιο συγκεκριµένα, το 27,1% των Ελλήνων καταναλωτών, στη διάρκεια του
προηγούµενου έτους, έχει ανταµείψει µια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία (είτε µέσω
αγοράς ενός προϊόντος είτε µέσω θετικών σχολίων που εκφράστηκαν για την
συγκεκριµένη εταιρεία) ενώ το 11,9% έχει σκεφτεί να το πράξει αλλά τελικά δεν το
έκανε. Συµπληρωµατικά, το 58,1% των καταναλωτών δεν έχει σκεφτεί να το πράξει.
Η ενσυνείδητη πράξη επιβράβευσης και η αντίστοιχη σκέψη µιας τέτοιας
ενέργειας (39%) σηµειώνει µια σηµαντική µείωση σε σύγκριση µε την έρευνα CSR που
πραγµατοποιήθηκε το προηγούµενο έτος ( από 56,6%/CSR 2011σε 39%/CSR 2012).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Αναφορικά µε το βαθµό υπευθυνότητας, το 48% των ερωτηθέντων δηλώνουν
«ενεργοί πολίτες» (59% το 2011) µε θετική ή αρνητική δράση απέναντι στις εταιρείες,
ενώ το 52% των ερωτηθέντων δηλώνουν «µη ενεργοί/ αδιάφοροι πολίτες» (41% το
2011).
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το 18,4% των «ενεργών πολιτών»
δηλώνουν συνειδητοποιηµένοι, το 5,1% µάλλον συνειδητοποιηµένοι ενώ το 24,7%
παρορµητικοί. Ταυτόχρονα, όσων αφορά τους «µη ενεργούς πολίτες», το 38,5%
δηλώνουν αδιάφοροι ενώ το 13,3% µάλλον αδιάφοροι.
Ο Έλληνας καταναλωτής πιστεύει ότι για να θεωρείτε µια µεγάλη εταιρεία
υπεύθυνη απέναντι στην κοινωνία θα πρέπει να δηµιουργεί θέσεις εργασίας και να
στηρίζει την οικονοµία (19%), να είναι φιλική προς το περιβάλλον (16%), να έχει ίδια
µεταχείριση προς όλους τους εργαζοµένους (13%), να είναι διαφανής και υπεύθυνη
(12%) , να έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα (7%).
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Προσδοκίες από τις εταιρείες.

Σίγουρα-

Μάλλον Σίγουρα-Μάλλον

Τι πρέπει να κάνει;

Συµφωνώ %

∆ιαφωνώ %

Νόµοι & Υπευθυνότητα

91,4

5,4

Φαίνεσθαι

81,2

8

Νοµιµοποίηση από ΜΚΟ

79,6

13,2

Ενδιαφέρον για τη κοινωνία

75,8

18,4

Ενδιαφέρον για περιβάλλον

70

21,4

Μη νοµιµοποίηση από ΜΚΟ

44,6

37,4

Αξιοποίηση social media

33

45,8

Εµπιστοσύνη

13

69,8

Σύµφωνα µε την έρευνα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση κατάταξης, η οποία
δείχνει ότι οι καταναλωτές πιστεύουν πως οι περισσότερες εταιρείες που προσπαθούν
να δείξουν ένα κοινωνικά υπεύθυνο πρόσωπο το κάνουν για να βελτιώσουν την
εταιρική τους εικόνα και όχι γιατί θέλουν να συµβάλλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο
ενώ βρίσκεται στην 6η θέση κατάταξης, στο κατά πόσο οι καταναλωτές ενδιαφέρονται
πολύ να µάθουν περισσότερα για τους τρόπους που κάποιες επιχειρήσεις προσπαθούν
να είναι περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνες. Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η και
τελευταία θέση σχετικά µε το αν οι εταιρείες επικοινωνούν µε ειλικρίνεια και τιµιότητα
την κοινωνική και περιβαλλοντική τους δραστηριότητα.

2.11. Καπιταλισµός Κοινωνικής Ευθύνης

Στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Βιοµηχάνων Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στη Θεσσαλονίκη (15-02-2008), ο Bruce Piasecki, γνωστός
επιχειρηµατικός σύµβουλος των ΗΠΑ και διεθνώς αναγνωρισµένος ως «γκουρού» της
ΕΚΕ (www.disabled.gr) προτείνει στροφή προς έναν κοινωνικά «συνειδητοποιηµένο»
καπιταλισµό, µέχρι και το 2015, τον λεγόµενο «Καπιταλισµό Κοινωνικής Ευθύνης»
(Social Response Capitalism – SRC). Εµβαθύνοντας, είναι της άποψης ότι στα πλαίσια
των ραγδαίων εξελίξεων που υπολογίζετε ότι θα κορυφωθούν µέχρι το τέλος της
επόµενης επταετίας, επιχειρήσεις που θέλουν να επωφεληθούν, πρέπει να ασπαστούν
ως το 2015 τις αρχές του SRC. Η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού, η µείωση των
ενεργειακών αποθεµάτων, όπως και το γεγονός ότι µε βάση το 2006 όπου η λίστα των
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100 µεγαλύτερων οικονοµιών του πλανήτη αριθµούσε περισσότερες επωνυµίες
επιχειρήσεων παρά οικονοµίες κρατών (51 αντί 49), δεδοµένα που δείχνουν πως µέχρι
το 2015 το µεγαλύτερο µερίδιο των οικονοµιών του πλανήτη θα είναι επιχειρήσεις και
όχι κρατικές οντότητες, είναι µερικές από τις διεθνείς εξελίξεις τις οποίες επισήµανε ο
Br.Piasecki ως αιτία που αποδεικνύει τη στροφή αυτή στη νέα µορφή καπιταλισµού.
Ο Br.Piasecki κατά την οµιλία του πρότεινε στις επιχειρήσεις τη δηµιουργία
µιας «Αγίας Τριάδας» της νέας οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, η
ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών εξαρτάται πλέον από µία ιδιότυπη «Αγία
Τριάδα» η οποία αποτελεί την βάση της µετεξέλιξης του παραδοσιακού καπιταλισµού
σε «Καπιταλισµό Κοινωνικής Ευθύνης», και στην οποία η τιµή είναι ο «Θεός», η
ποιότητα ο «Υιός» και η ευαισθησία στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες (όπως η
προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση ενέργειας κ.ά.) το «Άγιο Πνεύµα».
Επίσης τόνισε πως η κοινωνική ευαισθησία αποτελεί την προστιθέµενη αξία σε
προϊόντα και υπηρεσίες πολλών επιτυχηµένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου µεγέθους.
Ψάχνοντας κάποιος να βρει τι µπορεί να συντέλεσε στη διαµόρφωση του όρου
«καπιταλισµός κοινωνικής ευθύνης» µπορεί πολύ εύκολα να διαπιστώσει ότι τα τρία
“C” (Customers, Competition, Change, στα ελληνικά Καταναλωτές, Ανταγωνισµός,
Αλλαγές), έχουν αλλάξει σε µεγάλο βαθµό τα δεδοµένα της αγοράς, γεγονός το οποίο
δικαιολογεί τις αλλαγές που έχουν επέλθει µε το πέρασµα των χρόνων στα
χαρακτηριστικά τους (Hammer et al., 2001). Ειδικότερα:
Οι καταναλωτές γίνονται πια πιο απαιτητικοί. Ψάχνουν αυτά τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που θα καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις ανάγκες που έχουν. Σε µια
προσπάθεια να καλύψουν τις απαιτήσεις τους χρειάζονται νέα καινοτόµα, υψηλής
ποιότητας προϊόντα σε συνδυασµό µε τη χαµηλότερη δυνατή τιµή καθώς και παροχή
πολυεπίπεδων υπηρεσιών µε προσωπική σχέση µε την εκάστοτε εταιρεία.
Ο ανταγωνισµός χρόνο µε το χρόνο ακολουθεί µια συνεχώς αυξανόµενη πορεία.
Οι ανταγωνιστές έχοντας ως βάση τις χαµηλότερες τιµές, την υψηλότερη ποιότητα και
τις καλύτερες παρεχόµενες υπηρεσίες προσπαθούν να βρουν επιπλέον τρόπους ώστε να
υπερισχύσουν. Οι ανάγκες καθώς και οι απαιτήσεις των καταναλωτών, σηµαντικό λόγο
στις οποίες παίζει κάθε µορφή τεχνολογίας (π.χ. διαδίκτυο, µέσα µαζικής ενηµέρωσης)
οδηγούν τους ανταγωνιστές να ακολουθήσουν µονοπάτια στο παρελθόν δύσβατα.
Η αλλαγή είναι µία αναπόφευκτη συνέπεια, αδιάκοπη και διεισδυτική λόγω του
συνεχούς αυξανόµενου πλήθους των ανταγωνιστών µετά τη παγκοσµιοποίηση της
οικονοµίας. Η τεχνολογία όχι µόνο εξελίσσεται από µέρα σε µέρα αλλά δηµιουργεί και
την ανάγκη παραγωγής καινοτόµων προϊόντων. Κάθε πιθανή αλλαγή πρέπει αυτόµατα
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να εντοπίζετε και να αφοµοιώνετε από τις εταιρίες ώστε να βρίσκονται πάντα ένα βήµα
µπροστά στις επιθυµίες και τις ανάγκες των καταναλωτών και γενικότερα της
κοινωνίες. Ο χρόνος που µια εταιρεία αφοµοιώνει τις αλλαγές είναι αυτός που θα
συντελέσει στη διατήρησή της στο σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Τα τρία “C” (Hammer & Champy, 2001) και τα νέα χαρακτηριστικά τους έχουν
δώσει έννοια διαφορετική στον παραδοσιακό καπιταλισµό αλλά και µια νέα
πραγµατικότητα στις επιχειρήσεις. Αυτό που βοηθά στην επιβίωση µιας εταιρείας στον
επιχειρηµατικό χώρο δεν είναι τόσο το προϊόν όσο η τιµή, η ποιότητα, η
ανταγωνιστικότητα καθώς και οι πρακτικές που αγγίζουν βαθύτερα τις κοινωνικές
ανάγκες.
Ο Καπιταλισµός Κοινωνικής Ευθύνης είναι µία έννοια, όχι µε το όνοµα που της
έδωσε ο Bruce Piasecki, που εφαρµόζεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ιαπωνία, σε µία
χώρα όπου για να έχει κέρδη µια επιχείρηση πρέπει να ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία.
Η Keidanren, (McIntosh. et al., 1998) παγκοσµίως αναγνωρισµένη

ως σηµαντική

ΜΚΟ, είναι και ο µεγαλύτερος και παλαιότερος (από 1946) όµιλος επιχειρήσεων στην
Ιαπωνία. Ο Παγκόσµιος Περιβαλλοντικός Κανονισµός (Global Environmental Charter)
καθιερώθηκε τον Απρίλιο του 1991 από την Keidanren, έπειτα από την έντονη κριτική
που δέχτηκε για τη στάση της έναντι περιβαλλοντικών θεµάτων, και τον Σεπτέµβριο
του 1991 παρουσίασε έναν Κανονισµό για Καλή Εταιρική Συµπεριφορά (Charter for
Good Corporate Behavior), µε επτά Αρχές, που αντιπροσωπεύουν και τη φιλοσοφία της
ΕΚΕ αλλά και του Καπιταλισµού της Κοινωνικής Ευθύνης. Αυτές είναι οι εξής:
1. Προσπάθησε να προσφέρεις άριστα προϊόντα και υπηρεσίες, χρήσιµα στη
κοινωνία.
2. Πάλεψε ώστε να κάνεις δυνατό οι εργαζόµενοι να ζουν µε άνεση και αφθονία,
σεβάσου κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.
3. Ανέλαβε εταιρική δραστηριότητα έτσι ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να
αποτελεί κύρια δραστηριότητα.
4. Προσπάθησε να προσφέρεις στην κοινωνία µέσω φιλανθρωπίας και άλλων
παρεµφερών δραστηριοτήτων.
5. ∆ούλεψε για να βελτιωθεί η κοινωνική ευηµερία και πρόνοια στην κοινότητα
µέσω επιχειρηµατικών δράσεων.
6. Απέφυγε συµπεριφορά που αντιτίθεται στα κοινωνικά πρότυπα, ούτε να έχεις
σχέση µε οργανισµούς που έχουν κακή επιρροή στην κοινωνική ευταξία και ασφάλεια
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7. Προώθησε την επικοινωνία µε καταναλωτές και πολίτες µέσω δραστηριοτήτων
δηµοσίων σχέσεων και ανοιχτής ακρόασης, και πάλεψε για να κάνεις τις αρχές
εταιρικής συµπεριφοράς να συµπλέουν µε τις κοινωνικές νόρµες.

2.12. Επιδράσεις οικονοµικής κρίσης στην Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

Η κατάρρευση µέρους του τραπεζικού συστήµατος ήταν η αιτία της εµφάνισης
της οικονοµικής κρίσης στις Η.Π.Α το 2007, της οποίας τα οικονοµικά αποτελέσµατα
φάνηκαν όχι µόνο στις Η.Π.Α αλλά και στην Ευρώπη το 2008. Η µείωση στις τιµές των
µετοχών, η κατάρρευση χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, η αύξηση της ανεργίας, η
φτώχεια καθώς και η τερατώδης προσπάθεια των κυβερνήσεων να διατηρήσουν τη
ρευστότητα των τραπεζών µε υπέρογκα πακέτα διάσωσης, ήταν µόνο κάποιες από τις
συνέπειες της οικονοµικής αυτής κρίσης. Λόγω όλης αυτής της οικονοµικής
αναστάτωσης, πολλές εταιρείες αναγκάστηκαν σε µείωση δαπανών µε σκοπό την
διατήρησή τους στον επιχειρηµατικό χώρο. Μέσα στο περιορισµό αυτό των εξόδων δεν
θα µπορούσε να παραλειφθεί και ο περιορισµός, η καθυστέρηση ή και η αναβολή
πολλές φορές των πρωτοβουλιών για δράσεις ΕΚΕ. Παρόλα ταύτα, δεν µπορούµε να
αγνοήσουµε την άποψη πολλών κατά την οποία η παγκόσµια οικονοµική κρίση είναι
µία ευκαιρία για τις εταιρίες να αυξήσουν την οικονοµική τους επίδοση, αυξάνοντας
την εταιρική φήµη, την ικανοποίηση των υπαλλήλων τους και την παραγωγικότητά
τους.
Η αρχική εντύπωση, λόγω του επιπρόσθετου κόστους που προέκυπτε για την
εφαρµογή των πρακτικών της ΕΚΕ, ήταν πως οι πολιτικές της ήταν επίφοβες για την
βιωσιµότητα των επιχειρήσεων εν µέσω κρίσης .Αυτοµάτως λοιπόν γεννήθηκε και η
αµφιβολία για το αν οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να διατηρήσουν τα κεφάλαιά τους προς
αποφυγή µελλοντικών δυσκολιών ή θα έπρεπε να τα διαθέσουν ώστε να συνεχίσουν µε
αµείωτο ρυθµό τις δράσεις τους ακόµη και µέσα στη κρίση. Έτσι πολλές επιχειρήσεις
οδηγήθηκαν σε επανεξέταση και επαναπροσδιορισµό των στόχων τους σε σχέση µε τις
κοινωνικές δράσεις τους.
Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την
εξέχουσα θέση που κατέχει πλέον η ΕΚΕ στα νέα δεδοµένα της αγοράς καθώς και για
το γεγονός ότι για χρόνια ακόµη θα απασχολεί τις αναπτυγµένες χώρες του πλανήτη.
Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Arevalo και Aravind το 2010,
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αποδείχτηκε ότι εν µέσω κρίσης η ΕΚΕ έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στη καλύτερη
λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Επιπλέον από την έρευνα φάνηκε ότι οι διατάξεις του
Οικονοµικού Συµφώνου των Ηνωµένων Εθνών βοήθησαν τις επιχειρήσεις που τις
ακολούθησαν να µην επηρεαστούν σε µεγάλο βαθµό από την οικονοµική αυτή κρίση.
Καταλήγοντας, η ΕΚΕ µέσω των αξιών που πρεσβεύει και των καινοτόµων δράσεών
της (π.χ. χτίσιµο ισχυρών δεσµών µε τους καταναλωτές, εφαρµογή καινοτοµιών για τη
λύση παγκόσµιων προβληµάτων, συνεργασία µε ΜΚΟ, διατήρηση των δεσµεύσεων
απέναντι στους πολίτες, στήριξη παγκόσµιου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
και τις κλιµατικές αλλαγές) µετατράπηκε από απειλή σε ευκαιρία (Arevalo & Aravind,
2010).
Το 2011 µια ακόµη έρευνα πραγµατοποιήθηκε, µε θέµα όχι µόνο το πόσο αλλά
και πως επηρεάζετε η εφαρµογή της ΕΚΕ λόγω κρίσης, σε πολυεθνικές εταιρείες που
έχουν ως κατεύθυνση τις αρχές του Global Reporting Initiative (GRI) από τους
Giannarakis και Theotokas. Αποτελέσµατα τις έρευνας αυτής έδειξαν πως επιχειρήσεις
οι οποίες εδραίωσαν ή, ακόµα περισσότερο, βελτίωσαν τη θέση τους στην αγορά αλλά
και στις αγορές κεφαλαίων, οφείλουν την επιτυχία τους στο γεγονός ότι όχι µόνο
στήριξαν αλλά και στηρίχτηκαν στις πρακτικές της ΕΚΕ. Ως συνέπεια, είναι
αναµφισβήτητο το γεγονός ότι κοινωνικές στρατηγικές βοηθούν κατά πολύ τις
επιχειρήσεις για τη διατήρησή τους σ’ αυτό το αµφίβολο σκηνικό της οικονοµίας
λαµβάνοντας υπόψη και πως οι πρακτικές της ΕΚΕ συµβάλλει στη διαφοροποίηση και
τον επαναπροσδιορισµό εµπιστοσύνης µεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας.
Η εφαρµογή της ΕΚΕ απαιτεί υποµονή καθώς µόνο µε µελετηµένα βήµατα και
µακροπρόθεσµα ασφαλή σχέδια µπορεί να αποδώσει µελλοντικά τα επιθυµητά οφέλη.
Η ανθρωπότητα έρχεται πλέον αντιµέτωπη µε συνεχώς αυξανόµενα προβλήµατα όπως
για παράδειγµα οι κλιµατικές αλλαγές. O πρόεδρος του Ελληνικού ∆ικτύου για την
ΕΚΕ, Νίκος Αναλυτής (www.csrhellas.gr), αναφερόµενος στην κατάσταση αυτή τονίζει
πως κι αν τώρα ελαττώσουµε το ενδιαφέρον µας για τα περιβαλλοντικά θέµατα και δεν
τα αντιµετωπίσουµε µε σθένος, ίσως στο µέλλον αυτά να προκαλέσουν την επόµενη
µεγάλη οικονοµική κρίση. Έτσι, οι εταιρείες που θέλουν να αποκτήσουν ή να
διατηρήσουν

το

συγκριτικό

πλεονέκτηµα

σε

σχέση

µε

άλλες,

θα

πρέπει

εκµεταλλευόµενη την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν τις αρχές της ΕΚΕ ώστε να
αναπτύξουν νέους και καινοτόµους τρόπους ανάπτυξης µε απώτερο στόχο την
δηµιουργία ενός καλύτερου προφίλ για τους καταναλωτές.
Επιπρόσθετα, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το γεγονός ότι οι καταναλωτές µε
το πέρασµα των χρόνων χάνουν την εµπιστοσύνη και την αξιοπιστία τους µε
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αποτέλεσµα να γίνονται και πιο απαιτητικοί. Στόχος είναι η µεγιστοποίηση των κερδών
ώστε να επιτευχθεί η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, για την επίτευξη λοιπόν του
στόχου πρέπει να εξασφαλιστεί ξανά η εµπιστοσύνη των καταναλωτών µέσω
πρακτικών εκ µέρους των εταιρειών που θα αντιµετωπίζουν όχι µόνο τα κοινωνικά
αλλά και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ο Νίκος Αναλυτής αναφέρει «Σήµερα όσο
ποτέ άλλοτε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ότι η ΕΚΕ δεν ήταν και δεν είναι γι’
αυτές ένα διακοσµητικό εργαλείο δηµοσίων σχέσεων, αλλά βασικό στοιχείο των
επιχειρηµατικών στρατηγικών τους, που διασφαλίζει βιώσιµες επιχειρηµατικές
πρακτικές και ηθικές συµπεριφορές προς όφελος όλων των ενδιαφερόµενων µερών»
(Εφηµερίδα Καθηµερινή, 2011).
Είναι πλέον σαφές πως η εφαρµογή της ΕΚΕ είναι αυτή που θα κάνει µία
επιχείρηση υγιή και βιώσιµη καθώς η εµπιστοσύνη και η διαφάνεια είναι στοιχεία του
πιο πολύτιµου αγαθού της, της εταιρικής φήµης.

2.13. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Marketing

Είναι γνωστό ότι πολλοί από τους καταναλωτές συγχέουν ή ακόµα θεωρούν
ταυτόσηµη την έννοια της ΕΚΕ µε τις λειτουργίες του marketing. Η ΕΚΕ δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται ως ένα επικοινωνιακό εργαλείο για να προσελκύσει καταναλωτές.
Πολλοί όµως από αυτούς δεν πιστεύουν στην ανιδιοτέλεια των επιχειρήσεων όσον
αφορά τον πραγµατικό λόγο εφαρµογής της ΕΚΕ. Στην χώρα µας οι Έλληνες
καταναλωτές παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την ύπαρξη επιχειρήσεων µε
κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και αποδέχονται την ύπαρξη αξιόπιστων προϊόντων,
θεωρούν ότι το ιδιοτελές κίνητρο του κέρδους επισκιάζει την απήχηση της εταιρικής
κοινωνικής συνεισφοράς.
Σύµφωνα µε τους Philip Kotler και Nancy Lee (2005) οι πρωτοβουλίες που
µπορεί να πάρει µία επιχείρηση για να υποστηρίξει κοινωνικούς σκοπούς και να
εκπληρώσει σκοπούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χωρίζονται σε έξι κύριες
κατηγορίες. Οι πρωτοβουλίες είναι αρκετές αλλά µέσα σε αυτές τις έξι κατηγορίες
εντάσσονται οι περισσότερο διαδεδοµένες, αποτελεσµατικές και ουσιαστικές µεταξύ
των εταιριών:
•

Προωθητικές ενέργειες σκοπού: Μία επιχείρηση προσφέρει κονδύλια, εισφορές

σε είδος και άλλους εταιρικούς πόρους για να προωθήσει την επίγνωση και το
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ενδιαφέρον για ένα κοινωνικό σκοπό ή να υποστηρίξει τη συγκέντρωση οφελών, τη
συµµετοχή ή τη στρατολόγηση εθελοντών υπέρ ενός σκοπού. Η επιχείρηση µπορεί να
διαχειριστεί την ενέργεια αυτή µόνη της ή να είναι ο κύριος εταίρος σε µια δράση ή να
είναι ένας από τους πολλούς χορηγούς.
•

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. Σε αυτήν την περίπτωση, 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. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή είναι µια
δράση µε κέρδος για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και οι καταναλωτές έχουν την
ευκαιρία να προσφέρουν στις αγαπηµένες τους φιλανθρωπίες δωρεάν.
•

Εταιρικό κοινωνικό µάρκετινγκ: Μία εταιρία συµβάλλει στην ανάπτυξη ή και

την εφαρµογή µιας εκστρατείας αλλαγής συµπεριφοράς µε σκοπό τη βελτίωση της
δηµοσίας υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος ή της ευµάρειας µιας τοπικής
κοινωνίας. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η έµφαση στην αλλαγή συµπεριφοράς, η
οποία διαφοροποιεί την πρωτοβουλία αυτή από προωθητικές ενέργειες σκοπού, οι
οποίες εστιάζουν στην ενίσχυση της επίγνωσης , τη συγκέντρωση εισφορών και τη
στρατολόγηση εθελοντών υπέρ σκοπού. Μία εταιρία µπορεί να αναπτύξει και να
εφαρµόσει µία εκστρατεία αλλαγής συµπεριφοράς µεµονωµένα, αλλά συνήθως
συνεργάζεται µε εταίρους σε δηµόσιους φορείς ή µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς
•

Εταιρική

φιλανθρωπία

Μία

εταιρία

συνεισφέρει

απευθείας

σε

ένα

φιλανθρωπικό οργανισµό ή κοινωνικό σκοπό µέσω χορήγησης χρηµάτων, δωρεών ή
και υπηρεσιών σε είδος. Αυτό το είδος πρωτοβουλίας είναι και το πιο κοινό και για
πολλές δεκαετίες αποτέλεσε συνήθης δράση των εταιριών. Οι περισσότερες εταιρίες
δέχονται πιέσεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, να υιοθετήσουν µια στρατηγική
προσέγγιση, µε στοχευόµενες δράσεις και σύνδεση των φιλανθρωπικών τους
δραστηριοτήτων µε τους επιχειρηµατικούς στόχους τους.
•

Εθελοντική προσφορά στην κοινότητα Η επιχείρηση στηρίζει και ενθαρρύνει

τους εργαζόµενους της, τους εµπορικούς εταίρους και τους συνεργάτες των franchises
να διαθέσουν το χρόνο τους εθελοντικά για να υποστηρίξουν οργανώσεις και σκοπούς
στις τοπικές κοινότητες. Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να γίνει αυτόνοµα, από την ίδια
την επιχείρηση ( π.χ. εργαζόµενοι µιας εταιρίας πληροφορικής που διδάσκουν τη χρήση
υπολογιστών σε µαθητές γυµνασίου) ή σε συνεργασία µε ένα µη κερδοσκοπικό
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οργανισµό. Τις εθελοντικές δραστηριότητες µπορεί να τις οργανώσει η ίδια η εταιρία ή
οι εργαζόµενοι µπορούν να επιλέξουν τους τοµείς που τους ενδιαφέρουν και να λάβουν
υποστήριξη από την εταιρία, είτε µε την παροχή άδειας µετ’ αποδοχών είτε µε τη
βοήθεια εύρεσης συνεργατών στον εθελοντισµό µέσα από βάσεις δεδοµένων.
•

Επιχειρηµατικές πρακτικές κοινωνικής ευθύνης Μία εταιρία υιοθετεί

και

εφαρµόζει εθελοντικά επιχειρηµατικές πρακτικές και επενδύσεις που εξυπηρετούν
κοινωνικούς σκοπούς και µπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης στις τοπικές
κοινότητες και να προστατεύσουν το περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες µπορεί να
σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν είτε από την εταιρία, είτε σε συνεργασία µε άλλους
εταίρους.
Η παρακάτω ανάλυση για την ΕΚΕ (Περιοδικό Market Leader, 2004) είναι µία
βοήθεια για να αναδυθούν ευκαιρίες, ώστε να χρησιµοποιηθεί η ΕΚΕ σε
δραστηριότητες χτισίµατος ενός brand. Περισσότερα λεφτά από ποτέ επενδύονται για
την ΕΚΕ και οι εταιρίες φτιάνουν ριζικές αλλαγές για να το υποστηρίξουν. Οι
περισσότερες έχουν τµήµατα ΕΚΕ τα οποία αναφέρονται στον γενικό διευθυντή,
εκδίδουν αναφορές ΕΚΕ και αναπτύσσουν στρατηγικές και σχέδια ΕΚΕ. Ωστόσο,
παρόλη την έντονη επενδυτική δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα είναι χαοτικά.
Αντί να ενισχύεται το brand, οι προσπάθειες της ΕΚΕ έχουν µπει υπό
αµφισβήτηση και από τους επενδυτές, οι οποίοι φωνάζουν για κατάχρηση των
χρηµάτων των µετόχων και από τους καταναλωτές και τις οµάδες ενδιαφέροντος, οι
οποίοι κριτικάρουν τις εταιρίες για υποσχέσεις που δεν µπορούν να εκπληρώσουν. Η
Shell, η Coca-Cola και η British American Tobacco είναι µόλις µερικοί από τους
οργανισµούς που έχουν λάβει αρνητικά σχόλια για τις προσπάθειες τους στην ΕΚΕ.
Οι εταιρίες χάνουν επειδή υπάρχει συχνά µικρή ή καθόλου σύνδεση µεταξύ της
ΕΚΕ και των τµηµάτων του µάρκετινγκ και των σχετικών στρατηγικών τους. Αυτό
χάνει ευκαιρίες χτισίµατος µάρκας και ίσως επίσης µπερδεύει αλλά και στερεί των
δικαιωµάτων των ενδιαφερόµενων µερών. Αν η ΕΚΕ δεν γίνει το κεντρικό θέµα στην
ατζέντα του ∆ιευθυντή Μάρκετινγκ, ποτέ δεν θα υπάρξει το επιθυµητό αποτέλεσµα και
πιθανόν να δηµιουργηθεί κοινωνική αντίδραση.
Η εµπειρία έχει δείξει ότι οι αποτυχίες των εταιριών να ενσωµατώσουν τα brand
και τις πολιτικές ΕΚΕ είναι συχνά ο λόγος για τον οποίο οι πρωτοβουλίες της ΕΚΕ δεν
είναι τόσο αποδοτικές και δεκτικές όσο προοριζόταν. Για να το προσπεράσουµε αυτό,
οι marketers και οι οµόλογοι της ΕΚΕ χρειάζεται να ακολουθήσουν µερικές αρχές
κλειδιά τα οποία θα ενισχύσουν την επιτυχία τους όπως επίσης και ολόκληρου του
οργανισµού.
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Η επιχειρησιακή στρατηγική πρέπει να είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται
και η ΕΚΕ και η στρατηγική της µάρκας. Επιπλέον, κάθε υπόσχεση που δίνεται πρέπει
να υποστηρίζεται µε επιχειρησιακές αποδείξεις. Και τελικά, η ευθυγράµµιση µε το
brand πρέπει να οδηγήσει αυτά τα στοιχεία της ΕΚΕ να µεταδοθούν στους σηµαντικούς
ενδιαφερόµενους (εσωτερικούς και εξωτερικούς)
Επίσης, το πρώτο κρίσιµο βήµα στο να αναπτύξεις µία ενσωµατωµένη και
αποδοτική στρατηγική είναι να αξιολογήσεις πως οι επενδύσεις της ΕΚΕ υποστηρίζουν
τους επιχειρηµατικούς στόχους και τις πρακτικές.
Αυτό πρέπει να ακολουθείται από την ταυτοποίηση του υποσυνόλου των
επιχειρηµατικών στόχων, τα οποία και τα δύο (ΕΚΕ και brand) είναι τα πλέον
κατάλληλα για να το υποστηρίξουν.
Η στρατηγική ευθυγράµµιση της ΕΚΕ και του brand θα πρέπει να
υποστηρίζεται από την εφαρµογή ενός σχεδίου περιέχοντας βασικές πρωτοβουλίες,
βασικά µηνύµατα και υποστηρίζοντας επιχειρησιακές αποδείξεις.
Ενώ η εκτίµηση της σχέσης της ΕΚΕ µε την επιχειρηµατική στρατηγική είναι
γενικά κατανοητή, η ευθυγράµµιση του εµπορικού σήµατος και οι στρατηγικές ΕΚΕ
έχουν την τάση να είναι πιο δύσκολες για τις εταιρίες να τις συλλάβουν νοηµατικά.
Η επίτευξη της ευθυγράµµισης απαιτεί από τις εταιρίες να φέρουν την ΕΚΕ και
τα τµήµατα µάρκετινγκ µαζί για να καθορίσουν µία προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση
µπορεί να κυµαίνεται από εντελώς ενσωµατωµένη µέχρι αόρατα συνδεδεµένη και
πρέπει να καθορίζεται βασισµένη στην εκτίµηση των οδηγών αγοράς και της
επιχειρηµατικής στρατηγικής.
Στην ολοκληρωµένη προσέγγιση, το brand και η ΕΚΕ λειτουργούν µε αρµονία.
Αυτό είναι απαραίτητο όταν η έρευνα αγοράς δείχνει ότι οι υπεύθυνες επιχειρηµατικές
πρακτικές είναι ένας βασικός παράγοντας για την προτίµηση της µάρκας. Η βασική
δύναµη αυτής της προσέγγισης είναι ότι οι εταιρίες µε το σωστό επιχειρηµατικό
µοντέλο έχουν να πουν µια µόνο συναρπαστική ιστορία σε όλους τους
ενδιαφερόµενους. Λειτουργεί καλύτερα για αυτές τις εταιρίες στις οποίες η
υπευθυνότητα είναι ήδη µία βασική αξία της εταιρίας και ενηµερώνει όλες τις πτυχές
της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τον ορισµό της ΕΚΕ αυτό θα σήµαινε µια συνεπή
επίδοση πέρα από περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, δεσµεύσεις προς την κοινωνία, την
ευηµερία των εργαζοµένων, την χρηµατοοικονοµική επίδοση και την εταιρική
διακυβέρνηση.
Αυτό είναι το σκεπτικό πίσω από την πρωτοπόρα αµερικάνικη εταιρία τροφίµων
πώλησης λιανικής Whole Food, η οποία πρόσφατα απέκτησε την Fresh & Wild. Η
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υπόσχεση του brand της Whole Food είναι όλα σχετικά γύρω από την βιώσιµη
ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται και στο σλόγκαν ‘Whole Food.Whole people.Whole
planet.’ Η επιχείρηση, το brand και η στρατηγική ΕΚΕ είναι άµεσα και ορατά
συνδεδεµένα. Η στρατηγική της εταιρίας θέτει τα πρότυπα για τα προϊόντα που
µεταφέρει, τον τρόπο που πωλούνται και τον τρόπο που αντιµετωπίζει τους υπαλλήλους
της.
Έτσι λοιπόν η εταιρία παίρνει τα ψάρια της από ανανεώσιµες πηγές, το κρέας
του και τα λαχανικά του είναι οργανικά και απαγορεύει από τα ράφια της τεχνητά
προϊόντα µε πολλούς αριθµούς Ε. Επιπλέον οι εργαζόµενοι της Whole Foods που είναι
γνωστοί ως «µέλη της οµάδας», ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε φιλανθρωπικές
δραστηριότητες µέσα στον χρόνο εργασίας τους. Η εταιρία επίσης υπερηφανεύεται για
τα συνεχή νέα πρότυπα που καθιερώνει χρησιµοποιώντας εναλλακτική ενέργεια για να
τροφοδοτήσει τα καταστήµατα της. Τα αποτελέσµατα της ολοκληρωµένης στρατηγικής
είναι εµφανή στην επιτυχία της Whole Food µε διψήφιους ρυθµούς αύξησης πάνω από
τα τελευταία δύο χρόνια.
Στην επιλεκτική προσέγγιση, η ΕΚΕ εκδηλώνεται η ίδια σε πολύ
συγκεκριµένους, στοχευµένους τρόπους. Αυτό µπορεί, για παράδειγµα, να λάβει τη
µορφή των υπο-µαρκών ή στρατηγικές συνεργασίες. Η επιλεκτική προσέγγιση είναι
αποτελεσµατική είτε όταν η έρευνα αγοράς δείχνει ότι οι υπεύθυνες επιχειρηµατικές
πρακτικές οδηγούν στην προτίµηση των µαρκών, αλλά και όταν η εταιρία δεν έχει τις
αποδείξεις σε όλα τα πέντε συστατικά της ΕΚΕ για να υποστηρίξει µία πλήρως
ολοκληρωµένη προσέγγιση, ή όταν µόνο ένα συγκεκριµένο αναγνωρίσιµο υποστοιχείο
της αγοράς στόχου αποτελεί σηµαντική αξία στις υπεύθυνες επιχειρηµατικές πρακτικές.
Ένα πλεονέκτηµα της επιλεκτικής προσέγγισης είναι ότι µπορεί να παράσχει
ένα αποτελεσµατικό µέσο διαφοροποίησης σε µια πολυσύχναστη αγορά, ενώ µπορεί να
θωρακίσει την µητρική µάρκα από την αντίδραση του κάθε πελάτη/ενδιαφερόµενο. Οι
προσπάθειες της ΕΚΕ θα πρέπει να συνδέονται περισσότερο στενά στην υπο-µάρκα ή
στην συνεργασία από την εταιρία στο σύνολο.
Η Sainsbury, για παράδειγµα, έχει δηµιουργήσει µία εταιρική σχέση για να
χρησιµοποιήσει το εµπορικό σήµα Fair Trade ως επωνυµία διαφοροποίησης ώστε να
τραβήξει τους πελάτες µέσα στα καταστήµατα και να θριαµβολογήσει για το γεγονός
ότι ήταν το πρώτο supermarket στην Μεγάλη Βρετανία που είχε αυτό το brand. Παρόλο
που η Sainsbury είναι πολύ δεσµευµένη µε την ΕΚΕ, οι στρατηγικές της στο κοµµάτι
της τροφοδοσίας και της προµήθειας έχον επικριθεί για το ότι δεν ήταν αρκετά
βιώσιµες.
57

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μελέτη Περίπτωσης Αθηναϊκής Ζυθοποιίας - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 2013

Η συνεργασία µε το Fair Trade επιπλέον λειτουργεί καλά για την Sainsbury,
όπως δείχνει η υπεύθυνη επιχειρηµατική στάση της εταιρίας χωρίς να βάζει την φήµη
της στο προσκήνιο. Σαν αποτέλεσµα, η Fair Trade απολαµβάνει υγιή επίπεδα
ανάπτυξης και έχει καταστεί ένα βασικό κοµµάτι της αποκατάστασης της εικόνας της
Sainsbury ως ένα super market, το οποίο εξυπηρετεί την µεσαία τάξη µε µοναδικά
υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Στην αόρατη προσέγγιση, η ΕΚΕ µπορεί ίσως να παίζει ένα σηµαντικό
στρατηγικό ή φιλοσοφικό ρόλο στην καθοδήγηση της εταιρίας, αλλά παίζει και ένα
πολύ υποτιµηµένο ρόλο για τις εξωτερικές επικοινωνίες και πρωτοβουλίες. Αυτό
επιτρέπει στις εταιρίες να χρησιµοποιήσουν την ΕΚΕ ως ένα περιουσιακό στοιχείο για
να ενισχύσει την εµπιστοσύνη τους στην µάρκα και στην εταιρία. Αυτή η επιλογή
διαφέρει από τις άλλες σε ότι αφορά τα µηνύµατα όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της
εταιρικής ευθύνης που πότε πραγµατικά δεν θα γίνουν µέρος των βασικών
επικοινωνιών της εταιρίας.
Ο γίγαντας της µόδας Hennes & Mauritz (Η&Μ) είναι ένα παράδειγµα εταιρίας
της οποίας, παρόλο που είναι πολύ σοβαρή σχετικά µε την ΕΚΕ από όλες τις απόψεις,
δεν το καµαρώνει στις επικοινωνίες της. Αυτό συµβαίνει, παρά το γεγονός ότι η H&M
είναι εξαιρετικά εξαρτηµένη από τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των πελατών, µέσα
από τις φήµες της παιδικής εργασίας, τα ανήθικα εργασιακά πρότυπα και την χρήση
επικίνδυνων υλικών που στοιχειώνει την βιοµηχανία της µόδας.
Η απόφαση της H&M να κρατήσει τα µηνύµατα της ΕΚΕ έξω από τις
επικοινωνίες του µάρκετινγκ είναι σαφώς στρατηγική. Ο λόγος είναι ότι οι προσπάθειες
της ΕΚΕ δεν αποτελούν σηµείο διαφοροποίησης που κάνει τους αγοραστές να
επιλέξουν Η&Μ σε σχέση µε άλλες µάρκες. Οι καταναλωτές επιλέγουν Η&Μ , διότι η
εταιρία προσφέρει µόδα και ποιότητα σε πολύ λογική τιµή. Έτσι, όπως η τιµή είναι το
βασικό µέρος της πρότασης αξίας της, η Η&Μ δεν θέλει να θεωρηθεί ως υπερβολική
φιλάνθρωπος µε τα κέρδη να µοιράζονται για φιλανθρωπικά ιδρύµατα και όχι για τους
καταναλωτές.
Στον βαθµό που η ΕΚΕ είναι παρούσα στην αγορά δραστηριοτήτων, έµφαση
δίνεται στις ανάγκες των οµάδων στόχων. Η Η&Μ δίνει µεγάλη προσοχή στην επιλογή
των υγιών (ρόλων) µοντέλων για τις µινιµαλιστικές διαφηµίσεις και επιτρέπει σε
επιµέρους

σηµεία

λιανικής

πώλησης

σηµαντική

αυτονοµία

περιλαµβάνοντας

πρωτοβουλίες µάρκετινγκ ως µέρος του µίγµατος µάρκετινγκ. Αν και αυτές οι
πρωτοβουλίες, συµβάλλουν σαφώς στο χτίσιµο της εικόνας της Η&Μ ως υπεύθυνης
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εταιρίας που νοιάζεται, θεωρούνται σε µεγάλο βαθµό ως βραχυπρόθεσµες προσφορές
και οδηγοί πωλήσεων.
Οι αξίες και τα πρότυπα των ενδιαφεροµένων µερών εφαρµόζονται σε µία
ποικιλία από θέµατα µάρκετινγκ όπως είναι οι πρακτικές των πωλήσεων, τα
δικαιώµατα των καταναλωτών, η περιβαλλοντική προστασία, η ασφάλεια του
προϊόντος και η κατάλληλη αποκάλυψη πληροφοριών (Maignan και Ferrell, 2004).
Αξιοσηµείωτα, οι αξίες και τα πρότυπα των ενδιαφεροµένων µερών ανησυχούν για
θέµατα που επιδρούν ή όχι στην ευηµερία τους. Για παράδειγµα, οι καταναλωτές ίσως
να µην ανησυχούν όχι µόνο µε την ασφάλεια του προϊόντος, αλλά επίσης και µε την
παιδική εργασία, ένα θέµα το οποίο δεν επιδρά άµεσα σε αυτούς. Οι Maignan και
Ferrell (2004) καθορίζουν τα θέµατα των ενδιαφερόµενων µερών ως εκείνες τις
ανησυχίες που τα ενδιαφερόµενα µέρη αγκαλιάζουν σχετικά µε τις οργανωτικές
δραστηριότητες και την υπολειµµατική επίδραση. Μέσα στο περιεχόµενο του
µάρκετινγκ, το Social Responsibility (SA) 8000 πιστοποιητικό υποδεικνύει τις
ανησυχίες των πελατών σχετικά µε την παιδική εργασία, τα εργατικά δικαιώµατα, την
διάκριση, την αποζηµίωση και άλλα θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να επιδράσουν
στις δραστηριότητες του µάρκετινγκ (Miles και Munilla, 2004). Εποµένως, το επίπεδο
της κοινωνικής ευθύνης ενός οργανισµού µπορεί να εκτιµηθεί ελέγχοντας λεπτοµερώς
τις επιδράσεις της ΕΚΕ πάνω στα θέµατα ανησυχίας όλων των καθορισµένων
ενδιαφερόµενων.
Σύµφωνα µε την συνοπτική περιγραφή έρευνας του εργαστηρίου επικοινωνίας
Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου και της Research International
(2001), που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ικτύου, καταλήγει
στην ύπαρξη πέντε τύπων επιχειρήσεων µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο
αντιλαµβάνονται και θέτουν σε εφαρµογή τα προγράµµατα κοινωνικής υπευθυνότητας.
Η ‘‘µη ευαισθητοποιηµένη’’ επιχείρηση δεν αναγνωρίζει µε προθυµία τις
κοινωνικές ευθύνες της, µένει αµήχανη και αµέτοχη. Θεωρεί ότι τα εταιρικά κοινωνικά
έργα δεν αποφέρουν άµεσα οφέλη, αντίθετα απαιτούν κεφάλαια, ειδική γνώση και
δικτύωση που η ίδια δεν διαθέτει. Σε αυτήν την τυπολογία εντάσσεται και η επιχείρηση
που αρκείται στην απλή συµµόρφωση µε τους νόµους, επιδιώκοντας να µην επιβαρύνει
την κοινωνία.
Η ‘‘φιλάνθρωπος’’ επιχείρηση ενεργεί µε γνώµονα τις ηθικές αξίες και τις
επιλογές του ιδρυτή της. Το φιλανθρωπικό έργο της δεν εντάσσεται στην
επιχειρηµατική της στρατηγική και συνήθως δεν δηµοσιοποιείται.
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Ο ‘‘αποσπασµατικός χορηγός’’ επιδιώκει µε τι χορηγίες του να διαµορφώσει
ένα καλό εταιρικό όνοµα. Επιλέγει τις ενέργειες που θα υλοποιήσει µε βάση τις
προτάσεις ή τις πιέσεις που δέχεται από την κοινωνία, τις ευκαιρίες προβολής που του
προσφέρουν, χωρίς να τις συνδέει µε τη γενικότερη στρατηγική του.
Ο ‘‘συνεπής χορηγός’’ επιδιώκει να συµβάλει στη βελτίωση του φυσικού και
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Επιλέγει προγράµµατα που εναρµονίζονται µε την
στρατηγική της εταιρίας και καθιστά κοινωνούς και τους εργαζόµενους.
Η επιχείρηση ‘‘ενεργός πολίτης’’ θέτει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην
καρδιά της εταιρικής φιλοσοφίας και αναδιαµορφώνει τη λειτουργία και τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων ώστε να την υπηρετήσει. Επιδιώκει µέσα από συνεργασίες µε
άλλους φορείς να συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη χωρις

να αποζητά

βραχυπρόθεσµα οφέλη. Οι εργαζόµενοι αυτής της επιχείρησης δεν αποτελούν ένα
εσωτερικό ακροατήριο αλλά συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση της κοινωνικά
υπεύθυνης δράσης.
Σε ότι αφορά στη συµµετοχή των πολιτών-καταναλωτών στα κοινά εντοπίζουµε
τρεις τυπολογίες:
Ο «αποστασιοποιηµένος» πολίτης-καταναλωτής αισθάνεται κοινωνικά και
πολιτικά αδύναµος και µεταθέτει τις ευθύνες του στο κράτος και τους αρµόδιους
φορείς.
Ο «ευαισθητοποιηµένος» πολίτης-καταναλωτής ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί
περιστασιακά ανάλογα µε το θέµα που θα µπορούσε να προκαλέσει την κινητοποίηση
του και είναι πάντως ανοιχτός σε νέες ιδέες και πρακτικές.
Ο «ενεργός» πολίτης-καταναλωτής διακρίνεται για τη συγκροτηµένη και
συνεπή στάση του στους περισσότερους τοµείς της ζωής του. Παρακολουθεί, µαθαίνει,
συµµετέχει. Αυτός ο ιδανικός τύπος του πολίτη-καταναλωτή παρουσιάζεται σποραδικά
στο δείγµα µας.
Κυρίαρχοι είναι και οι δύο πρώτοι τύποι οι οποίοι δείχνουν ότι η σύζευξη των δύο
ιδιοκτητών δεν επιτυγχάνεται εύκολα στην καθηµερινή ζωή. Οι καταναλωτές πρακτικές
δεν αντικαθρεπτίζουν πάντα τις κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις των ερωτώµενων.
Η πρόθυµη αποδοχή και η καταξίωση των ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
στη συνείδηση του πολίτη-καταναλωτή και η σύµπραξή του, κατά συνέπεια, στις εν
λόγω εταιρικές πρωτοβουλίες θα ενισχυθούν υπό τις ακόλουθες τρεις βασικές
προϋποθέσεις:
1. Εφόσον η εταιρία ή το προϊόν-σήµα που θέλει να συνδεθεί µε την προώθηση
ενός κοινωνικού σκοπού είναι αδιαµφισβήτητης αξιοπιστίας και ποιότητας.
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2. Εφόσον το κόστος της κοινωνικής πολιτικής των προϊόντων δεν θα µετακυλύετε
στον πολίτη-καταναλωτή.
3. Εφόσον ο κοινωνικός απολογισµός των επιχειρήσεων θα διαχέεται σε όλη την
κοινωνία.

2.14. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου
Στην ΕΚΕ έχουν αποδοθεί πολλοί ορισµοί κατά το παρελθόν αλλά και στο
παρόν εξακολουθεί να αποτελεί θέµα συζήτησης κι έρευνας. Οι ορισµοί αυτοί,
συµπίπτουν σε πολλά σηµεία τους µέσα από τα οποία µπορεί να προκύψει ένας
ορισµός, ως συνισταµένη όλων των παραπάνω απόψεων, ώστε να αποδοθεί ως µία
σαφή έννοια, για το τί είναι η ΕΚΕ και ποιος είναι ο ρόλος της σε κάθε επιχείρηση και
οργανισµό. Επίσης, συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στη διαµόρφωση της ΕΚΕ, οι
βασικοί παράγοντες της κοινωνίας, της οικονοµίας και του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά την ελληνική άποψη για τον όρο της ΕΚΕ και τη σηµασίας της,
συνδέεται άµεσα µε τη «Βιώσιµη ανάπτυξη», όπου η καλή απόδοση των οικονοµικών
µιας επιχείρησης, η προσπάθεια εµφάνισης των λιγότερο επιβλαβών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και η εξέχουσα θέση της κοινωνίας στην συγκεκριµένη διαδικασία καθιστά
µία επιχείρηση βιώσιµη και ανταγωνιστική.
Εµπλέκονται και αλληλεπιδρούν στην διαδικασία πολλοί παράγοντες όπου κάθε
ένας συµβάλλει, ώστε η ΕΚΕ να επιτύχει το στόχο της. Από την οµαλή λειτουργία και
συνύπαρξη των παραπάνω παραγόντων εξαρτάται η επιτυχηµένη εφαρµογή της ΕΚΕ σε
κάθε επιχείρηση ή οργανισµό. Η πολύ µεγάλη σηµασία της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης επισφραγίζεται, έως ένα βαθµό, από την έκδοση της «Πράσινη Βίβλου»
(Ιούλιος 2001), η οποία στόχευσε στο να καθιερωθεί η ΕΚΕ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπλέον, η κατά το δυνατόν, σωστή εφαρµογή της ΕΚΕ, µπορεί να επιφέρει
σηµαντικά οφέλη που αφορούν τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης ή του
οργανισµού, την βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών και την «αναγνώριση»
της εταιρείας µέσα στην κοινωνία που δραστηριοποιείται. Φυσικά, για να εφαρµοστεί ,
και στη συνέχεια, να έχει θετικό αντίκτυπο στην επιχείρηση που την εφαρµόζει θα
πρέπει να θυσιάζει κεφάλαια για το συγκεκριµένο σκοπό. Όλα τα προηγούµενα
συµπεράσµατα επιβεβαιώνονται από ένα µεγάλο πλήθος ερευνών που έχουν
πραγµατοποιηθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο (“Έρευνα για την κοινωνική ευθύνη στις
ελληνικές επιχειρήσεις , 16 Φεβρουαρίου 2005) όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στην διαδικασία της ΕΚΕ συµµετέχουν όλες οι
βαθµίδες της ιεραρχίας των επιχειρήσεων, από τα ανώτερα επίπεδά της έως τα
χαµηλότερα και φτάνουν µέχρι τη βάση της ιεραρχίας. Οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες
καταµερίζονται σε όλα τα στελέχη, τους υπαλλήλους αλλά και τους εργαζόµενους στις
χαµηλότερες βαθµίδες της ιεραρχίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Παρακάτω θα µελετήσουµε τι συµβαίνει γύρω από την ΕΚΕ στην Ευρώπη, στον
υπόλοιπο κόσµο εκτός Ευρώπης και στην Ελλάδα. Υπάρχει σαφώς διαφορετική
αντιµετώπιση από τα ενδιαφερόµενα µέρη ως προς την θεώρηση της ΕΚΕ και από την
οπτική σκοπιά που αντιλαµβάνονται το αντικείµενο της ΕΚΕ. Είναι αδύνατο να
συµπεριληφθούν όλες οι χώρες του κόσµου, γι’ αυτό θα δούµε κάποιες από αυτές που
εµφανίζουν εδώ και καιρό δραστηριότητες ΕΚΕ.

3.1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από την παγκόσµια σκοπιά
Σε µία έρευνα που έγινε σε 105 επιχειρήσεις από τις αναδυόµενες οικονοµίες
των χωρών του BRIC14 (Alon et al., 2010) διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες µεγάλες
εταιρίες υλοποιούν ποικιλία δραστηριοτήτων ΕΚΕ. Πιο συγκεκριµένα, από τις 105
εταιρίες µόνο οι 8 (ποσοστό 7,62%) δεν υλοποιούν καµία δραστηριότητα ΕΚΕ, ενώ η
προέλευση των επιχειρήσεων καλύπτει ευρύ φάσµα οικονοµικών τοµέων π.χ.
τραπεζικός και ασφαλιστικός τοµέας, τοµέας υλικών, τοµέας καυσίµων
Οι δραστηριότητες ΕΚΕ που εφαρµόστηκαν αφορούν κυρίως φιλανθρωπικά
προγράµµατα, χορηγίες, εθελοντικές πρωτοβουλίες, κώδικες δεοντολογίας & ηθικής,
προγράµµατα ποιότητας και διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από την έρευνα
αυτή αναδείχθηκαν επίσης διαφορές µεταξύ των εταιριών ως προς τα κίνητρα εµπλοκή
τους στην ΕΚΕ, ως προς το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων της αλλά και ως προς τον
τρόπο επικοινωνίας.
Σύµφωνα µε τους Gupta & Gupta, (2008) στην Ινδία οι προκλήσεις της
παγκοσµιοποίησης και οι αναδυόµενες τάσεις για µία ελεύθερη οικονοµία της αγοράς
14

BRIC: Brazil, Russia, India, China είναι αρκτικόλεξο και αναφέρεται στις χώρες αυτές, διότι θεωρείται
ότι βρίσκονται σε ένα παρόµοιο στάδιο προηγµένης οικονοµικής ανάπτυξης, εναλλακτικά αναφέρονται
ως «Μεγάλες Τέσσερις» ή «χώρες BRIC».
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καθιστούν το ρόλο της ΕΚΕ υψίστης σηµασίας. Λόγοι όπως η αύξηση των επενδύσεων,
η ανάπτυξη των σχέσεων εµπορίου µεταξύ Ινδίας και αναπτυγµένων χωρών και η
επέκταση του ρόλου των ιδιωτικών εταιριών δηµιούργησαν µια ισχυρή επιρροή της
ΕΚΕ. Μέσω της πρόσβασης των αγορών, της µείωσης του κόστους και των κινδύνων,
της βελτίωσης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της δηµόσιας εικόνας
τους, οι εταιρίες µπορούν να επωφεληθούν από την υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ µέσα
στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. Ανασταλτικοί παράγοντες στην υιοθέτηση της
ΕΚΕ αποτελούν η έλλειψη πληροφόρησης, δεξιοτήτων και τεχνολογικής οικονοµικής
ικανότητας ιδιαίτερα στην περίπτωση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Άλλη µελέτη στην Ινδία (Pahuja, 2009) διερεύνησε την περιβαλλοντική
διάσταση και τα χαρακτηριστικά (µέγεθος απασχόλησης, κερδοφορία, κλάδος
δραστηριοποίησης) των 500 κορυφαίων επιχειρήσεων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο
στο ∆ελχί. Ο στόχος της µελέτης ήταν να εντοπίσει τη συνδυασµένη επίδραση των
βασικών µεγεθών & χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων πάνω στον τρόπο
δηµοσιοποίησης & πληροφόρησης των περιβαλλοντικών πρακτικών των επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της µελέτης ανέδειξαν τα εξής: οι
περισσότερο ρυπογόνες επιχειρήσεις δηµοσιοποιούν πολύ περισσότερες πληροφορίες
για το περιβάλλον από τις λιγότερο ρυπογόνες επιχειρήσεις. Μεταξύ των ποσοτικών
µεταβλητών, η «περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης» ήταν η πιο σηµαντική
επεξηγηµατική µεταβλητή. Οι εταιρίες µε καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις,
παρέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον από τις επιχειρήσεις µε
φτωχότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν επίσης
ότι οι µεγάλες και πιο κερδοφόρες εταιρίες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για το
περιβάλλον από τις µικρές και λιγότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις, αντίστοιχα.
Στη Ρωσία έγινε έρευνα σε δείγµα ανωτάτων στελεχών 129 επιχειρήσεων
µεγέθους απασχόλησης από 300-600 άτοµα (Kuznetsov et al., 2009) και διαπιστώθηκαν
τα εξής: οι τοµείς αντίληψης και ενδιαφέροντος ΕΚΕ είναι η φροντίδα των
εργαζοµένων µε πρόσθετες παροχές υγείας ασφάλειας κλπ, η προστασία του
περιβάλλοντος, η πληρωµή φόρων, η ύπαρξη ηθικής µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, η
δηµιουργία θέσεων εργασίας, η συµβολή στις φιλανθρωπίες, η συµβολή στην ευηµερία
της τοπικής κοινωνίας, η υπακοή και η τήρηση των νόµων, η δηµιουργία κέρδους και η
τήρηση των διεθνών κανόνων ηθικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων. Η κύρια
διαπίστωση της µελέτης είναι ότι υπάρχει αξιοσηµείωτη διακύµανση στη θέση των
ρωσικών εταιριών για την ΕΚΕ. Η παρουσίαση θετικής κοινωνικής εικόνας είναι πιο
πιθανό να είναι σηµαντική για εταιρίες µε υψηλή δηµόσια αναγνωσιµότητα. Ένα µικρό
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ποσοστό των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη
πετρελαίου και άλλους κερδοφόρους κλάδους, που κατέχουν στρατηγική θέση στην
εθνική οικονοµία που απολαµβάνουν ιδιαίτερων σχέσεων µε το κράτος και
προσελκύουν οικονοµικούς πόρους από τις ξένες και τις διεθνείς αγορές, συµµετέχουν
σε κοινωνικές επενδύσεις και φιλανθρωπικές ενέργειες, εισάγοντας την ΕΚΕ στις
ετήσιες εκθέσεις τους. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις θέλουν να προβάλλουν την
κοινωνική εικόνα τους µε σκοπό να διευκολυνθεί η διεθνής αναγνώριση τους και να
ισχυροποιηθούν οι σχέσεις τους µε το κράτος ακόµη περισσότερο. Οι µεσαίες και
µεγάλες επιχειρήσεις έχουν µικρότερη δέσµευση για ΕΚΕ. Η έλλειψη οικονοµικών
πόρων αποτελεί έναν από τα βασικότερα εµπόδια για την µη εµπλοκή των επιχειρήσεων
σε ενέργειες ΕΚΕ, αλλά επιπρόσθετα και η κοινωνική, οικονοµική κατάσταση στη
Ρωσία δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερα εµπόδια στις τοπικές επιχειρήσεις, µε τον φόβο
να παρερµηνευτεί ο σκοπός και η σηµασία των δραστηριοτήτων ΕΚΕ.
Στη γείτονα χώρα της Τουρκίας µία µελέτη που αφορούσε δείγµα είκοσι
επιχειρήσεων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο της Κωνσταντινούπολης (Adiloglu et al.,
2007) διερευνήθηκαν σε βάθος ετήσιες εκθέσεις αειφόρου ανάπτυξης σχετικά µε την
κοινωνική πολιτική των επιχειρήσεων, την περιβαλλοντική πολιτική και την εταιρική
διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής

ως πυλώνα της ΕΚΕ

διερευνήθηκαν θέµατα που αφορούσαν στη συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία, µε τα πρότυπα διαχείρισης περιβάλλοντος και στις περιβαλλοντικές
εκθέσεις.
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα των ετήσιων εκθέσεων των
επιχειρήσεων παρέχουν πληροφόρηση για συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία µε τα πρότυπα διαχείρισης περιβάλλοντος καθώς και µε ειδικότερους
εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισµούς που αφορούν τη βιοµηχανία και
ότι το ποσοστό των εταιριών που καλύπτουν τη συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία και τα πρότυπα αυξάνεται σταθερά σε ετήσια βάση. Επίσης οι
κατασκευαστικές εταιρίες είναι περισσότερο ευαίσθητες σε περιβαλλοντικά θέµατα από
τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Για την κοινωνία ως πυλώνα ΕΚΕ οι πληροφορίες που
παρέχονται από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των εργαζοµένων και τις πρόσθετες
παροχές, δείχνουν µια ολοένα ετήσια αύξηση στην εφαρµογή τέτοιων πολιτικών.
Στη περιοχή της Λατινικής Αµερικής η έρευνα που διεξήχθη µε αντικείµενο τις
δραστηριότητες ΕΚΕ των ΜΜΕ15 (De Arruda, 2010) εντόπισε τις διαφορές που
15

ΜΜΕ: Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
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υπάρχουν, από χώρα σε χώρα, όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο και την υποχρέωση
τήρησης κανόνων, όσο και στη φύση και εµπλοκή των ίδιων των επιχειρήσεων σε
µορφές και δραστηριότητες ΕΚΕ. Παρά την αύξηση της ευαισθησίας για τους κύριους
άξονες της ΕΚΕ, τα αποτελέσµατα δεν είναι ανάλογα. Μικρό ποσοστό µεγάλων
επιχειρήσεων αναπτύσσουν σοβαρά εσωτερικά προγράµµατα ΕΚΕ. Οι ΜΜΕ
επιχειρήσεις, για παράδειγµα, δεν δηµιουργούν πολιτικές για την ΕΚΕ, διότι βασίζονται
στην παραδοχή ότι οι ιδιοκτήτες ή οι επενδυτές είναι κοντά στους εργαζόµενους.
Συµπερασµατικά, η µελέτη καταλήγει ότι οι ΜΜΕ δεν υποστηρίζονται στην Λατινική
Αµερική από το κράτος και για να είναι βιώσιµες θα πρέπει να αναπτύξουν ένα ισχυρό
δίκτυο για την ΕΚΕ που θα συµπεριλάβει κοινωνικές και τοπικές οργανώσεις.
Μία έρευνα στην Αφρική στις µικρές επιχειρήσεις (Dzansi & Pretorius, 2009)
παρουσίασε ως βασικά θέµατα της ΕΚΕ τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι σχετικές µε
τους πελάτες τους εργαζόµενους και την κοινωνία. Οι µικρές επιχειρήσεις έχουν µία
φυσική τάση προς τους καταναλωτές επειδή έχουν µία ευελιξία για την εκπλήρωση των
αναγκών τους. Οι ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων έχουν στενές σχέσεις µε τους
πελάτες και συνεπώς είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες τους. Στις µικρές
αφρικανικές επιχειρήσεις οι εργαζόµενοι είναι πολλές φορές στενής συγγενείς των
ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και υπό αυτή την έννοια οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες
στήριξης των εργαζοµένων ευνοούν έµµεσα και τις τοπικές κοινότητες. Οι κοινωνικές
ανάγκες που εξακολουθούν να επικρατούν στις χώρες της Αφρικής και οι οποίες δεν
µπορούν να καλυφθούν από τις ανίκανες πολλές φορές κυβερνήσεις, αναδεικνύουν το
σηµαντικό ρόλο που µπορούν να έχουν σε αυτό τον τοµέα κυρίως οι ΜΜΕ και όχι οι
µεγάλες επιχειρήσεις.
Στον τοµέα του περιβάλλοντος δεν υπάρχει κάποια σηµαντική ανησυχία για τις
περισσότερες από τις επιχειρήσεις, επειδή είναι ως επί το πλείστον επιχειρήσεις
λιανικής και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι αµελητέες, ώστε να
µην χρειάζεται να ασχολούνται µε περιβαλλοντικά θέµατα. Ωστόσο δεν προκαλεί
έκπληξη, το γεγονός ότι η έρευνα για την ΕΚΕ ακόµη κα στις µεγάλες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Αφρική είναι ασήµαντη. Εξάλλου η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων στα περισσότερα αφρικανικά κράτη χαρακτηρίζονται από µικρό µέγεθος
εργαζοµένων (1-5 άτοµα) και σε µόλις 12 από τις 53 χώρες της Αφρικής έχουν
πραγµατοποιηθεί έρευνες σχετικά µε την ΕΚΕ που δηµοσιεύτηκαν σε σχετικά
περιοδικά και από τις έρευνες αυτές ποσοστό 57 % έχουν επίκεντρο τη Νότια Αφρική
ενώ 16% αφορούν την Νιγηρία.
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Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στον Καναδά (Thorne et al., 2010)
συγκεκριµένη µελέτη για ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, ώστε να παρακινούν τις
επιχειρήσεις τους στην εφαρµογή ΕΚΕ και µε διερεύνηση ως προς το σύστηµα αµοιβών
που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις κατέληξε σε σηµαντικό συµπέρασµα που είναι ότι και
στις δύο χώρες υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ αµοιβών και της ΕΚΕ. Τα
συστήµατα αµοιβών ενθαρρύνουν τα ανώτερα στελέχη και στις δύο χώρες να εξετάζουν
την ανάληψη µακρόχρονων πρωτοβουλιών & δραστηριοτήτων ΕΚΕ. Η δοµή των
συστηµάτων αµοιβών µπορεί να ενθαρρύνει τα ανώτερα στελέχη να πάρουν αποφάσεις
οι οποίες σε βραχυχρόνιο ορίζοντα αυξάνουν τα κόστη για τις επιχειρήσεις, αλλά σε
µακροχρόνια βάση δηµιουργούν όφελος για την επιχείρηση και την κοινωνία.
Μελέτη σε δείγµα σε δείγµα 40 επιχειρήσεων από την Βόρεια Αµερική και την
Ευρώπη (Sotorino & Sanchez, 2008) προσπάθησε να καταγράψει τις κύριες διαφορές
στο επίπεδο και στα συστατικά στοιχεία της ΕΚΕ µεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και
αν τα κίνητρα αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα µε την περιοχή ή τη χώρα της
επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τόσο η περιφέρεια όσο και η χώρα της
επιχείρησης επηρεάζει το επίπεδο, τα συστατικά και τα κίνητρα της κοινωνικής
συµπεριφοράς της. Ενδιαφέρον είναι ότι στην έρευνα αυτή αποτυπώθηκε µε τη µορφή
δεικτών η επίδοση των επιχειρήσεων ανά γεωγραφική προέλευση (Ευρώπη-Αµερική)
σε πέντε κατηγορίες ευθυνών: την περιβαλλοντική ευθύνη, την ευθύνη για την αειφορία
κα τη βιώσιµη ανάπτυξη, την ευθύνη για την αγορά και τους καταναλωτές, την ευθύνη
για το ανθρώπινο δυναµικό και τους απασχολούµενους και την ευθύνη για την τοπική
κοινότητα. Αναδείχθηκαν ορισµένες διαφορές όσον αφορά τα κίνητρα της κοινωνικής
συµπεριφοράς µεταξύ των επιχειρήσεων των δύο περιοχών. Οι βορειοαµερικανικές
επιχειρήσεις επηρεάζονται περισσότερο από το µέγεθος για να εξηγήσουν την
κοινωνική τους ευθύνη για το περιβάλλον, καθώς και από τις οικονοµικές επιδόσεις για
να εξηγήσουν την κοινωνική τους ευθύνη για τους πελάτες, ενώ οι φηµισµένες
Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν κατά µέσο όρο, ένα υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής
συµπεριφοράς από ότι οι βορειοαµερικανικές επιχειρήσεις.
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3.2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ευρώπη
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΚΕ αποτελεί ένα διαρκώς πεδίο
εξέλιξης και αναφοράς για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή της ΕΕ στο Πράσινο Βιβλίο για
την ΕΚΕ (Πράσινο Βιβλίο, 2001) έθεσε τις βάσεις για την υιοθέτηση και ενσωµάτωση
της ΕΚΕ από το σύνολο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σε µεταγενέστερο έγγραφο της
η Επιτροπή (Commission of the European Communities, 2002) εκφράζει τις κεντρικές
κατευθύνσεις & θέσεις της ΕΕ για τη σχέση της ΕΚΕ ως επιχειρησιακή συµβολή στην
βιώσιµη ανάπτυξη, θέτοντας τέσσερις άξονες προτεραιότητας για τις χώρες-µέλη. Οι
άξονες αυτοί είναι α) η βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε την ΕΚΕ και η διευκόλυνση
της ανταλλαγής εµπειριών και ορθών πρακτικών, β) η προώθηση της σύγκλισης και της
διαφάνειας των πρακτικών της ΕΚΕ και σε όλα τα εργαλεία διαχείρισης αυτής, γ) η
δροµολόγηση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου και forum διαλόγου όλων των
εµπλεκόµενων µερών για την ΕΚΕ και δ) η ένταξη της ΕΚΕ στις πολιτικές των χωρώνµελών.
Ο πανευρωπαϊκός διάλογος για την ΕΚΕ (European Multi-Stakeholder forum on
CSR, 2004) ανέδειξε τους παράγοντες που επηρέαζαν την ΕΚΕ τόσο εντός όσο και
εκτός των επιχειρήσεων. Οι εσωτερικοί παράγοντες αφορούν π.χ. στη µείωση του
κόστους µέσω της οικολογικής αποδοτικότητας, στην προστασία ή την ενίσχυση των
περιβαλλοντικών ή ανθρώπινων πόρων από τους οποίους εξαρτάται η επιχείρηση, στην
προσέλκυση και διατήρηση ειδικευµένου και δραστήριου ανθρώπινου δυναµικού, στη
µάθηση και καινοτοµία. Οι εξωτερικοί παράγοντες για την ΕΚΕ των επιχειρήσεων είναι
οι επενδυτές, οι καταναλωτές και άλλοι στην αλυσίδα εφοδιασµού, οι δηµόσιες αρχές,
οι ΜΚΟ, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και οι άλλες εταιρίες, επιχειρηµατικά δίκτυα κα οι
αλυσίδες εφοδιασµού.
Οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία της ΕΚΕ (European MultiStakeholder forum on CSR, 2004) εντοπίζονται κυρίως στις εξής ενέργειες: στην
δέσµευση της ανώτατης διοίκησης των µετόχων, των διευθυντών, των ιδιοκτητών, στην
ενσωµάτωση της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική, στις διαδικασίες διαχείρισης και στις
πολιτικές στην καθηµερινή επιχειρησιακή πρακτική. Αντιθέτως ως πιθανά εµπόδια
στην εµπλοκή των επιχειρήσεων σε πρακτικές και δραστηριότητες ΕΚΕ εντάσσονται: η
απαίτηση σε χρόνο, σε συνεχή προσπάθεια και προσαρµογή, σε κόστος και πόρους, η
έλλειψη υποδοµών, η έλλειψη ενηµέρωσης, η έλλειψη εξειδικευµένων συνεργατών και
τα ασαφή όρια ευθύνης της κάθε επιχείρησης.
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Όσον αφορά την ΕΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορούµε να πούµε ότι η πιο
πρόσφατη πρωτοβουλία είναι το πρόγραµµα Enterprise 2020 µέσω του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου για την ΕΚΕ (CSR Europe). Στην πρωτοβουλία αυτή συµµετέχουν 450
οργανισµοί και εταιρίες από όλα τα κράτη-µέλη µε στόχο την ευαισθητοποίηση των
επιχειρήσεων στην Ευρώπη για την κοινωνική ευθύνη. Το πρόγραµµα αφορά στην
υποστήριξη εταιριών για την ανάπτυξη βιώσιµης ανταγωνιστικότητας, στην
καλλιέργεια της στενής συνεργασίας µεταξύ των εταιριών και των ενδιαφερόµενων
µερών και στην ενίσχυση της παγκόσµιας ηγετικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφορικά µε την ΕΚΕ και εστιάζει στις αγορές, στις κοινωνίες, στην υγεία, στην
ευηµερία, στη διαφάνεια και στην εµπιστοσύνη
Θα πρέπει να προσθέσουµε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει µία γενική τάση
και ευαισθησία ως προς το περιβάλλον. Με την απόφαση της Λισαβόνας (Στρατηγική
της Λισαβόνας, 2000), υιοθετήθηκαν πιστοποιηµένοι και µετρήσιµοι στόχοι µε την
αξιοποίηση κάθε διαθέσιµου µέσου. Αποτέλεσµα αυτών των συνθηκών είναι η ολοένα
και συχνότερη εφαρµογή Κανονισµών και Οδηγιών, µε τις οποίες ρυθµίζονται
δραστηριότητες και καθιερώνονται προδιαγραφές µε διάκριση στους τοµείς ελέγχου της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της διαχείρισης των στερών αποβλήτων και της διαχείρισης
των υδάτινων πόρων (Οδηγία 2000/60, Οδηγία 94/62, Οδηγία 96/61).
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µία πρόσφατη έρευνα (Danish Technological Institute
& Planet S.A, 2010), η οποία διεξήχθη για λογαριασµό της Επιτροπής της ΕΕ
διερεύνησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΜΜΕ µε βάση στοιχεία της Eurostat σε
13 χώρες-µέλη της ΕΕ και σε 11 κλάδους της βιοµηχανίας. Μέσα από την έρευνα
βγήκαν στην επιφάνεια οι τάσεις αειφορίας των επιχειρήσεων, αλλά και οι διαφορές
τόσο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΜΜΕ µεταξύ χωρών-µελών όσο και στις
περιβαλλοντικές πρακτικές ΕΚΕ που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν
στην έρευνα. Το κεντρικό συµπέρασµα της µελάτης είναι η µείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι µια πρόκληση για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Η πίεση
στις ΜΜΕ για προϊόντα και διαδικασίες µε λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον θα
αυξηθεί από την αγορά καθώς και από την νοµοθεσία για το περιβάλλον τα επόµενα
χρόνια. Αυτό είναι µία πρόκληση για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη διότι πάνω από το 99%
των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι ΜΜΕ (Perrini & Spence, 2010) που απασχολεί το
70% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού και παράγει σχεδόν το 60 % του συνολικού
κύκλου εργασιών σε όλο το φάσµα των κλάδων από τις κατασκευές έως τις υπηρεσίες.
Σε µία συγκριτική έρευνα (Apostolakou & Jackson, 2009) βασίστηκε σε ένα
δείγµα 274 επιχειρήσεων, οι οποίες αντλήθηκαν από µία ηλεκτρονική βάση των 1.000
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µεγαλύτερων επιχειρήσεων παγκοσµίως καλύπτοντας έτσι 16 χώρες της Ευρώπης. Οι
επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στην έρευνα αξιολογηθήκαν ως προς τις γνωστές τρεις
διαστάσεις της ΕΚΕ (οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική) και της αειφορίας µε
βάση συγκεκριµένα κριτήρια, όπως είναι η περιβαλλοντική έκθεση και αναφορά, η
συµµετοχή των εµπλεκόµενων µερών κ.λπ. Η ανάλυση έδειξε ότι οι πρακτικές ΕΚΕ
είναι πιο πιθανό να υιοθετηθούν εάν είναι ενσωµατωµένες στην οργανωτική δοµή των
επιχειρήσεων. Οι θεσµοθετηµένοι κανόνες και οι ρυθµίσεις βοηθούν τις επιχειρήσεις να
παρακολουθούν αυτές τις πρακτικές µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Σε κλαδικό επίπεδο
επιχειρήσεις µε υψηλό επίπεδο επιπτώσεων υιοθετούν περισσότερο εκτεταµένες
πρακτικές ΕΚΕ. Η ΕΚΕ υιοθετείται από τις επιχειρήσεις ως ένα τρόπος διαχείρισης της
φήµης τους, την ένταξη τους στις επιχειρηµατικές πρακτικές και στην αντιµετώπιση
των προσδοκιών των ενδιαφερόµενων µερών.
Σε µία άλλη έρευνα που αφορούσε 251 επιχειρήσεις από τις χώρες-µέλη της ΕΕ
(IE University, 2010), αναδείχθηκαν οι διακρατικές διαφορές αλλά και οι τάσεις που
έχουν οι επιχειρήσεις ως προς την πληροφόρηση για τις πρακτικές ΕΚΕ που
εφαρµόζουν. Μελετήθηκαν οκτώ θέµατα ΕΚΕ: η εµπλοκή των ενδιαφερόµενων µερών,
το εργασιακό κλίµα, η εµπλοκή και η συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων, η τοπική
οικονοµική ανάπτυξη, το περιβάλλον, ο προσανατολισµός στην αγορά, η ηθική και οι
κώδικες δεοντολογίας, τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθώς και η ύπαρξη ή όχι
πιστοποίησης σύµφωνα µε πρότυπα και δείκτες. Το βασικότερο συµπέρασµα είναι ότι η
επικοινωνία και οι τρόποι πληροφόρησης των εταιριών για τις πρακτικές ΕΚΕ που
εφαρµόζουν, αλλάζουν συνεχώς, µεταβάλλονται και επαναπροσδιορίζονται. Οι
επιχειρήσεις από το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία
παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρµοζόµενες πρακτικές ΕΚΕ. Ο
κοινωνικός απολογισµός των επιχειρήσεων στην Ευρώπη δεν είναι θεσµοθετηµένη
πρακτική όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ. Οι πρακτικές και οι δραστηριότητες ΕΚΕ καθώς
και η ύπαρξη διαχειριστικών συστηµάτων είναι τα περισσότερο προς πληροφόρηση
θέµατα από την πλευρά των επιχειρήσεων.
Σύµφωνα µε την έρευνα (Perrini & Spence, 2010) οι ΜΜΕ είναι λιγότερο
πιθανό να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν σαφείς στρατηγικές κοινωνικής ευθύνης σε
σύγκριση µε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση εργαλείων ΕΚΕ σηµαίνει
µεγαλύτερη επένδυση σε οικονοµικούς πόρους, σε χρόνο και ενέργεια για τις µικρές
επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο
πιθανό να αντιµετωπίσουν πρακτικές ΕΚΕ σε τοµείς όπως η περιβαλλοντική

69

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μελέτη Περίπτωσης Αθηναϊκής Ζυθοποιίας - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 2013

διαχείριση, η απασχόληση, οι τοπικές κοινότητες και ο έλεγχος και η υποβολή
εκθέσεων απολογισµού.
Στην συνέχεια της ανάλυσης τους οι Perrini & Spence (2010) αναφέρθηκαν
στην ΕΚΕ που εφαρµόζεται στις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, στις µεσογειακές χώρες
και στη Νότια Ευρώπη, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
και στις χώρες της Βαλτικής. Τα συµπεράσµατα που οδηγήθηκαν οι αναλυτές ήταν ότι
στις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στην κοινωνική
ευθύνη και τη δέσµευση, που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική αποστολή και τη
συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δείχνουν την προθυµία να
υιοθετήσουν κοινωνικά υπεύθυνες συµπεριφορές, στο µέτρο που αυτές µπορεί να έχουν
άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο που λειτουργούν και
η ΕΚΕ αναδεικνύεται ως ένα νέο µοντέλο διαχείρισης σχετικά µε την εθελοντική
ενσωµάτωση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ευθυνών σε
ολόκληρη την αλυσίδα αξιών και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, καθώς και στις
σχέσεις µε τα εµπλεκόµενα µέρη. Έτσι το ζητούµενο παραµένει η προώθηση της
υιοθέτησης της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις και ιδίως από τις ΜΜΕ, ενώ η έλλειψη
ενηµέρωσης, ειδικά για τη σηµασία και τα οφέλη της ΕΚΕ για κάθε επιχείρηση,
αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο και ανασταλτικός παράγοντας στην προώθηση της
κοινωνικής ευθύνης στην ΕΕ.

3.2.1. ∆ιαφορές Αµερικάνικου - Ευρωπαϊκού µοντέλου
Οι Matten et al. (2004,2008) έχουν εκλάβει την ΕΚΕ ως µία λειτουργία των
συστηµάτων των σχέσεων µεταξύ της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της
κοινωνίας, µέσα στα οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Αυτά τα συστήµατα µε τη
σειρά τους διαρθρώνονται από κοινωνική διακυβέρνηση. Η ΕΚΕ ως µια παρότρυνση
παρά µια µέθοδος δραστηριοποιείται σε κάθε διαφορετικό σύστηµα και βιοµηχανία. Τα
διαφορετικά κυβερνητικά συστήµατα, οι διαφορετικές νοµικές ευθύνες και οι
διαφορετικοί κοινωνικοί ρόλοι που επιτυγχάνονται από την κυβέρνηση, τους µη
κυβερνητικούς οργανισµούς και τις επιχειρήσεις είναι µερικά ουσιώδη ζητήµατα που
θέτουν την ΕΚΕ ως ποικιλόµορφη.
Το σίγουρο είναι πως υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ µεθόδων της ΕΚΕ
και παραλλαγές στους στόχους της ΕΚΕ. Οι αµερικανικές επιχειρήσεις περιγράφουν
την ΕΚΕ ως «µέρος κεντρικών αξιών», οι αγγλικές την περιγράφουν ως
«καθοδηγούµενη από την απόδοση» και οι γαλλικές και ολλανδικές θεωρούν την ΕΚΕ
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ως µια «λειτουργία ζητηµάτων που αφορούν τους εµπλεκόµενους». Οι Η.Π.Α.
επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική ιδιότητα της ζωής/των τεχνών, ενώ τα γαλλικά και
ολλανδικά συστήµατα ΕΚΕ εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε περιβαλλοντικά ζητήµατα
και επιλαµβάνονται λύσεων σε προβληµατικές περιοχές όπως σε διαδικασίες
παραγωγής και δραστηριότητες προώθησης (Lofstedt et al., 2001; Matten et al., 2004).
Το Ηνωµένο Βασίλειο συνδυάζει όλα τα παραπάνω σε ένα κατά κάποιον τρόπο κράµα
κοινωνικής και περιβαλλοντικής προτεραιότητας.
Οι Η.Π.Α. αποτελούν µία χώρα µε τον υψηλότερο βαθµό φιλανθρωπίας εδώ
και πολλά χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι πως η φιλανθρωπία των επιχειρήσεων στις
Η.Π.Α. θεωρείται µέρος της εθνικής πολιτικής - το 1999 το ποσό που ανακοινώθηκε
ήταν 8-9 δις δολάρια (Lofstedt et al., 2001) – παρέχοντας πολλά φοροαπαλλακτικά
κίνητρα για φιλανθρωπίες. Οι επιχειρήσεις δηµιουργούν συνεταιρισµούς για να
χρηµατοδοτούν σεµινάρια, να δηµιουργούν υποδοµές, να χτίζουν εκκλησίες, σχολεία,
νοσοκοµεία, φυλακές. Αυτό δείχνει ότι οι Αµερικάνοι δεν περιµένουν από την
κυβέρνηση να κάνει αυτές τις κινήσεις για αυτούς. Υπάρχει µια πολύ ισχυρή, υγιής και
µακροπρόθεσµη συνεργασία µεταξύ των εταιριών και της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα
χρόνια οι αµερικάνικές κυβερνήσεις αναγνώρισαν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να
ενεργούν πέρα από τους νόµους και από ότι αυτοί ορίζουν, δίνοντας από παλιά
φοροαπαλλακτικά κίνητρα για επιχειρήσεις και φιλανθρωπικές δραστηριότητες.
Ωστόσο,

οι

αµερικανικές

κυβερνήσεις

έχουν

σηµειώσει

µικρότερη

δραστηριότητα όσον αφορά την εκπαίδευση και την παροχή πρόνοιας από τις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Η έµφαση της αµερικανικής ΕΚΕ δίνεται στις σχετικές µε την
κοινότητα δραστηριότητες, ενώ η ευρωπαϊκή ΕΚΕ προσανατολίζεται προς τις
δραστηριότητες σχετικές µε την παραγωγή. Το Ηνωµένο Βασίλειο ιστορικά είχε
µεγάλο δηµόσιο τοµέα (που πρόσφατα συρρικνώθηκε) και µεγάλο κράτος πρόνοιας και
τριτογενή τοµέα (µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, εθελοντισµός). Οι Κάτω Χώρες έχουν
ένα µεγάλο κράτος πρόνοιας και τριτογενή τοµέα, ενώ η Γαλλία έχει αδύναµο
τριτογενή τοµέα (Matten et al., 2004, 2008). Συνοπτική περιγραφή των διαφορών
γίνεται στο Γράφηµα 1.3 (Βλ. Παραρτήµατα) µεταξύ του Αµερικάνικου και του
Ευρωπαϊκού µοντέλου για µία πιο απτή παρουσίαση των δεδοµένων (Πηγή: Matten et
al., 2004).
.
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3.3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον ελλαδικό χώρο
Οι πλέον διαδεδοµένοι τρόποι, πρακτικές και µέσα (Βαξεβανίδου, 2011) είναι ο
κοινωνικός

απολογισµός

περιβαλλοντικών

και

(έκθεση

κοινωνικών

ΕΚΕ),

η

εκθέσεων,

έκθεση
ο

αειφορίας,

θεµατικός

η

έκδοση

απολογισµός,

η

περιβαλλοντική δήωση, η δήλωση ΕΚΕ, ο κώδικας δεοντολογίας, η χάρτα δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων, η πληροφόρηση µέσω διαδικτύου, η διαβούλευση µε διάφορους
εµπλεκόµενους φορείς, η εσωτερική επικοινωνία εντός της επιχείρησης, τα πρότυπα και
οι ετικέτες προϊόντων, τα βραβεία και οι εκδηλώσεις, οι ενέργειες marketing
συνδεδεµένες µε κοινωνικό σκοπό και τα δελτία τύπου. Όσον αφορά τους τρόπους, τα
µέσα και τις µορφές γνωστοποίησης και δηµοσιοποίησης δράσεων ΕΚΕ (Βαξεβανίδου,
2011) αυτά είναι συνέχεια της περιβαλλοντικής δήλωσης που καθιερώθηκε µέσω του
ευρωπαϊκού Κανονισµού EMAS16.
Ο κοινωνικός απολογισµός, η έκθεση ΕΚΕ, η έκθεση αειφορίας κλπ. Είναι
θέµατα που απασχολούν τις επιχειρήσεις σε παγκόσµια κλίµακα. Στις ετήσιες εκθέσεις
οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν την προσέγγιση τους για τις τρεις βασικές διαστάσεις της
ΕΚΕ, δηλαδή την κοινωνική, την οικονοµική και την περιβαλλοντική. Ο όρος
Κοινωνικός απολογισµός αναφέρεται σε εκδόσεις µε κοινωνικό περιεχόµενο µέσα στις
οποίες οι επιχειρήσεις περιγράφουν το σύνολο των δράσεων τους µε κοινωνική ευθύνη
που υιοθετούν έναντι όσον άµεσα και έµµεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες
τους (Βαξεβανίδου, 2011). Η σύνταξη ενός κοινωνικού απολογισµού, µιας έκθεσης
ΕΚΕ, µίας έκθεσης αειφορίας κλπ δεν είναι νοµικά επιβεβληµένη αλλά γίνεται σε
εθελούσια βάση. Αντίθετα αν όµως γίνεται στο πλαίσιο κάποιου προτύπου ΕΚΕ (π.χ.
GRI, AA 1000, SA 8000 κ.λπ.) τότε θα πρέπει να ακολουθείται το συγκεκριµένο
πρότυπο, οι οδηγίες και οι κατευθυντήριες γραµµές εφαρµογής του τα οποία και
καθορίζουν τι θα πρέπει να περιλαµβάνεται και τι όχι σε µια έκθεση απολογισµού,
σύµφωνα µε αυτά τα πρότυπα.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλύπτουν σχεδόν όλες τις παραπάνω κατηγορίες
στις συνήθεις πρακτικές τους, δίνοντας έµφαση και ιδιαίτερη βαρύτητα στις ετήσιες
16

EMAS: το Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου είναι ένας µηχανισµός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισµοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές
τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. Η συµµετοχή στο EMAS είναι εθελοντική. Στόχοι του EMAS η
προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισµών που
εδρεύουν στην Ευρώπη, η αναγνώριση των οργανισµών εκείνων που υιοθετούν συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισµών στο
ευρύ κοινό.
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εκθέσεις ΕΚΕ και στις εκθέσεις αειφορίας. Στον ελλαδικό χώρο σε µελέτες του
Ελληνικού ∆ικτύου για την ΕΚΕ (2006, Μάρτιος 2008, Απρίλιος 2008) γίνεται
διάκριση σε τέσσερις θεµατικές ενότητες εφαρµογής της ΕΚΕ, µε βάση τις όποιες
παρουσιάζει και δηµοσιεύει τις πρακτικές ΕΚΕ των µελών του, πολλές εκ των οποίων
περιλαµβάνονται στο σχετικό κατάλογο της ICAP GROUP AE (2009). Οι θεµατικές
ενότητες αφορούν το περιβάλλον, την αγορά, την κοινωνία και το ανθρώπινο δυναµικό.
Στην Ελλάδα η ΕΚΕ αποτελεί σχετικά νέα έννοια, που έχει αποκτήσει ώθηση
από το 2001 και µεταγενέστερα συγκριτικά µε τα δεδοµένα της Ευρώπης. Η
ακαδηµαϊκή έρευνα βρίσκεται στα πρώτα της βήµατα όσον αφορά το συγκεκριµένο
αντικείµενο. εστιάζοντας κυρίως στον ρόλο της επιχείρησης εντός των πλαισίων της
κοινωνίας, ένα ρόλο που υπόκειται σε εντυπωσιακή µεταβολή.
Μία πρώτη βασική παραδοχή για την Εταιρική Ευθύνη είναι το γεγονός ότι δεν
αποτελεί πλέον µία εξωγενή δραστηριότητα για τις επιχειρήσεις (Αναλυτής, 2007).
Στον ελλαδικό χώρο οι εταιρίες φαίνεται να µην έχουν καταλήξει, σύµφωνα µε
διαπιστώσεις ειδικών συµβούλων επικοινωνίας στον τοµέα της ΕΚΕ, σε κάποιο
µοντέλο δράσης. Γι’ αυτό σε πολλές περιπτώσεις ακόµη συµβαίνει να αποκαλούνται
προγράµµατα ΕΚΕ χορηγίες ή φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, γεγονός που ερµηνεύεται εν
µέρει από το ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι µικροµεσαίες ή και οικογενειακές
και η εταιρική τους υπευθυνότητα ταυτίζεται µε την αντίληψη περί φιλανθρωπίας του
ιδιοκτήτη.
Καθοριστικό ρόλο για την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ έπαιξε και η εκτεταµένου
βαθµού διαφθορά στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την Αρχή ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, η Ελλάδα
βρίσκεται στην 50η θέση µεταξύ 133 κρατών το έτος 2003 στην κλίµακα διαφθοράς. Η
Αρχή ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας αποτελούµενη από ενενήντα τµήµατα σε παγκόσµιο
επίπεδο, θεωρεί την διαφθορά ως το ουσιαστικότερο τροχοπέδη για την ανάπτυξη και
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τάσσεται συγχρόνως µε την άποψη ότι οι εταιρίες οφείλουν
να δηµιουργήσουν µία εσωτερική κουλτούρα βασισµένη στην εµπιστοσύνη, εντός των
πλαισίων της οποίας η δωροδοκία δεν θα είναι σε καµία περίπτωση αποδεκτή
Πολύ σηµαντικά είναι τα ευρήµατα της έρευνας του Centre for Sustainability &
Excellence (CSE, 2005) για την ΕΚΕ. Αυτή η πρωτοποριακή διεθνής µελέτη που
παρουσιάστηκε από τον διευθύνοντα σύµβουλο του CSE, κ. Νίκο Αυλώνα, είχε ως
στόχο τον προσδιορισµό των αντιλήψεων των επιχειρήσεων σε τρία καίρια ζητήµατα
για την ΕΚΕ: η επίδραση της ΕΚΕ

στη βιώσιµη ανάπτυξη, η αξιολόγηση των

ενεργειών ΕΚΕ των επιχειρήσεων και οι καλές πρακτικές σε θέµατα ΕΚΕ και τέλος η
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αξιοποίηση της ΕΚΕ σε όφελος της υστεροφηµίας και της αειφορίας των επιχειρήσεων
(µικροµεσαίες & µεγάλες επιχειρήσεις).
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αλλά και οι συγκρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν
µεταξύ µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο
κόσµο παρουσιάζονται παρακάτω επιγραµµατικά:
•

Στην µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, κυρίως στην Ελλάδα, υπάρχει η

έλλειψη συστηµατικών µοντέλων, για την πλήρη ενσωµάτωση, αξιολόγηση αλλά και
κατανόηση του απολογισµού που διαθέτουν για ενέργειες & πρακτικές ΕΚΕ.
•

Ενώ οι πρακτικές ΕΚΕ είναι κύριο χαρακτηριστικό εταιρών µε συγχρονες

πρακτικές µάνατζµεντ, δεν άπτονται άµεσα των επιχειρησιακών αποτελεσµάτων.
Αντίθετα, η επίδραση των ενεργειών ΕΚΕ είναι άµεση στις αντιλήψεις των συµµετόχων
και κατά συνέπεια στην εταιρική φήµη.
•

Στην Ελλάδα το 55% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι το ποσοστό του ετήσιου

κέρδους που χρησιµοποιήθηκε το οικονοµικό έτος (2003) σε δραστηριότητες σχετικά
µε την ΕΚΕ ήταν λιγότερο από 0,5% επί του συνολικού κέρδους. Οι µεγάλες
επιχειρήσεις ξοδεύουν σηµαντικά περισσότερο από τις ΜΜΕ. Αντίστοιχα στην Ευρώπη
αυτό το ποσοστό είναι 47%.
•

Σε ποσοστό 10% των εταιριών που συµµετείχαν στην έρευνα φαίνεται να

διαθέτει ολοκληρωµένη εταιρική στρατηγική για την ΕΚΕ, να αναπτύσσει Ετήσια
Έκθεση δηµοσιεύοντας πέρα από την οικονοµική, την περιβαλλοντική και κοινωνική
απόδοση. Επίσης οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να χειρίζονται τα θέµατα της ΕΚΕ
µε έµφαση στην επικοινωνία πάρα στην ουσία. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη
είναι στο 37 %, το οποίο είναι σαφώς ανώτερο.
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα της ∆ιεθνούς Μελέτης συµπεραίνουµε ότι στην
Ελλάδα που βρίσκεται η πλειοψηφία των µεγάλων επιχειρήσεων στο στάδιο
ωριµότητας, οι πρακτικές ΕΚΕ είναι µέρος των δραστηριοτήτων κυρίως του τµήµατος
δηµοσιών σχέσεων και επικοινωνίας µε έµφαση στη φιλανθρωπία και την χορηγία,
παρόλο που αναγνωρίζεται ως σηµαντικός παράγον για την βιώσιµη ανάπτυξη.
Περισσότερο δε, ο πρόχειρος προγραµµατισµός σχετικών δραστηριοτήτων µπορεί να
αποβεί ανούσιος και να οδηγήσεις σε περιττές δαπάνες.
Η ΕΚΕ στις ώριµες επιχειρήσεις αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της
εταιρικής πολιτικής και στρατηγικής, ενώ µία σειρά από καλές πρακτικές
διαγνώστηκαν από πολυεθνικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν πως βρίσκονται σε ένα
εξαιρετικό καλό επίπεδο ενσωµάτωσης της ΕΚΕ στη στρατηγική τους. Σε αυτό το
στάδιο κατά κύριο λόγο υπάρχει κάποιο αρµόδιο τµήµα που είναι υπεύθυνο για
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σχετικές δραστηριότητες και την υλοποίηση του κοινωνικού απολογισµού. Στην
Ελλάδα ελάχιστες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αυτό το στάδιο υλοποίησης της ΕΚΕ.
Οι πολυεθνικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα και λίγες εγχώριες, είναι
οι πλέον ενεργοί οργανισµοί στην εφαρµογή πρακτικών ΕΚΕ. Μερικές από αυτές
δηµοσιοποιούν ετησίως κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς απολογισµούς ήδη από τις
αρχές της δεκαετίας του 1980, εξασφαλίζοντας έτσι στα ενδιαφερόµενα µέρη τους
αυξηµένη διαφάνεια και ευρύτερο πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Οι κλάδοι παροχής
υπηρεσιών και ο εµπορικός τοµέας ακολούθησαν µία ανθηρή οικονοµική ανάπτυξη, µε
αποτέλεσµα να επενδύσουν σε προγράµµατα αναδοχής τέχνης και αθλητισµού,
ταυτόχρονα µε δυνατές διαφηµιστικές καµπάνιες. Τελευταία, η έµφαση δίνεται στην
ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και πιο σπασµωδικά σε προγράµµατα κοινωνικών
σχέσεων. (Tsakarestou, 2004)
Στην Ελλάδα αρµόδιο για την πολιτική όσον αφορά τα ζητήµατα της Εταιρική
Κοινωνικής Ευθύνης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Η Ελληνική Πολιτεία εξετάζει πρακτικές, κυρίως σχετικές µε την εσωτερική
διάσταση της ΕΚΕ (π.χ. τη διαχείριση των ανθρώπινων δυναµικών, την υγεία και την
ασφάλεια

στο

εργασιακό

χώρο,

την

προσαρµοστικότητα),

προκειµένου

να

ενσωµατωθούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα στην επιχειρησιακή
λειτουργία και στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτές οι πρακτικές δεν
αποτελούν έναν ξεχωριστό τοµέα στο σύστηµα διακυβέρνησης προς το παρόν, αλλά
προάγονται από νόµους, προγράµµατα, έργα, πρωτοβουλίες και εθνικά σχέδια δράσης
για την ενθάρρυνση και την διαµόρφωση ευνοϊκότερου κλίµατος για την ανάπτυξη των
δράσεων ΕΚΕ.
Αξίζει να αναφέρουµε, ότι η Ελληνική Πολιτεία δραστηριοποιείται στην
προώθηση της έννοιας της «επιχειρηµατικής αριστείας», µέσω του επιχειρησιακού
προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», του Γ’ ΚΠΣ, και µέσω της επιβράβευσης της
περιβαλλοντικής µέριµνας και της Επιχειρηµατικής Κοινωνικής Ευθύνης στους τοµείς
της ενέργειας, του τουρισµού, της µεταποίησης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
έρευνας. Επίσης στο πλαίσιο συνεργασίας του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, τον
Ιουνίου του 2006 υπογράφτηκε Μνηµόνιο Συνεργασίας για την προώθηση της ισότητας
των δύο φύλων στους χώρους εργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Ελληνικού
∆ικτύου για την ΕΚΕ.
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3.4. Μελέτη Περίπτωσης Αθηναϊκή Ζυθοποιίας
Στην παρούσα εργασία λοιπόν θα µελετήσουµε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και
την εφαρµογή των δράσεων της στο πλαίσιο της ΕΚΕ για τα δύο πιο ελπιδοφόρα και
αναγνωρίσιµα brand της εταιρίας.
Η εταιρία τα τελευταία χρόνια εµφανίζει µία συνεχώς αυξανόµενη τάση
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θεωρείται σχεδόν επιβεβληµένο τόσο από το κράτος
όσο και από την επιχειρηµατική κοινότητα η ύπαρξη της ΕΚΕ λόγω µεγέθους της
εταιρίας και της τεράστιας αποδοχής της από το καταναλωτικό κοινό. Οι περισσότερες
ενέργειες της εταιρίας κοινοποιούνται προς το κοινό µέσα από τα πολύ γνωστά και
πολυδιαφηµιζόµενα brands της εταιρίας, τα οποία δεν είναι άλλα από την Amstel και
την Heineken. Μέσα από αυτό το case study θέλουµε να περιγράψουµε και να
καταγράψουµε όλες τις ενέργειες της ΕΚΕ που σχετίζονται µε αυτά τα δύο brand. Η
εταιρία δραστηριοποιείται πολύ ενεργά στον χώρο αυτό µε τα δύο αυτά brands να
αποτελούν και τον πολιορκητικό κριό, µε απώτερο σκοπό την βιώσιµη ανάπτυξη της
εταιρίας. Η ΕΚΕ για την εταιρία δεν είναι µία έννοια που ανακαλύφθηκε τα τελευταία
χρόνια. Μπορούµε να πούµε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είχε ανεπτυγµένο το αίσθηµα
της ΕΚΕ πολύ πριν φτάσουµε στο 2006, µε την εµφάνιση της πρώτης ολοκληρωµένης
έκθεσης αειφόρου ανάπτυξης. Βέβαια στα πρώτα χρόνια της εταιρίας η ΕΚΕ
εκφραζόταν κυρίως µέσα από χορηγίες και φιλανθρωπίες, οι οποίες παράµεναν µακριά
από οποιαδήποτε προβολή στα µέσα µαζικής επικοινωνίας. Οι εποχές έχουν αλλάξει
άρδην από τότε, οι ενέργειες ΕΚΕ άρχισαν να διογκώνονται αρκετά και πλέον πολλές
εταιρίες µαζί µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχουν συντονισµένο και οργανωµένο
πρόγραµµα που αφορά την ΕΚΕ.
Η εταιρία είναι πολύ γνωστή στον ελλαδικό χώρο τόσο από τα προϊόντα της όσο
και από τις δράσεις της στα κοινωνικά δρώµενα. Η ίδρυση της εταιρίας χρονολογείται
στο 1963, ανήκει στον όµιλο Heineken N.V., αριθµεί τρία εργοστάσια παραγωγής
µπύρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), µία µονάδα εµφιάλωσης νερού στην Λαµία και
δύο υποκαταστήµατα διακίνησης/πωλήσεων στην Κρήτη και στον Ασπρόπυργο
Αττικής.
Με την βοήθεια ενός εκτεταµένου δικτύου διανοµής και πώλησης, η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία παράγει και διανέµει προϊόντα που διατίθενται σε 30 χώρες και στις πέντε
ηπείρους. Αναπτύσσονται διαρκώς στρατηγικές και εκπονούνται σχέδια για την
ισχυροποίηση των προϊόντων στις ήδη υπάρχουσες αγορές και τη δυναµική επέκταση
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σε νέες. Μερικές από τις πιο διάσηµες µπίρες που παράγονται και συσκευάζονται στην
Ελλάδα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία : Amstel, Amstel pulse, Amstel Bock, Heineken,
ΑΛΦΑ, Fischer αλλά και το φυσικό µεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Παράλληλα η εταιρία
εισάγει τις Amstel Light, Mc Farland, Erdinger, Murphy’s, Duvel, Chimay, Kirin,
Carib, Moretti, Tiger, Foster’s, Desperados, Krusovice, Newcastle και άλλες.
Στο επίκεντρο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρίας βρίσκεται ο
καταναλωτής και οι ανάγκες του. Στόχος είναι να προσφέρονται στους πελάτες,
προϊόντα άριστης ποιότητας, πλούσια σε γεύση, µε άψογη εµφάνιση, ικανοποιώντας
κάθε απαίτηση και κάθε γούστο. Η υγεία και η ασφάλεια αποτελεί επίσης µία από τις
πρώτες προτεραιότητες. Για τον σκοπό αυτό εφαρµόζονται αυστηρές προδιαγραφές σε
όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Τα προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
περνούν από συνεχείς ελέγχους, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες έως την ωρίµανση της
µπίρας, τη συσκευασία και την τελική διανοµή της. Η δέσµευση για υπεύθυνη
ανάπτυξη επηρεάζει κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρίας: τις εσωτερικές
διαδικασίες, την ανάπτυξη της, τις σχέσεις µε τους εργαζόµενους και την ευρύτερη
κοινωνία, το περιβάλλον. Όλα αυτά αποτυπώνονται επίσης στις πολιτικές για την
υπεύθυνη πώληση των προϊόντων, την υπεύθυνη κατανάλωση, τις σχέσεις µε τους
πωλητές, τους διακινητές και τους προµηθευτές της.

3.4.1. Case study Amstel
Η µπύρα Amstel πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα την δεκαετία του 1960, σε
µία δύσκολη περίοδο, όπου η χώρα προσπαθούσε να ανακάµψει από τους πρόσφατους
πολέµους, βάζοντας οι Έλληνες σιγά σιγά τον παράγοντα διασκέδαση ξανά στην ζωή
τους. Οι ελληνικές ασπρόµαυρες ταινίες αποτυπώνουν µε επιτυχία το κλίµα της εποχής,
σε πολλές από τις οποίες «πρωταγωνιστεί» και η µπύρα Amstel! Το 1968 λανσαρίστηκε
µε το πολύ εύστοχο σλόγκαν «γιατί έτσι µας αρέσει», το οποίο σε συνδυασµό µε τα
πολιτικά δρώµενα της εποχής αποτέλεσε ένα σύµβολο «υπερηφάνειας, αυτοπεποίθησης
και αντικοµφορµισµού». Την δεκαετία του ’70 µε την ίδρυση του 2ου εργοστασίου στην
Θεσσαλονίκη, η Amstel γίνεται πια «συνώνυµο της µπύρας» και από το 1977 κατακτά
την κορυφή στις πωλήσεις, γεγονός που ισχύει ως σήµερα. Τη δεκαετία του ’80 και µε
το τρίτο εργοστάσιο στην Πάτρα ,και την Amstel Bock στην οικογένεια της, συνοδεύει
τους Έλληνες που προσπαθούν να αποκτήσουν µια νέα ταυτότητα για την χώρα.. Την
δεκαετία του ’90, οι Έλληνες έρχονται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, πράγµα
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που επηρεάζει και την επικοινωνία της µάρκας δίνοντας έµφαση σε περισσότερα
lifestyle στοιχεία. Το 1993 άλλωστε είναι και η χρονιά της Amstel Light. Από τότε
έχουµε το λανσάρισµα της Amstel Pulse το 2006 και της Amstel Premium Pilsener τον
Μάιο του 2011, ενώ πια το brand αγκαλιάζει τον κόσµο της Ελλάδας υποστηρίζοντας
περήφανα εθνικές προσπάθειες της χώρας µας, από το ποδόσφαιρο και τη µουσική
µέχρι το περιβάλλον.

Amstel Eco

Από τα πρώτα προγράµµατα ΕΚΕ στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ήταν και το
Amstel Eco. Είναι µία εκστρατεία περιβαλλοντικής αφύπνισης µε την υπογραφή της
Amstel που ξεκίνησε το 2008 στοχεύοντας στην ενίσχυση της οικολογικής µας
συνείδησης. Το Amstel Eco, αναλαµβάνει δράση για το περιβάλλον και ξεκινά από τις
παραλίες, το πιο σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο της χώρας µας λόγω του τουρισµού.

∆ίκτυο Μεσόγειος SOS

Υποστηρίζει τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «∆ίκτυο Μεσόγειος SOS» , ως
χορηγός της εκστρατείας «Καθαρίστε την Μεσόγειο», ενώ σε συνεργασία µε τους
ειδικούς της ΜΚΟ, διοργανώνει εθελοντικούς καθαρισµούς παραλιών σε όλη την
Ελλάδα, µέσω του Amstel Eco Bar.

Amstel Eco Bar

Οι εθελοντικοί καθαρισµοί έχουν ενώσει και τους εργαζοµένους των τριών
εργοστασίων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στην
κοινή προσπάθεια για καθαρές παραλίες. Στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του το
Amstel Eco Bar έχει βρεθεί σε 23 παραλίες και έχει προσεγγίσει πάνω από 50.000
λουόµενους. Το Amstel Eco Bar υποδέχτηκαν για τέταρτη συνεχή χρονιά (2011) 14.000
άνθρωποι, κάνοντας το µήνυµα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για καθαρές παραλίες να
φτάσει πολύ µακριά. Από την Αττική και την Πάτρα έως την Θεσσαλονίκη και τη
Χαλκιδική. Ξεκινώντας από την παραλία του Σχοινιά στην Αττική , κατάληξαν στην
παραλία του Ωρωπού, µε σταθµούς στην περιοδεία αυτή, την Επανοµή και την
Καλογριά, τις παραλίες της Παλαιάς Φώκαιας, του Αγ. Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη
και του Ωρωπού στην Αττική, της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική και της
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Λακόπετρας στην Αχαΐα, όπου συγκεντρώθηκαν 161 σακούλες απορριµµάτων και
µοιράστηκαν περισσότερα από 7.000 τασάκια παραλίας.
Πρωταγωνιστές, για µία ακόµα χρονιά, ήταν οι χιλιάδες λουόµενοι που άφησαν
την άνεση της ξαπλώστρας τους και µετατράπηκαν σε Eco Heroes, απαλλάσσοντας την
παραλία από τα ενοχλητικά απορρίµµατα και συµµετέχοντας στο παιχνίδι γνώσεων του
Amstel Eco Bar. Η συµµετοχή τους επιβραβεύτηκε µε δροσερά καλοκαιρινά δώρα,
όπως καπελάκια, µπάλες, ειδικά clips για την πετσέτα και φυσικά παγωµένη µπίρα
Amstel και νερό ΙΟΛΗ.
Παρακάτω θα δούµε ένα συνοπτικό απολογισµό της διετίας 2008-2009 όπως έχουν
ανακοινωθεί επίσηµα τα αποτελέσµατα από την εταιρία. Έτσι έχουµε λοιπόν τα εξής :
•

«Καθαρίστε τη Μεσόγειο» - 31.565 εθελοντές συµµετείχαν στη πανελλαδική
εκστρατεία εθελοντικού καθαρισµού 478 ακτών του δικτύου Μεσόγειος SOS,
που χορηγεί η Amstel.

•

Εθελοντικοί καθαρισµοί παραλιών – ∆ιοργανώθηκαν 6 εθελοντικοί καθαρισµοί
παραλιών µε την συµµετοχή 600 εθελοντών, οι οποίοι συγκέντρωσαν 250
σακούλες σκουπιδιών.

•

Amstel Eco Bar – δηµιουργήθηκε ένα πρότυπο οικολογικό µπαρ, που µέσα σε 2
χρόνια ταξίδεψε σε 13 πολυσύχναστες παραλίες από τη Θεσσαλονίκη µέχρι την
Κρήτη! Μέσα από τα παιχνίδια ενηµερώθηκε και ευαισθητοποιήθηκε αρκετός
κόσµος για την σηµασία των καθαρών παραλιών. Ο τρόπος λειτουργίας του
µπαρ απλός. Οι εθελοντές µάζευαν σκουπίδια από την παραλία και
χρησιµοποιώντας τασάκια ανταλλάσσονταν µε δώρα. Αποτέλεσµα : 22.000
συµµετέχοντες και 200 σακούλες σκουπιδιών.

•

Η παραλία δεν είναι τασάκι! Γι’ αυτό δηµιουργήθηκαν χάρτινα τασάκια
παραλίας Amstel Eco και µοιράστηκαν σε 3.000 φοιτητές το Μάιο του 2009
στην ετήσια φοιτητική εκδροµή στη Μύκονο σε συνεργασία µε το περιοδικό IQ.

•

Trash stories – Το νεανικό free press LIFO και το τµήµα φωτογραφίας της
AKTO συµµάχησαν µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία για να «µιλήσουν» στους
νέους. Οι φοιτητές της ΑΚΤΟ φωτογράφισαν διαφορετικά σκουπίδια, τα οποία
έγιναν πηγή έµπνευσης για τους συντάκτες της LIFO, ώστε να γράψουν µία
φανταστική ιστορία για το πώς 6 από τα πιο συνηθισµένα σκουπίδια που
βρίσκονται στις παραλίες κατέληξαν εκεί…Στην συνέχεια τα Trash Stories
έγιναν το θέµα ενός on line διαγωνισµού, ανοικτού στους εργαζοµένους, αλλά
και στους καταναλωτές µε «συγγραφικό» ταλέντο.
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•

«Λαµπίκο Μπιτς» - Η πρωτοβουλία για καθαρές παραλίες έγινε on-line viral
παιχνίδι. Στο οποίο η «καθαρή συµµαχία», που αποτελείται από τα πλάσµατα
της παραλίας, προσπαθεί να µαζέψει µέχρι και το τελευταίο σκουπίδι, την ίδια
στιγµή που κάποιοι επισκέπτες αφήνουν στην παραλία ότι µπορείτε να
φανταστείτε.
Σύµφωνα µε τα αριθµητικά στοιχεία που έχουµε για το 2010-2011 : το Amstel

Eco Bar συνεχίστηκε µε µεγάλη επιτυχία και τις επόµενες χρονιές. Συνολικά λοιπόν για
τις χρονιές 2010-2011 το Amstel Eco Bar επισκέφθηκε πάνω από 20 παραλίες , οι
εθελοντές ξεπερνούσαν τους 21.000, µαζεύτηκαν πάνω από 400 σακούλες
απορριµµάτων, µοιράστηκαν 7.000 τασάκια παραλίας και 21 σακούλες µε αποτσίγαρα.
Βλέποντας συγκριτικά τα στοιχεία θα λέγαµε ότι είχαµε αν όχι µία σταθερή, µία
ελαφρώς ανοδική πορεία στην αποτελεσµατικότητα καθαρισµού των παραλιών.

Amstel Eco House

Από το 2011 οι δράσεις του Amstel Eco επεκτείνονται και στην πόλη, µε τη
δηµιουργία του Amstel Eco House, ενός σπιτιού που µιλάει οικολογικά : Με
εκπαιδευτικά παιχνίδια για την ανακύκλωση και χρήσιµες συµβουλές για την ορθή
κατανάλωση νερού και ενέργειας, ο επισκέπτης του Amstel Eco House µαθαίνει πώς να
φέρεται οικολογικά, αλλά και οικονοµικά, µέσα στο σπίτι. Η ενέργεια πραγµατοποιείται
σε συνεργασία µε την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης.
Άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό ένα τριήµερο του Νοεµβρίου του 2011, στην
πλατεία Κλαυθµώνος και έδωσε το µήνυµα ότι η φροντίδα για το περιβάλλον µπορεί να
γίνει µέρος της καθηµερινότητας µας, προσελκύοντας 1500 άτοµα.
Στα 6 επισκέψιµα δωµάτια που διέθετε, το κοινό είχε την ευκαιρία να
ανακαλύψει βιωµατικά πως η φροντίδα για το περιβάλλον γίνεται µέρος της
καθηµερινής µας ζωής µε χρήσιµες συµβουλές για την ανακύκλωση απορριµµάτων και
την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού. Σε κάθε χώρο του Amstel Eco House – σαλόνι,
κουζίνα, υπνοδωµάτιο, µπάνιο – οι επισκέπτες µάθαιναν, µέσα από βιωµατικές δράσεις,
πώς να είναι οικολογικά υπεύθυνοι µέσα στο σπίτι, αλλά και να βγαίνουν οικονοµικά
κερδισµένοι. Οι συσκευές και τα αντικείµενα του σπιτιού «µιλούσαν» για το πώς να τα
χρησιµοποιούµε πιο «πράσινα». Το σπίτι που µιλάει ήταν η νέα πρωτοβουλία της
Amstel, που υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου
Αθηναίων, ενώ περιβαλλοντικός σύµβουλος ήταν η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης
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3.4.2. Case study Heineken
Ο κόσµος της µπίρας άλλαξε όταν ένας καλοντυµένος κύριος µε µουστάκι
αποφάσισε να υποστηρίξει το πιστεύω του, ότι θα µπορούσε να δηµιουργήσει µία
βιοµηχανία µπίρας. Το 1863 και σε ηλικία µόλις 22 ετών, ο Gerard Adrian Heineken
αγόρασε στο κέντρο του Άµστερνταµ τη µικρή Ζυθοποιία ‘Haystack’ και χάρη στην
εξαιρετική επιχειρηµατική του ικανότητα κατόρθωσε να αυξήσει θεαµατικά την
παραγωγή φτάνοντας στο σηµείο να εξάγει µπίρα στην Αγγλία, το Βέλγιο και τη
Βόρεια Γαλλία.
Το 1884 το χαρακτηριστικό πράσινο µπουκάλι της Heineken καταχωρήθηκε ως
σήµα κατατεθέν, ενώ οι επιστήµονες της εταιρίας δηµιούργησαν την µαγιά ‘Α’, η οποία
εισήχθη στην διαδικασία παραγωγής το 1886, επέτρεψε στη Heineken να αποκτήσει
καθαρότητα και πυκνότητα και χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα σε όλα τα ζυθοποιία της
Heineken. Σήµερα η Heineken είναι η µεγαλύτερη Ευρωπαϊκή ζυθοποιία και παράγει
πάνω από 98 εκατοµµύρια εκατόλιτρα µπίρας σε περισσότερα από 110 ζυθοποιία σε
παραπάνω από 60 χώρες.
Η µπίρα Heineken εµφανίστηκε στην Ελλάδα το 1981, πολύ αργότερα από το
έτος ίδρυσης της εταιρίας (1963). Η Heineken έχει κατορθώσει να αποκτήσει
παγκόσµια αναγνώριση και να καθιερωθεί ως η πιο διεθνής premium µπίρα στον
κόσµο. Στη µεγάλη αναγνωσιµότητα που απολαµβάνει η Heineken και στην Ελλάδα, το
ποσοστό συνολικής αυθόρµητης ανάκλησης της οποίας φτάνει σε σχετικές µετρήσεις το
96% έχουν συµβάλει οι επιτυχηµένες διαφηµιστικές της καµπάνιες. Από το 1873 µέχρι
σήµερα ακολουθείται για την παραγωγή της Heineken η ίδια παραδοσιακή συνταγή µε
βάση την µαγιά ‘Α’. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις καλύτερες πρώτες ύλες που
επιλέγει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ξεχωριστή γεύση
της Heineken που την έχουν καθιερώσει στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού.
Η πρωτοτυπία και ποιότητα της Heineken αποτυπώνονται και στις συσκευασίες
του brand που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Με πρωτοποριακά υλικά και
καινοτόµο σχεδιασµό, οι συσκευασίες της αποτελούν το επίκεντρο της συνεχούς
ανανέωσης του προφίλ του brand και αποτυπώνουν το νεανικό και πρωτοποριακό ύφος
του, τη µοντέρνα σκέψη, την εξελιγµένη αισθητική, τη δηµιουργικότητα και τον
δυναµισµό που διακρίνουν την Heineken. Κορυφαία παραδείγµατα αποτελούν το
βραβευµένο Heineken Identity can 0,33L, που διακρίθηκε µε Αστέρι Συσκευασίας στο
∆ιαγωνισµό Συσκευασίας «Ελληνικά Αστέρια 2004», ο οποίος έγινε για πρώτη φορά
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στη χώρα µας, η φιάλη XLN (eXtra Long Neck) µε το µακρύ και κοµψό λαιµό και την
ψηφιακή εκτύπωση της φιάλης, αλλά και το Paco, το εντυπωσιακό πράσινο µπουκάλι
από αλουµίνιο µε avant-garde εµφάνιση, µεταλλικές λάµψεις, νεανικό ύφος και
µινιµαλιστικό design, που έχει σχεδιαστεί από το διάσηµο Γάλλο designer Ora-Ito. Σε
εορταστικές περιόδους η Heineken παρουσιάζει επίσης τη συλλεκτική φιάλη Magnum
ενάµιση λίτρου, µε φελλό αντί για καπάκι.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της για ανανέωση, η
Heineken προσέθεσε περισσότερη λάµψη στην ελκυστική της εµφάνιση. Το ασηµί
χρώµα συµπλήρωσε την παλέτα των καθιερωµένων χρωµάτων της ετικέτας της,
ενδυναµώνοντας την εικόνα υψηλής ποιότητας που τη διακρίνει και προσδίδοντας της
ακόµη πιο δυναµικό ύφος. Το νέο «silver look» εφαρµόστηκε στα µπουκάλια Heineken
των 330ml και των 500ml. Επίσης, στο πλαίσιο της ετικέτας, στο πίσω µέρος της
φιάλης αναγράφεται η προτροπή «Απολαύστε υπεύθυνα», καθώς και η παραποµπή
στην ιστοσελίδα www.heineken.gr, όπου, σε ειδική ενότητα, η Heineken υπενθυµίζει
στο κοινό ότι η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να συνοδεύεται από υπευθυνότητα. Χρονιά
ορόσηµο για την Heineken αποτέλεσε η αλλαγή φιάλης που έλαβε χώρα το 2011. Η νέα
αυτή φιάλη, µε την ονοµασία K2, της οποίας η έρευνα και ο σχεδιασµός χρειάστηκαν
τέσσερα χρόνια, είναι αποτέλεσµα γνήσιας οµαδικής δουλειάς από πάρα πολλούς
ανθρώπους. Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να ενισχύσει τις πωλήσεις της και να
αναβαθµίσει την περαιτέρω premium εικόνα της. Η νέα φιάλη παρουσιάζει τον εαυτό
της σε µία πιο καινοτόµα και φρέσκια µορφή, όπως επιτάσσουν οι ανάγκες της εποχής.
Η Heineken διαθέτει ισχυρό κοινωνικό προφίλ και µεγάλο χορηγικό παρελθόν
στους χώρους των τεχνών, των γραµµάτων, του αθλητισµού και του πολιτισµού,
αναζητώντας πάντα τις κατάλληλες χορηγίες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την
προσωπικότητα και τις αξίες της µάρκας. Με εκτεταµένη εµπειρία στη χορηγική
στήριξη µεγάλων θεσµών σε διεθνές επίπεδο, µε επιστέγασµα τη χορηγία των
Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Η Heineken έχει αναλάβει τη νέα µεγάλη πρόκληση
της χορηγίας του UEFA Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης ποδοσφαίρου, µε στόχο να ταξιδέψει το κοινό στον πλανήτη των
πρωταθλητών για να ζήσει νέες, µοναδικές εµπειρίες και αξέχαστες ποδοσφαιρικές
συγκινήσεις.
Η προώθηση της Heineken διακρίνεται για τις πρωτότυπες διαφηµιστικές της
εκστρατείες, οι οποίες γνωρίζουν µεγάλη επιτυχία και γίνονται συχνά θέµα συζήτησης
του ελληνικού καταναλωτικού κοινού. Η καµπάνια «Right beer-Right Now» µε την
οποία έγινε η επικοινωνία της ανάληψης της Ολυµπιακής χορηγίας µε µεγάλη τιµή και
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ευθύνη. Μεγάλη ανταπόκριση γνώρισε και η διαφηµιστική καµπάνια “Heineken. Meet
you there” προσκαλώντας το κοινό να µοιραστεί µαζί της µια κοινή στάση ζωής και να
τολµήσει να ζήσει διαφορετικές εµπειρίες. Η ανάληψη της χορηγίας του UEFA
Champions League συνοδεύτηκε από την καµπάνια “Welcome to Champions Planet”,
µέσα από την οποία η Heineken µας προσκαλεί να «ταξιδέψουµε» µαζί της στον
πλανήτη των πρωταθλητών.

Όλες

οι

καµπάνιες

περιλαµβάνουν εκτεταµένη

ραδιοφωνική και outdoor επικοινωνία, ολοκληρωµένο πρόγραµµα ∆ηµοσίων Σχέσεων
και Below the Line ενεργειών, καθώς και πολλές ενέργειες στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο
προώθησης του brand και του παγκόσµιο χαρακτήρα της, η Heineken έχει συνδέσει το
όνοµα της µε µεγάλα αστέρια του Hollywood και αποτελεί θερµό υποστηρικτή
µεγάλων µουσικών εκδηλώσεων και συναυλιών σπουδαίων καλλιτεχνών που
πραγµατοποιήθηκαν µε τη χορηγική υποστήριξη της Heineken.
Ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ο παγκόσµιος χαρακτήρας της που
τη διαφοροποιεί από τις άλλες µάρκες και συνίσταται όχι µόνο στην παγκόσµια
παρουσία της, αλλά και την επιδίωξη της να ανοίγει νέους δρόµους και να δηµιουργεί
νέες εµπειρίες.. Ένα ακόµη στοιχείο που διακρίνει τη Heineken είναι και ο
«κοσµοπολίτικος» χαρακτήρας της, µία στάση ζωής µε επίκεντρο την κοινωνικότητα,
το ενδιαφέρον, την περιέργεια και την επιδίωξη της διαφορετικότητας. Στοιχείο το
οποίο ενδυναµώνεται και τονίζεται ακόµη περισσότερο από την τελευταία
διαφηµιστική καµπάνια της µε τίτλο «Man of the World».

Ενέργειες µε την σφραγίδα της Heineken.

«It’s Just an illusion»

Το καλοκαίρι του 2010, η Heineken λάνσαρε το πρόγραµµα «It’s Just an
illusion», µια προωθητική ενέργεια που έγινε σε επιλεγµένα σηµεία κατανάλωσης.
Μέσα σε από το ψηφιακό περιβάλλον ενός ευχάριστου και γρήγορου video game, ο
παίκτης αντιλαµβάνεται τις επιπτώσεις του αλκοόλ στα αντανακλαστικά και την
οδήγηση του.
Το παιχνίδι ξεκινάει µε τον παίκτη να δηλώνει πόσα ποτά έχει πιει. Στη
συνέχεια, καλείται να ακολουθήσει κάποιες από τις απλές συνήθειες ενός οδηγού,
όπως, να βάλει µπρος τη µηχανή, να ξεµπαρκάρει και να οδηγήσει σε ένα δρόµο µε
σχετική κίνηση και άλλα αυτοκίνητα. Όλα αυτά, χρησιµοποιώντας το γκάζι, το φρένο
και το τιµόνι, όπως ακριβώς σε µία κανονική διαδροµή!
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Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι καθαρά ενηµερωτικός, µέσα από µια άµεση και
ευχάριστη διαδικασία! Στο τέλος, εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα σχετικά µε την
υπεύθυνη κατανάλωση («Εξασφάλισε την επιστροφή σου», «Το ποτό θέλει το χρόνο
του», «Το ποτό σου και τα µάτια σου») και ο οδηγός κερδίζει δώρα από τη Heineken,
καθώς και µία κονκάρδα µε το µήνυµα του «Νηφάλιου Οδηγού».
Μόνο για το 2010, η οµάδα του «It’s Just an illusion» βρέθηκε σε 97 επιλεγµένα
σηµεία κατανάλωσης στην Αθήνα αλλά και σε άλλα δηµοφιλή νησιά όπως η Σκιάθος
και η Σαντορίνη. Οι θαµώνες που είπαν «ναι» στην πρόσκληση της προωθητικής
ενέργειας και συµµετείχαν ξεπέρασαν τους 3.000.
Το 2011 για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγµατοποιήθηκε η ενέργεια του «It’s Just
an illusion» σε περίπου 2.000 θαµώνες 65 κεντρικών bar και cafe των νοµών Κορινθίας
και Αχαΐας. Η µόνη διαφορά ήταν στο «έπαθλο» συµµετοχής, το οποίο ήταν ένα
ανοιχτήρι Heineken.

Στήριξη τη ΜΚΟ «Νηφάλιοι»

Από το 2008, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται µε τη Μη Κυβερνητική
Οργάνωση «νηφάλιοι – στην υγεία µας», υποστηρίζοντας τις δράσεις της µε την
υπογραφή της Heineken. Η συγκεκριµένη οργάνωση ασχολείται αποκλειστικά µε την
εκπαίδευση σε θέµατα κατανάλωσης αλκοόλ. Η Heineken είναι ο αποκλειστικός
χορηγός του προγράµµατος «Νηφάλιος Οδηγός», που απευθύνεται κυρίως στους νέους.
Στόχος της εκστρατείας «Νηφάλιος Οδηγός» είναι να καλλιεργηθεί η συνήθεια της
επιλογής ενός ατόµου κάθε φορά από την παρέα, ο οποίος θα αναλάβει την ασφαλή
επιστροφή της. Ο «Νηφάλιος Οδηγός» συµµετέχει στην διασκέδαση µε την παρέα του,
χωρίς όµως να καταναλώσει αλκοόλ, καθώς εκείνος θα πρέπει να παραµείνει νηφάλιος
και να οδηγήσει. «Ένας µόνο από την παρέα, κάθε φορά, να µην πιει!» είναι το
κεντρικό σύνθηµα της εκστρατείας!
Η εκστρατεία περιλαµβάνει ακόµα οµιλίες και δράσεις σε πανεπιστήµια και
τοπικές κοινότητες µε την οργάνωση επιµορφωτικών κύκλων και οµιλιών για τον
αλκοολισµό.
Την τριετία 2009-2011, έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 50
εκδηλώσεις µε ανάλογο περιεχόµενο που πλησιάζουν σε συµµετοχές τις 10.000.
Παράλληλα, το ενηµερωτικό υλικό του «Νηφάλιου οδηγού» (αφίσες, αυτοκόλλητα,
κάρτες και κονκάρδες µε το σήµα «Νηφάλιος Οδηγός» για τον «ήρωα» της παρέας)
έχει µοιραστεί σε επιλεγµένα bars και σηµεία κατανάλωσης.
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Το 2010 σε συνεργασία µε την ΜΚΟ «Νηφάλιοι στην υγεία µας»,
δηµιουργήθηκε ο «δεκάλογος της Υπεύθυνης Κατανάλωσης» µε 10 απλές συµβουλές
που πρέπει να γνωρίζουµε πριν καταναλώσουµε αλκοόλ. Ο ∆εκάλογος τυπώθηκε σε
ένα µικρό πρακτικό έντυπο, αλλά και σε µαγνητικά ψυγείου και µοιράστηκαν σε όλους
τους εργαζόµενους

The Responsibles

Οι

«Responsibles» είναι οι πρεσβευτές της Heineken για την υπεύθυνη

κατανάλωση. «Κυκλοφορούν» στην Αθήνα και µας ενηµερώνουν, µε το δικό τους
τρόπο, για το πώς µπορούµε να συνδυάζουµε τη διασκέδαση µας µε την υπεύθυνη
στάση απέναντι στο αλκοόλ.
Πηγή έµπνευσης των «Responsibles» είναι οι δέκα απλές και έξυπνες
συµβουλές που µας βοηθούν να καταναλώνουµε αλκοόλ υπεύθυνα.
Οι δέκα αυτοί κανόνες έγιναν η αφορµή για σύντοµες performances που
παρουσιάζονται κάθε εβδοµάδα σε διαφορετικό χώρο διασκέδασης στην πόλη.
«Join the act» . Οι συµβουλές που περιλαµβάνονται στο ∆εκάλογο δηµιουργήθηκαν σε
συνεργασία µε τη Μ.Κ.Ο. «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά µας».

Προσοµοιωτής Οδήγησης

Το ταξίδι του προσοµοιωτή ξεκίνησε το 2009. Μετά από τη θετική ανταπόκριση
του κόσµου, συνέχισε την πορεία του και το 2010 σε 6 δηµοφιλείς περιοχές (Πάρο,
Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Ηράκλειο, Χανιά) διαδίδοντας το µήνυµα της
υπεύθυνης κατανάλωσης σε περισσότερα από 1.800 άτοµα. Το ίδιο επιτυχηµένα το
ταξίδι του Προσοµοιωτή της Heineken το 2010.
Ο προσοµοιωτής οδήγησης της Heineken είναι µια ειδική κατασκευή που
µοιάζει µε την καµπίνα ενός αυτοκινήτου και δηµιουργήθηκε για να δείξει στον
«οδηγό» πως επηρεάζονται η οδήγηση και τα αντανακλαστικά µετά από την
κατανάλωση µεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Μέσα από τον προσοµοίωση των
αντιδράσεων σε ένα προστατευµένο, ψηφιακό περιβάλλον, γίνεται πιο εύκολα
αντιληπτό από όλους ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν συνδυάζονται.
Μετά το τέλος της βιωµατικής εµπειρίας η προωθητική οµάδα της Heineken
προσφέρει στους συµµετέχοντες συµβολικά δώρα της µάρκας, καθώς και ενηµερωτικό
υλικό.
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3.5. Συµπεράσµατα Κεφαλαίου

Η ΕΚΕ µε την ευρεία χρήση της, σχεδόν σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων και
των οργανισµών παρουσιάζεται µε πολλές µορφές και εφαρµογές ανά τον κόσµο. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφορές τόσο στον ορισµό της, σαν έννοια, όσο και
στους στόχους που τίθενται πριν την εφαρµογή της ανάλογα µε την χώρα και την
Ήπειρο . Επίσης, ανάλογα µε την χώρα, η ΕΚΕ, µπορεί να εφαρµόζεται ή όχι. Με άλλα
λόγια η εκάστοτε εταιρεία στο αντίστοιχο κράτος αποφασίζει, ανάλογα µε τις συνθήκες
της αγοράς και το περιβάλλον που δραστηριοποιείται, να κάνει χρήση των
δραστηριοτήτων της ΕΚΕ. Οι έρευνες που διεξήχθησαν ήταν πάρα πολλές µε κυριότερό
στόχο να µελετήσουν την έννοια και τη σηµασία της ανάλογα µε το κράτος που
αναφέρεται αλλά και τη διαφοροποίηση των κινήτρων των επιχειρήσεων, τα οποία
οδήγησαν τις επιχειρήσεις να εφαρµόσουν (ή και να µην εφαρµόσουν) την ΕΚΕ.
Συµπερασµατικά, οι κυριότερες διαφορές µεταξύ των ευρωπαϊκών και των
αµερικανικών

επιχειρήσεων

εστιάζονται

στο

επίπεδο

της

κοινωνικής

τους

συµπεριφοράς, όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εµφανίζουν υψηλότερο επίπεδο σε
αντίθεση µε τις αµερικανικές. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι ρωσικές
επιχειρήσεις, όσον αφορά τα κίνητρά τους για την χρήση της ΕΚΕ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η χρήση της από τις
επιχειρήσεις και του οργανισµούς , παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον λόγω της θέσπισης
της “Πράσινης Βίβλου” (από την Ε.Ε.). Η “Πράσινη Βίβλος ” έθεσε τις βάσεις για την
χρήση, κατ’ αρχήν και την ενσωµάτωση µετέπειτα της ΕΚΕ από τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις. Εποµένως, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ΕΚΕ τόσο εντός όσο και
εκτός των επιχειρήσεων είναι οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί παράγοντες. Επιπλέον,
σηµαντικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε., όπως το “πρόγραµµα Enterprise 2020 µέσω του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την ΕΚΕ (CSR Europe) ανέδειξαν τη σηµασία της ΕΚΕ.
Παράλληλα , οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την ΕΚΕ ως εργαλείο επικοινωνίας
µε την κοινωνία, και τα µέλη της, µέσα στην οποία δραστηριοποιούνται µε σκοπό να
αναδείξουν τις καλές πρακτικές και τις θετικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την
καλή τους φήµη.
Τέλος, σε εθνικό επίπεδο η ΕΚΕ βρίσκεται µέσα στις δραστηριότητες των
∆ηµοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας των επιχειρήσεων και αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα για την βιώσιµη ανάπτυξη. Ανάµεσα σε αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται και
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία , η οποία έχει ένα συντονισµένο και οργανωµένο πρόγραµµα
που αφορά την ΕΚΕ. Μεταξύ άλλων, κάποια από τα πλέον γνωστά προγράµµατα
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έκφρασης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι το
“Amstel Eco” , “Amstel Eco Bar” , “Amstel Eco House , οι νηφάλιοι και πολλά άλλα.

4. Κριτική-Συζήτηση-Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των Panayiotou at al. (2009), η οπτική γωνία
που αντιλαµβάνεται η Αθηναϊκή Ζυθοποιία την έννοια της ΕΚΕ αντικατοπτρίζεται
µέσα από την ρεαλιστική σκοπιά, όπως και το µεγαλύτερο µέρος του επιστηµονικού και
επιχειρηµατικού χώρου. Η εταιρία δεν επιδιώκει τον υπέρµετρο και ασύστολο
πλουτισµό των µετόχων της, ούτε αιθεροβατεί πιστεύοντας πως θα ικανοποιήσει όλους
τους εµπλεκόµενους της. Απόδειξη αυτών των σηµείων αποτελεί η ύπαρξη των τριών
εργοστασίων στην Ελλάδα, παρά την όποια οικονοµική κρίση που υπάρχει αλλά και
την στόχευση της στην ικανοποίηση όσο περισσότερων εµπλεκόµενων µερών. Στοιχείο
πως η εταιρία δεν ακολουθεί την τακτική της µεγιστοποίησης του πλούτου των µετόχων
της είναι και η µη ένταξη της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Όσον αφορά τον τρόπο που αντιλαµβάνεται η εταιρία την έννοια της ΕΚΕ θα
λέγαµε ότι ταιριάζει περισσότερο µε τον ορισµό του φορέα Business For Social
Responsibility, διότι η εταιρία διέπεται µε ακλόνητες ηθικές αξίες από την αρχή της
ίδρυσης της. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να επιτύχει εµπορικά, σεβόµενη πάντα
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και το κατόρθωσε όπως αποδεικνύεται από την
συνεχή παρουσία της τα τελευταία χρόνια στις κορυφαίες θέσεις επιχειρήσεων στην
ελληνική αγορά.
Η εταιρία όσον αφορά την εσωτερική της διάσταση γύρω από την ΕΚΕ,
φροντίζει να βρίσκεται συνεχώς σε υψηλά επίπεδα πρακτικών. Πιο συγκεκριµένα, στη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού υπάρχει αξιοπρόσεκτη µεταχείριση και αυτό το
αποδεικνύουν πέρα από τις ενέργειες που γίνονται για εκπαίδευση, ισορροπία µεταξύ
εργασίας-προσωπικής ζωής, περαιτέρω σταδιοδροµία και τα βραβεία Best Workplace
Πανελλαδικά. Τα τελευταία κυρίως χρόνια η εταιρία βρίσκεται µέσα στην τριάδα των
εταιριών µεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που βραβεύονται µε αυτή την διάκριση.
Το θέµα της ασφάλειας και της υγείας επίσης αντιµετωπίζεται µε µεγάλη σοβαρότητα
και αυτό υποστηρίζεται από την χαµηλής συχνότητας ατυχήµατα που συµβαίνουν
στους χώρους του εργοστασίου. Στον τοµέα της προσαρµογής σε νέες συνθήκες και
αλλαγές η εταιρία παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναµική, αφού έχει καταφέρει να
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δηµιουργήσει το αίσθηµα της ασφάλειας στους εργαζοµένους της µε κινήσεις
αναδιάρθρωσης, χωρίς να υιοθετεί καινούρια µέτρα και λύσεις περικοπών και
κλεισίµατος εργοστασίων. Στην τέταρτη συνιστώσα της εσωτερικής διάστασης της
ΕΚΕ που αφορά την φροντίδα και την διαχείριση του περιβάλλοντος, η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία ακολουθούσε µέτρα µείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της
κατανάλωσης ωφέλιµων πόρων πολύ πριν εφαρµόσει συνειδητά το πρώτο πρόγραµµα
ΕΚΕ.
Στον αντίποδα η εξωτερική διάσταση της εταιρίας δεν τα πηγαίνει τόσο καλά
και θεωρώ πως υπάρχουν σηµάδια βελτίωσης. Η ανάπτυξη σχέσεων µε τους τοπικούς
φορείς και η περαιτέρω βελτιστοποίηση τους εκλείπουν από την δραστηριότητα της.
Το ίδιο συµβαίνει και µε την αντιµετώπιση του τοπικού περιβάλλοντος, στο οποίο δεν
δίνεται µεγάλη βαρύτητα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι µια µεγάλη µερίδα του
κόσµου της Θεσσαλονίκης δεν γνωρίζει ότι υπάρχει εργοστάσιο της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας στην βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου, από το οποίο κατά µέσο όρο πάνω
από 350 οικογένειες τα τελευταία 30 χρόνια έχουν ως κύριο εισόδηµα.
Μία από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις για να είναι πειστική και η ΕΚΕ
είναι να έχεις µία ισορροπηµένη συµπεριφορά σε όλους τους τοµείς της
δραστηριότητας σου. Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν ασχολούνται µόνο µε το
περιβάλλον, δείχνοντας αδιαφορία για τους υπόλοιπους τοµείς. Υπάρχει µεγάλη
ευαισθησία σε κάθε δραστηριότητα που λαµβάνει χώρα µε πελάτες, προµηθευτές, το
δηµόσιο, την νοµοθεσία. Προσπαθεί και είναι υπεύθυνη σε κάθε της κίνηση χωρίς να
προκαλεί και όχι απλά για να δείχνει ένα καλό πρόσωπο.
Ένας βασικός παράγοντας που οδήγησε την Εταιρία στην δηµιουργία
προγράµµατος ΕΚΕ είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας προς τους
καταναλωτές. Μετά το πέρας πολλών ετών και βρισκόµενη στην κορυφή
δηµιουργήθηκε µία µεγάλη παραφιλολογία που έπρεπε να διαλευκανθεί. Η ΕΚΕ
αποτέλεσε τον σηµαντικότερο δίαυλο για να εξυπηρετήσει πέρα από τα οφέλη της
βιωσιµότητας αλλά και της διαφάνειας.
Από τα σηµαντικότερα οφέλη που αποκοµίζει η εταιρία µε την άσκησης ΕΚΕ
είναι και η σηµαντική µείωση των λειτουργικών εξόδων. Η εφαρµογή του
προγράµµατος γύρω από την ανακύκλωση και την διαχείριση αποβλήτων βέβαια είχε
ξεκινήσει πριν την απόφαση να ακολουθεί οργανωµένα µία πολιτική ΕΚΕ.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το όφελος από την πώληση των παραγόµενων
υποπροϊόντων µετά την βυνοποίηση, τα οποία αποτελούν την καλύτερη ζωοτροφή.
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Η αύξηση του κύρους της εταιρίας και η ολοένα και καλύτερη εταιρική φήµη
αποτελούν οφέλη για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία είναι η µόνη ζυθοποιία στην
Ελλάδα που ακολουθεί πρόγραµµα ΕΚΕ. Φυσικά, η ταύτιση των αξιών της εταιρίας µε
την εταιρικά υπεύθυνη λειτουργία οδήγησαν σε αυτό το σηµαντικό όφελος. Η ασφάλεια
που αισθάνονται οι εργαζόµενοι σε συνδυασµό µε την µεγάλη ζήτηση σε κάθε νέα θέση
εργασίας που ανακοινώνει η εταιρία είναι αποτέλεσµα και της ΕΚΕ και της
βιωσιµότητας της. Γίνεται αντιληπτό και ο βαθµός ικανοποίησης των εργαζοµένων
αλλά και ο βαθµός προσέλκυσης ανθρώπων του δυναµικού από τον χώρο της αγοράς.
Μέσα όµως από την ΕΚΕ θα λέγαµε ότι η εταιρία προσβλέπει στην µεγαλύτερη
αφοσίωση των πελατών της πάνω στα brands της. Είναι ευρέως γνωστή η δυναµική
αλλά και η αναγνώριση των προϊόντων της εταιρίας αλλά δεν φτάνει µόνο να φτάσεις
στην κορυφή πρέπει να διατηρηθείς επίσης. Η ΕΚΕ βοηθάει πάρα πολύ µέσα από τις
δραστηριότητες και τα προγράµµατα της να αναπτύσσονται ισχυρότεροι δεσµοί µεταξύ
πελατών και µαρκών.
Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση κατά τον Kotler και Lee (2005), θα
προσπαθήσουµε να εντάξουµε τις περιπτώσεις της εφαρµογής της ΕΚΕ µέσω των δύο
πιο δυνατών της brands (Amstel & Heineken)
Μελετώντας και τις έξι κατηγορίες, θα λέγαµε ότι η πρωτοβουλία µε την οποία
γίνεται η εκπλήρωση των σκοπών της ΕΚΕ για την περίπτωση της Amstel είναι ένα
µείγµα τριών κατηγοριών. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ως ένας από τους κύριους χορηγούς
του δικτύου Μεσόγειος SOS αποτελεί πρωτοβουλία «εταιρικής φιλανθρωπίας», αφού
στην προκειµένη περίπτωση τα χρήµατα χορηγούνται στην ΜΚΟ απευθείας και για τον
σκοπό της εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο». Εν συνεχεία η εταιρία οργανώνει
εθελοντικούς καθαρισµούς παραλιών σε συνεργασία µε την ΜΚΟ και την πολύτιµη
βοήθεια εθελοντών εργαζοµένων και λουόµενων στην εκάστοτε παραλία. Η
δραστηριότητα της αυτή σε συνδυασµό µε το Amstel Eco Bar στο οποίο γίνεται και η
κατάλληλη ενηµέρωση του κοινού ανήκει στην κατηγορία «εθελοντική προσφορά στην
κοινότητα». Τα τελευταία χρόνια η εταιρία πέρασε στην δηµιουργία του Amstel Eco
House σε ένα κεντρικό σηµείο της Αθήνας µε το οποίο ενηµερώνει τον κόσµο για την
πιο οικολογική συµπεριφορά µας µέσα στο σπίτι. Η πρωτοβουλία αυτή για άσκηση
ΕΚΕ ανήκει στην περίπτωση του «εταιρικού κοινωνικού µάρκετινγκ», µιας και όπως
διαπιστώνουµε η εταιρία επενδύει για να αλλάξει την συµπεριφορά των ανθρώπων,
ώστε οι δραστηριότητες τους µέσα στο σπίτι να προστατεύουν το περιβάλλον,
µαθαίνοντας να δρουν µε οικολογική συνείδηση.
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Ακολουθώντας την αποκωδικοποίηση για το brand της Heineken, οι ενέργειες
«it’s just an illusion», οµιλίες και δράσεις σε πανεπιστήµια και τοπικές κοινότητες για
τον αλκοολισµό µε την βοήθεια του ΜΚΟ «νηφάλιοι» και ο προσοµοιωτής οδήγησης
ανήκουν στην κατηγορία «εταιρικό κοινωνικό µάρκετινγκ». Η εταιρία µε αυτές τις
ενέργειες συµβάλλει σε µία καµπάνια για την αλλαγή συµπεριφοράς των καταναλωτών
µε σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας τους και κατ’ επέκταση της δηµόσιας υγείας. Η
Αθηναϊκή Ζυθοποιία υποστηρίζει έµπρακτα και την µη κυβερνητική οργάνωση
«νηφάλιοι-στην

υγεία

µας»

ακολουθώντας

την

πρακτική

της

«εταιρικής

φιλανθρωπίας». Η εταιρία ενστερνίζεται τις δράσεις της ΜΚΟ που έχουν ως σκοπό την
ασφαλή επιστροφή όλης της παρέας µετά από κάθε διασκέδαση. Τέλος η πρωτοβουλία
«The responsibles» αποτελεί µία επιχειρηµατική πρακτική που εξυπηρετεί την
ασφάλεια των καταναλωτών µέσα από ένα δεκάλογο συµβουλών. Η πρωτοβουλία αυτή
εξελίχθηκε κι άλλο µε την δηµιουργία µικρών performances από ηθοποιούς για την
κάθε µία συµβουλή. Όπως διαπιστώνουµε η δράση αυτή ανήκει στην κατηγορία
«επιχειρηµατικές πρακτικές κοινωνικής ευθύνης».
Ο συνδυασµός brand marketing και ΕΚΕ είναι µία ακόµη µεγαλύτερη ευκαιρία
για την κάθε εταιρία, ώστε να ενδυναµώσει ακόµη περισσότερο την εικόνα της µάρκας.
Στην περίπτωση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ο βασικός κορµός της ΕΚΕ στηριζόταν σε
ενέργειες ΕΚΕ µέσα από τα δύο βασικά brand της εταιρίας την Amstel και την
Heineken. Πέρα από τα οφέλη που ήθελε να κερδίσει η εταιρία µε το πρόγραµµα της
ΕΚΕ είναι και η αναγνωσιµότητα των δύο αυτών µαρκών αλλά και η ενίσχυση του
profile τους προς τους καταναλωτές. Σύµφωνα λοιπόν και µε το άρθρο των τριών
στρατηγικών ενσωµάτωσης ΕΚΕ και brand marketing, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
ακολουθεί κατά κύριο λόγο την ολοκληρωµένη προσέγγιση. Ανήκει στην κατηγορία
των επιχειρήσεων, όπου η υπευθυνότητα είναι βασική αξία της επιχείρησης και η
συνέπεια της δεν σταµατά µόνο στις περιβαλλοντικές της δεσµεύσεις αλλά και στις
δεσµεύσεις προς την κοινωνία και την ευηµερία των εργαζοµένων της.
Σύµφωνα µε την έρευνα του εργαστηρίου επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού
του Παντείου Πανεπιστηµίου και της Research International (2001) η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία συγκαταλέγεται στην κατηγορία «συνεπής χορηγός» και έχει σκοπό να
µεταβεί στην κατηγορία «ενεργός πολίτης». Τα προγράµµατα που επιλέγει η εταιρία
είναι σύµφωνα µε την εταιρική της ταυτότητα και την στρατηγική της εταιρίας. Θα
πρέπει να έχει σαν στόχο όµως µία πολυεθνική εταιρία σαν την Αθηναϊκή Ζυθοποιία να
φτάσει στο σηµείο όπου η ΕΚΕ θα βρίσκεται στην καρδιά της εταιρικής φιλοσοφίας και

90

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μελέτη Περίπτωσης Αθηναϊκής Ζυθοποιίας - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 2013

να αναδιαµορφώνοντας την λειτουργία της αλλά και την διαδικασία λήψης αποφάσεων,
ώστε να την υπηρετεί.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µαζί και πολλές άλλωστε επιχειρήσεις, λόγω του
επιπρόσθετου κόστους των ενεργειών ΕΚΕ, οδηγήθηκαν σε µείωση των κοινωνικών
δράσεων για να διατηρήσουν τα κεφάλαια τους προς αποφυγή µελλοντικών δυσκολιών.
Το έτος 2011 πραγµατοποιήθηκε µία άλλη έρευνα µε θέµα το πώς επηρεάζεται η ΕΚΕ
σε πολυεθνικές εταιρίες και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες
εδραίωσαν ακόµη περισσότερο την θέση τους είναι αυτές που στήριξαν και
στηρίχτηκαν πάνω στις πρακτικές ΕΚΕ. Θα ήταν προτιµότερο για την Αθηναϊκή
Ζυθοποιία να συνεχίσει να δραστηριοποιείται σε θέµατα ΕΚΕ όπως και στο παρελθόν.
Οι ενέργειες του Amstel Eco & Amstel Eco House, η καµπάνια µε το σύνθηµα “enjoy
responsibly”, όπως και οι φιλανθρωπίες µε ΜΚΟ ως βοήθεια όλης αυτής της
προσπάθειας θα έπρεπε να συνεχιστούν και να ενισχυθούν παραπάνω. Η ΕΚΕ δεν
σταµάτησε βέβαια αλλά µετατοπίστηκε στην εθελοντική προσπάθεια των εργαζοµένων
µε ΜΚΟ, παραµερίζοντας προς το παρόν όλες τις ενέργειες που γνωρίσαµε µέσα και
από τα brands της Amstel και της Heineken.
Μία πρόταση είναι η αύξηση της επισκεψιµότητας του κοινού στο εργοστάσιο,
η οποία το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει σχεδόν εκλείψει. Με αυτόν τον τρόπο θα
γίνει µία πρώτη επαφή µε τους πολίτες της γύρω περιοχής, µε στόχο να αναπτυχθούν
ισχυρότεροι δεσµοί. Η επένδυση κάποιων κονδυλίων ακόµα και µε την µορφή
φιλανθρωπίας θα βοηθήσει ακόµα περισσότερο για να επιτευχθούν θετικές σχέσεις. Η
αξιοποίηση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής που εδρεύουν τα
εργοστάσια θα βοηθούσε στην αλληλεπίδραση των τοπικών φορέων και των πολιτών
µε τους εργαζόµενους και την ∆ιοίκηση της εταιρίας µε καλύτερα αποτελέσµατα.
Στο θέµα της επιλογής των προµηθευτών επίσης υπάρχει µία αναβλητικότητα, η
οποία επηρεάζει µέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα όλη την κοινωνική επίδοση της
εταιρίας. Η κατάσταση µπορεί να βελτιωθεί αισθητά αρκεί να παρθεί η απόφαση και να
δίνεται προτεραιότητα σε προµηθευτές-συνεργάτες, οι οποίοι να ακολουθούν µία
πολιτική βιώσιµης ανάπτυξης. Στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των
παγκόσµιων περιβαλλοντικών ανησυχιών δεν παρατηρούνται ενέργειες µέσα στην
εταιρία και την άσκηση ΕΚΕ. Υπάρχουν άγραφοι κώδικες συµπεριφοράς στο
εσωτερικό της εταιρίας, οι οποίοι θα ήταν σαφώς πιο ενδεδειγµένο, στα πλαίσια της
ΕΚΕ, να θεσπιστούν εντός της εταιρίας και να συµβάλλουν στην προώθηση διεθνών
εργασιακών προτύπων. Επίσης στον τοµέα των παγκόσµιων περιβαλλοντικών
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ανησυχιών δεν έχει καταγραφεί καµία κίνηση, πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχει αρκετό
περιθώριο στον να αναπτυχθούν κάποια µέτρα-ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

4.1: Περιορισµοί & Προτάσεις για περεταίρω έρευνα
Λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν πρωτίστως, πρέπει να αναφέρουµε
και τους περιορισµούς που συναντήσαµε στην µελέτη µας. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα, αποτελεί η έλλειψη αποτελεσµάτων από την εφαρµογή ΕΚΕ µέσα από τα
δύο brands. Θεωρήσαµε δεδοµένο ότι η εταιρία απολάµβανε τα οφέλη τα οποία είχε
θέσει ως προαπαιτούµενα κατά την διάρκεια των πρακτικών της ΕΚΕ. Όπως επίσης δεν
γνωρίζουµε αν το πρόγραµµα ΕΚΕ για τα δύο brands, διεκόπη λόγω µη ικανοποίησης
των στόχων που έθεσε η εταιρία για την ενέργεια αυτή.
Ένας εξίσου σηµαντικός περιορισµός είναι η εφαρµογή του ίδιου προγράµµατος
ΕΚΕ όσον αφορά το brand της Heineken, διότι είναι µία διεθνής µάρκα και
ακολουθείται αναγκαστικά η ίδια πολιτική ΕΚΕ παγκοσµίως. Το οποίο είχε σαν
αποτέλεσµα το πρόγραµµα εφαρµογής ΕΚΕ της Amstel, να προσανατολιστεί
περισσότερο µε το περιβάλλον.
Στην Ελλάδα, η ΕΚΕ έχει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια που αυτό εύλογα
σηµαίνει ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Πριν επέλθει όµως η βελτίωση
εφαρµογής προγραµµάτων τόσο πανελλαδικά όσο και κατ’ επέκταση στην Αθηναϊκή
Ζυθοποιία πρέπει να διενεργηθεί µία µελέτη. Στην µελέτη αυτή πρέπει να διαπιστωθούν
τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της ΕΚΕ και αν και κατά πόσο ωφέλησαν την
εταιρία και τους στόχους της. Μετά από την έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας τον
Ιανουάριο του 2012, σύµφωνα µε την οποία το ποσοστό των καταναλωτών που
επιβράβευσαν µία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία έπεσε στο 39% φαίνεται ότι η απήχηση
της ΕΚΕ βαίνει µειούµενη. Να θυµίσουµε µόνο ότι το ποσοστό επιβράβευσης
ακολούθησε µία ανοδική πορεία 56,6% έως το 2011, επιστρέφοντας όµως πλέον στα
επίπεδα του 2008 (39,1%). Με την µελέτη αυτή η εταιρία θα κατανοήσει κατά πόσο
χρειάζεται η ΕΚΕ και αναλόγως να εφαρµόσει την ανάλογη πολιτική.
Συνεχίζοντας µε την ίδια λογική, µία µελέτη που θα µπορούσε να διακρίνει την
σηµαντικότητα της ΕΚΕ στον κλάδο της ζυθοποιίας στην ελληνική αγορά αλλά και τις
προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών από µία εταιρία αυτού του είδους θα ήταν
ιδιαίτερα κατατοπιστική. Η έρευνα αυτή θα έδινε πιο απτά και ευδιάκριτα στοιχεία για
τα τµήµατα ΕΚΕ των εταιριών αλλά θα απαντούσε και στην υπαρκτή έλλειψη
προγραµµάτων ΕΚΕ από την πλειοψηφία των ελληνικών ζυθοποιιών.
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Επιπλέον, µεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε αν υπήρχε µία συγκριτική µελέτη
µεταξύ των ζυθοποιείων της Ευρώπης µε τις ελληνικές ζυθοποιίες όσον αφορά την
εφαρµογή της ΕΚΕ. Θα µπορούσαν να βγουν χρήσιµα συµπεράσµατα αλλά και να
βοήθησαν την ελληνική πλευρά µιας που η ΕΚΕ στο εξωτερικό ανθεί εδώ και πολλά
χρόνια σε κάθε κλάδο. Βέβαια η µελέτη αυτή θα µπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω και
σε παγκόσµιο επίπεδο όσον αφορά της ζυθοποιίες συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες
πάντα της κάθε χώρας.
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Απαιτούν Ικανοποίηση

Βασικοί στρατηγικοί δρώντες

Προβάλλουν δικαιώµατα

Παίζουν καθοριστικό ρόλο

Παθητικοί δρώντες

Θέλουν ενηµέρωση

Ελάχιστη προσπάθεια

Αναζητούν κάποια ικανοποίηση

Χαµηλή

Υψηλή

Στάθµη ενδιαφέροντος
Γράφηµα 1.2: Πλαίσιο ανάλυσης δύναµης των ενδιαφεροµένων µερών
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Αµερικανικό Μοντέλο

Ευρωπαϊκό Μοντέλο

Επιχειρηµατικές στρατηγικές
που αναφέρονται σε θέµατα
όπως : «εταιρική
διακυβέρνηση», «συστήµατα
αµοιβών», ή «προστασία
καταναλωτών».
Σχετικά χαµηλό επίπεδο νοµικών
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Νοµικό πλαίσιο,
επιχειρηµατικό δίκαιο,
κατώτατοι µισθοί,
εβδοµαδιαίο ωράριο
εργασίας.

Ηθικές
Προσδοκίες

Πολιτική επιχειρήσεων
απευθυνόµενες στην τοπική
κοινωνία

Φιλανθρωπικές
Προσδοκίες

Πρωτοβουλίες επιχειρήσεων για
παροχή χορηγιών στην
εκπαίδευση, την τέχνη, κ.α.

Υψηλό επίπεδο φορολογίας
συσχετιζόµενο µε υψηλό
επίπεδο κοινωνικής µέριµνας
από τις τοπικές δηµόσιες
υπηρεσίες
Υψηλό επίπεδο φορολογίας
προκειµένου να καθιστούν οι
κυβερνήσεις κύριοι
χρηµατοδότες στην
εκπαίδευση, την τέχνη, κ.α.

Οικονοµικές
Προσδοκίες

Νοµικές
Προσδοκίες

Σχετικά
υψηλό
επίπεδο
νοµικών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων.

Γράφηµα 1.3: ∆ιαφορές εφαρµογής ΕΚΕ µεταξύ του Αµερικάνικου και
Ευρωπαϊκού µοντέλου
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