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Κάθε οργανισμός-είτε πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση, είτε για δημόσιο 

οργανισμό, είτε ακόμη για μη κυβερνητική οργάνωση- έχει την ανάγκη της 

επικοινωνίας με το γενικό και με ειδικότερα είδη κοινού (target groups), για να 

εδραιώσει την φήμη του και να αποκτήσει την εικόνα που καλύτερα 

εξυπηρετεί τους στόχους του. Προς τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί διάφορα 

μέσα και αναπτύσσει ποικίλες δράσεις, επιδιώκοντας να διαμορφώσει την 

ταυτότητα του και να διακριθεί ανάμεσα σε ομοειδείς οργανισμούς. 

 

Αν πρόκειται ιδιωτική επιχείρηση, ο στόχος της επικοινωνίας με το κοινό είναι 

η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της,, η διατήρηση και, ει 

δυνατόν, η αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει και η ανάλογη αύξηση 

της κερδοφορίας της. Αν πρόκειται για δημόσιο οργανισμό, η θετική στάση 

του κοινού απέναντι σε αυτόν είναι βασικό στοιχείο της ομαλής λειτουργίας 

του, της νομιμοποίησης του, καθώς και θέμα επιρροής. Πάντως, ασχέτως της 

φύσης της οντότητας που θέλει την επικοινωνία, ο στόχος είναι η εδραίωση 

μιας καλής εικόνας και σχέσης μεταξύ αυτής και του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται. 

 

Υπάρχουν πολλά μέσα τα οποία μπορεί ένας οργανισμός να χρησιμοποιήσει, 

για να μεταδώσει στο κοινό πληροφορίες για την ταυτότητα του. Παραδοσιακό 

μέσο επικοινωνίας θεωρείται η διαφήμιση, ενώ έχουν αναπτυχθεί ποικίλες 

τακτικές δημοσίων σχέσεων, marketing και branding. Τα παραπάνω 

στοχεύουν στην προώθηση της εικόνας του οργανισμού και στην 

διαφοροποίηση της ταυτότητας και των προϊόντων του, με τελικό σκοπό την 

απόκτηση της εύνοιας του κοινού. 

 

Στο πλαίσιο λοιπόν της επικοινωνίας, αναπτύχθηκε και η ιδέα της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility- CSR). Η τελευταία 

προστίθεται στους κλάδους της επικοινωνίας και του marketing, 

προσφέροντας σε αυτούς την ζωογόνηση που χρειάζεται κάθε κλάδος 

σχετικός με μηχανισμούς μετάδοσης (και αντιστοίχως πρόσληψης) 

πληροφοριών και άσκησης επιρροής και πειθούς στο κοινό. Από την άλλη, 
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εξετάζεται και ως οικονομικό και διοικητικό φαινόμενο που επηρεάζει τον 

τρόπο λειτουργίας και την δομή των επιχειρήσεων. Παράλληλα η κοινωνική 

ευθύνη των επιχειρήσεων εξ ορισμού εμπεριέχει και κοινωνικές συνιστώσες, 

εφόσον δεν λειτουργεί αυτοαναφορικά. Αντιθέτως, επιδρά –άμεσα ή έμμεσα-

στην κοινωνία, υπέρ της οποίας εκ πρώτης άποψης λειτουργεί. Έτσι, έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και της 

κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνήσεων σε όλον τον κόσμο (Crane, 

McWilliams, Matten, Moon, Siegel, 2008). 

 

Αντικειμενικός σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασία είναι να διερευνήσει 

τη σημασία  του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα στη 

σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Για το σκοπό αυτό αρχικά παρουσιάζονται οι πολλοί και ποικίλοι ορισμοί του 

θεσμού, οι οποίοι αλληλεπικαλύπτονται κι αποσαφηνίζονται έννοιες, οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα με την εταιρική υπευθυνότητα. Το πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, 

αφορά την ιστορική πορεία και το εννοιολογικό προσδιορισμό της Εταιρική 

Κοινωνικής Ευθύνης μέσα από το πρίσμα επιστημονικών προσεγγίσεων, 

παγκόσμιων και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών 

οργανισμών.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι 

προσεγγίσεις, οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτοβουλίες, τα εργαλεία μέτρησης, 

ελέγχου, επικοινωνίας και αξιολόγησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

επιδόσεων των πρακτικών ΕΚΕ. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή της 

ΕΚΕ. Αναλύεται η κοινωνική απόδοση της επιχείρησης, ο βαθμός δηλαδή 

στον οποίο μια εταιρεία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συνεταίρων της 

για ένα κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο συμπεριφοράς. Επίσης αναφέρονται τα 

εργαλεία μέτρησης, οι μορφές των ενεργειών και οι πρωτοβουλίες που 

σχετίζονται με την ΕΚΕ. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η συσχέτιση των όρων της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και διερευνάται η σχέση τους. 
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Επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν η υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ 

,έχει οικονομικό όφελος για την επιχείρηση. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά, οι πολιτικές 

πρωτοβουλίες όσον αφορά την ΕΚΕ, τόσο στην Ευρώπη όσο και τον ελλαδικό 

χώρο. 

 

Με βάση τα παραπάνω, δηλαδή των ανάλυση της θεωρίας που πλαισιώνει  

την συζήτηση γύρω από την ΕΚΕ και των πρακτικών της διαστάσεων, 

απώτερος στόχος της εργασίας καθίσταται η αξιολόγηση της σημασίας της 

στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι πράγματι η ΕΚΕ ένα 

σημαντικό εργαλείο προώθησης αφενός οικονομικών στόχων για τις 

επιχειρήσεις και αφετέρου διάχυσης κοινωνικών πλεονεκτημάτων; 
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Το ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ένα από τα πιο δυναμικά και 

ενδιαφέροντα θέματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος. Οι 

οργανισμοί όλο και περισσότερο απαιτείται να ισορροπήσουν τις κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας 

τους. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται μια σύντομη ιστορική προοπτική της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με έμφαση στο ρόλο και τη συμβολή 

των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, που έχει ως σκοπό τη διασάφηση 

του όρου και της σχέση της με κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες, όπως 

είναι τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, η διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος, η βιώσιμη διαβίωση, η εκπαίδευση. Στη συνέχεια, επιχειρείται 

να αποσαφηνιστεί η έννοια της ΕΚΕ, με τη βοήθεια ακαδημαϊκών, 

ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων, αλλά και διακεκριμένων εκπροσώπων του 

επιχειρηματικού κόσμου. 

 

Η δυσκολία διαμόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης – ΕΚΕ ( γνωστή ως Corporate Social Responsibility ή 

CRS ) από τις επιχειρήσεις αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αυτή έχει 

αναπτυχθεί. Κατά τη γνώμη ορισμένων, προήλθε από την εταιρική 

φιλανθρωπία με έμφαση στην κοινωνική βελτίωση. Κατά τη γνώμη άλλων, η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια πολύ ευρύτερη έννοια και σχετίζεται 

άμεσα με την αειφόρο ανάπτυξη που εισήχθη από τα ανώτατα στελέχη των 

Ηνωμένων Εθνών στη σύσκεψη του Rio De Janeiro το 1992. 
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Οι Panayiotou et al. σε πολύ πρόσφατη μελέτη τους(2009) κατηγοριοποίησαν 

τους ορισμούς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τρεις κατηγορίες με 

βάση ισάριθμες σχετιζόμενες οπτικές : 

 

 Σκεπτικιστική οπτική : Υιοθετεί μια επιφυλακτική στάση και 

αντιμετωπίζει κριτικά την ΕΚΕ. Με βάση αυτή την οπτική, ο πιο 

σημαντικός στόχος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 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. 

 

 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 

οποίο τρόπο μπορούν. 

 Ρεαλιστική οπτική : Συγκεντρώνει την μεγαλύτερη αποδοχή στον 

επιστημονικό αλλά και στον επιχειρηματικό χώρο. Με βάση αυτή την 

οπτική, η ΕΚΕ είναι η διαχείριση του αντίκτυπου της λειτουργίας μιας 

επιχείρησης τόσο στους άμεσους όσο και στους έμμεσους 

εμπλεκόμενους με αυτήν, άρα στην κοινωνία στην οποία λειτουργεί και 

αναπτύσσεται.  

 

Ένας μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών έχουν δημοσιευτεί σχετικά με τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που 

προσδιορίζουν την ΕΚΕ κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Παρά την ποικιλία των 

ορισμών, ίσως, ο πιο ευρέως αποδεκτός εννοιολογικός προσδιορισμός 

αναφέρεται, αναφορικά με τον επιστημονικό αλλά και τον επιχειρηματικό 

χώρο είναι αυτός του Archie Carroll, ο οποίος θεωρεί την ΕΚΕ ως μια 

σύνθεση που αφορά τέσσερις διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας της 

κοινωνίας των σχέσεων ( Carroll,1979,1991 ) : 

 

1. Οικονομικές Προσδοκίες : Οι εταιρίες έχουν τους μετόχους, οι οποίοι 

αποζητούν ένα εύλογο κέρδος από τις επενδύσεις τους, έχουν τους 
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εργαζόμενους, που θέλουν ασφαλή και δίκαια αμειβόμενη εργασία, 

τους πελάτες, οι οποίοι ζητούν καλής ποιότητας προϊόντα σε εύλογη 

τιμή, κ.λπ. Σύμφωνα με τον αριθμό των επιχειρήσεων, αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο έχουν συσταθεί οι επιχειρήσεις στην κοινωνία και 

πρωταρχική τους ευθύνη αποτελεί η ορθή λειτουργία τους ως 

οικονομική μονάδα για να παραμείνουν στο επιχειρηματικό χώρο. Όλες 

οι δευτερεύουσες ευθύνες κατατάσσονται στο πεδίο της ΕΚΕ. 

Σύμφωνα με τον Carroll, η ικανοποίηση των οικονομικών ευθυνών 

είναι, συνεπώς, βασική προϋπόθεση από το σύνολο επιχειρήσεων. 

 

2. Νομικές Προσδοκίες : Η ευθύνη των εταιριών σε σχέση με τον νόμο 

απαιτεί να τηρούν τους όρους και να “ παίζουν με τους κανόνες της, 

παιχνίδι ”. O Carroll υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση των νομικών 

ευθυνών απαιτείται απ’ όλες τις εταιρίες που επιδιώκουν να είναι 

κοινωνικά υπεύθυνες.  

 

 

3. Ηθικές Προσδοκίες : Η ευθύνη αυτή υποχρεώνει τις εταιρίες να κάνουν 

ότι είναι σωστό, δίκαιο και εύλογο, ακόμη και όταν δεν είναι 

υποχρεωμένες από το νομικό πλαίσιο. Ο Carroll υποστηρίζει ότι οι 

ηθικές ευθύνες, ως εκ τούτου, αποτελούνται απ’ ότι γενικά αναμένει η 

κοινωνία πέρα από τις οικονομικές και νομικές προσδοκίες. 

 

 

4. Φιλανθρωπικές Προσδοκίες : Το τέταρτο επίπεδο της ΕΚΕ εξετάζει το 

φιλανθρωπικό κομμάτι των επιχειρήσεων. Αυτή η πτυχή της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης αντιμετωπίζει μια μεγάλη ποικιλία ζητημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δωρεών σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, των 

επενδύσεων υποδομών αναψυχής για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες 

τους, την υποστήριξη τοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ή των τεχνών και 

της χορηγίας αθλητικών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τον Carroll οι 

φιλανθρωπικές προσδοκίες είναι απλώς επιθυμητές από τις επιχειρήσεις. 
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The Pyramid of Corporate Social Responsibility 

 

Εδώ και δεκαετίες τα λόγια που ακούγονται για την κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεων πληθαίνουν. Παρ’ όλα αυτά η κοινωνική ευθύνη είναι μια έννοια 

που πολλοί θεωρούν ότι δεν μπορεί να ορισθεί με ακρίβεια. Ακούγονται 

ορισμοί διάφοροι και συχνά αντιφατικοί, γεγονός που επιτείνει τις δυσκολίες 

των επιχειρήσεων και των άλλων οργανισμών να συγκεκριμενοποιήσουν την 

ευθύνη αυτή και δίνει το δικαίωμα σε πολλά στελέχη να αποφύγουν την 

ενασχόλησή τους με θέματα αυτής της μορφής. 

Η συζήτηση για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων αρχίζει να αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία από την εποχή που πρωτάρχισαν οι μεγάλες βιομηχανικές 

ανακατατάξεις, όταν ο κόσμος άρχισε, από τα μέσα του περασμένου αιώνα να 
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βλέπει, να θεμελιώνονται τεράστια βιομηχανικά συγκροτήματα δίπλα σε 

φτωχοσυνοικίες και να βλέπει την εκμετάλλευση των εργαζομένων να μαστίζει 

τις πόλεις και την αδιαφορία των επιχειρηματιών για το κοινό. Όσο και αν 

φαίνεται περίεργο, μέσα στον αιώνα που πέρασε αντιλαμβάνεται κανείς να 

έχουν επιβιώσει από τη μια μεριά η στυγνή αντίληψη ότι η επιχείρηση 

ενδιαφέρεται μόνο για το κέρδος και από την άλλη μεριά η γαλούχηση των 

εργαζόμενων με συνθήματα που ανταποκρίνονται σ’ αυτή την αντίληψη, 

ανεξάρτητα αν σε πολλές περιπτώσεις έχει μουσειακή αξία.  

 

Η πρώτη περιεκτική προσέγγιση στη σύγχρονη κοινωνική ευθύνη εποχής 

αναγγέλθηκε το 1953 με τη δημοσίευση των βιβλίων περί κοινωνικής ευθύνης 

του Howard R.Bowen’s του επιχειρηματία. Το Bowen θεώρησε ότι η δημόσια 

ευθύνη, οι κοινωνικές υποχρεώσεις και η επιχειρησιακή ηθική ήταν συνώνυμα 

για την κοινωνική ευθύνη και περιέγραψαν τις κοινωνικές ευθύνες όρου των 

επιχειρηματιών όπως : 

 

 «Η Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται στην υποχρέωση των 

επιχειρηματιών ν’ ακολουθήσει εκείνες τις πολιτικές, να λάβει εκείνες τις 

αποφάσεις, ή ν’ ακολουθήσει εκείνες τις γραμμές δράσης που είναι 

επιθυμητές από την άποψη των στόχων και των τιμών της κοινωνίας 

μας.» 

 

Άλλοι ορισμοί τονίζουν τη δέσμευση των επιχειρήσεων σε αρχές «ηθικής» 

συμπεριφοράς, ωστόσο οι περισσότεροι ορισμοί συμφωνούν πως η 

κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση λαμβάνει υπ’ όψιν τα ζητήματα που 

προκύπτουν από τη λειτουργία της σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα δικαιώματα και την ποιότητα 

ζωής των εργαζομένων και την ευρύτερη κοινωνία μέσα στην οποία η 

δραστηριοποιείται. 

 

 «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας 

επιχείρησης, να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην 

οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
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των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της 

τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα». Κατόπιν της 

έρευνας για την ΕΚΕ, σε διεθνές επίπεδο, ο ορισμός 

επαναπροσδιορίστηκε ως εξής : 

 « Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων 

να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να προσπαθούν 

μαζί με τους εργαζόμενους, τις οικογένειες τους, την τοπική κοινωνία 

γενικότερα, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους». 

 

Η διαφορετικότητα των ορισμών συνδέεται με την διαφορετική φιλοσοφία, τον 

διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε χώρας, τις διαφορετικές προτεραιότητες 

που υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες. 

 

Οι παρακάτω ορισμοί αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των προσεγγίσεων της : 

 « Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι 

εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

και στις επαφές τους, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».(Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Πράσινη βίβλος,2001). Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν 

το περιβάλλον ( άμεσο και έμμεσο ) το οποίο αλληλεπιδρά με την 

επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητες της. Ο 

αγγλικός όρος είναι Stakeholders, δηλαδή αυτοί που κρατούν – έχουν 

ενδιαφέρον. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε μια επιχείρηση είναι οι 

μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι δανειστές – πιστωτές (τράπεζες). Έμμεσα 

ενδιαφερόμενοι είναι, το Κράτος, οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες 

δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, οι ομάδες πίεσης (pressure groups), 

για παράδειγμα οι ακτιβιστές, διαδηλωτές κ.α. Η θεωρία των 

ενδιαφερόμενων μερών βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο τα άμεσα όσο και έμμεσα, και να 

ξεκινήσει μια ουσιώδη διαδικασία διαλόγου πριν καθορίσει το 

πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά την Εταιρική κοινωνική της 

ευθύνη. 
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 « Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικιοθελής δέσμευση των 

επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα 

επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα 

ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους ». (Ελληνικό 

δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) 

 « Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των 

επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική 

ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του 

εργατικού τους δυναμικού και των οικογενειών τους καθώς επίσης και 

των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα ». (WBCSD 

Stakeholder Dialogue on CSR, the Netherlands, 1998). 

 « Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η δέσμευση της ηγεσίας μιας 

επιχείρησης για θεμελιώδεις αξίες και αναγνώριση των τοπικών και 

πολιτιστικών διαφορών κατά την εφαρμογή παγκόσμιων πολιτικών. 

Είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων της Σύμβασης του 

ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και των εργασιακών δικαιωμάτων 

του διεθνούς Γραφείου Εργασίας ». (Ολλανδία). 

 « Η ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 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 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υποδηλώνει ότι μια 

εταιρία ασχολείται σοβαρά όχι μόνον με την αποδοτικότητα και 

ανάπτυξή της, αλλά και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό 

της. Πρέπει επίσης να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους εκφραζόμενους 

προβληματισμούς των ενδιαφερόμενων μερών της : εργαζομένων, 

μετόχων, πελατών, προμηθευτών και της κοινωνίας γενικότερα ». 

(Novethic Ερευνητικό Κέντρο Γαλλίας,2001) 

 

 

Παρ’ όλους τους διαφορετικούς ορισμούς υπάρχουν τρία σημεία για τα οποία 

υπάρχει κοινός παρανομαστής. 
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 Το ένα είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της Ε.Κ.Ε. όπου όλες οι 

δράσεις που οι εφαρμόζουν οι εταιρίες είναι πέρα από το νόμο. 

 Το δεύτερο είναι η στενή σχέση της με την έννοια της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 Το τρίτο ότι είναι στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και όχι απλά 

μια δευτερεύουσα περιστασιακή επιλογή. 

 

 

 

 

Λίγοι όροι έχουν οριστεί με τόσους διαφορετικούς τρόπους όσους η κοινωνική 

ευθύνη. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς σημασίες είναι ‘αποκλειστικά 

δημιουργία κερδών’, ‘δραστηριότητα με στόχους πέραν της επίτευξης 

κέρδους’, ‘εθελοντικές εργασίες’, ‘ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινωνικό 

σύστημα’ και ‘κοινωνική ανταπόκριση’. Ωστόσο η κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεων είναι ένα θέμα για το οποίο οι απόψεις των συγγραφέων και 

θεωρητικών του μάνατζμεντ διαφέρουν αισθητά. Οι απόψεις αυτές 

εκφράζονται κυρίως, μέσα από το έργο δύο συγγραφέων, του κατόχου 

βραβείου Νόμπελ Οικονομίας Dr.Milton Friedman (1931) και του Dr.Keith 

Davis (1918) του Πανεπιστημίου της Αριζόνα. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η 

κλασσική ή η καθαρά οικονομική άποψη ότι η μόνη κοινωνική ευθύνη του 

μάνατζμεντ είναι η μεγιστοποίηση των κερδών. Από την άλλη πλευρά, έχουμε 

την κοινωνικοοικονομική άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι η ευθύνη του 

μάνατζμεντ είναι πέρα από την επίτευξη του κέρδους και συμπεριλαμβάνει την 

προστασία και την ανάπτυξη της κοινωνίας. 
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Εξέχων υποστηρικτής της άποψης αυτής, είναι ο οικονομολόγος και 

νομπελίστας Milton Friedman, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι  

managers είναι επαγγελματίες, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που διοικούν 

δεν τους ανήκουν αλλά στην ουσία είναι εργαζόμενοι υπεύθυνοι απέναντι 

στους μέτοχους όπου βασική τους προτεραιότητα είναι να διοικούν την 

επιχείρηση προς όφελος των μετόχων. Το όφελος αυτό κατά τον Friedman 

είναι ένα και μοναδικό: το οικονομικό κέρδος. Όταν οι managers αποφασίσουν 

να ξοδέψουν τους πόρους της επιχείρησης για το κοινωνικό καλό, τότε 

ουσιαστικά υπονομεύεται ο μηχανισμός της αγοράς. Βάση της συγκεκριμένης 

άποψης τότε κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν τα έξοδα των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, και αυτοί θα είναι είτε οι ίδιοι οι μέτοχοι, των οποίων τα 

κέρδη θα μειωθούν, είτε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, μειώνοντας τους τις αμοιβές 

και τα επιδόματα. Επίσης υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση για να καλυφθούν 

οι κοινωνικές αυτές ενέργειες, να αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων της 

επιχείρησης έχοντας όμως ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των 

καταναλωτών. Αν όμως, οι καταναλωτές δεν ανταποκριθούν στην αύξηση των 

τιμών τότε ίσως η επιχείρηση να μην καταφέρει να επιβιώσει, με αποτέλεσμα 

να ζημιωθούν όλοι οι παράγοντες της. 

Ο Friedman υποστηρίζει ότι αν οι επαγγελματίες managers επιζητούν 

οτιδήποτε άλλο πέραν του κέρδους αυτόματα καθιστούν τους εαυτούς τους 

ανίκανους να ασκήσουν την πολιτική της επιχείρησης. Επιπλέον, διερωτάται 

αν οι managers γνωρίζουν πως θα πρέπει να είναι η κοινωνία και θεωρεί ότι 

αυτό είναι το θέμα για το οποίο καλούνται ν’ αποφασίσουν οι πολιτικοί. Το 

επιχείρημα του Friedman γίνεται καλύτερα κατανοητό με τη χρήση της 

μικροοικονομίας. Αν οι κοινωνικά υπεύθυνες πράξεις προσθέτουν στην 

άσκηση της επιχειρηματικότητας, εκείνα τα κόστη είτε πρέπει να περάσουν 

στον καταναλωτή με τη μορφή υψηλότερων τιμών ή να απορροφηθούν από 

τους μετόχους με αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών. Αν το management 

αυξήσει τις τιμές σε μια ανταγωνιστική αγορά, θα επέλθει μείωση των 

πωλήσεων. Σε με καθαρά ανταγωνιστική αγορά όπου οι ανταγωνιστές δεν 

έχουν συμπεριλάβει τα κόστη της κοινωνικής ευθύνης, οι τιμές δεν μπορούν ν’ 

ανέβουν χωρίς να ζημιωθεί ολόκληρη η αγορά. Μια τέτοια κατάσταση σημαίνει 
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ότι τα κόστη πρέπει ν’ απορροφηθούν από την επιχείρηση, πράγμα το οποίο 

οδηγεί σε χαμηλότερα κέρδη. 

 

Η κλασσική άποψη επίσης υποστηρίζει ότι υπάρχουν πιέσεις σε μια 

ανταγωνιστική αγορά ώστε να επενδυθούν τα κεφάλαια εκείνα που θα 

επιφέρουν καλύτερη απόδοση. Αν η κοινωνικά υπεύθυνη δεν μπορεί να 

μεταβιβάσει τα υψηλότερα κοινωνικά της κόστη στους καταναλωτές και 

πρέπει να τα απορροφήσει εσωτερικά, θα δημιουργήσει μία χαμηλότερη 

κλίμακα απόδοσης. Τα επενδυτικά κεφάλαια θα μεταφερθούν από τις 

κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες σ’ εκείνες που δεν είναι, επειδή οι τελευταίες θα 

έχουν υψηλότερα κέρδη. Αυτό ίσως να σημαίνει ακόμα, ότι αν όλες οι εταιρίες 

σε μια συγκεκριμένη χώρα, όπως για παράδειγμα οι Η.Π.Α ,επιβαρυνθούν με 

επιπρόσθετα κοινωνικά κόστη, η επιβάρυνση ολόκληρης της εγχώριας 

βιομηχανίας θα μπορούσε ν’ απειληθεί από εξωτερικούς ανταγωνιστές, οι 

οποίοι επιλέγουν να μην επωμιστούν αυτά τα κοινωνικά κόστη. Ωστόσο η 

άποψη του M.Friedman αγνοεί τις υπόλοιπες επιδράσεις που ασκούν οι 

επιχειρήσεις στο κοινωνικό σύνολο και την ευθύνη που θα πρέπει να έχει η 

επιχείρηση ως κοινωνικός εταίρος, κάτι που απαιτείται από άλλους εταίρους 

όπως πολιτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα. 

 

 

 

Η άποψη αυτή πρεσβεύει ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και μαζί αυτούς και οι 

προσδοκίες της κοινωνίας από τις επιχειρήσεις και αυτό λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη στην κατάρτιση των επιχειρήσεων. Οι κυβερνήσεις δίνουν προνόμια 

στις επιχειρήσεις, όμως όπως τα παραχωρεί μπορεί και να τα στερήσει ανά 

πάσα στιγμή. Έτσι οι εταιρίες δεν είναι ανεξάρτητες οντότητες, αλλά έχουν 

υποχρεώσεις προς την πολιτεία που της δημιουργεί και τις ενισχύει. Στο 

πλαίσιο της οπτικής αυτής οι επιχειρήσεις δεν δικαιολογούνται όταν ενεργούν 

εις βάρος του περιβάλλοντος ή αποκρύπτουν πληροφορίες που αφορούν το 

κοινωνικό σύνολο.  
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Πραγματικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση της Manville Corporation η 

οποία πριν 50 χρόνια είχε δικαστεί για την απόκρυψη στοιχείων, ότι ένα από 

τα προϊόντα της, το asbestos, προσέβαλε τους πνεύμονες των εργαζομένων 

της με αποτέλεσμα πολλοί απ’ αυτούς να οδηγηθούν στον θάνατο. Η 

επιχείρηση ήταν αναγκασμένη να κηρύξει πτώχευση το 1982 ώστε να 

προστατευθεί από τις πιθανές αγωγές για το asbestos, και το 1988 που 

ανάκαμψε από τη χρεοκοπία, για ν’ αποζημιώσει τα θύματα δημιούργησε ένα 

λογαριασμό στον οποίο θα δεσμεύονταν ποσά από τα ετήσια εισοδήματα της 

μέχρι το 2015. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει το 

management όταν επιδιώκει την δημιουργία κέρδους βραχυχρόνια. Πολλοί 

εργαζόμενοι πέθαναν, οι μέτοχοι έχασαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μια 

ισχυρή εταιρεία υποχρεώθηκε να αναδιοργανωθεί. 

 

Οι υποστηρικτές της κοινωνικοοικονομικής άποψης δέχονται ότι πρέπει να 

επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά ως προς τον χρονικό 

ορίζοντα, υπογραμμίζουν ότι αυτό πρέπει να γίνεται μακροχρόνια. Οι 

επιχειρήσεις για να το κάνουν αυτό θα πρέπει ν’ αποδεχτούν ορισμένες 

κοινωνικές ευθύνες και τα κόστη που θα συμπεριλάβουν. Πρέπει να 

προστατέψουν το κοινωνικό καλό με το να μη μολύνουν το περιβάλλον, να 

μην κάνουν διακρίσεις, αντιθέτως, να παίξουν ένα ακτιβιστικό ρόλο στη 

βελτίωση της κοινωνίας με το να ενσωματωθούν στην κοινωνία και να 

συνεισφέρουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

 

Ένας ισχυρός συνήγορος της κοινωνικής ευθύνης, ο Keith Davis, 

υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν κοινωνική ευθύνη. Συγκεκριμένα, 

πιστεύει ότι η κοινωνική ευθύνη είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής 

δύναμης και, επειδή οι επιχειρήσεις είναι η ισχυρότερη δύναμη στη σύγχρονη 

κοινωνία έχουν την υποχρέωση να αναλαμβάνουν την αντίστοιχη κοινωνική 

ευθύνη. Επιπλέον πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δέχονται τους 

κοινωνικούς λειτουργούς και τις αναλύσεις των ειδικών για τα κοινωνικά 

προβλήματα, ενώ η κοινωνία θα πρέπει να αξιολογεί τις προσπάθειες των 

επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης. Ο Davis γνωρίζει ότι η 

εκπλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεων έχει υψηλό κόστος, αλλά τονίζει 

ότι αυτό το κόστος θα μπορούσε εύλογα να μεταφερθεί στους καταναλωτές με 
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τη μορφή υψηλότερων τιμών πώλησης. Επίσης υποστηρίζει ότι μια 

επιχείρηση αν διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικευμένες γνώσεις, έχει την 

υποχρέωση ακόμη και να συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 

στα οποία δεν εμπλέκεται άμεσα. Αυτή η υποχρέωση ευνοεί το κοινωνικό 

συμφέρον, και, όταν βελτιώνεται η κοινωνία, ωφελείται και η επιχείρηση. 

Γενικά, ο Davis θεωρεί την επιχείρηση μια ανθρώπινη οντότητα και διερωτάται 

αν η κοινωνία μπορεί να αναμένει από την επιχείρηση κάτι λιγότερο από ότι 

περιμένει από ένα άτομο., 

 

Μια τελική παρατήρηση που κάνουν οι υποστηρικτές της 

κοινωνικοοικονομικής άποψης είναι ότι οι μοντέρνοι επιχειρηματικοί 

οργανισμοί δεν είναι πλέον αποκλειστικά οικονομικά ιδρύματα. Σχηματίζουν 

κοινότητες πολιτικά δραστήριες και τις εκμεταλλεύονται συνδυάζοντας τες με 

τις άλλες δραστηριότητες ώστε να επηρεάσουν τις πολιτικές διαδικασίες προς 

όφελος τους. Η κοινωνία δέχεται και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις ν’ 

ασχοληθούν με το κοινωνικό, πολιτικό και νομικό περιβάλλον. Αυτό, ίσως, να 

μην ήταν αλήθεια 40 χρόνια πριν, όμως είναι η πραγματικότητα του σήμερα. 

Στην πραγματικότητα, μια έρευνα επιχειρηματιών βρήκε ότι το 68% απ’ 

αυτούς θα συνέχιζαν τις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές ακόμα 

και αν διαπίστωναν ότι μειώνουν τα κέρδη. 
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Κατά τη Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής - ΟΚΕ (2003), 

θεωρήθηκε σκόπιμο να αποφευχθεί η αναζήτηση του βέλτιστου εννοιολογικού 

ορισμού για την ΕΚΕ. Αντί αυτού έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά 

της έννοιας της Ε.Κ.Ε., τα οποία φαίνεται να γίνονται δεκτά σε ευρωπαϊκό 

τουλάχιστον επίπεδο:  

 

1. Η σχετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων για να εμπίπτει στην έννοια 

της Ε.Κ.Ε. πρέπει να είναι πέραν των νομικών υποχρεώσεών τους και 

να έχει χαρακτηριστικά εθελούσιας συμπεριφοράς. Συμπερασματικά 

λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές 

πρακτικές, αλλά δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Διαμορφώνει την φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, 

επηρεάζοντας την στρατηγική της. Για τον 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 τη μακροπρόθεσμη οικονομική 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.  

 

2. Η Ε.Κ.Ε. 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 συνύπαρξη με την τοπική 
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κοινωνία, οι σχέσεις με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους 

μετόχους και η περιβαλλοντική προστασία.  

 

 

3. Η Ε.Κ.Ε. δεν αποτελεί απλώς ένα πρόσθετο στοιχείο, στην πολιτική της 

επιχείρησης, διακριτό από τις άλλες επί μέρους 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. ("Sustainable development is the development 

that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs" ("Brundtland report", 

1987).Ωστόσο, σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στον τρόπο 

ενσωμάτωσης της Ε.Κ.Ε., ο οποίος διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Οι διαφορές οφείλονται σε παράγοντες όπως το μέγεθος της 

επιχείρησης, ο τομέας δραστηριοποίησης, η επιχειρηματική κουλτούρα 

καθώς και οι απαιτήσεις των εμπλεκόμενων. Ως αποτέλεσμα αυτών, 

ορισμένες εταιρίες επικεντρώνονται σε έναν μόνο τομέα που θεωρείται 

ο πιο σημαντικός για αυτούς π.χ. περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα 

ενώ άλλες σκοπεύουν να ενσωματώσουν την Ε.Κ.Ε. σε όλα τα στάδια 

της επιχειρηματικής τους. 

 

Σημαντικά κείμενα στα οποία μπορούν να βασιστούν οι επιχειρήσεις για την 

ανάπτυξη και σχεδίαση των πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

αποτελούν τα παρακάτω κείμενα, όπως διαπιστώθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Πολυμερές Φόρουμ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - «EU Multi 

Stakeholder Forum on CSR» (2004):  

• Η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - UN Declaration on 

Human Rights (1948),  

• Το Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων - International 

Convention on civil and political rights (1966),  
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• Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα - International Convention on economic, social and cultural rights 

(1966),  

• Η Παγκόσμια Διακήρυξη Δικαιωμάτων - The International Bill of Rights,  

• Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών - Council of Europe Convention for Protection of 

Human Rights and Fundamental Principles (1950),  

• Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - EU 

Charter of Fundamental Rights (2000),  

• Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης - Council of Europe Social Charter 

(1961, αναθεωρημένη έκδοση 1996),  

• Η Διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα δικαιώματα 

στην Εργασία - ILO Declaration on fundamental principles and rights at work 

(1998),  

• Η Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και η Ατζέντα 21 - 

Rio Declaration on Environment and Development (1992) and its Agenda 21 

(1992)  

• Η Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ που αφορούσε τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

το Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της - Johannesburg Declaration and its 

Action Plan for Implementation (2002),  

• Οι Οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Καταναλωτών - 

UN guidelines on consumer protection (1999),  

• Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΕ, όπως υιοθετείται από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ - The EU 

Sustainable Development Strategy, as adopted by the European Council at 

the Gothenburg Summit (2001),  

• Η σύμβαση ΕΚ/ΟΗΕ του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στην 

πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

στον τομέα του περιβάλλοντος - Aarhus Convention on access to information, 

public participation in decision making and access to justice in environmental 

matters (1998).  
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Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων διακρίνεται σε «εσωτερική» και 

«εξωτερική», ανάλογα με τα ωφελούμενα μέρη μιας δράσης εταιρικού 

χαρακτήρα. Η διοίκηση καλείται να διεισδύσει στον πυρήνα της εταιρείας και 

να εντοπίσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς στρατηγικούς παράγοντες 

που καθορίζουν αφενός την επιχειρηματική βιωσιμότητα και αφετέρου την 

αειφόρο ανάπτυξη υιοθετώντας πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για 

διαφορετικές χώρες, περιφέρειες, κλάδους και κατηγορία οργανισμών, η 

υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική περιλαμβάνει διαφορετικά αντικείμενα 

συζήτησης και σημαντικά διαφορετικές προτεραιότητες. Ωστόσο, η κοινή 

βασική προσέγγιση της ΕΚΕ περιλαμβάνει οργανισμούς που υιοθετούν μια 

επίσημη, δομημένη προσέγγιση στην αποτίμηση της κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής επίδρασής τους, κάνοντας βήματα για την βελτίωσή της και 

δημοσιεύοντας την όλη διαδικασία καθώς και τα αποτελέσματά της.  

 

 

Η υπεύθυνη εταιρική πρακτική εκτείνεται σε τέσσερα βασικά πεδία: 

(www.csrquest.net.) 

 

• Εργασιακός χώρος  

 

• Πεδίο αγοράς  

 

• Κοινότητα  

 

• Περιβάλλον  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csrquest.net/
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Σε μια εταιρεία, οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αφορούν κυρίως τους 

υπαλλήλους και συνδέονται με θέματα όπως η επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναμικό, η υγεία και η ασφάλεια καθώς και η διαχείριση της αλλαγής ενώ οι 

περιβαλλοντικές 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) 

 

 Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

Σήμερα μία από τις κυριότερες προκλήσεις για τις εταιρείες είναι η 

προσέλκυση και η συγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα σχετικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη δια βίου μάθηση, την 

παραχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζομένους, την καλύτερη 

ενημέρωση σε όλη την επιχείρηση, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας, 

οικογένειας και ελεύθερου χρόνου, τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία του 

εργατικού δυναμικού, την ίση αμοιβή και τις προοπτικές σταδιοδρομίας για τις 

γυναίκες, τον καταμερισμό των κερδών και τα συστήματα παροχής μεριδίων 

του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τον προβληματισμό σχετικά με την 

απασχολησιμότητα και την εξασφάλιση της εργασίας. Έχει επίσης αποδειχθεί 

ότι η ενεργός εποπτεία και διαχείριση των υπαλλήλων που απουσιάζουν από 

την εργασία τους λόγω αναπηρίας ή τραυματισμού έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των δαπανών.  

 

 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  

 

Οι προσεγγίσεις του θέματος της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία 

παραδοσιακά έγκεινται σε νομοθετικά και εκτελεστικά μέτρα. Ωστόσο, λόγω 

της τάσης να ανατίθενται εργασίες σε εργολάβους και προμηθευτές, οι 

εταιρείες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις επιδόσεις των εργολάβων 

τους στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας. Εθελοντικά προγράμματα ως 
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συμπληρωματικά προς τις δραστηριότητες νομοθεσίας και ελέγχου από τις 

δημόσιες αρχές υιοθετούνται από τις εταιρείες για την περαιτέρω προώθηση 

της υγείας και της ασφάλειας, χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο παραμέτρους 

ως κριτήρια για την προμήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. 

 Προσαρμογή στην Αλλαγή  

 

Η αναδιάρθρωση με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σημαίνει ότι εξισορροπούνται 

και λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες όλων εκείνων που 

θίγονται από τις αλλαγές και τις αποφάσεις. Ειδικότερα, αυτό συνεπάγεται τη 

συμμετοχή και την ανάμιξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της 

ανοικτής ενημέρωσης και των διαβουλεύσεων.  

 

 Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Αντίκτυπου και των Φυσικών Πόρων  

 

Γενικά η μείωση της κατανάλωσης πόρων ή των ρυπογόνων εκπομπών και 

αποβλήτων μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στον 

περιβαλλοντικό τομέα, οι περιβαλλοντικές αυτές επενδύσεις αναφέρονται 

κανονικά ως ευκαιρίες διπλού κέρδους, και για τις επιχειρήσεις και για το 

περιβάλλον.  

 

 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη επεκτείνεται πέρα από την εταιρεία 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 Μη Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί (ΜΚΟ) που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται 

με το περιβάλλον (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM 2001).  

 

 Τοπικές Κοινότητες  
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Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά επίσης την ένταξη των εταιρειών στο 

τοπικό περιβάλλον τους είτε αυτό είναι στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο 

κόσμο. Οι εταιρείες συνεισφέρουν στις κοινότητές τους παρέχοντας θέσεις 

εργασίας, μισθούς, κοινωνικές παροχές καθώς και φόρους. Από την άλλη 

πλευρά, οι εταιρείες εξαρτώνται από την υγεία, τη σταθερότητα και την 

ευημερία των κοινοτήτων μέσα στις οποίες λειτουργούν. Επίσης, υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ εταιρειών και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντός 

τους. Ορισμένες βασίζονται σε ένα καθαρό περιβάλλον για την παραγωγή 

τους ή την προσφορά των υπηρεσιών τους (καθαρός αέρας, καθαρά ύδατα, 

δρόμοι χωρίς κίνηση).  

 

 Επιχειρηματικοί Εταίροι, Προμηθευτές και Καταναλωτές  

 

ποιότητα και αξιόπιστη παράδοση ή εκτέλεση. Οι εταιρείες που οικοδομούν 

σχέσεις διαρκείας με τους πελάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωσή τους στην 

κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών και παρέχοντάς 

τους ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναμένεται 

ότι θα είναι πιο προσοδοφόρες.  

 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα  

 

Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων 

μιας εταιρείας στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και στις τοπικές 

κοινότητες ξεπερνά το πεδίο των εργατικών δικαιωμάτων. Οι εθελοντικοί 

κώδικες συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση διεθνών 

εργασιακών προτύπων, η αποτελεσματικότητα ωστόσο εξαρτάται από τη 

σωστή εφαρμογή και την επαλήθευσή τους.  

 

 Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Ανησυχίες  

 

Μέσω των διασυνοριακών συνεπειών πολλών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις και της κατανάλωσης 

πόρων από ολόκληρο τον κόσμο, οι εταιρείες διαδραματίζουν επίσης ενεργό 

ρόλο στο παγκόσμιο περιβάλλον.  
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Ο Brummer (1991) μελέτησε τρεις θεωρίες ώστε να καταλήξει να εξηγήσει σε 

ποιόν οφείλουν να είναι υπόλογες οι επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις θεωρίες 

της ομάδας ενδιαφερομένων, της κοινωνικής σύμβασης (social contract), 

όπου οι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της κοινωνικής 

νομιμότητας. Λίγες εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν ότι υιοθετούν τις 

τελευταίες δύο προσεγγίσεις – πιθανώς εταιρείες όπως είναι η Traidcraft και 

τα Body Shop. Κατά κύριο λόγο, ο μεγαλύτερος αριθμός συμβούλων που 

προτείνουν υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ, προτείνουν την υιοθέτηση πρακτικών 

που υπόκεινται στη θεωρία της ομάδας των ενδιαφερομένων μερών (Steiner 

et al., 2000; Carroll, 1996). Αυτό επίσης αληθεύει για προσεγγίσεις μέσα στον 

εταιρικό τομέα (Business Impact, 2000).  

Η θεωρία της ομάδας ενδιαφερομένων χρησιμοποιεί ως βάση ανάλυσης 

εκείνες τις ομάδες για τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να είναι υπεύθυνη. 

Όπως περιγράφει ο Freeman (1984), η επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως 

μια σειρά συνδέσμων μεταξύ των ομάδων ενδιαφερομένων που οι μάνατζερ 

της επιχείρησης προσπαθούν να διευθύνουν. Ο ορισμός μιας ομάδας 

ενδιαφερομένων κατά τον Freeman είναι: «κάθε ομάδα ή άτομο που μπορεί 

να επηρεάσει ή επηρεάζεται από την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του 

οργανισμού» (Freeman, 1984). Οι ομάδες ενδιαφερομένων τυπικά αναλύονται 

σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. Ο Clarkson (1995) ορίζει μια 

πρωτεύουσα ομάδα ως «την ομάδα χωρίς τη συνεχή συμμετοχή της οποίας η 

επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει». Η πρωτεύουσα ομάδα 

συμπεριλαμβάνει τους επενδυτές, τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους 

προμηθευτές, καθώς και ότι ορίζεται ως ομάδα ενδιαφερομένων του 

δημόσιου: δηλαδή τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες που εξασφαλίζουν 

υποδομές και αγορές, που θεσπίζουν νόμους και κανονισμούς, και στις 

οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται  κάποιοι φόροι. Οι δευτερεύουσες ομάδες 

ορίζονται ως «οι ομάδες εκείνες που επιδρούν στις λειτουργίες της 

επιχείρησης ή επηρεάζονται από την επιχείρηση, αλλά δεν πραγματοποιούν 

συναλλαγές με την επιχείρηση και δεν είναι ουσιαστικές για την επιβίωσή 

της». Η θεωρία της ομάδας ενδιαφερομένων χρησιμοποιεί ως βάση ανάλυσης 

εκείνες τις ομάδες για τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να είναι υπεύθυνη. 
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Όπως περιγράφει ο Freeman (1984), η επιχείρηση μπορεί να περιγραφεί ως 

μια σειρά συνδέσμων μεταξύ των ομάδων ενδιαφερομένων που οι μάνατζερ 

της επιχείρησης προσπαθούν να διευθύνουν. Ο ορισμός μιας ομάδας 

ενδιαφερομένων κατά τον Freeman είναι: «κάθε ομάδα ή άτομο που μπορεί 

να επηρεάσει ή επηρεάζεται από την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του 

οργανισμού» (Freeman, 1984). Οι ομάδες ενδιαφερομένων τυπικά αναλύονται 

σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. Ο Clarkson (1995) ορίζει μια 

πρωτεύουσα ομάδα ως «την ομάδα χωρίς τη συνεχή συμμετοχή της οποίας η 

επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει». Η πρωτεύουσα ομάδα 

συμπεριλαμβάνει τους επενδυτές, τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους 

προμηθευτές, καθώς και ότι ορίζεται ως ομάδα ενδιαφερομένων του 

δημόσιου: δηλαδή τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες που εξασφαλίζουν 

υποδομές και αγορές, που θεσπίζουν νόμους και κανονισμούς, και στις 

οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται κάποιοι φόροι. Οι δευτερεύουσες ομάδες 

ορίζονται ως «οι ομάδες εκείνες που επιδρούν στις λειτουργίες της 

επιχείρησης ή επηρεάζονται από την επιχείρηση, αλλά δεν πραγματοποιούν 

συναλλαγές με την επιχείρηση και δεν είναι ουσιαστικές για την επιβίωσή 

της». Αναφορικά με το ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης, το κεντρικό θέμα είναι 

αν η ανάλυση της ομάδας των ενδιαφερομένων αποτελεί μέρος του κινήτρου 

για την επιχείρηση να είναι υπεύθυνη και, αν συμβαίνει αυτό, σε ποιες ομάδες 

απευθύνεται. Ο Hamil (1991), βρίσκει ότι το να δίνεις κάτι στο κοινωνικό 

σύνολο είναι σχεδόν πάντα χρήσιμο.  

Μια σημαντική ερώτηση που έχει διατυπωθεί είναι σε ποιες ομάδες δίνουν 

προσοχή τα διευθύνοντα στελέχη των επιχειρήσεων. Οι Mitchell et al. (1997, 

σε Moir, 2001) αναπτύσσουν ένα μοντέλο αναγνώρισης βασισμένο σε ομάδες 

ενδιαφερομένων που κατέχουν ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της εξουσίας, της νομιμότητας και της επιτακτικότητας (urgency). 

Οι Agle et al. (1999) επιβεβαιώνουν ότι τα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

πράγματι οδηγούν στην επιλογή των ομάδων ενδιαφερομένων που τα 

διαθέτουν έναντι άλλων. Επομένως, μπορούμε να προσδοκούμε ότι οι 

επιχειρήσεις θα έδιναν μεγαλύτερη προσοχή σε εκείνες τις νόμιμες ομάδες 

ενδιαφερομένων που και εξουσία κατέχουν και διακρίνονται από κάποιο 

βαθμό επιτακτικότητας (δηλαδή, επείγει η ικανοποίησή τους). Στην πράξη 

αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις με προβλήματα στη διατήρηση 
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των εργαζομένων (και άρα η ομάδα των εργαζομένων θα ήταν αυτή στην 

οποία θα έδιναν περισσότερη προσοχή), ενώ εταιρείες με προβλήματα στην 

αγορά των προϊόντων θα είχαν ως κύριο μέλημα τα ζητήματα που εστιάζονται 

στην εταιρική τους φήμη. Οι ομάδες ενδιαφερομένων μπορούν να γίνουν 

περισσότερο ή λιγότερο πιεστικές. Έτσι, περιβαλλοντικές ομάδες και 

περιβαλλοντικά ζητήματα έγιναν θέματα επιτακτικού χαρακτήρα για τις 

πετρελαϊκές εταιρείες ιδιαίτερα μετά την πετρελαϊκή κηλίδα και την 

περιβαλλοντική καταστροφή που προκάλεσε η Exxon Valdez (Patten, 1992). 

Σημειώνεται από τις παρούσες εμπειρικές προσεγγίσεις τις ΕΚΕ ότι η 

ανάλυση της ομάδας ενδιαφερομένων είναι σημαντική, αλλά και ότι η λογική 

θεμελίωση παραμένει κατά μεγάλο μέρος χρήσιμη (WBCSD, 1999; Business 

Impact, 2000). Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που είναι επίσης δεοντολογικά. 

Για παράδειγμα, το Business Impact υποστηρίζει ότι η ΕΚΕ δε θα πρέπει να 

βασίζεται σε προκαθορισμένους στόχους και αξίες, ακόμη κι αν αυτοί είναι 

στενά συνδεδεμένοι με την ενίσχυση της εταιρικής φήμης και την επιτυχή 

πορεία της επιχείρησης (Business Impact, 2000).   
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Κοινωνικά ζητήματα και ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Η συζήτηση για την Ηθική των Επιχειρήσεων συχνά περιστρέφεται γύρω από 

ερωτήματα που αφορούν το πόσο αποδεκτές είναι οι δραστηριότητες της 

επιχείρησης από την κοινωνία ή κατά πόσο η επιχείρηση επιστρέφει πίσω 

στην κοινωνία κάτι περισσότερο από την ύπαρξη της. Πέρα από αυτά τα 

γενικά ερωτήματα η συζήτηση για την ηθική των επιχειρήσεων έχει μια 

ιδιαίτερη πρακτική αξία. Τα στελέχη είναι συχνά υποχρεωμένα να παίρνουν 

αποφάσεις που οι συνέπειες τους θα έχουν έναν ιδιαίτερο αντίκτυπο σε 

τρίτους. Οι αποφάσεις μπορεί να αφορούν την αντιμετώπιση ενός πελάτη, την 

διοίκηση των υπαλλήλων της επιχείρησης ή τέλος τις επιπτώσεις που έχει η 

δραστηριότητα της επιχείρησης σε πανανθρώπινα θέματα όπως το 

περιβάλλον και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Το περιεχόμενο της 

ηθικής αλλάζει με τις εποχές και τους υφιστάμενους οικονομικούς και 

κοινωνικούς σχηματισμούς. Στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα των 

επιχειρήσεων θα μπορούσε κανείς να διακρίνει δύο κυρίαρχες αντιλήψεις. 

Σύμφωνα με την πρώτη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους 

τα συμφέροντα όλων των «ενδιαφερόμενων μερών». Το όποιο καλό 

προκύπτει από την δραστηριότητα της επιχείρησης θα πρέπει να κατανέμεται 

με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε κανένα ενδιαφερόμενο μέρος να μην είναι ο 

αδιαμφισβήτητος νικητής ή ο βέβαιος ηττημένος (Peppas et al., 2000). Η 

διοίκηση θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα τόσο στην επιβίωση του 

οργανισμού, όσο και στα θεωρούμενα ως πιο μακροπρόθεσμα συμφέροντα 

όλων των «ενδιαφερομένων μερών». Στα «ενδιαφερόμενα μέρη» 

περιλαμβάνονται οι μέτοχοι και τα στελέχη, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες οι 

προμηθευτές και η τοπική κοινωνία (Chryssides et al., 1996). Σύμφωνα με τη 

δεύτερη άποψη, την άποψη της «χρηστικότητας», η ηθικότητα των πράξεων 

κρίνεται από τις συνέπειες της. Μια πράξη είναι ηθική στην περίπτωση που 

συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική, αποφέρει το μεγαλύτερο 

όφελος ή τουλάχιστον την ελάχιστη ζημία για την πλειοψηφία. Το καλό μπορεί 

να αφορά την ευτυχία, τον πλουτισμό ή την ικανοποίηση εσωτερικών 

επιθυμιών. Η αναζήτηση του μέγιστου καλού για την πλειοψηφία αφήνει 

ανοικτό το περιθώριο κάποιοι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται σαν μέσα για 
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την επίτευξη του τελικού σκοπού. Αρκετοί θεωρητικοί της Διοίκησης των 

Επιχειρήσεων εικάζουν ότι τα τελευταία χρόνια η χρηστική αντιμετώπιση των 

επιχειρηματικών θεμάτων κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος (Peppas et 

al., 2000). Η έννοια της ηθικής στις επιχειρήσεις συνδέεται άμεσα με τις αξίες 

που ενστερνίζεται και προάγει η επιχείρηση στις συναλλαγές που έχει με τους 

πελάτες και τους προμηθευτές καθώς και με τον τρόπο που διαχειρίζεται τους 

υπάλληλους της. Οι αξίες είναι βασικές ιδέες που αφορούν το πώς θεωρείται 

ότι θα πρέπει να ζουν οι άνθρωποι καθώς και τι θα πρέπει να επιδιώκουν. 

Συχνά οι αξίες εκφράζονται μονολεκτικά (π.χ. τιμιότητα, ειλικρίνεια) αλλά δεν 

υποδεικνύουν πώς θα πρέπει να δράσει κανείς σε συγκεκριμένες περιστάσεις. 

Οι αξίες αλλάζουν από χώρα σε χώρα ενώ κάποιες από αυτές φαίνεται να 

έχουν πανανθρώπινη αποδοχή και περιλαμβάνονται στα λεγόμενα 

«δικαιώματα του ανθρώπου». Αυτά περιλαμβάνουν την ισονομία, την 

προστασία του επιπέδου διαβίωσης, το δικαίωμα στην εργασία και την 

αναψυχή, καθώς και την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Ένας τρόπος 

με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να βοηθήσουν τα στελέχη τους να 

πάρουν αποφάσεις σε θέματα που έχουν μια σαφή ηθική διάσταση είναι η 

εισαγωγή κωδίκων πρακτικής και ηθικής (Αθανασούλης et al., 2003) Οι 

κώδικες πρακτικής περιλαμβάνουν ένα σύνολο κανόνων που αφορούν την 

συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι κώδικες πρακτικής ή προτρέπουν είτε 

αποτρέπουν. Συχνά όμως εκλαμβάνονται σαν ιδιαιτερότητα περιοριστικοί ή 

και άχρηστοι μιας και η πραγματικότητα ξεπερνάει τα συγκεκριμένα θέματα 

στα οποία αναφέρονται. Αντίθετα ένας κώδικας ηθικής παροτρύνει τα μέλη 

της επιχείρησης να επιδεικνύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως 

τιμιότητα, ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, υποδεικνύοντας έτσι ένα πλαίσιο 

αναφοράς μέσα στο οποίο τα στελέχη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους. Το όφελος μιας επιχείρησης από την υιοθέτηση ενός κώδικα 

ηθικής μπορεί να είναι η αποφυγή δικαστικών περιπετειών, η διευκόλυνση 

των διαπραγματεύσεων και ο χειρισμός προβλημάτων (Αθανασούλης et al., 

2003).  

Στη διάρκεια της έρευνας που διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα του Athens 

Graduate School of Management GSM (2003), συνελέγησαν οι απόψεις από 

99 μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν. Παρακάτω παρουσιάζονται 
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τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας. Το 80 % των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις που πράττουν το ηθικά σωστό, θα έχουν 

μακροπρόθεσμα όφελος. Το 89 % θεωρεί ότι τα στελέχη δεν θα πρέπει να 

έχουν σαν μοναδικό μέλημα τους τα συμφέροντα των μετόχων άλλα και τα 

συμφέροντα των εργαζομένων και των καταναλωτών. Αντίστοιχα μόνο το 16 

% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κερδοφορία της επιχείρησης αποτελεί το 

αποκλειστικό σκοπό των στελεχών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις 

που δόθηκαν σε αυτές τις ερωτήσεις εμφάνισαν την μεγαλύτερη ομοφωνία σε 

σχέση με τις υπόλοιπες.  

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι τα στελέχη αναγνωρίζουν την 

σημαντικότητα των ηθικών θεμάτων και προφανώς η ηθική διάσταση των 

επιχειρηματικών αποφάσεων δεν είναι για τους ίδιους μικρή. Παρόλα αυτά ένα 

σχετικά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (60%) θεωρεί ότι τα στελέχη των 

επιχειρήσεων στις καθημερινές του αποφάσεις τείνουν να μην λαμβάνουν 

υπόψη τους τα θέματα ηθικής. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνάρτηση με τα 

προηγούμενα υποδεικνύει ότι τα στελέχη βρίσκονται μεταξύ «σφύρας και 

άκμονος» προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ότι θα θεωρούσαν 

τα ίδια σαν επιθυμητή συμπεριφορά των επιχειρήσεων και τι συμβαίνει στην 

πραγματικότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι 78% των 

ερωτηθέντων πιστεύει πώς εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισμού πολλά 

στελέχη υιοθετούν πρακτικές που θεωρούνται ύποπτες, άλλα φαίνονται 

απαραίτητες για την επιβίωση της επιχείρησής τους. Αναφορικά με το κώδικα 

ηθικής το 70% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ύπαρξη ενός κώδικας ηθικής 

θα προάγει την ηθική δραστηριότητα στα πλαίσια των επιχειρήσεων. 

Ταυτόχρονα αναγνωρίστηκε η αξία του κώδικα ηθικής σαν αρωγού στην λήψη 

αποφάσεων μιας και το 75 % των ερωτηθέντων θεώρησε ότι η εισαγωγή ενός 

κώδικας ηθικής θα διευκολύνει την λήψη αποφάσεων γιατί θα καθορίσει το 

πλαίσιο των αποδεκτών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η εικόνα 

εμφανίζεται και πάλι διαφορετική όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να 

αποτυπώσουν την άποψη τους για το τι πραγματικά συμβαίνει. Μόνο το 22 % 

των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ένας κώδικας ηθικής είναι εύκολο να τηρηθεί από 

τις επιχειρήσεις., ενώ το 73% των ερωτηθέντων θεωρεί πως τα στελέχη θα 

παραβιάζουν τον κώδικα ηθικής όταν πιστεύουν ότι δεν θα ανακαλυφθούν. Η 

έρευνα κατέγραψε μια συστηματική διαφορά στις απαντήσεις που δόθηκαν 
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από υποσύνολα των ανδρών και των γυναικών. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες 

φαίνεται να συνδέουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την επιτυχία της επιχείρησης 

με την ηθική δραστηριότητα. Επιδεικνύουν μεγαλύτερη αντίθεση στο ρόλο των 

διευθυντών σαν εκπροσώπων των συμφερόντων των μετόχων και δείχνουν 

λιγότερη συμφωνία στην άποψη ότι ο ανταγωνισμός ωθεί τα στελέχη στην 

υιοθέτηση ηθικά ύποπτων πρακτικών. Αναφορικά με τους κώδικές ηθικής οι 

γυναίκες εκφράζουν μεγαλύτερη δυσπιστία για την δυνατότητα εφαρμογής 

τους, ενώ θεωρούν σε μικρότερο ποσοστό από ότι οι άνδρες, πως τα στελέχη 

θα παραβιάζουν το κώδικα ηθικής όταν πιστεύουν ότι δεν θα αποκαλυφθούν. 

Θεωρώντας σαν κριτήριο την ηλικιακή διαφορά η έρευνα έδειξε ότι τα νεώτερα 

στελέχη εκφράζουν μεγαλύτερη δυσπιστία αναφορικά με την ευκολία τήρησης 

του κώδικα ηθικής ενώ προσβλέπουν περισσότερο στην μείωση των 

ανήθικων πρακτικών εξαιτίας της εισαγωγής τους. Τέλος, επιδεικνύουν 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ρόλο του κώδικα ηθικής σαν μέσου για τον 

καθορισμό των ορίων των αποδεκτών επιχειρηματιών δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, στη σύγχρονή της μορφή, συνδέεται και με την 

εταιρική διακυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει κάθε δομημένο σύστημα 

καταμερισμού εξουσίας σε ένα οργανισμό καθορίζοντας από ποιον και πώς 

θα «κυβερνηθεί» (Frederick et al., 1992). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(COM(2001) 366) την ορίζει ως μια δέσμη σχέσεων μεταξύ της διοίκησης της 

εταιρείας, του Δ.Σ., των μετόχων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Παρέχει 

τη δομή, μέσω της οποίας προσδιορίζονται οι στόχοι και τα μέσα για την 

επίτευξή τους, καθώς και η παρακολούθηση της επίδοσης. Ως όρος, αφορά τη 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων και την άσκηση εξουσίας στο ανώτατο 

επίπεδο ενός οργανισμού, σε επίπεδο δηλαδή του διοικητικού συμβουλίου. Το 

θέμα της καλής εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί παγκόσμια υπόθεση. Σε 

διεθνές, αλλά και εθνικό επίπεδο, εφαρμόζονται ρυθμίσεις, που εμπίπτουν 

στο χώρο της εταιρικής ηθικής και δεοντολογίας. Η έννοια αυτή 

προσδιορίζεται από την εντεινόμενη διεθνοποίηση, η οποία προσφέρει νέες 
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δυνατότητες παραγωγής, αγορών, επενδυτικών επιλογών, τεχνολογικών 

εξελίξεων, ανθρώπινου κεφαλαίου και διοικητικών πλαισίων. Το «παγκόσμιο 

χωριό» επιτρέπει επιχειρηματικές ενέργειες με ελάχιστους εμπορικούς 

φραγμούς, με αποτέλεσμα να γίνεται εντονότερος ο ανταγωνισμός. Επίσης, οι 

τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης της πληροφορίας 

δημιούργησαν μια νέα διοικητική εποχή, η οποία απαιτούσε μια ηλεκτρονική 

γραφειοκρατία βασισμένη σε ποιοτικά πολύ καλή πληροφόρηση και 

εξελιγμένα διοικητικά συστήματα (ολοκληρωμένη διαχείριση επιχειρηματικών 

πόρων – enterprise resource planning). Τέλος, μια πολύ σημαντική 

παράμετρος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι και η απαίτηση της διαφάνειας. 

Στην εποχή μας, τα επιχειρηματικά δρώμενα, τα οποία πρέπει να συμφωνούν 

με τους συνεχώς ανανεωμένους και αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες και 

πρότυπα, προετοιμάζονται στο ανώτατο επίπεδο της επιχείρησης, αλλά 

καθίσταται αναγκαία η κοινοποίησή τους παντού, από τους μεγάλους 

θεσμικούς επενδυτές έως τους μεμονωμένους μετόχους (Θανόπουλος, 2003). 

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι χρέος της επιχείρησης οι 

κοινωνικά αποδεκτές διαδικασίες, δηλαδή μια επιχειρηματική ηθική 

διατυπωμένη με συνέπεια και κοινωνική συμβατότητα. Οι βάσεις της ηθικής 

και κοινωνικής ευθύνης πρέπει να καθορίζουν τους συγκεκριμένους κώδικες 

επιχειρηματικής δεοντολογίας, οι οποίοι περιγράφουν κάθε επιχειρηματική 

δράση και συμπεριφορά. Αποτελούνται από μια σειρά κανόνων, οι οποίοι 

είναι δυνατόν να αλλάζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών ή των 

χωρών δραστηριοποίησης της εταιρείας (Θανόπουλος, 2003).  

Τα εταιρικά σκάνδαλα σε διεθνές επίπεδο (π.χ. Enron) φέρνουν στην 

επικαιρότητα τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι εισηγμένες 

σε χρηματιστήρια εταιρείες. Επίσης, εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά 

με τη δυνατότητα προστασίας των συμφερόντων των μετόχων, ιδιαίτερα των 

μικρομετόχων, και των πιστωτών. Κάτω από την πίεση της κατάρρευσης 

πολλών μεγάλων εταιρειών, οι εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών σχεδόν 

όλων των χωρών έχουν σχεδιάσει συστήματα αντιμετώπισης και επίλυσης 

των προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία των συμφερόντων των 

μετόχων και των πιστωτών των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εταιρειών. Αυτά 

τα συστήματα, γνωστά ως συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης (Corporate 

Governance), έχουν σαν βασικό στόχο τη διασφάλιση διαφανούς, χρηστής και 
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αποτελεσματικής διοίκησης που μεγιστοποιεί την οικονομική αξία της 

επιχείρησης, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα συμφέροντα όλων των 

μετόχων και πιστωτών (Τραυλός, 2003). Το κέντρο ενδιαφέροντος των 

σύγχρονων συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο, η οργάνωσή του, και η εξασφάλιση ανεξαρτησίας του από 

μεγαλομετόχους και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Υιοθετώντας 

τις προτάσεις της Επιτροπής Cadbury της Μεγάλης Βρετανίας που 

περιλαμβάνονται στον Κώδικα Βέλτιστης Συμπεριφοράς που εκδόθηκε τον 

Δεκέμβριο του 1992, οι περισσότερες χώρες προέβησαν σε θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις που μεταξύ άλλων προβλέπουν (Committee on the Financial 

Aspects of Corporate Governance et al., 1992):  

(i) Διαφορετικά άτομα για τις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου  

(ii) Συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Μη Εκτελεστικών 

Μελών, δηλαδή Συμβούλων που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με 

την εταιρεία. Σε μερικές χώρες, όπως και η Ελλάδα, προβλέπεται και η 

συμμετοχή ενός αριθμού ανεξαρτήτων Συμβούλων, δηλαδή Συμβούλων που 

δεν έχουν στενούς συγγενικούς δεσμούς με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή με 

τους μεγαλομετόχους.  

(iii) Θέσπιση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου που θα απαρτίζεται κατά 

πλειοψηφία από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(iv) Θέσπιση Επιτροπής Καθορισμού Αμοιβών Διευθυντικών Στελεχών που 

θα απαρτίζεται αποκλειστικά ή κύρια από Μη Εκτελεστικά Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η κεντρική ιδέα πίσω από τις παραπάνω προτάσεις / 

μεταρρυθμίσεις είναι πως όσο ενισχύεται η ανεξαρτησία του Διοικητικού 

Συμβουλίου έναντι των διευθυντικών στελεχών τόσο θωρακίζεται το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού του ρόλου επί των 

διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων ή την αντικατάσταση των ανεπαρκών στελεχών. 

Η σχετική υπόθεση επαληθεύεται από πρόσφατα ερευνητικά πορίσματα Στη 

χώρα μας οι σχετικές μεταρρυθμίσεις εισήχθησαν με το Νόμο 3016/2002. Ο 

Νόμος 3016 κινείται πολύ κοντά στο πλαίσιο του Κώδικα Βέλτιστης 

Συμπεριφοράς της Επιτροπής Cadbury. Σε γενικές γραμμές ο Νόμος 3016 

αποτελεί στέρεο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.  
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Συμπερασματικά, στις σύγχρονες επιχειρήσεις τα συμφέροντα των 

μεγαλομετόχων, μικρομετόχων, διευθυντικών στελεχών και πιστωτών δεν 

ταυτίζονται πάντοτε. Αντιθέτως, εκδηλώνονται συχνά συγκρούσεις 

συμφερόντων ανάμεσα στις παραπάνω ομάδες με αρνητικές συνέπειες στη 

λειτουργία της επιχείρησης, που σε μερικές περιπτώσεις οδηγούν στην 

κατάρρευσή της. Τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης επιδιώκουν να 

περιορίσουν τα σχετικά προβλήματα αλλά αδυνατούν να τα εξαλείψουν 

τελείως.  

 

 

 

Το εντεινόμενο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων, του κοινωνικού συνόλου και 

του επιχειρηματικού κόσμου για την ιδέα της ΕΚΕ είχε ως συνέπεια μια 

σημαντική αύξηση στον αριθμό εργαλείων για τη διαχείριση, τη μέτρηση, την 

επικοινωνία (δηλαδή τη διαβίβαση προς τους τρίτους) και την επιβράβευση 

των επιδόσεων σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτά τα όργανα της 

ΕΚΕ κυμαίνονται από γενικές κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες 

συμπεριφοράς, που θέτουν φιλόδοξες αρχές ΕΚΕ, μέχρι πολύπλοκα 

συστήματα διαχείρισης, ελεγκτικά και επικοινωνιακά εργαλεία ή μεθοδολογίες 

εξέτασης (φιλτραρίσματος - screening) των επενδύσεων. Όλα αυτά παίζουν 

βασικό ρόλο στο να προσφέρουν καθοδήγηση για βιώσιμη λειτουργία, για 

σωστή διαχείριση της ποιότητας των διαδικασιών, των συστημάτων και των 

πρακτικών με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη (European Commission, 

2004).  

Απώτερος σκοπός από την εφαρμογή πρακτικών εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης είναι αφενός ο περιορισμός κοινωνικών ζητημάτων όπως είναι η 

φτώχεια, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η καταπάτηση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, και αφετέρου η ενίσχυση κοινωνικών «αγαθών», όπως η 

βιώσιμη διαβίωση, η εκπαίδευση και η βιοποικιλότητα. Η επιτυχία ή αποτυχία 

των εργαλείων και προσεγγίσεων της ΕΚΕ εξαρτάται από το βαθμό 

συνεισφοράς τους σε αυτόν τον στόχο.  Τα περισσότερα εργαλεία της ΕΚΕ 

τείνουν να εξετάσουν μόνο ένας από τους τρεις στυλοβάτες της βιώσιμης 
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ανάπτυξης (κοινωνικός, περιβαλλοντικός και οικονομικός τομέας), όπως είναι 

για παράδειγμα το μοντέλο SA8000, το οποίο επικεντρώνεται σε εργασιακά 

θέματα. Με εξαίρεση το GRI18, αυτά που εξετάζουν όλες τις πτυχές της 

τριπλής προσέγγισης (triple bottom line) τείνουν να ξεχωρίζουν έναν τομέα 

ανάλογα με την περιοχή ενδιαφέροντός τους, παρέχοντας μικρότερη κάλυψη 

στους υπόλοιπους τομείς (AccountAbility, 2003).  

 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους τομείς κάλυψης των εργαλείων ΕΚΕ 

υπό την έννοια της τριπλής προσέγγισης. Οι αρχές και οι κώδικες πρακτικής 

απευθύνονται κυρίως στην κοινωνική διάσταση της τριπλής προσέγγισης, 

παρά στην περιβαλλοντική ή στην οικονομική. Τα συστήματα διοίκησης και τα 

πρότυπα πιστοποίησης είναι περισσότερο αναπτυγμένα ως προς την 

περιβαλλοντική προσέγγιση, ενώ οι δείκτες μέτρησης υπευθυνότητας και 

λογοδοσίας όπως και οι εκθέσεις κοινωνικού απολογισμού αναφέρονται και 

στις τρεις. 

 

Η τριπλή προσέγγιση και τα εργαλεία της ΕΚΕ, πηγή AccountAbility 2003 
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Δεδομένου ότι η έννοια της ΕΚΕ γίνεται πιο καθορισμένη και οι οργανωτικές 

πρακτικές ισχύουν για έναν αυξανόμενο αριθμό δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων, αυξάνεται η δυνατότητα της τυποποίησης των εργαλείων ΕΚΕ. 

Πολλά εργαλεία στρέφονται προς ένα μεμονωμένο στόχο, π.χ. έναν 

συμμέτοχο ή μια βιομηχανία. Τα εργαλεία περιορισμένου εύρους (narrow 

instruments), είναι ανίκανα να συλλάβουν τον αμιγή αντίκτυπο των γενικών 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή να βοηθήσουν να καταλάβουν διάφορους 

αντισταθμιστικούς παράγοντες και θεμελιώδη ζητήματα. Επομένως υπάρχουν 

διάφορα πιο περιεκτικά εργαλεία για την ΕΚΕ (broader CSR instruments), που 

συνδυάζουν διάφορους τομείς, όπως είναι το GRI (AccountAbility, 2003). 

 

 

Όσον αφορά θεμελιώδη ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι 

εργασιακές σχέσεις, τα ζητήματα απασχόλησης, και η εταιρική κοινοτική 

επένδυση, υπάρχουν διάφορα εξειδικευμένα εργαλεία που καλύπτουν αυτά τα 

επιμέρους ζητήματα, ενώ κάποια άλλα εργαλεία συνδυάζουν έναν 

περιορισμένο αριθμό ζητημάτων. Μερικά όργανα, όπως το GRI, το 

Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) και το 

AA1000S, ανταποκρίνονται σε όλα τα θεμελιώδη ζητήματα στα οποία 

απευθύνεται η ΕΚΕ. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους διάφορους τομείς 

κάλυψης του καθενός εργαλείου σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα του 

πλαισίου της ΕΚΕ, τις εταιρείες και τους κλάδους δραστηριοποίησης, τους 

τομείς δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και την περιοχή της «τριπλής 

προσέγγισης» (triple bottom line) στην οποία επικεντρώνονται. Στον πίνακα 

παρουσιάζεται σε ποιο βαθμό καλύπτουν τα επιμέρους εργαλεία της ΕΚΕ 
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συγκεκριμένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Γενικά, οι 

αρχές και οι κώδικες συμπεριφοράς τείνουν να αναφέρονται σε κοινωνικά 

ζητήματα όπως οι εργασιακές σχέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα 

συστήματα διαχείρισης και τα πρότυπα πιστοποίησης τείνουν να αφορούν 

περιβαλλοντολογικά θέματα, όπως είναι η βιοποικιλότητα. Οι δείκτες 

μέτρησης υπευθυνότητας και λογοδοσίας, καθώς και οι εκθέσεις κοινωνικού 

απολογισμού καλύπτουν και τους τρεις τομείς. 

 

 

Εργαλεία ΕΚΕ και επιμέρους ζητήματα που καλύπτουν, πηγή AccountAbility 2003 

 

Μια εταιρεία που θα αποφασίσει να εκδώσει έναν περιβαλλοντικό ή και 

κοινωνικό απολογισμό έχει να διαλέξει από μια ποικιλία μεθόδων και 

πρακτικών. Σήμερα πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει να εκδίδουν 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς απολογισμούς παράλληλα με το ετήσιο 



 

 
40 

δελτίο τους. Η έρευνα της Pricewaterhouse Coopers έδειξε ότι από τις 140 

εταιρείες που συμμετείχαν στο δείγμα το 32% εκδίδει απολογισμό αειφόρου 

ανάπτυξης με σαφή ανάλογη σχέση μεταξύ μεγέθους εταιρείας και έκδοσης 

απολογισμού. Ένα βήμα πριν από την έκδοση ολοκληρωμένου απολογισμού 

αειφόρου ανάπτυξης βρίσκεται η έκδοση περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 

απολογισμού ή απολογισμού υγείας και ασφάλειας ξεχωριστά. Σύμφωνα με 

στοιχεία από άλλες πρόσφατες έρευνες, το 45% των 250 μεγαλύτερων 

εταιρειών παγκοσμίως εκδίδουν τέτοιους απολογισμούς, με έμφαση στο 

περιβάλλον καθώς και στην υγεία και στην ασφάλεια, παρουσιάζοντας μια 

αύξηση της τάξεως του 35% τα τελευταία τρία χρόνια. 
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Η κοινωνική απόδοση της επιχείρησης είναι ο βαθμός στον οποίο μια εταιρεία 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συνεταίρων της για ένα κοινωνικά 

υπεύθυνο τρόπο συμπεριφοράς. Αφού οι συνέταιροι ικανοποιηθούν με την 

αναφορά των οικονομικών, ίσως στρέψουν την προσοχή τους στο κατά πόσο 

ολόκληρη η εταιρεία συμπεριφέρεται ως ένας καλός πολίτης απέναντι στην 

κοινωνία. Ένας τρόπος μέτρησης της κοινωνικής απόδοσης είναι η ανάλυση 

της ετήσιας αναφοράς της εταιρείας με στόχο την εύρεση σχετικών 

στατιστικών πληροφοριών. 

 

Δύο καθηγητές λογιστικής οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για την κοινωνική ευθύνη 

ερεύνησαν τις ετήσιες αναφορές των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στον 

κατάλογο με τις εταιρείες που δημοσίευσε το περιοδικό Fortune. Οι εταιρείες 

είχαν συνεργαστεί με ένα αριθμό βιομηχανιών συμπεριλαμβανομένων 

κάποιων χημικών βιομηχανιών, βιομηχανιών υγείας, πετρελαιοβιομηχανιών, 

βιομηχανικών κατασκευών, τροφίμων, ηλεκτρονικών, αεροδιαστημικής και 

πληροφορικής. Η ανάλυση που σχετιζόταν στενά με την κοινωνική απόδοση 

αποκάλυψε κάποια περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία αναφέρθηκαν μαζί με τη 

συχνότητά τους : 

• Μέτρα κατά της μόλυνσης, 74% 

• Εισφορές για την αποφυγή εγκλημάτων, 0% 

• Εισφορές στους αστέγους, 10% 

• Εισφορές για την αντιμετώπιση του AIDS και εισφορές για προγράμματα 

απεξάρτησης, 10% 

• Εισφορές στις τέχνες, 17% 

• Εισφορές για την εκπαίδευση, 44% 
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Οι συγγραφείς ενθαρρύνθηκαν με το γεγονός ότι οι τιμές σ’ αυτές και σε άλλες 

κατηγορίες είχαν βελτιωθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Μια άλλη 

προσέγγιση για τον υπολογισμό της κοινωνικής απόδοσης της επιχείρησης 

είναι η παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία ανταποκρίνεται στα 

κοινωνικά ζήτημα, εξετάζοντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα προγράμματα. 

Οι δυο παρακάτω ενότητες περιγράφουν την δραστηριότητα της εταιρείας 

απέναντι σε ένα αριθμό κοινωνικών ζητημάτων. 

 

 

 

Για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν δημιουργηθεί διάφοροι Μη 

Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί και δείκτες που βοηθούν τις επιχειρήσεις με 

ποιους τρόπους να είναι κοινωνικά υπεύθυνες. Παρακάτω γίνεται μια 

αναφορά στα σημαντικότερα εργαλεία μέτρησης-απόδοσης της ΕΚΕ. 

Αρχικά υπάρχει η έννοια του Κοινωνικού Απολογισμού που μια επιχείρηση ή 

οργανισμός καλείται να δημοσιεύει κάθε χρόνο και ο οποίος αναφέρεται στις 

ενέργειες της επιχείρησης στον τομέα της ΕΚΕ. 

 

• GRI (Global Reporting Initiative). Η διεθνής Οργάνωση GRI έχει σαν 

σκοπό να μεταδώσει τις αρχές του Πλαισίου του Κοινωνικού Απολογισμού, 

που περιλαμβάνει οικονομικές, περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές επιδόσεις 

της επιχείρησης. 

 

• BITC (Business in the Community). Το BITC, υπό την προεδρία του 

Πρίγκιπα της Ουαλίας αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Μη 

Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΚΕ 

και υποστηρίζει εδώ και 25 χρόνια κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει το CR Index.  

 

• CR Index. To CR Index είναι ο πρώτος εθνικός δείκτης εταιρικής ευθύνης 

και μετράει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης 

καθώς, και τις επιδράσεις τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και 
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τους εργαζόμενους, με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια. Σύμφωνα με τον 

δείκτη υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού : Platinum, Gold, Silver, 

Bronze. 

 

• CRI (Corporate Responsibility Institute). Το CRI είναι μία αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση 

του CR Index στην Ελλάδα σε συνεργασία με το BITC. Στόχος του είναι να 

παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς το πιο αναγνωρισμένο 

εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των 

επιδόσεων τους σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια. 

 

• GPTW (Great Place To Work). To GPTW είναι ένας πιο εξειδικευμένος 

δείκτης που αξιολογεί το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης. To GPTW 

εκπροσωπείται από το Great Place To Work Institute, μια εταιρεία παροχής 

διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και ερευνών που βοηθά 

επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους να επιτύχουν βελτιώσεις διαρκείας στις 

εργασιακές τους σχέσεις. 

 

• Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Είναι ένα μη 

κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2000 από μια ομάδα 3 

επιχειρηματικών φορέων και 13 εταιρειών. Στόχος του είναι η διάδοση της 

ευρύτερης έννοιας και των καλών πρακτικών της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. 

 

 

 

 

Ένα σημαντικό βήμα για τους οργανισμούς είναι η αποδοχή της πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας αφού εξασφαλιστεί ότι τα άτομα πολλών διαφορετικών 

τάξεων έχουν ίση πρόσβαση προς την εξέλιξη και τις ευκαιρίες. Ισότητα 

σημαίνει επίσης ότι οι υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα 

ταλέντα τους. Αντί να αποφεύγουν απλά τις διακρίσεις στην εργασία, αυτοί οι 
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οργανισμοί λειτουργούν κοινωνικώς υπεύθυνα δημιουργώντας περισσότερες 

ευκαιρίες για τις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Οι πρωτοβουλίες 

ποικιλομορφίας μπορεί να είναι κοινωνικά υπεύθυνες αλλά αποτελούν επίσης 

μια φυσική απάντηση στις τάσεις του πληθυσμού. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που άφορου στην αξιολόγηση των διαφόρων ή στον 

υπολογισμό της πολιτισμικής ποικιλομορφίας είναι ένα άλλο στοιχείο των 

προγραμμάτων ποικιλομορφίας. Η εκπαίδευση με στόχο την αξιολόγηση των 

διαφορών επιχειρεί να φέρει την αρμονία στο χώρο εργασίας διδάσκοντας 

τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο θα τα πάνε καλά με τους 

συνεργάτες τους που ίσως προέρχονται από διαφορετικές τάξεις. Πολύ συχνά 

το πρόγραμμα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των ανοιχτών ρατσιστικών και 

φυλετικών εκφράσεων. Όλες οι μορφές εκπαίδευσης με στόχο την αξιολόγηση 

των διαφορών στοχεύουν στη βελτίωση της ενημέρωσης των ατόμων και την 

κατανόηση προς τα άτομα που κατά κάποιο τρόπο διαφέρουν. Κάποιες φορές 

η διαφορά γίνεται αμέσως ορατή όπως στην περίπτωση του διαφορετικού 

χρώματος ή της φυσικής κατάστασης. Άλλες φορές, η διαφορά δεν γίνεται 

αμέσως ορατή όπως στην περίπτωση της θρησκευτικής πίστης ή του 

σεξουαλικού προσανατολισμού. Τα θέματα της εκπαίδευσης επικεντρώνονται 

στους τρόπους με τους οποίους οι άντρες και οι γυναίκες ή τα άτομα 

διαφορετικού χρώματος εκφράζουν διαφορετικές αξίες, στάσεις και 

πολιτισμική βάση. Ορισμένες φορές τα προγράμματα είναι αντιφατικά, άλλες 

πάλι όχι. Όπως περιγράφτηκε από το σύμβουλο σε θέματα ποικιλομορφίας R. 

Roosevelt Thomas, Jr., οι στόχοι της αξιολόγησης των διαφόρων 

περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα στοιχεία από τα παρακάτω: 

• Την ενθάρρυνση της μάθησης και της αποδοχής των διαφορών ανάμεσα 

στα άτομα. 

• Το να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες ώστε να κατανοήσουν τα συναισθήματα 

τους και τη στάση τους απέναντι στα άτομα που είναι «διαφορετικά». 

• Την ερευνά του τρόπου με των οποίο οι διάφορες μπορεί να ωφελήσουν το 

εργασιακό περιβάλλον. 

• Την ενθάρρυνση των σχέσεων εργασίας ανάμεσα στα άτομα που 

διαφέρουν. 

Ένα σημαντικό σημείο με στόχο την ύπαρξη αποτελεσματικότερων σχέσεων 

με τις ομάδες που διαφέρουν είναι η στάση κατανόησης απέναντι στην άποψη 
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τους. Προκείμενου να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την 

κατανόηση τους, οι εκπρόσωποι των διάφορων ομάδων εξηγούν τα 

συναισθήματα τους τα οποία σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο. Εντούτοις, 

οι εταιρίες ανακάλυψαν ότι όταν οι υπάλληλοι είναι υπερβολικά απότομοι κατά 

τη διάρκεια αυτών των συγκεντρώσεων, μπορεί αργότερα να είναι δύσκολη η 

δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων στην ομάδα εργασίας. Συνεπώς η 

εκπαίδευση πάνω στην ποικιλομορφία των ομάδων δεν έχει αποτελέσματα. 

 

 

Η δημιουργία ευκαιριών για ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό αποτελεί 

σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης. Σ’αυτό το σημείο 

παρουσιάζονται οι θετικές αντιδράσεις των επιχειρήσεων απέναντι σε άλλα 

σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Μια εταιρεία η οποία λαμβάνει πρωτοβουλίες 

σ’ αυτούς τους τομείς μπορεί να θεωρηθεί κοινωνικώς υπεύθυνη. Οι 

πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνουν της άδειες για κοινωνικούς 

σκοπούς, την αποδοχή των ατόμων που αποκαλύπτουν κάποια λάθη, τα 

προγράμματα αναδιοργάνωσης και τα προγράμματα για την φροντίδα των 

ηλικιωμένων. 

 

 

 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

 

Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν στους υπαλλήλους τους άδειες μετά 

πληρωμής από μερικές εβδομάδες μέχρι ακόμα και έξι μήνες ώστε να 

αποτρέψουν την υπερβολική κούραση. 6στόσο, άδεια για κοινωνικούς 

σκοπούς προσφέρει σε επίλεκτους υπαλλήλους κάποιο χρόνο εκτός εργασίας 

προκειμένου να εκτελέσουν κάποια σημαντικά κοινωνική εργασία. 

Για παράδειγμα, το τμήμα της American Express που σχετίζεται με τα ταξίδια, 

επιτρέπει στους υπαλλήλους της με 10 και πάνω χρόνια υπηρεσίας να 

πάρουν άδεια ως και έξι μήνες προκειμένου να συνεισφέρουν στην κοινότητα. 

Η κατοχή μιας τέτοιας άδειας, χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό. Οι υποψήφιοι 

για την άδεια συμπληρώνουν μια αίτηση η οποία περιγράφει τα σχέδια του 
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υπαλλήλου καθώς και της ικανότητες που έχει ώστε να εκτελέσει τη 

συγκείμενη κοινωνική εργασία. Όπως και με της υπόλοιπες εταιρείες που 

προσφέρουν άδειες για κοινωνικούς σκοπούς, η κοινωνική εργασία πρέπει να 

εμπεριέχεται στα προγράμματα εργασίας του τμήματος. Το κοινωνικό καλό 

που εκτελεί ένα άτομο το οποίο έχει πάρει άδεια γι’ αυτό το σκοπό από την 

εργασία του, συχνά λαμβάνει τη μορφή του δανεισμού της 

εμπειρογνωμοσύνης μιας επιχείρησης σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. 

Ένα παράδειγμα θα αποτελούσε ένας ελεγκτής μιας επιχείρησης ο οποίος 

σχετίζεται έμμεσα με την επαγγελματική πείρα κάπου. 

 

 

 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΛΑΘΗ 

 

Αυτό το άτομο είναι συνήθως ένας υπάλληλος ο οποίος αποκαλύπτει κάποιες 

λανθασμένες πράξεις στον τομέα της οργάνωσης σε εταίρους οι οποίοι  

πορούν να αναλάβουν δράση. Συνήθως αυτά τα άτομα εξοστρακίζονται και 

εξευτελίζονται από τις εταιρίες που ελπίζουν ότι θα βελτιώσουν με μέσα όπως 

οι εκτιμήσεις χαμηλής απόδοσης ή τα εμπόδια σε περίπτωση κάποιας 

παραγωγής. Τις περισσότερες φορές τα επιχειρήματα αυτών των ατόμων 

αγνοούνται. Ένα κλασικό παράδειγμα της περίπτωσης τέτοιων ατόμων έλαβε 

χώρα στην επιχείρηση Morton Thiocol Inc. η οποία είχε σχέση με την 

καταστροφή του Challenger το 1986. 3ύο μηχανικοί είχαν καταθέσει σε μια 

εξωτερική επιτροπή ότι υπήρχαν προβλήματα με τους πυραύλους του 

διαστημόπλοιου. Επιπλέον, είχαν ειδοποιήσει τους διευθυντές και τους 

αξιωματούχους της ΝΑSA να αναλάβουν την μοιραία εκτόξευση. Μετά την 

κατάθεση τους οι μηχανικοί μετατέθηκαν σε θέσεις εργασίας χωρίς κανένα 

ενδιαφέρον. Αργότερα η επιτροπή που είχε κάνει την έρευνα παρενέβη ώστε 

οι μηχανικοί να επανέλθουν στις θέσεις τους. Μόνο ένας οργανισμός με 

δυνατή κοινωνική συνείδηση θα κάλυπτε τους υπαλλήλους οι οποίοι θα 

πληροφορούσαν το κοινό για τις λανθασμένες πράξεις τους. Εντούτοις, 

ορισμένες επιχειρήσεις αποδέχονται ολοένα και περισσότερο τους 

υπαλλήλους που ενδυναμώνουν την κοινωνική εικόνα της εταιρίας, 

αποκαλύπτοντας πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την κοινωνία. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Μια πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης ευρείας κλίμακας για τις επιχειρήσεις 

είναι η επένδυση πόρων ώστε να βοηθήσει η αναδιοργάνωση των πληγέντων 

περιοχών. Επένδυση μπορεί να σημαίνει κατασκευή γραφείων ή βιομηχανιών 

σε ένα φτωχό τμήμα της πόλης ή προσφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης 

των κατοίκων αυτών των περιοχών. Η ασφαλιστική εταιρία Prudential 

Insurance Company βοηθά την αναδιοργάνωση του κέντρου των πόλεων 

επενδύοντας χρήματα σε επιχειρήσεις όπως μανάβικα, είδη σπιτιού και 

ψυχαγωγία. Ένα από τα έργα στα οποία επένδυσε είναι το Κέντρο Τεχνών 

του Νιου Τζέρσεϋ –New Jersey Performing Art Center. O Peter Goldberg, 

πρόεδρος του ιδρύματος Prudential εξηγεί τη λογική των προγραμμάτων 

αναδιοργάνωσης της κοινότητας. “Το λαμπρό μέλλον αυτής της εταιρίας, 

αυτής της βιομηχανίας και ολόκληρου του επιχειρηματικού κόσμου της 

Αμερικής συνδέεται άμεσα με την υγεία της Αμερικανικής Κοινωνίας”. 

Σημαντικές επενδύσεις επιχειρήσεων σε προγράμματα κοινωνικής 

αναδιοργάνωσης έγιναν στο Λος Άντζελες μετά τις ταραχές του 1992. Ο 

οργανισμός κοινής ωφέλειας Southern California Edison δημιούργησε ένα 

κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης αξίας $16,5 εκατομμυρίων σε μια από τις 

πληγείσες περιοχές. Επίσης ο οργανισμός προσλαμβάνει νέους με σωματικά 

προβλήματα για ένα αριθμό έργων της κοινότητας. Ένα άλλο παράδειγμα 

είναι αυτά της Hyundai Motors στην Αμερική η οποία εκπαιδεύει κάθε χρόνο 

γύρω στους 40 νέους που ανήκουν σε μειονότητες για να τους δοθεί το πτυχίο 

του μηχανικού ενώ κάθε μαθητής κοστίζει στην επιχείρηση $10.000. Ένας 

εκπρόσωπος της επιχείρησης εξηγεί, “Χρειαζόμαστε άμεσα εκπαιδευόμενους 

μηχανικούς και οι άνθρωποι χρειάζονται δουλειά. Αυτό το πρόγραμμα τους 

εκπαιδεύει ώστε να κάνουν καριέρα”. 

 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

 

Μια σημαντική πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι και οι 

εργοδότες είναι ότι σχεδόν το 10% των εργατών έχει την ευθύνη ενός 
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ηλικιωμένου συγγενή. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, ο ένας στους τρεις εργάτες 

θα έχει αυτή την ευθύνη έως το έτος 2020. Πίσω από την προβλεπόμενη 

αύξηση βρίσκονται τρεις δημογραφικές τάσεις: ο αριθμός των ηλικιωμένων 

αυξάνεται ταχέως, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις ζουν περισσότερο και στο 

εργατικό δυναμικό υπάρχουν περισσότερες γυναίκες απ’ ότι στο παρελθόν 

(Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ατόμων που φροντίζουν τους ηλικιωμένους είναι 

γυναίκες). 

Μια μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας και Οικογένειας πάνω σε 305 

υπαλλήλους που έχουν την φροντίδα ηλικιωμένων συγγενών, τεκμηριώνει το 

πρόβλημα. Το 39 % ανέφερε ότι οι ευθύνες αυτές τους αποσπούσαν την 

προσοχή από την εργασία τους το 25 % άλλαξε εργασία εξαιτίας αυτού του 

προβλήματος. Άλλες μελέτες αποκάλυψαν ότι οι διακοπές της εργασίας και οι 

απουσίες απ’ αυτήν που έχουν σχέση με την φροντίδα των ηλικιωμένων είναι 

ζημιά για την επιχείρηση. Πολλές εταιρίες λαμβάνουν μια πρωτοβουλία 

κοινωνικής ευθύνης προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για την 

φροντίδα των ηλικιωμένων που αυξάνεται συνεχώς. Σχεδόν το 25 % των 

μεγάλων επιχειρήσεων (επιχειρήσεις με περισσότερους από 1000 

υπαλλήλους ) προσφέρουν κάποια προγράμματα και υπηρεσίες που 

παρέχουν βοήθεια στον τομέα φροντίδας των ηλικιωμένων. Οι διάφορες 

μορφές βοήθειας περιλαμβάνουν υπηρεσίες παροχής πόρων σεμινάρια, 

ομάδες στήριξης καθώς και μακροπρόθεσμη ασφάλιση (νοσοκόμες στα 

σπίτια).Σχεδόν το 15 % των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (με 80 ως 999 

υπαλλήλους) παρέχει επίσης κάποια βοήθεια. 

Σε γενικές γραμμές, η ευέλικτη πολιτική εργασίας όπως οι ευέλικτες ώρες 

εργασίας και άδειες για κοινωνικούς λόγους όπως ορίζει η Πράξη περί 

Παροχής Οικογενειακών και Ιατρικών Αδειών - Family and Medical Leave Act 

– βοηθούν τα άτομα να ασχοληθούν με την φροντίδα των ηλικιωμένων. 

 

 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΗΘΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η δημιουργία ενός ηθικού και κοινωνικά υπεύθυνου χώρου εργασίας δεν είναι 

απλά ένα ζήτημα τύχης και κοινής λογικής. Οι ανώτεροι διευθυντές, οι οποίοι 
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βοηθούνται από άλλους διευθυντές και επαγγελματίες, μπορούν να  

ημιουργήσουν στρατηγικές και προγράμματα με στόχο να ενθαρρύνουν τις 

ηθικές και κοινωνικά αποδεκτές πράξεις. Παρακάτω γίνεται μια περιγραφή  

ρισμένων από αυτές της πρωτοβουλίες : 

 

• Επίσημοι μηχανισμοί για τον έλεγχο της ηθικής. Συχνά οι μεγάλοι 

οργανισμοί δημιουργούν επιτροπές ηθικής ώστε να εξασφαλιστεί η ηθική και 

κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Τα μέλη της επιτροπής αποτελούνται από 

έναν εκπρόσωπο της ανώτερης διοίκησης καθώς και άλλους διευθυντές και  

 

ολόκληρο τον οργανισμό. Ένας ειδικός πάνω στην ηθική και κοινωνική ευθύνη 

από το τμήμα ανθρώπινων πόρων, μπορεί επίσης να αποτελέσει μέλος της 

ομάδας. Η επιτροπή βοηθάει στη δημιουργία πολιτικής που θα αφορά στην 

ηθική και κοινωνική ευθύνη ενώ μπορεί να διεξάγει έλεγχο ηθικής σε όλες τις 

δραστηριότητες της εταιρίας. 

Επιπλέον τα μέλη τις επιτροπής μπορούν να εξετάσουν τις διαμαρτυρίες που 

αφορούν σε ηθικές παραβάσεις υπάλληλων έναντι πελατών. Ένας 

σημαντικός παράγοντας είναι η πρόσληψη ενός ανώτερου στελέχους το οποίο 

θα είναι υπεύθυνο για την τήρηση των ηθικών κανόνων. Το στέλεχος αυτό 

μπορεί να είναι ο γενικός σύμβουλος. 

• Γραπτοί οργανωτικοί κώδικες συμπεριφοράς. Πολλοί οργανισμοί 

χρησιμοποιούν γραπτούς ηθικούς κώδικες λειτουργίας ως κατευθυντήριες 

γραμμές για την ηθική και κοινωνικά υπεύθυνοι συμπεριφορά. Αυτές οι 

κατευθυντήριες γραμμές έχουν γίνει πολύ σημαντικές για τη οι υπάλληλοι 

στον τομέα της διοίκησης δεν ελέγχονται τόσο όσο στο παρελθόν. Ορισμένοι 

τομείς αυτών των κωδικών είναι γενικοί όπως η απαίτηση από τα άτομα να 

συμπεριφέρονται με ειλικρίνεια και αμεροληψία. 

• Έντονη αναφορά στα ζητήματα ηθική και κοινωνικής ευθύνης. Η 

συνεχής αναφορά στο θέμα ενθαρρύνει την ηθική και κοινωνικώς υπεύθυνη 

συμπεριφορά. Η ανώτερη διοίκηση μπορεί να διαδώσει το όφελος, από  

άποψη ανταγωνισμού, της ηθικής και της κοινωνικής υπεύθυνης 

συμπεριφοράς. 

• Η ηγεσία. Μια σημαντική προσέγγιση της ενθάρρυνσης της ηθικής και της 

κοινωνικής εύθηνης λαμβάνει χώρα στα μέλη της ανώτερης διοίκησης, να 
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συμπεριφέρονται πρώτα αυτή κατά αυτό τον τρόπο, έτσι ώστε να 

αποτελέσουν παράδειγμα για τους υφισταμένους τους. Τότε θα κυριαρχήσει η 

ηθική συμπεριφορά. 

 

 

 
Έχοντας μελετήσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί και η αντίθετη οπτική 

θεώρηση πάνω στην ΕΚΕ. Παρόλη τη θεωρητική ανάπτυξη και την πρακτική 

γενίκευση της ΕΚΕ τα τελευταία χρόνια, δε θα πρέπει να υποτιμούνται 

απόψεις διαφορετικού περιεχομένου, που δεν ταυτίζονται με τα όσα ήδη 

αναφέρθηκαν. Υπάρχουν δηλαδή προσεγγίσεις, τόσο θεωρητικές (που 

υπονομεύουν την ίδια τη θεωρητική θεμελίωση) όσο και πρακτικές (που 

αναδεικνύουν τη μικρή χρησιμότητα της ΕΚΕ για τους εμπλεκόμενους φορείς), 

που δε συνάδουν με τη βασική παραδοχή της ολοένα και αυξανόμενης 

σημασίας της ΕΚΕ. Λαμβανομένων υπόψη των προσεγγίσεων αυτών, το 

βασικό ερώτημα γύρω από την ΕΚΕ γίνεται το εάν αυτή είναι κάτι θετικό ή όχι 

(Crane,McWilliams, Matten, Moon, Siegel, 2008). 

Το έργο του Milton Friedman γύρω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

θεωρείται μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς για τους μελετητές της. Στο 

διάσημο πλέον άρθρο του “The Social Responsibility of Business is to 

Increase its Profits”, που δημοσιεύθηκε στο New York Times Magazine το 

1972, ο Friedman τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι στη διαδεδομένη 

πρακτική των επιχειρήσεων να δεσμεύονται υπέρ κοινωνικών 

δραστηριοτήτων. Ήδη από το 1962 ο Friedman είχε γράψει ότι «λίγες εξελίξεις 

θα μπορούσαν τόσο έντονα να υπονομεύσουν τα θεμέλια της ελεύθερης 

κοινωνίας μας, όσο η αποδοχή της ύπαρξης κοινωνικής ευθύνης των 

υπαλλήλων μιας εταιρείας, αντί του να κερδίζουν όσα πιο πολλά χρήματα 

είναι δυνατό για τους μετόχους τους» (Friedman, 1962). 

Για το Friedman οι υποστηρικτές της ιδέας της προώθησης κοινωνικών 

σκοπών εκ μέρους των επιχειρήσεων υπονομεύουν τη βάση της ελεύθερης 

κοινωνίας. Οι διευθυντές μιας εταιρείας είναι απλά εργαζόμενοι για τους 

ιδιοκτήτες της επιχείρησης και υπέχουν ευθυνών μόνο έναντι αυτών. Τους 
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θεωρεί εξαιρετικά διορατικούς όσον αφορά στα εσωτερικά ζητήματα της 

επιχείρησής τους, αλλά «μυωπικούς» σε εξωτερικά ζητήματα, που ωστόσο 

επηρεάζουν την επιβίωση των επιχειρήσεων γενικά. Πιστεύει, επίσης, ότι 

βοηθούν στην εδραίωση της άποψης ότι η αναζήτηση του κέρδους είναι 

ανήθικη και ότι πρέπει να ελεγχθεί από εξωτερικούς παράγοντες, ανοίγοντας, 

έτσι, το δρόμο για την επέμβαση της κρατικής γραφειοκρατίας στην αγορά.  

 

Συνεπώς, οι επιχειρηματίες επιδεικνύουν αυτοκαταστροφική διάθεση. Γι’ αυτό, 

υποστηρίζει ότι υπάρχει μία και μοναδική κοινωνική υποχρέωση των 

εταιρειών και αυτή είναι η δέσμευση και χρήση των πόρων τους επί 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κερδοφορία, με σεβασμό στις αρχές του 

ανοιχτού και ελεύθερου ανταγωνισμού. 

 

Σήμερα η συντηρητική οικονομική άποψη στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ο 

πρωταρχικός σκοπός μιας επιχείρησης είναι να δημιουργήσει πλούτο για τους 

μετόχους της. Οποιαδήποτε χρήση πόρων για ηθικούς και κοινωνικούς 

σκοπούς θεωρείται παραβίαση της εμπιστοσύνης των μετόχων. Μάλιστα, για 

κάποιους οικονομολόγους, πολλά εταιρικά κοινωνικά προγράμματα είναι 

ανούσια και αντιπαραγωγικά. Για τον Henderson τα προγράμματα αυτά είναι 

επικίνδυνα και σπάταλα, ενώ μόνο η επιχειρηματικότητα της ελεύθερης 

οικονομίας μπορεί να καταπολεμήσει τη φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Εξάλλου, πολλές από τις μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις των 

προγραμμάτων ΕΚΕ στην εταιρική κερδοφορία κατέληξαν στην ύπαρξη μη 

πειστικής ή αρνητικής σχέσης μεταξύ ΕΚΕ και οικονομικής αποδοτικότητας. 

Ασχέτως οικονομικών επιπτώσεων, η ΕΚΕ έχει αποτελέσει αντικείμενο 

εκτεταμένης κριτικής. Για τον Frankental, είναι ένα απλό εργαλείο marketing 

και εφεύρεση των δημοσίων σχέσεων (Harris, 2008). Αμφισβητείται, δηλαδή, 

η εξυπηρέτηση κοινωνικών στόχων εκ μέρους των οργανισμών και 

προτάσσεται το επιχείρημα ότι η ιδιοτέλεια είναι το πρωταρχικό κίνητρο πίσω 

από την ΕΚΕ. Οι εταιρείες αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους 

και θεωρούν ότι αυτό μπορεί καλύτερα να επιτευχθεί μέσω της διαδικασίας 

σχηματισμού κοινωνικού προφίλ. Ενώ οι δράσεις τους δεν είναι τόσο 

σημαντικές από άποψη ευεργετικών κοινωνικών επιπτώσεων, ωστόσο αυτό 

που επιτυγχάνεται είναι η απόκτηση καλής φήμης και η – μέσω αυτής – 
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εταιρική απάντηση στις κοινωνικές αιτιάσεις για συμβολή στην περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, για δυσανάλογα μεγάλο πλουτισμό κλπ. 

 

Σε τελική ανάλυση, η ΕΚΕ, ενώ φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας, 

καταλήγει να εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των ίδιων των εταιρειών. 

Μάλιστα, αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αποσόβησης του κινδύνου επικριτικών 

τάσεων εκ μέρους των καταναλωτών – πολιτών, στο μέτρο που οι τελευταίοι 

«πείθονται» για τα καλόπιστα εταιρικά κίνητρα. Στην πραγματικότητα, 

ωστόσο, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε κοινωνικές ενέργειες, σχετικά 

χαμηλού κόστους και επιδεκτικές διαφήμισης και προβολής, που ελάχιστη 

σχέση έχουν πολλές φορές με τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Οι 

τελευταίες μπορεί να αναφέρονται, για παράδειγμα, σε μείωση τιμών, σε 

αύξηση θέσεων εργασίας μέσω του επαναπατρισμού κρίκων της αλυσίδας 

παραγωγής από την αλλοδαπή κλπ. Παρόλα αυτά, πολλές είναι οι 

επιχειρήσεις που επιλέγουν αυθαίρετα μια κατηγορία δράσεων, χωρίς 

εμφανείς κοινωνικές αναφορές, ενώ παραλείπουν δράσεις περισσότερο 

κοστοβόρες που θα είχαν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκρισμα. Εκ του 

αποτελέσματος, όμως, επιτυγχάνουν να πείσουν για την κοινωνική τους 

ευαισθησία, η οποία δεν είναι παρά μόνο μορφή «παρελκυστικής τακτικής».  ε 

τελική ανάλυση, νομιμοποιείται το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που 

οργανώνει και διασφαλίζει την εταιρική λειτουργία, με εξασφαλισμένη την 

κοινωνική συναίνεση. 
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Το θέμα της ΕΚΕ κεντρίζει τις τελευταίες δύο δεκαετίες όλο και περισσότερο 

το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των κυβερνήσεων, του 

επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των ακαδημαϊκών κύκλων. Το κύριο 

στοιχείο έρευνας του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος υπήρξε η προσπάθεια 

εύρεσης των κύριων παραγόντων που σχετίζουν την ΕΚΕ και την 

χρηματοοικονομική επίδοση των επιχειρήσεων.(Cambell, 2007). Toκύριο 

ενδιαφέρον ανάμεσα στους ερευνητές είναι η χρηματοοικονομική επίδραση 

στις επιχειρήσεις που προκαλούνται από τις κοινωνικές πολιτικές τους. 

(Russo & Fouts, 1997).  Σύμφωνα με τον Caroll (1979), η έννοια της ΕΚΕ δεν 

είναι καινούργια. Στην πραγματικότητα τοποθετείται πίσω στον χρόνο το 

1930. Παρόλα αυτά η έννοια της μοντέρνας ΕΚΕ μπορεί νε θεωρηθεί ότι 

εισάγεται  με την έκδοση του βιβλίου “Social Responsibility of the 

Businessman” του Howard R. Bowens το 1953. 

Η βιβλιογραφία περιέχει ποικίλους ορισμούς για την ΕΚΕ αλλά η κρατούσα 

άποψη λέει ότι αυτή αποτελείται από οικειοθελείς πράξεις των εταιριών για να 

βελτιώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες  και να επιτύχουν 

ταυτόχρονα χρηματοοικονομικά οφέλη (Aguilera et al., 2007; Campbell, 2007; 

Caroll, 1979; Mackey and Barney, 2007). 

Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι η ΕΚΕ χρησιμοποιείται σαν εργαλείο 

για αυξηθεί η νομιμότητα της επιχείρησης στα μάτια μετόχων και για να 

δημιουργηθεί μια θετική εικόνα κοινωνικής ευθύνης για αυτούς που θα 

τονώσει την φήμη τους (Maignan and Ralston, 2002). Η ΕΚΕ αποτελεί επίσης 

ένα σύνολο ενεργειών που ανταποκρίνεται έτσι στους μετόχους ώστε να 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΕΚΕ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΔΟΣΗ 
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προωθείται βιώσιμη ανάπτυξη σε τρία επίπεδα: στο οικονομικό, το 

περιβαλλοντικό και το κοινωνικό (Henderson, 2001) 

 

Κάθε επιχείρηση διαφέρει στο πως εφαρμόζει την ΕΚΕ. Οι διαφορές αυτές 

εξαρτώνται από πλήθος παραγόντων , όπως είναι το μέγεθος της 

επιχείρησης, ο κλάδος στον οποίο ανήκει, η εταιρική της κουλτούρα, οι 

απαιτήσεις των μετόχων και πως ιστορικά η επιχείρηση έχει διαχειριστεί την 

ΕΚΕ. Πολλές επιχειρήσεις εστιάζουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα ο οποίος 

θεωρείται ο σημαντικότερος για αυτές ή που έχει την μέγιστη επίδραση ή 

επιδράς την ευαισθησία τους- τα ανθρώπινα δικαιώματα για παράδειγμα ή το 

περιβάλλον-ενώ άλλες προσπαθούν να εφαρμόσουν τις αρχές της ΕΚΕ σε 

όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων τους. Για την επιτυχή εφαρμογή της 

ΕΚΕ είναι κρίσιμο να  αποτελέσουν οι αρχές και αξίες της μέρος του 

στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης και τόσο τα στελέχη όσο και οι 

εργαζόμενοι να δεσμευτούν σε αυτές. 

 

Σύμφωνα με τον Friedman (1970) σε μια ελεύθερη κοινωνία υπάρχει μία και 

μόνη κοινωνική ευθύνη για την επιχείρηση, να χρησιμοποιεί τους πόρους της  

και να εμπλέκεται σε δραστηριότητες σχεδιαζόμενες να αυξάνουν τα κέρδη 

της. Στην άλλη πλευρά υπάρχουν απόψεις σύμφωνα με τις οποίες ναι μεν οι 

κυβερνήσεις είναι οι κύρια υπεύθυνες για κοινωνικές πολιτικές αλλά και η 

συμβολή των επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ουσιαστικής 

σημασίας. Σύμφωνα με τον  OECD, από τις εκατό μεγαλύτερες οικονομίες, 

όπως μετρήθηκαν από GDP, 51 από αυτές  είναι επιχειρήσεις των ΗΠΑ και 

μόνο 49 των εθνικών πολιτειών.  Άρα λοιπόν η οικονομική δύναμη έχει έρθει 

στα χέρια των επιχειρήσεων. Γιαυτό λοιπόν αυτές θα πρέπει να έχουν 

αυξανόμενο ρόλο στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, η 

κυβέρνηση θέτει ένα κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις σε έναν 

εργασιακό χώρο, αλλά η εταιρία μπορεί επιπλέον να βελτιώσει το εργασιακό 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Μια εταιρία δεν μπορεί 
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να αγνοεί τα προβλήματα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται. Το επίπεδο φτώχειας των πολιτών και η εξάντληση των 

φυσικών πόρων μέσα στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την ίδια την επιχείρηση. 

Φυσικά η υιοθέτηση των αρχών ΕΚΕ συνάγεται και κόστος για την 

επιχείρηση. Τα κόστη αυτά μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα ή να 

συνεχίζονται. Τα κόστη αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την υιοθέτηση 

εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον, την αλλαγή των δομών διαχείρισης 

ή την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων ποιότητας. Εφόσον η υιοθέτηση των 

αρχών ΕΚΕ συνεπάγεται κόστη για μια επιχείρηση, θα πρέπει να τις αποφέρει 

και πλεονεκτήματα, ώστε να πρόκειται για μια βιώσιμη επιχειρηματική 

πρακτική. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να ακολουθεί μια πολιτική που θα της 

προκαλεί συνεχώς αρνητικές ταμειακές ροές. Οι μέτοχοι επενδύουν τα 

χρήματα τους σε μια επιχείρηση αναμένοντας την μέγιστη απόδοση 

δεδομένου του επιχειρηματικού ρίσκου που αναλαμβάνουν. Συνεπώς η 

υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ θα πρέπει να έχει ξεκάθαρα οφέλη για να είναι 

βιώσιμη.  

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ΕΚΕ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής: εταιρική διακυβέρνηση, περιβαλλοντική άποψη και κοινωνική άποψη. Οι 

επιχειρήσεις που υιοθετούν πρακτικές ΕΚΕ είναι περισσότερο διαφανείς  και 

σε αυτές υπάρχει μικρότερος κίνδυνος δωροδοκίας και διαφθοράς. Μπορεί 

επίσης επιβάλλοντας αυστηρότερους κανονισμούς ποιότητας και 

περιβαλλοντικών ελέγχων να αυξάνουν το κόστος τους, αλλά έτσι έχουν 

μικρότερο κίνδυνο να ανακαλέσουν ελαττωματικές παρτίδες των 

παραγόμενων προϊόντων τους και να πληρώσουν μεγάλα χρηματικά 

πρόστιμα για την μόλυνση του περιβάλλοντος. Έχουν επίσης μικρότερη 

πιθανότητα κοινωνικών διαμαρτυριών, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν 

την φήμη της επιχείρησης. τα σκάνδαλα σχετικά με την παιδικά εργασία και τα 

κάτεργα που σχετίζονται με την βιομηχανία ένδυσης είναι δύο πολύ καλά 

παραδείγματα. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το να κάνεις το σωστό και υπεύθυνο για την 

κοινωνία συγκλίνουν με το να κάνει η επιχείρηση το καλύτερο για αυτήν. 
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Κάποιες πρακτικές ΕΚΕ μπορούν να μειώσουν δραματικά τα λειτουργικά 

κόστη. Για παράδειγμα, η μείωση των υλικών συσκευασίας ή ο βέλτιστος 

σχεδιασμός της σειράς παράδοσης των μεταφορικών εταιριών με τα οχήματα 

τους, δεν μειώνει μόνο την αρνητική επίδραση που έχει η επιχείρηση πάνω 

στο περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα μειώνει και το κόστος της. Η υιοθέτηση 

διαδικασιών ΕΚΕ δίνει κίνητρο στα στελέχη των εταιριών να ξανασκεφτούν τις 

επιχειρηματικές τους πρακτικές και να ψάξουν για πιο αποδοτικούς τρόπους 

λειτουργίας. 

Οι εταιρίες που έχουν αυστηρή δέσμευση σε πρακτικές ΕΚΕ, συχνά έχουν 

αυξημένη ικανότητα να ελκύουν και να διατηρούν εργαζομένους ( Turban 

&Greening 1997). Οι εργαζόμενοι επίσης συχνά, εκτιμούν την εφαρμογή των 

αρχών ΕΚΕ της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, ώστε να ορίσουν αν οι 

δικέ στους προσωπικές αρχές έρχονται σε σύγκρουση με αυτές της εταιρίας. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι κάτω από την 

πίεση των διευθυντών τους αναγκάστηκαν να αγνοήσουν γραμμένους ή 

ηθικούς νόμους για αν αυξηθεί η κερδοφορία της επιχείρησης. Αυτές οι 

πρακτικές δημιουργούν ένα κλίμα φόβου στον εργασιακό χώρο και πλήττουν 

την εμπιστοσύνη δέσμευση και αφοσίωση του εργαζομένου προς την 

επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές 

πρακτικές τους έχουν αυξημένη παραγωγικότητα και μειώνουν τον αριθμό 

λαθών κατά την παραγωγή. Τακτικοί έλεγχοι στις παραγωγικές εγκαταστάσεις 

εξασφαλίζουν ότι εργαζόμενοι εργάζονται κάτω από καλές συνθήκες και 

κερδίζουν αξιοπρεπείς μισθούς διαβίωσης. Αυτές οι πρακτικές είναι 

κοστοβόρες αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και της 

ποιότητας των προϊόντων δημιουργεί θετικές ταμειακές ροές που καλύπτουν 

το σχετιζόμενο κόστος.(Moskowitz, 1972;Parker & Elibert, 1975; Soloman & 

Hansen, 1985). 
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Από την στιγμή που η ΕΚΕ ενσωματώνεται στις επιχειρηματικές πολιτικές, 

είναι εξ ορισμού περίπλοκο να μετρηθούν οι επιδράσεις της ξεχωριστά. 

Ιδανικά θα έπρεπε να  μείνουν όλοι οι άλλοι παράγοντας σταθεροί και να 

μετρηθεί  η επίδοση και η μεταβλητότητα ων ταμειακών ροών της επιχείρησης 

πριν και μετά την υιοθέτηση των πρακτικών ΕΚΕ. Από την στιγμή που αυτό 

δεν είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται εμπειρικές μέθοδοι για να αναγνωριστεί 

η επίδραση της ΕΚΕ στην χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τους Margolis και Wals (2002) έγιναν εκατόν είκοσι δύο 

δημοσιευμένες μελέτες μεταξύ 1971 και 2001για την διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής επίδοσης. Η πρώτη μελέτη δημοσιεύτηκε 

από τον Narver το 1971. 

Οι εμπειρικές μελέτες για την διερεύνηση της σχέσης ΕΚΕ και 

χρηματοοικονομικής επίδοσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία αναφέρεται στις βραχυπρόθεσμες συνέπειες υιοθέτησης πολιτικών 

ΕΚΕ. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ποικίλουν. Οι Wright και Ferris 

(1997) βρήκαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση. Ο Posnikoff (1997) εντόπισε 

θετική σχέση, ενώ οι Welch και Wazzan (1999) δεν βρήκαν καμία συσχέτιση 

ανάμεσα σε ΕΚΕ και χρηματοοικονομική επίδοση. Άλλες μελέτες, κατά τους 

McWilliams και Siegel (1997) είναι ομοίως χωρίς συνοχή ανάμεσα στην σχέση 

ΕΚΕ και βραχυπρόθεσμης χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

Ο δεύτερος τύπος μελετών εξετάζει την σχέση ανάμεσα στην ΕΚΕ και τις 

μακροπρόθεσμες  μετρήσεις χρηματοοικονομικής επίδοσης,χρησιμοποιώντας 

λογιστικές ή χρηματοοικονομικές μετρήσεις της κερδοφορίας. Οι μελέτες αυτές 

που αναζητούν την σχέση ΕΚΕ και μετρήσεων βάση λογιστικών μεγεθών, 

δίνουν επίσης ανάμεικτα αποτελέσματα. Οι Cochran και Wood (1984) 

εντόπισαν θετική σχέση ανάμεσα σε ΕΚΕ και λογιστική απόδοση μετά από 

έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων. Οι Aupperle, Carroll και Hatfield (1985) 

δεν εντόπισαν σημαντική σχέση ανάμεσα σε ΕΚΕ και μακροχρόνια 

χρηματοοικονομική επίδοση. Αντίθετα οι Waddock και Graves (1997) βρήκαν 
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ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του περιεχομένου της ΕΚΕ και 

χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως ο ROA στα επόμενα χρόνια. 

 

Οι μελέτες μέτρησης της επαναπόδοσης στην χρηματιστηριακή αγορά επίσης 

καταδεικνύουν διαφορετικά αποτελέσματα. Ο Vance (1975) διαψεύδει 

προηγούμενες μελέτες του Moskowitz, επιμηκύνοντας τον χρόνο ανάλυσης 

από έξι μήνες σε τρία χρόνια και φτάνοντας έτσι σε αποτέλεσμα που διαφωνεί 

με τον  Moskowitz και δείχνει ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ ΕΚΕ και 

απόδοσης. Όμως οι Alexander και Buchholz (1978) βελτιώνοντας την 

ανάλυση του Vance κατέληξαν σε ασαφές αποτέλεσμα. 

 

Έρευνα των Preston και O’Bannon (1997)  χρησιμοποιώντας δεδομένα 67 

μεγάλων επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ κατά το χρονικό διάστημα 1982-1992 

ερευνά την σχέση και την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ ΕΚΕ και 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. Πιο συγκεκριμένα καλείται να απαντήσει στα 

εξής ερωτήματα: 

 Η ΕΚΕ και η χρηματοοικονομική επίδοση των επιχειρήσεων σχετίζονται 

θετικά, αρνητικά ή δεν σχετίζονται καθόλου; 

 Επηρεάζει η ΕΚΕ την χρηματοοικονομική επίδοση; 

 Επηρεάζει η χρηματοοικονομική επίδοση την ΕΚΕ; 

 Μήπως υπάρχει συνεργατική δράση ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία 

(είτε θετική είτε αρνητική); 

Το αποτέλεσμα της μελέτης δείχνει ότι θετική συσχέτιση ανάμεσα σε ΕΚΕ και 

χρηματοοικονομική επίδοση ανάμεσα στις μεγάλες εταιρίες των ΗΠΑ και ως 

εκ τούτου είναι σε γενικές γραμμές συνεπές με την θεωρία των “stakeholders”. 

Επίσης, για την θετική αυτή συσχέτιση, υποστηρίζεται είτε η 

χρηματοοικονομική επίδοση προηγείται , είτε είναι μεταγενέστερη της ΕΚΕ. 

Αυτό σημαίνει ότι οι συσχετίσεις μεταξύ τους εξηγούνται καλύτερα από την 

ύπαρξη θετικής συνέργιας. 
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Σύμφωνα με την μετανάλυση των Orlitzky, Schmidt, Rynes, (2003) 

συμπεραίνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ΕΚΕ και 

χρηματοοικονομικής επίδοσης, βασιζόμενοι σε στοιχεία βιομηχανιών αλλά και 

σε  52 μελέτες τριάντα ετών. Κατά αυτήν την έννοια επιβεβαιώνονται τα 

συμπεράσματα του Frooman (1997) που υποστηρίζει την εγκυρότητα του 

ιδιωτικού ενδιαφέροντος για το πεδίο της κοινωνικής ευθύνης. Τα 

συσσωρευμένα στοιχεία των τελευταίων τριάντα ετών δεν επιβεβαιώνουν την 

τελευταία ενδεχόμενη θεωρία στο πεδίο της ΕΚΕ (McWilliams ang Siegel, 

2001). Όπως σε προηγούμενες έρευνες,  οι McWilliams ang Siegel (2001) 

παίρνουν ασαφή αποτελέσματα άλλων προϋπαρχουσών μελετών και εξηγούν 

την ασάφεια αυτή με το μοντέλο προσφοράς/ζήτησης. Η ίδια μετανάλυση 

απορρίπτει και επιβεβαιώνει έννοιες που αναπτύχθηκαν από τους νέο-

κλασσικούς οικονομολόγους. Απ την μια μεριά απορρίπτει την ιδέα ότι η ΕΚΕ 

είναι απαραίτητα άσχετη με την επιθυμία των επενδυτών για μεγιστοποίηση 

του πλούτου τους. (Friedman 1970;Levitt 1994). Αντίθετα, η επιχειρηματική 

αποτελεσματικότητα μπορεί αν αποτελεί μια ευρεία έννοια η οποία 

περιλαμβάνει τόσο την χρηματοοικονομική όσο και την κοινωνική επίδοση 

(Andrews 1987; Judge 1994). Απ την άλλη μεριά επιβεβαιώνει  τις απόψεις 

των νεοφιλελεύθερων, όπως ο Friedman, ότι οι κυβερνητικοί κανονισμοί στην 

περιοχή της ΕΚΕ μπορεί και να μην είναι απαραίτητοι. Όπως προκύπτει 

λοιπόν συμπερασματικά από αυτήν την μετανάλυση, υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής επίδοσης, η οποί μάλιστα 

τείνει να είναι αμφίδρομη και ταυτόχρονη. Επίσης διαφαίνεται ότι η φήμη της 

επιχείρησης αποτελεί σημαντικό μεσολαβητικό παράγοντα σε αυτήν την 

σχέση. Η καλή φήμη δηλαδή που αποκτά η επιχείρηση μέσω των δράσεων 

ΕΚΕ, είναι αυτή προσδίδει μεγαλύτερο και γρηγορότερο χρηματοοικονομικό 

όφελος. 

 

Σε μια ακόμη μετανάλυση των Pavie & Filho που ακολούθησε και στην οποία 

ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία με αυτή των  Orlitzky, Schmidt, Rynes, 

(2003) εντοπίστηκε θετική συσχέτιση μεταξύ ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής 

επίδοσης, όπως αυτή φαίνεται από τις μελέτες των δέκα τελευταίων ετών που 

χρησιμοποιήθηκαν από την μετανάλυση. Ειδικότερα τα αποτελέσματα της 
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μετανάλυσης αυτής δείχνουν ότι παρά την διαφορετική βάση άντλησης 

δεδομένων συγκριτικά με αυτήν των Orlitzky, Schmidt, Rynes, είναι ίδια.  

Συνάγονται τα εξής συμπεράσματα λοιπόν: 

 Υπάρχει ταυτόχρονη και αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ ΕΚΕ και  

χρηματοοικονομικής επίδοσης 

 Τα αποτελέσματα απαντούν στο ερώτημα γιατί οι επιχειρήσεις 

επενδύουν στην κοινωνική ευθύνη για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα 

 

Τοv Φεβρουάριο του 2008, δημοσιεύθηκαν δύο νέες, διεθνείς έρευνες 

σύμφωνα με τις οποίες όχι μόνο έχουν αυξηθεί οι εταιρίες που ενσωματώνουν 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην πολιτική και στρατηγική τους, αλλά 

επίσης οι εταιρίες αυτές φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Αν και τα στοιχεία που 

προκύπτουν για τη σύνδεση μεταξύ Ε.Κ.Ε. και οικονομικής απόδοσης είναι 

σημαντικά, κοινό σημείο και των δύο αυτών ερευνών αποτελεί η δυσκολία 

που καταγράφεται αναφορικά με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως προϋπόθεσης 

κερδοφορίας. Δηλαδή, δεν είναι οι μεμονωμένες δράσεις Ε.Κ.Ε. που 

συνδέονται με οικονομικά αποτελέσματα, αλλά η υιοθέτηση μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης που αγγίζει την εταιρία στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων της.  

Η μία εκ των δύο πρόσφατων αυτών ερευνών19 με τίτλο “Doing Good: 

Business and the Sustainability Challenge”, της Economist Intelligence Unit 

(2008), εξετάζει τη σχέση μεταξύ οικονομικών αποτελεσμάτων και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας. Αν και το 57% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα οικονομικά 

πλεονεκτήματα της επένδυσης στην Ε.Κ.Ε. είναι μεγαλύτερα από τα κόστη, η 

συγκεκριμένη έρευνα τονίζει εξαρχής ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί 

με σαφήνεια η ακριβής σχέση μεταξύ της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και 

της κερδοφορίας. Παρόλα αυτά η σύνδεση μεταξύ των δύο υπάρχει και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, οι 

εταιρίες που υποστηρίζουν ότι έχουν επενδύσει στην Εταιρική τους 
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Υπευθυνότητα παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή της μετοχής τους, 

τα τελευταία τρία χρόνια, σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες του δείγματος 

που θεωρούν ότι δεν είχαν ιδιαίτερη ή έστω και καμία εμπλοκή σε θέματα 

Ε.Κ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες της  

πρώτης κατηγορίας είχαν ετήσια αύξηση κερδών της τάξεως του 16%, και 

αύξηση μετοχικής τιμής 45%, σε σχέση με 7% και 12% αντίστοιχα των 

υπολοίπων εταιριών. Επιπρόσθετα, οι εταιρίες με καλύτερη μετοχική 

απόδοση παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες 

όσον αφορά κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Η βελτίωση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, για παράδειγμα, 

αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το 40% των εταιριών της πρώτης 

κατηγορίας, ενώ μόνο το 18% των εταιριών με χαμηλά οικονομικά 

αποτελέσματα την θεωρούν εξίσου σημαντική. Με αξιόλογες επίσης διαφορές 

αντιμετωπίζονται θέματα όπως η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, και η 

γενικότερη ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών που συνεισφέρουν σε λύσεις 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τέλος, οι εταιρίες με χαμηλή 

μετοχική απόδοση είναι 2.5 φορές πιο πιθανό να μην έχουν κανέναν 

υπεύθυνο για θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ οι πιο κερδοφόρες 

επιχειρήσεις διαχειρίζονται αυτά τα θέματα κυρίως σε επίπεδο ανώτερων 

στελεχών και Διευθυνόντων Συμβούλων.  

Η ίδια αίσθηση, όσον αφορά στη σύνδεση μεταξύ Ε.Κ.Ε. και οικονομικής 

ανάπτυξης, προκύπτει και από την έρευνα του Ινστιτούτου για Επιχειρηματική 

Αξία της IBM με τίτλο “Attaining Sustainable Growth Through Corporate Social 

Responsibility” (2008). Ενδεικτική είναι η τάση που καταγράφεται από το 68% 

των ερωτηθέντων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την Εταιρική Υπευθυνότητα ως 

ευκαιρία ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα ως τρόπο δημιουργίας νέων πηγών 

κέρδους. Επίσης, πάνω από τα μισά (54%) ανώτατα διοικητικά στελέχη που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή, θεωρούν ότι η ανάπτυξη πρακτικών Ε.Κ.Ε. 

αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η έρευνα προσπάθησε να προσεγγίσει 

τις δραστηριότητες και τους στόχους της επιχείρησης πάνω σε μία «καμπύλη 

χρησιμότητας ΕΚΕ» (CSR Value Curve), η οποία αποτυπώνει τη μετατόπιση 

της αντίληψης της ΕΚΕ από κόστος ή στρατηγική αποφυγής κινδύνου σε 

στρατηγικό στόχο δημιουργίας νέων προσόδων (revenue). Καθώς οι 

επιχειρήσεις κινούνται από τα αριστερά προς τα δεξιά στην «καμπύλη 
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χρησιμότητας ΕΚΕ», οι μεγαλύτερες αποδόσεις πραγματοποιούνται καθώς οι 

πρακτικές ΕΚΕ ενσωματώνονται περισσότερο στον πυρήνα της 

επιχειρησιακής στρατηγικής.  

 

 

 

Curve (IBM Institute for Business Value, 2008) 

 

Συνολικά, από τις δύο αυτές έρευνες, καθώς και από τη γενικότερη 

πληροφόρηση για το θέμα της Ε.Κ.Ε., η αίσθηση που δημιουργείται προς το 

παρόν σχετίζεται περισσότερο με μια παραδοχή της σημασίας και 

καθιέρωσής της, παρά με τη μετάφραση της αποτελεσματικότητάς της σε 

οικονομικούς όρους. Φαίνεται όμως ότι εν καιρώ, η ανάπτυξη ειδικών δεικτών 

που θα προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σχέση αιτίας-

αποτελέσματος μεταξύ Ε.Κ.Ε. και κερδοφορίας δεν θα αργήσουν να 

αναπτυχθούν. Έτσι κι αλλιώς, η ύπαρξη ή μη τέτοιου είδους δεικτών δεν 

αναιρεί την αποτελεσματικότητα της Εταιρικής Υπευθυνότητας ως συνιστώσα 

επιτυχημένης επιχειρηματικής διαχείρισης για δύο απλούς λόγους: Πρώτον, 

γιατί η επίδραση μιας δομημένης προσέγγισης στην Ε.Κ.Ε. συνδέεται 

περισσότερο με άυλα αγαθά, όπως η εταιρική φήμη, τα οποία εξορισμού 

παρουσιάζουν δυσκολίες μέτρησης της ακριβούς επίδρασης τους στην 

κερδοφορία. Και δεύτερον, γιατί μέσω της Ε.Κ.Ε. οι επιχειρήσεις καταφέρνουν 

να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και προσδοκίες της εποχής, γεγονός που 

συμβάλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη, ανεξαρτήτως αν συνοδεύεται από 

άμεση ή ξεκάθαρη επίδραση στην κερδοφορία.  
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Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα των Pava et al. (1996), ύστερα από την 

εξέταση των είκοσι ενός συνολικά εμπειρικών μελετών που 

διαπραγματευόντουσαν το ζήτημα της οικονομικής επιχειρησιακής απόδοσης 

και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κατέληξε στην ύπαρξη του «παράδοξου 

του κοινωνικού κόστους». Η μελέτη αυτή ενίσχυσε την παράδοξη διαπίστωση 

ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούνται ότι επιδεικνύουν κοινωνική και 

περιβαλλοντική υπευθυνότητα φαίνεται γενικά ότι οι οικονομικές τους 

επιδόσεις παραμένουν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, αν όχι καλύτερες, από 

τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν δράσεις ΕΚΕ. 

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε την έρευνα του Dam (2006) στην οποία 

επιχειρείται να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής 

επίδοσης χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που δίνει απάντηση, σύμφωνα με 

τον συγγραφέα, στα αντιφατικά αποτελέσματα της σχέσης αυτής. Μελετώνται 

λοιπόν τα ευρήματα εμπειρικών μελετών, δίνοντας βάση στον τύπο της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης που χρησιμοποιείται. Για τον σκοπό αυτό ο 

συγγραφέας συμβουλεύτηκε δύο ευρέως αναφερόμενες έρευνες, των 

Margolis and Walsh (2001) και του Orlitzky (2003). Κατηγοριοποιεί λοιπόν τις 

μελέτες σύμφωνα με την μέτρηση που χρησιμοποιείται για την επίδοση. Έτσι 

λοιπόν χρησιμοποιούνται μελέτες που χρησιμοποιούν μόνο Market-to Book, 

Return on Assets και Stock market returns. Τοα αποτέλεσμα βασίζεται στην 

επισκόπηση 68 μελετών. 

 Μελέτες που χρησιμοποιούν Market-to Book 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι και οι πέντε μελέτες που χρησιμοποίησαν 

Market-to Book, καταδεικνύουν ότι υπάρχει ισχυρή και θετική σχέση μεταξύ 

ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΧΕΣΗ 
ΔΥΝΑΜΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Brown and Perry (1994) θετική ισχυρή 

Dowell Hart and Yeund (2000) θετική ισχυρή 

Fombrun and Shanley (1990) θετική ισχυρή 

King and Lenox (2001) θετική ισχυρή 

Hamilton (1995) θετική ισχυρή 

Μελέτες που χρησιμοποιήθηκε  “Market-to-Book” 
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Παραθέτουμε από τους King και Lenox (2001, χπ.106): υπάρχουν στοιχεία ότι 

υπάρχει πραγματική σχέση ανάμεσα στην μικρότερη μόλυνση και την 

υψηλότερη χρηματοοικονομική επίδοση. Επίσης φαίνεται ότι η περιβαλλοντική 

πολικής μιας εταιρίας σχετική με την το είδος της βιομηχανίας στην οποία 

ανήκει, σχετίζεται με υψηλότερη χρηματοοικονομική επίδοση. 

Συμπερασματικά δεν μπορούμε όμως να δείξουμε ότι η επιλογή μιας 

επιχείρησης να δραστηριοποιείται σε καθαρότερες βιομηχανίες σχετίζεται με 

καλύτερη χρηματοοικονομική επίδοση. 

Αυτό ακριβώς προβλέπει η μελέτη του Dam, ότι δηλαδή το Market-to Book 

είναι σταθερό σε όλες τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και είναι σχετικά 

χαμηλότερο σε ανεύθυνες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την περιβαλλοντική 

επίδοση της βιομηχανίας. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Heal (2005, 

p.402) ο οποίος σχολιάζει ότι φαίνεται να είναι ισχυρό το συμπέρασμα ότι η 

ανώτερη περιβαλλοντική επίδοση σχετίζεται με υψηλότερες τιμές Tobin’s Q. 

 Μελέτες που χρησιμοποιούν Return on Assets 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 36 μελέτες που χρησιμοποιούν το 

Return on Assets (δείκτες ROA/ROE/ROI/ROS) ως μέγεθος μέτρησης της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι σε καμία μελέτη 

δεν υπάρχει αυστηρά αρνητική σχέση. Επιπλέον, σε 17 από τις 18 μελέτες 

όπου υπάρχει είτε ισχυρή είτε μέτρια σχέση ανάμεσα σε ΕΚΕ και 

χρηματοοικονομική επίδοση, εντοπίζουμε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση. Σε 27 

από τις 36 μελέτες βρίσκουμε θετική σχέση ΕΚΕ και χρηματοοικονομικής 

επίδοσης και στις μελέτες όπου υπάρχει αδύναμη σχέση ανάμεσα στα δύο 

μεγέθη, εντοπίζουμε οτι δεν υπάρχει καθόλου σχέση μεταξύ τους. Να 

σημειωθεί ότι οι περισσότερες μελέτες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα 

χρονολογούνται μεταξύ των δεκαετιών 1970 και 1980, όπου η διαθεσιμότητα 

των δεδομένων αποτελούσε σίγουρα πρόβλημα. 

 

 

 



 

 
65 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΧΕΣΗ 
ΔΥΝΑΜΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Berman et al (1999) θετική ισχυρή 

Brown and Perry (1994) θετική ισχυρή 

Dooley and Lerner (1994) θετική ισχυρή 

Judge and Douglas (1998) θετική ισχυρή 

Preston and O’Bannon (1997) θετική ισχυρή 

Simerly (1995) θετική ισχυρή 

Waddock and Graves (1997) θετική ισχυρή 

Graves and Waddock (1994) θετική μέτρια 

Graves and Waddock (2000) θετική μέτρια 

Hart and Ahuja (1996) θετική μέτρια 

Heinze (1976) θετική μέτρια 

Herremans et al (1988) θετική μέτρια 

McGuire et al (1988) θετική μέτρια 

Russo and Fouts (1979) θετική μέτρια 

Spencer and Taylor (1987) θετική μέτρια 

Turban and Greening (1997) θετική μέτρια 

Abbot and Monsen (1979) θετική αδύναμη 

Anderson and Frankle (1980) θετική αδύναμη 

Bowman (1978) θετική αδύναμη 

Bragdon and Marlin (1972) θετική αδύναμη 

Griffin and Mahon (1997) θετική αδύναμη 

Marcus and Goodman (1986) θετική αδύναμη 

Parket and Elibirt (1975) θετική αδύναμη 

Pava and Krausz (1995) θετική αδύναμη 

Wokutch and Spencer (1987) θετική αδύναμη 

Preston (1978) θετική Ν/Α 

Greening (1995) θετική Ν/Α 

Johnson and Greening (1999) Χωρίς επίδραση/θετική μέτρια 

Cocharan and Wood (1984) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Patten (1991) Χωρίς επίδραση ισχυρή 

Aupperle et al (1985) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Chen and Metcalf (1980) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Freedman and Jaggi (1982) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Ingram and Frazier (1980) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

O’Neill et al (1989) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Rocknness et al (1986) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Μελέτες που χρησιμοποιήθηκε “Return on Assets” 
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Η θετική συσχέτιση των δύο εν λόγω μεγεθών  επισημαίνεται και από τους 

Spencer and Taylor (1987) σε βιομηχανικό επίπεδο. Αυτό υποδεικνύει ότι οι 

διαφορές στον δείκτη ROA οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στις επιζήμιες 

τεχνολογίες. Το ίδιο αποτέλεσμα υποστηρίζεται από τους Griffin και Mahon 

(1997)  εξετάζοντας μια και μόνη βιομηχανία και εντοπίζοντας ότι υπάρχει 

θετική σχέση ΕΚΕ και δείκτη  ROA, αλλά  και τους Dooley και Lerner (1994), 

οι οποίοι χρησιμοποιούν ως δείκτη τον ROA μιας επιχείρησης σχετικά με τον 

μέσο ROA της βιομηχανίας στην οποία ανήκει και βρίσκουν την εν λόγω 

θετική σχέση. 

 Μελέτες που χρησιμοποιούν Stock market returns 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μια επισκόπηση μελετών που χρησιμοποίησαν 

Stock market returns ως μέσο μέτρηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

Κατηγοριοποιούμε τις μελέτες αυτές σε συγκριτικές(comparative studies) και 

γεγονότων(event studies). 

Τα ευρήματα των συγκριτικών μελετών διαφέρουν σημαντικά και στη 

πλειοψηφία των μελετών βρίσκουμε ανάμεικτες επιδράσεις την σχέση ΕΚΕ 

και χρηματοοικονομικής επίδοσης ή να μην υπάρχει καθόλου επίδραση 

μεταξύ τους. Οι μελέτες γεγονότων παρουσιάζουν μια λιγότερο αντικρουόμενη 

εικόνα μιας και συγκρίνουν τις επιδόσεις της επιχείρησης με αυτήν την ίδια. 

Παρόλα αυτά το πρόβλημα με αυτές τις μελέτες είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο το 

πότε το «γεγονός» πραγματικά προσδίδει νέα πληροφόρηση στους 

επενδυτές. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αρνητική σχέση. Όμως τρεις μελέτες 

εντοπίζουν θετική σχέση, εκ των οποίων δύο αφορούν την απόσυρση 

διεθνών εταιριών από την Νότια Αφρική την δεκαετία του 1980. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΧΕΣΗ 
ΔΥΝΑΜΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 Comparative studies  

Friedman and Stagliano (1991) θετική ισχυρή/μέτρια 

McGuire et al (1988) θετική μέτρια 

Ingram (1978) θετική μέτρια 

Brown (1998) θετική μέτρια 

Vance (1975) αρνητική ισχυρή  

Newgren et al (1985) αρνητική μέτρια 

Guerard (1997a) ανάμεικτη μέτρια 

Dadidson and Worell (1992) ανάμεικτη αδύναμη 

Brown (1997) Χωρίς επίδραση/θετική αδύναμη 

Hamilton et al (1993) Χωρίς επίδραση μέτρια 

Alexander and Buchholz (1978) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Guerard (1997b) Χωρίς επίδραση Ν/Α 

Chen and Metcalf (1980) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

 Event studies  

Blacconiere and Northcut (1997) αρνητική μέτρια 

Blacconiere and Pattern (1994) αρνητική μέτρια 

Klassen and McLaughlin (1996) αρνητική μέτρια 

Shane and Spicer (1983) αρνητική μέτρια 

Stevens (1984) αρνητική μέτρια 

Pornikoff (1997) αρνητική μέτρια 

Belkaoui αρνητική αδύναμη 

Meznar Nigh and Kwok (1994) θετική ισχυρή 

Wright and Ferris (1997) θετική μέτρια 

Boyle Higgings and Rhee (1979) θετική μέτρια 

Diltz (1995) ανάμεικτη αδύναμη 

Freedman and Jaggi (1986) Χωρίς επίδραση μέτρια 

Pattern (1990) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Pava and Krausz (1995) Χωρίς επίδραση αδύναμη 

Μελέτες που χρησιμοποιήθηκε “stock market returns” 
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 Επισκόπηση των εμπειρικών δεδομένων 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι τα  δήθεν παράδοξα εμπειρικά ευρήματα 

είναι σύμφωνα με τις προτάσεις μας και τα ευρήματα αυτά θα πρέπει στην 

πραγματικότητα να ερμηνευθούν ως  ισχυρές ενδείξεις για τη σχέση μεταξύ 

ΕΚΕ χρηματοοικονομικής επίδοσης. 

 

Χρηματοοικονομικός 

δείκτης απόδοσης 

Αριθμός 

μελετών 

Θετική 

συσχέτιση 

Αρνητική 

συσχέτιση 

Ανάμεικτη 

συσχέτιση 

Χωρίς 

συσχέτιση 

Market-to-Book 5 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 

Return on Assets 36 27 (75%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (25%) 

Stock market 

returns 
27 7 (26%) 9 (33%) 3 (11%)  8 (30%) 

total 68 39 (57%) 9 (13%) 3 (5%) 17 (25%) 

Επισκόπηση των εμπειρικών ευρημάτων 
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Συγκριτικά με τα δεδομένα της Ευρώπης, στην Ελλάδα η ΕΚΕ αποτελεί 

σχετικά νέα έννοια, που έχει αποκτήσει ώθηση από το 2001 μεταξύ 

επιχειρηματιών, οργανισμών προώθησης της EKE, και της Πολιτείας. Η 

ακαδημαϊκή έρευνα βρίσκεται στα πρώτα της βήματα όσον αφορά στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο, εστιάζοντας κυρίως στον ρόλο της επιχείρησης 

εντός των πλαισίων της κοινωνίας, ένα ρόλο που υπόκειται σε εντυπωσιακή 

μεταβολή.  

Μια πρώτη βασική παραδοχή για την Εταιρική Υπευθυνότητα είναι το γεγονός 

ότι δεν αποτελεί πια «περιφερειακή» δραστηριότητα για τις επιχειρήσεις. 

Ακόμη και έτσι όμως, σύμφωνα με διαπιστώσεις ειδικών Συμβούλων 

Επικοινωνίας στον τομέα της Ε.Κ.Ε (Αναλυτής, 2007), φαίνεται ότι στον 

Ελλαδικό χώρο οι Εταιρείες δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο απόλυτο μοντέλο 

δράσης, και έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη συμβαίνει να αποκαλούνται 

προγράμματα Ε.Κ.Ε. σποραδικές 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 κυρίως με την αντίληψη περί φιλανθρωπίας του ιδιοκτήτη.  

Κρίσιμο στοιχείο, όμως, για την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ αποτελεί η 

εκτεταμένου βαθμού διαφθορά στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την 

Αρχή Διεθνούς Διαφάνειας (“Transparency International”28), η Ελλάδα κατά 

το 2003 ήταν 50η μεταξύ 133 κρατών στην κλίμακα διαφθοράς. Η Αρχή 

Διεθνούς Διαφάνειας με περίπου ενενήντα τμήματα-κλάδους σε παγκόσμια 

κλίμακα, θεωρεί την διαφθορά ως τον απόλυτο φραγμό στην ανάπτυξη και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Πρεσβεύει δε, το ότι οι Εταιρείες οφείλουν να 

δημιουργήσουν μια αποκλειστική, εσωτερική κουλτούρα βασισμένη στην 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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εμπιστοσύνη, εντός των πλαισίων της οποίας η δωροδοκία δεν θα είναι σε 

καμία περίπτωση ανεκτή.  

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2004 

έως τον Ιανουάριο 2005, βάσει εξειδικευμένου ερωτηματολογίου σε 62 

συνολικά Οργανισμούς από την Ελλάδα και άλλες χώρες (ειδικότερα, 60% 

από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο, ενώ 40% από 

εταιρείες της υπόλοιπης Ευρώπης), τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις και 

επισκέψεις σε ιστοσελίδες για τη συλλογή ποιοτικών στοιχείων.  

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής διεθνούς μελέτης για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που παρουσιάστηκαν από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του Centre for Sustainability & Excellence (CSE, 2005), κ. Νίκο 

Αυλώνα. Στόχος της Έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των αντιλήψεων των 

επιχειρήσεων σε τρία καίρια ζητήματα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 

που είναι η επίδραση της ΕΚΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη/αειφορία & Εταιρική 

Φήμη, η αξιολόγηση του απολογισμού που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για 

ενέργειες ΕΚΕ και οι καλές πρακτικές σε θέματα που αφορούν την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη και αξιοποίησή της στη βελτίωση της εταιρικής κοινωνικής 

φήμης & αειφορίας, τόσο σε μικρομεσαίες όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

Τα αποτελέσματα της Έρευνας, αλλά και οι συγκρίσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ μεγάλων & μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη συνοψίζονται παρακάτω:  

• Υπάρχει από τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, η έλλειψη συστηματικών μεθοδολογιών/ μοντέλων, για την πλήρη 

ενσωμάτωση, αξιολόγηση αλλά και κατανόηση του απολογισμού που 

διαθέτουν για ενέργειες & πρακτικές ΕΚΕ.  

• Ενώ οι πρακτικές ΕΚΕ, φαίνεται να είναι κύριο χαρακτηριστικό εταιρειών με 

σύγχρονες πρακτικές μάνατζμεντ, δεν διαφαίνεται η άμεση επίδρασή τους στα 

επιχειρησιακά αποτελέσματα. Αντίστοιχα η επίδραση των ενεργειών ΕΚΕ είναι 

άμεση στις αντιλήψεις των συμμετοχών και κατά συνέπεια στην εταιρική 

φήμη.  

• Το 47% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι το ποσοστό του ετησίου Κέρδους 

που χρησιμοποιήθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος (2003) σε 

δραστηριότητες σχετικές με την ΕΚΕ ήταν λιγότερο από 0.5% επί του 
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συνολικού κέρδους. Oι μεγάλες επιχειρήσεις ξοδεύουν σημαντικά 

περισσότερο από τις ΜΜΕ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 55%.  

• Μόνο το 37% των εταιρειών που συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα φαίνεται 

να διαθέτει ολοκληρωμένη εταιρική στρατηγική για την ΕΚΕ, αναπτύσσουν 

Ετήσια Έκθεση (Κοινωνικό Απολογισμό) δημοσιεύοντας πέρα από την 

οικονομική, την περιβαλλοντολογική και κοινωνική απόδοση, έχουν υπεύθυνο 

άτομο ή επιτροπή για την ΕΚΕ. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 

10%, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να χειρίζονται τα θέματα ΕΚΕ με 

έμφαση στην επικοινωνία παρά στην ουσία τους.  

 

Συνοπτικά από τα αποτελέσματα της Διεθνούς Μελέτης διαφαίνεται ότι στο 

αρχικό στάδιο ωριμότητας, στο οποίο βρίσκεται η πλειοψηφία των μεγάλων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι πρακτικές της ΕΚΕ είναι μέρος 

δραστηριοτήτων κυρίως του τμήματος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας με 

έμφαση στη φιλανθρωπία και χορηγία παρόλο που υπάρχει αναγνώριση της 

σημασίας της ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντίστοιχα ο πρόχειρος 

προγραμματισμός σχετικών δραστηριοτήτων μπορεί να αποβεί ανούσιος και 

να οδηγήσει σε περιττές δαπάνες.  

Για τις ώριμες επιχειρήσεις η ΕΚΕ αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 

εταιρικής πολιτικής και στρατηγικής, ενώ μια σειρά από καλές πρακτικές 

διαγνώστηκαν από πολυεθνικές επιχειρήσεων που αποδεικνύουν πως 

βρίσκονται σε ένα εξαιρετικά καλό επίπεδο ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στη 

στρατηγική τους. Σε αυτό το στάδιο συνήθως υπάρχει αρμόδιο τμήμα ή 

επιτροπή που είναι υπεύθυνη για σχετικές δραστηριότητες, για την επίτευξη 

στρατηγικών στόχων, καθώς και για την ετήσια δημοσιοποίηση Κοινωνικού 

Απολογισμού. Σε αυτό το επίπεδο φαίνεται βρίσκονται ελάχιστες επιχειρήσεις 

σήμερα στην Ελλάδα. Οι πολυεθνικές βιομηχανικές εταιρείες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα και λίγες εγχώριες, είναι οι πλέον ενεργοί οργανισμοί στην 

εφαρμογή πρακτικών EKE. Μερικές από αυτές δημοσιεύουν 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. Η παροχή 

υπηρεσιών και ο εμπορικός τομέας ανέδειξαν μια εύρωστη οικονομική 

ανάπτυξη κατά τα τελευταία έτη στην Ελλάδα. Ως συνέπεια, οι εταιρείες 
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παροχής υπηρεσιών και οι εμπορικές εταιρείες επένδυσαν κυρίως σε 

προγράμματα αναδοχής τέχνης και αθλητισμού, υποστηριζόμενα από 

μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες. Τελευταία, η έμφαση δίνεται στην 

ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και σποραδικά σε προγράμματα κοινωνικών 

σχέσεων (Tsakarestou, 2004). Παράλληλα, ως ιδιαίτερα ανησυχητικά 

χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 4η Πανελλαδική 

έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση-

CSR 2008 που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας με τη συνεργασία του 

Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, του Παντείου Πανεπιστημίου και της MRB 

Hellas. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που τον περασμένο χρόνο αντάμειψαν 

μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία αγοράζοντας προϊόντα της ή μιλώντας θετικά 

για αυτήν σε άλλους, μειώθηκαν κατά 12% εντός του τελευταίου έτους (από 

51,1% το 2007, το ποσοστό μειώθηκε στο 39,1% το 2008). Αντίστοιχα, οι 

καταναλωτές που τον περασμένο χρόνο τιμώρησαν μια εταιρεία που δεν 

θεωρούν κοινωνικά υπεύθυνη αρνούμενοι να αγοράσουν τα προϊόντα της ή 

επικρίνοντάς την στους άλλους, μειώθηκαν κατά 6,8% εντός του τελευταίου 

έτους (από 64,9% το 2007, το ποσοστό μειώθηκε στο 58,1% το 2008). Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που μέσω των ευρημάτων της 

έρευνας CSR παρατηρείται μείωση στα ανωτέρω ποσοστά.  

Στην ίδια έρευνα, συνολικά, σε σχέση με τον βαθμό κοινωνικής 

υπευθυνότητας, το 42,7% των ερωτηθέντων δηλώνουν «ενεργοί πολίτες» 

(από 58,4% το 2007) με θετική ή αρνητική δράση απέναντι στις εταιρείες, ενώ 

56,2% των ερωτηθέντων δηλώνουν «μη ενεργοί/αδιάφοροι πολίτες» (από 

39,6% το 2007). Η ανωτέρω καταγεγραμμένη μείωση της ενσυνείδητης 

πράξης σε σχέση με τον βαθμό κοινωνικής υπευθυνότητας θα πρέπει επίσης 

να συνδεθεί και, σε μεγάλο βαθμό, να αποδοθεί στην επιφύλαξη και 

δυσπιστία που διατυπώνουν οι καταναλωτές όσον αφορά στον υπεύθυνο 

ρόλο που εμφανίζουν οι εταιρείες απέναντι στην κοινωνία, καθώς και στα 

συνολικά κίνητρά τους, καθώς πολύ έντονη δυσπιστία εκδηλώνει η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων ως προς τους λόγους δράσης και ως προς την 

ειλικρίνεια σε σχέση με την κοινωνική και περιβαλλοντική δράση των 

εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, το 86,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι 

εταιρείες δείχνουν ένα κοινωνικό πρόσωπο με στόχο τη βελτίωση της 

εταιρικής τους εικόνας και όχι την επιθυμία θετικής συμβολής στο κοινωνικό 
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σύνολο. Ομοίως, το 77,6% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την ειλικρίνεια και 

την εντιμότητα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας των 

εταιρειών (αύξηση ποσοστού κατά 35,9% από CSR 2005). Παράλληλα, 

περισσότεροι του ενός στους τρεις ερωτηθέντες (36,5%) θεωρεί ότι το 

ποσοστό που οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας 

κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να είναι πιο υπεύθυνες απέναντι στην 

ευρύτερη κοινωνία, κυμαίνεται κάτω του 25%, όπως επίσης και με μεγάλη 

επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι την κοινωνική και περιβαλλοντική 

ευαισθησία που επιδεικνύουν οι εταιρείες. Η δυσπιστία αυτή καταγράφεται 

από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (70,7%) που διαφωνεί με την άποψη 

ότι «οι περισσότερες εταιρείες αφουγκράζονται το κοινωνικό σύνολο και 

ανταποκρίνονται στις ανησυχίες του σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

θέματα». Στην Ελλάδα αρμόδιο για την πολιτική όσον αφορά τα ζητήματα της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι το Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας. 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 

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 δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, τον Ιούνιο του 2006 

υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας30για την προώθηση της ισότητας των 

δύο φύλων στους χώρους εργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, 
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του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 

Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ.  

 

 

 

Η προσπάθεια για ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις 

επιχειρήσεις, να τονιστεί η σημασία, που έχει στο σύγχρονο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, να υπάρξει πληροφόρηση, σχετικά με 

δράσεις και πρακτικές, πραγματοποιείται μέσω φορέων, που έχουν 

δημιουργηθεί για αυτό τον λόγο ή μέσω φορέων, που την υποστηρίζουν. Στην 

συνέχεια, θα γίνει μία μικρή αναφορά σε κάποιους από αυτούς τους φορείς, 

που έχουν αναλάβει ενεργή δράση και υποστηρίζουν την ένταξή της, στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

 

 

Το CSR Europe είναι το ηγετικό Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων για την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη με πάνω από 65 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες - 

μέλη. Από την ίδρυση του, το 1995, από τον τότε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Jacques Delors και κύριες Ευρωπαϊκές εταιρίες, αποστολή του 

CSR Europe είναι να βοηθάει τις εταιρίες, να ενσωματώνουν την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) στις καθημερινές τους λειτουργίες και συναλλαγές. 

Είναι ένα δίκτυο επαγγελματιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βασισμένο 

στην ανταλλαγή λύσεων ΕΚΕ και στη διαμόρφωση του σύγχρονου 

επιχειρηματικού και πολιτικού πλαισίου, σχετικά με την βιωσιμότητα και την 

ανταγωνιστικότητα των εταιρειών.  

Μέσω του δικτύου του, το οποίο αποτελείται από 22 Εθνικούς Εταίρους ( 

NPOs ) σε 19 Ευρωπαϊκές χώρες, το CSR Europe είναι σε επαφή με περίπου 

1800 επιχειρήσεις, που λειτουργούν σ' ένα ευρύ φάσμα κοινωνικού και 

οικονομικού περιβάλλοντος. Το CSR Europe χρησιμοποιεί την ποικιλία αυτών 

των εθνικών στρατηγικών και προτεραιοτήτων ΕΚΕ στο διάλογο του με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη για την Ευρωπαϊκή αυτή τάση. Από την άλλη πλευρά, το 
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δίκτυο διευκολύνει τη μεταφορά εμπειριών και λύσεων ΕΚΕ προς τις 

επιχειρήσεις και τους Εθνικούς Εταίρους - μέλη του. Το Ελληνικό Δίκτυο για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί τον εθνικό Εταίρο του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου (CSR Europe). Ιδρύθηκε το 2000, με στόχο τη συνεργασία και 

υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, για την επίτευξη της 

αποδοτικότητας και της διαρκούς επιχειρηματικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, 

με την ένταξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις βασικές επιχειρηματικές 

τους στρατηγικές και πρακτικές. Μέλη του είναι Σύνδεσμοι και Φορείς, που 

αντιπροσωπεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας, καθώς 

και επιχειρήσεις, που είναι ευαισθητοποιημένες στο θέμα, ώστε να 

δημιουργηθεί η βάση για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα σε 

εθνικό επίπεδο. Το Ελληνικό Δίκτυο μέχρι σήμερα αποτελείται από 91 

επιχειρήσεις και 6 επιχειρηματικούς φορείς –Μέλη.  

 

 

 

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού 

Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το οποίο συμμετέχει στο Δ.Σ. του 

Δικτύου, έχει εντάξει στην αποστολή του (mission statement) τη σύγχρονη 

έννοια του εταιρικού πολίτη (corporate citizenship) και τη σημασία της 

κοινωνικής ευαισθησίας για τις επιχειρήσεις, που επιθυμούν να 

διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο απέναντι στις προκλήσεις και αλλαγές, 

που συμβαίνουν στην παγκόσμια κοινωνία. Σύμφωνα με δήλωσή του, ο ΣΕΒ 

στηρίζει τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων και προβάλλει τη σημαντική 

συνεισφορά των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. Ενθαρρύνει όλα τα μέλη 

του να συμπεριλάβουν στην εταιρική τους στρατηγική θέματα, που άπτονται 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να υιοθετήσουν κανόνες εταιρικής 

διακυβέρνησης και να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα της Αειφόρου/Βιώσιμης 

Ανάπτυξης.  

Τον Απρίλιο 1988 επί προεδρίας του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, υιοθέτησε 

τις «Βασικές Αρχές Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς» και επί προεδρίας 

Στέλιου Αργυρού, συνυπέγραψε στο πλαίσιο της UNICE την «Κοινή 

Διακήρυξη των Επιχειρήσεων της Ευρώπης». Στη Γενική Συνέλευσή του, το 
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2005, υιοθέτησε τη «Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των 

Επιχειρήσεων32 », προκειμένου, να διασφαλίσει ένα σύγχρονο περιβάλλον 

για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 

ανάπτυξη. Η Χάρτα αποτελεί ένα κείμενο αρχών και αξιών, με το οποίο οι 

ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν την αυτοδέσμευσή τους να αναγνωρίσουν 

και να «τιμήσουν» τις υποχρεώσεις τους, διεκδικώντας παράλληλα και τα 

δικαιώματά τους. Στόχος της Χάρτας είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός 

πλαισίου υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των επιχειρήσεων, με βάση κοινές 

αξίες, στάσεις και αντιλήψεις, που θα αναδείξει το πρότυπο του σύγχρονου 

Έλληνα επιχειρηματία, θα συνεισφέρει στην αποτελεσματική συνεργασία 

όλων των κοινωνικών εταίρων και θα διευκολύνει τη δημιουργία και κοινή 

αποδοχή ενός σύγχρονου περιβάλλοντος, που προάγει την 

ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Η Χάρτα που 

κατήρτισε ο ΣΕΒ αποτελείται από τις εξής 10 αρχές, στις οποίες 

εναλλάσσονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων:  

1. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να λειτουργεί σε σταθερό, σαφές, 

κωδικοποιημένο, αντικειμενικό, προβλέψιμο, διεθνώς ανταγωνιστικό θεσμικό 

και νομικό πλαίσιο, που προάγει την επιχειρηματικότητα και ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα. Η επιχείρηση οφείλει να διασφαλίζει την επιβίωσή της, 

σεβόμενη το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, να αναλαμβάνει τις ευθύνες της και 

να εκπληρώνει με συνέπεια τις υποχρεώσεις της.  

2. Η επιχείρηση, όπως και κάθε πολίτης της χώρας, έχει δικαίωμα σε χρηστή 

και διαφανή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, η οποία διασφαλίζει τον 

κοινωνικό ρόλο του κράτους και στοχεύει στον περιορισμό του δημόσιου 

δανεισμού, καθώς και σε σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο, που 

στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Η επιχείρηση έχει 

υποχρέωση να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις θεσμοθετημένες 

υποχρεώσεις της και να συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, που 

οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς και ζημιώνει το κοινωνικό σύνολο.  

3. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να διεκδικεί διαφάνεια, φερεγγυότητα και 

αμοιβαιότητα στις σχέσεις της Πολιτείας με τους πολίτες και τις άλλες 

επιχειρήσεις, καθώς και την αποτελεσματική προστασία της δικαιοσύνης. Η 

επιχείρηση έχει υποχρέωση να αποδίδει εύλογο μέρισμα στους μετόχους της, 

να εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και να εκπληρώνει τις 
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υποχρεώσεις της, προς τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους 

πελάτες της.  

4. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε μια ενοποιημένη και 

αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά, που δεν περιορίζεται από κρατικά ή 

ιδιωτικά μονοπώλια και λειτουργεί με όρους, που δεν θίγουν την άμεση ή 

μακρόχρονη ανταγωνιστική ικανότητα της ίδιας και του συνόλου της 

οικονομίας. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να αποφεύγει εναρμονισμένες 

πρακτικές και να μη νοθεύει τον ανταγωνισμό εις βάρος του καταναλωτή.  

5. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, που 

προσφέρει δεξιότητες, γνώσεις και αξίες, που αντιστοιχούν στις κοινωνικές και 

οικονομικές ανάγκες, ένα σύστημα, που προάγει την ατομική ευθύνη, τη 

δημιουργία και την καινοτομία. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να επενδύει στη 

γνώση στο χώρο εργασίας, στην κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση των 

εργαζομένων της.  

6. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε μια αγορά εργασίας, που δεν 

επιβαρύνει την ικανότητά της να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές και 

ενθαρρύνει την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και να διεκδικεί από την 

Πολιτεία, ένα αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, που στοχεύει 

στη σύντομη επανένταξη των ανέργων στην αγορά. Η επιχείρηση έχει 

υποχρέωση να συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, να εφαρμόζει 

ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, των προαγωγών και 

των αμοιβών, να διασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, με ίσα 

δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους και να σέβεται την ισορροπία μεταξύ 

εργασιακού χρόνου και προσωπικής ζωής.  

7. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να διεκδικεί από την Πολιτεία προστασία της 

φήμης της και αντικειμενική μεταχείρισή της, με βάση πραγματικά και 

επιβεβαιωμένα γεγονότα. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να παρέχει ειλικρινή 

ενημέρωση και πληροφόρηση, σε όσους συναλλάσσονται με αυτή και να 

σέβεται τα δικαιώματα του καταναλωτή για παροχή ασφαλών, ποιοτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.  

8. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα σε μια ενιαία εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική, 

που προστατεύει αποτελεσματικά την πνευματική ιδιοκτησία, στηρίζει την 

έρευνα και ανάπτυξη και ενθαρρύνει την καινοτομία. Η επιχείρηση έχει ευθύνη 

να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, να βελτιώνει την 



 

 
78 

ανταγωνιστικότητά της, να εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες παραγωγής της και 

να καινοτομεί στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, που παρέχει.  

9. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα σε σαφή και ολοκληρωμένο εθνικό χωροταξικό 

σχεδιασμό και σύγχρονες υποδομές, που της εξασφαλίζουν δίκτυα 

μεταφορών, διαχείριση αποβλήτων, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. Η 

επιχείρηση έχει υποχρέωση να σέβεται το περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας τις 

επιπτώσεις των δράσεών της σε αυτό, να εφαρμόζει μέτρα πρόληψης 

καταστροφών, να προωθεί ενεργά την ανακύκλωση και να συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση ενέργειας.  

10. Η επιχείρηση, που σέβεται τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν 

από την παρούσα Χάρτα, διεκδικεί αναγνώριση της συνεισφοράς της στην 

κοινωνία και σεβασμό των δικαιωμάτων της από την Πολιτεία. Η επιχείρηση, 

ως ενεργός εταιρικός πολίτης, δεσμεύεται να αποδίδει στην κοινωνία μέρος 

της προστιθέμενης αξίας, που παράγει και να καλλιεργεί εταιρική κουλτούρα, 

η οποία αναγνωρίζει και εφαρμόζει τις αρχές της παρούσας Χάρτας. Ένας 

από τους κυριότερους παράγοντες επιχειρηματικής ηθικής, στους οποίους 

βασίζεται η Χάρτα, είναι η πίστη στην υποχρέωση ανταπόκρισης στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας και την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ευθύνης. Ο 

ΣΕΒ, θεωρεί, ότι πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμβάλλουν, όχι 

μόνο στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά και στη βελτιστοποίηση του 

επιπέδου της ποιότητας της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, υπόγραψε, από 

κοινού με την ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, το ΕΒΕΑ και το Ελληνικό Δίκτυο για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Γενική 

Γραμματεία Ισότητας για την προώθηση ίσων ευκαιριών για άνδρες και 

γυναίκες στις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας, ότι οι ίσες ευκαιρίες και η ίση 

μεταχείριση σε όλα τα στάδια του επαγγελματικού βίου είναι κοινωνική 

επένδυση, η οποία συμβάλλει, τόσο στην αυτοδυναμία των ατόμων και την 

ενίσχυση της αξιοπρέπειάς τους, όσο και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ΣΕΒ ενστερνίζεται τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για ανάπτυξη της γνώσης, σχετικά με πολιτικές και πρακτικές 

πάνω στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ανταλλαγή 

εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων.  
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Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά το 2007, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της 

εταιρικής υπευθυνότητας και λογοδοσίας (Accountability Rating™) των 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων, βάσει κύκλου εργασιών, από την «Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Καινοτομίας», εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης, η οποία 

εξειδικεύεται σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και βιώσιμης 

ανάπτυξης. Στην κατάταξη του 2008 (Accountability Rating™ Greece 

2008)33, η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η Vodafone και η Coca-Cola 3Ε 

ξεχώρισαν για δεύτερη συνεχή χρόνια ως οι πλέον υπεύθυνες από τις 100 

μεγαλύτερες, με βάση τον κύκλο εργασιών, ελληνικές εταιρείες. Σε γενικές 

γραμμές τα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς έδειξαν ότι οι περισσότερες από 

τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αλλά και ορισμένες από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει έναν διευρυμένο ορισμό της 

υπευθυνότητας. Πολλές από αυτές όχι μόνον αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται 

τους κινδύνους που προκύπτουν από τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και 

ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους, αλλά πλέον 

αναζητούν τρόπους να εξελίξουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ώστε να 

ανταποκριθούν στις μεγάλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της 

εποχής, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και η παγκόσμια φτώχεια. Η κατάταξη εταιρικής υπευθυνότητας 

και λογοδοσίας (Accountability Rating™) στοχεύει να προβάλλει την αξία των 

κοινωνικών απολογισμών και άλλων σχετικών αναφορών των μεγάλων 

εταιριών ως εργαλείων επικοινωνίας και διαφάνειας για την κοινωνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική τους επίδραση. Τα κύρια στοιχεία που 

αξιολογεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι τα εξής: 

 Ο βαθμός στον οποίο οι εταιρείες έχουν ενσωματώσει υπεύθυνες 

πρακτικές στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τη δραστηριότητά τους.  

 Ο βαθμός στον οποίο οι εταιρείες λογοδοτούν προς τα ενδιαφερόμενα 

μέρη τους (stakeholders) και συνδιαλέγονται μαζί τους.  

 Οι πραγματικές επιδράσεις που έχει η λειτουργία των εταιρειών στην 

αγορά, στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον όπου λειτουργούν.  
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H συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει εκπονηθεί από το διεθνές think tank 

AccountAbility, πρωτοπόρο μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε θέματα έρευνας 

της εταιρικής υπευθυνότητας, σε συνεργασία με την βρετανική εταιρεία 

csrnetwork και το περιοδικό Fortune.  

Η πρώτη δημοσίευση του Accountability Rating™ έγινε το 2004 και έκτοτε 

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως 

(G-100) βάση της κατάταξης Fortune Global 50034. Έχει δημιουργηθεί ένα 

"απόθεμα" τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, το οποίο οι ενδιαφερόμενες 

εταιρίες αξιοποιούν για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των 

σχετικών προγραμμάτων τους και το ευρύ κοινό για να πληροφορηθεί σε ποιο 

βαθμό οι αναφορές των πολύ μεγάλων εταιριών ανταποκρίνονται στις αρχές 

της εταιρικής υπευθυνότητας και διαφάνειας. Παράλληλα διεξάγονται με την 

ίδια μεθοδολογία εθνικές μετρήσεις σε ολοένα και περισσότερες 

συμμετέχουσες χώρες (Βουλγαρία, Ιταλία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία, 

Πορτογαλία, Ρωσία και Τουρκία)  

Όσον αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, στοιχεία των τελευταίων ετών 

δείχνουν μια ολοένα αυξανόμενη συνειδητοποίηση από πλευράς μεγάλων 

εταιρειών του ρόλου τους ως «εταιρικών πολιτών» και της κοινωνικής ευθύνης 

τους. Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας, οι 

19 από τις 100 μεγαλύτερες βάσει τζίρου ελληνικές εταιρείες εξέδωσαν φέτος 

κοινωνικό απολογισμό ή έκθεση αειφορίας, ενώ οι 35 από αυτές 

περιλαμβάνουν αναφορές στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις τους 

στους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς τους. Ακόμη όμως και οι εταιρείες 

που δεν έχουν υιοθετήσει πρακτικές διαφανούς και συστηματικής αναφοράς 

των επιδράσεών τους στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην ευρύτερη 

λειτουργία της οικονομίας φαίνεται ότι αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που 

τους αναλογεί και αισθάνονται την ανάγκη να ταυτιστούν με κοινωνικά ή 

οικολογικά μηνύματα. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 62 από τις 100 

μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες αναφέρονται στις έννοιες «εταιρική 

υπευθυνότητα» ή «ευθύνη» στα έντυπα και στις ιστοσελίδες τους, ενώ οι 31 

από αυτές περιλαμβάνουν τις λέξεις «αειφορία» ή «βιώσιμη ανάπτυξη». Πριν 

από λίγα μόλις χρόνια οι συγκεκριμένες έννοιες ήταν μάλλον ξένες για το 

λεξιλόγιο των μεγάλων επιχειρήσεων και πιστευόταν ότι μάλλον αφορούν 
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κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, την ακαδημαϊκή συζήτηση ή τα πολιτικά 

κόμματα.  

 

 

 

Tο Ελληνικό Δίκτυο Global Compact για την ΕΚΕ ιδρύθηκε το 2008, με 

εβδομήντα επιχειρήσεις – μέλη, κάθε μεγέθους. Στην προσπάθεια για 

ευρύτερη διάδοση των αρχών του Global Compact έχουν δημιουργηθεί εθνικά 

Δίκτυα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στη χώρα μας, ο φορέας που 

συντονίζει τις δραστηριότητες του Ελληνικού Δικτύου Global Compact, είναι το 

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ο G. Belsito, επικεφαλής 

του UNDP Programme Management Office στην Αθήνα, στην εκδήλωση της 

ίδρυσης του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου, τόνισε ότι η 

Ελλάδα, με την ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία του 

Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου, ανέδειξε, για άλλη μια φορά, τη 

δέσμευσή της απέναντι στις αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές αρχές του ΟΗΕ 

(Τιτάν, 2008). Ο Ν. Αναλυτής, Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, 

εξήρε τη σημασία που έχει για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα η ίδρυση 

του Ελληνικού Δικτύου Global Compact και υπογράμμισε ότι, «παρά το 

γεγονός ότι η χώρα μας έχει προσυπογράψει όλες τις σχετικές διεθνείς 

συμβάσεις, η δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Global Compact έρχεται να 

καλύψει ένα κενό που ως σήμερα υπήρχε σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι 

θα ισχυροποιήσει και θα ενδυναμώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην 

προσπάθειά τους να εφαρμόσουν την ΕΚΕ. Θα συμβάλλει στην ενίσχυση της 

αξιοπιστίας όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και της χώρας, και θα βοηθήσει 

να παραμείνουμε μέσα στις εξελίξεις, αξιοποιώντας την ανταλλαγή γνώσης 

και εμπειριών και τη διάχυση των καλύτερων πρακτικών σε κάθε επιμέρους 

τομέα» (Δαμουλιάνου, 2008).  

 

ΟΙ 10 ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ  

 

1. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία 

των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
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2. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

3. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται την ελευθερία του συνδικαλισμού και 

να αναγνωρίζουν το δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις.  

4. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή καταναγκαστικής 

εργασίας.  

5. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή της παιδικής 

εργασίας.  

6. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή διάκρισης σε σχέση 

με την απασχόληση.  

7. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προσέγγιση προβλεπτικής 

διαχείρισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων.  

8. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες προώθησης της 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.  

9. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση των 

φιλικών για το περιβάλλον τεχνολογιών.  

10. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εργάζονται ενάντια σε κάθε μορφή 

αδιαφάνειας συμπεριλαμβανομένης και της διαφθοράς. 
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Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θεμελιώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990 και στη 

συνέχεια θεσμοθετήθηκε και συστηματοποιήθηκε από διεθνείς οργανισμούς 

και φορείς, μεταλλασσόμενη από την απλή μορφή της φιλανθρωπίας και 

χορηγίας σε ένα οργανωτικό μοντέλο, το οποίο προσεγγίζει ολιστικά τους 

συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ κοινωνίας κι επιχειρήσεων. Η ενδυνάμωση του 

θεσμού στις αρχές του 21ου αιώνα είναι απότοκο των κοινωνικών εξελίξεων κι 

αποτελεί την απάντηση των επιχειρήσεων στα αιτήματα των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων για καθαρότερο περιβάλλον και δικαιότερη 

κοινωνία. Επιπλέον, ήρθε να καλύψει το κενό των κρατών, που πλέον λόγω 

οικονομικών δυσχερειών αδυνατούν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων 

και να εξασφαλίσουν την ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης αφενός 

και κοινωνικής συνοχής κι αειφορίας αφετέρου. Μάλιστα η κοινή λογική 

υπαγορεύει ότι εφόσον οι επιχειρήσεις οικειοποιούνται ένα μεγάλο μέρος των 

φυσικών και κοινωνικών πόρων, είναι λογικό να πρέπει να λειτουργούν κι 

ανταποδοτικά προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Όμως λαμβανομένου 

υπόψη του καθεαυτού ρόλου των επιχειρήσεων, που είναι η μεγιστοποίηση 

των κερδών, μήπως οι δράσεις της ΕΚΕ λειτουργούν ανασταλτικά προς το 

σκοπό ύπαρξής τους, λόγω του κόστους , που χρειάζεται για να υλοποιηθούν; 

Αν και δεν είναι λίγοι αυτοί που συμμερίζονται την παραπάνω άποψη 

(Jensen, 2002), έχει αποδειχθεί ότι τα οφέλη από την επίδειξη κοινωνικά 

υπεύθυνης συμπεριφοράς είναι πολλαπλά για τις εταιρείες (Schreck, 2011, 

Lacey and Jenett-Hensel, 2010, Albinger and Freeman, 2000). Βελτίωση της 

εταιρικής εικόνας και της φήμης τους, ενδυνάμωση της αξιοπιστίας, αύξηση 

της παραγωγικότητας μέσω του καλού εργασιακού κλίματος και της 

οικονομικής απόδοσης μέσω της αύξησης των πωλήσεων αλλά και της 

μείωσης των εξόδων, ευκαιρίες για εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων 

στην αγορά και προσέλκυση νέων επενδυτών είναι μερικοί μόνο από τους 

καρπούς, που αποφέρει η ΕΚΕ. Βέβαια, τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να μην 

είναι άμεσα ορατά, καθώς η επένδυση στην κοινωνική υπευθυνότητα 

χρειάζεται μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, τελικά όμως προσδίδει ισχυρό 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Hong and Andersen, 2011). Ωστόσο, ακριβώς 

λόγω εξαιτίας των πολλών και ποικίλων ωφελειών, που αποκομίζει μια 

επιχείρηση από την υιοθέτηση παρόμοιας συμπεριφοράς, ασκείται έντονη 

κριτική από πολλούς ως προς την ιδιοτέλεια (Valor, 2007), που μπορεί να 

κρύβουν τέτοιου είδους δράσεις και γενικά εκφράζεται καχυποψία για τους 

σκοπούς και τα μέσα ενσάρκωσης του θεσμού (Lii and Lee, 2011). Είναι 

γεγονός ότι τις περισσότερες φορές οι εταιρείες διαφημίζονται για τις 

κοινωνικές δράσεις τους, όμως κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι προτιμότερο να 

λαμβάνουν μέτρα κοινωνικής ευημερίας, προστασίας του περιβάλλοντος και 

της πολιτισμικής κληρονομιάς ενός τόπου κι έστω να διαφημίζονται μέσω 

αυτών, από το να μην προβαίνουν σε καμία τέτοια δραστηριότητα και να 

αποβλέπουν μόνο στο ίδιον όφελος. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη κρίσιμη 

οικονομικά και κοινωνικά εποχή, οποιαδήποτε πρωτοβουλία, που προάγει την 

κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη, κρίνεται πολύτιμη κι 

απαραίτητη. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, οι κοινωνικές δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν όχημα συγκάλυψης 

παράνομων ενεργειών, παραβίασης κανόνων ή εξασφάλισης ευνοϊκών 

νομοθετικών ρυθμίσεων σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, γιατί τέτοιου 

είδους συμπεριφορά πιθανόν προκαλεί περισσότερα δεινά στο περιβάλλον 

και τον κοινωνικό ιστό από την ωφέλεια των φιλανθρωπικών προσφορών και 

χορηγιών. Για να είναι επιτυχημένο ένα πρόγραμμα ΕΚΕ και να αποδώσει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο στην επιχείρηση όσο και στην κοινωνία και 

το περιβάλλον θα πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένο κατόπιν συνεργασίας 

με αρμόδιους φορείς και να εντάσσεται στη στρατηγική διοίκηση της εταιρείας, 

να μην πρόκειται δηλ. για μία αποσπασματική και πρόσκαιρη δράση, αλλά για 

ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο εξυπηρετεί μακροπρόθεσμες ανάγκες. Οι 

τομείς δράσης της ΕΚΕ είναι πολυάριθμοι και ποικίλοι και κάθε εταιρεία 

ανάλογα με το μέγεθος, το προφίλ και τις προτεραιότητές της μπορεί να 

επιλέξει αυτόν, που της ταιριάζει. Επιπλέον, οι αναλαμβανόμενες δράσεις θα 

πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την κουλτούρα και τους στόχους της 

επιχείρησης. Ένα ακόμη σημείο που θα ήταν καλό να προσέξουν οι διοικήσεις 

είναι ο τρόπος έκφρασης της δράσης δηλ. η μορφή της κοινωνικής 

προσφοράς (χορηγία, φιλανθρωπία, μάρκετινγκ σκοπού κλπ), έτσι ώστε 

λαμβάνοντας υπόψη την ιδιοσυγκρασία και τις προτεραιότητες του κοινού στο 
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οποίο απευθύνεται (target group), να αποφέρει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος 

για όλους, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τυχόν σκεπτικισμό και καχυποψίες 

για τις προθέσεις της εταιρείας, από μέρους των καταναλωτών. Για το λόγο 

αυτό πριν την εφαρμογή και τη διάδοση του μηνύματος της προσφοράς θα 

ήταν φρόνιμο να μελετάται ενδελεχώς πώς αυτά τα δύο στοιχεία θα 

επηρεάσουν την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών (Nan and Heo, 

2007). Έχει διαπιστωθεί, μάλιστα, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 

οι καταναλωτές επιζητούν, εκτός της συναισθηματικής αξίας της προσφοράς 

τους, να απολαμβάνουν και κάποια λειτουργική αξία από το προϊόν που 

συμμετέχει σε καμπάνια μάρκετινγκ σκοπού, δηλ. να έχουν κάποιο ίδιον 

όφελος όσον αφορά την αγορά του προϊόντος (Green and Peloza, 2011). 

Επομένως, οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ οφείλουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με 

το σχεδιασμό του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ των εταιρειών. Η πρόσφατη 

οικονομική κρίση τόσο σε παγκόσμιο όσο κι εθνικό επίπεδο για την Ελλάδα 

αποτελεί αφορμή για αναθεώρηση κι επαναπροσδιορισμό των σχέσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η κοινωνία έχει 

ανάγκη τις επιχειρήσεις, αλλά και το αντίστροφο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει οι 

επιχειρήσεις να επιλέγουν και να εφαρμόζουν εκείνες τις στρατηγικές, που θα 

διασφαλίζουν βιωσιμότητα για τις ίδιες, αλλά ταυτόχρονα θα επιδεικνύουν και 

ηθικές συμπεριφορές προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών και 

κυρίως του κοινωνικού περίγυρου και του φυσικού περιβάλλοντος. Στην 

παρούσα φάση, καθώς οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες, αυτό που 

χρειάζεται είναι δημιουργικότητα, καινοτομία κι υπευθυνότητα, χαρακτηριστικά 

που αποδίδουν απόλυτα το νόημα της ΕΚΕ. 
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