ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

“ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX”
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Της φοιτήτριας
“Μπίκου Δήμητρας”

Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας Φώτης
Θεσσαλονίκη [ Σεπτέμβριος 2014 ]
1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1 .................................................................................................................... 4
1.1 Εισαγωγή ............................................................................................................. 4
1.2 Ορισμός ................................................................................................................ 4
1.3 Η Γενική Συνέλευση ............................................................................................ 8
1.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο .................................................................................... 9
1.5 Η Σημασία Της Εταιρικής Διακυβέρνησης ....................................................... 14
Κεφάλαιο 2 .................................................................................................................. 17
2.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ............................................................................. 17
2.2 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Σύγχρονη Επιχειρηματική
Πραγματικότητα ...................................................................................................... 22
2.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα ....................................................... 24
2.4 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης .................................................................. 28
2.5 Εσωτερικός Έλεγχος .......................................................................................... 31
2.6 Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης .............................................................. 33
2.7 Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης............................................ 36
2.8 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Ομίλου Inditex.............................................. 38
Κεφάλαιο 3 .................................................................................................................. 44
Μεθολογία και Αποτελέσματα Έρευνας ................................................................. 44
3.1 Μεθοδολογία Έρευνας ....................................................................................... 44
3.2 Δημογραφικά ..................................................................................................... 45
3.3 Ερωτήσεις Επιχειρηματική Ηθικής ................................................................... 49
3.4 Συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων με Επιχειρησιακή Ηθική ......................... 54
3.5 Ανοιχτές Ερωτήσεις ........................................................................................... 62
Συμπεράσματα ............................................................................................................. 64
Προτάσεις .................................................................................................................... 65
Βιβλιογραφία ............................................................................................................... 66
Ερωτηματολόγιο .......................................................................................................... 68

2

Ευχαριστίες
Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα εκτενούς αναζήτησης και έρευνας. Θα
ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στον επιβλέπων καθηγητή μου κ.
Βούζα Φώτη για την καθοδήγηση και την άμεση και ουσιαστική βοήθεια που
μου παρείχε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της διπλωματικής
εργασίας. Ευχαριστώ επίσης την κα Γκοτζαμάνη και τον κ. Τσιότρα που με
τίμησαν με τη συμμετοχή του στην τριμελή επιτροπή μου. Αισθάνομαι
ιδιαίτερη ανάγκη να ευχαριστήσω τη διεύθυνση και τους καθηγητές του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την αμέριστη υποστήριξη που μας παρείχαν
αυτά τα δύο έτη που διήρκεσε αυτό το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην οικογένεια μου που ήταν δίπλα μου
σε κάθε μου βήμα δίνοντας μου όλα τα εφόδια που χρειάζονται.

3

Κεφάλαιο 1
1.1 Εισαγωγή
Οι ορισμοί σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, προσδίδουν κυρίως
έμφαση στην ιδιοκτησιακή μορφή των αγγλοσαξονικών χωρών όπως τις ΗΠΑ,
και την Αγγλία και όχι στο διαφορετικό πρότυπο επιχειρηματικότητας που
παραδοσιακά υπάρχει σε πολλές άλλες χώρες, όπως στην Ηπειρωτική
Ευρώπη, την Ιαπωνία, τις Λατινικές χώρες, αλλά και την Ασία. Στην χώρα
μας, με το συνηθισμένο πρότυπο της οικογενειακής επιχείρησης η Εταιρική
Διακυβέρνηση στηρίζεται στις αρχές, τις δομές και τις σχέσεις που
διαμορφώνονται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η Εταιρική
Διακυβέρνηση αναπτύχθηκε στην Ελλάδα στα τέλη του 1990 με την ραγδαία
ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Η επιτακτική εναρμόνιση του θεσμικού
πλαισίου με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες βοήθησαν στην άμεση
υιοθέτηση αυτής από το επιχειρηματικό πλαίσιο. Η δυσπιστία του εγχώριου
επιχειρηματικού συστήματος στην εισαγωγή της ήταν έντονη αλλά τα
προβλήματα ξεπεράστηκαν άμεσα όταν ξένοι θεσμικοί επενδυτές και οι
θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επέβαλαν ως προϋπόθεση για
επενδύσεις και διαφάνεια. Στη χώρα μας ήταν επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης
της, λόγω της ύπαρξης υψηλών τραπεζικών δανειακών κεφαλαίων, της ρηχής
κεφαλαιαγοράς, αλλά και της μικρή προσαρμογής στις σύγχρονες εταιρικές
δομές.

Η Εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να συνδεθεί με μια μείωση του

κόστους κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο και να επιβληθεί λόγω της ανάγκης
πλουραλιστικής ηγεσίας στη λήψη αποφάσεων - λογοδοσίας στην κοινωνία.

1.2 Ορισμός
Η συνειδητοποίηση του προβλήματος στις ΗΠΑ ξεκινά με το κραχ του 1929,
όπου γεννιέται η ανάγκη προστασίας των ενδιαφερόμενων μερών (μετόχων,
δανειστών, τραπεζών,

εργαζομένων,

προμηθευτών) από φαινόμενα

κακοδιαχείρησης, κακής επίδοσης. Ο στόχος της Εταιρικής Διακυβέρνησης
είναι η Οργάνωση των δομών εξουσίας εντός της εταιρίας με κεντρικό στόχο
την εξισορρόπηση των εξουσιών της διοίκησης και των μετόχων. Ουσιαστικά
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με την πάροδο του χρόνου όλο και εντονότερα η εξουσία του διοικητικού
Συμβουλίου διαχέεται στα στελέχη. Βέβαια η Εταιρική Διακυβέρνηση
υποστηρίζει τη διάχυση εξουσιών αλλά μέσα από τις διάφορες διαδικασίες και
τον έλεγχο (Adams C, 1998 ).
Η πολυπλοκότητα των προϊόντων και χρηματοοικονομικών εργαλείων, αλλά
και η ποικιλία νέων πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων δημιουργεί
δυσκολίες στην εποπτεία και τον έλεγχο εταιριών του χρηματοοικονομικού
κλάδου. Στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, η
ταχύτητα κίνησης κεφαλαίων και η εξάπλωση των χρηματοοικονομικών
εργαλείων δημιουργεί ένα ελλείμματα ελέγχου. Επιπρόσθετα, το μέγεθος των
εταιρειών και η διάχυση των δραστηριοτήτων δημιουργούν επιπλέον αστάθεια
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η ανάπτυξη της Εταιρικής Διακυβέρνησης σχετίζεται με την

αυξανόμενη

επιρροή των θεσμικών και συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (mutual – pension –
hedge funds) τους διαφορετικούς στόχους των μετόχων, από την οικογένειαμέτοχο ή τους μικροεπενδυτές, αλλά και η διασύνδεση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επέβαλλαν την αναγκαστική εισαγωγή αλλαγών στο νομικό πλαίσιο,
στον ανταγωνισμό, το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο καθώς και την υιοθέτηση
του ΔΠΧΠ το 2003.
Η υιοθέτηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει στην ανάπτυξη
της Εταιρίας και στη μείωση των κινδύνων για επενδυτές ενώ συμβάλλει στην
αύξηση

της

χρηματοδότησης

χρηματοοικονομικής
με

βαθμό

επίδοσης.

υιοθέτησης

της

Η

σύνδεση

εταιρικής

κόστους

διακυβέρνησης

συμβάλλει στο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου και στη μικρότερη διακύμανση
τιμών όπου με τα παραπάνω πετυχαίνεται η καλύτερη χρηματοοικονομική
διαχείριση (Jones P, 2006).
Αναλυτικότερα, η Εταιρική Διακυβέρνηση εξασφαλίζει την ποιότητα και την
ποσότητα της πληροφορίας ώστε να πραγματοποιηθούν οι επενδυτικές
αποφάσεις.

Βοηθά στην αποσύνδεση του ιδρυτή-ιδιοκτήτη με τη διάρκεια

ζωής της επιχείρησης, ενώ οι μικροεπενδυτές έχουν αδυναμία χρόνου,
γνώσεων, πρόσβασης στην εταιρική πληροφόρηση και οι θεσμικοί επενδυτές
προστατεύουν την επένδυση και τα συμφέροντά τους.
Πολλά είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν, όταν ο θεσμικός
επενδυτής δεν επιτελεί τα καθήκοντα του και προκύπτει ένας ηθικός κίνδυνος.
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Επιπρόσθετα, ο μικρομέτοχος μπορεί να μην κάνει τη σωστή επιλογή του
θεσμικού επενδυτή. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα θεωρείται το πρόβλημα
κατανομής της ιδιοκτησίας μέσα στην επιχείρηση. Τα προβλήματα εξουσίας
σε μία επιχείρηση μπορεί να συνδέονται με

τη συγκέντρωση μεγάλης

δύναμης στα χέρια ενός ή μιας ομάδας μετόχων για

την εξασφάλιση της

κυρίαρχης θέσης. Έτσι η μεγάλη διάχυση εξουσίας οδηγεί στη σύγκρουση
στελεχών και μετόχων (Broomhill R, 2007).
Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί τι τελικά επιθυμούν οι μέτοχοι.
Επιθυμούν μεγιστοποίηση των κερδών, αλλά των κερδών ποιού έτους. Μια
επιχείρηση μπορεί να αυξάνει τα κέρδη μειώνοντας τα έξοδα εκπαίδευσης ή
τα έξοδα συντήρησης που δεν προσθέτουν αξία.

Οι μέτοχοι δεν θα είναι

ικανοποιημένοι όταν η αύξηση των βραχυπρόθεσμων κερδών μειώσουν τα
μακροπρόθεσμα οφέλη. Μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τα μελλοντικά
κέρδη περιορίζοντας τα μερίσματα της. Οι μέτοχοι θα συμφωνήσουν, εφόσον
όμως οι επενδύσεις ξεπερνούν το κόστος κεφαλαίου.
Οι μεγαλομέτοχοι δεν επιθυμούν σημαντική εξουσία να βρίσκεται στα χέρια
των μικρομετόχων έτσι επιτυγχάνεται η μικρή συμμετοχή των μικρομετόχων
στις διοικήσεις και ως αποτέλεσμα να επέρχεται η μικρότερη ανάπτυξη των
κεφαλαιαγορών στον Ευρωπαϊκό Νότο. Αντίθετα χώρες όπως η

Ιαπωνία

παρά την ανάλογη δομή έχει αναπτυγμένη κεφαλαιαγορά. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση

Οδηγία

2007/36/ΕΚ

για

την

προστασία

των

μικρομετόχων,

εφαρμόζεται και στην Ελλάδα με το Ν.3884/2010. Το τρίτο επίπεδο
μετεχόντων συμμετέχει στο κύκλωμα διοίκησης και αποτελείται από τους
πιστωτές (financial stakeholders). Αυτοί συμμετέχουν ενεργά στον κίνδυνο,
πέραν των ιδιοκτητών-μετόχων και των στελεχών-αντιπροσώπων (Dijken F,
2007).
Οι Μηχανισμοί τήρησης υψηλού επιπέδου και κανόνων της

Εταιρικής

Διακυβέρνησης προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας ισχυρής κεφαλαιαγορά , μια
ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς και ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο.
Ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο είναι το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει την
πρόσβαση στους μικρομετόχους και τους θεσμικούς επενδυτές.

Οι

μικρομέτοχοι δεν μπορούν να επηρεάσουν τις διοικητικές αποφάσεις παρά
μόνο καταφεύγοντας στο νομικό

- δικαστικό σύστημα (Αλλαγές με

Ν.3884/2010).
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Οι στόχοι της Εταιρικής Διακυβέρνησης, μπορούν να περιληφθούν στην:
1. Πειθαρχία: όπου συνδέεται με την

αμοιβή των στελεχών με την

απόδοση των μετοχών και τα εταιρικά αποτελέσματα
2. Διαφάνεια: όπου αφορά τα δημοσιευμένα ανά τρίμηνο οικονομικά
αποτελέσματα της εταιρίας
3. Ανεξαρτησία: όπου αφορά την ανεξαρτησία του προέδρου και του
Διοικητικού Συμβουλίου
4. Λογοδοσία: δηλαδή το κατά πόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
διαφέρουν από τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης
5. Ευθύνη: που επιβάλλονται για σοβαρές ποινές και μέτρα σε
περιπτώσεις απόκλισης από στόχους ή λόγω κακής διαχείρισης
6. Αμεροληψία: όπου αφορά τις πληροφορίες για Γενική Συνέλευση και τα
δικαιώματα μετόχων
7. Κοινωνική

Συνειδητοποίηση:

όπου

σχετίζεται

με

την

Εταιρική

Κοινωνική Ευθύνη
8. Έλεγχο: όπου ερευνάται εάν η εταιρεία έχει θεσπίσει μηχανισμούς
αυτοελέγχου (ΕΣΕΔ, 2012).

Εντός κάθε μεγάλης εταιρίας υφίστανται ομάδες εξουσίας με κοινά ή
αντικρουόμενα Συμφέροντα.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση ενθαρρύνει ή

αποτρέπει τη δημιουργία τέτοιων ομάδων βάσει των στόχων τους. Η
Πυραμιδική είναι η μορφή της διοικητικής ομάδας εντός μιας εταιρίας που
εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα ανώτατα εκτελεστικά
μέλη που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν διττό ρόλο. Ο
διευθύνων σύμβουλος σύμφωνα με τη θεωρία της αντιπροσώπευσης λόγω
της Διακυβέρνησης και αποκτά ρόλο διαπραγματευτή-ισορροπιστή στην
εταιρία έναντι του ηγεμονικού ρόλου, ενώ στη πραγματικότητα εξακολουθεί
να είναι πανίσχυρος (Mele D, 2004).
Το αγγλοσαξονικό μοντέλο προάγει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Στο Ηπειρωτικό μοντέλο ο κύριος μέτοχος πολλές φορές είναι Πρόεδρος ΔΣ
και Διευθύνων Σύμβουλος. Η σχέση Διευθύνοντος Συμβούλου – Ανωτάτων
Στελεχών (Αγγλοσαξονικό μοντέλο)

αντικαθίσταται από τη σχέση κύριων

μετόχων οικογένειας-στελεχών (Ηπειρωτικό μοντέλο).
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1.3 Η Γενική Συνέλευση
Η Γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο εξουσίας, όπου συμμετέχει
το σύνολο των μετόχων κατ’ αναλογία του ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο.
Αποτελεί μια ετερόκλητη ομάδα συμφερόντων με μεγάλους, μικρούς μετόχους
και θεσμικούς επενδυτές.
Η Γενική Συνέλευση είναι ακόμη πιο ετερόκλητη ομάδα από Διοικητικό
Συμβούλιο,

ενώ δίνεται με αυτή η Δυνατότητα εκπροσώπησης όλων των

μετόχων μέσω της έκφρασης γνώμης . Στην πραγματικότητα αποτελεί ένα
συγκεντρωτικό

όργανο

με

συμμαχίες

και

άτυπα

συμφέροντα

που

υπερκεράζουν τους μικρομετόχους
Ο σκοπός και συμφέροντα της Γενικής Συνέλευσης εξαρτώνται από τους
εκάστοτε συμμετέχοντες. Στη κάθε ΓΣ διαφοροποιείται η σύνθεση των
μετεχόντων ειδικά για τις εισηγμένες εταιρίες.

Έτσι τα συμφέροντα και οι

στόχοι εξαρτώνται λοιπόν και από τις διαφοροποιήσεις στο μετοχολόγιο. Εν
τέλει υπερισχύει η αδυναμία για την πλειοψηφία των μετόχων να ελέγξουν τις
διοικητικές πράξεις και

μπορεί να υπάρξει απουσία διαμόρφωσης

στρατηγικής λόγω ιδιαιτεροτήτων της σύνθεσης του σώματος (Μέκος Κ,
2003).
Στο αγγλοσαξονικό πρότυπο δημιουργούνται συμμαχίες και συγκρούσεις ,
ενώ θεωρούνται

προσωρινές

συμμαχίες.

Υπάρχει αδυναμία τακτικής

συνάντησης μελών λόγω αραιών συναντήσεων του οργάνου, ενώ υπάρχει η
δυνατότητα εξουσιοδότησης της εκπροσώπησης. Μέσα στη ΓΣ η σύγκρουση
μεταξύ μετόχων προκαλεί προβλήματα στη χρηματιστηριακή τιμή της
επιχείρησης και δημιουργεί την ένδειξη αμφισβήτησης της ηγεσίας (Adams C,
1998 ).
Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις επιτυγχάνεται ο μετοχικός κατακερματισμός, η
συγκέντρωση ψήφων μέσω συγκέντρωσης εξουσιοδοτήσεων, η ετερογενής
διάσπαση των μετόχων, ο μετοχικός ακτιβισμός και η λειτουργία

των

θεσμικών επενδυτών που οδηγεί στην απαίτηση για υιοθέτησης των θεσμών
της εταιρικής διακυβέρνησης από τις εταιρίες.
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Για να μπορεί να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας της ΓΣ
σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να διασφαλιστούν
τα ακόλουθα:
1. Επίλυση θέματος ασυμμετρίας στην πληροφόρηση
2. Πληροφορίες διαθέσιμες στους μετόχους άμεσα και χωρίς κόστος
(διαδίκτυο)
3. Μηχανισμός επικοινωνίας των μετόχων
4. Μείωση ή εξάλειψη κόστους συμμετοχής (αντιπροσώπευση, προβολή ΓΣ
μέσω διαδικτύου) (Mele D, 2004)

1.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το δεύτερο σε σημαντικότητα όργανο
διοίκησης

και

αποτελείται

από

μετόχους,

στελέχη,

εξωτερικά

μέλη,

εκπροσώπους φορέων και οργάνων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ποικίλλει ως προς τη μορφή και το μέγεθος.
Ενδεικτικά οι μετέχοντες μπορεί να είναι:
1. Μέτοχοι
2. Διευθυντικά στελέχη
3. Μέλη εργατικών σωματείων
4. Επαγγελματίες της αγοράς ή επιστήμονες ως ανεξάρτητα μέλη
Η ανομοιογένεια μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα. Το
πλεονέκτημα σχετίζεται με την αποφυγή συγκρούσεων, ενώ το μειονέκτημα
του ΔΣ σχετίζεται με την επέκταση του προβλήματος της αντιπροσώπευσης.
Όπως δηλαδή τα ανώτατα στελέχη αναπτύσσουν ανταγωνιστικά με τους
μετόχους συμφέροντα, κάτι ανάλογο συμβαίνει με τα μέλη του ΔΣ και τους
μετόχους. Τα μέλη του ΔΣ αναπτύσσουν δική τους ατζέντα συμφερόντων και
συμμαχίες εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών (Servos M, 2007).
Αναλυτικότερα, το ΔΣ αποτελείται από Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη.
Εκτελεστικά θεωρούνται όσα ασχολούνται με τα θέματα καθημερινής
διοίκησης και λειτουργίας . Ως μη εκτελεστικά μέλη θεωρούνται όσα δεν
εμπλέκονται με την καθημερινή λειτουργία. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μη
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εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι ανώτερος του 1/3 των συνολικών μελών
(Ν.3016/2002) (Grant Thornton, 2012).
Η Σύνθεση του ΔΣ είναι συνήθως μονός αριθμός για την αποφυγή ισοψηφιών
αλλά και για τη δυνατότητα δημιουργίας σιωπηρών πλειοψηφιών εντός του.
Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία μη εκτελεστικών μελών αν συμμετέχουν ως
μέλη εκπρόσωποι των μετόχων μειοψηφίας. Οι μέτοχοι μειοψηφίας δύνανται
να ζητήσουν την εκπροσώπησή τους (proxy fights) Τα μέλη του Δ.Σ.
απαγορεύεται να έχουν συμφέροντα που αντιβαίνουν των συμφερόντων της
εταιρίας. Αυτό ισχύει και για όποιον έχει αναλάβει με εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
συγκεκριμένες

αρμοδιότητες.

Οφείλουν να

αποκαλύπτουν τυχόν ίδια

συμφέροντα που προκύπτουν από τις συναλλαγές της εταιρίας. Το ίδιο ισχύει
και για τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να μην είναι μέτοχοι (Σε
εξειδικεύσεις του Νόμου τίθενται κάποια ελάχιστα όρια μετοχών που μπορούν
να κατέχουν – 0,5%), αλλά ούτε και μέτοχοι ή διευθύνοντες συνδεδεμένων
εταιριών ή εταιριών με ανταγωνιστικά συμφέροντα. Πρέπει να μην κατέχουν
θέση σε εταιρία που συνεργάζεται με αυτήν και να μην έχουν συγγένεια μέχρι
δευτέρου

βαθμού

με

πρόσωπα

του

Δ.Σ.,

στελέχη

της

εταιρίας

ή

μεγαλομετόχους αυτής (ενδιαφέρον.. Ν.3340/2005). Μπορούν να υποβάλλουν
ξεχωριστές εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση για εταιρικά θέματα και
αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Ν.2190. οι αμοιβές
αποφασίζονται από Γενική Συνέλευση και τίθενται σε γνώση όλων.
Επιπρόσθετα,

απαρτίζουν την Επιτροπή

Εσωτερικού

Ελέγχου

όπου

αναφέρεται ως Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. Η Επιτροπή
μπορεί να υποβάλλει Έκθεση με τις τυχόν διαπιστώσεις της (Ντζανάτος,
2008).
Ο Σκοπός και τα συμφέροντα του ΔΣ συνοψίζονται παρακάτω:
1. Εξασφάλιση της επίτευξης των σκοπών και στόχων της επιχείρησης
2. Ελαχιστοποίηση συγκρούσεων και βέλτιστη κατανομή πόρων
Οι ευθύνες του ΔΣ περιλαμβάνουν την κατανόηση, εποπτεία, έλεγχο, έγκριση
των μακροχρόνιων εταιρικών στρατηγικών , τη συνειδητοποίηση του
10

περιβάλλοντος υπό τη μορφή μιας SWOT ανάλυσης. Πολλές φορές μπορεί να
παρουσιαστεί

αδυναμία

κατάστρωσης

μιας

κοινής

στρατηγικής,

ενώ

συχνότερη είναι η ενδεικτική έλλειψης ικανοτήτων που μπορεί να οφείλεται σε
οργανωσιακές ή ιδιοκτησιακές συγκρούσεις.
Επιπρόσθετα, συμμαχίες εμφανίζονται υπό το φόβο ανάπτυξης αντίρροπων
δυνάμεων είτε λόγω παροχής ανταλλαγμάτων, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη λόγω
και του φόβου της νομοθεσίας «συμμαχούν» με τις ρυθμιστικές αρχές. Τα
εκτελεστικά μέλη και τα απλά μη εκτελεστικά μέλη «συμμαχούν» με τους
μετόχους. Έτσι εάν δεν υπάρχει δυϊκότητα (Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων
Σύμβουλος) προκύπτει ανάγκη συμμαχιών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τότε μπορεί να παρουσιαστεί παντοδυναμία.
Η έλλειψη τόσο πόρων πραγματικών (χρηματικών) για επενδύσεις όσο και
πόρων νοητικών (πληροφορία) συμβάλλουν αρνητικά στη λειτουργία του ΔΣ
και λήψη αποφάσεων. Η συγκέντρωση πληροφοριών γίνεται μέσω διαρκούς
επαφής με την εκτελεστική διοίκηση και μέσω της πρόσβασης σε
πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας. Όταν το ΔΣ δεν βασίζεται σε
πρωτογενή πληροφορία εν μέρει ο ρόλος του ακυρώνεται.
Για

την

ομαλή

ρύθμιση

των

σχέσεων,

δημιουργούνται

αυστηρά

προσδιορισμένα συμβόλαια (explicit contracts) ως μέσο ευθυγράμμισης των
συμφερόντων ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών.

Έτερος τρόπος

ευθυγράμμισης των συμφερόντων είναι η παροχή μετοχών. Το μέγεθος των
μετοχών όμως που θα τους παρασχεθούν έχει σημασία.
Όταν ένα μέλος του ΔΣ είναι και στέλεχος της επιχείρησης τότε αναπτύσσεται
μια σχέση ανάλογη του υψηλόβαθμου και χαμηλόβαθμου στέλεχος, δηλαδή
υπάρχει η σχέση δεν τιμωρώ γιατί δεν λαμβάνω σημαντικό κομμάτι
οικονομικού οφέλους ενώ επωμίζομαι το μη οικονομικό κόστος (Μέκος Κ,
2003).
Το κατάλληλο περιβάλλον για να λειτουργήσει το ΔΣ πρέπει να έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Ισχυρό ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας
2. Ξεκάθαρη ιδιοκτησιακή δομή και μηχανισμούς εξουσίας
3. Κοινό επιχειρηματικό όραμα και στόχους
4.

Ομαλές

σχέσεις

μεταξύ

μελών

συμφερόντων
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και

εξομάλυνση

αντικρουόμενων

5. Αποτελεσματικές επιχειρησιακές δομές
Η αποτελεσματικότητά του ΔΣ εξαρτάται από:
1. το Βαθμό ανεξαρτησίας
2. τη Σύνθεση
3. το Μέγεθος
4. τις Διαδικασίες και υποστηρικτές δομές
5.

την Ασυμμετρία πληροφόρησης και διαδικασία

πρόσβασης στην

πρωτογενή πληροφορία για λήψη απόφασης
6. τη Συχνότητα και διάρκεια συνεδριάσεων και περιεχόμενο ημερήσιας
διάταξης (Σπανού Λ, 2012).
Η ύπαρξη ανεξάρτητων μελών αμβλύνει τα προβλήματα αλλά δεν επαρκεί
από μόνη της. Οι εποπτικές αρχές έχουν ενστερνιστεί την αξία των βασικών
παραγόντων του ΔΣ (μέγεθος, σύνθεση, διαδικασίες και υποστηρικτικές
δομές) και πλέον ενσωματώνονται στις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς.
Ο ρόλος του Διευθύνοντα Συμβούλου αλλά και των ανώτατων Διοικητικών
Στελεχών είναι στελεχώνουν τη Διοίκηση και να ηγούνται της εταιρίας.
Ορισμένα στελέχη συμμετέχουν και στα λοιπά όργανα διοίκησης. Η ηγεσία και
η αποτελεσματικότητα είναι τα απαραίτητα ζητούμενα από τα στελέχη της
καθημερινής διοίκησης. Θα πρέπει να εμφυσούν εμπιστοσύνη, όραμα και
πειθαρχία στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και να θέτουν στόχους και
σχεδιάζουν την επίτευξή αυτών (Servos M, 2007).
Ο διευθύνων σύμβουλος στη σύγχρονη επιχείρηση που εφαρμόζει την ΕΔ
δεν έχει τον παραδοσιακό ρόλο του βασικού μετόχου – ιδιοκτήτη – διευθυντή.
Αντίθετα,

ο διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά στελέχη εφαρμόζουν

αποφάσεις και στρατηγικές που καθορίζονται στο ΔΣ και την ΓΣ. Η
αρμοδιότητα και η δυνατότητα λήψης απόφασης δεν βρίσκεται στα χέρια ενός
αλλά

πολλών

προσώπων.

Εδώ

αξίζει

να

αναλυθεί

η

Θεωρία

αντιπροσώπευσης, όπου βλέπει τα στελέχη ως υπερασπιστές συμφερόντων
μετόχων.
Στο Ηπειρωτικό μοντέλο τα στελέχη είναι συνήθως και μεγαλομέτοχοι. Άρα η
ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των μετόχων που αναφέρει η θεωρία
της αντιπροσώπευσης είναι αυτονόητη. Στο Αγγλοσαξονικό μοντέλο υπάρχει
σύγκρουση συμφερόντων, ηθικοί κίνδυνοι, όπου καθιστούν τους μηχανισμούς
12

ΕΔ απαραίτητους. Απάτες, παραποιημένα οικονομικά στοιχεία είναι οι
συνέπειες αυτής της σύγκρουσης συμφερόντων.
Τα στελέχη έχουν διττό ρόλο μέσα στην εταιρία, αυτός ο ρόλος ορίζεται ως
οργανωτικός και επιχειρησιακός. Ως οργανωτικός ρόλος προβλέπει την ορθή
κατανομή πόρων για την επιτέλεση του επιχειρησιακού στόχου, ενώ ως
επιχειρησιακός αφορά τη μεγιστοποίηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Αγγλοσαξονικό μοντέλο τηρεί ισορροπίες και
στοχεύει στη συνεργασία/συμμαχίες με τους. ανώτερους θεσμούς (Γενική
Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο) και

με άλλα πρόσωπα, όπως είναι ο

Πρόεδρος του ΔΣ και τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ. Τα κατώτερα στελέχη
συνήθως επιδιώκουν συμμαχίες με τα ανώτερα/ανώτατα στελέχη, καθώς
μπορούν να εξασφαλίσουν μισθολογικά προνόμια και εξέλιξη (Jones P,
2006).
Το ΔΣ, η ΓΣ και οι Επιτροπές του ΔΣ μπορεί να αναπτύξουν πιθανούς
ανταγωνιστικούς μηχανισμούς με τα στελέχη. Η ΕΔ προσπαθεί εν μέρει να
μετριάσει την εξουσία των στελεχών, μέσω της επιβολής υποχρεώσεων
διαφάνειας, ενημέρωσης, λογοδοσίας (Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΣ, ΓΣ).
Τα στελέχη συνήθως ελέγχονται βάσει των πληροφοριών που τα ίδια
παρέχουν. Η εισαγωγή των ανεξάρτητων μελών του ΔΣ και των Επιτροπών
του ΔΣ γίνεται για την επιλογή στελεχών, για τον έλεγχο, για τις αμοιβές με
σκοπό τη μείωση της δύναμης των στελεχών.
Η Διαδικασία Συγκέντρωσης Εξουσίας από τα στελέχη μπορεί να συνδέεται
με:
Α. τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου εργασίας
Β. τη μείωση των απειλών από το ΔΣ και από άλλα ανώτατα στελέχη
Γ. την εφαρμογή των εταιρικών στρατηγικών που προστατεύουν τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο
Δ. τη διαδικασία αποζημίωσης διευθύνοντος συμβούλου (Μέκος Κ, 2003).
Η εξουσία των στελεχών ξεκινά με την πρόσληψή τους.

Οι Διοικήσεις

γνωρίζουν ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξει εύκολα ο Διευθύνων Σύμβουλος,
ενώ εξίσου συχνά προσφέρονται παχυλά συμβόλαια. Ο φόβος απόλυσης
είναι σημαντικός αλλά όχι επαρκής για έλεγχο των στελεχών (Jones P, 2006).
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1.5 Η Σημασία Της Εταιρικής Διακυβέρνησης
Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται πληθώρα ορισμών όσον αφορά στην
έννοια

της

Εταιρικής

διακυβέρνησης.

Αναλυτικότερα,

αναφέρονται

οι

παρακάτω ορισμοί:
1. Με βάσει τον ορισμό του ΟΟΣΑ, ως εταιρική Διακυβέρνηση ορίζεται ως
ένα σύστημα όπου παρακολουθείται και ελέγχεται η λειτουργία της
επιχείρησης.
2. Με τον ορισμό του Amaeshi et al. (2007) η Εταιρική διακυβέρνηση
ασχολείται με τους μηχανισμούς, που προστατεύουν τα εταιρικά
συμφέροντα των εξωτερικών επενδυτών, όπως είναι οι μέτοχοι και οι
πιστωτές, προς τις αλόγιστες ατασθαλίες των εσωτερικών χρηστών
(Amaeshi K, 2007).

3. Με τον ορισμό του Broomhill (2007) η Εταιρική διακυβέρνηση
ασχολείται με την ασφάλεια και επιστροφή των επενδύσεων στους
χρηματοδότες των οικονομικών μονάδων, εξασφαλίζοντας και κάποια
απόδοση (Broomhill R, 2007).
4. Με τους ορισμούς, του Dobers (2009) δίνεται έμφαση στο σύνολο των
νομικών, των θεσμικών και των εθιμικών ρυθμίσεων, οι οποίες πρέπει
να χαρακτηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των οικονομικών
μονάδων και ιδιαίτερα αυτών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
Η

Εταιρική

Διακυβέρνηση,

πληροφορεί

για

τον

έλεγχο

των

δραστηριοτήτων των εταιριών αλλά και για το πώς κατανέμονται τα
οφέλη αλλά και οι κίνδυνοι που εμφανίζονται λόγω της εταιρικής
δραστηριότητας (Dobers P, 2009).
Η εταιρική διακυβέρνηση με βάσει έναν κοινώς αποδεκτό ορισμό, αποτελεί το
σύστημα με το οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι οικονομικές μονάδες. Σε
εταιρείες στις οποίες η ιδιοκτησία διαχωρίζεται από τη διοίκηση και ως εκ
τούτου αυτονομείται η δεύτερη από την πρώτη. Αναλυτικότερα, ο έλεγχος
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αυτός έγκειται στον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι μέτοχοι της εταιρείας να
επηρεάσουν τη διακυβέρνησή της εταιρείας (Amaeshi K, 2007).
Ειδικότερα, η ανάλυση της έννοιας, σχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό
του τρόπου διοίκησης και του ελέγχου της εταιρείας μέσω της ανακατανομής
των εξουσιών ανάμεσα στους μετόχους και τη διοίκηση της επιχείρησης αλλά
και μεταξύ των μελών της διοίκησης προκειμένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που
πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι χρηματοδότες μιας επιχείρησης, μέσω των
επιλογών της διοίκησης, στοχεύοντας στην καλή και αποδοτική διαχείριση
των κεφαλαίων της μονάδας.
Η κατανόηση της αποστολή της εταιρικής διακυβέρνησης, ξεκίνησε από τις
ΗΠΑ το 1932 και επεκτάθηκε στις Αγγλοσαξονικές χώρες, όπου επεσήμαναν
το έλλειμμα εταιρικής δημοκρατίας στις μεγάλες εισηγμένες

εταιρείες της

Αμερικής και της Ευρώπης.
Κατά το 1990, ξεκίνησε στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο,
το αγγλοσαξονικό μοντέλο ανάπτυξης της Εταιρικής Διακυβέρνησης μέσω της
μεγάλης και ανεπτυγμένης χρηματιστηριακή αγορά, όπου οι εταιρείες και
ειδικότερα οι εισηγμένες διαθέτουν ιδιαίτερη διακύμανση της μετοχικής τους
σύνθεσης. Κατά συνέπεια, σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης θεωρήθηκε η
εξάλειψη των δυσλειτουργιών που εμφανίστηκαν στα πλαίσια της εταιρικής
διακυβέρνησης των παραπάνω επιχειρήσεων όπου οφείλονταν

στο

φαινόμενο του αμέτοχου και αφανή μετόχου, αλλά και του τυπικού ή αμέτοχου
διοικητικού συμβουλίου (Dobers P, 2009).
Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης,
επέβαλε κατά 1992 τη δημοσίευση της Έκθεση της Επιτροπής Cadbury όπου
παρουσίαζε τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την
εταιρική διακυβέρνηση.
Έτσι, στην Αγγλία υπήρξαν αρκετοί υποστηρικτές την ανάπτυξης ρυθμιστικών
κανόνων λειτουργίας σχετικά με την Εταιρική διακυβέρνηση.
Σύμφωνα με την προσέγγιση του αμερικανικού μοντέλου οργάνωσης οι αρχές
της εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία,
διατήρηση και μεγιστοποίηση της αξίας της συμμετοχής των μετόχων που
επενδύουν σε τίτλους. Αντίθετα, η αντίληψη της εταιρικής διακυβέρνηση στην
Ευρώπη, υποστηρίζει την άποψη, ότι η ανάπτυξη ρυθμιστικών πλαισίων για
15

την Εταιρική Διακυβέρνηση

θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα φάσμα

συμφερόντων, όχι μόνο των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και
άλλων παραγόντων, που περιβάλλουν την εταιρεία και συμβάλλουν στην εξέλιξη της.
Αναλυτικότερα, αυτοί οι ι παράγοντες θεωρούνται

οι εργαζόμενοι και οι

δανειστές της εταιρείας (Amaeshi K, 2007).
Η διάκριση μεταξύ της

Εταιρικής Διακυβέρνηση συνδέεται με την

εξισορρόπηση των δυνάμεων στο εσωτερικό της εταιρείας αλλά και την
εταιρική διακυβέρνηση που σχετίζεται με παράγοντες εκτός της εταιρείας που
επιδρούν στη διοίκησή της. Αυτοί οι παράγοντες, συνιστούν την πειθαρχική
εξουσία της αγοράς. Η λανθασμένη διοίκηση της εταιρείας και η συνακόλουθη
μείωση της αξίας της μετοχής της επιδρά αρνητικά στην εταιρεία στόχο,
δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την αγορά της, δηλαδή την
προσέλκυση μετόχων και ειδικότερα την αγορά κεφαλαιακών μεριδίων που
απαιτούνται για την απόκτηση του ελέγχου της. Εν τέλει αυτή

η αγορά θα

ισοδυναμεί με την δομική αλλαγή της εταιρείας και την αναδιάρθρωση της
διοίκησής της (Servos M, 2007).
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Κεφάλαιο 2
2.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ο ορισμός της Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΚΕ αποτελεί έναν από τους πιο
δυναμικούς και απαιτητικούς τομείς δραστηριότητας για τη σύγχρονη
επιχείρηση. Υποδηλώνει την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης
και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και
της κοινωνικής συνοχής. Η αναγνώριση από τις σύγχρονες κοινωνίες της
ανάγκης για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και των θεμελιωδών αλλαγών
που αυτή προϋποθέτει για τον τρόπο που οργανώνονται και λειτουργούν οι
επιχειρήσεις, αποτελεί την κύρια αιτία για την ανάπτυξη και διάδοση της ιδέας
της ΕΚΕ. Τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου έχουν
αρχίσει να απομακρύνονται από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που περιόριζαν
τον κοινωνικό τους ρόλο απλώς σε ορισμένες δωρεές για κοινωφελείς
σκοπούς, σε χορηγίες εκδηλώσεων και σε μέτρα βασικής φροντίδας για τους
εργαζόμενους και υιοθετούν σταδιακά μια συστηματική και στρατηγική
προσέγγιση της διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του. Με αυτή την
μεταστροφή στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη αύξηση της απόδοσης τους
μέσα από πρακτικές που ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή,
τα άτομα και τις ομάδες που μπορούν να επηρεάσουν και να επηρεαστούν
από τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Επιπροσθέτως, οι πολιτικές, οικονομικές
και τεχνολογικές εξελίξεις που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση
προκαλούν ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές με συνέπεια τη ριζική αλλαγή των
προσδοκιών της κοινωνίας για το ρόλο των επιχειρήσεων. Οι εταιρίες
κρίνονται, πλέον, όχι μόνο με βάση οικονομικά αποτελέσματα ή την ποιότητα
των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και με βάση
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια (Katsoulakos T, 2007).
Ένας µεγάλος αριθµός ακαδηµαϊκών ερευνών έχει αναπτυχθεί σχετικά µε τον
εννοιολογικό

προσδιορισµό

και

τα

χαρακτηριστικά

στοιχεία

που

προσδιορίζουν την ΕΚΕ κατά τα τελευταία χρόνια. Παρά την ποικιλία των
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Άριςµων, ίσως, ο πιο ευρέως αποδεκτός εννοιολογικός προσδιόρισαµος
αναφέρεται, αναφορικά µε τον άπιστηµονικό αλλά και τον επιχειρείµωτικό
χώρο όπου θεωρεί την ΕΚΕ ως µία σύνθεση που αφορά τέσσερις
διαφορετικούς τoµεις δραστηριότητας της κοινωνίας των σχέσεων (Evagelinos
K, 2009):
1. Ικανόµίλες Προσδοκίες : Οι εταιρίες έχουν τους µστόχους, οι οποίοι
αποζητούν ένα εύλογο κέρδος από τις επενδύσεις τους, έχουν τους
εργαζομένους, 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. 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 ”.
Υποστηρίζεται 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.
Η ΕΚΕ αναδείχθηκε ως εξέχον θέμα για τον επιχειρηματικό κόσμο από τις
αρχές της δεκαετίας του ’90, κυρίως μέσα από μια σειρά «σκανδάλων» ή
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δυσφημιστικών εκστρατειών που έπληξαν μια σειρά από μεγάλες πολυεθνικές
επιχειρήσεις και που προκάλεσαν τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των
επιχειρήσεων του πόσο ευαίσθητες ήταν σε ζητήματα που συχνά δεν
άπτονταν των προϊόντων που

παράγουν και των υπηρεσιών που

προσφέρουν. Έκτοτε, το θέμα της συστηματικής διαχείρισης της κοινωνικής
ευθύνης από τις επιχειρήσεις έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις σε ολόκληρο τον
κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 2001
την Πράσινη Βίβλο για την ΕΚΕ και σήμερα βρίσκεται στη διαδικασία
επεξεργασίας σχετικού Σχεδίου Οδηγίας. Σε εθνικό επίπεδο, αρκετές
ευρωπαϊκές

χώρες

έχουν

θεσπίσει

την

υποχρέωση

δημοσίευσης

συγκεκριμένων στοιχεία για τα περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά
ζητήματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων (Broomhill R, 2007).
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως η
«έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση
κοινωνικές

και

οικολογικές

ανησυχίες

στις

επιχειρηματικές

τους

δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέλη». Άλλοι
ορισμοί τονίζουν τη δέσμευση των επιχειρήσεων σε αρχές «ηθικής»
συμπεριφοράς, ωστόσο, οι περισσότεροι ορισμοί συμφωνούν πως η
κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση λαμβάνει υπ’ όψιν της 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
δραστηριοποιείται. Μέσω της ΕΚΕ επιδιώκεται η εθελοντική αυτορύθμιση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός για τα
ζητήματα αυτά με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και άλλων επωφελών
κοινωνικών πρωτοβουλιών (π.χ. απασχόληση ατόμων από ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού) και τη δημιουργία ενός δίκαιου, ασφαλούς και δημιουργικού
εργασιακού περιβάλλοντος (Adams C, 1998 ).
Η έννοια της ΕΚΕ εξελίσσεται διαρκώς, ώστε να συμπεριλάβει και τη
συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για τη θέσπιση προτύπων,
την συστηματική παρακολούθηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των
διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου, που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις.
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Σταδιακά προκύπτουν όλο και περισσότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την
προώθηση, ανάπτυξη και συστηματοποίηση της ΕΚΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται
τα

εθνικά

και

υπερεθνικά

δίκτυα

συνεργασίας

επιχειρήσεων

και

επιχειρηματικών ενώσεων, τα διεθνή πρότυπα διαχείρισης της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, το κίνημα για τις ηθικές επενδύσεις και οι αντίστοιχοι
δείκτες κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων6 και οι πρωτοβουλίες της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε. Το 2000 δημιουργήθηκε
μετά από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών το Global Compact, με στόχο να ενώσει τις προσπάθειες
επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του
περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Μέσω του Global
Compact ο Ο.Η.Ε. επιχειρεί να προωθήσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και
να καταστήσει τις επιχειρήσεις μέρος της λύσης των προβλημάτων που
προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση. Σήμερα εκατοντάδες επιχειρήσεις και
οργανώσεις από ολόκληρο τον κόσμο έχουν ενταχθεί σε αυτήν την εθελοντική
προσπάθεια, υιοθετώντας τις δέκα βασικές αρχές που τη διέπουν (Grant
Thornton, 2012).
Παράλληλα με την αύξηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και
της κοινής γνώμης σε ότι αφορά τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων,
παρατηρείται πως τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα οι μη κυβερνητικές
οργανώσεις και οι ενώσεις τοπικών συμφερόντων, συνειδητοποιούν σταδιακά
τη μεγαλύτερη δύναμη που τους εξασφαλίζουν οι νέες τεχνολογικές και
πολιτικές συνθήκες έναντι των εταιριών και κινητοποιούνται εντονότερα για
την προώθηση των αιτημάτων και προσδοκιών τους. Οι καταναλωτές,
παρουσιάζουν επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική και
περιβαλλοντική επίδραση των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζουν
καθώς και των εταιριών που τα προσφέρουν. Το 70% των ευρωπαίων
καταναλωτών υποστηρίζει, ότι η κοινωνική ευθύνη μια επιχείρησης επηρεάζει
τις αγοραστικές του αποφάσεις και ο ένας στους πέντε καταναλωτές είναι
διατεθειμένος να πληρώσει ακριβότερα για περιβαλλοντικά και κοινωνικά πιο
«υπεύθυνα»

προϊόντα.

Παρομοίως,

οι

εργαζόμενοι

ενδιαφέρονται

περισσότερο για την κοινωνική συμπεριφορά των εργοδοτών τους και οι
εταιρείες που φαίνονται να υποστηρίζουν πιο ενεργητικά τις ανάγκες της
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κοινωνίας συγκρατούν ευκολότερα τους καλύτερους υπαλλήλους τους ή
προσλαμβάνουν

σταδιακά

άτομα

που

συνήθως

αποτελούν

θύματα

διακρίσεων και προκαταλήψεων, ανεξάρτητα από τα εργασιακά προσόντα και
τη διαθεσιμότητά τους.

Ενδεικτική αυτής της αυξημένης ισχύος των

καταναλωτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων αποτελεί η τάση που
παρουσιάζεται σε πολλές μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις για την επέκταση
της εφαρμογής της ΕΚΕ και στα ευρύτατα δίκτυα των συνεργατών τους στην
αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους (Παλαιολόγος Α,
2013).
Σε πρόσφατες μελέτες, έχουν κατηγοριοποιηθεί οι ορισμοί της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης σε τρεις κατηγορίες µε βάση ισάριθµες σχετιζόµενες
οπτικές (Vlachos P, 2008):
1. Σκεπτικιστική

οπτική

:

Υιοθετεί

µια

επιφυλακτική

στάση

και

αντιµετωπίζει κριτικά την ΕΚΕ. Με βάση αυτή την οπτική, ο πιο
σηµαντικός στόχος της Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης : 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.
2. 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.
3. 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 διαδεδομένος ορισμός για την ΕΚΕ συνοψίζεται παρακάτω: «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
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επιχειρήσεων της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και των
εργασιακών δικαιωµάτων του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας».

«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». Παρ’ όλους τους διαφορετικούς ορισµούς υπάρχουν τρία σηµεία
για τα οποία υπάρχει κοινός παρανοµαστής.

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 και Το τρίτο ότι είναι στρατηγική επιλογή της επιχείρησης
και όχι απλά µια δευτερεύουσα περιστασιακή επιλογή

.

2.2

Η

Εταιρική

Κοινωνική

Ευθύνη

στην

Σύγχρονη

Επιχειρηματική Πραγματικότητα
Κάθε επιχείρηση που διαπραγματεύεται στην οργανωμένη αγορά,

οφείλει

βάσει του Ν3873/2010, από την οικονομική χρήση 2010 να συμπεριλαμβάνει
στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της και την αντίστοιχη δήλωση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρει τον κώδικα και
τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, στις οποίες υπάγεται ή που έχει
αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει. Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση»
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται
(Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, 1999). Σύμφωνα με
τις

Αρχές

Εταιρικής

Διακυβέρνησης

του

Οργανισμού

Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημείο
αναφοράς και σημαντική πηγή έμπνευσης για τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης, η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα
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σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),
τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· συνιστά τη δομή μέσω της
οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι
βασικοί

κίνδυνοι

που

αυτή

αντιμετωπίζει

κατά

τη

λειτουργία

της,

προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το
σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της
απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω
(Vlachos P, 2008). Οι Αρχές του ΟΟΣΑ υπογραμμίζουν το ρόλο της καλής
εταιρικής διακυβέρνησης στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής
οργάνωσης και αφετέρου στο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η
αυξημένη διαφάνεια που προάγει η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής
δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και των δημόσιων
οργανισμών και θεσμών (Grant Thornton, 2012).
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ευρώπη γνώρισε την εκτενή διάδοση του
κώδικα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο κώδικας αυτός βασίζεται στην
οικειοθελούς χαρακτήρα «συμμόρφωση ή εξήγηση» (comply or explain) και με
τις ουσιαστικές διατάξεις τους συνιστούν πλέον το κυρίαρχο εργαλείο για τη
θέσπιση προτύπων διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση
αυτή έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα περισσότερα
διεθνή fora. Στην Ελλάδα ο κώδικας «συμμόρφωσης ή εξήγησης», έγινε
ευρέως αποδεκτός, θεσπίζοντας πρότυπα βέλτιστων πρακτικών για τη
διακυβέρνηση των εταιρειών και διευκολύνοντας τη συμμόρφωσή τους με τις
επιταγές

της

ευρωπαϊκής

νομοθεσίας,

όσον

αφορά

στην

εταιρική

διακυβέρνηση. Ο Κώδικας απευθύνεται στις ελληνικές ανώνυμες εταιρείες
(όπως ορίζονται από τον Νόμο 2190/1920) με έδρα την Ελλάδα, ειδικά αυτές
των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
αγορά (εισηγμένες), αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμο εργαλείο και στις μη
εισηγμένες εταιρείες. Στόχος είναι να προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές
διακυβέρνησης στο σύνολο του ελληνικού εταιρικού τομέα, με σκοπό την
ενίσχυση γενικά της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας (ΕΣΕΔ,
2012).
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2.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως
μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002,
που επιβάλλει τη συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη
εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση
και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων
ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες
εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης,
όπως ο Νόμος 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου,
καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, και ο Νόμος
3884/2010, που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές
υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της
προετοιμασίας

της

Γενικής

τους

Συνέλευσης.

Ο

πρόσφατος

Νόμος

3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία
2006/46/EC5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως υπενθύμιση της
ανάγκης θέσπισης του Κώδικα και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» του. Τέλος, στην
Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόμος περί
ανωνύμων εταιρειών (Νόμος 2190/19206, τον οποίον τροποποιούν πολλές
από τις παραπάνω διατάξεις νόμων κοινοτικής έμπνευσης) περιλαμβάνει τους
βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους.
Στο παρελθόν έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη βέλτιστων
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στην ελληνική αγορά, πέραν από τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας. Το 1999, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υιοθέτησε
τις «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα – Οδηγίες για τον
Ανταγωνιστικό Μετασχηματισμό της», γνωστή και ως «Γαλάζια Βίβλο», με
πρότυπο τις Αρχές του ΟΟΣΑ. Επίσης, ο ΣΕΒ συνέταξε γενικές αρχές
εταιρικής διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν το 2001. Ο παρών Κώδικας
χρησιμοποιεί

εκτενώς

τις

βασικές

έννοιες

και

προσεγγίσεις

που

αναπτύχθηκαν σ’ αυτές τις πρωτοπόρες για την ελληνική αγορά προσπάθειες,
και κυρίως στη «Γαλάζια Βίβλο» (Grant Thornton, 2012).
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Το 2011, μετά τη θέσπιση του Ν.3873/2010, κάθε εταιρεία, οι μετοχές ή άλλες
κινητές αξίες της οποίας είχαν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
αγορά, συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της την
αντίστοιχη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Μέσω της δήλωσης αυτής
κλήθηκαν οι εταιρείες να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έναν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, είτε
επιλέγοντας από τους γενικά αποδεκτούς κώδικες που έχουν εκδοθεί διεθνώς
ή στην Ελλάδα, είτε καθορίζοντας και προσδιορίζοντας οι ίδιες αναλυτικά τους
ειδικότερους κανόνες και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που δεσμεύονται να
εφαρμόζουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας που
είχε διενεργήσει η Grant Thornton, η πλειοψηφία (64%) των εισηγμένων
εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επέλεξε να υιοθετήσει τον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αναπτύχθηκε με ΣΕΒ (Grant Thornton,
2012).
Ένα χρόνο μετά, στο δεύτερο χρόνο εφαρμογής των διατάξεων του
Ν.3873/2010, η πλειοψηφία των εταιρειών παραμένει σταθερή στην απόφαση
που έλαβε το προηγούμενο έτος να υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης ΣΕΒ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας που πραγματοποίησε η Grant Thornton για την οικονομική χρήση
2011, το 61% του πληθυσμού της έρευνας επέλεξε να υιοθετήσει το γενικά
αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ το 34% αποφάσισε να
συμπεριλάβει τους ειδικότερους κανόνες και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
που εφαρμόζει, σε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αναπτύχθηκε από
τις ίδιες τις εταιρείες. Το σύνολο των εταιρειών που υιοθέτησαν τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ δεν ακολουθεί στο σύνολο τις προτεινόμενες
από το ΣΕΒ ειδικές πρακτικές και για το λόγο αυτό στη δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησής τους αναφέρουν τις ειδικές πρακτικές από τις οποίες
αποκλίνουν, καθώς και το λόγο της απόκλισης. Ο βαθμός και η ποιότητα
εξήγησης της μη συμμόρφωσης που παρέχει η πλειοψηφία των εταιρειών
(65%) είναι σχετικά ικανοποιητικός αλλά με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης,
ενώ για το 23% η ανάλυση που πραγματοποιείται για την εξήγηση των
αποκλίσεων είναι πολύ περιορισμένη. Τέλος, ελάχιστες (12%) είναι οι
εταιρείες που εξηγούν επαρκώς το λόγο των σημειωθείσων αποκλίσεων.
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Βασικός στόχος του παρόντος Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης των ΣΕΒ,
είναι η εκπαίδευση και καθοδήγηση των ΔΣ των ελληνικών εταιρειών σε
θέματα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης. Ένας άλλος στόχος του Κώδικα
είναι η βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών ή θεσμικών μετόχων,
Ελλήνων και αλλοδαπών, και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στις εταιρικές
υποθέσεις. Κεντρικό στόχο του Κώδικα αποτελεί και η δημιουργία ενός
προσβάσιμου και κατανοητού συστήματος αναφοράς για εισηγμένες ελληνικές
εταιρείες, οι οποίες καλούνται πλέον να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση
πληροφορίες για την εταιρική τους διακυβέρνηση σύμφωνα με τον Νόμο
3873/2010. Ο Νόμος αυτός επιβάλλει στις εταιρείες, των οποίων οι κινητές
αξίες είναι δεκτές για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, να συντάσσουν
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, που θα πρέπει να αποτελεί ειδικό τμήμα
της ετήσιας έκθεσης διαχείρισής τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει κατ’
ελάχιστον να παρέχει πληροφορίες για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης
που

εφαρμόζει

η

εταιρεία

επιπλέον

των

προβλέψεων

του

νόμου,

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κύριων χαρακτηριστικών των
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τη
διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιέχει αναφορά στο συγκεκριμένο
κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία και, στο βαθμό
που η εταιρεία αποφασίζει να αποκλίνει από ορισμένα μέρη του σχετικού
Κώδικα ή να μην εφαρμόσει κάποιες από τις διατάξεις του, να αιτιολογεί τους
λόγους της απόκλισης ή της μη εφαρμογής. Η υιοθέτηση του Κώδικα από τις
επιχειρήσεις

απλοποιεί

σημαντικά

τις

παραπάνω

υποχρεώσεις

δημοσιοποίησης (ΕΣΕΔ, 2012).
Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν δηλώσει σχετικά με την υιοθέτηση
της ΕΔ: «Η Εταιρεία βεβαιώνει με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά
και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Κ.Ν. 2190/1920, N.
3016/2002 και N. 3693/2008), οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις

που

πρέπει

να

πληροί

οιοσδήποτε

Κώδικας

Εταιρικής

Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις
ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ),στον
οποίο η Εταιρεία υπάγεται οικιοθελώς, στο μέτρο που αφορά στις Γενικές του
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αρχές. Στην παρούσα χρονική στιγμή, υφίστανται αποκλίσεις από τις ειδικές
πρακτικές του Κώδικά του ΣΕΒ, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα…».
Ομοίως αναφορικά με τις αποκλίσεις, οι εταιρείες δηλώνουν στην Οικονομική
τους

Έκθεση,

τυχόν

αποκλίσεις,

ακολουθώντας

παρόμοια

αναφορά

επιχειρήσεων στον Ελλαδικό χώρο. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθεί
χαρακτηριστικά μια ακόμα δήλωση αποκλίσεων, εταιρείας στο χώρο της
μεταποίησης όπου χαρακτηριστικά δηλώνεται: «Η Εταιρεία εφαρμόζει τον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε από τον Σ.Ε.Β. σε σχέση
με τον οποίο έχει εισαγάγει περιορισμένες αποκλίσεις και ειδικές πρακτικές,
όπως αυτές αναλυτικώς αναφέρονται στη συνέχεια. Άλλωστε, δεδομένου ότι η
Εταιρεία κατά τα έτη 2010 και 2011 δεν συμπεριελήφθη στους δείκτες
FTSE/ATHEX 20 και FTSE/ATHEX Mid 40, προέβη στην μερική χρήση των
δυνατοτήτων απόκλισης από τις διατάξεις του Σ.Ε.Β., όπως αυτές οι
δυνατότητες προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του Σ.Ε.Β.» (Grant Thornton, 2012).
Η αξιολόγηση του βαθμού εξήγησης της μη συμμόρφωσης των εταιρειών σε
ειδικές

πρακτικές

που

συμπεριλαμβάνονται

στον

Κώδικα

Εταιρικής

Διακυβέρνησης ΣΕΒ πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα της Grant
Thornton λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αλλά και του Financial Reporting Council (FRC – Ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή
του Ηνωμένου Βασιλείου). Συνεπώς, οι εταιρείες παρέχουν «πολύ σημαντική
εξήγηση» στις περιπτώσεις όπου αναφέρουν α) τις πρακτικές που
αποκλίνουν, β) τους λόγους για τους οποίους σημειώνουν απόκλιση σε
κάποια/ες πρακτική/ες, γ) δράσεις που έχουν αναλάβει ή σκοπεύουν να
αναλάβουν προκειμένου να μη σημειώνουν απόκλιση και δ) αν στο μέλλον
σκοπεύουν να υιοθετήσουν την πρακτική που τώρα δηλώνει απόκλιση (Grant
Thornton, 2012).
Το Διοικητικό Συμβούλιο των εισηγμένων εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης
αλλά και των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο
αποτελείται κατά μέσο όρο από 12 μέλη, ενώ των εισηγμένων εταιρειών
μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά μέσο όρο από 8 μέλη και των
εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν ξένοι επενδυτές από 9 μέλη. Το μέσο
μέγεθος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών (8 μέλη), ανεξαρτήτως
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κατηγορίας που ανήκουν, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο
μέγεθος Διοικητικών Συμβουλίων που τηρούσαν οι εταιρείες κατά την
προηγούμενη οικονομική χρήση (2010) (Σπανού Λ, 2012). Ωστόσο, καμία
αλλαγή δεν παρατηρείται όσον αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στα
Διοικητικά Συμβούλια, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζεται
εξαιρετικά περιορισμένη. Κατά μέσο όρο συμμετέχει μόλις μία γυναίκα στα
Διοικητικά Συμβούλια, η οποία μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις
φαίνεται να έχει συγγενική σχέση με τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο
της εταιρείας. Το φαινόμενο της υπο-εκπροσώπησης των γυναικών στις
υψηλές θέσεις των εταιρειών και ειδικά στα Διοικητικά Συμβούλια αυτών
(γνωστό ως φαινόμενο της «γυάλινης οροφής») δεν είναι μόνο ελληνικό και
για αυτό το λόγο εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσωμάτωσε στο Σχέδιο
Δράσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση (Action Plan) σχετική πρωτοβουλία
που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η προαγωγή της ισότητας και η εξάλειψη τυχόν διακρίσεων όχι
μόνο λόγω φύλου αλλά και λόγω ηλικίας, κοινωνικής τάξης, εκπαίδευσης ή
εθνικότητας (Grant Thornton, 2012).

2.4 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης διευκολύνει τη διαμόρφωση πολιτικών
και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που να ανταποκρίνονται στις
συγκεκριμένες συνθήκες κάθε εταιρείας. Με άλλα λόγια, ο Κώδικας θεωρεί
δεδομένο ότι οι εταιρείες, οι μέτοχοι και τα ΔΣ τους γνωρίζουν καλύτερα από
οποιονδήποτε άλλο τι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας, μέσα στα όρια
του νόμου. Έτσι, εάν μια εταιρεία θεωρεί ότι ορισμένες «ειδικές πρακτικές»
του Κώδικα δεν ανταποκρίνονται στις αξίες, την παράδοση και το ιδιοκτησιακό
της καθεστώς ή ότι είναι υπερβολικά επαχθείς ή ότι η συμμόρφωση με αυτές
ίσως καταστήσει πιο δύσκολη την εφαρμογή της ουσίας των αρχών του
Κώδικα, η εταιρεία αυτή έχει τη δυνατότητα, αντί να εφαρμόσει τις διατάξεις
αυτές, να εκθέσει σαφώς τους λόγους μη συμμόρφωσης, παραθέτοντας
επαρκή αιτιολόγηση της διαφοροποίησης μεταξύ των σχετικών ειδικών
πρακτικών και του δικού της μοντέλου διακυβέρνησης (Vlachos P, 2008).
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Η τήρηση του Κώδικα αποτελεί οικειοθελή επιλογή κάθε εταιρείας. Οι
διατάξεις του Κώδικα στοχεύουν στη βαθμιαία υιοθέτηση από ελληνικές
εταιρείες βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές
αποτυπώθηκαν στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ (και τη
«Γαλάζια Βίβλο» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), καθώς και στις σχετικές
ευρωπαϊκές οδηγίες και συστάσεις και άλλες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Προτείνει πολιτικές και διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις
ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ως εργαλείο επίτευξης καλών πρακτικών
διακυβέρνησης. Όντας θεμελιωμένες στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο –του
οποίου οι επιταγές υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση– οι αρχές και οι
πρακτικές του Κώδικα στοχεύουν στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε
θέματα, τα οποία είτε δεν ρυθμίζονται νομοθετικά είτε προσδιορίζουν την
ελάχιστη ανεκτή ανταπόκριση. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να διατυπώσει
τις γενικές αρχές και τις ειδικές πρακτικές, ο Κώδικας χρησιμοποιεί
προτρεπτική γλώσσα («θα πρέπει») (Σπανού Λ, 2012).
Σκοπός του Κώδικα είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση με την
πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία

και

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών. Η εφαρμογή του Κώδικα θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις εταιρείες ή τους επενδυτές ως μια
διαδικασία που προσδίδει αξία στην επιχείρηση και όχι ως απλή άσκηση
συμμόρφωσης. Φιλοδοξία του ΕΣΕΔ είναι η ευρύτερη δυνατή υιοθέτηση και
χρήση του Κώδικα από τις ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο ως εργαλείου
βέλτιστης πρακτικής, όσο και ως πλαισίου αναφοράς για τη συμμόρφωση των
εισηγμένων εταιρειών στον Νόμο 3873/2010. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού, το ΕΣΕΔ θα πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διάδοση του Κώδικα,
την κατανόησή του και την υποστήριξη της εφαρμογής του από τις
επιχειρήσεις.

Το ΕΣΕΔ θα επανεξετάζει, το περιεχόμενο του Κώδικα σε

τακτική βάση και θα το προσαρμόζει σύμφωνα με τις εξελίξεις, τόσο στις
βέλτιστες πρακτικές όσο και στο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και σύμφωνα με
τις εκάστοτε ανάγκες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου (Επιτροπή για
την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, 1999).
Παρατηρείται ότι επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαφοροποίησαν τον τρόπο
χειρισμού των θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις,
δεν παρουσίασαν κάποια διαφοροποίηση στο χειρισμό, ενώ συγκεκριμένα,
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παρουσίασαν τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης αυτούσια κατά την
τετραετία στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Χαρακτηριστικά
παρατίθενται οι δηλώσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν την τετραετία. Σε
πολλές δηλώσεις Ελληνικών Εταιρειών παρουσιάζεται αυτούσια την δήλωση
Εταιρικής Διακυβέρνησης σε όλες τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις των
εταιρειών ανά έτος. Έτσι μια επιχείρηση μπορεί να δηλώνει: «Βάσει των
διατάξεων του Ν. 3873/2010, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη
τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί ετησίων και
ενοποιημένων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, κάθε εταιρεία, οι
μετοχές

ή

άλλες

κινητές

αξίες

της

οποίας

έχουν

εισαχθεί

προς

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, οφείλει από την οικονομική χρήση
του 2010 να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της και δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης, στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρει τον κώδικα
και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, στις οποίες υπάγεται ή που έχει
αποφασίζει αυτοβούλως να εφαρμόζει (ΕΣΕΔ, 2012).
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, με τον όρο «εταιρική διακυβέρνηση»
περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διοικείται και ελέγχεται.
Αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές
Εταιρικής Διακυβέρνησης του (ΟΟΣΑ), ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας,
το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι
της εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και
καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη
διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων
πρακτικών διακυβέρνησης, προάγει την αυξημένη διαφάνεια στο σύνολο των
δραστηριοτήτων της εταιρείας και αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες,
που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, ως εργαλείο επίτευξης καλών πρακτικών
διακυβέρνησης.».
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2.5 Εσωτερικός Έλεγχος
Ο εσωτερικός έλεγχος αναφέρεται στη βιβλιογραφία για την Εταιρική
Διακυβέρνηση, περισσότερο μέσω της επιτροπής ελέγχου. Τονίζεται η
σημασία όχι μόνο της ύπαρξης της επιτροπής αλλά και της ανεξαρτησίας της.
Αυτό εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή αποκλειστικά μη εκτελεστικών μελών του
διοικητικού συμβουλίου (Ντζανάτος, 2008). Η σημασία της ανεξαρτησίας του
εσωτερικού

ελέγχου

επιτροπής.

Κενό

περισσότερο

στη

περικλείεται

βιβλιογραφία

στην

παρουσιάζεται

ανεξαρτησία
στο

θέμα

της
της

αλληλεπίδρασης των διάφορων μηχανισμών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ενώ περιγράφονται επαρκώς οι διάφοροι μηχανισμοί ξεχωριστά, δεν
αναλύεται πως αλληλεπιδρά ο ένας μηχανισμός με τον άλλο. Τέλος στη
βιβλιογραφία γίνεται αναφορά για το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην
εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Παρουσιάζεται σαν την
υπηρεσία που διασφαλίζει την εφαρμογή των αρχών αυτών καθώς η
διαφάνεια και η αξιοπιστία περικλείονται στην έννοια του εσωτερικού ελέγχου
και οι βέλτιστες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (GRANT THORNTON, 2007). Ο
εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εφαρμογή των αρχών
της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι αρχές αυτές διασφαλίζονται από τον
εσωτερικό έλεγχο καθώς αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου. Η διαφάνεια, η συνέπεια και η λογοδοσία είναι στοιχεία
που διέπουν τους αντικειμενικούς στόχους του εσωτερικού ελέγχου ο οποίος
αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές διαδικασίες στην πράξη, επισημαίνει
αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος και παρέχει συμβουλές και
προτείνει προσαρμογές. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η συμβολή του
στην ανάπτυξη και εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των τµηµάτων
και των στελεχών της εταιρείας και η προσαρμογή της εταιρείας στο ισχύον
θεσμικό πλαίσιο (Ντζανάτος, 2008).
Όλες οι εισηγμένες εταιρείες εναρμονίζονται με τη νομοθετική πρόβλεψη
αναφορικά με τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου. Οι κύριες αρμοδιότητες της
Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται αναλυτικά στον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει κάθε εταιρεία, για όλες τις επιχειρήσεις.
Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναφέρουν ότι στις
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αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας της
μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την
επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου (Μέκος Κ, 2003).
Αναφορικά με τις αλλαγές του Εσωτερικού Ελέγχου των επιχειρήσεων στον
Ελλάδα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις με βάσει την
έρευνα της εταιρείας Grant Thornton. Το ΔΣ θα πρέπει να παρουσιάζει στους
μετόχους και το κοινό μια σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των
προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών
καταστάσεων και την ορθότητα των εταιρικών ανακοινώσεων, όπου αυτές
επιβάλλονται. Το ΔΣ θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα
εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των
σημαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της
εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να
ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και
την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά
στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει
όλους

τους

ουσιώδεις

ελέγχους,

συμπεριλαμβανομένων

των

χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης,
καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το ΔΣ μέσω
της επιτροπής ελέγχου (εφόσον υπάρχει) θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει
άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να
λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή
λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (Amaeshi K, 2007).
Υποστηρίζεται ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μία ανεξάρτητη και αντικειμενική
επιβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία
και να βελτιώνει τις διαδικασίες της Εταιρείας. Βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους
στόχους της, παρέχοντας μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση για την
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου,
διαχείρισης κινδύνων και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η οργάνωση και λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των μετοχών ή άλλων
κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η διενέργεια εσωτερικού
ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της Εταιρείας. Οι εσωτερικοί
ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται
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ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού
ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ
αίματος ή εξ’ αγχιστείας (Jones P, 2006). Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του
εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να
λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού
και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία
της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και
να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν
με κάθε τρόπο το έργο τους. Η Διοίκηση της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στους
εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους.»
(Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, 1999)

2.6 Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τα συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχουν σαν βασικό στόχο τη
διασφάλιση διαφανούς, χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης που
μεγιστοποιεί

την

οικονομική

αξία

της

επιχείρησης,

προστατεύοντας

ταυτοχρόνως τα συμφέροντα όλων των μετόχων και πιστωτών (Dijken F,
2007).
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. Τα συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες. Το αγγλοσαξονικό ή εξωτερικό σύστημα στο οποίο σημαντικό
ρόλο παίζουν οι αγορές που έχουν μεγάλη ρευστότητα, ενώ οι μετοχές είναι
διάσπαρτες σε πολλούς ιδιοκτήτες. Το σύστημα της ηπειρωτικής Ευρώπης
και της Ιαπωνίας ή εσωτερικό σύστημα, όπου υπάρχει κυβερνητική
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παρέμβαση και οι μετοχές των εταιρειών είναι συγκεντρωμένες σε λίγους
ιδιοκτήτες και υπάρχει γενικά έλλειψη ρευστότητας αγορών κεφαλαίου (Μέκος
Κ, 2003).
Η αναγκαιότητα θέσπισης συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης πηγάζει από
τη σχέση εντολέα – εντολοδόχου (principal – agent) που υφίσταται κυρίως
ανάμεσα σε μετόχους και διευθυντικά στελέχη, μετόχους και πιστωτές και
μεγαλομετόχους και μικρομετόχους. Σε κάθε σύστηµα που ο εντολέας
παραχωρεί αρμοδιότητες σε κάποιον άλλο φορέα, τον εντολοδόχο, να
αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες και δραστηριότητες επ’ ονόµατί του, τα

συμφέροντα του εντολοδόχου συνήθως αποκλίνουν από τα συμφέροντα του
εντολέα.
Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μετόχων- διευθυντικών στελεχών
εμφανίζεται με τις εξής μορφές:
•Ανάλωση εταιρικών πόρων σε µη παραγωγικές υπηρεσίες και αγαθά.
•Υπερβολική αποστροφή κινδύνου.
•Έµφαση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λήψης επενδυτικών αποφάσεων.
Η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μετόχων-πιστωτών εμφανίζεται με τις
εξής
μορφές:
•Ανάληψη από την επιχείρηση επενδυτικών σχεδίων υψηλότερου επενδυτικού
κινδύνου από ότι είχε αρχικά παρουσιαστεί στο επιχειρηματικό σχέδιο.
•Περαιτέρω δανειακή επιβάρυνση, µετά την έκδοση του αρχικού δανείου,
πέρα από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.
•Άρνηση των µμετόχων να συνεισφέρουν επιπλέον µμετοχικό κεφάλαιο όταν
η
επιχείρηση αντιμετωπίζει χρηματοδοτικές δυσχέρειες.
Η

σύγκρουση

συμφερόντων

μεταξύ

μεγαλομετόχων-

μικρομετόχων

εμφανίζεται ως
εξής:
•Εκμετάλλευση

των

μικρομετόχων

από

τους

μεγαλομετόχους

µέσω

καταχρηστικών συναλλαγών της επιχείρησης µε επιχειρηματικά σχήματα που
ελέγχει αποκλειστικά ο μεγαλομέτοχος.
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•Ανάληψη δραστηριοτήτων άσχετων µε τα συμφέροντα της επιχείρησης που
ικανοποιούν προσωπικές επιδιώξεις του μεγαλομετόχου (Μέκος Κ, 2003).
Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης εξειδικεύει τη διάρθρωση των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων μεταξύ των διαφορετικών συμμετεχόντων σε μια εταιρεία,
όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανώτερα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη,
τους μετόχους και άλλους εταίρους, πχ εργαζόμενους, προμηθευτές,
μακροχρόνιοι πελάτες, τοπική κοινωνία και άλλοι. Η εταιρική διακυβέρνηση
αποτελεί έναν τρόπο να προσεγγισθεί και να επιλυθεί το βασικό πρόβλημα
του εντολέα εντολοδόχου, πως δηλαδή θα επιλέγουν οι ικανότεροι
διαχειριστές της εταιρείας (εντολοδόχοι) και κυρίως με ποιο τρόπο θα είναι
αξιόπιστοι και θα λογοδοτούν στους μετόχους-επενδυτές αυτής (εντολείς).
Εφόσον οι ιδιοκτήτες (μέτοχοι) και διαχειριστές (management) της εταιρείας
μπορούν να έχουν διαφορετικά και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, το
σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα
αυτά ευθυγραμμίζονται κατά το δυνατό, ώστε να επιτυγχάνεται το άριστο
επίπεδο αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας (Σπανού Λ, 2012).
Βασικό

χαρακτηριστικό

του

Ηπειρωτικού

Διακυβέρνησης ή αλλιώς Ευρωπαϊκό ή

Συστήματος

Εσωτερικό σύστημα

Εταιρικής
Εταιρικής

Διακυβέρνησης αποτελεί η υψηλή συγκέντρωση της μετοχικής ιδιοκτησίας ή
των δικαιωμάτων ψήφου και η ύπαρξη πολλαπλών σταυροειδών σχέσεων
μεταξύ

των

επιχειρήσεων.

Σε

τέτοιες

περιπτώσεις

η

ύπαρξη

της

κεφαλαιαγοράς είναι συνήθως μικρή και χαμηλής ρευστότητας, όπως
συμβαίνει και με την Ελλάδα (GRANT THORNTON, 2007). Ο ρόλος των
θεσμικών επενδυτών είναι πολύ πιο περιορισμένος από ότι στο εξωτερικό
σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κεντρικό χαρακτηριστικό των εσωτερικών
συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα
στους μετόχους να ασκήσουν τον έλεγχο τους με μικρό σχετικά κόστος. Έτσι
οι ισχυροί μέτοχοι, έχουν τόσο το κίνητρο όσο και τη δύναμη να ελέγχουν και
να παρακολουθούν τις αποφάσεις της εκτελεστικής διοίκησης. Αντίθετα, το
πρόβλημα του εντολέα εντολοδόχου, ως αποτέλεσμα της συγκρουσιακής
σχέσης μεταξύ των αδύναμων μετόχων και της ισχυρής εκτελεστικής
διοίκησης,

όπου

συναντάται

στα

εξωτερικά

συστήματα

εταιρικής

διακυβέρνησης, μεταβάλλεται σε σύγκρουση των ισχυρών μεγαλομετόχων με
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τους

αδύναμους

μετόχους

μειοψηφίας

Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, 1999).

(Επιτροπή

για

την

Εταιρική

Με βάσει το παραπάνω σύστημα

εταιρικής διακυβέρνησης, η διοίκηση ασκείται από μεγάλους μετόχους, ενώ
το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχεται από εσωτερική ή εξωτερικά μέλη που
σχετίζονται με τους μεγάλους μετόχους. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναπτύσσουν
μακροχρόνιες σχέσεις δανειστή δανειζόμενου και κατοχής μετοχών με τις
εκάστοτε εταιρίες. Επιπλέον υπάρχει μια λιγότερο αναπτυγμένη ενεργή αγορά
για έλεγχο, εφόσον τα στελέχη δεν αντιμετωπίζουν προσφορές εχθρικών
εξαγορών, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης των μετοχικών μεριδίων σε μικρό
αριθμό μετόχων. Οι θεσμικοί επενδυτές έχουν περιορισμένη ισχύ σε σχέση με
το εξωτερικό σύστημα. Επιπλέον κατά το Ευρωπαϊκό σύστημα Εταιρικής
διακυβέρνησης

ή

Ηπειρωτικό

παρουσιάζονται

άτυπα

και μη

σύστημα

εταιρικής

διακυβέρνησης,

ρητά συμβόλαια ενώ αναπτύσσονται

προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών και της διοίκησης
(Servos M, 2007).

2.7 Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Βάσει των δηλώσεων των εταιρειών αναφορικά με τον Κώδικα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, αναφέρεται η ύπαρξη

καλών

πρακτικών εταιρικής

ευθύνης ή όχι. Συγκεκριμένα σημαντική θεωρείται η ανεξαρτησία του
Αντιπροέδρου, που θα έπρεπε να προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη των
Επιχειρήσεων.

Η

υιοθέτηση

πολιτικών

διαχείρισης

συγκρούσεων

συμφερόντων μεταξύ των μελών και της Εταιρείας εντάσσεται στην ανάπτυξη
των καλών πρακτικών της ΕΚΕ. Σχετικά με την θητεία των μελών του ΔΣ
ορίζεται ως τετραετής, ή και μεγαλύτερη, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη
εκλογής νέου ΔΣ. Επιπρόσθετα, η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει
συνέρχεται πάνω από 3 φορές το έτος (Dijken F, 2007).
Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου αποτελεί σημάδι καλής πρακτικής σε μια επιχείρηση.

Οι

Εταιρείες θα πρέπει να διοικούνται από 7 μελή έως 15 μελή Δ.Σ. Τα
καθήκοντα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θα πρέπει να
έχουν ανατεθεί στο ίδιο πρόσωπο. Θα πρέπει
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να διορίζεται ανεξάρτητος

Αντιπρόεδρος προερχόμενος από τα ανεξάρτητα μέλη του.

Ο διορισμός

ανεξάρτητου Αντιπροέδρου θα οδηγούσε αναγκαία σε αύξηση των μελών του
Δ.Σ., η οποία δεν κρίνεται σκόπιμη.

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να

εκλέγονται με μέγιστη την τετραετή θητεία κατά πλήρη εναρμόνιση με την
προτεινόμενη από τον Κ.Ε.Δ. θητεία (Grant Thornton, 2012).
Η μελέτη των

οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων μπορεί να

παρουσιάζει τις σημαντικές αποκλίσεις των ‘καλών’ πρακτικών με βάσει τον
Κώδικα ΕΚΕ. Σημαντική θεωρείται, όπως αναλύθηκε παραπάνω η Επιτροπή
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισμού Αμοιβών των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου

και ο

Διευθύνοντας σύμβουλος αποτελούν κυρίαρχο κομμάτι του Κώδικα, ενώ
σημαντικός είναι και ο καθορισμός των καθηκόντων του Προέδρου και των
Διευθυνόντων Συμβούλων. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρούνται
αποκλίσεις που να σχετίζονται με την απουσία διορισμού ανεξάρτητου
Αντιπρόεδρου προερχόμενου από τα ανεξάρτητα μέλη του, είτε με την
προέλευση του Πρόεδρου του Δ.Σ. ως εκτελεστικό μέλος, είτε με τη σύσταση
Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισμού Αμοιβών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συμπερασματικά, οι εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν ένα επαρκές και
αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σαφώς καταγεγραμμένες
διαδικασίες, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων
της, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την
αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.
Ειδικότερα, στόχοι των Συστημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι:
• H συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική
χρήση των διαθέσιμων πόρων της
• Η αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που
αναλαμβάνει
• Η διασφάλιση της πληρότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων και
πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της
χρηματοοικονομικής

της

κατάστασης

οικονομικών καταστάσεων
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και

την

παραγωγή

αξιόπιστων

• Η συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της
Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών κανονισμών και των
κανόνων δεοντολογίας.
• Η πρόληψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας,
των μετόχων της και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών (Vlachos P, 2008).

2.8 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Ομίλου Inditex
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί ευρύ θέμα επιχειρηματικής πρακτικής.
Εν συντομία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ΕΚΕ άπτεται της δημοκρατικής
και χρηστής διοίκησης στο πλαίσιο μιας εταιρείας. Ζητά τον διαχωρισμό των
ρόλων στη διοίκηση, τη διαφάνεια και πάνω από όλα την ενεργή συμμετοχή
όλων των μετόχων στη λήψη αποφάσεων. Συνδέεται με την Εταιρική
Διακυβέρνηση

στο επίπεδο της αμιγώς επιχειρηματικής διάστασης της

κοινωνικής ευθύνης (Ανδρουτσοπούλου Θ, 2011).
Οι εταιρείες της Inditex, έχουν συμπεριλάβει την εταιρική βιωσιµότητα του
ομίλου

στην

δήλωση

της

αποστολής

της

επιχείρησης.

Σηµαντικός

παράγοντας για την επιτυχία του ομίλου και των εταιρειών αποτελεί το πως
εκφράζεται η δήλωση της αποστολής της, τι λέξεις χρησιµοποιούνται στη
σύνταξη της και πως επικοινωνεί µε όλο το ανθρώπινο δυναµικό της
επιχείρησης (αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον της). Η ∆ήλωση της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί µία δήλωση που εμπεριέχεται στο σκοπό της
εταιρείας ή του οργανισµού. Αντίθετα, η δήλωση της αποστολής του ομίλου,
καθοδηγεί τις δράσεις της οργάνωσης, να διευκρινίζει τον γενικό της στόχο, να
παρέχει ένα µονοπάτι και να καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων. Στη δήλωση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μαζί με την δήλωση αποστολής της Inditex,
περιγράφονται συγκεκριµένα τι δραστηριότητες επιδιώκει η επιχείρηση και τι
πορεία έχει χαράξει για το µέλλον. Αποτελεί µε λίγα λόγια, µια έκφραση του
ποιοι είµαστε, τι κάνουµε, και που πάµε, επιπρόσθετα εκτός από την ΕΚΕ η
δήλωση αποστολής είναι κάτι εντελώς υποκειµενικό, µε την έννοια ότι
αντανακλά µια συγκεκριµένη επιχείρηση µε τις ιδιαιτερότητες της και την
ιστορία της (Corporate Governance Report, 2013).
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Υπάρχουν τρεις

περιοχές

µεγάλου

ενδιαφέροντος

της

Εταιρείας,

η

επικοινωνία της αποστολής µέσα και έξω από την επιχείρηση, οι τυχόν
αλλαγές στην αποστολή που µπορεί να απαιτούνται σε κάποιο σηµείο, και ο
ορισµός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η έκταση τους. Πέραν της
δήλωσης αποστολής της Inditex,υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις οράµατος
(vision statement), όμως δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά µεταξύ των
δύο, ενώ συνήθως η δήλωση οράµατος περιλαµβάνει κάποιες βασικές αρχές
και επιδιώξεις, ενώ η δήλωση αποστολής είναι κάπως πιο συγκεκριµένη
(Dobers P, 2009). Η δήλωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου
είναι ξεκάθαρη, σύντοµη και περιεκτική, ενώ αποφεύγονται γενικότητες,
αοριστίες και ασάφειες στη διατύπωση αυτής. Η δήλωση της ΕΚΕ πρέπει να
εµπνέει, να ενθουσιάζει, να αποτελεί ένα σάλπισµα για δράση. Η Εταιρική
Κοινωνική ευθύνη για της Inditex δεν παραμένει απλά μέσα στο πλαίσιο των
ηθικών και κοινωνικών αξιών που διέπουν μια εταιρία. Αποτελεί πρακτική της
σύγχρονης

Εταιρικής

Διακυβέρνησης.

Οι

εταιρίες

ενσωματώνουν

τις

πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος στις διαδικασίες παραγωγής τους
βλέπουν

το

όφελος

στο

bοttοm-line,

ενώ

ταυτόχρονα,

οι

Εταιρίες

ανακυκλώνουν, μειώνουν τα απόβλητα και μειώνουν τη κατανάλωση
ενέργειας και εν τέλει γίνονται πιο κερδοφόρες (Amaeshi K, 2007).
Ο όμιλος εταιρειών της Inditex επενδύει στους υπαλλήλους μέσα από
προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης, ανάπτυξης, ανταμοιβών, ασφάλειας
ενώ θεωρείται ευκολότερο να προσελκύσει και να διατηρήσει τα καλύτερα
στελέχη της αγοράς. Οι εταιρίες προσφέρουν κοινωνικό έργο στις κοινότητες
που επιχειρούν, χτίζουν εμπιστοσύνη και σεβασμό στους πελάτες και
καταναλωτές, στα ΜΜΕ, στις σχέσεις τους με τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα
τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα (Corporate Governance Report, 2013).
Η εταιρεία αναπτύσσει

την επικοινωνία κατά τρόπο τέτοιον ώστε εν τέλει

προκαλεί την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων και να δηµιουργεί ένα
κλίµα εγρήγορσης. Η καλοδιατυπωµένη ΕΚΕ που είναι σαφής στο σύνολο
της επιχείρησης, σε συνδυασμό με την δήλωση αποστολής έχει πολλά οφέλη
από άποψη διοίκησης στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, το όραµα της ηγεσίας
γίνεται κατανοητό στα επίπεδα διοίκησης ενώ

το μελλοντικό όραμα της

επιχείρησης προβάλλεται ξεκάθαρα. Η ΕΚΕ μπορεί να συµβάλλει στη
διατήρηση της σωστής πορείας από την Εταιρεία και να ευνοήσει την καλή
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απόδοση στο σύνολο της επιχείρησης.

Αναλυτικότερα, δημιουργείται ένα

κλίµα συγκεκριµένων επιδιώξεων και όχι

αυτοσχεδιασµών και άσκοπων

υποθέσεων, στα πλαίσια της επιχείρησης (Παλαιολόγος Α, 2013).
Η

εταιρία μπορεί να επικοινωνήσει με το σύνολο των ενδιαφερόμενων

φορέων με βάσει τους όρους της ΕΚΕ και της Εταιρικής Διακυβέρνησης της.
Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων που αδυνατούν να διαχειριστούν την
φήμη τους με τέτοιες προϋποθέσεις, τότε παύει η επιχείρησης να είναι
ανταγωνιστική και άρα προσοδοφόρα. Ο ορισμός ότι οι εταιρίες που
προσφέρουν στην κοινωνία θυσιάζουν οικονομικά μεγέθη έχει πλέον εκλείψει.
Οι εταιρίες βελτιώνουν τις κοινωνικές τους πρακτικές αυξάνοντας με αυτόν τον
τρόπο την κερδοφορία τους.
Γενικότερα θα υποστηρίζαμε ότι η ανάπτυξη της ιδέας της επιχείρησης ως
θεσμού οδήγησε στη διεύρυνση του ρόλου της ως οικονομικού παράγοντα,
αυξάνοντας τα πεδία δράσης της αλλά και ταυτόχρονα δημιουργώντας μια
σειρά νέων ευθυνών. Ο κοινωνικός ρόλος των επιχειρήσεων -ουσιαστικά στο
περιθώριο για μια σειρά δεκαετιών- ανέκυψε δριμύτερος στα τέλη της
δεκαετίας του ’90, αποφασισμένος να ανταποκριθεί σε λαϊκά αιτήματα αλλά
και σε ανάγκες εξέλιξης (Evagelinos K, 2009).
Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) δεν είναι νέος, όπως δεν είναι νέες
και οι πρακτικές του. Τα τελευταία χρόνια, περισσότερο απ’ ότι παλαιότερα, η
αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων αλλά και η συνειδητοποίηση της
επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος οδηγούν όλο και περισσότερες από
αυτές στη διανομή του λεγόμενου ”κοινωνικού μερίσματος” ή, με άλλα λόγια,
στη λήψη της (άτυπης) ”κοινωνικής άδειας λειτουργίας”. Η ΕΚΕ είναι, κατά
πολλούς, η απάντηση στην εντεινόμενη κοινωνική πίεση. Ο ορισμός της ΕΚΕ
δεν μπορεί να είναι σαφής και απόλυτος καθώς τα πεδία που αυτή
περιλαμβάνει ή θα μπορούσε να περιλαμβάνει είναι πολλά και, συχνά,
ετερόκλητα. Σε αυτά θα μπορούσε κάποιος να συμπεριλάβει από τον
σεβασμό του περιβάλλοντος έως την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, και
από την εταιρική διακυβέρνηση μέχρι τις χορηγίες προς τον πολιτισμό
(Katsoulakos T, 2007).
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο στην αποστολή µιας επιχείρησης θεωρείται
πάντα κάποια χρονική διάσταση που πιθανόν να διαφοροποιείται ανάλογα µε
το αν η διοίκηση θεωρεί ότι αυτή είναι ξεπερασµένη των εξελίξεων. Επί
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παραδείγματι, πολλές επιχειρήσεις πιθανότατα να προσαρµόζουν την ΕΚΕ
τους σε αλλαγές με βάσει την τεχνολογία πληροφορικής, στις αναδυόµενες
αγορές, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων (Vlachos P, 2008).
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο στην περίπτωση της ΕΚΕ αποτελεί η
επικοινωνία της αποστολής σε όλη την επιχείρηση. Αναφορικά με την Inditex
η δήλωση της EKE επικεντρώνεται στην ικανοποίηση της επιχείρησης ως
σύνολο, με προσαανατολισμό στην αγορά, καθώς η ΕΚΕ

καθορίζει την

επιχείρηση από άποψη ικανοποίησης των βασικών αναγκών του κοινωνικού
συνόλου (Corporate Governance Report, 2013).
Ο καθορισµός του αντικειµένου δραστηριότητας µιας επιχείρησης πρέπει να
βασίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:
1. τις ανάγκες και επιθυµίες των πελατών, δηλ. τι ικανοποιεί η επιχείρηση
2. τις διάφορες οµάδες πελατών, δηλ. ποιόν ικανοποιεί η επιχείρηση
3. τις λειτουργίες που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, δηλ. πως ικανοποιεί τις
ανάγκες και επιθυµίες των πελατών.
Με τον όρο οικολογική παραγωγή στον χώρο της ενδυμασίας, η Inditex ορίζει
τα είδη ένδυσης που σχεδιάζονται ώστε να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής. Η
παραγωγή λαμβάνει χώρα σε ένα ηθικό σύστηµα παραγωγής µε µικρές ή και
καθόλου επιπτώσεις στο περιβάλλον, χρησιµοποιώντας οικολογική σήµανση
ή ανακυκλωµένα υλικά. Γενικότερα, έχει παρατηρηθεί να υπάρχει μια ελλιπής
κατανόηση σε αυτό που επονοµάζεται οικολογική ενδυμασία εφόσον
ποικίλουν οι όροι που έχουν αναπτυχθεί όπως ηθική, οργανική, πράσινη,
βιώσιµη, ανακυκλωµένη, επαναχρησιµοποιηµένη κ.α (Mitra C, 2008).
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Ομίλου Inditex σε θέματα χώρου εργασίας
αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, όπου
δίνονται κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, ενώ έχουν
αναπτυχθεί

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Σημαντικό κομμάτι στον όμιλο

Inditex αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται η εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού όπου και αυτή εντάσσεται και στις δράσεις της ΕΚΕ
(Corporate Governance Report, 2013).
Η ΕΚΕ αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σημερινή
επιχειρηματικότητα, στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού με ίσες προοπτικές. Η υγεία και η ασφάλεια στους
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χώρους εργασίας θα πρέπει να θεωρείται κάτι αυτονόητο. Έτσι υποστηρίζεται
ότι οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις καθώς και οι καταναλωτές δέχονται
παρόμοιες πληροφορίες για την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών που
μπορεί να σχετίζονται με τις εκάστοτε συνθήκες εργασίας στις επιχειρήσεις και
την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας (Scholtens B,
2009).
Σημαντικό κομμάτι για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θεωρείται η
περιβαλλοντική

διαχείριση

και

ο

σεβασμός

και

η

προστασία

του

Περιβάλλοντος. Έτσι στον όμιλο Ζάρα, η διατήρηση οικολογικών πηγών
ενέργειας, η μείωση των αποβλήτων, η μείωση του κόστους παραγωγής
αποβλήτων και η ορθή

περιβαλλοντική συμπεριφορά αποτελούν βασικά

στοιχεία της δήλωσης ΕΚΕ του ομίλου (Dijken F, 2007).
Το περιβάλλον και η διαχείριση αυτού, αποτέλεσαν την πύλη εισόδου της
Ευρώπης στην ΕΚΕ, εφόσον αποτελεί ένα από τα πιο ”μετρήσιμα” τμήματα
της ΕΚΕ, συμπεριλαμβανομένου των ενημερωμένων δεικτών σε διάφορες
χώρες. Επιπλέον διέπεται από ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη.
Έτσι η ”πράσινη βίβλος” και οι διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
περιβάλλον διαβεβαιώνουν πως η μείωση της κατανάλωσης πόρων και της
εκπομπής ρυπογόνων ουσιών μπορούν να ελαττώσουν τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο

και

να

οδηγήσουν

σε

αυξημένη

αποδοτικότητα

και

ανταγωνιστικότητα (Peloza J, 2006).
Η ΕΚΕ στηρίζεται στη βιοµηχανία της πράσινης µόδας για τον όμιλο Ζάρα,
όπου έχει τυποποιήσει τα όρια, τους κανόνες και τους κανονισµούς,
προκειµένου να διευκρινιστούν ευδιάκριτα οι έννοιες που περιλήφθηκαν στο
γενικό όρο κάτω από την οµπρέλα της "ηθικής µόδας". Αναλυτικότερα, με
βάσει τις δηλώσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, Τα «ηθικά ενδύµατα»
περιλαμβάνουν

στα ενδύµατα που υπολογίζουν τον αντίκτυπο της

παραγωγής και του εµπορίου στο ευρύτερο περιβάλλον και στα άτομα που τα
φορούν. Επιπρόσθετα, τα οικολογικά ρούχα αναφέρονται σε όλα τα ρούχα
που έχουν παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες, λαμβάνοντας
υπόψη τα οργανικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα βιώσιµα υλικά
(Dobers P, 2009). Τα ανακυκλωµένα και δεν συνθέτονται απαραίτητα από
τις

οργανικές

ίνες

αποτελούν

παραδείγματα

φιλικών

ενδυμάτων.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία προσπαθεί να εντάξει στην παραγωγή της οργανικά
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ενδύµατα µε ελάχιστη χρήση χηµικών

ουσιών και µε ελάχιστη ζηµία στο

περιβάλλον. Στόχος είναι η καλύτερη τιµή, οι αξιοπρεπής συνθήκες εργασίας
η την τοπική ανάπτυξη και με δίκαιους όρους για τους υπαλλήλους. Η
παραγωγική διαδικασία της ένδυσης έχει επιφέρει αρκετά προβλήματα. Όπως
είναι η δηµογραφική έκρηξη, τα άνισα εισοδήµατα αλλά και η ρύπανση του
περιβάλλοντος (Servos M, 2007).
Η Inditex δηλώνει ότι η παραγωγή που ακολουθεί αποτελεί την πιο φιλική
περιβαλλοντικά διεργασία στην κλωστοϋφαντουργική αλυσίδα εφοδιασµού.
Τα τελευταία χρόνια, με βάση στοιχεία για τους κατασκευαστές ενδυµάτων
υπάρχει μια στροφή αυτών κυρίως σε χώρες με χαµηλό κόστος όπου συχνά
έχουν µικρούς ή και καθόλου περιβαλλοντικούς κανονισµούς, µε αποτέλεσµα
η βιοµηχανία ένδυσης να απαιτεί µεγάλη ποσότητα ενέργειας όπως τα τελικά
προϊόντα που ταξιδεύουν από την χώρα καταγωγής τους στις αγορές
προορισµού των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Η εξέλιξη
και η χρήση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων συµβάλλουν στην
αυξανόµενη ρύπανση, στην έλλειψη καθαρού νερού, στην εξάντληση των
ορυκτών καυσίµων και των πρώτων υλών και ως συνέπεια συμβάλλουν στην
αλλαγή του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας ένδυσης θα πρέπει
να επιβάλει στις επιχειρήσεις την στόχευση στην µακροπρόθεσµη ευηµερία
και όχι στο προσωρινό κέρδος (Evagelinos K, 2009).
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Κεφάλαιο 3
Μεθολογία και Αποτελέσματα Έρευνας

3.1 Μεθοδολογία Έρευνας
Η εταιρεία Inditex είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης σε
όλο τον κόσμο. Τα συστήματα διανομής και παραγωγής εμπορευμάτων
γίνονται μελέτες περιπτώσεων σε όλο τον κόσμο. Καθόλου άδικα αφού η
διανομή εμπορευμάτων δύο φορές την εβδομάδα σε πολλά διαφορετικά
σημεία αποτελεί περίπτωση θαυμασμού. Χρησιμοποιεί πολλές διαδικασίες
που αφορούν την σωστή λειτουργία του καταστήματος και λόγω του ότι
εργάζομαι στο συγκεκριμένο κατάστημα αποφάσισα να ασχοληθώ με την
συγκεκριμένη επιχείρηση για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας.
Το προσωπικό της είναι ο καθρέφτης της και χρησιμοποιεί όλες εκείνες τις
διαδικασίες που χρειάζονται ώστε να είναι πάντα ευχαριστημένο και
χαρούμενο όταν βρίσκεται στο κατάστημα. Για αυτό το λόγο αποφάσισα να
ασχοληθώ με το προσωπικό του καταστήματος που εργάζομαι. Με αυτόν τον
τρόπο ήθελα να βγάλω ένα συμπέρασμα για το αν γνωρίζει και ενημερώνεται
για τις δράσεις Επιχειρησιακής Ηθικής με τις οποίες ασχολείται η Εταιρεία.
Μοιράστηκαν και απαντήθηκαν 48 ερωτηματολόγια με ερωτήσεις πάνω στην
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που αφορούν το προσωπικό και τις απόψεις του
πάνω σε αυτό. Για την ανάλυση των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό πρόγραμμα SPSS του οποίου τα αποτελέσματα αναλύονται
παρακάτω.
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3.2 Δημογραφικά

Διάγραμμα 3.1.1
Στην εταιρία Inditex η πλειοψηφία του προσωπικού που προσλαμβάνεται
κατά βάση είναι γυναίκες. Λίγα χρόνια πριν στα καταστήματα της εταιρεία δεν
εργαζόταν άντρες. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, η πολιτική της εταιρείας
άλλαξε και κάποιοι άντρες ξεκίνησαν να εργάζονται σε όλα τα τμήματα του
καταστήματος όπως είναι το τμήμα ταμείου, το γυναικείο, το παιδικό και το
εμπορικό τμήμα. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1.1 στο συγκεκριμένο
κατάστημα από τα 48 άτομα οι 45 είναι γυναίκες,οι οποίες καταλαμβάνουν την
πλειοψηφία, και μόνο τρεις είναι άντρες.
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Διάγραμμα 3.1.2
Στην εταιρεία Inditex επιλέγουν να προσλαμβάνουν νεαρά άτομα για το λόγο
του ότι θέλουν προσωπικό που να έχει καινούργιες ιδέες, να έχει το κουράγιο
να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας τέτοιας εταιρείας και να έχουν όρεξη
ώστε όταν πηγαίνουν για δουλειά να δίνουν το 100% των δυνάμεων τους.
Αυτό αποδεικνύεται

από το διάγραμμα 3.1.2 το οποίο μας δείχνει ότι η

πλειοψηφία των εργαζομένων κυμαίνεται από 18 έως 30 χρονών. Οι
εργαζόμενοι με ηλικία από 18-24 και από 25-30 σαν αριθμός ατόμων έχουν
μεταξύ τους ένα άτομο διαφορά ενώ μόλις 7 άτομα έχουν ηλικία από 31-35
χρονών. Τα συγκεκριμένα άτομα έχουν χρόνια στην εταιρεία και λόγο την
απόδοσης τους συνεχίζουν και κατέχουν μια θέση σε αυτήν την εταιρεία.

46

Διάγραμμα 3.1.3

Όσο αναφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των

εργαζομένων της εταιρείας

Inditex, η πλειοψηφία καταλαμβάνει το 64,58 % του δείγματος δηλαδή 31
από τα 48 άτομα του δείγματος. Οι εργαζόμενοι αυτοί κατέχουν πτυχίο ΑΕΙΤΕΙ-ΙΕΚ και βρίσκονται εκεί γιατί θέλουν να συνδυάσουν μια 4ωρη η 6ωρη
απασχόληση την μέρα με τις σπουδές τους. Βέβαια κάποιοι από αυτούς δεν
σπουδάζουν ακόμα αλλά στην πλειοψηφία τους είναι ενεργοί φοιτητές.
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατέχουν μόνο 2 άτομα τα οποία κατέχουν μια
ανώτερη θέση στην εταιρεία ενώ μόνο 1 άτομο έχει τελειώσει μόνο την
υποχρεωτική εκπαίδευση. Απολυτήριο λυκείου κατέχουν 14 άτομα των
οποίων το ποσοστό ανέρχεται στο 29,17%. Τα συγκεκριμένα άτομα είναι
ανηδύκευτα άτομα τα οποία εργάζονται στην αποθήκη ή στην πώληση.
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Διάγραμμα 3.1.4
Το γυναικείο τμήμα είναι το τμήμα που απασχολεί το 50% του προσωπικού,
δηλαδή τα 24 άτομα. Είναι το τμήμα με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε θέμα
καταστήματος και χρειάζεται αρκετά άτομα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε
όλα τα πόστα. Το παιδικό τμήμα απασχολεί σύνολο 11 άτομα αριθμός που
μεταφράζεται σε ποσοστό 22,9%. Το εμπορικό τμήμα απασχολεί 4 άτομα,τα
οποία ασχολούνται με ότι αφορά το εμπορικό κομμάτι και ότι έχει σχέση με τα
ρούχα στο κατάστημα καταλαμβάνοντας το 8,3% του δείγματος, και η ομάδα
αποθήκης αποτελείται από 9 άτομα δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του
18.3%.
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3.3 Ερωτήσεις Επιχειρηματική Ηθικής

Διάγραμμα 3.2.1

Οι απαντήσεις στην ερώτηση του αν το προσωπικό γνωρίζει ότι η εταιρεία
ασχολείται με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ήταν στην πλειοψηφία
τους θετικές. Μονοψήφιος ήταν ο αριθμός των αρνητικών απαντήσεων ο
οποίος ανέρχεται στα 9 άτομα τα οποία απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν
καθόλου για αυτού του είδους τις δράσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία.
Είκοσι-δύο από τα 48 άτομα το γνώριζαν και τα υπόλοιπα 17 απάντησαν ότι
απλά το είχαν ακουστά.
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Έχετε επίγνωση του όρου της Επιχειρησιακής Ηθικής;

Οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν
σε εθελοντική βάση κοινωνικές
και περιβαλλοντικές ανησυχίες
στις δραστηριότητές τους

Συχνότητα Ποσοστό
37
77.1

Υπογραφή συλλογικών
συμβάσεων με τους
εργαζόμενους
Δημοσίευση ισολογισμών από
την πλευρά των επιχειρήσεων
Σύνολο

Αθροιστικό
ποσοστό
77.1

9

18.8

95.8

2

4.2

100.0
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100.0

Πίνακας 3.2.2
Σε αντίθεση με την ερώτηση του αν το προσωπικό γνωρίζει ότι η εταιρεία
ασχολείται με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μπορεί οι εννιά να μην
είχαν γνώση της κατάστασης και οι δεκαεπτά να το είχαν απλά ακουστά, 37
άτομα όμως έδωσαν την σωστή απάντηση στην ερώτηση του αν έχουν
επίγνωση του όρου της Επιχειρησιακής Ηθικής. Απάντησαν δηλαδή ότι με τον
όρο αυτό εννοούμε πως οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική
βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις δραστηριότητες
τους. Λάθος απαντήσεις του όρου όπως είναι η υπογραφή συλλογικών
συμβάσεων από τους εργαζομένους και η

δημοσίευση ισολογισμών

από την πλευρά των επιχειρήσεων δόθηκαν από 9 και 2 άτομα αντίστοιχα.
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Οι τομείς προτεραιότητας της Επιχειρησιακής Ηθικής είναι

Ανθρώπινο δυναμικό
(π.χ. παροχές
εκπαίδευση κ.τ.λ.)
Αγορά (π.χ.
συνεργάτες,
καταναλωτές, προϊόντα
- υπηρεσίες κ.τ.λ.)

Συχνότητα Ποσοστό
12
25.0

Προστασία του
περιβάλλοντος και των
ζώων (π.χ.
ανακύκλωση,
διαχείριση αδέσποτων)
Κοινωνία, μέριμνα για
παιδιά, υπηρεσίες
υγείας (π.χ.
πολιτιστικές
εκδηλώσεις,
φιλανθρωπικό έργο,
χορηγίες κ.τ.λ.)
Σύνολο

Αθροιστικό ποσοστό
25.0

6

12.5

37.5

8

16.7

54.2

22

45.8

100.0
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100.0

Πίνακας 3.2.3
Όσο αναφορά τους τομείς προτεραιότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
είκοσι-δύο άτομα από τα σαράντα-οκτώ του δείγματος απάντησαν σωστά,
δηλαδή πως οι τομείς προτεραιότητας είναι κοινωνία, μέριμνα, υπηρεσίες
υγείας,

φιλανθρωπικό

έργο,

χορηγίες

κ.τ.λ.

Δώδεκα

εργαζόμενοι

πιστεύουν ότι προτεραιότητα έχει το ανθρώπινο δυναμικό και έξι άτομα
θεωρούν ότι τομείς προτεραιότητας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η
προστασία του περιβάλλοντος.

51

Διάγραμμα 3.2.4

Ποικιλία απαντήσεων υπήρξε για το αν το προσωπικό θα ήταν πιο
παραγωγικό στην δουλειά του αν γνώριζε για τις δράσεις Επιχειρησιακής
Ηθικής που πραγματοποιεί η εταιρεία. Με ποσοστό 56.25%, λίγο περισσότερο
από τους μισούς, που αντιστοιχεί σε 27 άτομα υποστήριξαν ότι θα ήταν
αρκετά πιο παραγωγικοί. Δώδεκα εργαζόμενοι δηλαδή το ¼ του δείγματος
μας θεωρεί πως θα ήταν ελάχιστα πιο παραγωγικοί, οχτώ άτομα απάντησαν
πως θα ήταν πολύ παραγωγικοί ανα γνώριζαν κάτι για τέτοιου είδους δράσεις
και μόλις ένα άτομο πιστεύει ότι δεν θα ήταν καθόλου πιο παραγωγικό αν
ήταν ενήμερο ότι η εταιρεία πραγματοποιούσε δράσεις Επιχειρησιακής
Ηθικής.

52



Θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενημερώνεται το προσωπικό για αυτές
τις δράσεις;

Συχνότητα
Ναι

Ποσοστό
48
100.0

Αθροιστικό
ποσοστό
100.0

Πίνακας 3.2.5
Το απόλυτο 100% των απαντήσεων είχε η ερώτηση του αν το προσωπικό
πρέπει να ενημερώνεται για αυτού του είδους τις δράσεις. Και οι σαράνταοχτώ εργαζόμενοι απάντησαν πως θα πρέπει να γνωρίζουν τι κάνει η εταιρεία
πάνω σε αυτόν τον τομέα.
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3.4 Συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων με Επιχειρησιακή
Ηθική


Ηλικία

Πίνακας σύγκρισης ηλικίας με την θέση στην εταιρεία
Η θέση σας στην εταιρεία είναι
Γυναικείο
Παιδικό
Εμπορικό
Ομάδα
τμήμα
τμήμα
τμήμα
αποθήκης
11
5
1
3

18-24
25-30
31-35

10
3
24

Σύνολο

5
1
11

2
1
4

4
2
9

Σύνολο
20
21
7
48

Πίνακας 3.3.1
Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα οι ηλικίες από 18-24 και 25-30
είναι μοιρασμένες ομοιόμορφα στα τμήματα με ένα άτομο λιγότερο στο
γυναικείο τμήμα,στο παιδικό τμήμα και στην ομάδα αποθήκης. Δηλαδή στο
γυναικείο τμήμα εργάζονται από έντεκα και δέκα άτομα αντίστοιχα, στο
παιδικό τμήμα από πέντε άτομα, στο εμπορικό τμήμα απασχολούνται από ένα
και δύο άτομα αντίστοιχα και στην ομάδα αποθήκης δουλεύουν από τρεία και
τέσσερα άτομα αντίστοιχα. Σαν σύνολο είναι και πάλι ίδιο με ένα άτομο
διαφορά σε αντίθεση με την ηλικία των 31-35 που καταλαμβάνει τον αριθμό
των επτά ατόμων από τους οποίους οι τρείς δουλεύουν στο γυναικείο τμήμα,
από ένα άτομο απασχολείται στο παιδικό τμήμα και στο εμπορικό τμήμα και
δύο άτομα εργάζονται στην ομάδα αποθήκης. Μπορεί να είναι πολύ μικρός ο
αριθμός που καταλαμβάνει αυτήν η ηλικία στο δείγμα μας αλλά τα τρεία άτομα
που απασχολούνται στο γυναικείο τμήμα και τα δύο άτομα που βρίσκονται
στο

τμήμα

αποθήκης,

διεκπεραίωσης

τα

οποία

απαιτούν

ταχύτητα

πολλών εργασιών ταυτόχρονα,

και

βρίσκονται

ικανότητα
εκεί

λόγω

εμπειρίας χρόνων και για τον λόγο του ότι η απόδοση τους βρίσκεται σε τέτοιο
επίπεδο που η εταιρεία είναι ικανοποιημένη μαζί τους.
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Πίνακας σύγκρισης μορφωτικού επιπέδου με την γνώση της
Επιχειρησιακής Ηθικής της εταιρείας

Μορφωτικό
επίπεδο

Μεταπτυχιακός ή
Διδακτορικός Τίτλος

Γνωρίζετε ότι η εταιρεία ασχολείται με την
Επιχειρησιακή Ηθική;
Το έχω
Σύνολο
Ναι
Όχι
ακουστά
2
0
0
2

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ
Απολυτήριο λυκείου
Υποχρεωτική
εκπαίδευση
Σύνολο

12
8
0

22
Πίνακας 3.3.2

7
2
0

12
4
1

31
14
1

9

17

48

Ο πίνακας 3.3.2 αποτυπώνει την συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του
μορφωτικού επιπέδου και της επίγνωσης του αν η εταιρεία ασχολείται με
θέματα Επιχειρησιακής Ηθικής. Παρατηρούμε ότι τα δύο άτομα που έχουν
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών γνωρίζουν για αυτού του είδους τις δράσεις.
Από τα τριάντα-ένα άτομα που έχουν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ τα είκοσι-τέσσερα
γνωρίζουν ότι η εταιρεία ασχολείται με την Επιχειρησιακή Ηθική και από τα 14
άτομα που έχουν απολυτήριο λυκείου τα δώδεκα είναι ενήμερα για αυτό.
Ακόμα και το άτομο που έχει απλά την υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι το
μοναδικό στην εταιρεία έχει ακουστά ότι υπάρχουν τέτοιου είδους δράσεις.
Άρα στην συγκεκριμένη περίπτωση το επίπεδο εκπαίδευσης δεν παίζει 100%
καθοριστικό ρόλο στο αν γνωρίζει ή όχι το προσωπικό διότι στα άτομα με
απολυτήριο λυκείου και στα άτομα με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ

υπάρχουν και

κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν για τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που πραγματοποιεί η εταιρεία.
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Πίνακας σύγκρισης μορφωτικού επιπέδου με την επίγνωση του
όρου Επιχειρησιακής Ηθικής

Έχετε επίγνωση του όρου της Επιχειρησιακής Ηθικής;
Οι επιχειρήσεις
ενσωματώνουν σε
εθελοντική βάση
Υπογραφή
Δημοσίευση
κοινωνικές και
συλλογικών ισολογισμών
περιβαλλοντικές
συμβάσεων
από την
ανησυχίες στις
με τους
πλευρά των
δραστηριότητές τους εργαζόμενους επιχειρήσεων
Μορφωτικό
επίπεδο

Μεταπτυχιακός ή
Διδακτορικός Τίτλος

2

0

0

2

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ

25

5

1

31

Απολυτήριο λυκείου

10

3

1

14

0

1

0

1

37

9

2

48

Υποχρεωτική
εκπαίδευση
Σύνολο

Πίνακας 3.3.3
Ο παραπάνω πίνακας μας φανερώνει κάτι που στον πίνακα 3.3.2 δεν
μπορέσαμε να δούμε ξεκάθαρα. Εδώ έχουμε συγκρίνει αν το μορφωτικό
επίπεδο συσχετίζεται με την επίγνωση του όρου της Επιχειρησιακής Ηθικής.
Οι εργαζόμενοι με μεταπτυχιακό τίτλο φυσικά και γνωρίζουν την έννοια της
Επιχειρησιακής Ηθικής όπως και είκοσι- πέντε άτομα από τα τριάντα-ένα που
είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ. Μόνο τέσσερα άτομα από τα δέκατέσσερα που έχουν απολυτήριο λυκείου δεν γνωρίζουν τι σημαίνει
Επιχειρησιακή Ηθική απαντώντας κάποιοι ότι αφορά την δημοσίευση
ισολογισμών της επιχείρησης και κάποιοι ότι είναι η υπογραφή συλλογικών
συμβάσεων με τους εργαζομένους. Εννοείται το μοναδικό άτομο που υπάρχει
στο δείγμα και έχει παρακολουθήσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση δεν
γνωρίζει την απάντηση και πιστεύει πως Επιχειρησιακή Ηθική σημαίνει την
υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όσο χαμηλότερο μορφωτικό
επίπεδο έχει ένα άτομο είναι φυσιολογικό να μην γνωρίζει όρους και
πράγματα τα οποία είναι γνωστά σε άτομα που έχουν κάνει κάποιες σπουδές
παραπάνω.
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Πίνακας σύγκρισης της θέσης στην εταιρεία με την γνώση της
ενασχόλησης της εταιρείας με την Επιχειρησιακή Ηθική

Γνωρίζετε ότι η εταιρεία ασχολείται με την
Επιχειρησιακή Ηθική;

Η θέση σας στην εταιρεία
είναι

Ναι
11

Γυναικείο
τμήμα
Παιδικό τμήμα
Εμπορικό
τμήμα
Ομάδα
αποθήκης

Σύνολο

Το έχω
ακουστά

Όχι

Σύνολο

5

8

24

4
4

2
0

5
0

11
4

3

2

4

9

22

9

17

48

Πίνακας 3.3.4
Στην σύγκριση που έγινε για το αν το προσωπικό γνωρίζει για τις δράσεις
Επιχειρησιακής Ηθικής της εταιρείας εξαρτάται από την θέση που κατέχουν
στην εταιρεία, αποδεικνύεται ότι παίζει ρόλο το τμήμα που εργάζονται. Στο
εμπορικό τμήμα και τα τέσσερα άτομα είναι ενήμερα διότι έχουν περισσότερες
ευθύνες και γνωρίζουν πράγματα για την εταιρεία που το προσωπικό των
υπόλοιπων τμημάτων δεν γνωρίζει. Βέβαια και στα υπόλοιπα τμήματα η
πλειοψηφία των ατόμων είναι ενήμερο η έχει ακουστά για κάτι αυτού του
είδους τις δράσεις. Πιο συγκεκριμένα από τα 24 άτομα που ανήκουν στο
γυναικείο τα έντεκα γνωρίζουν, τα οκτώ το έχουν απλά ακουστά και μόνο
πέντε δεν έχουν επίγνωση των ενεργειών αυτών. Στο παιδικό τμήμα μόνο
δύο δεν το γνωρίζουν ενώ από τους υπόλοιπους εννιά οι τέσσερις είναι
ενήμεροι της κατάστασης και οι υπόλοιποι πέντε το έχουν ακουστά. Τέλος
στην ομάδα αποθήκης απασχολούνται εννέα άτομα
γνωρίζουν για αυτές τις δράσεις φιλανθρωπίας.
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Πίνακας σύγκρισης θέσης στην εταιρεία με την επίγνωση του
όρου της Επιχειρησιακής Ηθικής
Έχετε επίγνωση του όρου της Επιχειρησιακής Ηθικής;

Η θέση σας στην Γυναικείο
εταιρεία είναι
τμήμα
Παιδικό
τμήμα
Εμπορικό
τμήμα
Ομάδα
αποθήκης
Σύνολο

Οι επιχειρήσεις
ενσωματώνουν
σε εθελοντική
βάση κοινωνικές
και
Υπογραφή
Δημοσίευση
περιβαλλοντικές συλλογικών ισολογισμών
ανησυχίες στις
συμβάσεων
από την
δραστηριότητές
με τους
πλευρά των
τους
εργαζόμενους επιχειρήσεων Σύνολο
17
6
1
24
9

2

0

11

4

0

0

4

7

1

1

9

9

2

48

37
Πίνακας 3.3.5

Στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης σύγκρισης, δηλαδή του αν η θέση που
κατέχουν στην εταιρεία παίζει ρόλο για το αν γνωρίζουν την έννοια του όρου
της Επιχειρησιακής Ηθικής, αποδείχθηκέ ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο διότι η
πλειοψηφία σε όλα τα τμήματα γνώριζε την σωστή απάντηση. Πιο
συγκεκριμένα από τα σαράντα-οκτώ άτομα που είχε το δείγμα μας τα τριάνταεπτά έχουν επίγνωση του όρου. Μόνο επτά άτομα από το γυναικείο τμήμα,
δύο από το παιδικό και δύο από το τμήμα αποθήκης απάντησαν λάθος. Ότι
δηλαδή η Επιχειρησιακή Ηθική είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων των
εργαζομένων και η δημοσίευση ισολογισμών της επιχείρησης. Άρα αυτό είναι
θέμα σφαιρικής γνώσης και δεν εξαρτάται από το τμήμα στο οποίο εργάζεται
ο καθένας ξεχωριστά.

58



Πίνακας

σύγκρισης

μορφωτικού

επιπέδου

με

τους

τομείς

προτεραιότητας της Επιχειρησιακής Ηθικής

Οι τομείς προτεραιότητας της Επιχειρησιακής Ηθικής είναι
Κοινωνία,
μέριμνα για
παιδιά,

Μορφωτικό Μεταπτυχιακός ή
επίπεδο

Προστασία του

υπηρεσίες

Αγορά (π.χ.

περιβάλλοντος

υγείας (π.χ.

Ανθρώπινο

συνεργάτες,

και των ζώων

πολιτιστικές

δυναμικό (π.χ.

καταναλωτές,

(π.χ.

εκδηλώσεις,

παροχές

προϊόντα -

ανακύκλωση,

φιλανθρωπικό

εκπαίδευση

υπηρεσίες

διαχείριση

έργο, χορηγίες

κ.τ.λ.)

κ.τ.λ.)

αδέσποτων)

κ.τ.λ.)

Σύνολο

0

0

1

1

2

5

5

7

14

31

6

1

0

7

14

1

0

0

0

1

12

6

8

22

48

Διδακτορικός
Τίτλος
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙΙΕΚ
Απολυτήριο
λυκείου
Υποχρεωτική
εκπαίδευση

Σύνολο

Πίνακας 3.3.6
Το επίπεδο εκπαίδευσης παίζει γενικά σημαντικό ρόλο για το αν γνωρίζουμε
κάποιές συγκεκριμένες έννοιες ή όχι. Όπως αποδεικνύεται στον πίνακα 3.3.6
δεν συμβαίνει το ίδιο. Οι εργαζόμενοι που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
και είναι στο σύνολο τους δύο ένας απάντησε σωστά και ένας λάθος. Το ίδιο
συνέβη και με τους πτυχιούχους των ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ όπου από τα τριάντα-ένα
άτομα τα δεκατέσσερα απάντησαν σωστά ενώ δεκαεπτά άτομα απάντησαν
λάθος. Επτά ήταν σύνολο τους οι σωστές και επτά οι λανθασμένες
απαντήσεις από το προσωπικό που έχει απολυτήριο λυκείου.

Το 50% του

δείγματος μας, δηλαδή είκοσι-δύο άτομα,γνωρίζαν την σωστή απάντηση ενώ
τα υπόλοιπα είκοσι-δύο άτομα απάντησαν λάθος. Κατά συνέπεια δεν
μπορούμε να πούμε ότι παίζει ρόλο το επίπεδο εκπαίδευσης του καθενός
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εφόσον οι απαντήσεις είναι ισομοιρασμένες σαν σύνολο αλλά και σε κάθε
επίπεδο ξεχωριστά.



Γνωρίζετε ότι η εταιρεία ασχολείται με την Επιχειρησιακή Ηθική; *
Πιστεύετε ότι θα ήσασταν πιο παραγωγικοί αν ξέρατε τις δράσεις
Επιχειρησιακής Ηθικής που κάνει η εταιρεία;

Πιστεύετε ότι θα ήσασταν πιο παραγωγικοί αν
ξέρατε τις δράσεις Επιχειρησιακής Ηθικής που

Γνωρίζετε ότι η εταιρεία Ναι
ασχολείται με την
Όχι
Επιχειρησιακή Ηθική;
Το έχω
ακουστά
Σύνολο

κάνει η εταιρεία;
Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Σύνολο
0
4
14
4
22
1
0
1
Πίνακας 3.3.7

2
6

5
8

1
3

9
17

12

27

8
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Ο πίνακας 3.3.7 μας δείχνει κατά πόσο θα επηρεαζόταν, προς το θετικό
πάντα αποτέλεσμα, η επίδοση των εργαζομένων αν γνώριζαν για τις δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που κάνει η εταιρεία. Από τα σαράντα-οκτώ
άτομα του δείγματός μας τα είκοσι-επτά πιστεύουν ότι θα επηρεαζόταν αρκετά
και θα ήταν πιο παραγωγικοί, τα δώδεκα θα ανέβαζαν ελάχιστα τις επιδόσεις
τους και μόνο ένα δεν θα άλλαζε το τρόπο δουλείας του. Αξιοσημείωτο είναι
πως μόνο οχτώ άτομα θα επηρεαζόταν και θα γινόταν πιο παραγωγικοί. Άρα
σαν αποτέλεσμα τα άτομα του καταστήματος θα άλλαζαν τον τρόπο εργασίας
προς το καλύτερο αλλά δεν θα τον

άλλαζαν τόσο, ώστε να γίνουν πιο

παραγωγικοί με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κέρδη της εταιρείας και να
μπορούν να χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα χρηματικά ποσά σε τέτοιου είδους
δράσεις.
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Πίνακας σύγκρισης ηλικίας με την επίγνωση του όρου της
Επιχειρησιακής Ηθικής

Ηλικία

Σύνολο

Έχετε επίγνωση του όρου της Επιχειρησιακής
Ηθικής;
Οι επιχειρήσεις
ενσωματώνουν
σε εθελοντική
βάση κοινωνικές
και
Υπογραφή
Δημοσίευση
περιβαλλοντικές
συλλογικών
ισολογισμών
ανησυχίες στις συμβάσεων με
από την
δραστηριότητές
τους
πλευρά των
τους
εργαζόμενους επιχειρήσεων Σύνολο
18-24
15
3
2
20
25-30
17
4
0
21
31-35
5
2
0
7
37
9
2
48
Πίνακας 3.3.8

Η

ηλικία

είναι

σημαντικός

επικοινωνούν,γνωρίζουν

και

παράγοντας

για

το

πως

σκέφτονται,

συμπεριφέρονται

οι

άνθρωποι.

Στην

συγκεκριμένη περίπτωση η ηλικία δεν παίζει ρόλο για το αν τα άτομα
γνωρίζουν την ερμηνεία του όρου Επιχειρησιακή Ηθική, διότι τριάντα-επτά
από τα σαράντα-οκτώ άτομα του δείγματος έχουν επίγνωση του όρου. Ο
πίνακας 3.3.8 μας δείχνει ότι από τα είκοσι άτομα που ανήκουν στην ηλικία
των 18-24 ετών τα δεκαπέντε γνωρίζουν την σωστή απάντηση και μόνο τα
πέντε απάντησαν λάθος. Από την ηλικία των 25-30 ετών, δεκαεπτά άτομα
από τα είκοσι-ένα έδωσαν την σωστή απάντηση και μόνο τα τέσσερα δεν
είχαν επίγνωση του όρου της Επιχειρησιακής Ηθικής. Τέλος από τα επτά
άτομα που ανήκουν στην ηλικία των 31-35 ετών τα δύο απάντησαν λάθος ενώ
τα πέντε έδωσαν την σωστά απάντηση.
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3.5 Ανοιχτές Ερωτήσεις
Ερώτηση 11
Στην ερώτηση “τι αποτελέσματα θα είχε στην αποδοτικότητα της δουλειάς
τους αν το προσωπικό μάθαινε για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της εταιρείας”

από τα 48 άτομα τα 15 δεν έδωσαν απάντηση

παρόλο που τα 10 από αυτά είχαν πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ και τα υπόλοιπα 5 είχαν
απολυτήριο λυκείου.
Θετικά σε αυτήν την ερώτηση απάντησαν 28 άτομα τα οποία πιστεύουν ότι
γνωρίζοντας για αυτές τις δράσεις θα γίνουν πιο παραγωγικοί με αποτέλεσμα
να αυξηθούν οι πωλήσεις ώστε να δίνονται περισσότερα χρήματα σε τέτοιου
είδους προσπάθειες και ενέργειες. Πιστεύουν ότι θα έχουν ένα παραπάνω
κίνητρο να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο των δυνάμεων τους κατά την διάρκεια
της εργασίας τους και επιπλέον οι πελάτες μέσα από αυτό θα εισπράττουν
ένα αίσθημα προθυμίας να τους βοηθήσουν και να τους εξυπηρετήσουν. Θα
είναι για αυτούς μια πράξη ικανοποίησης, ότι δηλαδή έχουν βοηθήσει και
αυτοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να συγκεντρώνονται περισσότερα
χρήματα και να δημιουργούνται όλο και περισσότερες τέτοιου είδους δράσεις.
Οι αρνητικές απαντήσεις ήταν στο σύνολο τους πέντε. Τρείς από αυτούς
απάντησαν μονολεκτικά ότι δεν θα είχε κανένα αποτελέσματα στον τρόπο
που δουλεύουν ενώ τα δύο τελευταία ερωτηματολόγια είχαν τις παρακάτω 2
απαντήσεις
1. Τίποτα. Όταν ο καθένας από εμάς ξέρει να κάνει σωστά την
δουλειά του το κάνει χωρίς να υπάρχει λόγος και
2. Ελάχιστα. Ο εργαζόμενος δεν είναι σε θέση να καταλάβει και να
ενσωματώσει τέτοιου είδους δράσεις στην δουλειά τoυ
Ερώτηση 12
Στην ερώτηση “ πιστεύετε ότι αν ο κόσμος γνώριζε για τις δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που κάνει η εταιρεία θα ανέβαιναν η όχι
οι πωλήσεις και γιατί" από τα 48 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα τα 15
δεν έδωσαν απάντηση και τα 13 απάντησαν ότι δεν θα ανέβαιναν οι πωλήσεις
της εταιρείας. Η απάντηση τους στο γιατί της ερώτησης ήταν ότι δεν
ενδιαφέρει τον κόσμο κάτι τέτοιο και ότι η πλειοψηφία δεν έχουν αισθήματα
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φιλανθρωπίας. Θεωρούν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για
τέτοιου είδους δράσεις και δεν θα σκεφτόταν ποτέ κάτι τέτοιο ώστε να
σπαταλήσουν περισσότερα χρήματα στο κατάστημα. Η πλειοψηφία των
ερωτηματολογίων που ο αριθμός τους φτάνει τα 20 πιστεύουν ότι αν ο κόσμος
γνώριζε κάτι τέτοιο οι πωλήσεις της εταιρείας θα ανέβαιναν γιατί οι άνθρωποι
θα ένιωθαν ότι συμβάλλουν σε μία προσπάθεια στήριξης και ότι θα έβαζαν
ένα λιθαράκι για να αυξηθεί το ποσοστό βοήθειας που η εταιρεία προσφέρει
σε τέτοιου είδους δράσεις. Επίσης θεωρούν ότι είναι σημαντικό η εταιρεία να
δημοσιοποιεί όλες αυτές τις δράσεις που κάνει γιατί ο κόσμος αλλιώς
αντιλαμβάνεται την τακτική αυτής της εταιρείας και ίσως ξεφύγει από την
αντίληψη που ίσως έχει ότι είναι μια φθηνή εταιρεία με τεράστια κέρδη,οπότε
γιατί να αυξηθούν περισσότερο?
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Συμπεράσματα
Η εταιρεία Inditex έχει την κυρίαρχη θέση στον τομέα της λιανικής πώλησης
εδώ και χρόνια. Είναι άκρως ανταγωνιστική αλλά κανείς δεν μπορεί να
αντιγράψει όλες εκείνες τις διαδικασίες και τις πολιτικές που την έχουν κάνει
να ξεχωρίσει με το πέρασμα των χρόνων. Η εταιρεία επιλέγει στην
πλειοψηφία της το ανθρώπινο δυναμικό της να είναι νεαρά άτομα από δέκα
οκτώ έως τριάντα ετών. Οι εργαζόμενοι νιώθουν μία ασφάλεια μέσα στην
εταιρεία οπότε κάποιοι από το προσωπικό είναι σε ηλικία άνω των τριάντα. Οι
περισσότεροι από τους εργαζομένους είναι φοιτητές οι οποίοι θέλουν να
συνδυάζουν σπουδές και δουλειά, Αυτό είναι εφικτό λόγω της ποικιλίας των
συμβάσεων που υπάρχουν στην εταιρεία. Μόνο δύο άτομα μέσα στην στο
κατάστημα έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τα οποία και τα δύο κατέχουν
ανώτερες θέσεις. Οπότε το επίπεδο σπουδών παίζει κάποιο ρόλο για το αν θα
υπάρξει εξέλιξη στην εταιρεία. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι του καταστήματος
γνωρίζουν τις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που κάνει η
εταιρεία. Θεωρούν ότι θα είναι πιο παραγωγικό αν το γνώριζαν όλοι για τον
λόγο του ότι όλοι θα προσπαθούσαν περισσότερο ώστε να αυξηθούν τα
κέρδη της εταιρείας και να δοθούν περισσότερα χρήματα σε τέτοια
φιλανθρωπικά προγράμματα. Σχεδόν κανένας από τους πελάτες του
καταστήματος και της εταιρείας γενικά δεν γνωρίζουν για τις δράσεις
Επιχειρησιακής Ηθικής που κάνει η εταιρεία. Σύμφωνα με την γνώμη του
προσωπικού θα έπρεπε να δημοσιεύονται τέτοιου είδους δράσεις γιατί ο
κόσμος είναι καλό να γνωρίζει ότι ψωνίζοντας από τα καταστήματα του
Ομίλου ένα μέρος των χρημάτων που δίνουν θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το
σκοπό. Βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για κάτι
τέτοιο αλλά καλό θα ήταν να είναι γνωστό γιατί δημιουργείται υποσυνείδητα η
ανάγκη της αλληλοβοήθειας ακόμα και από αυτούς που δεν ενδιαφέρονται και
τόσο. Το θέμα με αυτού του είδους τις δράσεις και το ότι πρέπει να
δημοσιοποιούνται είναι ότι μας κάνει αντιληφθούμε πως οι μεγάλες εταιρείες
ασχολούνται και με άλλα πράγματα και ψωνίζοντας από αυτές δεν κερδίζουν
μόνο οι ιδιοκτήτες τους αλλά κάπου μακριά κάποιοι παίρνουν βοήθεια από τα
δικά μας χρήματα.
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Προτάσεις
Οι προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι προτάσεις βελτίωσης σε δύο
διαφορετικά κομμάτια. Το πρώτο αφορά το προσωπικό και το δεύτερο το
αγοραστικό κοινό.Όταν ξεκινά η διαδικασία συνεντεύξεων της εταιρείας ο
αρμόδιος που παίρνει τις συνεντεύξεις αρχικά κάνει μια ομιλία για την εταιρεία.
Πρέπει να γίνεται μια αναφορά στις δράσεις Επιχειρησιακής Ηθικής και να
δίνονται κάποια παραδείγματα για δραστηριότητες που έχουν γίνει. Έπειτα θα
μπορούσαν να γίνουν κάποιες συναντήσεις ενημέρωσης του προσωπικού για
όλες τις δραστηριότητες με τι οποίες ασχολείται η εταιρεία και επιπλέον θα
μπορούσε να γίνει μια ομιλία για το τι αποτελέσματα θα έχει αν είναι πιο
παραγωγικοί στην δουλειά τους και αυξηθούν τα κέρδη της εταιρείας.Από την
άλλη πλευρά όσο αναφορά το αγοραστικό κοινό,η εταιρεία θα πρέπει να
δημοσιεύει αυτού του είδους τις δράσεις και γενικά να υπάρχουν κατά καιρούς
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρθρα που να αναφέρουν και να αναλύουν
κάθε ενέργεια ξεχωριστά. Η Inditex είναι μια εταιρεία που επιλέγει να μην
δημοσιοποιεί γενικά τις δραστηριότητες που κάνει αλλά θα πρέπει να
συμβαίνει κάτι τέτοιο όχι γιατί μπορεί να αυξηθούν οι πωλήσεις αλλά γιατί
είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι τέτοιε εταιρείες δ΄θνουν τόσο μεγάλα ποσά
για να στηρίξουν άτομα που τα έχουν ανάγκη.
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Ερωτηματολόγιο
1. Επωνυμία Επιχείρησης ______________________________
2. Φύλλο
Άνδρας
Γυναίκα

3. Ηλικία
18 - 24
25 - 30
31 - 35
36 και
άνω

4. Μορφωτικό Επίπεδο
Μεταπτυχιακός Τίτλος ή
Διδακτορικό
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ
Απολυτήριο Λυκείου
Υποχρεωτική Εκπαίδευση
5. Η θέση σας στην εταιρεία είναι
Στο γυναικείο τμήμα
Στο παιδικό τμήμα
Στο εμπορικό τμήμα
Στην ομάδα αποθήκης

6. Γνωρίζετε ότι η εταιρεία ασχολείται με την Επιχειρησιακή Ηθική;
Ναι
Όχι
Το έχω ακουστά
7. Έχετε επίγνωση του όρου της Επιχειρησιακής Ηθικής;
Οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε
εθελοντική βάση κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ανησυχίες στις
δραστηριότητες τους
Υπογραφή συλλογικών
συμβάσεων με τους εργαζομένους
Δημοσίευση ισολογισμών από την

68

μεριά των επιχειρήσεων

8. Οι τομείς προτεραιότητας της Επιχειρησιακής Ηθικής είναι
Ανθρώπινο Δυναμικό ( π.χ.
παροχές, εκπαίδευση κτλ)
Αγορά ( π.χ. συνεργάτες,
καταναλωτές, προϊόντα - υπηρεσίες
κτλ)
Προστασία του περιβάλλοντος και
των ζώων ( π.χ. ανακύκλωση,
διαχείριση αδέσποτων κτλ )
Κοινωνία, μέριμνα για παιδιά,
υπηρεσίες υγείας ( π.χ. πολιτιστικές
εκδηλώσεις, φιλανθρωπικό έργο,
χορηγίες κτλ)

9. Πιστεύετε ότι θα ήσασταν πιο παραγωγικοί αν ξέρατε τι δράσεις
Επιχειρησιακής Ηθικής που κάνει η εταιρεία
Καθόλου
Ελάχιστα
Αρκετά
Πολύ

10. Θεωρείται ότι θα πρέπει να ενημερώνεται το προσωπικό για
αυτές τις δράσεις
Ναι
Όχι

11. Τι αποτελέσματα πιστεύετε ότι θα είχε στην αποδοτικότητα της
δουλειάς σας
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____

12. Πιστεύετε ότι αν ο κόσμος γνώριζε για τις Δράσης Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που κάνει η εταιρεία θα ανέβαιναν ή όχι οι
πωλήσεις και γιατί
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
____________________________________________________________
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