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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του τρόπου με τον οποίον οι ελληνικές 

επιχειρήσεις προβάλλουν τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν, 

μέσω των εταιρικών ιστοτόπων τους. Για τον σκοπό της εργασίας, επιλέχθηκε ένα δείγμα 

500 εταιριών, οι οποίες σύμφωνα με μελέτη της ICAP ήταν οι πλέον κερδοφόρες ελληνικές 

επιχειρήσεις κατά το έτος 2013. Στη συνέχεια, μέσω των εταιρικών ιστοτόπων των 

επιχειρήσεων του δείγματος συλλέχθησαν δεδομένα που αφορούσαν στις δράσεις 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα κίνητρα των εν λόγω δράσεων και στον τρόπο προβολής 

τους μέσω των εταιρικών ιστοτόπων. Ακολουθώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση των 

Tang and Li (2009), πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση των δεδομένων και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν.   Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην εξαγωγή 

ενδιαφερόντων συμπερασμάτων αναφορικά με την προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά. 

Λέξεις-Κλειδιά: εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιστότοπος, προβολή, επικοινωνία 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was the investigation of the way Greek enterprises communicate their 

CSR actions through their corporate websites. For the purpose of this thesis, a sample of 

500 companies was selected. Companies forming the sample were among the 500 most 

profitable Greek companies, duing 2013, according to a survey carried out by ICAP 

Group.Next, data regarding their CSR programs, the motives of such actions and the way of 

presenting and communicating those actions, were collected through the corporate 

websites. Following the methodological approach of Tang and Li (2009), data were coded 

and content analysis’ results were interpreted.  

Key-words: corporate social responsibility, corporate website, communication 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Από τη στιγμή που ο Bowen (1953) δημοσίευσε τη μελέτη του για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), σηματοδοτώντας την έναρξη μίας 

νέας περιόδου σύγχρονης σκέψης (Carroll, 1999), η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνηςπροσέλκυσε το ενδιαφέρον ακαδημαϊκών και 

επαγγελματιών, αποτελώντας συχνά αντικείμενο ερευνών, στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η τελευταία ορίζει ότι 

ηεταιρικήκοινωνικήευθύνηαναφέρεται στις δραστηριότητες, οι οποίες καθιστούν τις επιχειρήσεις «καλούς πολίτες», καθώς οι τελευταίες 

συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, πέραν των δικών τους συμφερόντων (Nicolau, 2008; Engardio et al., 2007; Tsoutsoura, 2004; 

McWilliams & Siegel, 2001; Carroll, 1999). 

Στη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών, η διεθνής επιστημονική κοινότητα μελέτησε διάφορες πτυχές του ζητήματος της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, παρ’ όλα αυτά, η οικονομική, νομική και ηθική διάστασή της, όπως αναφέρονται στο έργο των Schwartzand Carroll 

(2003), αναδείχθηκαν ως οι πλέον διαδεδομένες. Η οικονομική διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναφέρεται στην επίδραση που 

έχουν στην απόδοση μίας επιχείρησης, ιδιαίτερα την οικονομική απόδοση, οι ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει. Στα 

πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας απαντώνται τρεις διαφορετικές εκδοχές αναφορικά με τη φύση της σχέσης μεταξύ εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και απόδοσης της επιχείρησης. Η πρώτη κατηγορία ερευνητών, βασιζόμενοι στην άποψη του Friedman (1970), υποστηρίζουν την 

ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής απόδοσης, όπως αυτή εκφράζεται από τις μεταβολές των 

τιμών των μετοχών (Vance, 1975), τις υπερβάλλουσες αποδόσεις (Wright & Ferris, 1997) και τις προβλέψεις των αναλυτών για τα κέρδη 

ανά μετοχή (Cordeiro & Sarkis, 1997).Όπως εξηγεί ο Friedman (1970), οι διοικητικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους μετόχους, οι οποίοι 

είναι υπεύθυνοι να ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του οικονομικού συμφέροντος της εταιρίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω άποψη, η 

μοναδική κοινωνική υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι να χρησιμοποιούν τους πόρους τους και να δεσμεύονται σε δραστηριότητες που 
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αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους και του πλούτου των μετόχων. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία επηρεάζει τη 

βέλτιστη κατανομή των πόρων, ασκεί αρνητική επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης. Η δεύτερη κατηγορία ερευνητών εντοπίζει την 

ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης (Nicolau, 2008; Bird et al., 2007; 

Orlitzky et al., 2003; Waddock & Graves, 1997). Η συγκεκριμένη ομάδα ακαδημαϊκών στηρίζεται στη θεωρία των ενδιαφερομένων μερών 

(Freeman, 1984), βάσει της οποίας, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι επιχειρήσεις διευρύνουν το πεδίο δραστηριοποίησής τους σε 

δράσεις που ξεπερνούν τα συμφέροντα των μετόχων και αφορούν στα συμφέροντα πελατών, προμηθευτών, υπαλλήλων και κοινωνιών. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αξίας της επιχείρησης, μέσω 

εξοικονόμησης άμεσου κόστους, ενδυνάμωσης της φήμης της επιχείρησης και αποτροπής μελλοντικών πράξεων ρυθμιστικών σωμάτων, 

όπως οι κυβερνήσεις, τα οποία θα μπορούσαν να επιβάλλουν σημαντικά κόστη στην επιχείρηση (Bird et al., 2007).Η τρίτη κατηγορία 

ερευνητών υποστηρίζει τη μη ύπαρξη σχέσης μεταξύ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης 

(Teoh et al., 1999; Aupperle et al., 1985), προβάλλοντας το επιχείρημα ύπαρξης πολυάριθμων παραγόντων, που δεν επιτρέπουν στους 

μελετητές να εντοπίσουν συγκεκριμένη επίδραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην απόδοση της επιχείρησης. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η κεντρική ιδέα της θεωρίας των ενδιαφερόμενων μερών, βάσει της οποίας η εταιρική κοινωνική ευθύνη λαμβάνει 

υπόψη της τα συμφέροντα διαφόρων μερών, πέραν των μετόχων, έρχεται σε σύγκρουση με τη κεντρική ιδέα της θεωρίας του Friedman 

(1970), σύμφωνα με την οποία η η εταιρική κοινωνική ευθύνη εμποδίζει τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Ο Jensen (2001) να 

συμβιβάσει τις δύο θεωρίες, προτείνοντας μία νέα εκδοχή της θεωρίας των ενδιαφερομένων μερών, η οποία ορίζει ότι μία επιχείρηση δεν 

μπορεί να μεγιστοποιήσει τη μακροπρόθεσμη αξία της εάν αγνοεί τα συμφέροντα του συνόλου των ενδαφερομένων μερών της. 

Η επικρατούσα άποψη ορίζει ότι κάθε οργανισμός ή επιχείρηση λειτουργεί εντός ενός δικτύου διαφόρων ενδιαφερομένων μερών που 

μπορούν να τον επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα (Habisch & Jonker, 2005). Κατά συνέπεια, η εταιρική κοινωνική ευθύνη επικεντρώνεται στη 
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δέσμευση της επιχείρησης να αποφύγει τη ζημία και να βελτιώσει την ευημερία των ενδιαφερομένων μερών της και της κοινωνίας (Mohr et 

al., 2001). 

1.2 Σκοπός της εργασίας 

 

Δεδομένης της σημασίας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κάθε σύγχρονη επιχείρηση ή οργανισμό και του γεγονότος ότι έχει 

αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, ο σκοπός της 

εργασίας είναι να μελετήσει τον τροπο με τον οποίο προβάλλεται εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά καθώς και τον τρόπο με τον οποίον προβάλλουν τις εν λόγω δράσεις, μέσω των ιστοτόπων τους. 

1.3 Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

 

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, τα βασικά ερευνητικά ερώτηματα της εργασίας διατυπώνονται  ως εξής: πρώτον με  ποιον τρόπο 

προβάλλουν τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσω των εταιρικών ιστοτόπων, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά; και δεύτερον πώς γίνεται αυτή ανά κλάδο δραστηριοτήτων. 

Προκειμένου να δοθεί μία ολοκληρωμένη απάντηση στο κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της εργασίας, θα πρέπει αρχικά να συζητηθούν οι 

εξής περιοχές: 

 Η έννοια εταιρική κοινωνική ευθύνη, στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

 Η διαχρονική εξέλιξη της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 Οι διαστάσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
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 Η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών (stakeholder theory). 

 Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 Η σπουδαιότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
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1.4 Σπουδαιότητα της έρευνας 

 

Η σημασία της έρευνας των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά, 

είναι διπλή. Αρχικά, αναμένεται ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την παρούσα έρευνα θα συμβάλλουν στον περαιτέρω 

εμπλουτισμό της σχετικής Ελληνικής βιβλιογραφίας, η οποία, σε αντίθεση με την αντίστοιχη διεθνή, δεν έχει μελετήσει σε βάθος την έννοια 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παράλληλα, αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση της έρευνας, θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για 

τις επιχειρήσεις της Ελληνικής αγοράς που εφαρμόζουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και για τα στελέχη αυτών αναφορικά 

με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται κοινωνικά αλλά και τον τρόπο προβολής της δράσης τους μέσω των ιστοτόπων των 

επιχειρήσεων.  

1.5 Δομή της έρευνας 

 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας είχε ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στα βασικά 

ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν, όπως έχουν αναδειχθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, παρουσίασε το βασικό ερευνητικό 

ερώτημα της εργασίας, το στόχο της, τη σημασία και τη δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, προκειμένου να συζητηθούν ο ορισμός και η ιστορική εξέλιξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι διαστάσεις 

της, τα οφέλη και η σπουδαιότητά της καθώς και η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσει 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη στα πλαίσια της Ελληνικής αγοράς και το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει. Ακολουθεί το τέταρτο 

κεφάλαιο, το οποίο θα περιγράψει τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα υιοθετηθεί για τους σκοπούς της εργασίας και τον τρόπο συλλογής 

και ανάλυσης των δεδομένων. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο θα παρουσιάσει αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας ενώ το έκτο και 

τελευταίο κεφάλαιο θα περιγράψει τα συμπεράσματα αυτής και θα αναφέρει τους περιορισμούς της και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1 Ορισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Ο πρώτος ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης διατυπώθηκε από το Bowen (1953), ο οποίος την περιέγραψε ως «την υποχρέωση 

των επιχειρηματιών να ακολουθούν εκείνες τις πολιτικές, να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις και να αναπτύσσουν εκείνες τις δράσεις που 

θεωρούνται επιθυμητές, βάσει των στόχων και των αξιών της κοινωνίας μας». Έκτοτε, η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτέλεσε 

αντικείμενο ενδιαφέροντος πολλών συγγραφέων, με αποτέλεσμα να διατυπωθούν πολυάριθμοι ορισμοί αυτής.  

Οι ορισμοί που αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του ‘50 αναγνώριζαν την ανάγκη των διοικητικών στελεχών να αναλάμβανουν ευθύνη 

έναντι του κοινωνικού καλού. Χαρακτηριστικά, ο Drucker (1954) αναφέρθηκε στην ΕΚΕ, περιγράφοντας ότι «χρειάζεται να ληφθεί υπόψη 

εάν η δράση που θα αναπτυχθεί θα ενισχύσει το καλό της κοινωνίας, θα αναπτύξει τις βασικές πεποιθήσεις της κοινωνίας μας, θα συμβάλλει 

στη σταθερότητα, στη δύναμη και την αρμονία της». Στη συνέχεια, οι δύο προαναφερόμενοι ορισμοί ενώθηκαν προκειμένου να 

ευθυγραμμίσουν την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τις αντιλήψεις των διοικητικών στελεχών ως προς τα χαρακτηριστικά του 

κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Ο Frederick (2006) συνοψίζει την έννοια της ΕΚΕ κατά τη δεκαετία του 

‘50, σε τρία σημεία: (i) στην αντιμετώπιση των διοικητικών στελεχών ως δημόσιων διαχειριστών, (ii) στην ανάγκη εξισορρόπησης των 

απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών με τους εταιρικούς πόρους και (iii) στην αποδοχή της φιλανθρωπίας ως μίας ανθρώπινης 

φιλοσοφίας και αρχής του οργανισμού. 

Κατά τα επόμενα χρόνια, η έννοια της ΕΚΕ μεταβλήθηκε, ξεπερνώντας το πλαίσιο της φιλανθρωπίας. Πλέον, οι επιχειρήσεις δέχονται 

ισχυρές πιέσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με κανονισμούς αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια ενώ 

παράλληλα αυξάνονται τα επίπεδα του ανταγωνισμού. Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θεωρείται 
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απαραίτητα προκειμένου οι οργανισμοί να επιβιώσουν και να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικοί (Galan, 2006). Κατά τα τελευταία 

χρόνια, οι ερευνητές επικεντρώνονται περισσότερο στην επίδραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη χρηματοοικονομική απόδοση της 

επιχείρησης (Surrocaetal., 2009; Brammer&Millington, 2008).Ο προσανατολισμός έχει μετακινηθεί από τις ηθικές αξίες στην απόδοση και 

το επίπεδο της ανάλυσης έχει απομακρυνθεί από το μακροκοινωνικό επίπεδο στο οργανωσιακό επίπεδο. 

Πρόσφατα, η πίεση, σε θεσμικό επίπεδο, για βελτίωση των ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αύξησε την ανάγκη ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών ΕΚΕ που δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στην αύξηση του πλούτου των μετόχων (Waddock, 2008). Οι επιχειρήσεις 

αναμένεται ότι δεσμεύονται ως προς τα εξής: 

 Πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης 

 Διαφάνεια και ευθύνη 

 Σωστή διαχείριση των σχέσεων με τα ενδοαφερόμενα μέρη 

 Υπεράσπιση των ανθρωπίνων διακιωμάτων, της διακιοσύνης καιι των δημοκρατικών αρχών 

 Συμμόρφωση με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

 Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. 

Νεότεροι ορισμοί της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δείχνουν ότι αναμένεται από τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη 

και στη βελτίωση της εταιρικής φήμης. Σύμφωνα με τον Carroll (1979), η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων συνίσταται σε οικονομικές, 

νόμιμες, ηθικές και διακριτικές πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών. Οι 

Brown&Dacin (1997) ορίζουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μία εταιρική κατάσταση ή εταιρικής δραστηριότητας που αφορούν στις 

αντιλαμβανόμενες κοινωνικές υποχρεώσεις της επιχείρησης ή, τουλάχιστον, στις αντιλαμβανόμενες υποχρεώσεις έναντι των 

ενδιαφερομένων μερών. Στα πλαίσια της έρευνας του επί της εξέλιξης των ορισμών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο Lei (2011) εξηγεί 

ότι το σύνολο των ορισμών επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και σε κοινωνικές υποχρεώσεις, όπως οικονομικές, νομικές και ηθικές 
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ευθύνες. Παράλληλα, ο Rahman (2011) παρουσιάζει ένα σύνολο δέκα διαστάσεων, οι οποίες συνοψίζουν όλα τα ζητήματα που έχουν 

αναφερθεί σε ορισμούς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: υποχρέωση στην κοινωνία, εμπλοκή ενδιαφερομένων μερών, βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, οικονομική ανάπτυξη, ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, συμμόρφωση με το νόμο, εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, 

προστασία του περιβάλλοντος, διαφάνεια και ευθύνη. 

 

2.2 Ιστορική εξέλιξη ΕΚΕ 

 

Όπως εξηγούνοι Katsoulakos et al.(2004), η ιστορική εξέλιξη της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνει τρία στάδια, κάθε 

ένα από τα οποία φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, διακρίνουν την προ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης φάση, την οποία 

προσδιορίζουν χρονικά κατά την περίοδο 1960-1990, τη φάση έναρξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το διάστημα 

1990-2000 και τη φάση της πρόωρης ενσωμάτωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία ξεκίνησε το 2000 και εξακολουθεί έως 

σήμερα. 

Όσον αφορά στην πρώτη φάση της εξέλιξης, ο όρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης άρχισε να χρησιμοποιείται τη δεκαετία του 1960. 

Την ίδια περίοδο άρχισε να χρησιμοποιείται και ο όρος των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) για να περιγράψει εταιρικούς ιδιοκτήτες 

πέραν των μετόχων. Παράλληλα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας ενθαρρύνοντας την 

ανάπτυξη εθνικών οργανώσεων περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και την ανάπυξη του περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων 

Εθνών (UNEP). Η απόδοση της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και λοιπών 

αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες προέρχονταν από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως βιομηχανικές διαδικασίες κατέστησαν σαφείς τις 

απαιτήσεις για οικολογική βιώσιμη ανάπτυξη. Στις αρχές της δεκατίας του ’80, έμφαση δόθηκε σε ζητήματα φτώχειας, κοινωνικής 
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ανισότητας και όρων του εμπορίου, ενώ η βιοποικιλότητα αναγνωρίστικε ως στοιχείο κριτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του 

οικοσυστήματος του πλανήτη. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, καθιερώθηκαν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και εμφανίστηκαν έννοιες 

σχετικές με το φυσικό κεφάλαιο και τη μέτρηση της βιωσιμότητας. Τέλος, από το 1975 έως το 1987, διάφοροι συγγραφείς, 

συμπεριλαμβανομένου του Ramanathan (1976), ανέπτυξαν εννοιολογικά μοντέλα αναφορικά με τη λογιστική της κοινωνικής ευθύνης 

(Katsoulakos et al., 2004). 

Η δεύτερη φάση της εξέλιξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, κατά την οποία η ΕΚΕ συνδέθηκε με τον 

πολιτικοοικονομικό διάλογο. Το γεγονός αυτόαποδίδεται σε ανησυχίες και προσδοκίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εκφράζονταν από 

τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις δημόσιες αρχές και τους επενδυτές. Η αυξανόμενη διαφάνεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας αποτέλεσε ένα παράγοντα ζωτικής 

σημασίας για την αποτελεσματικότητας των εν λόγω δυνάμεων. Την περίοδο αυτή, η βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίστηκε ως το πιο 

σημαντικό ζήτημα της εποχής ενώ αρχές και πρακτικές των υπεύθυνων επιχειρήσεων καθιερώθηκαν από δράσεις και φορείς όπως οι Global 

Compact, Παγκόσμια Επιτροπή για την Κοινωνική Διάσταση της Παγκοσμιοποίησης, Global Sullivan Principles και Caux Round Table 

Principles (Katsoulakos et al., 2004).Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνώρισαν τη σημασία της εκπαίδευσης για την 

προετοιμασία των δασκάλων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ το Πρωτόκολλο του Κιότο, το 

οποίο προϋπέθετε την πραγματοποίηση προόδου ως προς τον περιορισμό εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, θεωρήθηκε η μεγαλύτερη 

πρόκληση της εποχής (Katsoulakos et al., 2004). 

Η τρίτη και τελευταία φάση της εξέλιξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χαρακτηρίζεται ως η περίοδος ωρίμανσης της έννοιας της ΕΚΕ.  

Κατά την περίοδο αυτή, επιτυγχάνεται ουσιαστικά η ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενώ κρίνονται ως ιδιαίτερης σημασίας, 

τα αποτελέσματα του συνεδρίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, «Rio+ 10», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, το 2002 

(Katsoulakos et al., 2004). 



18 
 

2.3 Διαστάσεις ΕΚΕ 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, το αντικείμενο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει μεταβληθεί και αφορά περιοχές, όπως η 

προστασία του περιβάλλοντος, η φιλανθρωπία, η συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αστικές επενδύσεις και οι 

εργαζόμενοι (Saeidi Pour et al., 2014).Με την παραπάνω άποψη φαίνεται ότι συμβαδίζει και ο Ogrizek (2001), ο οποίος υποστηρίζει ότι η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, αλλά 

περιλαμβάνει επιχειρηματικές πρακτικές, όπως συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικές 

επενδύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Επιπλέον, εξηγεί ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται, ουσιαστικά στον ανταγωνισμό μεταξύ 

των επιχειρήσεων για θέματα πέραν της τεχνολογίας, της βελτίωσης της ποιότητας, της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 

ανταγωνιστικής τιμολόγησης. Παράλληλα, οι Joyner et al. (2002), συνδέουν την επιχειρηματική ηγεσία με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

αναφερόμενοι στη ηγεσία και σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της διατήρησης των πόρων, των 

κοινωνικών υπηρεσιών, της βελτίωσης της βιομηχανίας και των επιχειρηματικών πρακτικών. Όπως υποστηρίζουν, η πλειοψηφία των 

επιχειρηματιών αισθάνεται υπεύθυνση απέναντι στην τοπική κοινότητα, τους εργαζομένους, τους πελάτες της και τα λοιπά ενδιαφερόμενα 

μέρη. Ως αποτέλεσμα, αναλαμβάνουν δράσεις όπως η στήριξη των τεχνών, η χρηματοδότηση τοπικών σχολείων, η συμμετοχή σε τοπικά 

φεστιβάλ και η προσφορά τροφίμων και άλλων προμηθειών. 

Εκτός των παραπάνω δράσεων, πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφορούν στον έλεγχο 

της μόλυνσης και στην προστασία του περιβάλλοντος (Mahapatra, 1984).Νωρίτερα, οι HayandGray (1974) είχαν προτείνει ένα ελαφρώς 

διαφορετικό εννοιολογικό πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σύμφωνα με αυτό, διακρίνονται τρεις διαφορετικές φάσεις 

κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους, τη διοίκηση διαχειριστών και τη στροφή προς τη διαχείριση 

της ποιότητας ζωής. Η διαχείριση της μεγιστοποίησης του κέρδους επικεντρώνεται στο κέρδος, τη συγκέντρωση πλούτου, την 

παραγωγικότητα και το συμφέρον των μετόχων ενώ σχετίζεται, σε μικρότερο, μόνο, βαθμό με την ποιότητα του προϊόντος, την ασφάλεια 
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της εργασίας και τις κοινωνικές αξίες. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση διαχειριστών επιδιώκει να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας 

σε λογικές τιμές, όμως δεν αναφέρεται στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στις πολιτιστικές αξίες ή τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Τέλος, οι HayandGray (1974) παρατήρησαν ότι ένα διοικητικό στέλεχος υψηλής ποιότητας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ηθικές αξίες 

και να ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ποιότητα του περιβάλλοντος. 

Στη δική τους έρευνα, οι Rangan et al. (2012) διακρίνουν τρεις διαφορετικούς πυλώνες πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο πρώτος 

πυλώνας περιλαμβάνει δραστηριότητες που υποκινούνται από φιλανθρωπικά ένστικτα, ακόμη και όταν επιδιώκεται πιθανό επιχειρηματικό 

όφελος. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί να αναφέρονται είτε σε άμεση χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οργανισμών 

κοινωνικών υπηρεσιών και έργων κοινωνικής υπηρεσίας των εργαζομένων, είτε σε δωρεές προϊόντων και υπηρεσιών σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχείρηση δεσμεύεται σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης γιατί συνιστούν μία «καλή» δραστηριότητα, υποκινούμενη από τη λογική, καθώς η επιχείρηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

κοινωνίας είναι υποχρεωμένη να συμβάλλει στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.Οι δράσεις αυτές ενδυναμώνουν τη φήμη της 

επιχείρησης στην τοπική κοινότητα και παρέχουν ένα βαθμό προστασίας έναντι απρόβλεπτων κινδύνων (Rangan et al., 2012). 

Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται σε δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες είναι συμβιωτικές και αποσκοπούν στο να 

ωφελήσουν την ίδια την επιχείρηση και να επηρεάσουν σε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό επίπεδο τις αλυσίδες αξίας συνεργατών, 

συμπεριλαμβανομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας, των καναλιών διανομής και των παραγωγικών λειτουργιών. Προτεραιότητα των 

ενεργειών αυτής της κατηγορίας είναι η αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και της κερδοφορίας καθώς και η δημιουργία κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών οφελών, μέσω της βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Συνήθως, οι πρωτοβουλίες εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης υπόκεινται στη διαχείριση ή συνδιαχείριση ενός διευθυντή λειτουργιών, από την πλευρά της εφοδιαστικής αλυσίδας, ή 

ενός διευθυντή μάρκετινγκ, από τη πλευρά της αλυσίδας αξίας. Σε αντίθεση με τις δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες 

αξιολογούνται σύμφωνα με την κοινωνική και περιβαλλοντική τους απόδοση, οι δραστηριότητες που ανήκουν στο δεύτερο πυλώνα, 
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στηρίζονται στην ικανότητά τους να βελτιώνουν την ίδια την επιχείρηση και ταυτόχρονα να αποδίδουν κοινωνική αξία (Rangan et al., 

2012). 

Τέλος, ο τρίτος πυλώνας προγράμματα που αποσκοπούν στη ριζική μεταβολή του οικοσυστήματος της επιχείρησης. Αυτή η μεταβολή 

αναμένεται ότι θα ενισχύσει, μακροπρόθεσμα, τη θέση της επιχείρησης, παρ’ όλα αυτά, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, περιλαμβάνει κίνδυνο, 

προκειμένου να δημιουργήσει κοινωνική αξία.Στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα, η επιχείρηση επιδιώκει να δημιουργήσει κοινωνική αξία, 

μέσω της αντιμετώπισης κοινωνικών ή περιβαλλοντικών αναγκών κριτικής σημασίας, οι οποίες ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε άμεσα 

επιχειρηματικά οφέλη.Σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους τομείς, οι βασικές ικανότητες της επιχείρησης μπορεί να μην επαρκούν 

αλλά να καταστεί απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ριζική αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου και ανάπυξη νέων ικανοτήτων και 

στρατηγικών. Επιτυχημένες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ανατπύσσονται στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα προσφέρουν λύσεις 

σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις και στηρίζουν την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών ευκαιριών στο νέο 

οικοσύστημα (Rangan et al., 2012). 

Όπως υποστηρίζουν οι Rangan et al. (2012), κάθε επιχείρηση δε χρειάζεται να συμμετέχει σε δράσεις και των τριών πυλώνων. Αντίθετα, 

είναι προτιμότερο κάθε επιχείρηση ή οργανισμός να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των δράεσων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον 

πυλώνα ή στους πυλώνες που συμμετέχεικαι να αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη στρατηγική. Σε κάθε περίπτωση, από την ανάλυσή τους 

προκύπτει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ισορροπούν μεταξύ των τριών πυλώνων. 

Παρατηρείται ότι οι δράσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν απασχολήσει ένα μεγάλο αριθμό συγγραφέων, κάθε ένας από τους 

οποίους έχει αναπτύξει ένα διαφορετικό μοντέλο ή πλαίσιο κατηγοριοποίησης αυτών. Παρ’ όλα αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει 

συμφωνία ως προς τις βασικές περιοχές δράσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το περιβάλλον, οι εργαζόμενοι, η εκπαίδευση, η 

κοινωνία και ο πολιτισμός. 
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2.4 Θεωρία των Ενδιαφερόμενων Μερών (Stakeholder Theory) 

 

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει συνδεθεί με ένα μεγάλο αριθμό θεωριών, που συνιστούν σημείο αναφοράς για τις 

πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κάθε επιχείρησης και επιδιώκουν να ερμηνεύσουν τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη από τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης. Μία από τις σημαντικότερες θεωρίες είναι η θεωρία των 

ενδιαφερομένων μερών ή Stakeholders’ Theory. 

Η συγκεκριμένη θεωρία δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ του επιχειρηματικού οργανισμού και οποιουδήποτε ανθρώπου, ή ομάδας 

ανθρώπων, που εμπλέκονται στη διαδικασία επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να οριστούν ως 

οποιοσδήποτε άνθρωπος, μεμονωμένα, ή οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από τη διαδικασία 

επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων (Freeman, 1984).Ένας άλλος ορισμός, διατυπωμένος από τον Clarkson (1995), περιγράφει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη ως τον άνθρωπο ή την ομάδα ανθρώπων που έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας, ή κάποια μορφή ενδιαφέροντος ή 

οποιαδήποτε απαίτηση από έναν οργανισμό, ενώ ο Starik (1995) συμπεριλαμβάνει στο δικό του ορισμό, τόσο ανθρώπινες όσο και μη 

ανθρώπινες οντότητες. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον ως ένα μη ανθρώπινο ενδιαφερόμενο μέρος, λόγω των 

επιπτώσεων και της σχετικότητάς του με τις επιχειρησιακές πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο Jones (1999) κατηγοριοποίησε τα 

ενδιαφερόμενα μέρη σε δύο κατηγορίες, την πρωτεύουσα και τη δευτερεύουσα ομάδα. Η πρωτεύουσα ομάδα αποτελείται από όσους 

επηρεάζουν άμεσα την επιβίωση του οργανισμού, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να εξαρτάται αποκλειστικά και άμεσα από τη συμμετοχή των 

πρωτευόντων, ενδιαφερομένω μερών. Ένας οργανισμός μπορεί να επιβιώσει μόνο όταν τα διοικητικά του στελέχη χρησιμοποιούν τις 

ικανότητες τους για να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες αξίας, τα οποία θα ικανοποιήσουν τους μετόχους, τους πελάτες και τους 

προμηθευτές, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους και την κυβέρνηση. Τα δευτερεύοντα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρονται σε όσους δεν 

επηρεάζουν άμεσα την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και διαδραματίζουν λιγότερο σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του οργανισμού. 
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Η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών συνιστά επέκταση των επιχειρησιακών στόχων, πέραν της μεγιστοποίησης του κέρδους, ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις όσων δεν κατέχουν μετοχές της επιχείρησης (Mitchell et al., 1997). Η θεωρία 

διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: (i) την περιγραφική, (ii) τη συντελεστική και (iii) την κανονιστική. Η περιγραφική εξηγεί τον τρόπο 

διαχείρισης και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η κανονιστική αναφέρεται στον τρόπο αντιμετώπισης των ενδιαφερομένων μερών 

ενώ η κανονιστική αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και της εταιρικής απόδοσης (Donaldson & Preston, 1995). 

Παρά την κριτική που δέχεται ως προς το ότι λειτουργεί ως δικαιολογία για διαχειριστικό οπορτουνισμού και ότι καταστρέφει την 

επιχειρηματική ευθύνη κατά την προσπάθεια ικανοποίησης του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών (Jensen, 2001), η θεωρία των 

ενδιαφερομένων μερών υποστηρίζεται από έναν ικανοποιητικό αριθμό εμπειρικών ερευνών που υποδεικνύουν ότι πολλοί οργανισμοί 

δεσμεύονται σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών (Maignan&Ferrell, 

2000). Οι Blair (1995) και Clarkson (1995) εξηγούν ότι η εν λόγω θεωρία διευκρινίζει πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι δράσεις της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι τα διοικητικά στελέχη θα ορίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ομάδες αυτών και θα 

αναπτύσσουν την κατάλληλη πολιτική για κάθε ένα. Η εφαρμογή πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω αυτής της 

προσσέγγισης οδηγεί μακροπρόθεσμα στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Άλλωστε, δεδομένου ότι υφίσταται μία θετική σχέση 

μεταξύ της ικανοποίησης των ενδιαφερομένω  μερών και της απόδοσης της επιχείρησης, η τελευταία μετράται μέσω του τρόπου με τον 

οποίον ένας οργανισμός ικανοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ruffetal., 2001). 

2.5 Πλεονεκτήματα και οφέλη ΕΚΕ 

 

Όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας, η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα και οφέλη στις επιχειρήσεις. Οι Asemahetal. (2013), στηριζόμενοι σε ανασκόπηση της σχετικής, 

διεθνούς βιβλιογραφίας,διακρίνουν τα εξής: 
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 Ενδυνάμωση της φήμης και του εμπορικού σήματος της επιχείρησης. Η Tsoutsoura (2004) εξηγεί ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες 

επιχειρήσεις μπορούν να στηρίξουν τη φήμη και το εμπορικό σήμα τους ενώ και οι καταναλωτές προσελκύονται ευκολότερα από 

εμπορικά σήματα και επιχειρήσεις  που διακρίνονται ως προς τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 

που θεωρούνται κοινωνικά υπεύθυνες χαίρουν εκτίμησης εντός της επιχειρηματικής κοινότητας και έχουν αυξημένες πιθανότητες να 

προσελκύσουν κεφάλαια ή εμπορικούς συνεργάτες. Η ανάληψη δράσεων κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις πληροφορεί την 

τοπική κοινότητα για τη φιλική προς αυτήν, διαθέση της επιχείρησης και βελτιώνει την εντύπωση των πολιτών έναντι αυτής. 

Μάλιστα, αρκετά επιχειρηματικά στελέχη καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια ώστε να πείσουν την τοπική κοινότητα για την αξία 

που δημιουργεί η επιχείρηση, προκειμένου να αντιστρέψουν την αρνητική εικόνα της τελευταίας (Frederick, 1998). 

 Μείωση λειτουργικού κόστους.Σε πολλές περιπτώσεις, οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνει μία επιχείρηση είναι 

επωφελείς και για την ίδια την επιχείρηση, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Η διαδικασία 

υιοθέτησης αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κινητοποιεί τα διοικητικά στελέχη να αναθεωρήσουν τις επιχειρηματικές τους 

πρακτικές και να αναζητήσουν περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους λειτουργίας (Asemahetal., 2013). 

 Ισορροπία μεταξύ ισχύος και υπευθυνότητας.Οι επιχειρήσεις έχουν δύναμη, η οποία θα πρέπει να αξιοποιείται γνωστικά και να 

συνοδεύει την κοινωνική υπευθυνότητα. Όπως παρατηρεί ο Frederick (1998), οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατέχουν δύναμη και 

επιρροή, που θα πρέπει να συνοδεύονται από υπευθυνότητα. Όταν οι οργανισμοί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, τότε κερδίζουν 

την εύνοια των μελών της κοινότητας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση τους προκλαούν αρνητικά συναισθήματα. 

 Αποθάρρυνση εφαρμογής κυβερνητικών κανονισμών. Όταν η κυβέρνηση γνωρίζει ότι μία επιχείρηση ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικές της υποχρεώσεις, τότε αποφεύγει να επεμβαίνει στη ρύθμιση της λειτουργίας της (Frederick, 1998). 

 Επίτευξη μακροπρόθεσμου κέρδους. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις τείνουν να επιτυγχάνουν περισσότερα και πιο ασφαλή 

μακροπρόθεσμα κέρδη (Tsoutsoura, 2004). Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της κοινωνικής ευθύνης ως κοινωνικής υποχρέωσης, μία 

επιχείρηση δεσμεύεται σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης όταν επιδιώκει το κέρδος αποκλειστικά εντός των ορίων του νόμου 
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(Tsoutsoura, 2004). Καθώς η κοινωνία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία και ύπαρξή τους, ο μόνος 

τρόπος ανταμοιβής της κοινωνίας από την επιχείρηση, είναι μέσω της διασφάλισης της τελευταίας ότι θα εξακολουθήσει την 

πραγματοποίηση κερδών. 

 Αναγνώριση επιχειρηματικών ηθικών υποχρεώσεων.Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να φροντίζουν για το περιβάλλον μέσα 

στο οποίο λειτουργούν. Κατά συνέπεια, οι υποστηρικτές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επισημαίνουν ότι την ηθική υποχρέωση 

των επιχειρήσεων να βοηθούν την κοινωνία. Ο Frederick (1998) παρατηρεί ότι η εν λόγω οπτική θεωρεί ότι οι ηθικοί κανόνες της 

κοινωνίας θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων, έναντι του κέρδους και άλλων 

οικονομικών στόχων. 

 Βελτίωση των σχέσεων με την επενδυτική κοινότητα και της πρόσβασης στο κεφάλαιο. Η επενδυτική κοινότητα έχει ερευνήσει 

τη σχέση μεταξύ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης. Μάλιστα, αποτελέσματα 

σχετικών ερευνών υποδεικνύουν ότι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συνήθως ξεπερνούν σε 

απόδοση επιχειρήσεις που δεν αξιοποιούν στοιχεία της κοινωνικής ευθύνης. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση προσέγγισης κοινωνικής 

ευθύνης από μία επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της επιχείρησης εντός της επενδυτικής κοινότητας, τη χρηματιστηριακή 

αξία της επιχείρησης και την ικανότητα της να έχει πρόσβαση σε κεφάλαιο μέσω της επενδυτικής κοινότητας (Asemah et al., 2013). 

 Ενδυνάμωση των σχέσεων με τους υπαλλήλους, της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Ένα βασικό πλεονέκτημα των 

προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναφέρεται στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών αύξησης της δέσμευσης και 

της κινητοποίησης των υπαλλήλων να καταστούν περισσότερο καινοτόμοι και παραγωγικοί. Επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα 

κοινωνικής ευθύνης τείνουν να συμβάλλουν στην αύξηση της πιστότητας και της δέσμευσης των εργαζομένων. Οι συνθήκες αυτές 

βοηθούν την επιχείρηση στην πρόσληψη και διατήρηση υπαλλήλων, στην ενθάρρυνση τους να αναπτύξουν ικανότητες και να 

αποκτήσουν γνώσεις ώστε να γίνουν περισσότερο καινοτόμοι και να επιτύχουν τη μείωση του κόστους, την εκμετάλλευση νέων 

ευκαιριών, τη μεγιστοποίηση του οφέλους και τη μείωση του βαθμού απουσίας από την εργασία (Asemahetal., 2013). 
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 Ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινότητα μέσω της δέσμευσης των ενδιαφερομένων μερών.Χαρακτηριστικό στοιχείο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ο τρόπος με τον οποίον μία επιχείρηση συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των πελάτων, των τοπικών κοινωνιών και των 

κυβερνήσεων. Η σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία, στην οποία λειτουργεί, θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη όταν η 

επιχείρηση διατηρεί έναν ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και επιδεικνύει διαφάνεια, μέσω της μέτρησης και της 

δημοσιοποίησης των πρακτικών της. Η προαναφερόμενη κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό πλεονέκτημα των 

επιχειρήσεων, καθώς αυξάνει την πιθανότητα να έχουν τη μακροπρόθεσμη στήριξη της κοινότητας και βελτιώνει την ικανότητα τους 

να είναι βιώσιμες (Asemah et al., 2013). 

2.6 Σπουδαιότητα ΕΚΕ 

 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος, τόσο για την ακαδημαϊκή όσο και για την επαγγελματική κοινότητα. Συγκεκριμένα, η επισκόπηση της σχετικής, διεθνούς 

βιβλιογραφίας καθιστά σαφή τη σπουδαιότητα της ανάληψης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο 

και για τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινωνικό σύνολο που την περιβάλλει, καθώς η πλειοψηφία των ερευνητών που μελέτησαν την 

επίδραση των εν λόγω δράσεων είτε στην απόδοση της επιχείρησης είτε στα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής, καταλήγει σε θετικά 

συμπεράσματα. 

Πιο αναλυτικά, πλήθος ερευνών έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της οικονομικής απόδοσης της 

επιχείρησης και έχουν καταλήξει στην ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Οι Curran and Moran (2007) μελέτησαν την 

αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στην είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων από το δείκτη FTSE 4 Good και κατέληξαν ότι η αντίδραση 

ήταν θετική σε περίπτωση εισόδου στο δείκτη και αρνητική στην περίπτωση εξόδου από αυτόν. Όμοια, οι Becchetti et al. (2012) εντόπισαν 
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ότι η ανακοίνωση εξόδου μίας επιχείρησης από το δείκτη Domini 400 Social Index, στην Αμερική, επιδρούσε αρνητικά στις υπερβάλλουσες 

αποδόσεις της μετοχής της επιχείρησης. Οι Orlitzky et al. (2003) κατέληξαν στην ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και της μακροπρόθεσμης απόδοσης της επιχείρησης, όπως αξιολογείται βάσει λογιστικών δεικτών, ενώ ο Goss(2009) ανέφερε ότι 

οι επιχειρήσεις με χαμηλή εταιρική κοινωνική απόδοση είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν χρηματοοικονομικά προβλήματα. 

Παράλληλα, μία μεγάλη μερίδα συγγραφέων εξέτασε την ανάληψη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε συνάρτηση με τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Τα αποτελέσματα των ερευνών υποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τους τη δράση 

κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων κατά τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων (Penn e tal., 2010; Bhattacharya & Sen, 2004; Sen & 

Bhattacharya, 2001).Σύμφωνα με τον Gupta (2002), όταν ο καταναλωτής δεν αντιλαμβάνεται σημαντική διαφορά ποιότητας και τιμής 

μεταξύ δύο προϊόντων, τότε επιλέγει το προϊόν της επιχείρησης με την εντονότερη δράση κοινωνικής ευθύνης. Επιπλέον, οι Maignan and 

Ferrell (2004) υποστηρίζουν ότι υφίσταται μία άμεση και θετική σχέση μεταξύ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της πιστότητας των 

πελατών. 

Θετική προκύπτει ότι είναι η επίδραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στους υπαλλήλους της επιχείρησης. Οι Samanta et al. (2013) 

υπογραμμίζουν την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ των πεποιθήσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της διάστασης της συναισθηματικής 

δέσμευσης. Στο ίδιο πλαίσιο, οι Brammer et al. (2007) έδειξαν ότι η αντίληψη των εργαζομένων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

επηρεάζει σημαντική το βαθμό οργανωσιακής τους δέσμευσης. Νωρίτερα, οι Viswevaran et al. (1998), είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

οι εργαζόμενοι που εκτιμούσαν την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά του οργανισμού τους επεδείκνυαν μικρότερη ανοχή σε 

αντιπαραγωγικές συμπεριφορές. 

Τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων ερευνών, οι οποίες συνιστούν ένα μικρό, μόνο δείγμα της διεθνούς βιβλιογραφίας που 

υποστηρίζει τη σπουδαιότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενισχύουν την άποψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί ένα 

σημαντικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, να 
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αυξήσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία τους και να βελτιώσουν τη φήμη τους στην κοινωνία, τους υπαλλήλους τους,  τους μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς και τα κυβερνητικά ιδρύματα (Doda, 2015). 

2.7 Επικοινωνία της ΕΚΕ 

 

Η επικοινωνία των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνιστά μία συνήθη πρακτική, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί δημοσιοποιούν τις δράσεις τους ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, τις εργασιακές συνθήκες και άλλους τομείς που δε 

συνδέονται άμεσα με τη χρηματοοικονομική τους απόδοση (Tang and Li, 2009). Έρευνες δείχνουν ότι η επικοινωνία των δράσεων 

κοινωνικής ευθύνης συμβάλλει στη θετική στάση των καταναλωτών έναντι του οργανισμού και στην αύξηση των αγοραστικών τους 

προθέσεων (Wigley, 2008). Μάλιστα, κατά τα τελευταία έτη, οι οργανισμοί δέχονται ισχυρές νομικές και θεσμικές πιέσεις από διάφορα, εκ 

των ενδιαφερομένων, μέρη, προκειμένου να επιδεικνύουν διαφάνεια ως προς την κοινωνική, ηθική και περιβαλλοντική διάσταση των 

επιχειρηματικών τους πρακτικών (Dawkins, 2004). 

Ο τρόπος με τον οποίον οι επιχειρήσεις επικοινωνούν, μέσω των ετήσιων εκθέσεων τους, τις δράσεις ΕΚΕ που αναλαμβάνουν, προσελκύει 

το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας από τη δεκαετία του 1970 (Milne and Adler, 1999). Οι σχετικές έρευνες εξετάζουν τα κίνητρα 

της δημοσιοποίησης, τα θέματα (π.χ. κοινωνικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά κλπ) καθώς και τον όγκο των αντίστοιχων δεδομένων που 

δημοσιεύονται (Milne and Adler, 1999).Επιπλέον, δείχνουν ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων, ο κλάδος δραστηριότητας και η χώρα 

λειτουργίας (VanderLaan Smith et al., 2005) καθώς και η κερδοφορία της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των παραγόντων που 

καθορίζουν την επικοινωνία της ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις. 

Σήμερα, η πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων κατασκευάζουν εκτενείς ιστοτόπους προκειμένου να παρουσιαστούν στο κοινό και να 

χτίσουν το κοινωνικό τους προφίλ (Capriotti and Moreno, 2007; Maynard and Tian, 2004). Οι εταιρικοί ιστότοποι εξυπηρετούν ένα εύρος 
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λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού εμπορίου, του ελέγχου της ροής πληροφοριών, της δημοσιοποίησης πληροφοριών 

και του περιορισμού των εξόδων επικοινωνίας (Sullivan, 1999), ενώ έχουν μελετηθεί από ένα μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών, προκειμένου να 

γίνουν κατανοητές οι στρατηγικές προώθησης ή τοποθέτησης τωων προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων (Maynard and Tian, 2004; 

Maignan and Ralston, 2002; Chunand Davies, 2001).  

Πρόσφατα, οι εταιρικοί ιστότοποι εξελίχθηκαν σε ένα ελκυστικό εργαλείο επικοινωνίας των δράσεων ΕΚΕ στα ενδιαφερόμενα μέρη 

(Chaudi and Wang, 2007;Fukukawa and Moon, 2004; Pollach, 2003).Παρ’ όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι η χώρα προέλευσης της 

επιχείρησης συνιστά ένα παράγοντα καθοριστικής σημασίας του τρόπου προβολής και επικοινωνίας των δράσεων ΕΚΕ (Wanderley et al., 

2008; Haniffa and Cooke, 2005), καθώς ο τρόπος ορισμού, άσκησης και επικοινωνίας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε διάφορα μέρη 

του κόσμου επηρεάζεται από συγκεκριμένους πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες (Golob and Bartlett, 2007; Chapple and Moon, 

2005).Η βιοηχανία στην οποία δραστηριοποιείται μία επιχείρηση αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας 

των δρατηριοτήτων ΕΚΕ (Wanderley et al., 2008). Στο ίδιο πλαίσιο, οι Sweeney and Coughlan (2008) επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις 

επικοινωνούν τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους τα ενδιαφερόμενα μέρη, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται διαφορές μεταξύ 

επιχειρήσεων διαφορετικών βιομηχανιών. 

3. Ανάλυση Κατάστασης (Situation Analysis) 

3.1 ΕΚΕ στην Ελληνική Αγορά 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελληνική αγορά 

παρουσιάζει σημαντική αύξηση, δεδομένου ότι οι τελευταίες αντιλαμβάνονται τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η έννοια 
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της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους και το κοινωνικό σύνολο.Σύμφωνα με 

έρευνα που πραγματοποίησε η ICAP (2015), η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων αξιολογεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως πάρα 

πολύ σημαντική (41%) ή πολύ σημαντική (46%), όμως, υποστηρίζει ότι ο βαθμός εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ μεταξύ των επιχειρήσεων της 

ελληνικής αγοράς είναι μέτριος (61%). 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα (ICAP, 2015), ο συνολικός προϋπολογισμός των ελληνικών επιχειρήσεων για δράσεις ΕΚΕ κατανέμεται, κατά 

κύριο λόγο, σε τέσσερις βασικούς άξονες: (i) το ανθρώπινο δυναμικό, (ii) την κοινωνία, (iii) το περιβάλλον και (iv) την αγορά. Πιο 

αναλυτικά, οι δράσεις ΕΚΕ που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό αντιπροσωπεύουν το 35% του συνολικού προϋπολογισμού των 

επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση με το 2014.Η εξέλιξη αυτή συνιστά ένδειξη της πρόθεσης των 

επιχειρήσεων να βελτιώνουν το εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων και να αυξάνουν 

την παραγωγικότητά τους. Εξίσου σημαντικό είναι το ποσοστό του προϋπολογισμού που αφορά σε δράσεις σχετικές με την κοινωνία, το 

οποίο αντιπροσωπεύει το 30% και υποδεικνύει τη βαρύτητα που δίνουν οι επιχειρήσεις στο κοινωνικό σύνολο, κυρίως λόγω των δύσκολων 

οικονομικών συνθηκών που επικρατούν. Οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνουν, συνήθως, δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή είδος αλλά και 

υποστήριξη καλλιτεχνικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ακολουθούν, οι δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και 

αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων για δράσεις ΕΚΕ και οι δράσεις που αφορούν στην αγορά και 

αντιπροσωπεύουν το 10% του προϋπολογισμού (ICAP, 2015). Οι πρώτες αναφέρονται σε εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης και 

ένταξη συστημάτων περιβαλλοντική διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα και σε μικρότερο βαθμό σε έλεγχο της 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειες για μείωσή της καθώς και σε αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας για 

αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων. Αντίστοιχα, οι δράσεις ΕΚΕ που στοχεύουν την αγορά περιλαμβάνουν την εφαρμογή 

συστημάτων διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων, προγράμματα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές αλλά και χρήση 

κριτηρίων ΕΚΕ κατά την επιλογή των προμηθευτών ή συνεργατών των επιχειρήσεων(ICAP, 2015). 
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Σχήμα 1 - Κατανομή συνολικού προϋπολογισμού επιχειρήσεων για δράσεις ΕΚΕ 

 

(Πηγή: ICAP, 2015) 

 

Όσον αφορά στους κλάδους δραστηριότητας, των οποίων οι επιχειρήσεις εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα δράσης ΕΚΕ, η πρώτη θέση 

καταλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις του κλάδου χρησματοπιστωτικών υπηρεσιών και ακολουθούν οι επιχειρήσεις των κλάδων της 

ενέργειας, των κατασκευών και κατασκευαστικών υλικών και των τροφίμων και ποτών (CSE, 2014). Η κατάταξη διαφοροποιείται στην 

περίπτωση που οι επιχειρήσεις κατατάσσονται βάσει του ποσοστού του συνολικού κύκλου εργασίων που αφιερώνουν σε δράσεις ΕΚΕ. Σε 

αυτήν την περίπτωση, την πρώτη θέση, με σημαντική διαφορά από τις επόμενες, καταλαμβάνουν οι επιχιερήσεις του κλάδου της ενέργειας 
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(CSE, 2014).Τα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζουν την κατάταξη των κλάδων δραστηριοποίησης, βάσει του ποσοστού επί του 

συνόλου των εταιριών που αναπτύσσουν προγράμματα ΕΚΕ καθώς και βάσει του ποσοστού επί του συνολικού κύκλου εργασιών που 

αφιερώνουν σε αυτά. 

Σχήμα 2 - Κατάταξη κλάδων δραστηριοποίησης βάσει % επί του συνόλου των εταιριών 

 

(Πηγή: CSE, 2014) 

Σχήμα 3 - Κατάταξη κλάδων δραστηριοποίησης βάσει % επί του συνoλικού κύκλου εργασιών 
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(Πηγή: CSE, 2014) 

Παρά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων, στην ελληνική αγορά παρατηρούνται ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, σε επίπεδο 

υιοθέτησης των αρχών της ΕΚΕ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

όσον αφορά στα ποσοστά διείσδυσης της ΕΚΕ, εμφανίζοντας ποσοστό της τάξης του 43%. Τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη 

Γαλλία (99%) και τη Δανία (99%) ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο (91%) (CSE, 2014). 

3.2 Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο ΕΚΕ 
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Ο θεσμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ρυθμίζεται στη χώρα μας αλλά και σε χώρες του εξωτερικού από ένα σύνολο διεθνών φορέων 

και πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επιδιώκουν, μέσω της δράσης τους, να διαμορφώσουν και να εξελίξουν την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

και να τονίσουν τη σημασία και την αξία της κοινωνικά υπεύθυνης στάσης των επιχειρήσεων για το κοινωνικό σύνολο. 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) είναι, ίσως, η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας, η οποία 

αναπτύχθηκε τον Ιούλιο του 2000 και πλέον αριθμεί χιλιάδες συμμετέχουσες επιχειρήσεις από περισσότερες από 150 χώρες. Πρόκειται, 

ουσιαστικά, για μία εθελοντική πρωτοβουλία, βασικός σκοπός της οποίας είναι η οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας 

των επιχειρήσεων, ενώ επιμέρους στόχοι της είναι η προσπάθεια να αποτελέσουν οι αρχές της καθολικό ρεύμα στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο και η λειτουργία της ως καταλύτη ενημέρωσης και σύνδεσης των επιχειρήσεων σε δράσεις που 

στηρίζουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της συμμόρφωσης της λειτουργίας και των 

στρατηγικών των επιχειρήσεων με ένα πλαίσιο παγοσμίως αποδεκτών αρχών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών 

εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση που υπογράφει το Οικουμενικό 

Σύμφωνο αποδέχεται την υιοθέτηση εταιρικών πρακτικών στηριζόμενων σε παγκόσμιες αρχές, συμβάλλει στην προσπάθεια μίας 

σταθερότερης, δικαιότερης και περιεκτικότερης παγκόσμιας αγοράς και βοηθά στην οικοδόμηση ευημερούντων και ακμαζουσών κοινωνιών 

(www.csrhellas.net). 

Άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες διέπουν την κοινωνικά υπεύθυνη στάση των επιχειρήσεων είναι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 

Πρωτόκολλο του Κιότο και ο οργανισμός «QualityNetFoundation». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνιστά μία Ευρωπαϊκή 

προσπάθεια ανάπτυξης της έννοιας του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης. Ουσιαστικά αφορά σε μία σειρά Διασκέψεων Κορυφής, κατά τις οποίες τα μέλη τους καταλήγουν σε συμφωνίες για κρίσιμα 

ζητήματα όπως οι κλιματικές αλλαγές και η αντιμετώπιση περιαλλοντικών και αναπτυξιακών θεμάτων, με γνώμονα πάντοτε τα ανθρώπινα 

http://www.csrhellas.net/
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δικαιώματα που αφορούν στην αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ιθαγένεια και τη δικαιοσύνη και τα οποία 

έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά (Βαξεβανίδου, 2011). Το Πρωτόκολλο του Κιότο υπογράφηκε το 1997 και διέπει την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, δεσμεύοντας τις βιομηχανικές χώρες να περιορίσουν την εκπομπή ρύπων με τον πιο οικονομικά 

αποδεκτό τρόπο, ώστε να μην επηρεαστεί η οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου υφίστανται τρεις 

μηχανισμοί, οι οποίοι αφορούν στη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων εκπομπής, στη δημιουργία Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης και 

στην εφαρμογή κοινών προγραμμάτων μεταξύ των χωρών. Τέλος, ο οργανισμός “Quality Net Foundation” είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός, ο οποίος προωθεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και του κοινωνικού συνόλου, μέσω ενός κειμένου 

αρχών. Το εν λόγω κείμενο στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς “Global Compact”, 

“Global Reporting Initiative (GRI)”, “International Labour Organization (ILO)”, “EFQM”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΗΕ και ΟΟΣΑ 

(http://www.qualitynet.gr/).  
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4. Μεθοδολογία 

4.1 Ερευνητικό Πλαίσιο 

 

Η ανάπτυξη του ερευνητικού πλαισίου της παρούσας εργασίας θα βασισθεί στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Tang and Li (2009). Οι 

ερευνητές μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίον οι ηγετικές Κινεζικές επιχειρήσεις καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Κίνα επικοινωνούν τις αρχές και πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης στα ενδιαφερόμενα μέρη, 

μέσω των εταιρικών ιστοτόπων τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποίησαν ανάλυση του περιεχομένου των εταιρικών 

ιστοσελίδων, μέσω της μεθόδου της κωδικοποίησης, βασιζόμενοι σε αντίστοιχες έρευνες του παρελθόντος. Πιο αναλυτικά, μελέτησαν τρεις 

συγκεκριμένες περιοχές. Η πρώτη αφορούσε στους λόγους που οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν δράσεις ΕΚΕ, οι οποίοι κωδικοποιηθήκαν σε 

οικονομικούς, νομικούς, ηθικούς και σε λόγους διακριτικής ευχέρειας, σύμφωνα με τον Carroll (1999). Η δεύτερη αφορούσε στα θέματα 

και τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, τα οποία κωδικοποιήθηκαν, σε πρώτο επίπεδο, σε πέντε κατηγορίες και σε 

δεύτερο επίπεδο, σε δεκαπέντε κατηγορίες. Η τρίτη και τελευταία περιοχή αναφερόταν στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις 

διεξάγουν προγράμματα ΕΚΕ, οι οποίοι κωδικοποιήθηκαν σε δέκα κατηγορίες. Τέλος, μελέτησαν το βαθμό στον οποίο, οι πολυεθνικές, 

τουλάχιστον, Κινεζικές επιχειρήσεις επικοινωνούν παγκόσμιες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση των Tang and Li (2009), θα υιοθετηθεί, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίον Ελληνικές επιχειρήσεις, ή πολυεθνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προβάλλουν, μέσω των ιστοτόπων τους, τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν. 
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4.2 Δείγμα έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίον προβάλλονται οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των 

ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω των ιστοτόπων τους. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρίες, όπως προέκυψαν από 

έρευνα της ICAP Group, στο πλαίσιο της έκδοσης «Business Leaders in Greece». Οι επιχειρήσεις του δείγματος αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και διαφορετικό μέγεθος. Από το σύνολο των εταιριών του δείγματος, προέκυψε ότι οι 

72 (14,4%) δε διαθέτουν εταιρικό ιστότοπο, ενώ από τις υπόλοιπες 428 που διαθέτουν εταιρικό ιστότοπο, μόνο οι 225 προβάλλουν 

ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω αυτού. Αυτό σημαίνει ότι το 45% του συνολικού δείγματος και το 52,57%% των εταιριών 

που διαθέτουν ενεργό ιστότοπο δεν προβάλλει δράσεις και προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πιθανώς οδηγείται  στο 

συμπέρασμα ότι πιθανώς δεν αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε βάσει 

των εταιριών του δείγματος, οι οποίες διαθέτουν ενεργό εταιρικό ιστότοπο. 

4.3 Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίον οι ελληνικές επιχειρήσεις προβάλλουν τις 

δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν μέσω των εταιρικών τους ιστοτόπων, τα δεδομένα της εργασίας θα συλλεχθούν 

μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των εταιριών του δείγματος και των ετήσιων εκθέσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που δημοσιεύουν. 

Η ανάλυσή τους θα γίνει μέσω της μεθοδολογικής προσέγγισης ανάλυσης περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου αναφέρεται σε μία 

μέθοδο ανάλυσης γραπτών, προφορικών ή οπτικών επικοινωνιακών μηνυμάτων (Cole, 1988), η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

19
ο
 αιώνα για την ανάλυση του περιεχομένου άρθρων εφημερίδων και περιοδικών, διαφημιστικών μηνυμάτων και πολιτικών λόγων 

(Harwood and Garry, 2003). Έκτοτε έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης διαφόρων συγγραφέων, με αποτέλεσμα τη διατύπωση 
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πολυάριθμων ορισμών αυτής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο ορισμός των Stone et al. (1966),οι οποίοι τη χαρακτήρισαν μία τεχνική 

έρευνας, η οποία, μέσω της μελέτης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός κειμένου καταλήγει στην εξαγωγή συστηματικών και 

αντικειμενικών συμπερασμάτων και του Krippendorf (1980, σελ.21), ο οποίος την περιέγραψε ως «μία τεχνική έρευνας για τη δημιουργία 

πιστών αντιγράφων και εξαγωγής έγκυρων συμπερασμάτων από τα στοιχεία ενό κειμένου».Στο ίδιο πλαίσιο, ο ορισμός του Berelson (1952) 

χρησιμοποιεί τον όρο της δημιουργίας πιστών αντιγράφων, με αναφορά στα χαρακτηριστικά της αντικειμενικότητας και της 

συστηματικότητας, ενώ ο Weber (1990, σελ.9) την περιγράφει ως «μία ερευνητική μέθοδο που βασίζεται σε ένα σύνολο διαδικασιών, 

μεθόδων και τρόπων για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων από ένα κείμενο». Μελετώντας τους παραπάνω ορισμούς, οι Κοτζαϊβάζογλου 

και Ηγουμενάκης (2006) καταλήγουν στην ύπαρξη δύο κοινών σημείων: (i) τη λειτουργία της ανάλυσης περιεχομένου ως ένα επιστημονικό 

μεθοδολογικό εργαλείο της επικοινωνιακής έρευνας, το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες διαδικασίες και μεθόδους και (ii) το 

γεγονός ότι συνιστά μία συστηματική τεχική ανάλυσης και χειρισμού περιεχομένου. Παράλληλα, εντοπίζουν τους προβληματισμούς που 

δημιουργούνται ως προς την έννοια της ανάλυσης περιεχομένου από τους προαναφερόμενους ορισμούς. Οι εν λόγω προβληματισμοί 

αναφέρονται αφενός στο βαθμό στον οποίον η ανάλυση περιεχομένου συνιστά μία αμιγώς ποσοτική μέθοδο, αφετέρου στο βαθμό στον 

οποίον η ανάλυση περιεχομένου περιορίζεται μόνο στην καταγραφή και ανάλυση του φανερού περιεχομένου ή επεκτείνεται και στην 

ανάλυση των προθέσεων ή κινήτρων ή σκοπών πίσω από αυτό (Κοτζαιβάζογλου και Ηγουμενάκης, 2006). 

Η ανάλυση περιεχομένου, ως ερευνητική μέθοδος, συνιστά ένα συστηματικό και αντικειμενικό εργαλείο περιγραφής και ποσοτικοποίησης 

φαινομένων (Sandelowski, 1995). Είναι, επίσης, γνωστή και ως ανάλυση εγγράφων και επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει θεωρητικά 

ζητήματα, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τα δεδομένα. Η ανάλυση περιεχομένου επιτρέπει το διαχωρισμό των λέξεων σε λιγότερες, 

ως προς το περιεχόμενο κατηγορίες ενώ θεωρείται ότι λέξεις και φράσεις που κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία έχουν και το ίδιο νόημα 

(Cavanagh, 1997).  
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Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα της εν λόγω μεθόδου, στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας καταγράφονται μεταξύ άλλων η ευαισθησία 

ως προς το περιεχόμενο (Krippendorff, 1980), η ευελιξία ως προς το σχεδιασμό της έρευνας (Harwood and Garry, 2003)καθώς καιο 

αφηρημένος χαρακτήρας της μεθόδου που συμβάλλει σε μία απλοϊκή περιγραφή των δεδομένων (Cavanagh, 1997). Από την άλλη πλευρά, η 

μεθοδολογική προσέγγιση της ανάλυσης περιεχομένου λαμβάνει κριτική από μία μερίδα συγγραφέων, οι οποίοι δεν τη θεωρούν επαρκώς 

ποιοτική ως προς τη φύση της (Morgan, 1993). Παράλληλα, οι Hsiehand Shannon (2005) υποστηρίζουν ότι η διαφοροποίησή της από άλλες 

μεθόδους βασίζεται αποκλειστικά στην κατηγοριοποίησή της ως ποιοτική μέθοδο ενώ ο Weber (1990) επισημαίνει τα απλοποιημένα 

αποτελέσματά της, τονίζοντας ότι μπορούν να εξαχθούν με οποιαδήποτε μορφή έρευνας. 

Βάσει του ερευνητικού πλαισίου που περιγράφηκε στην ενότητα 4.1, το οποίο στηρίζεται στην έρευνα των Tang and Li (2009), τα δεδομένα 

θα αναλυθούν μέσω της κωδικοποίησης των θεμάτων που θα προκύψουν από τη μελέτη των ιστοτόπων των επιχειρήσεων. Η κωδικοποίηση 

θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το σχήμα 4, που ακολουθεί.Αναλυτικά, για κάθε μία εταιρία, εφόσον διαθέτει ιστότοπο και αναπτύσσει 

δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τις οποίες παρουσιάζει μέσω αυτού, θα καταγραφεί το είδος των κινήτρων που την ωθεί να 

εφαρμόσει προγράμματα ΕΚΕ καθώς και το είδος και η φύση των δραστηριοτήτων ΕΚΕ που αναλαμβάνει έναντι τριών βασικών 

κατηγοριών εταίρων της, όπως οι εργαζόμενοι της, οι πελάτες της και η κοινωνία. Τέλος, θα καταγραφεί και ο τρόπος με τον οποίον η 

εταιρία αναπτύσσει τις δραστηριότητες ΕΚΕ. Στη συνέχεια, τα παραπάνω δεδομένα θα ποσοτικοποιηθούν και θα εκφραστούν ως ποσοστά 

του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος που διαθέτουν ιστότοπο ενώ θα παρουσιαστούν σε μορφή, όπως αυτή που παρουσιάζεται 

στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 - Πίνακας παρουσίασης αποτελεσμάτων 

Κίνητρα ΕΚΕ 

Οικονομικά 

Νομικά 

Ηθικά 

Δράσεις ΕΚΕ 

Εργαζόμενοι 

Υγεία και ασφάλεια 

Ευημερία 

Ανάπτυξη 

Ίσες ευκαιρίες 

Πελάτες 

Ποιότητα προϊόντων 

Ασφάλεια προϊόντων 

Κοινωνία 

Οικονομική στήριξη της 

εκπαίδευσης 

Οικονομική στήριξη του 

αθλητισμού 

Οικονομική στήριξη 

των τεχνών και του 

πολιτισμού 

Στήριξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων 
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Προστασία του 

περιβάλλοντος 

Τρόποι ανάπτυξης 

δράσεων ΕΚΕ 

Εταιρική πολιτική 

Έκθεση ΕΚΕ 

Δωρεές 

Εθελοντισμός 

Συνεργασία με ΜΚΟ 

Συνεργασία με την 

κυβέρνηση 

Συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Βραβεύσεις 
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5. Αποτελέσματα Έρευνας 

5.1 Προφίλ δείγματος 

 

Οι εταιρίες που συνέστησαν το δείγμα της έρευνας δραστηριοποιούνται σε 28 τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας. Οι πλειοψηφία τους προέρχεται από τον κλάδο της 

βιομηχανίας (172 επιχειρήσεις) και από τον κλάδο του εμπορίου (108 επιχειρήσεις), ενώ σε 

σημαντικό βαθμό αντιπροσωπεύονται οι εταιρίες του τουρισμού, οι τεχνικές εταιρίες 

καθώς και οι εταιρίες παροχής χρηματοοικνοομικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Το σχήμα 

που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας. 
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Σχήμα 4 - Κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
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Αεροπορικές μεταφορές 

Ακίνητη περιουσία 

Αμοιβαία κεφάλαια 

Αποθηκεύσεις 

Ασφαλιστικοί πράκτορες - μεσίτες 

Βιομηχανία 

Εμπόριο 

Ενέργεια - νερό 

Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 

Θαλάσσιες μεταφορές 

Ιατρικές υπηρεσίες 

Πληροφορική 

Ποδόσφαιρο - μπάσκετ 

Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων 

Ραδιοφωνικές - τηλεοπτικές επιχειρήσεις 

Συμμετοχικές εταιρίες 

Ταχυδρομεία 

Τεχνικές - οικοδομικές επιχειρήσεις 

Τηλεπικοινωνίες 

Τουρισμός 

Τράπεζες 

Τυχερά παιχνίδια - καζίνο 

Υπηρεσίες μεταφορών 

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

Χερσαίες μεταφορές 

Χρηματιστήριο 

Χρηματοδοτική μίσθωση 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

Κατανομή επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
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5.2 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας. Για κάθε μία από 

τις κατηγορίες εταιριών που αντιπροσωπεύονται από το δείγμα της έρευνας, ο πίνακας 1 

παρουσιάζει τα εξής: 

 Το συνολικό αριθμό των εταιριών του δείγματος που διαθέτουν ενεργό ιστότοπο 

και τον αριθμό των εταιριών με ενεργό ιστότοπο, μέσω των οποίων παρουσιάζουν 

τις δράσεις ΕΚΕ καιπου δραστηριοποιείται σε κάθε έναν από τους εξεταζόμενους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

 Τα κίνητρα των εταιριών για δράσεις ΕΚΕ, τόσο συνολικά, όσο και ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας, σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά. 

 Τις δράσεις ΕΚΕ που απευθύνονται στους εργαζομένους, τους πελάτες και την 

κοινωνία, τόσο συνολικά, όσο και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σε 

απόλυτους αριθμούς και ποσοστά.. 

 Τους τρόπους ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ, τόσο συνολικά όσο και ανά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας, σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά.. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ορισμένους κλάδους, ο αριθμός των 

εξεταζόμενων εταιριών ήταν πολύ μικρός και κρίθηκε σκόπιμο να συμπτυχθούν οι κλάδοι, 

οι οποίοι παρουσιάζουν παραπλήσια δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρίες του 

δείγματος κατηγοριοποιήθηκαν εκ νέου σε συνολικά δέκα εννέα (19) κατηγορίες. Πιο 

αναλυτικά, οι κατηγορίες των αεροπορικών εταιριών, θαλάσσιων μεταφορών, υπηρεσιών 

μεταφορών και χερσαίων μεταφορών συνενώθηκαν στη νέα κατηγορία Υπηρεσίες 

Μεταφορών, ενώ οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιριών παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών, τραπεζών, χρηματιστηρίου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφαλιστικών 

πρακτόρων-μεσιτών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνενώθηκαν στη νέα κατηγορία 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Τέλος, οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ενοικίασης 

αυτοκινήτων, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των τουριστικών επιχειρήσεων 

συνενώθηκαν στην κατηγορία Τουρισμός. 

 

 



44 
 

Πίνακας 2 - Αποτελέσματα έρευνας 

 
Σύνολο Υπηρεσίες 

Μεταφορών 

Ακίνητη 

Περιουσία 

Αποθηκεύσεις Βιομηχανία Εμπόριο Ενέργεια-

Νερό 

Ιατρικές 

Υπηρεσίες 

Πληροφορική 

 Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

Σύνολο 225 (100%) 20  2  13  81  41  10  6  4  

Κίνητρα ΕΚΕ 

Οικονομικά 77 (34,22%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 36 (44,44%) 24 (58,5%) 10 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Νομικά 94 (41,78%) 5 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 35 (43,2%) 28 (68,3%) 10 (100%) 6 (100%) 1 (25%) 

Ηθικά 224 (99,56%) 19 (95%) 2 (100%) 13 (100%) 81 (100%) 41 (100%) 10 (100%) 6 (100%) 4 (100%) 

Δράσεις ΕΚΕ 

Εργαζόμενοι          

Υγειηνή  και ασφάλεια 63 (28%) 7 (35%) 0 (0%) 1 (7,7%) 30 (37,04%) 10 (24,4%) 3 (30%) 0 (0%) 2 (50%) 

Ευημερία 29 (12,89%) 4 (20%) 0 (0%) 2 (15,4%) 11 (13,58%) 7 (17,1%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 

Ανάπτυξη 64  (28,44%) 5 (25%) 0 (0%) 3 (23,07%) 26 (18,3%) 4 (9,8%) 2 (20%) 1 (16,7%) 2 (50%) 

Ίσες ευκαιρίες 38 (16,89%) 1 (5%) 0 (0%) 3 (23,07%) 13 (32,1%) 5 (12,2%) 1 (10%) 0 (0%) 2 (50%) 

Πελάτες          

Ποιότητα προϊόντων 43 (19,11%) 5 (25%) 0 (0%) 3 (23,07%) 15 (18,5%) 11 (26,8%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 

Ασφάλεια προϊόντων 31 (13,78%) 5 (25%) 0 (0%) 2 (15,4%) 9 (11,1%) 2 (4,9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 

Κοινωνία          

Οικονομική στήριξη της 

εκπαίδευσης 
48 (21,33%) 5 (25%) 1 (50%) 3 (23,07%) 26 (32,1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 

Οικονομική στήριξη του 

αθλητισμού 
54 (24%) 8 (40%) 1 (50%) 4 (30,77%) 19 (23,5%) 6 (14,6%) 1 (10%) 3 (50%) 1 (25%) 

Οικονομική στήριξη 59 (26,22%) 8 (40%) 0 (0%) 4 (30,77%) 23 (28,4%) 6 (14,6%) 3 (30%) 0 (0%) 2 (50%) 
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των τεχνών και του 

πολιτισμού 

Στήριξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων 
126  (56%) 12 (60%) 1 (50%) 11 (84,6%) 48 (59,3%) 16 (39%) 2 (20%) 4 (66,7%) 3 (75%) 

Προστασία του 

περιβάλλοντος 
151  (67,11%) 16 (80%) 1 (50%) 6  (46,15%) 63 (77,8%) 19 (46,3%) 6 (60%) 3 (50%) 3 (75%) 

Τρόποι ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ 

Εταιρική πολιτική 166 (73,78%) 17 (85%) 1 (50%) 5 (38,5%) 62 (76,5%) 30 (73,2%) 6 (60%) 4 (66,7%) 3 (75%) 

Έκθεση ΕΚΕ 41 (18,22%) 4 (20%) 1 (50%) 6  (46,15%) 13 (16,05%) 2 (4,9%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 

Δωρεές 126  (56%) 12 (60%) 1 (50%) 13 (100%) 49 (60,5%) 17 (41,5%) 0 (0%) 2 (33,3%) 3 (75%) 

Εθελοντισμός 56  (24,89%) 3 (15%) 1 (50%) 8 (61,5%) 18 (22,2%) 4 (9,8%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 

Συνεργασία με ΜΚΟ 96  (42,67%) 9 (45%) 1 (50%) 11 (84,6%) 34 (42%) 12 (29,3%) 0 (0%) 3 (50%) 3 (75%) 

Συνεργασία με την 

κυβέρνηση 
2 (0,89%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα 
51  (22,67%) 4 (20%) 0 (0%) 3 (23,07%) 29 (35,8%) 1 (2,4%) 0 (0%) 1 (16,7%) 2 (50%) 

Βραβεύσεις 6 (2,67%) 1 (5%) 0 (0%) 1 (7,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Ποδόσφαιρο-

Μπάσκετ 

Πρακτορεία 

Επιχ. Απαιτ. 

Ραδ/κες-

Τηλεοπ/κες 

Συμμετοχικές 

Εταιρίες 

Ταχυδρομεία Τεχνικές-

Οικοδομικές 

Τηλεπ/νίες Τουρισμός Τυχερά 

Παιχνίδια-

Καζίνο 

 Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

Σύνολο 3  2  0  1  1 8  7  14  3 

Κίνητρα ΕΚΕ 

Οικονομικά 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (12,5%) 0 (0%) 2 (14,29%) 0 (0%) 

Νομικά 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (37,5%) 0 (0%) 4 (28,57%) 0 (0%) 

Ηθικά 3 (100%) 2 (100%) 0 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 8 (100%) 7 (100%) 14 (100%) 3 (100%) 

Δράσεις ΕΚΕ 

Εργαζόμενοι          

Υγεία και ασφάλεια 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 2 (25%) 4 (57,14%) 3 (21,43%) 0 (0%) 

Ευημερία 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7,14%) 1 (33,3%) 

Ανάπτυξη 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 5 (71,43%) 7 (50%) 3 (100%) 

Ίσες ευκαιρίες 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 4 (57,14%) 5 (35,71%) 0 (0%) 

Πελάτες          

Ποιότητα προϊόντων 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 3 (42,86%) 1 (7,14%) 0 (0%) 

Ασφάλεια προϊόντων 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 3 (42,86%) 3 (21,43%) 3 (100%) 

Κοινωνία          

Οικονομική στήριξη της 

εκπαίδευσης 
0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (50%) 2 (28,57%) 2 (14,29%) 0 (0%) 

Οικονομική στήριξη του 

αθλητισμού 
3 (100%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (12,5%) 4 (57,14%) 0 (0%) 2 (66,6%) 

Οικονομική στήριξη 

των τεχνών και του 
0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 3 (37,5%) 2 (28,57%) 1 (7,14%) 1 (33,3%) 
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πολιτισμού 

Στήριξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων 
3 (100%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 3 (37,5%) 6 (85,71%) 7 (50%) 2 (66,6%) 

Προστασία του 

περιβάλλοντος 
1 (33,3%) 0 (0%) 0 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 4 (50%) 7 (100%) 12 (85,71%) 1 (33,3%) 

Τρόποι ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ 

Εταιρική πολιτική 3 (100%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (62,5%) 7 (100%) 13 (92,86%) 3 (100%) 

Έκθεση ΕΚΕ 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (37,5%) 3 (42,86%) 2 (14,29%) 2 (66,6%) 

Δωρεές 3 (100%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 5 (62,5%) 6 (85,71%) 4 (28,57%) 3 (100%) 

Εθελοντισμός 3 (100%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (25%) 4 (57,14%) 4 (28,57%) 1 (33,3%) 

Συνεργασία με ΜΚΟ 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (37,4%) 6 (85,71%) 5 (35,71%) 2 (66,6%) 

Συνεργασία με την 

κυβέρνηση 
0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (12,5%) 1 (14,29%) 0 (0%) 0 (0%) 

Συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα 
3 (100%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 2 (25%) 0 (0%) 2 (14,29%) 0 (0%) 

Βραβεύσεις 3 (100%) 0 (0%) 0 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Υπηρεσίες 

προς 

επιχ/σεις 

Χρηματοοικο

νομικές 

υπηρεσίες 

 Ν (%) Ν (%) 

Σύνολο 4  5  

Κίνητρα ΕΚΕ 

Οικονομικά 0 (0%) 2 (40%) 

Νομικά 0 (0%) 2 (40%) 

Ηθικά 4 (100%) 5 (100%) 

Δράσεις ΕΚΕ 

Εργαζόμενοι   

Υγεία και ασφάλεια 0 (0%) 0 (0%) 

Ευημερία 1 (25%) 0 (0%) 

Ανάπτυξη 1 (25%) 3 (60%) 

Ίσες ευκαιρίες 0 (0%) 2 (40%) 

Πελάτες   

Ποιότητα προϊόντων 0 (0%) 1 (20%) 

Ασφάλεια προϊόντων 0 (0%) 1 (20%) 

Κοινωνία   

Οικονομική στήριξη της 

εκπαίδευσης 
2 (50%) 1 (20%) 

Οικονομική στήριξη του 

αθλητισμού 
0 (0%) 1 (20%) 

Οικονομική στήριξη 

των τεχνών και του 
1 (25%) 4 (80%) 
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πολιτισμού 

Στήριξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων 
3 (75%) 4 (80%) 

Προστασία του 

περιβάλλοντος 
2 (50%) 5 (100%) 

Τρόποι ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ 

Εταιρική πολιτική 3 (75%) 4 (80%) 

Έκθεση ΕΚΕ 0 (0%) 3 (60%) 

Δωρεές 3 (75%) 4 (80%) 

Εθελοντισμός 2 (50%) 4 (80%) 

Συνεργασία με ΜΚΟ 3 (75%) 4 (80%) 

Συνεργασία με την 

κυβέρνηση 
0 (0%) 0 (0%) 

Συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα 
1 (25%) 2 (40%) 

Βραβεύσεις 0 (0%) 0 (0%) 
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Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ελληνικών 

επιχειρήσεων αλλά και των θυγατρικών πολυεθνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, παρουσιάζουν περιορισμένη δράση Εταιρικής 

Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που δεν προβάλλουν δράσεις 

ΕΚΕ μέσω του εταιρικού ιστοτόπου τους, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι πιθανώς δεν 

εφαρμόζουν πρόγραμμα ΕΚΕ, ανέρχονται στο 45% του δείγματος. Στο σημείο αυτό, αξίζει 

να αναφερθεί ότι, δεδομένης της προόδου της τεχνολογίας και της διείσδυσης των 

τεχνολογικών εφαρμογών στην καθημερινή ζωή, σημαντικός θεωρείται και ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που φαίνεται να μη διαθέτουν εταιρικό ιστότοπο, ο οποίος ανέρχεται στο 

14,4% του δείγματος. 

Όσον αφορά στις διαφορές του βαθμού υιοθέτησης δράσεων ΕΚΕ μεταξύ των 

επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, προκύπτει ότι οι 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των υπηρεσιών μεταφορών, της 

πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των τυχερών παιχνιδιών παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη συνέπεια ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων ΕΚΕ. Οι επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου οικονομικής 

δραστηριότητας καθώς και των κλάδων του εμπορίου, των ιατρικών υπηρεσιών, των 

τεχνικών και οικοδομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρουσιάζουν ένα μέσο επίπεδο ανάπτυξης δράσεων 

εταιρικής υπευθυνότητας, με ένα σημαντικό αριθμό αυτών να δίνουν έμφαση κυρίως ή 

αποκλειστικά σε πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ότι, για τις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ένα μεγάλο 

ποσοστό αυτών αφορούν σε θυγατρικές εταιρίες πολυεθνικών επιχειρήσεων. Για αυτές τις 

εταιρίες παρατηρήθηκε ότι, ενώ η μητρική εταιρία παρουσιάζει ιδιαίτερα εκτεταμένο 

πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν προβάλλονται 

δράσεις ΕΚΕ στον ιστότοπο της ελληνικής θυγατρικής. Το γεγονός αυτό μπορεί, εν μέρει, 

να ερμηνεύσει το μέσο επίπεδο, ανάπτυξης δράσεων και προγραμμάτων ΕΚΕ από τις 

επιχειρήσεις του εμπορικού κλάδου. Παράλληλα, χαμηλό κρίνεται το επίπεδο υιοθέτησης 

πρακτικών εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας στους κλάδους της ακίνητης περιουσίας, 

των αποθηκεύσεων, των υπηρεσιών ενέργειας-νερού, των επιχειρήσεων πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, των επιχειρήσεων παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
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υπηρεσιών, των συμμετοχικών εταιριών, των ταχυδρομείων και των τουριστικών 

επιχείρησεων. 

5.2.1 Κίνητρα ανάπτυξης δράσεων ΕΚΕ 

 

Σε αντίθεση με το βαθμό υιοθέτησης των δράσεων ΕΚΕ, παρατηρείται μία σχετική 

ομοιομορφία ως προς το κίνητρο που ωθεί μία επιχείρηση να αναπτύξει εταιρική 

υπευθυνότητα και ως προς το περιεχόμενο των δράσεων που αναπτύσσονται από τις 

επιχειρήσεις του δείγματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα 

κίνητρα των εξεταζόμενων επιχειρήσεων για την ανάληψη ΕΚΕ ήταν στο σύνολό τους 

κυρίως ηθικά, σε ποσοστό 99,4%, κατά δεύτερο λόγο νομικά σε ποσοστό 41,7% και κατά 

τρίτο λόγο οικονομικά σε ποσοστό 34,2%. Τα ηθικά κίνητρα περιλαμβάνουν ενέργειες 

ΕΚΕ, οι οποίες γίνονται, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της φιλοσοφίας και της κουλτούρας της 

εταιρίας, χωρίς οι δράσεις αυτές να επιβάλλονται από τους νόμους της πολιτείας ή από 

οικονομικά κίνητρα. Τέτοιες δράσεις αποτελούν η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η 

στήριξη πολιτισμικών και αθλητικών οργανώσεων και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Αντίθετα, τα νομικά κίνητρα περιλαμβάνουν ενέργειες ΕΚΕ, οι οποίες 

επιβάλλονται συνήθως από τη νομοθεσία της χώρας ή λοιπούς διεθνείς κανονισμούς και 

κώδικες ορθής πρακτικής, στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση Tang and Li (2009).  

Τέτοιες δράσεις αποτελούν η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων, η διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και περιβαλλοντικές 

δράσεις, κυρίως στην περίπτωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Τέλος, τα οικονομικά 

κίνητρα αναφέρονται σε δράσεις ΕΚΕ, οι οποίες επιτρέπουν στην επιχείρηση να περιορίσει 

τα έξοδα της ή να αυξήσει τα κέρδη της. Τέτοιες δράσεις αποτελούν δράσεις 

περιβαλλοντικής πολιτικής, οι οποίες αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και 

λοιπών πόρων και κατά συνέπεια στον περιορισμό του αντίστοιχου κόστους για την 

επιχείρηση.Οι δράσεις που αναλαμβάνονται εμπίπτουν κυρίως σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες: (i) υπεύθυνη στάση απέναντι στους εργαζομένους, (ii) υπεύθυνη στάση 

απέναντι στους πελάτες, (iii) υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον και (iv) υπεύθυνη 

στάση απέναντι στην κοινωνία. Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται δράσεις που 

αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, στην παροχή ίσων ευκαιριών και 

στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Στη δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται δράσεις 
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που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, 

στην ικανοποίηση του πελάτη και στη μέτρηση αυτής καθώς και στην ενημέρωση του 

καταναλωτικού κοινού.  Στην τρίτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται δράσεις που αφορούν 

στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στη 

διαχείριση αποβλήτων και σε ενέργειες ανακύκλωσης ενώ στην τέταρη και τελευταία 

κατηγορία περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στη στήριξη, οικονομική, υλική ή άλλη, 

σε φορείς και οργανώσεις, συνήθως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε εκπαιδευτικό, 

πολιτιστικό, αθλητικό ή κοινωνικό επίπεδο. 

5.2.2 Δράσεις  ΕΚΕ 

 

Όσον αφορά τις δράσεις ΕΚΕ χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, τις δράσεις προς πελάτες, 

εργαζόμενους και κοιωνία. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία η έρευνα έδειξε ότι 63 από 

τις225 εταιρείες που προβάλλουν ενέργειες ΕΚΕ, δηλαδή ποσοστό 28% αναφέρει ότι κάνει 

ενέργειες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα,όσον αφορά 

τους κλάδους το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που κάνει ενέργειες για την υγιεινή 

και ασφάλεια των εργαζομένων είναι ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών όπου οι τέσσερις από 

τις εφτά ποσοστό 57,14% προβαίνουν σε τέτοιες δράσεις. Ακολουθούν ο κλάδος της 

βιομηχανίας με ποσοστό 37,4% των μεταφορών 35% και της ενέργειας - νερού με 30%. 

Επιπρόσθετα,  επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων δραστηριότητας, όπως οι βιομηχανικές 

ή οι τεχνικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις επικοινωνούν, σε μεγάλο βαθμό, τις 

δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν ως συμμόρφωση σε πρότυπα 

ποιότητας, ως εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης, ως συμμόρφωση σε 

διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και τέλος ως συμμόρφωση σε κώδικες δεοντολογίας και 

ορθής πρακτικής με ποσοστό 76,5%. Αντίθετα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα ο τομέας του εμπορίου και λοιποί τομείς παροχής 

υπηρεσιών επικεντρώνονται στην επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ φιλανθρωπικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα, όπως οι χορηγίες και δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,  

η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και η στήριξη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και 

αθλητικών οργανώσεων με ποσοστό 85,7%. 
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5.2.3 Τρόποι ανάπτυξης δράσεων 

 

Σε επίπεδο συνόλου δείγματος, προκύπτει ότι σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις(45%) 

αποφασίζουν να προχωρήσουν και να προβάλλουν την ανάπτυξη προγραμμάτων και 

δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ωθούμενη από ηθικά, κατά κύριο λόγο, κίνητρα 

και σε μικρότερο βαθμό από κίνητρα οικονομικής ή νομικής φύσης. Όσον αφορά στην 

υπεύθυνη στάση των επιχειρήσεων έναντι των εργαζομένων, αυτές φαίνεται ότι δίνουν 

έμφαση πρωτίστως στη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και 

στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων μέσα από εκπαιδευτικά 

προγράμματα και δευτερευόντως σε ζητήματα που αφορούν στην ευημέρια των 

υπαλλήλων ή την προσφορά ίσων ευκαιριών σε αυτούς. Αντίθετα, περιορισμένο είναι το 

ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα 

απευθύνονται στους πελάτες και θα εκφράζονται μέσω της ποιότητας και της ασφάλειας 

των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι μόνο το 19,11% 

των επιχειρήσεων του δείγματος που προβάλλει τις ενέργειες ΕΚΕ, αναπτύσσει δράσεις 

ΕΚΕ που αφορούν στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και μόνο το 

13,78% αναπτύσσει αντίστοιχες δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια τωνπαρεχόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, αυξημένες παρουσιάζονται οι δράσεις 

των επιχειρήσεων που απευθυνόνται στην κοινωνία. Πιο αναλυτικά, πολλές από τις 

επιχειρήσεις που προβάλλουν δράσεις ΕΚΕ (67,11%) επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΚΕ που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, 

ενώ αυξημένος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων που στηρίζουν με τις δράσεις τους τις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 56,8%. Πολιτιστικά ιδρύματα, αθλητικοί οργανισμοί και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνουν, επίσης, τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, σε 

μικρότερο όμως βαθμό (26,22%, 24% και 21,33% αντίστοιχα). Τέλος, ως προς τον τρόπο 

με τον οποίον οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, το 73,78% δηλώνει ότι διαθέτει σαφή εταιρική πολιτική ενώ μόνο το 18,22% 

δημοσιεύει, μέσω του ιστοτόπου του, έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επιπλέον, το 

56% των εξεταζόμενων επιχειρήσεων αναπτύσσουν τις δράσεις ΕΚΕ κυρίως μέσω δωρεών 

ή συνεργασίας με μη κυβερνητικές οργανώσεις (42,67%), μικρότερο είναι το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον εθελοντισμό (24,89%) και τη συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (22,67%) ενώ ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
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την κυβέρνηση στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 0,89%) ή πραγματοποιούν 

βραβεύσεις (2,67%). 

Από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι μόνο το 73,78% των μεγαλύτερων ελληνικών 

επιχειρήσεων διαθέτει οργανωμένη εταιρική πολιτική, γίνεται αντιληπτό ότι στα πλαίσια 

της Ελληνικής αγοράς, η υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης είναι ως ένα βαθμό περιορισμένη. Παράλληλα, οι δράσεις και τα 

προγράμματα ΕΚΕ διαφέρουν μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας ως προς την έκταση της εφαρμογής, ενώ αντίθετα, δεν παρουσιάζονται 

σημαντικές διαφορές ως προς τα κίνητρα ανάληψης τέτοιων δράσεων, τις κατηγορίες των 

δράσεωνκαι το περιεχόμενο των δράσεων. 
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6. Συμπεράσματα 

6.1 Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του τρόπου με τον οποίον οι ελληνικές 

επιχειρήσεις προβάλλουν τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναλαμβάνουν, 

μέσω των εταιρικών ιστοτόπων τους. Για τους σκοπούς της εργασίας, επιλέχθηκε ένα 

δείγμα 500 εταιριών, οι οποίες σύμφωνα με μελέτη της ICAP ήταν οι πλέον κερδοφόρες 

ελληνικές επιχειρήσεις κατά το έτος 2013. Στη συνέχεια, μέσω των εταιρικών ιστοτόπων 

των επιχειρήσεων του δείγματος συλλέχθησαν δεδομένα που αφορούσαν στις δράσεις 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα κίνητρα των εν λόγω δράσεων και στον τρόπο προβολής 

τους μέσω των εταιρικών ιστοτόπων. Ακολουθώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση των 

Tang and Li (2009), πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση των δεδομένων, βάσει του είδους 

των κινήτρων ΕΚΕ, του είδους των δράσεων ΕΚΕ και του τρόπου προβολής τους καθώς 

και ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Οι εικόνες που ακολουθούν έχουν 

αντληθεί από τους ιστοτόπους των εταιριών AEGEAN AIR, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ 

Α.Β.&Ε.Ε.και Δ.Ε.Η. Α.Ε. και παρουσιάζουν τις κατηγορίες των δράσεων ΕΚΕ που έχει 

αναπτύξει κάθε εταιρία καθώς και τους τρόπους, με τους οποίους τις προβάλλει. 
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Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην εξαγωγή ενδιαφερόντων συμπερασμάτων 

αναφορικά με την προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν τα εξής: 

 Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δεν προβάλλουν δράσεις ΕΚΕ μέσω των 

εταιρικών ιστοτόπων τους είναι ιδιαίτερα αυξημένος.  

 Το ποσοστό των επιχειρήσεων που δε διαθέτουν ενεργό ιστότοπο θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντικό.  

 Τα κίνητρα των εν λόγω δράσεων είναι ηθικά για το σύνολο των επιχειρήσεων ενώ 

σε αρκετές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται και νομικά και οικονομικά κίνητρα. 

 Τα προγράμματα ΕΚΕ επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας διαφέρουν ως προς το βαθμό υιοθέτησης.Οι 

επιχειρήσεις των κλάδων υπηρεσιών μεταφορών, της πληροφορικής, των 

τηλεπικοινωνιών και των τυχερών παιχνιδιών παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 

υιοθέτησης δράσεων ΕΚΕ. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις των κλάδων της ακίνητης 

περιουσίας, των αποθηκεύσεων, των υπηρεσιών ενέργειας-νερού, των 

επιχειρήσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, των επιχειρήσεων 

παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, των συμμετοχικών εταιριών, 

των ταχυδρομείων και των τουριστικών επιχείρησεωνπαρουσιάζουν τα 



58 
 

χαμηλότερα επίπεδα υιοθέτησης δράσεων ΕΚΕ, μεταξύ των επιχειρήσεων του 

δείγματος. 

 Παρουσιάζεται ομοιομορφία, μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων, ως 

προς τις κατηγορίες δράσεων (εργαζόμενοι, πελάτες, κοινωνία και περιβάλλον) 

καθώς και ως προς το περιεχόμενο των δράσεων ανά κατηγορία.   

 Σε επίπεδο εργαζομένων, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 

κατηγορίας οικονομικής δραστηριότητας, δίνει έμφαση στην υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζομένων και στην επαγγελματική και προσωπική τους 

ανάπτυξη, ενώ σε επίπεδο κοινωνίας δίνεται έμφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στην στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 Ανεξαρτήτως κατηγορίας οικονομικής δραστηριότητας, ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που φροντίζουν για την υπεύθυνη στάση τους απέναντι στους 

πελάτες, μέσω δράσεων που αποσκοπούν στην ποιότητα και την ασφάλεια των 

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 

 Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας οικονομικής 

δραστηριότητας διαθέτει σαφή εταιρική πολιτική και αναπτύσσει την κοινωνικά 

υπεύθυνη δράση της μέσω δωρεών. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλός είναι ο αριθμός 

των επιχειρήσεων που διατηρούν μία κοινωνικά υπεύθυνη στάση, μέσω 

βραβεύσεων ή συνεργασίας με την κυβέρνηση. 

 Παρουσιάζεται διαφορά στον τρόπο επικοινωνίας των δράσεων ΕΚΕ μεταξύ 

επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων δραστηριότητας. Μία κατηγορία 

επιχειρήσεων επικοινωνεί τα προγράμματα ΕΚΕ ως συμμόρφωση με διεθνή 

πρότυπα και ορθές πρακτικές ενώ μία δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων 

επικοινωνεί τα προγράμματα ΕΚΕ ως φιλανθρωπικό ή κοινωνικό έργο. 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τα συμπεράσματα των Tang and Li 

(2009), οι οποίο κατέληξαν στο διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων δραστηριότητας. Δεν επιβεβαιώνεται, 

όμως, το συμπέρασμά τους αναφορικά με τις διαφορές του τρόπου επικοινωνίας των 

δράσεων ΕΚΕ μεταξύ εγχώριων και πολυεθνικών επιχειρήσεων, καθώς, στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, δεν εξετάστηκαν πολυεθνικές επιχειρήσεις.Παράλληλα, τα ευρήματα 
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της παρούσας εργασίας στηρίζουν το συμπέρασμα τωνTang and Li (2009) ότι η 

επικοινωνία των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνιστά μία συνήθη πρακτική, 

μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δημοσιοποιούν τις δράσεις τους ως προς 

την προστασία του περιβάλλοντος, τις εργασιακές συνθήκες και άλλους τομείς που δε 

συνδέονται άμεσα με τη χρηματοοικονομική τους απόδοση. Επιπλέον, επιβεβαιώνει τους 

ChaudiandWang (2007) και τους FukukawaandMoon (2004), σύμφωνα με τους οποίους οι 

εταιρικοί  ιστότοποι συνιστούν, μεταξύ άλλων, ένα ελκυστικό εργαλείο επικοινωνίας της 

κοινωνικής δράσης και προσφοράς των επιχειρήσεων καθώς και τους 

SweeneyandCoughlan (2008), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κατά την επικοινωνία των 

δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Από την άλλη πλευρά, απορρίπτεται το συμπέρασμα των 

VanderLaanSmithetal. (2005) ότι η κερδοφορία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 

παραγόντων που καθορίζουν την επικοινωνία της ΕΚΕ, καθώς παρατηρούνται διαφορές 

μεταξύ των πλέον κερδοφόρων ελληνικών επιχειρήσεων. 

6.2 Περιορισμοί έρευνας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Δεδομένου του αριθμού των επιχειρήσεων που συνέστησαν το δείγμα και του γεγονότος 

ότι οι ιστότοποι των εταιριών αποτέλεσαν τη μοναδική πηγή άντλησης των δεδομένων της 

εργασίας, δε τίθεται κάποιος περιορισμός ως προς την ποσότητα ή την ποιότητα των 

δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, εντοπίζονται περιορισμοί ως προς το προφίλ των επιχειρήσεων 

του δείγματος, αναδεικνύοντας ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα. Αναλυτικά: 

 Οι εταιρίες που συνέστησαν το δείγμα της παρούσας εργασίας είναι ελληνικές 

εταιρίες ή ελληνικές θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Προτείνεται η διεξαγωγή αντίστοιχης 

έρευνας μεταξύ εταιριών ιδίου μεγέθους ή ιδίας δραστηριότητας, διαφορετικών 

όμως χωρών. Με αυτόν τον τρόπο θα διερευνθεί ο βαθμός στον οποίον οι διαφορές 

κουλτούρας και πολιτισμού συμβάλλουν στο διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και 

προβολής των δράσεων ΕΚΕ. 

 Οι εταιρίες που συνέστησαν το δείγμα της παρούσας εργασίας συμπεριλαμβάνονται 

στις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις της Ελλάδος, ενδέχεται όμως να 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικό μέγεθος. Προτείνεται η διεξαγωγή αντίστοιχης 
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έρευνας μεταξύ εταιριών ιδίου μεγέθους προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός 

στον οποίον το μέγεθος της εταιρίας επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και 

προβολής των δράσεων ΕΚΕ. 

 Τέλος, οι εταιρίες που συνέστησαν το δείγμα της παρούσας εργασίας 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Προτείνεται η διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας μεταξύ εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός στον 

οποίον εντοπίζονται διαφορές στον τρόπο προβολής και επικοινωνίας των δράσεων 

ΕΚΕ μεταξύ επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου καθώς και η φύση των διαφορών 

αυτών. 
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