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Εισαγωγικό σημείωμα 

  

Στο πολύ κοντινό παρελθόν, η κλιματική αλλαγή ήταν κάτι που αφορούσε κυρίως 

τους επιστήμονες και μία μικρή μερίδα υποψιασμένων πολιτών. Σήμερα, η ένταση και η 

υπερβολή των καιρικών φαινομένων απασχολούν πλέον το σύνολο του ανθρώπινου 

πληθυσμού της γης, τις κυβερνήσεις, αλλά και τις αγορές. Τις τελευταίες διότι προφανώς  

συνειδητοποιήθηκε ότι οι αλλαγές αυτές στον πλανήτη μας έχουν κόστος. Και σε μία εποχή 

όπου χρήμα σημαίνει δύναμη και εξουσία, η παραπάνω διάσταση του προβλήματος έχει 

ιδιαίτερη σημασία.. 

 Όλη αυτή η προσοχή που έχει ελκύσει ο τομέας της οικολογικής οικονομίας 

δημιούργησε το επιστημονικό ερέθισμα για την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα. Η 

εργασία υπήρξε βιβλιογραφική και αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο, γίνεται μια 

εισαγωγή στην έννοια της αειφορίας και της αειφόρου επιχείρησης. Στο δεύτερο μέρος, λόγω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, πραγματοποιείται μια ενδελεχής εξέταση των 

Μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δη τη 

περιβαλλοντική πολιτική τους. Τέλος, το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στον τρόπο που 

επικοινωνούν την περιβαλλοντική πολιτική τους τόσο οι μεγαλύτεροι όσο και οι μικρότεροι 

οργανισμοί. Πέραν των δεδομένων που παρουσιάζονται, υπήρχε η επιθυμία για διερεύνηση 

των δεδομένων στον ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η οποία, όμως, δε κατέστη δυνατή 

λόγω περιορισμένων πηγών  πληροφόρησης ιδίως στον κλάδο των Μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

1.1 Εισαγωγικά 

 

Η αδιαμφισβήτητη επίδρασή της ανθρώπινης δραστηριότητας 

πάνω στο περιβάλλον έχει εγείρει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής 

όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με αυτό το ζήτημα. Εδώ 

και αιώνες, το περιβάλλον διαχωριζόταν ως έννοια από την ανθρωπότητα 

προοριζόμενο κυρίως προς χρήση και εκμετάλλευση. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, όμως, υφίσταται η παραδοχή ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

εξετάζουν, πέραν της οικονομικής διάστασης , την περιβαλλοντική και 

κοινωνική. Η συμπεριφορά αυτή εμπίπτει στο εννοιολογικό πλαίσιο της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), εξέλιξη της οποίας αποτελεί η 

λεγόμενη αειφόρος ανάπτυξη. 

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης προέκυψε ως αποτέλεσμα της 

αυξανόμενης συνειδητοποίησης της παγκόσμιας σύνδεσης μεταξύ των 

πολυάριθμων περιβαλλοντικών προβλημάτων, των κοινωνικοοικονομικών 

θεμάτων σχετικά με την φτώχεια και τις ανισότητες καθώς και των 

προβληματισμών αναφορικά με το υγιές μέλλον της ανθρωπότητας. Η 

πρώτη σημαντική χρησιμοποίηση του όρου αυτού συναντάται το 1980 

στην World Conservation Strategy του IUCN (International Union for 

the Conservation of Nature). Η πραγματική καθιέρωση, όμως, του όρου 

προέκυψε από την παρουσίαση του οργανισμού WCED (World 

Commission on Environment and Development) γνωστού και ως 

Brundtland Commission το 1987, η οποία την ορίζει ως «..την ανάπτυξη 

που ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς δίχως να διακυβεύει 

την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους 

ανάγκες»(wikipedia). 

Η ερμηνεία της Brundtland και οι ιδέες που εκφράστηκαν στην 

αναφορά υπό τον τίτλο « Our Common Future» αναγνωρίζουν την 

εξάρτηση της ανθρωπότητας από το περιβάλλον προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να ευημερούν υπό μιαν έννοια 

ευρύτερη της απλής εκμετάλλευσης των πόρων. Η οικολογία και η 
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οικονομία συνδέονται όλο και περισσότερο τοπικά, εθνικά, παγκόσμια 

(WCED, 1987). Επιπλέον, κατονομάζονται και υπογραμμίζονται οι 

παγκόσμιες αυτές συσχετίσεις καθώς τα διάφορα προβλήματα ξεπερνούν 

τα τοπικά/εθνικά όρια αποκτώντας έναν παγκόσμιο χαρακτήρα. 

Επομένως, οι διάφορες ενέργειες και οι συνακόλουθες επιπτώσεις 

τους συνετό είναι να θεωρούνται σφαιρικά και υπό διεθνές πρίσμα 

προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μετάθεσης τους από περιοχή 

σε περιοχή . Τα περιβαλλοντικά προβλήματα απειλούν την υγεία και το 

ευ γίγνεσθαι των ανθρώπων ενώ μπορούν να αποτελέσουν αφορμή 

πολέμων και απειλή των μελλοντικών γενεών. 

 

 

1.2 Περιβαλλοντικές Πολιτικές 

 

Από τη στιγμή που έγινε και επισήμως λόγος γι’ αυτήν, η αειφόρος 

ανάπτυξη εισήχθη και στην σφαίρα ενδιαφέροντος των αρχών και της 

δημόσιας πολιτικής εν γένει. Ως αποτέλεσμα άρχισαν να συζητούνται και 

να πραγματοποιούνται  οι διάφορες περιβαλλοντικές πολιτικές ενώ 

αυξάνονταν τα εργαλεία εφαρμογής αυτών προκειμένου να περιοριστούν 

ή να εξαλειφθούν τα σχετικά προβλήματα. Τα πιο γνωστά εργαλεία είναι 

,πρώτον, τα λεγόμενα CAC (command and control) καθώς και τα 

MBI(Market Based Incentives). 

Όπως δηλώνει και το όνομα τους, τα εργαλεία CAC τελούν υπό τη 

λογική «δίνω εντολή και ελέγχω άλλωστε η συγκεκριμένη προσέγγιση 

έχει αποδειχτεί πιο αποτελεσματική σε ιδιαιτέρως επιζήμιες για το 

περιβάλλον καταστάσεις (όπως η απαγόρευση επικινδύνων ουσιών ). Η 

νοοτροπία των συγκεκριμένων πολιτικών έγκειται στην εξώθηση των 

ελεγχόμενων εταιριών για εξάντληση του τεθέντος ορίου μόλυνσης, 

συνήθως βάσει των διαθέσιμων τεχνολογιών ελέγχου(BACT) , δίχως όμως 

να προσφέρουν κίνητρα για παραπέρα ριζικές βελτιώσεις. Από την άλλη, 

τα ΜΒΙ εργαλεία, που στηρίζονται στον μηχανισμό της αγοράς και 

εφαρμόζονται μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής, δίνουν στις εταιρίες 

τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο που θα προσαρμόσουν αυτές τις 
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πολιτικές, δηλαδή ή πληρώνοντας για απαλλαγή ή εγκαθιστώντας 

τεχνολογίες ελέγχου BACT ή εφαρμόζοντας ριζικές καινοτομίες. 

Με τη πάροδο του χρόνου, οι συνεχείς κοινωνικοοικονομικές 

μεταβολές στη παγκόσμια σκηνή συνέτειναν στην αλλαγή της φιλοσοφίας 

των επιχειρήσεων. Σε μία παγκόσμια αγορά με αφυπνισμένη 

περιβαλλοντική συνείδηση αναδείχτηκε ένας διακεκριμένος ρόλος για τις 

επιχειρήσεις σε σχέση με τους λοιπούς παράγοντες του παγκόσμιου 

οικονομικού γίγνεσθαι. Υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, οι 

επιχειρήσεις δεν αποτελούν απλώς τους οργανισμούς που εφαρμόζουν 

παθητικά την επιχειρηματική στρατηγική τους στο πλαίσιο κρατικών 

ρυθμιστικών πολιτικών, αλλά συμβάλλουν στη διαμόρφωση τέτοιων 

πολιτικών αναπτύσσοντας ιδιοσχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες (Kerin & 

Carlson, 2002). 

Τέτοιες εθελοντικές κινητοποιήσεις συνιστούν ιδιωτικές ή δημόσιες 

πρωτοβουλίες προς βελτίωση της εταιρικής περιβαλλοντικής επίδοσης 

πέραν τον θεσμικών απαιτήσεων. Με τις πρωτοβουλίες αυτές επιχειρείται 

είτε να αλλάξει με άμεσο τρόπο η συμπεριφορά των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων είτε να παρακινηθούν αυτές να αλλάξουν με τη δημιουργία 

πιέσεων από την αγορά για παραγωγή πιο «πράσινων» προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

Τα οικειοθελή κίνητρα έχουν εξελιχθεί σε σημαντικά συστατικά 

του μίγματος δημοσίων πολιτικών και εταιρικών στρατηγικών για την 

διαχείριση των επιπτώσεων της βιομηχανίας επάνω στο περιβάλλον. Στην 

Ευρώπη, όπως αναφέρει και η European Environment Agency, συνεχώς 

αυξάνεται ο αριθμός των  εθελούσιων συμφωνιών που  έχουν γίνει 

αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και 

βιομηχανικών  ενώσεων. Στην Ιαπωνία ο αριθμός ανάλογων συμφωνιών 

είναι σαφώς υψηλότερος ενώ οι Η.Π.Α. έχουν βασίσει τη πολιτική τους 

σχετικά με τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές σχεδόν εξολοκλήρου 

σε εθελοντικά προγράμματα όπως το Green Lights, Energy STAR, and 

Climate Wise. 

Το επίκεντρο των δημόσιων συζητήσεων, όσον αφορά στον ρόλο της 

βιομηχανίας στα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, έχει μετατοπισθεί 
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τα τελευταία χρόνια από το λεγόμενο “greening” σε ένα καινούριο όραμα 

για περισσότερο αειφορικά βιομηχανικά συστήματα. Αυτός ο διάλογος 

έχει αυξήσει τις προσδοκίες για εταιρική περιβαλλοντική επίδοση 

παράγοντας ,παράλληλα , αντικρουόμενα σχέδια δράσης. 

Επιπροσθέτως, ο διάλογος σχετικά με τον ορισμό και τις 

επιπτώσεις της αειφόρου βιομηχανίας έχει εγείρει διαφωνίες σχετικά με 

τον τρόπο που οι επιχειρήσεις πρέπει να εξισορροπήσουν τις κοινωνικές 

ανησυχίες με τους άλλους στρατηγικούς στόχους και ευθύνες. 

Συγκεκριμένα, αφενός, υποστηρίζεται ότι ορισμένα επιχειρήματα υπέρ 

εκτενών εθελοντικών δράσεων υπαινίσσονται και προϋποθέτουν μια εκ 

θεμελίων μεταβολή στη φιλοσοφία των επιχειρήσεων, σε σημείο μάλιστα 

που να μιλάμε για μια εγκατάλειψη του κινήτρου του κέρδους.  

Αφετέρου, υφίσταται η άποψη ότι η αειφορία είναι απολύτως συνεπής με 

το κίνητρο του κέρδους. Οι οπαδοί αυτής της άποψης ισχυρίζονται ότι 

μια αειφόρος επιχείρηση δύναται να επιτύχει ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με λήψη πρωτοβουλιών στην ικανοποίηση 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.   

Η μετάβαση από το "greening" στην "αειφορία" εμπεριέχει ένα 

δίλημμα αναφορικά με τον ρόλο της επιχείρησης. Το 

"πρασίνισμα"(greening) μιας βιομηχανίας επικεντρώνεται στην έννοια της 

υποχρέωσης για μείωση της μόλυνσης, κι ενώ οι στόχοι του είναι 

δύσκολο να διατυπωθούν, οι γενικές γραμμές του είναι αρκετά 

ξεκάθαρες. Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με το "πρασίνισμα" 

συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες της εταιρίας και ιδίως με τον 

εφοδιασμό και τη διάθεσή των προϊόντων της.  

Η υιοθέτηση από μέρους των επιχειρήσεων πιο "πράσινων" 

συμπεριφορών απαιτεί από αυτές να εσωτερικεύσουν, στο βαθμό που 

είναι εφικτό, όλα τα εξωτερικά συμβάντα που δημιουργούν. 

Αναλυτικότερα, αυτό μπορεί να εκφραστεί ως επιπρόσθετος περιορισμός 

στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Ως παράδειγμα, ένας κοινός(και συχνά 

υπονοούμενος) ορισμός θεωρεί μιαν επιχείρηση ως πράσινη όταν 

διατηρεί τις ρυπογόνους εκπομπές κάτω από ένα επιτρεπτό όριο 

επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους κερδοφορίας, ανάπτυξης κ.α.  
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Από την άλλη, η έννοια της αειφόρου βιομηχανίας υπαινίσσεται 

ότι οι επιχειρήσεις μολύνουν ελάχιστα, αναλώνουν λίγους πόρους ,κι 

επιπλέον, συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. 

Ακόμη, η έννοια αυτή  είναι εγγενώς πιο προβληματική και πιο δύσκολη 

προς υποδειγματοποίηση από αυτή του "greening". Υπάρχουν δύο 

κριτικά συστατικά της αειφόρου βιομηχανίας. Η Οικοαποδοτικότητα 

(Ecoefficiency) αναφέρεται στις διάφορες οικολογικές επιπτώσεις ανά 

μονάδα βιομηχανικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη αναφέρεται στη 

θετική συμβολή στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία ως 

αποτέλεσμα της βιομηχανικής επένδυσης και της μεταφοράς 

τεχνολογίας. 

Ενέργειες προς επιδίωξη αειφορίας στοχεύουν στην αντιστάθμιση 

τόσο των βιομηχανικών εκπομπών(όπως και περιβαλλοντικών μόλυνσης 

και διατάραξης των παραδοσιακών κοινωνικών συστημάτων) όσο και των 

παραλείψεων της κοινωνίας ως συνόλου (όπως μηδαμινή επένδυση στις 

αναπτυσσόμενες χώρες). Πολλές από τις κοινωνικές ανάγκες που πρέπει 

να προσδιοριστούν εντοπίζονται μακριά από τις επιχειρήσεις που 

καλούνται να λάβουν δράση. Εξαιτίας αυτής της αποσύνδεσης η φύση 

των υποχρεώσεων της βιομηχανίας εν γένει καθώς και οι εξειδικευμένες 

υποχρεώσεις κάθε μεμονωμένης επιχείρησης μπορεί να είναι εγγενώς 

ασαφής.  

Επομένως, εφόσον ο συγκεκριμένος ρόλος της βιομηχανίας στην 

επιδίωξη της αειφορίας παραμένει δυσδιάκριτος, οι υπάρχουσες 

δημόσιες πολιτικές και εταιρικές στρατηγικές οφείλουν να μεταβληθούν 

προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα αειφόρο μέλλον. Η πρόοδος προς 

αυτήν την κατεύθυνση θα απαιτήσει αναμφισβήτητα από τις βιομηχανίες 

και τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τη συμμαχία τους στα περιβαλλοντικά 

κίνητρα τόσο στα εργαλεία δημόσιων πολιτικών όσο και στις στρατηγικές 

του ιδιωτικού τομέα.  

Μολαταύτα, η αβεβαιότητα της αποτελεσματικότητας και της 

οικονομικής αποδοτικότητας των εθελοντικών δράσεων σε σχέση με τις 

λοιπές πολιτικές είναι σημαντική. Συνετό θα ήταν, επομένως, να 
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μελετηθούν προσεκτικά και αναλυτικά τα συναφή ζητήματα προκειμένου 

να γίνουν οι σωστές ενέργειες (Paton, 2000). 
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1.3 Αειφόρος Επιχείρηση  

 

1.3.1 Εξελικτική Πορεία  

 

Όπως έγινε κατανοητό από τα προηγούμενα, η έννοια της 

αειφόρου επιχείρησης είναι συνυφασμένη με αυτήν της αειφόρου 

ανάπτυξης. Με την πάροδο του χρόνου η έννοια της κοινωνικά 

υπεύθυνης επιχείρησης διευρύνθηκε και συμπεριέλαβε εκτός από τις 

κοινωνικές παραμέτρους, τις περιβαλλοντικές και τις οικονομικές. Η 

έννοια της επιχείρησης λαμβάνει την κοινωνική της χροιά μετά την 

οικονομική κρίση του 1929. Από εκείνη την στιγμή, η επιχείρηση 

θεωρείται κύτταρο της κοινωνίας  και του οικονομικού συστήματος, στα 

πλαίσια των οποίων οφείλει να λειτουργεί ως καλός πολίτης. 

 Μετά την παρέλευση του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και 

κατά την δεκαετία του ’50, ο επιχειρηματικός κόσμος προσπαθεί να 

συμβαδίσει με τις απαιτήσεις της καπιταλιστικής δημοκρατικής 

κοινωνίας  

Στην δεκαετία του ’60, η προσοχή των επιχειρήσεων στρέφεται 

προς την βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και του τρόπου 

παραγωγής αυτού , καθώς αναδύεται η ανάγκη προστασίας του 

καταναλωτή. Ορόσημο στην πορεία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

αποτελεί η τοποθέτηση του οικονομολόγου M.Friedman, ο οποίος το 

1964 με την εργασία του συσχετίζει για πρώτη φορά την Ε.Κ.Ε. με την 

κερδοφορία της επιχείρησης. Από εκείνη την στιγμή, η επιχειρηματική 

κοινότητα κοιτάζει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο κοινωνικής 

υπευθυνότητας μιας και αυτό συμβαδίζει πλέον με την βασική της 

επιδίωξη (κέρδος). 

Στα πλαίσια των δραστικών κοινωνικών αλλαγών της δεκαετία του 

‘70, εκδηλώνονται έντονα τα οικολογικά κινήματα καθώς και μερίδα 

καταναλωτών με έντονη οικολογική συνείδηση και αντίστοιχες 

απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτόν η ανησυχία για την διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος ενσωματώνεται στην κοινωνική ατζέντα των 

επιχειρήσεων. 
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Στις επόμενες δεκαετίες, αρχίζει να διαμορφώνεται η έννοια της 

παγκοσμιοποίησης των αγορών , η οποία έχει παγιοποιηθεί στις μέρες 

μας. Η μεγάλοι πολυεθνικοί οργανισμοί που διακινούν το μεγαλύτερο 

μέρος του παγκόσμιου εμπορίου επιφέρουν δραστικές περιβαλλοντικές 

μεταβολές στους τόπους όπου αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. 

Λόγω των συγκεκριμένων επιχειρησιακών μοντέλων υποστηρίχθηκε η 

ανάγκη ικανοποίησης  ορισμένων προτύπων, προκειμένου να διατηρηθεί 

το ευ γίγνεσθαι του περιβάλλοντος (κοινωνικού και φυσικού) με το οποίο 

αλληλεπιδρούν.  

Επομένως με την πάροδο του χρόνου, παρατηρεί κανείς ότι 

επήλθε σύζευξη των εννοιών της κοινωνικής και της κερδοφόρου 

επιχείρησης και μετουσίωσης αυτών στην «αειφόρο επιχείρηση». Μιας 

επιχείρησης, δηλαδή, που συμβάλλει στην ανάπτυξη και συγκριμένα 

στην επιτυχή πραγματοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Αυτό το νεόκοπο μοντέλο επιχείρησης έχει 

αναχθεί στο κατεξοχήν επιτυχές επιχειρησιακό μοντέλο για όλο το 

φάσμα των επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να το κατανοήσουν και 

να το αφομοιώσουν. 

 

1.3.2 Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετικά με την έννοια της «αειφόρου 

επιχείρησης»  

  

 Το ιδανικό της «αειφόρου επιχείρησης» σκιαγραφείται στο κείμενο 

της «Agenda 21», η οποία αποτέλεσε γέννημα του Συνεδρίου των 

Ηνωμένων Εθνών υπό τον τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»(1992). Σε 

αυτό γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των οργανισμών που οφείλουν να 

συμβάλλουν έμπρακτα στην εφαρμογή και περιφρούρηση των αρχών της 

αειφορίας, θέτοντας στο επίκεντρο αυτών τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση, 

ως βασικός συντελεστής κοινωνικοπεριβαλλοντικών μεταβολών, οφείλει  

αφενός να κάνει την αειφόρο ανάπτυξη μέρος του στρατηγικού 

σχεδιασμού της, αφετέρου να διαδραματίσει ηγετικό και καθοδηγητικό 

ρόλο στη διάδοση και την εφαρμογή της αειφορίας από τους λοιπούς 

οικονομικοκοινωνικούς παράγοντες.  
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Οι προηγούμενες περιγραφές σκιαγραφούν το μοντέλο μιας 

επιχείρησης που θα χαρακτηριζόταν ως αειφόρος, εντούτοις υφίσταται 

μιαν ασάφεια σχετικά με την έννοια αυτή ενώ πολυάριθμοι ορισμοί και 

προσεγγίσεις έχουν καταγραφεί. Εν συνεχεία, παρατίθεται μια σειρά 

κατηγοριών προσεγγίσεων σε μία απόπειρα ταξινόμησής τους. 

 

i. Προσέγγιση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων 

 

Οι ορισμοί που εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία περιγράφουν 

την αειφόρο επιχείρηση ως την επιχείρηση, η οποία μέσω της δράσης της 

συμβάλλει στην κοινωνική ισορροπία. Το πρόβλημα με τους ορισμούς 

αυτής τη κατηγορία έγκειται στο ότι ταλαντεύονται μεταξύ των εννοιών 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της αειφόρου επιχείρησης 

αποκλίνοντας τελικώς και από τις δύο. Επί παραδείγματι, στα θεσμικά 

κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία επιχείρηση θεωρείται κοινωνικά 

υπεύθυνη όταν συμβάλλει στις τρείς συνιστώσες της αειφόρου ανάπτυξης 

(οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική). Εν αντιθέσει, κάποιοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 

αποτελεί απλώς μία από τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου επιχείρησης 

(Marrewijk, 2003).  

Επιπροσθέτως, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται προσεγγίσεις που 

περιγράφουν την αειφόρο επιχείρηση ως συμβάλλουσα στη βελτίωση του 

κοινωνικού κεφαλαίου τόσο σε διεθνές όσο σε τοπικό επίπεδο. Μια τέτοια 

επιχείρηση, δηλαδή, μέσω διαφόρων σχεδίων και τεχνικών βελτιώνει τις 

δεξιότητες των κατοίκων των εκάστοτε κοινωνιών (Valor, 2005).  

 

ii. Προσέγγιση της «πράσινης επιχείρησης» 

 

Οι προσεγγίσεις αυτής της κατηγορίας πηγάζουν από τα πρώτα 

επίσημα κείμενα, στα οποία γίνεται λόγος για την αειφόρο επιχείρηση 

(WCED, 1983). Όπως ειπώθηκε στα προηγούμενα, μια τέτοια επιχείρηση 

υιοθετεί δράσεις και στρατηγικές που ικανοποιούν τις ανάγκες της ιδίας 

και των ενδιαφερομένων ομάδων, ενώ προστατεύει τους φυσικούς και 
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ανθρώπινους πόρους που είναι απαραίτητοι για τη μελλοντική χρήση. 

Παρατηρεί, επομένως, κανείς την έμφαση που δίνουν οι ορισμοί αυτοί 

στα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών τα οποία και διαφυλάσσονται με 

την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών διαχείρισης, όπως τα Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, από μέρους των επιχειρήσεων και την 

υιοθέτηση στρατηγικών στόχων που εξασφαλίζουν τη διατήρηση του 

«κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου» (Ekins et al., 2003, Sheu & Lo, 2005). 

 

iii.Προσέγγιση των τριών ειδών κεφαλαίου 

 

Οι συγγραφείς που διατύπωσαν τη θεωρία της αειφόρου 

επιχείρησης της συγκεκριμένης κατηγορίας, έκαναν λόγο για τις τρεις 

διαστάσεις του κεφαλαίου (Turner 1993, Hoopwood et al. 2005). Σε 

αντίθεση με τη κλασική σχολή οικονομικής σκέψης, το κεφάλαιο εδώ 

χωρίζεται σε τρείς υποκατηγορίες: α) το οικονομικό (που παράγεται με 

τεχνικά μέσα), β) το κοινωνικό, που αφορά το έμψυχο δυναμικό μιας 

κοινωνίας, καθώς και γ) το οικολογικό, που από μόνο του συνιστά μια 

περίπλοκη κατηγορία αφορώντας το περιβάλλον με μια γενική έννοια, 

στο οποίο δρα μια επιχείρηση. Επομένως, στους ορισμούς αυτής της 

κατηγορίας, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται αειφόρος όταν τάσσει τις 

δραστηριότητές της υπέρ της διατήρησης του οικονομικού, του 

κοινωνικού αλλά και του οικολογικού κεφαλαίου.     

 

iv. Η προσέγγιση Triple-Bottom-Line 

 

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, αειφόρος επιχείρηση 

χαρακτηρίζεται εκείνη, η οποία μέσω της δράσης της επιδιώκει 

οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική προστασία και περιβαλλοντική 

διατήρηση πραγματοποιώντας ταυτόχρονα κέρδη. Το κριτικό σημείο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι κατά πόσο η επιδίωξη των τριών 

συνιστωσών της αειφορίας συναντά τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 

θέσης της επιχείρησης(bottom line)(Jane & Skerratt, 2003, Elkington, 

2004). 
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v. Προσέγγιση των τεσσάρων διαστάσεων της αειφορίας 

 

Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι αποτέλεσμα πρόσφατων τάσεων. 

Η διαφοροποίησή της έγκειται στο ότι υποστηρίζει την ύπαρξη και μιας 

τετάρτης διάστασης στη προσπάθεια ενός οργανισμού να χαρακτηρισθεί 

αειφόρος. Συγκεκριμένα, πέρα από την αναγκαιότητα για οικονομική 

ανάπτυξη, κοινωνική προστασία και περιβαλλοντική διατήρηση, 

υφίσταται και η ανάγκη για θεσμική σταθερότητα. Όπως αναφέρθηκε, 

όμως, η ενσωμάτωση από μέρους των επιχειρήσεων της τέταρτης 

διάστασης είναι πολύ πρόσφατη, γι’ αυτό και δεν συναντάται συχνά 

(Spangenberg, 2002). 

       

vi. Η προσέγγιση της ικανοποίησης των συμμέτοχων (stakeholders) 

 

Οι ορισμοί αυτής της κατηγορίας έχουν τα θεμέλιά τους στη 

θεωρία περί των συμφερόντων των συμμέτοχων. Σύμφωνα με αυτούς, η 

αειφόρος επιχείρηση συνδέεται άρρηκτα με τις δράσεις και τα 

συμφέροντα των συμμετεχόντων, η αρμονική συμβίωση με τους οποίους 

τίθεται ως πρωτεύον ζήτημα στην επιχειρηματική ατζέντα. Πιο 

αναλυτικά, η αειφόρος επιχείρηση οφείλει να ικανοποιεί τα αιτήματα των 

ενδιαφερόμενων ομάδων αναφορικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα ενώ και η δημοσιοποίηση των οιωνδήποτε πληροφοριών 

αειφόρου δράσης του οργανισμού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις των συμμέτοχων (Madsen & Ulhoi, 2001).       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 
2.1 Γενικά  
 

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) αντιπροσωπεύουν περίπου 

το 90% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(O.E.C.D.). Συνεπώς, ως κατηγορία επιχειρήσεων συνιστούν την 

πλειοψηφία στην οικονομία και την κινητήριο μηχανή ανάπτυξης, ιδίως 

σε όρους απασχόλησης. Κάτω από αυτό το πρίσμα, κρίνεται σκόπιμη η 

ιδιαίτερη εξέταση των χαρακτηριστικών τους και των συμπεριφορών τους. 

Τα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ακρογωνιαίο λίθο της 

οικονομίας συνίστανται στα εξής: Πρώτον, έχουν την τάση να 

χρησιμοποιούν περισσότερο παραγωγικές διαδικασίες εντάσεως εργασίας 

από τις μεγάλες επιχειρήσεις, δίνοντας ώθηση στην απασχόληση και 

οδηγώντας σε δικαιότερη διανομή εισοδήματος. Δεύτερον, παρέχουν 

ευκαιρίες «αναζωογόνησης» σε αγροτικές οικονομίες μέσω διαδικασιών 

που προσθέτουν αξία και είναι πολύ απλές. Τρίτον, συμβάλλουν στην 

επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων καθώς και στη δημιουργία 

ευέλικτων οικονομικών συστημάτων μέσω συνδέσμων μεταξύ μικρών και 

μεγάλων επιχειρήσεων ενώ ,τέλος, δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι 

ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα. 

Βέβαια, πέρα από τα καθαρά οικονομικά και αριθμητικά στοιχεία, 

το κατά πόσο οι Μ.Μ.Ε. είναι εγγενώς περισσότερο κοινωνικά ωφέλιμες 

από τις μεγάλες επιχειρήσεις, αποτελεί μάλλον θέμα άποψης. Είναι 

πιθανόν να συμβάλλουν περισσότερο στο κοινωνικό κεφάλαιο των 

περιοχών στις οποίες λειτουργούν, καθώς ενδεχομένως είναι 

ενσωματωμένες στις κοινωνίες αυτές.  Από την άλλη μεριά, μπορεί να 

υπόκεινται λιγότερο σε αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά στα εργασιακά 

και περιβαλλοντικά στάνταρτ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, υπάρχουν 

εξαιρέσεις και υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες πέραν του μεγέθους 

μιας επιχείρησης. 
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Σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι συζητήσεις αυτές μπορούν να 

συνεχίζονται επ’ άπειρον. Σε πραγματικούς όρους, όμως, οι Μ.Μ.Ε. 

όντως υφίστανται ως ισχυρή οικονομική δύναμη, με πολλές προεκτάσεις 

ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες (ας μη παραβλεφθεί και η περίπτωση 

της Ελλάδας). Ως αποτέλεσμα, συνετό είναι οποιαδήποτε προσπάθεια 

χάραξης πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εν γένει και 

συγκεκριμένα περιβαλλοντικής διαχείρισης να τελείται προς χάριν της 

βιωσιμότητας αυτών 

Η ατζέντα της αειφόρου ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε. δεν πρέπει να 

παραβλέπεται, αφού, όπως θα ήταν αναμενόμενο,  ένα τόσο μεγάλο 

σώμα οικονομικών παραγόντων έχει ιδιαιτέρως σημαντικές σωρευμένες 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Αυτό δεν οφείλεται απλώς 

στο γεγονός του μεγάλου αριθμού τους και της γενικότερης οικονομικής 

ισχύος τους, αλλά και στη συχνότατη παρουσία των Μ.Μ.Ε. σε 

βιομηχανικούς κλάδους με μεγάλη περιβαλλοντική επίδραση, όπως και 

στο ότι δεν υπόκεινται στις ίδιες θεσμικές και ρυθμιστικές διαδικασίες 

που μπορεί να μετριάσουν τις αρνητικές επιδράσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων (Fox T., 2005). 

 

 

2.2 Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

2.2.1  Εννοιολογικό Πλαίσιο και Ενημέρωση για την Ε.Κ.Ε. 

  

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να θεωρηθεί ως η συνολική 

προσφορά της επιχείρησης στην αειφόρο ανάπτυξη. Γι’ αυτό το λόγο η 

ατζέντα της Ε.Κ.Ε. συνδέεται με τη θεωρία και εφαρμογή των 

προσπαθειών, αφενός για μεγιστοποίηση της θετικής συμβολής των 

επιχειρήσεων στην αειφόρο ανάπτυξη, αφετέρου για την ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών επιδράσεων. Στην πραγματικότητα έχουν υπάρξει πολλές 

προσπάθειες ορισμού της Ε.Κ.Ε, πολλές εκ των οποίων περιορίζουν την 

έννοια σε ασχολίες, οι οποίες επεκτείνονται πέραν της συμμόρφωσης με 

τις νομοθετικές απατήσεις. Στο πλαίσιο, όμως των Μ.Μ.Ε., θα ήταν 
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σκόπιμο να σημειωθεί ότι μια ισορροπημένη προσέγγιση για την 

εξάλειψη κακής (κοινωνικά ανεύθυνης) συμπεριφοράς με παράλληλη 

ενθάρρυνση υπεύθυνων δραστηριοτήτων θα ήταν πιο πιθανό να 

επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού παρεμβάσεων, τόσο θεσμικών , όσο 

καθοδηγούμενων από την αγορά (Fox T., 2005).  

Σύμφωνα με μία άλλη άποψη η Ε.Κ.Ε συνιστά τα οικειοθελείς 

πρωτοβουλίες/ενέργειες που επεκτείνονται πέραν των νομικών 

απαιτήσεων και θεμελιωδών υποχρεώσεων (υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα) που υποτίθεται ότι συνεπάγονται ένα αυξημένο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις Μ.Μ.Ε.. Οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες  θα πρέπει να εκτελούνται τακτικά και υποτίθενται ότι 

σχετίζονται με την γενικότερη επιχειρηματική στρατηγική. Οι ομάδες-

στόχοι μπορούν να είναι οι καταναλωτές, οι προμηθευτές, οι συνεργάτες, 

οι εργαζόμενοι, η κοινωνία(π.χ. η τοπική κοινωνία, ειδικές ομάδες 

ενδιαφέροντος) ή το περιβάλλον (Irene Mandl,2005).  

Όσον αφορά στην αντίληψη των ίδιων των Μ.Μ.Ε. για την Ε.Κ.Ε, 

μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει ότι η συνήθης ερμηνεία 

για την Ε.Κ.Ε θεωρείται ως ακατάλληλη να εκφράσει το εύρος των 

κοινοτικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στις οποίες 

δεσμεύονται οι Μ.Μ.Ε.,  αποτελώντας μάλιστα εμπόδιο για τις τελευταίες 

στην περαιτέρω ανάμειξή τους σε ανάλογες δραστηριότητες. (BITC 2002). 

Παρόλο που το 27% των ερωτηθέντων χρησιμοποίησε αυθόρμητα τον όρο 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υπήρχε η σκέψη ότι προκαλεί φόβους 

αναφορικά με την νομοθεσία και τη γραφειοκρατία, διοικητικά βάρη και 

κόστη συμμόρφωσης. Πέραν, όμως, της αρνητικής αντίληψης υπάρχει 

και το ενδεχόμενο παντελούς άγνοιας του συγκεκριμένου θέματος. Όπως 

κατέγραψε και μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002), το 24% 

των ευρωπαϊκών Μ.Μ.Ε. δεν συμμετείχε σε δραστηριότητες Ε.Κ.Ε., διότι 

πολύ απλά δεν γνώριζαν και δεν σκέφτηκαν καθόλου το ενδεχόμενο 

εμπλοκής σε τέτοια θέματα 

 Μολαταύτα, υπήρχε η πεποίθηση ότι   οι αυξανόμενες προσδοκίες 

των πελατών, οι σχέσεις με μεγαλύτερες εταιρίες και χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα θα ανάγκαζαν τις Μ.Μ.Ε. να αυξήσουν της δέσμευσή τους στην 
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Ε.Κ.Ε. Από την άλλη, από μόνη της η έννοια της Ε.Κ.Ε δίνει την 

αίσθηση του αφηρημένου καθιστώντας επιτακτική μια καλύτερη επιλογή 

όρου, ο οποίος θα εμπεριέχει όλο το φάσμα των υπεύθυνων ενεργειών 

που ήδη έχουν αναληφθεί από τις Μ.Μ.Ε., όπως η συμμετοχή στην 

κοινότητα και οι πιο εσωτερικά στρεφόμενες επιχειρηματικές πρακτικές 

(Anne de Bruin, Chris Moore,2003).  

Σε απάντηση η Enterprise Directorate-General της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προτρέπει την αντικατάσταση του όρου Ε.Κ.Ε με αυτόν της 

«υπεύθυνης επιχειρηματικότητας». Υποστηρίζει ότι η τελευταία 

αντανακλά καλύτερα τη δυναμική φύση του μεμονωμένου επιχειρηματία 

που αγωνίζεται για να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη (European 

Commission 2002a). Στον αντίποδα υπάρχει η άποψη που υποστηρίζει 

ότι η έννοια επιχειρηματικότητα φέρει εγγενώς μαζί της διαφορετικές 

αποχρώσεις, όπως καινοτομίας, αναζήτησης ευκαιρίας, ανάληψης 

κινδύνου και ετοιμότητας σε προγουμένως απαρατήρητες ευκαιρίες για 

κέρδος. 

 Κι από άλλους, όμως, τονίζεται η ανάγκη για πιο ουσιαστική ορολογία 

(Acar et al., 2001). Ως αντιπρόταση εμφανίζεται ο όρος «Οργανωσιακή 

Κοινωνική Ευθύνη» (Ο.Κ.Ε.) με τη πεποίθηση ότι είναι πιο περιεκτικός 

αναφορικά με τους διάφορους τύπους οργανωσιακών τύπων ενώ 

λαμβάνει υπόψη τον μη κερδοσκοπικό τομέα. Παρόλο που η Ο.Κ.Ε δεν 

εγκλωβίζεται στη εικόνα μιας μεγάλης εταιρίας, δεν φέρει μεγάλη 

σημασία για τον τομέα των Μ.Μ.Ε.. Προς προσπέλαση αυτού του 

εννοιολογικού σκοπέλου έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές, όπως 

χρήση ρημάτων δράσης που αντανακλούν τη φύση της δέσμευσης στο 

περιβάλλον και στη κοινωνία(π.χ. ανακύκλωση), έμφαση στα οφέλη και 

την αξία της επιχείρησης καθώς και πολυσυλλεκτικές περιγραφές (BITC 

2002). Τέλος, στη λογική πλήρους συμπερίληψης των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων προτείνεται η χρησιμοποίηση του όρου Κοινοτική, 

Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ανταπόκριση (Κ.Κ.Ε.Α) ως εννοιολογικό 

εφαλτήριο για την αντίληψη, επίδραση και προώθηση της συμμετοχής 

των Μ.Μ.Ε. σε δραστηριότητες Ε.Κ.Ε ( Anne de Bruin, Chris Moore, 

2003) 
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2.2.2  Διαφοροποίηση των ΜΜΕ 

 

Η ατζέντα της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης έχει κατά κύριο 

λόγο επικεντρωθεί στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα εργαλεία, τα πλαίσια 

και οι δικαιολογίες για υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά τείνουν να 

προορίζονται για τους μεγάλους οργανισμούς, ιδίως για εκείνους που 

είναι σε θέση να επωφεληθούν από μία επένδυση σε μέτρα που μειώνουν 

το ρίσκο της κακής φήμης. Το όλο θέμα άπτεται των Μ.Μ.Ε. συνήθως 

υπό μία αντιδραστική ή έμμεση έννοια, δηλαδή  είτε στη θέση της ως 

προμηθευτών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είτε ως ευνοούμενων των 

φιλανθρωπικών ενεργειών των μεγάλων οργανισμών (Fox T., 2005). 

Οι αυξανόμενες κινητοποιήσεις από τις κυβερνήσεις και από 

τρίτους μεσάζοντες προκειμένου να εντάξουν επισήμως τις  Μ.Μ.Ε. σε 

δραστηριότητες τύπου Ε.Κ.Ε. θέτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες 

προκλήσεις. Συγκεκριμένα, οι εκάστοτε τεχνικές και προσεγγίσεις 

ένταξης των επιχειρήσεων σε πολιτικές Ε.Κ.Ε. δεν είναι απαραιτήτως οι 

κατάλληλες για την περίπτωση των Μ.Μ.Ε.. 

 Καταρχάς, αναγνωρίζοντας την ετερογένειά τους, οι Μ.Μ.Ε. είναι 

μικρότερες σε μέγεθος και πεδίο δράσης, μη τυποποιημένες και 

βασιζόμενες στη κοινότητα. Η αποτυχία αναγνώρισης αυτών των 

ιδιαιτεροτήτων μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική, όπως για 

παράδειγμα με τη καχυποψία των Μ.Μ.Ε. απέναντι στον όρο Ε.Κ.Ε.(που 

αναφέρθηκε παραπάνω), η οποία καταδεικνύει το φόβο τους για 

γραφειοκρατία. 

Προκειμένου να λειτουργήσει η Ε.Κ.Ε. σε μια εταιρία, απαιτείται 

ένας «εσωτερικός πρωταθλητής». Η αφοσίωση των ύψιστων κλιμακίων 

διοίκησης είναι ζωτικής σημασίας κι επομένως, σε μία μεγάλη εταιρία 

μπορεί τα υψηλά διοικητικά στελέχη να υποστηρίζουν την Ε.Κ.Ε, όμως, 

οι πρωταθλητές από τα μεσαία κλιμάκια και από τμήματα όπως των H.R. 

είναι αυτοί που εντέλει την προωθούν. Σε αντίθεση με τους μεγάλους 

οργανισμούς, ο ιδιοκτήτης/ιδρυτής μιας Μ.Μ.Ε. αποτελεί ως επί τω 
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πλείστον των manager ή τουλάχιστον επιδρών μέλος της ομάδας 

διοίκησης, το οποίο και διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην 

καθοδήγηση της ανάπτυξης της επιχείρησης καθώς επίσης, στη χάραξη 

στρατηγικής κατεύθυνσης και επιχειρηματικούς ήθους/αξιών( Heledd 

Jenkins, 2006).  

Τα κίνητρα του ιδρυτή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης μπορεί να 

ποικίλλουν από την απλή εξασφάλιση των προς το ζην, την απόκτηση της 

προσωπικής ανεξαρτησίας και αίσθησης πληρότητας καθώς και την 

δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Ανεξαρτήτως, όμως, του είδους των 

κινήτρων, αυτά θα έχουν την επίδραση τους στην ανταπόκριση του 

ιδιοκτήτη απέναντι στο ζήτημα της Ε.Κ.Ε. Σύμφωνα με 

συμπεριφοριστικές μελέτες έχουν καταγραφεί πέντε τύποι Μ.Μ.Ε. βάσει 

των αξιών και κινήτρων του ιδιοκτήτη τους  (Anne de Bruin, Chris 

Moore, 2003): 

Α)‘Ben and Anitas’ – ίδρυση ως κοινωνικές επιχειρήσεις  

Β) Arthur Daleys’ – με καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια και 

καθόλου κοινωνικές ευθύνες εκτός της επιχείρησης  

Γ)‘One-offs’ – με ελάχιστη εμπειρία δέσμευσης σε κοινωνικές ασχολίες 

αλλά με δυνατότητες περαιτέρω ανάμειξης  

Δ)‘DIYers’ – σημαντικά ατομικιστικές, αποφεύγοντας τα δίκτυα ενώ η 

δέσμευση σε Ε.Κ.Ε. συνίσταται σε περιορισμένες και μεμονωμένες 

φιλανθρωπικές ενέργειες  

Ε)‘Pragmatists’– εμπεριέχουν την έννοια των  ‘Smart Pragmatists’, οι 

οποίοι αναγνωρίζουν τα επιχειρηματικά οφέλη της Ε.Κ.Ε. ενώ 

ανταποκρίνονται στην απαίτηση μεγάλων πελατών για αποδείξεις 

Ε.Κ.Ε.and are different from the ‘Enlightened Pragmatists’ who see the 

business case but have broader long-term societal goals.  

Πέραν της προαναφερθείσας κατηγοριοποίησης έχουν υπάρξει κι 

άλλες αναφορικά με τα οικονομικοκοινωνικά κίνητρα του ιδιοκτήτη. Επί 

παραδείγματι, οι  Spence και Rutherfoord (2001) χρησιμοποιώντας την 

ανάλυση του Goffman, για να περιγράψουν την αντίληψη και πρακτική 

των ιδιοκτητών, διακρίνουν την «Μεγιστοποίηση Κέρδους» (επικέντρωση 

στο χρήμα, καθόλου συμμετοχή σε κοινωνικά ζητήματα), την «Επιβίωση» 
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(επικέντρωση στην μακροχρόνια επιβίωση, εστίαση στη διαφύλαξη της 

βιωσιμότητας, καθόλου συμμετοχή σε κοινωνικά ζητήματα), 

«Διαφωτισμένη Ιδιοτέλεια» (ενεργοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα με 

παράλληλη αναγνώριση των επιχειρηματικών οφελών) και την 

«Κοινωνικότητα» (ενεργοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα και όχι στο 

κέρδος). Επομένως, η ετερογένεια και στη φύση των κινήτρων των 

ιδιοκτητών-μάνατζερ των Μ.Μ.Ε. επιβάλλει προσεγγίσεις 

προσαρμοσμένες σε αυτές τις ιδιαιτερότητες.  

Ακριβώς όπως οι διαφοροποίηση των κινήτρων διαφοροποιεί τις 

Μ.Μ.Ε. από τις μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι δρουν και τα διάφορα στάδια 

των σχέσεων των Μ.Μ.Ε. με τους συμμέτοχους τους. Το στάδιο 

ανάπτυξης που επιτυγχάνεται στις σχέσεις-κλειδιά θα επηρεάσει την 

ανταπόκριση μιας Μ.Μ.Ε. σε δραστηριότητες Ε.Κ.Ε.. Ο BITC (Business 

in the Community with British Chambers of Commerce, 2002) 

μνημονεύει τέσσερις βασικές σχέσεις με συμμετέχοντες- εργοδότη-

εργαζόμενου, επιχείρησης-τράπεζας, πελάτη-προμηθευτή και 

επιχείρησης- ρυθμιστικής. Τονίζεται ότι οι σχέσεις με τους εργαζόμενους 

και τους πελάτες διαφοροποιούνται σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις. Για τις Μ.Μ.Ε., οι εργαζόμενοι παρουσιάζονται περισσότερο 

ως οικογένεια ενώ οι πελατειακές σχέσεις βασίζονται κατά κύριο λόγο 

στις προσωπικές γνωριμίες. Επιπλέον, οι Μ.Μ.Ε. θεωρούν αυτήν την 

έλλειψη τυπικότητας ως εγγενώς πιο κοινωνικά υπεύθυνη από το 

απρόσωπο εργασιακό περιβάλλον στους μεγάλους οργανισμούς. 

Πράγματι, το  96% των Μ.Μ.Ε. στην έρευνα του BITC έχουν την 

πεποίθηση ότι οι επιχειρηματικές πρακτικές τους είναι υπεύθυνες (Anne 

de Bruin, Chris Moore, 2003). 

 

  

 

2.2.3  Κίνητρα υπέρ της Ε.Κ.Ε. 

 

Έπειτα από μία ενδελεχή εξέταση της φύσης των Μ.Μ.Ε., μπορεί 

να υποστηρίξει κανείς ότι το στοιχείο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
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για την ένταξη της Ε.Κ.Ε. στην επιχειρηματική ατζέντα των Μ.Μ.Ε. είναι 

η επιδίωξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 

της κοινωνικής και περιβαλλοντικής καινοτομίας, της μείωσης κόστους, 

της στρατολόγησης και της περιφρούρησης προσωπικού, της πρόσβασης 

σε θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια, το μάνατζμεντ διαφύλαξης της φήμης, 

των πιέσεων των μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων εμπορικών 

σωματείων, της έκθεσης στα μάσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και της 

νομοθεσίας. Βέβαια ,σκόπιμο είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής 

στις Μ.Μ.Ε. των παραπάνω παραγόντων καθώς ,όπως έχει ήδη καταστεί 

σαφές από τα προηγούμενα, ένας μεγάλος αριθμός συμβατικών 

μεθοδολογιών για την Ε.Κ.Ε. είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζεται ως μη 

συναφής με τις περισσότερες Μ.Μ.Ε. Εντούτοις, υφίστανται 

παραδείγματα παραγόντων που συνάδουν περισσότερο με τη φύση αυτών 

των επιχειρήσεων. 

 Καταρχάς οι Μ.Μ.Ε. δύνανται να δεσμευτούν με την Ε.Κ.Ε. όχι 

μόνο ως προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις 

αλλά και επ’ ονόματι τους, ως εργοδότες και στις σχέσεις τους με το 

κοινό. Από τη φύση τους οι Μ.Μ.Ε. βρίσκονται πιο κοντά και εξαρτώνται 

περισσότερο από τους πελάτες, εργαζόμενους, γείτονες και άλλους 

βασικούς συμμέτοχους (stakeholders) με αποτέλεσμα να πρέπει να είναι 

πιο ανταποκρινόμενες σε αυτούς. Παραδείγματος χάρη, μια Μ.Μ.Ε. 

είναι πιο πιθανό να στηρίζεται σε λίγους και εργαζόμενους, οι οποίοι 

είναι επιφορτισμένοι με ένα πλήθος καθηκόντων. Επομένως, για αυτήν 

την επιχείρηση είναι υψίστης σημασίας η αποφυγή εναλλαγής 

προσωπικού δημιουργώντας συνακολούθως κίνητρα για υπεύθυνες 

εργασιακές πρακτικές. 

Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο ισχυρών παραγόντων που να 

βασίζονται σε μία αίσθηση εντοπιότητας στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης 

κοινότητας ή γεωγραφικής τοποθεσίας ή άλλων κοινωνικών και 

πολιτισμικών νορμών και προσδοκιών. Τα προαναφερθέντα ενδέχεται να 

μην επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνιστούν τον 

πυρήνα των δράσεων και που συνήθως ενσωματώνονται σε 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες όπως δωρεές σε τοπικούς εράνους και 
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θρησκευτικούς οργανισμούς, χορηγίες αθλητικών ή πολιτισμικών 

γεγονότων κοκ.   

Ένα πρόσθετο κίνητρο για τις Μ.Μ.Ε. θα μπορούσε να είναι η 

χρησιμοποίηση των δραστηριοτήτων Ε.Κ.Ε. ως εργαλείο Marketing 

(στοχεύοντας σε πελάτες και αγορά εργασίας). Καθώς θα παρατηρείται 

αύξηση μέσα στα επόμενα χρόνια στην ευαισθητοποίηση των 

καταναλωτών αναφορικά με το πεδίο της υπεύθυνης επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς, η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε.  σε συνδυασμό με μια 

στοχευόμενη επικοινωνία αυτών των δραστηριοτήτων θα μπορούσε να 

αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. (Irene Mandl,2005) 

Το ιδιοκτησιακό μοντέλο πολλών Μ.Μ.Ε. μπορεί να διαδραματίσει, 

επίσης, σημαντικό ρόλο(όπως μνημονεύθηκε παραπάνω, σε αντίθεση με 

τον διαχωρισμό του ιδιοκτήτη από τον μάνατζερ που χαρακτηρίζει της 

ανώνυμες μεγάλες εταιρίες, πολλές Μ.Μ.Ε. κατέχονται και διοικούνται 

από το ίδιο άτομο), γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες ενσωμάτωσης 

της προσωπικής βούλησης του ιδιοκτήτη στην επιχειρηματική 

στρατηγική. 

Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι πολλές από τις ενέργειες των 

Μ.Μ.Ε. είναι απίθανο να χαρακτηριστούν ως ή να συσχετιστούν με 

επίσημη στρατηγική Ε.Κ.Ε.  Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον ισχυρισμό ότι 

οι Μ.Μ.Ε. εφαρμόζουν Ε.Κ.Ε. δίχως να το γνωρίζουν. Βέβαια, αυτό ούτε 

καθιστά τις ενέργειες αυτές λιγότερο σημαντικές, ούτε αποτελεί αιτία 

έλλειψης ελέγχου των Μ.Μ.Ε. και θεώρησης δεδομένης της δίκαιας 

μεταχείρισης των εργαζομένων και τη προστασία του περιβάλλοντος από 

μέρους τους. 

Πολλοί ειδικοί προειδοποιούν πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 

Μ.Μ.Ε. δεν αντιπροσωπεύουν το «τυφλό» εκείνο «σημείο», στο οποίο 

βρίθουν καταχρηστικές και περιβαλλοντικά καταστροφικές πρακτικές. 

Συμπερασματικά, καθίσταται απολύτως αναγκαία η δημιουργία επαρκών 

κινήτρων, εφαρμόσιμων στις Μ.Μ.Ε. που να λαμβάνουν υπόψη την 

ευαίσθητη φύση τους καθώς είναι γεγονός ότι, οι Μ.Μ.Ε. συχνά θέτουν 

ως προτεραιότητα την βραχυπρόθεσμη επιβίωσή τους.  
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Η κυβερνητική πολιτική αποτελεί ακόμη έναν προσδιοριστικό 

παράγοντα. Αναλυτικότερα, το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο έχει 

παρατηρηθεί να επηρεάζει δραματικά τη πιθανότητα εφαρμογής Ε.Κ.Ε. 

στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, το επίπεδο της ιδιαίτερης δέσμευσης των 

δημόσιων αρχών μπορεί να προωθήσει ή να εμποδίσει τη συμμετοχή της 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα, τόσο η αύξηση της ενημέρωσης , όσο η 

προώθηση κινήτρων (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις) και η ενεργή 

υποστήριξη(π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, παροχές κτλ.) από μέρους 

των αρμόδιων αρχών δύνανται να συμβάλλουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

γνώσεις του αντικειμένου της Ε.Κ.Ε. και στη συνακόλουθη δέσμευση των 

Μ.Μ.Ε.  Εμπειρικά αποτελέσματα από τη Πολωνία, φερειπείν, 

καταδεικνύουν ότι ένα ποσοστό της τάξης του 70% των Μ.Μ.Ε. 

υπολογίζουν την κυβερνητική πολιτική ως έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες παρακίνησης για συμμετοχή στην Ε.Κ.Ε. 

(Irene Mandl,2005). 

 

 

 

2.2.4  Ανασταλτικοί παράγοντες για την  Ε.Κ.Ε 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν ειπωθεί καθίσταται προφανές 

ότι η απόφαση μιας επιχείρησης να δεσμευτεί σε Ε.Κ.Ε. επηρεάζεται, 

επίσης, από χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δομή της, όπως η 

γενική οικονομική κατάσταση, η τοποθεσία της αλλά και η θέση της στο 

κύκλο εταιρικής ζωής. Ακόμη, το πεδίο δράσης της μπορεί να είναι 

μεγάλης σημασίας υπό την έννοια ότι επηρεάζει την επιχειρηματική 

στρατηγική για ανταγωνιστικότητα στην αγορά (π.χ. price vs. quality, 

επιπλέον υπηρεσίες). Αναμενόμενο είναι , ότι τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά δύνανται να δυσχεραίνουν την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε.   

Ειδικότερα , η χρησιμοποίηση της Ε.Κ.Ε. ως εργαλείο Marketing, 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ενδέχεται να συναντήσει ορισμένα 

εμπόδια. Κι αυτό διότι οι Μ.Μ.Ε. είναι σχεδόν απίθανο να έχουν το είδος 

του εταιρικού προφίλ και το brand name μεγάλων επιχειρήσεων 
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προκειμένου να αισθάνονται την ανάγκη να το προστατέψουν. 

Αναμενόμενο είναι, ότι χάρη στη μεγαλύτερη εξοικείωσή τους με τη 

δημοσίευση στοιχείων οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις επιλέγουν κατά κύριο 

λόγο την Ε.Κ.Ε. για προώθηση των δημοσίων σχέσεών τους. Έρευνα στη 

Πολωνία παρουσίασε ότι μόνο το 30% των Μ.Μ.Ε. θεωρούν τη πρόωθηση 

της Ε.Κ.Ε. ως κίνητρο για marketing (Irene Mandl, 2005). 

Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μ.Μ.Ε., επειδή αυτές 

σπάνια κατέχονται δημοσίως(μετοχικό κεφάλαιο), συνακολούθως δεν 

υπόκεινται σε  πιέσεις από μέρους των θεσμικών επενδυτών ή σε 

απαιτήσεις για ανταλλαγή μετοχών.  

Έπειτα, αναφορικά με τον ρόλο των ρυθμιστικών αρχών, σε 

περίπτωση που αυτές βρίσκονται σε στενότητα πόρων, το πιο πιθανόν 

είναι να περιορίσουν τον έλεγχό τους στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

όπου ή οριακή επίδραση της κάθε μίας είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

Μ.Μ.Ε.. Ως αποτέλεσμα πολλές Μ.Μ.Ε. λειτουργούν στα πλαίσια ενός 

άτυπου και ανέλεγκτου τομέα.   

 Ένα ακόμη στοιχείο που αποτελεί τροχοπέδη για την Ε.Κ.Ε. είναι 

το γεγονός ότι, η διαδικασία λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται σε μια 

adhoc βάση, παρά σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική (Irene 

Mandl,2005). Κατά τη συνήθη πρακτική τους θυσιάζουν τον 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα αφιερώνοντας ελάχιστα διοικητικά και 

χρηματοοικονομικά μέσα για υλοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων. 

Πολλές από τις επενδύσεις που απαιτεί η Ε.Κ.Ε. απλώς δεν 

αναλαμβάνονται από μια μικρή επιχείρηση, η οποία δεν έχει την 

πεποίθηση ότι θα συνεχίζει να υπάρχει στο κοντινό μέλλον. Δεδομένου 

ότι η πρόσβαση σε συμφέρουσα χρηματοδότηση αποτελεί ένα ζήτημα για 

τις Μ.Μ.Ε., θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη η συσχέτιση αυτού του 

ζητήματος με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές βελτιώσεις.. (Fox T., 

2005). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η έλλειψη χρηματικού κεφαλαίου μπορεί να 

θεωρηθεί ως έναν από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες. 

Αυτό διαφαίνεται και στην έρευνα της Irene Mandl (2005) επάνω σε  

Μ.Μ.Ε. έξι ευρωπαϊκών χωρών, η οποία κατέδειξε ότι  35% των 
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Ρουμάνικων και 68% των Αυστριακών  επιχειρήσεων ανέφεραν την 

έλλειψη χρηματοδοτικών πηγών ως το σημαντικότερο λόγο αποτροπής 

της Ε.Κ.Ε. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε ότι εφόσον οι αντίστοιχες 

αποδόσεις επάνω σε επενδύσεις Ε.Κ.Ε. εκδηλώνονται σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα, είναι προτιμότερο να πραγματοποιούνται από μεγαλύτερους 

οργανισμούς με καλύτερη χρηματοοικονομική θέση.  

Τέλος, εκτός της περίπτωσης συμμετοχής μιας Μ.Μ.Ε. άμεσα ή 

έμμεσα σε μια από εκείνες τις εξαγωγικές αγορές όπου έχουν εισαχθεί 

ηθικοί μηχανισμοί εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι μάλλον απίθανο να 

υποστεί πιέσεις από τους πελάτες.  
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2.3  Μ.Μ.Ε. και Περιβάλλον  

 

2.3.1  Περιβαλλοντική επίδοση των Μ.Μ.Ε. 

 

Τα τελευταία χρόνια γεννώνται όλο και περισσότερες πιέσεις για 

την επιχειρηματική κοινότητα. Οι περιβαλλοντικές θεωρούνται πλέον 

εξίσου σημαντικές με τις λειτουργικές και τις χρηματοοικονομικές. 

Συνεπώς, οι μάνατζερ προσδοκόνται να γίνουν περιβαλλοντικά πιο 

ευσυνείδητοι και υπεύθυνοι (D. Perez-Sanchez, J. R. Barton and D. 

Bower, 2003). Η λογική των οποιωνδήποτε μέχρι πρότινος μελετών με 

αντικείμενο τις Μ.Μ.Ε.  κινήθηκε σε πλαίσια οικονομικών όρων . 

(Andrew L. Friedman and Samantha Miles, 2001). Γεγονός είναι ότι μία 

μεμονωμένη περιβαλλοντική επίδραση ενδέχεται να είναι αμελητέα. 

Επίσης, αν και η περιβαλλοντική επενέργεια των Μ.Μ.Ε. σε εθνικό ή 

τοπικό επίπεδο δεν είναι γνωστή, συλλογικά τα αποτελέσματα τους ως 

κλάδου είναι σημαντικά. Μάλιστα, η συμμετοχή τους στη συνολική 

βιομηχανική μόλυνση μπορεί να ανέλθει στο 70% Άρα, οι Μ.Μ.Ε. 

υφίστανται σημαντική πίεση προκειμένου να αναλογιστούν τις 

επιπτώσεις των ενεργειών τους (Hillary R. 2004) 

Παρόλο που το ζήτημα του επιχειρηματικού περιβαλλοντισμού 

είναι ευρέως διαπιστωμένο και επιτακτικό, υφίσταται μία διάσταση 

απόψεων όσον αφορά στην επιλογή μεθόδων παρέμβασης  και 

καταλογισμού των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η συζήτηση γύρω από 

την αυστηρότητα των εκάστοτε εγχώριων περιβαλλοντικών νομοθεσιών, η 

οποία θα αναλυθεί παρακάτω, βρίσκεται στο προσκήνιο ενώ έχει 

αναδυθεί η άποψη ότι η νοοτροπία του laissez-faire (έλλειψη κρατικού 

παρεμβατισμού) δεν είναι πλέον βιώσιμη (Lefebvre E., Lefebvre L., 

Talbot S., 2003). 

Η ετερογενής φύση του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

καθιστά δύσκολη μια γενίκευση σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και τις στρατηγικές αυτού του κλάδου. Τα ζητήματα που 

αντιμετωπίζει ένας μόνο επιχειρηματίας παρουσιάζουν ελάχιστη 

ομοιότητα με αυτά μιας εταιρίας που απασχολεί 249 ανθρώπους. 
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Μολαταύτα, οι δύο παραπάνω περιπτώσεις συγκαταλέγονται στην ίδια 

κατηγορία επιχειρήσεων  (Hillary R. 2004). Από την άλλη μεριά, επειδή 

ο πολύπαθος αυτός κλάδος των Μ.Μ.Ε. υπολείπεται ιδιαίτερης προσοχής 

και μελέτης και μιας και υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που εντάσσονται 

στην επιχειρηματική ατζέντα όλων αυτών των επιχειρήσεων, η ανάλυση 

που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθεί επ’ ονόματι όλων των Μ.Μ.Ε.  

 

 

2.3.2  Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

 

Πρώτο καθοριστικό παράγοντα της περιβαλλοντικής επίδοσης μιας 

επιχείρησης αποτελούν αναμφισβήτητα τα χαρακτηριστικά της. Όσο 

μεγαλύτερη μια επιχείρηση, τόσο περισσότεροι πόροι βρίσκονται στη 

διάθεσή της προκειμένου να ενσωματώσει περιβαλλοντικές ανησυχίες 

στον κύκλο ζωής των προϊόντων της. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις έχουν πιο αισθητή παρουσία, με αποτέλεσμα να υπόκεινται 

σε μεγαλύτερες εξωτερικές πιέσεις. Εντούτοις, λόγω των μεγάλων 

αλλαγών στη ανάληψη των πράσινων εταιρικών πρακτικών, οι μικρότερες 

επιχειρήσεις , οι οποίες συνήθως είναι πιο ευέλικτες και λιγότερο 

τυποποιημένες, ενδέχεται να προσαρμοστούν ευκολότερα. Ακόμη, τα 

οικολογικά προϊόντα ανταποκρίνονται σε ολιγομελή τμήματα αγοράς 

(niches), όπου οι Μ.Μ.Ε. ευδοκιμούν. Συνεπώς, το μέγεθος ενδέχεται να 

διαδραματίζει αμφίσημο ρόλο, είτε προωθώντας είτε αναχαιτίζοντας τις 

περιβαλλοντικές προσπάθειες. 

Εταιρίες με έντονη λειτουργία R & D είναι ενήμερες για τις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με 

περιβαλλοντικές ανησυχίες. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής 

Έρευνας των Η.Π.Α. ένα ποσοστό της τάξης του 20% των επενδύσεων σε   

R & D προορίζεται ευθέως για περιβαλλοντικά ζητήματα και αυτό το 

ποσοστό αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Με περισσότερες R & D 

επενδύσεις είναι φυσικά αναμενόμενο να προσδιοριστούν περισσότερες 

περιβαλλοντικές αναζητήσεις. Καινοτόμες επιχειρήσεις όχι μόνο 

επενδύουν σε R & D αλλά και καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες να 
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υλοποιήσουν καινούρια παραγωγικά συστήματα. Επομένως, εταιρίες με 

επιθετική τεχνολογική πολιτική σχετικά με τα προϊόντα, τις διαδικασίες 

και την στρατολόγηση καταρτισμένων ειδικών προσδοκούνται να 

καλύτερα τοποθετημένες απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

Η Διοίκηση Ολικής ποιότητας (TQM) ως έννοια συνάδει σε αρκετά 

σημεία με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, υφίσταται μια 

ενδιαφέρουσα αναλογία μεταξύ των στόχων «μηδενικού ελαττώματος» και 

«μηδενικής μόλυνσης», που παρουσιάζουν ίση δυσκολία και που στην 

πράξη είναι ακατόρθωτοι. Οι συγκεκριμένοι στόχοι θέτουν, επίσης, έναν 

υψηλό βαθμό πειθαρχίας, επιβάλλουν την εταιρική ατζέντα σε συνεχή 

βελτίωση και απαιτούν ενοποίηση των λειτουργιών. Η TQM μπορεί να 

θεωρηθεί ως προϋπόθεση ή ακόμη και ως μέσο κατανόησης της 

περιβαλλοντικής διοίκησης, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να 

συνδυάζουν τη περιβαλλοντική με τη διοίκηση ποιότητας και να 

θεωρείται η παρουσία ενός προγράμματος TQM  ως θετική ένδειξη 

περιβαλλοντικής επίδοσης (Lefebvre E., Lefebvre L., Talbot S., 2003). 

Το πρότυπο ISO 9000, που αποτελεί διάδοχο του ISO 

14001κρίνεται από πολλές επιχειρήσεις ως μια επένδυση που προσθέτει 

αξία. Σύμφωνα με ενδείξεις, παρόλο που πολλές επιχειρήσεις (σε Η.Π.Α. 

και Καναδά) έχουν πιστοποιηθεί με το ISO 9000, δε φαίνεται να 

επισπεύδουν τις διαδικασίες αναφορικά με το ISO 14001. Αυτή η 

σχετική καθυστέρηση με το πρότυπο αυτό υποδηλώνει τόσο μια έλλειψη 

ενημέρωσης γύρω από το πρότυπο , όσο και μια δυσκολία στις 

εξαγωγικές δραστηριότητες των εταιριών αυτών. Πράγματι, το ISO 14001 

θεωρείται πλέον ως το «καινούριο παγκόσμιο διαβατήριο» για το διεθνές 

εμπόριο. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η πιστοποίηση με το πρότυπο 

έχει καταστεί μεταβλητή για την  δυνατότητα ανταπόκρισης των 

επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα κίνητρα της οικολογικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας που τέθηκαν από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις με 

πιστοποίηση ISO 14001 εξηγούν επίσης την ταχύτατη διάχυση του 

προτύπου στη Ασία αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.  
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2.3.3  Χαρακτηριστικά των προϊόντων  

 

Έχει αποδειχτεί ότι η υιοθέτηση περιβαλλοντικών στρατηγικών 

«πέραν της συμμόρφωσης» ενδέχεται να επηρεαστούν από 

ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες και δυναμικές καθώς επίσης και από το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες διαπραγματεύονται απευθείας με 

τους καταναλωτές ή διατηρούν στενές επαφές με τους τελικούς 

καταναλωτές, είναι πιο προνοητικές και αφοσιωμένες περιβαλλοντικά 

(Prakash 2001). Αυτό υπονοεί ότι οι εταιρικοί πελάτες είναι λιγότερο 

ευαίσθητοι ή απαιτητικοί σε σύγκριση με τους ιδιώτες, όσον αφορά στην 

περιβαλλοντική επίδοση των προϊόντων. Η τάση αυτή πιθανόν να είναι 

βραχυπρόθεσμη δεδομένης της αυξανόμενης διείσδυσης του ISO 14001, 

καθότι από τη στιγμή που ένας εργολήπτης πιστοποιείται με το πρότυπο, 

φέρει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι δικοί του προμηθευτές είναι 

επίσης πιστοποιημένοι με το ISO 14001(δημιουργώντας ένα αλυσιδωτό 

αποτέλεσμα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας) . Συμπερασματικά, 

ενδιάμεσα προϊόντα που πωλούνται σε εταιρικούς πελάτες μπορεί να 

απαιτούν περισσότερη περιβαλλοντική συνείδηση στο μέλλον. (Lefebvre 

E., Lefebvre L., Talbot S., 2003) 

Για προϊόντα μικρής διάρκειας, η έμφαση από τους 

κατασκευαστές δίνεται στη διάθεση/ ανακύκλωσή τους ενώ για εκείνα με 

μεγάλη διάρκεια ζωής, η έμφαση μεταφέρεται στον τρόπο που 

χρησιμοποιούνται. Προϊόντα που συνεχώς αναβαθμίζονται λόγω 

ευμετάβλητων τάσεων στη τεχνολογία και τη μόδα δημιουργείται ένα 

μεγάλο περιβαλλοντικό ζήτημα. Οφθαλμοφανές παράδειγμα αποτελεί η 

περίπτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 200 εκατομμύρια των 

οποίων, είχε προβλεφτεί ότι θα κατέληγαν μόνο στα χωράφια των Η.Π.Α. 

στο τέλος του 2006. Επομένως, το προσδοκώμενο ζωής των προϊόντων σε 

σχέση με την λειτουργική, τεχνολογική ή άλλη απαξίωση ενδέχεται να 

επηρεάζουν την οπτική των εταιρικών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών. 

Προϊόντα που πωλούνται σε ξένες χώρες με σκληρή 

περιβαλλοντική νομοθεσία οφείλουν να πληρούν τα υψηλά αυτά 

στάνταρτ . Η ικανοποίηση εκλεπτυσμένων πελατών και η προσφορά 
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ξεχωριστών προϊόντων που μπορούν να επιβάλλουν μια ευνοϊκή τιμή σε 

περιορισμένα τμήματα αγοράς αποτελούν επιπρόσθετους λόγους για 

πρασίνισμα των επιχειρήσεων   

 

2.4 Παράγοντες αλλαγής  

 

2.4.1  Κανονιστικό Πλαίσιο 

 

Ο ρόλος των κανονισμών/νομοθεσίας αποτελεί ένα από τα πιο 

πολυσυζητημένα θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση των 

επιχειρήσεων. Από πολλούς υποστηρίζεται ότι το κράτος πρέπει να 

διαδραματίσει καθοδηγητικό ρόλο στην διευκόλυνση περιβαλλοντικά 

ευνοϊκών αλλαγών, κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο 

τρόπους. Πρώτον, η κυβέρνηση δύναται να ενθαρρύνει δομικές αλλαγές 

τιμωρώντας τις πιο περιβαλλοντικά επιβαρυντικές βιομηχανίες και 

προωθώντας εκείνες με πι περιορισμένες επιδράσεις. Δεύτερον, η 

παγιοποίηση του κανόνα «αυτός που μολύνει πληρώνει» μπορεί να 

προάγει δομική αλλαγή και να συμβάλλει στην ανάπτυξη προληπτικών 

παρά θεραπευτικών τεχνολογιών (Weale, A., 1992). Ενδεικτική, άλλωστε 

είναι η έντονη παγκόσμια αύξηση των περιβαλλοντικών κανονισμών σε 

όλα τα επίπεδα: πολύπλευρη(π.χ. GATT), τοπική(π.χ. NAFTA), εθνική, 

ενδοκρατική, δημοτική (Lefebvre E., Lefebvre L., Talbot S., 2003).  

Τα γραμμικά, ιεραρχικά μοντέλα του εταιρικού περιβαλλοντισμού 

υποστηρίζουν ότι ο τομέας των ρυθμιστικών κανόνων και ιδιαιτέρως ο 

παράγοντας της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία δύναται να αποτελέσει 

τη βάση για την υιοθέτηση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς από μέρους 

των επιχειρήσεων. Τα  συγκεκριμένα μοντέλα επαληθεύονται εν μέρει 

από διάφορες επιχειρησιακές έρευνες, οι οποίες διατείνονται ότι η 

συμμόρφωση αποτελεί παράγοντα κλειδί στην ευαισθητοποίηση της 

επιχειρησιακής περιβαλλοντικής συνείδησης, παρόλο που κάποιες 

έρευνες έχουν επισημάνει μια προφανή διχοτόμηση μεταξύ της 

συμμόρφωσης ως κινητήριου δύναμης και της επίγνωσης της νομοθεσίας 

που επηρεάζει τις επιχειρήσεις.  
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Η υπό συζήτηση «συμμόρφωση» έχει λάβει μια πιο ευρεία έννοια, 

από αυτήν που υπονοεί μια απλή συμμόρφωση προς την νομοθεσία, 

περικλείοντας τις πιέσεις από την αγορά και τη κοινωνίας. Μολαταύτα,  η 

συνήθης στρατηγική περιλαμβάνει εκείνες τις ενέργειες που λειτουργούν 

ως αντίδραση, φερ’ειπείν στον πειθαναγκασμό που επιβάλλει η 

νομοθεσία και η αγορά, παρά ως προνοητικότητα απέναντι σε 

μελλοντικές πιέσεις με συνακόλουθη διαμόρφωση τω προτεραιοτήτων της 

επιχείρησης. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σκεπτικό των προαναφερθέντων 

γραμμικών μοντέλων είναι αρκετά ελκυστικό και χρήσιμο προς την 

εξέταση των επιχειρησιακών περιβαλλοντικών συμπεριφορών. Παρόλα 

αυτά, η απλότητά τους στον τρόπο με τον οποίον εξηγούν τις αλλαγές 

που λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια επιχείρηση τα καθιστά ανίκανα να 

αποτυπώσουν την επιχειρηματική πραγματικότητα.  Και είναι γεγονός 

ότι, ο τρόπος που λειτουργεί μια επιχείρηση είναι πολυδιάστατος. 

Υπάρχει το ενδεχόμενο ένας οργανισμός να είναι συμμορφωμένος, 

αντιδραστικός, προληπτικός και προνοητικός σε διαφορετικά 

περιβαλλοντικά ζητήματα, αναλόγως τη σχετικότητα των ζητημάτων με τη 

βασική του δραστηριότητα., το δημόσιο προφίλ του, το ενδιαφέρον του 

προς τη νομοθεσία αλλά και την ικανότητα τεχνολογικής ανταπόκρισης.  

Εντούτοις, πιστεύεται ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν 

μια  στάση συμμόρφωσης. Σε επίπεδο Μ.Μ.Ε., όμως,  αυτή η προοπτική 

είναι μάλλον μη ρεαλιστική  λόγω των περιορισμένων πόρων αλλά και 

της υστέρησης σε γρήγορη και ευέλικτη αντίδραση στις πιέσεις. Η 

δυνατότητα συμμόρφωσης δε βασίζεται μόνο πάνω στη παρακίνηση αλλά 

και στην ικανότητα (οικονομική, γνωστική κτλ.) και στην εφικτότητα, 

παράγοντες που τίθενται υπό αμφισβήτηση στα πλαίσια των Μ.Μ.Ε. 

(Petts et al., 1999) 

Η θεωρία του οικολογικού μοντερνισμού υποστηρίζει ότι οι 

κυβερνητικές ρυθμιστικές στρατηγικές οδηγούν τη  βιομηχανική 

περιβαλλοντική απόδοση μέσω της παραδοχής ότι η οικονομική 

ανάπτυξη δεν χρειάζεται να συγκρούεται με την προστασία του 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 
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ενθαρρύνουν τη καινοτομία και την αυτορύθμιση. Καταρχάς, η 

αυτορύθμιση μπορεί να ιδωθεί ως ένα μέσο υπερπήδησης των ελλείψεων 

των πιο περιοριστικών, αυταρχικών ρυθμιστικών συστημάτων επιβολής 

και ελέγχου. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι επενεργεί πιο θετικά 

και υποστηρικτικά σε όρους επέκτασης του ρόλου της νομοθεσίας να 

επηρεάζει την εταιρική συμπεριφορά προς όφελος της αειφόρου 

ανάπτυξης.   

Ως έννοια η αυτορύθμιση είναι ευρεία περιλαμβάνοντας τα πάντα 

από την αυτονομία των ενεργειών εντός της επιχείρησης(βλ. European 

Community Eco- Audit and Management Scheme), τους κανονισμούς 

μέσω βιομηχανικών συμπράξεων (βλ. the chemical industry’s 

Responsible Care Programme), έως την ρύθμιση μέσω ενός πλαισίων 

κανόνων (βλ. την ‘Duty of Care’ του Ηνωμένου Βασιλείου για τη 

διαχείριση αποβλήτων). Η αυτορύθμιση δύναται να επιφέρει οφέλη, τόσο 

στον τομέα της αγοράς, όσο και σε αυτόν της κοινωνίας, επιτρέποντας 

στην επιχείρηση να καθυστερήσει ή να αμβλύνει νομοθετικές κινήσεις 

και αυξάνοντας την νομιμοποίηση της επιχειρηματικής περιβαλλοντικής 

πρακτικής (Petts et al., 1999).    

 Παρόλα αυτά, ενδείξεις από την αυτορύθμιση υπονοούν ότι η 

περιβαλλοντική απόδοση από μόνη της ενδέχεται να μη βελτιώσει την 

εξωτερική σηματοδότηση ή την αντίληψη του κοινού για την απόδοση 

αυτήν. Έρευνες, λόγου χάρη,  σχετικά με τις οικειοθελείς συμφωνίες για 

τη διαχείριση αποβλήτων και ρυπογόνων εκπομπών μεταξύ των 

βιομηχανιών στη Γερμανία και Ολλανδία αντιμετωπίστηκαν στο 

πρόσφατο παρελθόν είτε ως ανεπαρκείς αναφορικά με το περιεχόμενο 

τους, είτε ελλιπείς σαφούς στόχου, είτε στη καλύτερη περίπτωση 

δυσεφάρμοστες λόγω μεγάλων απαιτήσεων σε κόπο. Οι ρυθμίσεις που 

επέβαλε το ο βρετανικός κανονισμός « Duty of Care » κρίθηκαν ως 

ανίσχυρες από μεγάλη μερίδα της βιομηχανίας λόγω έλλειψης γνώσης 

και (Hillary, 1995, Baylis et al., 1998). Η αυτορύθμιση απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις να ενεργήσουν περισσότερο από μόνες τους, δίχως ,όμως, 

να είναι σαφές τι πρέπει να γίνει.. Η νομοθεσία είναι πιο ξεκάθαρη και 

σίγουρη ενώ μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη υποστήριξη στις 
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επιχειρήσεις. Έχει υποστηριχθεί, επίσης, ότι, αν η νομοθεσία είναι 

σταθερή, προβλέψιμη, αποδοτική χρονικά και θεμελιωμένη από τεχνικά 

άρτιους ρυθμιστές δεν αποτελεί τροχοπέδη για την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα(Porter and van der Linde, 1995). 

Εν συνεχεία, παρατίθενται δύο έρευνες με έμφαση στο ρόλο της 

νομοθεσίας που κατέληξαν σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Καταρχάς, 

αυτή των Baylis, Connel  και Flynn (1998), οι οποίοι προκειμένου να 

ξεπεράσουν την έννοια της ομογενοποιημένης περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και της ενιαίας εφαρμογής αυτής σε βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, προχώρησαν σε διαχωρισμό αυτής σε δύο κατηγορίες. 

Αφενός, κατονόμασαν τη λεγόμενη IBR(incident based regulation) για 

να περιγράψουν το ρυθμιστικό πλαίσιο, στο οποίο οι εταιρίες έρχονται σε 

επαφή με τον περιβαλλοντικό ρυθμιστή μόνον σε περίπτωση 

παράβλεψης ενός νόμου και δυνατότητας ανίχνευσης του παραβάτη. Η 

IBR διαχωρίζεται από τα μέτρα που λαμβάνονται εθελοντικά από τις 

επιχειρήσεις και που δεν αποτελούν νομικές υποχρεώσεις. Αφετέρου, για 

τη δεύτερη κατηγορία επινοήθηκε ο όρος PBR(permit based regulation) 

στην οποία εγκολπώνονται οι περιπτώσεις προϋπόθεσης άδειας από την 

αρμόδια περιβαλλοντική αρχή πριν τη διενέργεια ορισμένων πράξεων  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους κατέδειξαν ότι η νομοθεσία 

παραμένει η πιο ευρεία παρακίνηση για περιβαλλοντικές βελτιώσεις, 

επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι ο παράγοντας της επιβολής (ή της 

υποτιθέμενης επιβολής) παραμένει σπουδαιότερος από την οικειοθελή 

δραστηριοποίηση. Προφανώς, πολλές επιχειρήσεις ακόμη χρειάζονται να 

πεισθούν ή είναι μη ενήμερες των οφελών των εθελοντικών βελτιώσεων. 

Αλλά και στη περίπτωση που τα οφέλη αυτά είναι γνωστά , οι 

επιχειρήσεις τα κατατάσσουν στη τελευταία θέση των κινήτρων.  

 Μια ιδιαίτερη εξέταση των Μ.Μ.Ε. κατέδειξε ότι, αν και οι 

τελευταίες θεωρούν τη νομοθεσία ως τη πιο συνήθη πηγή 

περιβαλλοντικής παρότρυνσης ,η ανταπόκρισή τους (65%) ήταν σαφώς 

χαμηλότερη από αυτή των μεγάλων επιχειρήσεων(86%). Ο λόγος γι’ αυτό 

είναι ότι οι Μ.Μ.Ε. έχουν λιγότερες πιθανότητες να υποβληθούν στις 

διαδικασίες που επιβάλλει η PBR. Επιπλέον, ακόμη και αν η PBR 
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σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους, ενδέχεται να λειτουργήσουν μέσα 

στα περιθώρια («παραθυράκια») που επιτρέπουν τα εκάστοτε νομοθετικά 

όργανα. Γι’ αυτό, άλλωστε, μόνον το 26% των Μ.Μ.Ε.  δήλωσε υποβολή 

σε PBR. Είναι προφανές από τα προηγούμενα ότι πολύ περισσότερες 

Μ.Μ.Ε. δηλώνουν παρακινημένες από τη περιβαλλοντική νομοθεσία 

παρά  υπόκεινται σε PBR. Η διαφορά αυτή δε μπορεί να εξηγηθεί βάσει 

της υπόθεση ότι οι απαντούντες περίμεναν τις επερχόμενες νομικές 

πιέσεις ή ότι γνώριζαν την επίδραση της τρέχουσας IBR., διότι, όπως 

επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, σχετικά λίγες Μ.Μ.Ε. είχαν γνώση της 

νομοθεσίας και που αυτή απευθυνόταν. Τέλος, αποκαλύφτηκε πως μια 

σημαντική μειοψηφία των Μ.Μ.Ε. υποθέτουν ότι η νομοθεσία θα τους 

επιβάλλει να προβούν σε περιβαλλοντικές βελτιώσεις, παρόλο που είχαν 

ελάχιστη εμπειρία από επιβολή νόμου.    

Στη δεύτερη έρευνα, οι Petts et al. (1999) διαπίστωσαν ότι οι 

επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και πιστεύουν ότι η 

περιβαλλοντική συμμόρφωση είναι σημαντική, ασχέτως αν η νομοθεσία 

από μόνη της δεν είναι ικανή να προστατεύσει το περιβάλλον. 

Μολαταύτα,    η παραπάνω θέση αποτελεί μάλλον μία αντανάκλαση της 

άποψης την ανεπάρκεια της νομοθετικής προσέγγισης ,παρά υποστήριξη 

των πρωτοβουλιών για αυτορύθμιση.  

Η κατανόηση της νομοθεσίας είναι κάτι που δεν διατυπώνεται από 

πολλούς ενώ η σπουδαιότητα της συμμόρφωσης τίθεται περισσότερο στο 

πλαίσιο της έννοιας της νομοθεσίας, η οποία τάθηκε εναντίον των 

άμεσων, δυνητικά σοβαρών επιπτώσεων εναντίον των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντος. Τα περιβαλλοντικά οφέλη ορισμένων νομοθεσιών  

παρουσιάζονται ως μη προφανή προς τα άτομα των επιχειρήσεων και 

γενικότερα η νομοθεσία φαίνεται ως αδύναμη και ελάχιστα 

επιβεβλημένη. Αυτό έχει σημαντικούς υπαινιγμούς για την διαδικασία 

νομοθετικής και ρυθμιστικής ανάπτυξης, όχι μόνον αναφορικά με την 

κατανόηση των κανονισμών από τις επιχειρήσεις, τη μορφή και το 

περιεχόμενο της καθοδήγησης και το πραγματικά απαιτούμενο επίπεδο 

επιβολής.  Επομένως, η νομοθεσία δε φαίνεται να αποτελεί την ισχυρή 
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βάση για την εσωτερική αλλαγή στην αντίληψη και στη κουλτούρα της 

επιχείρησης.  

 

 

2.4.2  Ομάδες συμφερόντων  

 

Αδιαμφισβήτητα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να 

εξασκήσουν τις αγοραστικές τους πιέσεις, οι οποίες καταλήγουν σε 

θετική ανταπόκριση από μέρους των βιομηχανιών ενώ πολλές φορές 

δύνανται να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις στην απόφασή τους να 

εφαρμόσουν κάποιο περιβαλλοντικό σύστημα. Πληθώρα πιέσεων 

αναδύεται από τους λεγόμενους «πράσινους καταναλωτές», ασχέτως αν η 

στάση και ο βαθμός προσήλωσης των τελευταίων στα οικολογικά 

προϊόντα μπορεί να ποικίλλει. Ακόμη και σε προσφάτως 

βιομηχανοποιημένα έθνη, όπως η Κίνα, οι οικολόγοι καταναλωτές 

αντιπροσωπεύουν μια ισχυρή κινητήριο δύναμη. Μάλιστα, τα 

αποτελέσματα έρευνας σε 2.500 αστικούς κατοίκους της Κίνας 

κατέδειξαν ένα υψηλό επίπεδο ανησυχίας πάνω σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα, σχεδόν ίδιο με αυτό στις Η.Π.Α.  Συμπερασματικά, τα 

οικολογικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν μια ενδιαφέρουσα αγοραστική 

πρόκληση.  

Εξίσου σημαντικές είναι και οι απαιτήσεις από διάφορες ομάδες 

πίεσης. Χρηματοδοτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και οι 

λοιποί συμμέτοχοι ανησυχούν εξίσου για το περιβαλλοντικός status της 

επιχείρησης, από τη στιγμή που διακυβεύεται το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημά της (Lefebvre E., Lefebvre L., Talbot S., 2003). 

 

2.4.3  Ο ρόλος της απόκτησης γνώσης 

 

   Σε πολλές επιχειρήσεις, παρά τη προφανή σημασία των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων, υφίσταται σύγχυση σχετικά με την 

εσωτερικοποίηση τους. Με τη πάροδο του χρόνου, στη προσπάθειά τους 

να γίνουν πιο προνοητικές και να αυξήσουν την αφοσίωσή τους στο 
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φυσικό περιβάλλον έχουν καταφύγει στην εφαρμογή διαφορετικών 

μέτρων και πρωτοβουλιών. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες μοιράζονται μια 

επιτακτική ανάγκη για την απόκτηση ειδίκευσης και γνώσης 

προκειμένου να αξιολογούνται και υλοποιούνται καλύτερα οι εκάστοτε 

λύσεις.   

Η έλλειψη γνώσης γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχει 

αναγνωριστεί ως μείζον εμπόδιο για την υιοθέτηση των αντίστοιχων 

πρωτοβουλιών από τις Μ.Μ.Ε. (Worthington and Patton, 2005). Τα 

χαμηλά επίπεδα «περιβαλλοντικής μόρφωσης» καθώς και η έλλειψη 

κατανόησης των οικολογικών θεμάτων συνέτειναν σε μια πιο 

αντιδραστική/θεραπευτική, παρά προνοητική, προσέγγιση αυτών. 

Εντούτοις, πολλές έρευνας υποστηρίζουν ότι για πολλές Μ.Μ.Ε., 

πρόθυμες να καταστούν προνοητικές, δύνανται να λάβουν χώρα πολλά 

και σημαντικά οφέλη. 

Η απόκτηση γνώσης μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω εσωτερικών 

διαδικασιών, όπως R&D, όσο μέσω εξωτερικών διαδικασιών, όπως των 

συστημάτων ανίχνευσης γνώσης. Για πολλές επιχειρήσεις, η εσωτερική 

λειτουργία R&D έχει υπάρξει προ πολλού η κύρια πηγή νέας 

τεχνολογίας και γνώσης. Μολαταύτα, εξαιτίας της αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς 

και των αυξανόμενων της κοστών, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει 

εξελιχθεί σε ένα πολύπλοκο είδος πηγής πληροφόρησης, στο οποίο η 

εξωτερική γνώση διαδραματίζει συνεχώς πιο σημαίνοντα ρόλο 

Έχοντας προταθεί εδώ και αρκετά χρόνια ως ένα βασικό 

στρατηγικό εργαλείο, τα ανιχνευτικά συστήματα, τα οποία 

επικεντρώνονται στην απόκτηση εξωτερικής γνώσης, έχουν γίνει πιο 

εκλεπτυσμένα και επίσημα με όλο και μεγαλύτερη σημασία. Οι 

προσπάθειες ανάλυσης και κατηγοριοποίησής τους υπήρξαν πολλές. 

Έχουν, παραδείγματος χάρη, αναγνωριστεί τέσσερα στάδια: το 

πρωτόγονο, ad hoc, αντιδραστικό και προληπτικό, κατατάσσοντας τα 

περισσότερες συστήματα στο πρώτο στάδιο με προοπτικές να φτάσουν 

στο τέταρτο, όπου οι ανιχνευτικές προσπάθειες είναι πιο τυποποιημένες 

και έντονες. Τα υπό συζήτηση ανιχνευτικά συστήματα έχουν, επίσης, 
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αποκτήσει εξειδικευμένη μορφή προς εξυπηρέτηση αντίστοιχων 

αναγκών. Έτσι, έχουν καταγραφεί εμπορικά συστήματα(αγορές και 

πελάτες), συστήματα ανίχνευσης ανταγωνιστών ή και τεχνολογικά 

(πληροφοριακά συστήματα) ( Roy M., Thérin F., 2007).   

Τη σπουδαιότητα της απόκτησης γνώσης για τις Μ.Μ.Ε. 

επιβεβαιώνουν και τα ερευνητικά αποτελέσματα των  Roy M. Και  Thérin 

F. (2007). Καταρχάς, η συγκεκριμένη μελέτη κατέληξε στο  ότι  

επιχειρήσεις με μεγαλύτερη περιβαλλοντική αφοσίωση είναι, γενικότερα, 

περισσότερο ανοιχτές στην εξωτερική γνώση και  αναζητούν νέα γνώση 

πιο εντατικά και πιο τυποποιημένα. Αυτά τα αποτελέσματα δίνουν 

κάποια υποστήριξη στην ιδέα ότι οι εταιρίες που έχουν αναπτύξει μια 

ανώτερη απορροφητική ικανότητα απέναντι στη γνώση, είναι καλύτερα 

προετοιμασμένες  να χρησιμοποιήσουν τη νέα γνώση.  

Αδιαμφισβήτητα, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ανάγκη να χτίσουν 

μια γνωστική βάση που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

καινούριες προκλήσεις. Συγκεκριμένα, καταδείχτηκε ότι στη περίπτωση 

της περιβαλλοντικής γνώσης οι εταιρίες δεν παρουσιάζουν τις εσωτερικές 

δυνατότητες προκειμένου να προσδιορίσουν τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Κι αυτό διότι, αν και η εσωτερική R&D παίζει κυρίαρχο ρόλο στις 

δραστηριότητες απόκτησης γνώσης εν γένει, στη περίπτωση της 

περιβαλλοντικής γνώσης ο ρόλος της υποβιβάζεται. Επομένως, οι 

εταιρίες πρέπει να στηριχθούν περισσότερο στην εξωτερική γνώση.   

Όσον αφορά στις εξωτερικές πηγές γνώσης, τα αποτελέσματα 

υπαινίσσονται ότι οι επιχειρήσεις αποκτούν την περιβαλλοντική τους 

γνώση από πηγές διαφορετικές από τα συνήθη ανιχνευτικά συστήματα. 

Επομένως, η έρευνα των Roy και  Thérin  συνάδει με εκείνη των 

Rothenberg και Becker (2004), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι 

επαγγελματικοί σύνδεσμοι και οι προμηθευτές αποτελούν πολύτιμες 

πηγές πληροφόρησης για τις Μ.Μ.Ε.. Διαφοροποιούνται , όμως, στο ότι 

οι  Roy και  Thérin   αναφέρουν τις δημόσιες υπηρεσίες ως εξίσου 

σημαντική πηγή. Η πληροφορία αυτή εξηγείται στα πλαίσια της 

αυξανόμενης πολυπλοκότητας της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την 
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συνακόλουθη ανάγκη των Μ.Μ.Ε. για υποστήριξη από τις δημόσιες 

υπηρεσίας στη διαδικασία κατανόησής τους. (Simpson et al., 2004). 

 

 

2.5 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

 

Κατά την εξέταση της επίδραση της περιβαλλοντικής απόδοσης σε 

επιχειρησιακό επίπεδο, τα επιχειρήματα και τα στοιχεία, που 

προκύπτουν,  καταδεικνύουν αντικρουόμενες απόψεις. Στο ένα άκρο, 

υφίσταται η άποψη πως τα υψηλά κόστη της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης γενικώς επιφέρουν αρνητικές αποδόσεις. Μια πιο 

μετριοπαθής άποψη υποστηρίζει ότι αν και υφίσταται σχέση μεταξύ 

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και χρηματοοικονομικής απόδοσης, ο 

βαθμός αυτής δεν μπορεί να ορισθεί με σαφήνεια ενώ στο άλλο άκρο 

υφίσταται η θέση που υποστηρίζει τη θετική συσχέτιση μεταξύ 

περιβαλλοντικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης.  

Βέβαια, στη περίπτωση των Μ.Μ.Ε. δε πρέπει να παραβλέπει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ευαίσθητη φύση τους 

και τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί προηγουμένως. Έχει υποστηριχθεί ότι, 

οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες κινητοποιούν τη καινοτομία με την 

εισαγωγή πιο οικολογικών προϊόντων και διαδικασιών με συνακόλουθο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εντούτοις αξίζει να αναφερθούν 

αποτελέσματα ερευνών, τα οποία ρίχνουν φώς στην αντίληψη των  

Μ.Μ.Ε. από την ίδια εμπειρία τους. 

Στην έρευνα των Simpson et al. (2004) φάνηκε ότι μερικές Μ.Μ.Ε. 

ήταν προετοιμασμένες να επενδύσουν σημαντικούς πόρους για τη 

διευθέτηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων αλλά σε γενικές γραμμές  

δεν αντιλαμβάνονταν κάποιες μειώσεις κόστους λόγω των 

περιβαλλοντικών βελτιώσεων και έβρισκαν δύσκολη την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από αυτή τους την επένδυση. Παρόλα 

αυτά, υπήρξαν κάποιες Μ.Μ.Ε. που ανάφεραν την ύπαρξη μείωσης 

κόστους χάρη στη προσπάθεια συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία ή στη καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.  
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Επιπρόσθετα ερευνητικά ευρήματα ανάφεραν πως μόνο το 50% 

των απαντούντων αναγνώριζαν τη μελλοντική πιθανότητα για αύξηση των 

κερδών και/ή για μείωση κοστών μέσω περιβαλλοντικών βελτιώσεων. 

Μάλιστα, η πλειοψηφία υποστήριξε ότι η μείωση των αποβλήτων θα 

μπορούσε να αποτελέσει πρώτης τάξης πηγή μείωσης κόστους, η οποία 

όμως αφορά κυρίως το παραγωγικό κλάδο. Ένα 60% των Μ.Μ.Ε. Some 

60%  υποστήριζε την ιδέα ότι η περιβαλλοντική καλή πρακτική κατέληγε 

σε βελτιωμένα προϊόντα, δίχως να μπορούν να πουν, όμως, αν αυτό 

οδηγούσε σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ικανοποίηση των πελατών, 

προς το παρόν,  δεν θεωρούταν ότι σχετιζόταν με τη περιβαλλοντική 

πρακτική αλλά το 47% πίστευε πως θα είχε κάποιο αποτέλεσμα στο 

μέλλον.   

Συμπερασματικά, η γενικότερη αίσθηση των Μ.Μ.Ε. ήταν η 

αδυναμία απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις 

περιβαλλοντικές βελτιώσεις και ειδικότερα για τον τομέα των υπηρεσιών. 

Εντούτοις υπήρξαν και κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα και για τις άλλες όμοιές τους.  

Συνεχίζοντας με τα εμπειρικά αποτελέσματα της Mandl (2005), εν 

πρώτης, υπήρξε διαχωρισμός μεταξύ του βραχυπρόθεσμου και 

μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Πιο αναλυτικά, ενώ βραχυπρόθεσμα δεν 

διαπιστώθηκαν κάποια σαφή αποτελέσματα, στον μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, με σαφείς ενδείξεις βελτίωσης.   

Επιπλέον, διατυπώθηκε η άποψη ότι σε χώρες/βιομηχανίες, όπου 

ο ανταγωνισμός της τιμής δεν ήταν έντονος, υπήρχαν οι συνθήκες για 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μιας και οι Μ.Μ.Ε. με 

βελτιωμένο εταιρικό περιβαλλοντικό προφίλ πετύχαιναν υψηλότερη 

πελατειακή αφοσίωση ή καλύτερες σχέσεις με τη γενικότερη κοινότητα 

και τις αρχές (European Commission, 2002). 

 Εντούτοις, οι Μ.Μ.Ε. σχεδόν στο σύνολό τους παρουσιάζονται 

σκεπτικές ως προς τα ουσιαστικά οφέλη που μπορούν να 

πραγματοποιήσουν μέσω της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. 

Γι’ αυτό χρειάζεται πολύ εργασία ακόμη για να μπορέσουν να 

συνειδητοποιήσουν τα διάφορα πλεονεκτήματα που περά από  τις επιχειρήσεις 
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καθαυτές επωφελούνταν και οι διάφορες ομάδες συμμετεχόντων. Οι πελάτες, 

για παράδειγμα, επωφελούνται χάρη στην υψηλότερη ποιότητα  προϊόντων 

/υπηρεσιών. Η επιχειρηματικοί συνεργάτες βιώνουν καλύτερη εκπλήρωση των 

αμοιβαίων συμφωνιών. Οι εργαζόμενοι ευνοούνται από την ενίσχυση του 

γοήτρου της επιχείρησης στην οποία εργάζονται ενώ το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο δράττει το πλεονέκτημα από την θετική συμβολή της επιχείρησης στο 

περιβάλλον, στο οποίο διαβιεί.   

 

2.6 Μέθοδοι Ενσωμάτωσης Ε.Κ.Ε.: Η προσέγγιση της 

«Ομαδοποίησης» 

 

2.6.1  Εισαγωγικά 

 

Στα πλαίσια αναζήτησης μεθόδων ενσωμάτωσης της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και δη των περιβαλλοντικών θεμάτων στη 

φιλοσοφία και στην επιχειρησιακή στρατηγική των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις, πολλές εκ των 

οποίων έχουν τεθεί υπό δοκιμή μέσω πιλοτικών προγραμμάτων. Εν 

συνεχεία, παρατίθεται η προσέγγιση της «Ομαδοποίησης». Η 

συγκεκριμένη ονομασία επιλέχθηκε προς απόδοση του όρου “cluster 

approach”( Battaglia M., Campi S., Iraldo F., 2006). 

Σύμφωνα με αυτήν, οι διάφορες νόρμες και διοικητικά εργαλεία 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) αναπτύσσονται από ένα τοπικό 

παραγωγικό σύστημα/δίκτυο το οποίο δρα ως σύνολο και όχι 

μεμονωμένα από τις επιχειρήσεις που το απαρτίζουν. Είναι ιδιαιτέρως 

εφαρμόσιμη στον βιομηχανικό τομέα για δύο λόγους. Αφενός, σε αυτόν 

τον παραγωγικό τομέα, η υψηλή συγκέντρωση των ΜΜΕ με παρεμφερείς 

παραγωγικές διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις με εταιρίες της τοπικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας συχνά προκαλούν σημαντικά κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα που απαιτούν μια ολιστική διαχείριση 

προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές σωρευμένες εξωτερικές 

συνθήκες σχετιζόμενες με θέματα Ε.Κ.Ε. Αφετέρου, μια τέτοια 

προσέγγιση αναφορικά με την Ε.Κ.Ε. μπορεί να ενισχυθεί μέσα στα 
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πλαίσια ομάδων-συνδέσμων καθώς οι εκάστοτε τοπικές επιχειρήσεις θα 

μπορούσαν να επωφεληθούν από την συνεργεία και τις θετικές 

εξωτερικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο ενός συνδέσμου, 

όπως από την πιθανότητα καθορισμού κοινών πολιτικών και στρατηγικών 

βασισμένων στις όμοιες παραγωγικές δραστηριότητες, στις σχέσεις με 

τους τοπικούς συμμέτοχους(stakeholders)(κοινότητα, ιδρύματα, 

ελεγκτικά σώματα κ.α.) και κατά συνέπεια με ανάγκη τους για 

αντιμετώπιση ίδιων αναγκών και απαιτήσεων αναφορικά με την Ε.Κ.Ε. 

Αυτή η τελευταία προοπτική λαμβάνει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, αν 

ληφθεί υπόψη ότι η σημασία ενός κοινωνικού ή περιβαλλοντικού 

ζητήματος εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο θέμα 

η τοπική κοινωνία.   

 

 

2.6.2  Τα θεμέλια της προσέγγισης «Ομαδοποίησης»      

 

Από μια λειτουργική σκοπιά είναι συνετό να ενεργοποιηθούν 

ορισμένες διαδικασίες προκειμένου να εφαρμοστεί επιτυχώς η 

«Ομαδοποίηση». Σε γενικές γραμμές είναι αναγκαίο: 

 

• Να τεθούν οι τοπικοί παράγοντες σε διαδικασία 

αναγνώρισης κοινών εμπειριών σχετικά με Ε.Κ.Ε. καθώς 

επίσης να απαντηθούν οι διάφορες ανάγκες μέσω 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών διοικητικών εργαλείων. 

• Να αναγνωριστούν ενδιάμεσοι τοπικοί συντελεστές (όπως 

εμπορικές ενώσεις, τοπικές αρχές, πάροχοι υπηρεσιών), οι 

οποίοι και θα τελέσουν καθοδηγητικό ρόλο στη διάχυση 

της Ε.Κ.Ε. μέσα στο παραγωγικό σύστημα. 

• Να διαχυθούν-μεταξύ των τοπικών παραγόντων- η 

κουλτούρα και το βασικό know-how πάνω στην φιλοσοφία 

της αειφορίας και των διοικητικών εργαλείων  

• Να αναπτυχθούν-μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας- τα 

όργανα που θα χρησιμοποιηθούν στην αειφορική διοίκηση 
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σε τοπικό επίπεδο (π.χ. οι κοινωνικές εκθέσεις των 

παραγωγικών συστημάτων, τοπική περιβαλλοντική 

ανάλυση κτλ) 

• Να διευκολυνθούν οι τοπικοί παράγοντες στην 

υπερπήδηση των εμποδίων που δεν τους επιτρέπουν την 

προετοιμασία των εργαλείων εφαρμογής Ε.Κ.Ε. 

 

Τα προαναφερθέντα λειτουργικά βήματα καθιστούν σαφές ότι μία 

προσέγγιση «Ομαδοποίησης» μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε 

συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά πλαίσια όπου η δομή των 

σχέσεων διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργασιών. Προς επίρρωση αυτών 

τα επιστημονικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι Μ.Μ.Ε. –και ειδικά 

όσες λειτουργούν σε ομάδες(clusters)- παραδοσιακά παρουσιάζουν 

κάποια εμπειρία συμμετοχής της τοπικής κοινότητας, προστασίας των 

εργαζομένων πέρα από τις νόμιμες απαιτήσεις τα οποία αναγνωρίζονται 

πλέον ως συμπεριφορές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

 

 

2.6.3  Οι δυνατότητες της «Ομαδοποίησης»  

 

Τα πιθανά αποτελέσματα της προτεινόμενης προσέγγισης 

σχετίζονται άρρηκτα με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του 

“ομαδοποιημένου” περιβάλλοντος και πρώτα από όλα με μια σειρά 

συνεργειών που πραγματοποιούνται σε διοικητικό και τεχνολογικό 

επίπεδο, με σκοπό τον συνυπολογισμό και τη διάχυση καινοτόμων 

στοιχείων. Πολλά από τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα ανάλυσης :το μάκρο επίπεδο, 

που αφορά στις σχέσεις εκτός ομάδας(cluster), στο μέσο επίπεδο, που 

αφορά στις σχέσεις εντός ομάδος και στο μίκρο επίπεδο το οποίο και 

αφορά στην οπτική των οργανισμών που λειτουργούν μέσα στην ομάδα. 

Σε μάκρο επίπεδο, μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα οφέλη που 

σχετίζονται με την διοίκηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο επίπεδο 

ατομικής επιχείρησης μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να ενισχυθούν 
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με την εφαρμογή Ε.Κ.Ε. σε τοπικό επίπεδο σε έναν βιομηχανικό 

σύνδεσμο επιφέροντας σωρευτικά αποτελέσματα στην τοπική 

ανταγωνιστικότητα. Πολλοί βιομηχανικοί σύνδεσμοι ανταγωνίζονται 

πλέον σε εθνικές και διεθνείς αγορές ως μία οντότητα (ως ένα τοπικό 

εμπορικό σήμα), με αποτέλεσμα η προώθηση ενεργειών και πολιτικών 

Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο ομάδας να βελτιώνει την εικόνα της ομάδας. Εν 

αντιθέσει, η ανταγωνιστική ικανότητα πολλών από τις Μ.Μ.Ε. που 

δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή και που λειτουργούν κατά μονάς 

σε ζητήματα Ε.Κ.Ε. δεν μπορεί να επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα. 

Από την σκοπιά των εσωτερικών σχέσεων εντός του 

συνδέσμου/ομάδας, η εφαρμογή της προσέγγισης «Ομαδοποίησης» 

δύναται να βελτιώσει τη διαχείριση των σωρευμένων 

κοινωνικοπεριβαλλοντικών επιδράσεων που οφείλονται στην 

συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού Μ.Μ.Ε. λειτουργουσών στον ίδιο 

τομέα/εδαφική περιοχή. Μιλώντας πάλι σε μέσο επίπεδο, καλό είναι να 

τονιστεί ότι από την συνεργασία που προάγεται από μία 

ομάδα/σύνδεσμο και την συνακόλουθη χρήση κοινών πηγών μπορεί να 

προαχθεί η ευαισθητοποίηση για κοινωνικοπεριβαλλοντικά ζητήματα όχι 

μόνο των οργανισμών που μετέχουν στον σύνδεσμο αλλά και αλλά και 

ολόκληρης της τοπικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, η συνεργασία των 

οργανισμών της ομάδας συμβάλλει στην αύξηση της ένταση του 

κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο και αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος 

παράγοντας επιτυχούς ανταγωνιστικότητας της ομάδας/συνδέσμου. 

Τέλος από την σκοπιά των οργανισμών που λειτουργούν στο τοπικό 

παραγωγικό σύστημα (μίκρο επίπεδο), η υπό εξέταση προσέγγιση μπορεί 

να αποτελέσει θεμελιώδες όργανο για να ξεπεραστούν οι φραγμοί που 

εμποδίζουν την ανάπτυξη κινήτρων Ε.Κ.Ε. εξαιτίας των κοστών και της 

πολυπλοκότητας των λειτουργιών. Οι επιχειρήσεις άλλωστε ,και πάνω 

από όλες οι Μ.Μ.Ε., προσεγγίζουν την κοινωνική ευθύνη ως μία 

δύσκολη και αβέβαιη επένδυση. Δύσκολη, διότι απαιτεί την εύρεση 

επιπρόσθετων πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων) και αβέβαιη καθώς 

δεν υφίστανται αρκετές εμπειρικές περιπτώσεις που να καταδεικνύουν 

οφέλη συνδεόμενα με στρατηγικές κοινωνικής ευθύνης. Πάρα ταύτα, μια 
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προσέγγιση «Ομαδοποίησης» συμβάλλει στην εκμετάλλευση των 

ευκαιριών για διαμοίραση του κόστους καινοτομίας και ανάπτυξης ενώ η 

εφαρμογή της προσέγγισης σε όλη την ομάδα/σύνδεσμο εγγυάται το 

γεγονός ότι τουλάχιστον η εφοδιαστική αλυσίδα και το τοπικό 

περιβάλλον μπορεί να υπολογίσει και να εκτιμήσει την κοινωνική και 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.   

 

 

2.6.4  Περιορισμοί σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης 

«Ομαδοποίησης» 

 

Η επιτυχημένη εφαρμογή της «Ομαδοποίησης» βασίζεται σε 

διαφορετικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

Καταρχάς, η συλλογική αυτή προσέγγιση απαιτεί την ύπαρξη μιας 

ισχυρής και νομιμοποιημένης ηγεσίας σε τοπικό επίπεδο. Η 

προετοιμασία των διαφόρων πολιτικών και  μέσων υλοποίησης τους 

σκόπιμο είναι να καθοδηγείται από έναν τοπικό παράγοντα, στον οποίο 

θα βασίζονται όλα τα μέλη του συνδέσμου, μιας και εισέρχονται σε μια 

διαδικασία με ελάχιστη γνώση των κόπων που απαιτούνται καθώς και 

του τι μέλει γενέσθαι. 

Ορισμένες φορές είναι δύσκολο να ορισθεί ο ρόλος της προώθησης 

και της ηγεσίας σε τοπικό επίπεδο αλλά ακόμη και σε περίπτωση που 

υφίσταται ένα τέτοιος ηγετικός οργανισμός, θα πρέπει να διερευνάται η 

προσήλωσή του σε στρατηγικές με προσανατολισμό Ε.Κ.Ε. Από την 

άλλη, είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου υφίστανται περισσότεροι του 

ενός οργανισμοί ικανοί να αναλάβουν την ηγεσία, οπότε αναγκαίος είναι 

ο διακανονισμός της ηγεσίας. 

Άλλο ένα ζήτημα αποτελεί η ύπαρξη κοινών κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που, τα οποία χρήζουν επίλυσης σε 

επίπεδο συνδέσμου/ομάδας. Άλλωστε η βιωσιμότητα της υπό συζήτηση 

προσέγγισης βασίζεται πάνω στην υπόθεση ότι ένα σύνολο οργανισμών 

που λειτουργούν στο ίδιο γεωγραφικό πλαίσιο, στον ίδιο τομέα ή 

εφοδιαστική αλυσίδα και σχετίζονται με τα ίδια ενδιαφερόμενα 
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μέρη(stakeholders)  αντιμετωπίζει έναν μεγάλο αριθμό κοινών 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις 

η ανωτέρω υπόθεση δεν είναι αληθινή (όπως στην περίπτωση που οι 

κοινές παράμετροι είναι οι λιγότερο σημαντικές) με αποτέλεσμα η 

αναγνώριση των κοινών πόρων να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και 

καθιστώντας συνακολούθως την προσέγγιση «Ομαδοποίησης» 

ατελέσφορη. 

Ως τελικό σημείο αναφοράς πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 

πραγματοποίηση της «Ομαδοποίησης» βασίζεται στην στάση που θα 

κρατήσουν οι εξωτερικοί παράγοντες(διεθνείς εμπορικοί συνέταιροι, 

ασφαλιστικές εταιρίες) καθαρά σε σχέση με τους οργανισμούς τους 

συνδέσμου προκειμένου να αξιολογήσουν τα κίνητρα και την προσήλωση 

στην Ε.Κ.Ε.. Επομένως, ακόμη κι αν η συνεχής βελτίωση των 

στρατηγικών κοινωνικής ευθύνης προάγεται από τους διάφορους 

μετέχοντες του συνδέσμου, δεν είναι εξασφαλισμένη η υποστήριξη των 

εξωτερικών παραγόντων, των οποίων η σχέση με τους οργανισμούς του 

συνδέσμου/ομάδας μπορεί να στηρίζεται σε κριτήρια και ενδιαφέροντα 

διαφορετικά αυτού της αειφορίας. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση 

μπορεί να διευθετηθεί με την προσπάθεια για ενεργό συμμετοχή των πιο 

σχετικών εξωτερικών παραγόντων στην συνεταιριστική προσέγγιση της 

ομαδοποίησης.  

 

2.6.5  Η προσέγγιση της «Ομαδοποίησης» στην πράξη 

 

Η υπό εξέταση εδαφική προσέγγιση σε θέματα Ε.Κ.Ε. τέθηκε 

προσφάτως υπό δοκιμή σε έναν βιομηχανικό σύνδεσμο παραγωγής 

χαρτιού (στη βιομηχανική περιοχή Lucca της Τοσκάνης) μέσω ενός 

project χρηματοδοτούμενο από τον LIFE υπό την ονομασία 

PIONEER(Paper Industry Operating in Network: an Experiment for 

EMAS Revision). Ως στόχος αυτού τέθηκε η διάχυση μιας νεωτεριστικής 

προσέγγισης για συνεταιριστικό περιβαλλοντικό management. 

Επομένως, ο αντικειμενικός στόχος του project ήταν τόσο η διάχυση 

σχεδίου EMAS εντός του συνδέσμου όσο και ο έλεγχος βιωσιμότητας της 
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προτεινόμενης εδαφικής προσέγγισης. Παρά τα διάφορα 

μικροπροβλήματα κατά την εφαρμογή του, το PIONEER χαρακτηρίστηκε 

ως επιτυχές επιτυγχάνοντας την υιοθέτηση EMAS από τους τοπικούς 

παράγοντες της Lucca. 

Ακριβώς πάνω στην επιτυχημένη πορεία του PIONEER βασίστηκε 

και η πρόταση για την υλοποίηση του COOPERATE 

project(Corporations Operating in a Responsible And Transparent 

Environment). Εκτός αυτού, γεγονός είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση από 

τις εταιρίες σε διάφορους τομείς για υποστήριξη στην ανάπτυξη 

στρατηγικών Ε.Κ.Ε. λόγω τις παγκόσμιας αγοράς, των απαιτήσεων των 

μεγάλων εμπορικών πελατών καθώς και του ανταγωνισμού κόστους με 

τις νοτιοανατολικές ασιατικές χώρες. Πάνω σε αυτές τις βάσεις 

υλοποιήθηκε το προαναφερθέν project, το οποίο αφού ξεπέρασε τυχόν 

ελλείψεις του PIONEER επέτυχε τον στόχο του(σχετιζόμενες με διάχυση 

Ε.Κ.Ε σε Ιταλικό βιομηχανικό σύνδεσμο). 

Μετά από τις επιτυχείς εφαρμογές της προσέγγισης 

«Ομαδοποίησης» έπονται και άλλα projects. Γεγονός είναι ότι, παρά τις 

όποιες δυσκολίες, η προτεινόμενη αυτή λύση δύναται να επιφέρει 

αποτελέσματα στο θέμα Ε.Κ.Ε και δη στο περιβαλλοντικό, κι επομένως, 

θεμιτό είναι οι διάφορες Μ.Μ.Ε. να το έχουν υπόψη τους  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 

 

3.1 Εξελικτική πορεία των περιβαλλοντικών εκθέσεων 

 

Η κυριαρχία της αειφόρου ανάπτυξης στην επιχειρηματική ατζέντα 

δικαιολογεί την εξέλιξη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες , ενός νέου είδους 

εταιρικών εκθέσεων, γνωστών ως εταιρικών περιβαλλοντικών εκθέσεων 

(Corporate Environmental Reporting-CER).   

Οι περιβαλλοντικές εκθέσεις έχουν καταστεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα σε βασικούς δίαυλους, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις 

επικοινωνούν την περιβαλλοντική τους απόδοση, αποτελώντας 

παράλληλα αποτελεσματικά εργαλεία επίδειξης των ολικά 

εφαρμοζόμενων περιβαλλοντικών διοικητικών συστημάτων, τις 

εταιρικής υπευθυνότητας και της εφαρμογής των εθελοντικών 

εταιρικών κωδικών συμπεριφοράς. [UNEP-Sustainability,1994]. 

 

 Από αντικείμενο κυρίως επαγγελματικού ενδιαφέροντος μεταξύ 

περιβαλλοντιστών και επιστημόνων στη δεκαετία του ’60, το ενδιαφέρον 

για περιβαλλοντικά ζητήματα έχει μετατοπιστεί πλέον στο επίκεντρο της 

κοινωνίας. Κατά τη δεκαετία του 1970, στη βόρειο Αμερική,  ποικίλες 

κοινότητες, αποτελούμενες από πολιτικούς, μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς, περιβαλλοντιστές, μέσα ενημέρωσης καθώς και απλούς 

πολίτες μπορούσαν να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και στόχους 

κατευθύνοντας τις περιβαλλοντικές τους προσπάθειες στις επιχειρήσεις 

που επιθυμούσαν να παράγουν περιβαλλοντικές εκθέσεις. Η νομοθετική 

υποστήριξη εκείνο το διάστημα ήταν περιορισμένη έως ανύπαρκτη 

(Gray, 1994). 

Η παρούσα προσέγγιση σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικών 

αναφορών εισήχθηκε το 1989, όταν η κρατική Νορβηγική πετροχημική 

 50



εταιρία Norsk Hydro δέχτηκε μαζικές πιέσεις από περιβαλλοντικές 

εκστρατείες να αναφέρει σχετικά με τις δραστηριότητές της, προκειμένου 

να διασώσει και να αποκαταστήσει τη φήμη της. Στη βόρεια Αμερική, η 

Monsanto υπήρξε η πρώτη εταιρία που έκανε αναφορά των τοξικών 

εκπομπών της σε ξεχωριστή έκθεση ενώ οι  Union Carbide και Exxon 

μαζί με άλλες εταιρίες θεωρούμενες ως υπεύθυνες για περιβαλλοντικές 

καταστροφές προέβησαν επίσης σε παραγωγή περιβαλλοντικών 

αναφορών σχετικά νωρίς. Έχει καταγραφεί, άλλωστε, ότι οι περισσότερες 

επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε τομείς σχετιζόμενους με 

περιβαλλοντικές καταστροφές άρχισαν να εκθέτουν περιβαλλοντικά 

στοιχεία. Όσες εταιρίες επέλεξαν να μην αναφέρουν, επηρεάστηκαν 

εμμέσως από την προσοχή που αιχμαλώτισαν οι διάφορες 

περιβαλλοντικές καταστροφές, παρόλο που δεν σχετίζονταν καθόλου με 

αυτές. Οι διάφοροι συμμετέχοντες αντέδρασαν με καχυποψία απέναντι 

στις εταιρίες που δεν ανάφεραν, με το σκεπτικό ότι πιθανόν οι τελευταίες  

ήθελαν να αποκρύψουν στοιχεία. Επομένως, αυτού του τύπου η 

εθελούσια αποκάλυψη των επιχειρήσεων  και των τομέων που δέχονταν 

πιέσεις τους παρείχε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δική τους 

εκδοχή στις διάφορες περιπτώσεις σκανδάλων, προστατεύοντας με αυτόν 

τον τρόπο την άυλη περιουσία τους, δηλαδή τη νομιμότητά τους. Στο 

μυαλό του ευρέος κοινού, οι εταιρίες δεν είχαν τίποτα να χάσουν με μία 

έκθεση διαδεχθείσα μια περιβαλλοντική καταστροφή (Cerin, 2002).   

Πέρα από τις επιχειρήσεις που μάχονταν με περιβαλλοντικές 

καταστάσεις, εκείνες, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από τη στενή επαφή με 

τους τελικούς καταναλωτές και συνέβαλλαν σημαντικά στη 

περιβαλλοντική ένταση, προέβησαν επίσης σε περιβαλλοντικές εκθέσεις. 

Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις 

συχνά ελκύουν πάνω τους τη προσοχή των περιβαλλοντιστών και των 

μέσων. Ακόμη και σε κλάδους με σχετικά ελάχιστη αρνητική 

περιβαλλοντική επίδραση, ορισμένες επιχειρήσεις ανακάλυψαν σχετικά 

νωρίς τα οφέλη που συνεπαγόταν η επικέντρωση προσπαθειών στην 

αποκάλυψη των επιβαρύνσεων που δημιουργούσαν. Δυο τέτοιες 

περιπτώσεις αποτελούν οι  Electrolux και  Body Shop, οι οποίες 
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κοινοποιώντας τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες απέκτησαν ένα 

ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (KPMG, 1999). 

  Είναι γεγονός, πάντως, ότι σήμερα οι μεγαλύτερες εταιρίες, που 

βασίζονται στον κόσμο της βιομηχανίας, είναι εκείνες που παρέχουν 

περιβαλλοντική πληροφόρηση στο κοινό. Από την άλλη, υφίστανται 

ακόμη ολόκληροι κλάδοι του βιομηχανικού κόσμου, οι οποίοι 

συστηματικά δεν προβαίνουν σε περιβαλλοντικές δημοσιεύσεις, όπως:   

(i) χρηματοοικονομικός 

(ii) πληροφοριακής τεχνολογίας(IT) 

(iii) Μεταλλευτικός 

(iv) αγροτικός  

Οι εταιρίες που εντάσσονται σε αυτούς ενδεχομένως δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει ακόμη, όπως αναφέρει ο Gray (1994), τις αγοραστικές 

δυνατότητες του οικολογικού προφίλ, ή δεν έχουν  δεχτεί πιέσεις προς 

αυτήν την κατεύθυνση από τις συμπαγείς δυνάμεις των καταναλωτών, 

των επενδυτών και της νομοθεσίας. Μολαταύτα, ο χρηματοοικονομικός 

τομέας εφιστά όλο και περισσότερο τη προσοχή του στις εταιρίες 

αποδίδουν λιγότερο και παρέχουν μη επαρκείς πληροφορίες. Για 

παράδειγμα ο δείκτης  Dow Jones Sustainability Group βασίζει το 30% 

του κριτηρίων του για αειφορία στις εξωτερικές επικοινωνίες που 

παρέχουν οι ίδιες οι εταιρίες (Cerin, 2002).  

Μία πιθανή αιτία για την αποτυχία πολλών κλάδων εταιριών να 

αντιληφθούν τα καθαρά οφέλη που συνδέονται με αυτού του είδους 

εκθέσεις, συνιστά η χαμηλή ζήτηση από τις διάφορες εστιασμένες ομάδες 

καθώς και η σημαντική απόσταση αυτών των κλάδων από των τελικό 

καταναλωτή.  Συγκεκριμένα, οι βιομηχανίες εξόρυξης και μετάλλων 

συχνά διαπραγματεύονται μόνο με βιομηχανικούς πελάτες, οι οποίοι δεν 

θέτουν στο ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικές απαιτήσεις στους προμηθευτές 

τους ως τελικοί καταναλωτές. Επομένως, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

συνήθως αρκούνται σε εξαναγκαστικές προσπάθειες, όπως απλή 

συμμόρφωση στις επιταγές της νομοθεσίας. Επιπροσθέτως, έχει 

προκύψει από έρευνα (Schuster 2000), που περιλάμβανε και τις 

επιχειρήσεις Tetra Pak και Ericsson, ότι οι περιβαλλοντικές εκθέσεις 
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αποτελούν ένα σημαντικό πληροφοριακό εργαλείο εντός του 

βιομηχανικού κλάδου. Μία εξήγηση γι’ αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει 

ότι τα brand names των δύο αυτών εταιριών εκτίθενται στους τελικούς 

καταναλωτές (άμεσα ή έμμεσα) μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν οι 

ίδιες τους ή οι πελάτες τους (Cerin, 2002).  

Επιπλέον, κατά την εξαγωγή πληροφοριών από την ιστοσελίδα 

Corporate Register (2000), η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο ευρετήριο 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών εκθέσεων, καθίσταται σαφές ότι κατά τη 

τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα συντελέστηκε θεαματική αύξηση των 

αναφορών αυτών. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

παράγουν συστηματικά επαρκείς εκθέσεις παραμένει μικρός. 

 Η τελευταία εξέλιξη στον τομέα των περιβαλλοντικών 

αναφορών/εκθέσεων  συνίσταται στην τρισδιάστατη εταιρική ευθύνη 

(triple bottom line)– περιβαλλοντική ποιότητα, κοινωνική ευθυδικία και 

οικονομική ευημερία (Elkington, 2004). 

 

 

 

3.2 Κίνητρα πίσω από τις περιβαλλοντικές εκθέσεις 

 

Σε μία ομαδική έρευνα της Deloitte Touche Tohmatsu 

International (DTTI), του International Institute for Sustainable 

Development και της Sustain Ability Ltd. (1993), η οποία ρωτούσε τις 

επιχειρήσεις τον λόγο για τον οποίο ανάφεραν τη περιβαλλοντική τους 

απόδοση στους συμμετέχοντές τους, η πιο κοινή απάντηση αναφερόταν 

στο «καθήκον προς το περιβάλλον». Οι  Gray et al. (1993), επίσης, 

διαπίστωσαν πως ο πιο συνήθης λόγος για τις περιβαλλοντικές εκθέσεις 

βασιζόταν στην έννοια του καθήκοντος. 

Εντούτοις, η πιο πιθανή αιτία συνίσταται στη πρόθεση της 

διοίκησης της εταιρίας να δημιουργήσει προστιθέμενης αξίας για τους 

μετόχους της, γεγονός που συνιστά άλλωστε τη παγκόσμια προστακτική 

των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, η διασφάλιση ότι οι μέτοχοι 

λαμβάνουν το μέγιστο τω κερδών (ή ικανοποίησης) από τις 
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περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις αποτελεί θέμα υψίστης σημασία για τη 

διοίκηση (Gray, 1990).  

Τα περιουσιακά στοιχεία, όμως, που αποκτώνται μπορεί να είναι 

και άυλης μορφής, όπως ηθική υποστήριξη από δευτερεύοντες 

συμμέτοχους. Οι Gray et al. (1993) αναφέρουν ακόμη ότι τα κίνητρα για 

τις οικειοθελείς γνωστοποιήσεις δεν είναι απλά και ότι οι βασικοί λόγοι 

συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη κουλτούρα στο εσωτερικό της 

εταιρίας.  

Από τα κατά κάποιο τόπο αντιφατικά συμπεράσματα των ποικίλων 

ερευνών, είναι δυνατό να συναχθεί ότι τα πλαίσια ορισμού της 

θεμελιώδους εξελικτικής δύναμης δεν είναι ευδιάκριτα ενώ ,σύμφωνα με 

τους Skillius και Wennberg, έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιο κοινές αιτίες 

για τις εθελούσιες αναφορές στηρίζονταν στην έννοια του  ‘καθήκοντος’, 

όπως το καθήκον απέναντι στο περιβάλλον ή το δικαίωμα του κοινού να 

γνωρίζει.  

Συμπληρωματικά, τα κίνητρα για την αποκάλυψη/γνωστοποίηση 

μπορεί να σχετίζονται με την ιδιοτέλεια των επιχειρήσεων και 

συγκεκριμένα με την επιλογή των επιχειρήσεων να αναφέρουν, στη 

περίπτωση που κρίνουν ότι τα συνεπαγόμενα οφέλη υπερέχουν των 

αντίστοιχων κοστών. Το πιο πιθανόν, όμως, είναι τα κίνητρα για τις 

περιβαλλοντικές εκθέσεις να μη στηρίζονται μόνο στην έννοια του 

καθήκοντος ή της ιδιοτέλειας αλλά να εμπεριέχουν στοιχεία και από τις 

δύο (Skillius and Wennberg, 2000). 

 Οι Skillius και Wennberg (2000) υποστηρίζουν ότι η διεξαγωγή 

εξωτερικών περιβαλλοντικών εκθέσεων ενδέχεται να έχει θετικά 

αποτελέσματα μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Συνεπώς, οι εταιρίες με 

μεγαλύτερη πείρα στην υποβολή εταιρικών περιβαλλοντικών εκθέσεων 

συχνά θεωρούνται ότι βιώνουν μεγαλύτερα οφέλη από τις εσωτερικές 

διαδικασίες συγκέντρωσης πληροφοριών από ότι με την εξωτερική 

επικοινωνία. Η διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών μπορεί να 

λειτουργήσει ως περιβαλλοντικό εργαλείο, ενημερώνοντας και 

δεσμεύοντας τους εργαζόμενους.  
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Ο τρόπος, με τον οποίο η εταιρία χειρίζεται την περιβαλλοντική 

πληροφόρηση, καθορίζει τη φύση και την έκταση αυτών των ωφελειών. 

Οι εταιρίες συχνά διαχειρίζονται τις CERs τους στα πλαίσια μιας 

συγκεντρωτικής, προσανατολισμένης σε ένα πρόγραμμα οργανωσιακής 

δομής. Πιο αναλυτικά, εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου 

(συνήθως κάποιων μηνών), ορισμένα επιλεγμένα άτομα συγκεντρώνουν 

πληροφορίες σχετικά με τη περιβαλλοντική επίδοση υπό τον περιορισμό 

του χρόνου.  Οι συλλέκτες πληροφοριών συνήθως εργάζονται στενά με 

την ομάδα που είναι υπεύθυνη για τις περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις. 

Εντούτοις,  οι συγκεντρωθείσες πληροφορίες δεν προορίζονται για χρήση 

στη καθημερινή διοίκηση του οργανισμού, διότι συνήθως υπολείπονται 

ακρίβειας και διαφάνειας. Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με 

καινούριες λειτουργικές μεθόδους, οι οποίες θα στοχεύουν στην 

συνεχόμενη ροή πληροφοριών επιτρέποντας γρηγορότερη και 

ακριβέστερη ανατροφοδότηση. Επιπροσθέτως,  σε αυτή τη περίπτωση η 

περιβαλλοντική απόδοση θα μπορούσε να είναι προσιτή σε όσους 

επηρεάζονται από τα αποτελέσματα αυτής, δίνοντάς τους τη δυνατότητα 

να προσεγγίζουν τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να πρέπει 

να περιμένουν για μία ανακριβή ετήσια περιβαλλοντική έκθεση. Έτσι, η 

διαδικασία συλλογής πληροφοριών θα μπορούσε να αποτελέσει 

αναπόσπαστο κομμάτι των περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης 

(EMS), συμβάλλοντας στη καθημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

όπως οφείλει να είναι μια αδιάλειπτη διαδικασία.    

Στον αντίποδα, υπάρχει η άποψη ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν την 

υποβολή εκθέσεων ως στρατηγικής σημασίας και στη πραγματικότητα, 

πολλές επιχειρήσεις ενδέχεται να μην επικροτήσουν ένα τέτοιο διάβημα 

(Kolk, 1999). Κι αυτό διότι, παρά τα κίνητρα που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, πολλές έρευνες καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει σαφής 

θετική ή αρνητική σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών και οικονομικών 

αποδόσεων.   

Μολαταύτα, οι Stanwick και Stanwick (2000) διαπίστωσαν μία 

συσχέτιση μεταξύ εταιριών με μετριοπαθή απόδοση (σε 

χρηματοοικονομικούς όρους) και υψηλού βαθμού περιβαλλοντικών 
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δημοσιεύσεων και περιβαλλοντικής δέσμευσης. Οι υψηλά αποδίδουσες 

επιχειρήσεις παρουσίασαν χαμηλότερο βαθμό γνωστοποίησης (το 

αντίθετο της υπόθεσης της έρευνας) και οι χαμηλότεροι δείκτες 

περιβαλλοντικής γνωστοποίησης βρέθηκαν μεταξύ των λιγότερο 

αποδιδουσών επιχειρήσεων. Οι περιβαλλοντικές εκθέσεις έχουν τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ως δισδιάστατο επικοινωνιακό εργαλείο για 

(i) τον καθορισμό των προτιμήσεων των συμμετεχόντων και (ii) τη 

βελτίωση του εσωτερικού EMS αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται απλώς 

για τη μονόδρομη αποκάλυψη πληροφοριών 

Πέρα από τα παραπάνω, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι 

απαιτείται σημαντική προσπάθεια, ιδίως τον πρώτο χρόνο, να 

συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την οποιαδήποτε γνωστοποίηση. 

Επιπλέον, η πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα ή ουσίες ενδέχεται να 

είναι ευαίσθητη για λόγους ανταγωνιστικότητας. Τέλος, από τη στιγμή 

που μια επιχείρηση έχει αρχίσει να δημοσιεύει καταστάσεις, οφείλει να 

συνεχίσει να πράττει τοιουτοτρόπως , καθώς σε περίπτωση ασυνέπειας 

ελλοχεύει ο κίνδυνος έγερσης αρνητικής δημοσιότητας. Πράγματι, οι 

αυξανόμενες προσδοκίες μπορεί να συντελέσουν στο «παράδοξο της 

πληροφόρησης»: δηλαδή,  όσο περισσότερες πληροφορίες παρέχουν οι 

εταιρίες, τόσο μεγαλύτερη η ζήτηση για νέα δεδομένα και τόσο 

μεγαλύτερη η πιθανότητα να ζητήσουν οι συμμέτοχοι να ανανεώσουν τις 

υποσχέσεις τους και να διασφαλίσουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των 

πληροφοριών τους. Έτσι, οι εταιρίες πιθανόν θα καταλήξουν να 

παρέχουν περισσότερες πληροφορίες από ότι αρχικά σκόπευαν και να 

απευθύνονται σε εξωτερικούς ειδικούς για επαλήθευση. 

 Η υποβολή εκθέσεων μπορεί να εξελιχθεί, επίσης, σε εργαλείο για 

ορισμένες κυβερνήσεις, που στοχεύουν στον έλεγχο της συμμόρφωσης ή 

καταλληλότητας της αυτορύθμισης (self regulation). Παρόλο που αυτό 

θα μπορούσε να συσχετισθεί με ένδικες διαδικασίες, ιδίως στα πλαίσια 

των Η.Π.Α., δεν αποτελεί απαραίτητα μία κακή εξέλιξη για τις 

επιχειρήσεις. Εν αντιθέσει, η συγκεκριμένη πίεση για παρακολούθηση 

της εγκυρότητας, μπορεί να παρακινήσει το όλο διοικητικό σύστημα για 
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παροχή ορθών και σχετικών πληροφοριών, οδηγώντας σε έναν πρόσθετο 

έλεγχο    επί της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

 Η συγκεκριμένη προσέγγιση του τύπου «όλα ή τίποτα» στο ζήτημα 

των περιβαλλοντικών εκθέσεων δεν είναι εφαρμοστέα σε όλες τις 

περιπτώσεις αλλά αποτελεί έναν πιθανό κύκλο για τις επιχειρήσεις, τον 

οποίο θα ήθελαν να λάβουν υπόψη τους. το γεγονός ότι ένας 

αυξανόμενος αριθμός εταιριών δημοσιεύει καταστάσεις δε συνεπάγεται 

ότι όλες τους το θεωρούν στρατηγική επιλογή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

μία έκθεση αποτελεί λογικό συστατικό του τεθέντος συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ενώ σε άλλες, άτομα ή και ολόκληρα 

τμήματα λαμβάνουν απλώς τη πρωτοβουλία, συνήθως επειδή φαίνεται ως 

ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσουν τα περιβαλλοντικά (Kolk, 1999).  

  

 

3.3 Στόχος της περιβαλλοντικής πληροφόρησης  

 

Εκτός από τους οικονομικούς στόχους των ιδιοκτητών ενός 

οργανισμού, το ενδιαφέρον των εργαζομένων, πελατών και του ευρέος 

κοινού έχουν αναγνωρισθεί σε υψηλό βαθμό με τη πάροδο του χρόνου. 

Η έννοια των «συμμετεχόντων» έχει αναδυθεί για να συμπληρώσει ή, 

σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της επιχειρηματικής λογοτεχνίας, 

ακόμη και να υπερισχύσει αυτής των «μετόχων».  

Οι συμμέτοχοι μπορούν να ορισθούν με διαφορετικούς τρόπους, 

όμως, ο πιο συνήθης είναι ο εξής:  ‘Ένας συμμέτοχος σε έναν οργανισμό 

συνιστά ένα άτομο ή μια ομάδα που δύναται να επηρεάσει ή να 

επηρεαστεί  από την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Ο ορισμός που 

χρησιμοποιείται από τον Clarkson καθορίζει τον τύπο της σχέσης, 

δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η αξίωση και μόνο μιας τέτοιας 

ιδιοκτησίας, δικαιώματος ή συμφέροντος καθιστά άτομα ή ομάδες 

συμμέτοχους (Kolk, 1999). Οι  Skillius και Wennberg (2000), επίσης, 

υπογραμμίζουν τη σημασία της διαδικασίας αναγνώρισης των 

συμμέτοχων.   
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Ο αριθμός των συμμέτοχων έχει διευρυνθεί με τη πάροδο του 

χρόνου.  Στον παρακάτω πίνακα της KPMG καταγράφονται οι κατηγορίες 

των συμμέτοχων  που πρέπει να έχει υπόψη της μια εταιρία σήμερα.  

   

 
 

Η έννοια, όμως, των συμμέτοχων συνεχώς διευρύνεται και στον 

εταιρικό χάρτη θα μπορούσαν να προστεθούν, η κυβέρνηση, οι 

ανταγωνιστές, εμπορικές ενώσεις, σύμβουλοι καταναλωτών, ομάδες 

ακτιβιστών καθώς και πολιτικές ομάδες (Kolk, 1999). 

Γεγονός είναι, πάντως, ότι η κατοχή γνώσης σχετικά με τις 

επιθυμίες των συμμετεχόντων διευκολύνει τις εταιρίες στο να 

δημιουργήσουν πιο διεισδυτικά μηνύματα.  Μετά την αναγνώριση των 

συμμέτοχων, η διαδικασία μπορεί να συνεχίσει με τις διαβουλεύσεις. Οι 

παροχή συμβουλών από τους συμμέτοχους θεωρείται ιδιαιτέρως 

σημαντική, ιδίως σε τομείς με υψηλή έκθεση στο ευρύ κοινό. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της άποψης των παραληπτών 

των περιβαλλοντικών καταστάσεων, καθώς επικρατεί η αίσθηση ότι εν 

τέλει δεν εκτιμούν το περιεχόμενό τους.  Μια μελέτη σχετικά με τις 

κοινωνικές εκθέσεις κατέδειξε ότι λιγότεροι από το ένα τρίτο των 

βρετανών μετόχων προσδοκούν ότι οι εταιρίες που παράγουν 

περιβαλλοντικές καταστάσεις, διοικούνται και καλύτερα. Επίσης, μόνο 
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το 15% των βρετανών συμμέτοχων πίστευε πως οι συγκεκριμένες 

εκθέσεις αντανακλούσαν τη πραγματική αλλαγή την εταιρική κουλτούρα. 

Ένα 50% των επιχειρήσεων και των οικονομικών δημοσιογράφων 

χαρακτήρισε τις υπό συζήτηση εκθέσεις απλώς ως ένα φυλλάδιο 

δημοσίων σχέσεων με μηδαμινή πραγματική αξία, άποψη στην οποία 

συναίνεσε ένα 31% των μετόχων. (MORI, 1999).  

Σε μια άλλη μελέτη, η οποία διερεύνησε τις απαιτήσεις των 

χρηματοοικονομικών κοινοτήτων για τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, 

διαπιστώθηκε ότι  όλες αιτούνταν σημαντικών ποσοτικών στοιχείων ως 

περιεχόμενο των εκθέσεων. Για αυτές τις κοινότητες, τα σημαντικά 

στοιχεία περιγράφουν τους κινδύνους, τα κόστη και τις στρατηγικές σε 

μετρήσιμους όρους. Μολαταύτα, οι αναλυτές δε φάνηκαν να εκτιμούν, σε 

μεγάλη έκταση, τη πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

εκθέσεις (Cerin, 2002). 

  

 

3.4 Ασυνέπεια στα μηνύματα των εκθέσεων 

 

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, υπάρχει αμφισβήτηση 

αναφορικά με την αξιοπιστία των περιβαλλοντικών εκθέσεων. Προς 

εξέταση αυτού, ο  Cerin (2002)  διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τα κύρια 

μηνύματα που μετέδιδαν μέσω της δημοσίευσης των ετήσιων και των 

περιβαλλοντικών καταστάσεων τους εταιρίες από το Χρηματιστήριο OM 

Stockholm Exchange. Η έρευνα σύγκρινε τα μηνύματα που 

αποκαλύπτονται από τις δηλώσεις των CEO στις ετήσιες καταστάσεις 

αναφορικά με τις στρατηγικές, πολιτικές, οράματα και αποστολές των 

οργανισμών. Επί παραδείγματι, σε 10 από τις 24 περιβαλλοντικές 

εκθέσεις γινόταν λόγος για τη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών 

ανησυχιών στην εταιρική ατζέντα, τη στιγμή που  στις ετήσιες 

καταστάσεις των ίδιων εταιριών δεν αναφερόταν καν η λέξη «περιβάλλον» 

(στο τμήμα που αναφέρεται η εταιρική στρατηγική).  Θα πρέπει να 

αναφερθεί, μολαταύτα, ότι υπήρχαν ετήσιες καταστάσεις, οι οποίες αν 

και δεν περιελάμβαναν στην εταιρική στρατηγική περιβαλλοντικές 
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ανησυχίες, περιείχαν συνήθως σε άλλο σημείο υποενότητες σχετικά με το 

περιβάλλον. Οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές/κοινωνικές υποενότητες 

τοποθετούνταν συνήθως προς το τέλος των ετήσιων καταστάσεων, 

ποικίλλοντας στην έκταση από μία στήλη έως δύο σελίδες. 

Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με τη προαναφερθείσα πρακτική, η 

μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επάνω στη κατάρτιση ετήσιων 

περιβαλλοντικών καταστάσεων πρότεινε τα παρακάτω σχετικά με τα 

περιεχόμενα των ετήσιων καταστάσεων:  

Οι δηλώσεις του προέδρου ή του CEO. . . θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν αναφορές στην ύπαρξη περιβαλλοντικής 

πολιτικής/αρχών, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(EMS), περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών καθώς και να 

παραπέμπουν των αναγνώστη στα σημεία εκείνα εντός των ετήσιων 

καταστάσεων ή άλλων δημοσιεύσεων όπου θα έχουν τη δυνατότητα 

πληρέστερης πληροφόρησης (Jones, 1999).  

Πέρα, όμως,  από τις ευρεθείσες αποκλίσεις μεταξύ των 

μηνυμάτων που μεταβιβάζονται από τις διάφορες εταιρικές καταστάσεις, 

υφίστανται περιπτώσεις αποκλίσεων μεταξύ των όσων καταγράφονται στις 

εκθέσεις και εκείνων που πραγματικά λαμβάνουν χώρα. Το 

προαναφερθέν υπήρξε εύρημα του New Economics Foundation (2000), 

ο οποίος παρουσίασε αρκετά παραδείγματα τέτοιων αποκλίσεων από 

μεγάλες εταιρίες, όπως  BPAmoco και  Ford (Cerin, 2002).     

   

      

3.5 Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Εκθέσεων 
 

Σε σύγκριση με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υπάρχει 

σαφώς μικρότερη σύγκλιση στις περιβαλλοντικές και ιδίως όσον αφορά 

στον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών, το είδος του 

χρησιμοποιούμενου (οικονομικού) δείκτη καθώς και στο είδος του 

μοναδικού νοήματος. Αυτές οι ιδιαιτερότητες επηρεάζουν τις αρχές 

κατάρτισης των περιβαλλοντικών καταστάσεων .  
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Σχετικά με την αρχή της σπουδαιότητας (materiality), το κριτήριο 

του χρηματοοικονομικού μεγέθους της παραμέτρου(αριθμού) δεν αρκεί. 

Σκόπιμο είναι να συλλεχθούν οι πιο σχετικοί περιβαλλοντικοί δείκτες, 

προκειμένου να  αναφέρονται μόνο στις συγκεκριμένες παραμέτρους. Αν 

αυτό γίνεται συστηματικά, περιλαμβάνοντας συγκρίσεις με προηγούμενα 

έτη και με μελλοντικούς σχεδιασμούς, αναμφισβήτητα προάγεται η 

συνοπτικότητα, η σαφήνεια, η σχετικότητα και η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία 

της πληροφόρησης δύναται να βελτιωθεί με την ανεξάρτητη και 

αμερόληπτη επαλήθευση. Σε αυτό το σημείο, πολλές εταιρίες 

απευθύνονται σε τρίτα μέρη, ιδίως ελεγκτές-λογιστές, φορείς 

πιστοποίησης και περιβαλλοντικούς συμβούλους. Παρά την αυξημένη 

εμπειρία αναφορικά με την κατάρτιση εκθέσεων, συνεχίζει να υφίσταται 

έντονη συζήτηση σχετικά με τα ακριβή πλαίσια των περιβαλλοντικών 

αναφορών και τις συνακόλουθες ερμηνείες. Η εναρμόνιση των κριτηρίων 

και των προτύπων βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και διαμόρφωση. 

 Ένας σεβαστός αριθμός οργανισμών λαμβάνει στη παρούσα φάση 

πρωτοβουλίες για την τυποποίηση των περιβαλλοντικών εκθέσεων και 

των μέτρων οίκο-απόδοσης (Ecoefficiency), μερικές από τις οποίες είναι 

εφαρμοστέες σε όλες τις επιχειρήσεις ενώ άλλες εξειδικεύονται σε 

ορισμένους κλάδους Μία συνδυασμένη προσπάθεια, η Global Reporting 

Initiative, προωθήθηκε από τον Συνασπισμό για Περιβαλλοντικά 

Υπεύθυνες Οικονομίες (CERES) περιλαμβάνοντας το UNEP, το WBCSD 

και την βρετανική ACCA (Kolk, 1999). 

Σε προσμονή της εναρμόνισης στο συγκεκριμένο τομέα, μπορεί 

κανείς να παρατηρήσει μια μεγάλη ποικιλομορφία, από τα γνωστά 

οικολογικά φυλλάδια (green glossies)  έως λεπτομερέστατες εκθέσεις. Το 

σίγουρο είναι πως η κατάσταση συνεχώς βελτιώνεται και αυτό δεν 

οφείλεται μόνο στην εμπειρία που αποκτούν οι επιχειρήσεις αλλά και 

στην επίδραση που έχουν οι διάφορες αξιολογήσεις και κατατάξεις των 

διαφόρων οργανισμών (Kolk, 1999) .  

Επομένως, το ερώτημα που τίθεται αφορά των τρόπο με τον οποίο 

οι διάφοροι οργανισμοί μεταφράζουν τις γενικές αρχές κατάρτισης των 

εκθέσεων σε κριτήρια αξιολόγησης αυτών. Η UNEP/Sustainability 
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(United Nations Environment Programme) συνιστά έναν από τους 

πρωτεργάτες σε αυτόν τον τομέα. Τα 50 συστατικά των εκθέσεων, που 

ανέπτυξε το 1994, εξελίχθηκαν σε μελέτη ορόσημο. Σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο πρότυπο, οι περιβαλλοντικές αναφορές βαθμολογούνται 

βάσει έξι κατηγοριών: πολιτικές και συστήματα διοίκησης, inputs και 

outputs, χρηματοοικονομικά, σχέσεις με τους συμμετέχοντες και 

συνεργάτες, αειφόρος ανάπτυξη, σχεδιασμός αναφορών και 

προσβασιμότητα. Ο παρακάτω πίνακας (Table 3) παρουσιάζει αυτές τις 

κατηγορίες καθώς και τη συμβολή τους στη συνολική βαθμολογία ως 

ποσοστό (Kolk, 1999) .  

Το ανώτερο σκορ είναι 194 πόντοι, με ένα μέγιστο 4 και ελάχιστο 

0 για το κάθε στοιχείο ξεχωριστά, εκτός από τα βραβεία και τις 

φιλανθρωπικές συνδρομές, οι οποίες βαθμολογούνται με 0 ή 1. Για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το υπόδειγμα δύναται να συμπυκνωθεί. 

Βάσει το μέγιστο των 194 πόντων, η UNEP/ Sustainability διαχωρίζει 8 

τάξεις, στις οποίες μπορούν να καταταχθούν οι περιβαλλοντικές εκθέσεις 

των επιχειρήσεων. Με μία ιεράρχηση από ‘χαμηλά’ σε ‘ψηλα’, η 

κατάταξη παρουσιάζεται στο Πίνακα 4 (UNEP, 1994) 
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Κατά μέσο όρο, οι εταιρίες στην έρευνα του 1997 σημείωσαν 72 

πόντων, με έναν μεγάλο αριθμό αυτών να κατατάσσεται στην κατηγορία 

αυτών που προσπαθούν σκληρά (pressing hard). Η 

UNEP/Sustainability στοχεύει στη καταγραφή της προόδου των 

επιχειρήσεων σχετικά με τις εκθέσεις καθώς και στην επισήμανση των 

καλύτερων πρακτικών. Προς αυτόν το σκοπό, συγκρίνει διαχρονικά την 

αντίληψη για τις επικοινωνιακές προσπάθειες των επιχειρήσεων. Στο 

επίπεδο της μεμονωμένης επιχείρησης, αυτό καθίσταται εφικτό έως έναν 

βαθμό, καθώς το δείγμα υπήρξε αρκετά διαφοροποιημένο. 

Επιπροσθέτως, θέτει τα αποτελέσματα υπό την μορφή ενός μοντέλου 

πέντε σταδίων. Το Στάδιο 1 αποτελείται από τα ‘οικολογικά φυλλάδια’, το 

Στάδιο 2 χαρακτηρίζεται ως ‘oneoff’ και το 3 ως ‘περιγραφικό’, με τη 

μονόδρομη επικοινωνία να χαρακτηρίζει και τα τρία. Μολονότι, μερικές 

από τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στο στάδιο 3, η 

πλειοψηφία μπορεί να ιδωθεί στα στάδια 4 και 5, αντιστοίχως 

χαρακτηριζόμενα ως ‘state of the art’ and ‘sustainability’ (Table 5). 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ τα στάδια 3 και 4 επικεντρώνονται 

ακόμη στη περιβαλλοντική απόδοση, το στάδιο 5 ενσωματώνει την 

τρισδιάστατη απόδοση (‘triple bottom line performance’), δηλαδή την 

περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική. (Kolk, 1999). 

   

 
 
 
3.6 Περιβαλλοντικές Εκθέσεις από τις μεγαλύτερες Πολυεθνικές 
Εταιρίες  
 
 

Παρόλο που οι διάφορες μελέτες επί των περιβαλλοντικών 

εκθέσεων καλύπτουν εταιρίες διαφορετικού μεγέθους, κλάδου και 

εθνικότητας, συχνότερα επικεντρώνεται η προσοχή στις μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες λειτουργίες 

τους, τη διαφάνεια και την ικανότητά τους να επηρεάζουν άλλες 
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επιχειρήσεις του δικτυού και της αλυσίδας τους, ο τρόπος με τον οποίο 

συντονίζουν, αντιλαμβάνονται κι επικοινωνούν αναφορικά με τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα μάλλον θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Στη 

συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα έρευνας σε 250 από τις 500 

εταιρίες κατάταξης του Fortune, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν τη 3η 

Αυγούστου 1998. 

Βάσει του περιεχομένου των εκθέσεων, υπήρξε διάκριση τεσσάρων 

κατηγοριών: ‘environmental report’, ‘no environmental report’, 

‘environmental information’ and ‘non-response’. Παραδοσιακά, 

σημειώθηκε μεγάλη διαφοροποίηση στις συχνότητες εκθέσεων μεταξύ 

χρηματοοικονομικού και βιομηχανικού τομέα, σε σχέση με την 

διαφορετική περιβαλλοντική τους επίδραση και  την συνακόλουθη 

κοινωνική πίεση. Κι αν λάβει κανείς υπόψη ότι, σχεδόν το 30% του 

Fortune Global 250 συνίσταται από χρηματοοικονομικές εταιρίες με την 

ευρύτερη έννοια (περιλαμβάνοντας τράπεζες, ασφαλιστικές και 

διαφοροποιημένες χρηματοοικονομικές), οι δύο τελευταίες στήλες του 

Πίνακα 2(Table 2) περιέχουν τα στοιχεία για τις δύο κατηγορίες: HSE 

εκθέσεις για non-financial εταιρίες σε ποσοστό 44% (σε σύγκριση με το 

15% για τον financial τομέα). Θα πρέπει να σημειωθεί τοι περισσότερο 

από το 70% των περιβαλλοντικών εκθέσεων στον χρηματοοικονομικό 

τομέα προέρχονται από τις τράπεζες.  

 

 
 
 

Προτού αναλυθούν, όμως, οι ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με τον 

κλάδο των εταιριών, θεμιτό είναι να παρουσιαστούν οι επιδράσεις των 

εθνικοτήτων των διαφόρων εταιριών. Από αυτήν τη σκοπιά, μπορεί να 

συναχθεί ότι οι διαφορές στην κατάρτιση εκθέσεων μπορούν να 
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ερμηνευθούν εν μέρει μόνον από τις νομοθετικές διαφοροποιήσεις στις 

χώρες προέλευσης των εταιριών. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχει μία 

έμμεση επίδραση αυτών των διαφορετικών ειδών νομοθεσίας, 

λαμβανομένου υπόψη ότι αυτές οι μεγάλες εταιρίες λειτουργούν σε 

πολλές χώρες, στις οποίες τέτοιοι νόμοι εφαρμόζονται επίσης τις 

θυγατρικές τους. Ακόμη, όμως, και αν η νομοθεσία δεν συνιστά τη 

βασική κινητήριο δύναμη, η προσοχή του κοινωνικού συνόλου φαίνεται 

να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος 

χάρη, η κοινωνική πίεση επί των επιχειρήσεων, προκειμένου να 

καταρτίσουν περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Αυτό 

αποδεικνύεται, επίσης, από το υψηλό ποσοστό πιστοποιημένων 

περιβαλλοντικών εκθέσεων. Πιθανές εξηγήσεις γι’ αυτό θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν η ισχυρή ηθική επένδυση της κοινωνίας, η μεγαλύτερη 

σημασία των εκθέσεων για τους μετόχους δεδομένης της διασκόρπισης 

της μετοχικής ιδιοκτησίας και οι αμυντικές προσπάθειες των 

επιχειρήσεων να καταδείξουν ότι η νομοθεσία δεν είναι απαραίτητη.     

Η σχέση μεταξύ της άμεσης περιβαλλοντικής επίδρασης κλάδου 

στον οποίον ανήκει η εταιρία καθώς και της συχνότητας των εκθέσεων 

υπήρξε σαφής.: μη βιομηχανικοί κλάδοι όπως ο τραπεζικός, ο 

ασφαλιστικός, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου και άλλων 

υπηρεσιών φάνηκε ότι δημοσιεύουν λιγότερο από τον μέσο όρο.  Θα 

πρέπει να αναφερθεί πως για ορισμένους κλάδους, ιδίως των μεταλλείων, 

των δασικών και χαρτικών, των κατασκευών και των μεταφορών, ο 

αριθμός του δείγματος υπήρξε μικρός για να συναχθούν συμπεράσματα.  

Εξαιρέσεις στη συσχέτιση περιβαλλοντικής επίπτωσης και 

δημοσίευσης βρέθηκαν και σε αυτή την έρευνα. ¨όπως κατέδειξε η 

ανάλυση κλάδου, σε αυτόν των υπολογιστών και ηλεκτρονικών, όπου οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις βρίσκονται σε άλλη προτεραιότητα σε σχέση 

με τη βαριά βιομηχανία, η παροχή των περιβαλλοντικών πληροφοριών 

ήταν ευρεία. Αυτό μπορεί να αποδοθεί είτε στην επίδραση των 

κανονιστικών πλαισίων είτε των απαιτήσεων της αγοράς για EMS. 

 Τέλος, δε θα πρέπει να παραβλεφθεί η τάση στον κλάδο ιδίως των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για μιμητισμό. Ο βαθμός στον οποίο 
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αυτό λαμβάνει χώρα εξαρτάται από τη στρατηγική σημασία των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων. Αυτό μα τη σειρά του σχετίζεται άμεσα ή 

έμμεσα με τη πίεση που ασκεί  κοινωνία, με τον ίδιο τρόπο που 

επηρέασε τους πιο ρυπογόνους κλάδους. Κι ενώ οι περιβαλλοντικές 

εκθέσεις στους λιγότερο περιβαλλοντικά επιζήμιους κλάδους έχει μόλις 

αρχίσει, σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, ο αριθμός των 

εξωτερικά επαληθευμένων εκθέσεων συνεχώς αυξάνεται. Αυτό, 

συνακολούθως, μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας 

εναρμόνισης των αρχών και των προτύπων σύνταξης τέτοιων καταστάσεων 

(Kolk A., Walhain S., Van de Wateringen S., 2001).  

 

 

3.7 Περιβαλλοντική Πληροφόρηση και ΜΜΕ 

 

Παρόλο που οι οικειοθελείς περιβαλλοντικές εκθέσεις διαδίδονται 

με αυξανόμενο ρυθμό σε διεθνές επίπεδο, αυτό που μπορεί να 

υποστηρίξει κανείς μετά βεβαιότητας είναι ότι οι μεγαλύτεροι οργανισμοί 

κινήθηκαν προς τη κατεύθυνση της αειφόρου επικοινωνίας ταχύτερα 

από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (GRI, 2000; KPMG, 1999). Στον 

τομέα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αειφορικών εθελοντικών 

εργαλείων οι Μ.Μ.Ε. αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με πιο κοινά: 

(i) τα μη επαρκή επίπεδα των πόρων και των δεξιοτήτων, (ii) 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις χωρίς απόδοση σε 

βραχυπρόθεσμο/μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, (iii) την απουσία καθοδήγησης 

ειδικά σχεδιασμένης για Μ.Μ.Ε., (iv) τη πολύ χαμηλή ευαισθησία σε 

πιθανές ευκαιρίες και (v) περιορισμένοι χρηματοοικονομικοί πόροι. Η εν 

συνεχεία αναφορά στα αποτελέσματα συναφών ερευνών σκιαγραφεί τις 

συνθήκες που επικρατούν στις Μ.Μ.Ε. αναφορικά με τον τρόπο που 

επικοινωνούν την περιβαλλοντική πολιτική τους. 

 Σε γενικές γραμμές, στην έρευνα του Holgaard (2006), η 

περιβαλλοντική επικοινωνία στις οκτώ υπό εξέταση Μ.Μ.Ε. ασκούταν 

χωρίς ιδιαίτερη στρατηγική ανάλυση και συστηματοποίηση. Η εσωτερική 

συνεργασία είχε προτεραιότητα, καθώς η μεγαλύτερη προσοχή δινόταν 
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στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή. Μερικές από τις 

επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν ότι ήταν υπό-προμηθευτές και ότι στις  

business-to-business σχέσεις η ανάγκη για εξωτερική περιβαλλοντική 

επικοινωνία ήταν περιορισμένη. Επομένως, η στρατηγική 

περιβαλλοντικής εξωτερίκευσης για τις Μ.Μ.Ε. ήταν άμεσα συνδεδεμένη 

με τη συνολική επικοινωνιακή στρατηγική, αν και με μη τυποποιημένο 

τρόπο. Οι στρατηγικές επικεντρώνονταν σε μια πιο οικολογική 

παραγωγική διαδικασία και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και στην 

εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέλος, η έρευνα, η οποία 

επικεντρώθηκε στον τομέα των ηλεκτρονικών, κατέδειξε ότι αρκετά 

χαρακτηριστικά αυτού του εμπορίου συνάδουν με τη πρακτική της 

περιβαλλοντικής επικοινωνίας. Επί παραδείγματι, μιας και τα προϊόντα 

ηλεκτρονικής είναι σύνθετα με αρκετά εκτεταμένη παραγωγική αλυσίδα, 

καθίσταται δύσκολη η καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

τη σκοπιά του κύκλου ζωής των προϊόντων. Αντί αυτού κι εφόσον το 

εμπόριο είναι υψηλά διαφοροποιημένο, υφίστανται οι προϋποθέσεις για 

τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου γνώσης (Holgaard, 2006). 

Παρόμοιες τάσεις κατέδειξε έρευνα που διεξήχθη στη Λομβαρδία 

από τη Διεύθυνση Εμπορίου, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Αγροτισμού 

του Μιλάνου       (2003), όσον αφορά στις συμπεριφορές και κατανόηση 

των Μ.Μ.Ε. για την Ε.Κ.Ε.  Η προαναφερθείσα έρευνα το υποδεικνύει το 

είδος της πληροφόρησης- σε όρους περιβάλλοντος, ηθικής και 

κοινωνικής συμπεριφοράς που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις. Μεταξύ 

άλλων αποδείχτηκε ότι :   

  • Περί το 60% των επιχειρήσεων δεσμεύτηκε ακούσια σε 

ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ    

• Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (80.7% των επιχειρήσεων με 5-9 

εργαζόμενους και 69.5% με 10-49 εργαζόμενους) δήλωσε αδιαφορία για 

οποιοδήποτε επικοινωνιακό εργαλείο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα στο 2001, δήλωσε ότι ένα 

σημαντικό εμπόδιο στην επικοινωνία των μικρότερων επιχειρήσεων 

σχετίζεται με την έλλειψη κώδικα κανόνων – ενός προτύπου 
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καθοδήγησης– κατάλληλου και προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά 

τους, προκειμένου να καταρτιστεί εύκολα μια αειφορική έκθεση.   

Για αυτούς τους λόγους, έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως διάφορες 

πρωτοβουλίες με στόχο την παραγωγή κοινών προτύπων και οδηγών για 

την κατάρτιση αειφορικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

καταστάσεων. Συγκεκριμένα το πρότυπο « SME Key » είναι ειδικά 

αφιερωμένο στις μικρές επιχειρήσεις, ενώ δύο ακόμη(GRI και GBS) 

περιλαμβάνουν σημειώσεις και προτάσεις προκειμένου να γίνει το 

προταθέν από αυτές σχέδιο εξίσου προσαρμόσιμο στις ανάγκες των 

Μ.Μ.Ε. ( Borga et al., 2006). 

Συνοψίζοντας, σε περίπτωση που μία μικρή επιχείρηση, η οποία 

καταρτίζει έκθεση, επιθυμεί να παραμείνει αλώβητη από τον 

ανταγωνισμό περιορίζοντας το χάσμα μεταξύ του τι δημοσιεύει και τι θα 

έπρεπε να γνωστοποιεί καλό είναι να υιοθετήσει τις εξής συμπεριφορές. 

Καταρχάς, οφείλουν να σκεφτούν βαθειά την πολιτική αειφορίας: τον 

τρόπο που θα ερμηνεύσουν, δηλαδή, την έννοια και θα την εφαρμόσουν 

στις δραστηριότητές τους. Δεύτερον, καλό είναι να συλλογιστούν σε ποιο 

βαθμό είναι αειφόρες οι παρούσες πρακτικές τους και τον τρόπο με τον 

οποίο θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας πιο αειφόρου 

κοινωνίας. Και τρίτον, χρειάζονται να εκφράσουν τα συμπεράσματα των 

δυο προηγούμενων σταδίων σε μια φάρμα πλήρως αντιληπτή από όλους. 

Με αυτή τη συνταγή, θα μπορέσουν να ευχαριστηθούν τόσο οι ίδιοι οι 

μικρομεσαίοι οργανισμοί, όσο και τις διαφορετικές ομάδες 

συμμετεχόντων στις οποίες απευθύνονται οι εκθέσεις (Palmer, Van der 

Vorst, 1997). 
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Επίλογος 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, τα προηγούμενα, το γενικότερο μήνυμα που 

προκύπτει είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει πλέον την 

αναγκαιότητα να ενσωματώσουν στις κλασικές δραστηριότητές τους, την 

περιβαλλοντική πολιτική.  

Μπορεί να υφίστανται αποκλίσεις στους διάφορους  κλάδους, σε 

διαφορετικά μεγέθη οργανισμών  και σε διαφορετικά κράτη. Η ουσία, 

όμως είναι  ότι ασχέτως βαθμού συνειδητοποίησης όλες προσπαθούν να 

κινηθούν προς τη κατεύθυνση της αειφορίας ή δηλώνουν ότι θα το 

πράξουν στο άμεσο μέλλον. Άλλωστε, όσες έρευνες, αναφορικά με το 

περιβάλλον, βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθιστούν σαφές ότι τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα ήρθαν στο προσκήνιο για να μείνουν. 

Επομένως, υπό την πίεση όλων αυτών των επιστημονικών ευρημάτων, 

τα οποία αντανακλούν άλλωστε τις τάσεις και τις επιθυμίες τις ίδιας της 

αγοράς, οι επιχειρήσεις δε μπορούν παρά να υποταχθούν σε αυτά τα 

δεδομένα. 

Όσον αφορά στον Ελλαδικό επιχειρηματικό χώρο, δυστυχώς δεν 

υπήρχαν κάποια συγκεντρωμένα στοιχεία για την σκιαγράφηση της 

κατάστασης, ούτε υπήρξε η δυνατότητα στη παρούσα φάση, όπως 

ειπώθηκε και στο εισαγωγικό σημείωμα, για διεξαγωγή έρευνας . Κατά, 

την άποψη της γράφουσας  θα αποτελούσε ένα ενδιαφέρον αντικείμενο, 

τα αποτελέσματα της οποίας θα διαφώτιζαν πολύ τις συγκεκριμένες 

πτυχές των επιχειρήσεων. 
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