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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση ορισμένων πτυχών
των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων διαχρονικά. Η ανάλυση των κοινωνικά
υπεύθυνων επενδύσεων γίνεται σε συνδυασμό με την παρουσίαση παραδειγμάτων.
Στα πλαίσια της οργανωμένης πραγμάτευσης του θέματος, η εργασία χωρίζεται σε
τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο επιχειρηματικό
περιβάλλον όπου παρουσιάζεται η γενική δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά του
καθώς και περιγράφονται οι επιχειρηματικές λειτουργίες και η αποστολή της
επιχείρησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η πολυδιάστατη εφαρμογή της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης στα πλαίσια ενός οργανισμού και γίνεται λεπτομερής αναφορά
στους κύριους τύπους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι οποίοι αντιστοιχούν στα
διάφορα οργανωτικά επίπεδα της επιχείρησης. Γίνεται επιμέρους αναφορά για την
εσωτερική και την εξωτερική της διάσταση. Επίσης, γίνεται αναφορά για την πορεία
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Παγκόσμια.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και
δίνεται έμφαση στην αναγκαιότητα τέτοιου είδους επενδύσεων. Σ’ αυτό το κεφάλαιο
γίνεται ανάλυση των εννοιών. Επίσης, αναλύονται διάφορες κατηγορίες κοινωνικής
ευθύνης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά για την διαχρονική εξέλιξη των
κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Ο διαχωρισμός έγινε σε τρεις μεγάλες
κατηγορίες. Πρώτον στις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις σε πρώιμο στάδιο (1960
1980) όπου αναφέρονται ουσιαστικά οι πρώτες προσπάθειες επενδύσεων με
κοινωνικά υπεύθυνα κριτήρια, δεύτερον στις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις για τα
έτη 1981-2003 όπου παρατηρείται μια ραγδαία εξέλιξη των κοινωνικά υπεύθυνων
επενδύσεων και τρίτον στις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις από το 2004 μέχρι
σήμερα. Είναι η πιο σημαντική περίοδος όπου οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
θεωρούνται λύση στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση.

Έγινε προσπάθεια η διάρθρωση της εργασίας κατ’ αυτό τον τρόπο να συντελεί στην
οργανωμένη παρουσίαση του θέματος που διαπραγματεύεται και να χρησιμεύει στην
ενημέρωση και πληροφόρηση του αναγνώστη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Επιχειρη ματικό περιβάλλον
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι σύνθετες και αρκετά πολύπλοκες οντότητες, οι
οποίες εμφανίζουν δυσκολίες κατανόησης και ερμηνείας των τρόπων και των
μεθόδων λειτουργίας και συμπεριφοράς τους στην αγορά και στην κοινωνία. Το
εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητες που
επιβάλλουν

κάθε

προσπάθεια

αλλαγών

στην

επιχείρηση

να

είναι

καλά

προετοιμασμένη και να εφαρμόζεται από ανθρώπους που διαθέτουν γνώση,
συστηματικότητα, σύνεση και διαίσθηση. Οι αλλαγές στο επιχειρηματικό, κοινωνικό
και οικονομικό πεδίο απαιτούν γνώση, εμπειρία και πάνω από όλα συστηματική
προσπάθεια. Ο χρόνος και η σύγχρονη πιεστική πραγματικότητα αναγκάζουν τις
επιχειρήσεις να είναι συνεχώς σε επιφυλακή και σε μια μόνιμη προσπάθεια
προσαρμογής. Ταυτόχρονα όμως χρειάζονται μια καλά οργανωμένη πορεία και ορθή
κατεύθυνση.
Η οργάνωση και ο προγραμματισμός όχι μόνο αλλαγών και καταστάσεων της ζωής
και της δράσης των επιχειρήσεων, αλλά γενικότερα όλων των εκδηλώσεων της
ανθρώπινης δημιουργίας,

φαίνεται ότι έχει ανάγκη από κάποια ευρύτερη

προετοιμασία και μελέτη. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη στρατηγικών προγραμμάτων
γιατί οι επιχειρήσεις σήμερα είναι μεγάλοι οργανισμοί, πολλές φορές έχουν μεγάλες
και σύνθετες εγκαταστάσεις, παράγουν και πωλούν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό
προϊόντων, δραστηριοποιούνται την ίδια στιγμή σε πολλές χώρες και απασχολούν
χιλιάδες εργαζόμενους.

Οι όροι παγκοσμιοποίηση,

αστάθεια, υπευθυνότητα

χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα στην εποχή μας και στη δράση επιχειρήσεων
και κυβερνητικών ή κρατικών οργανισμών. Σε μια εποχή αβεβαιότητας πολυπλοκότητας οι οργανισμοί αναζητούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αρκετές επιχειρήσεις είναι τα στρατηγικά
προγράμματα ή τα προγράμματα στρατηγικού χαρακτήρα, με τα οποία προσπαθούν
να μειώσουν την αβεβαιότητα των καταστάσεων και να κατανοήσουν την
πολυπλοκότητα των πραγμάτων. Επιχειρούν έτσι να πλησιάσουν περισσότερο την
πραγματικότητα, να προτείνουν οράματα, να ορίσουν σκοπούς, να προσδιορίσουν
στόχους, να χαράξουν κατευθύνσεις και πολιτικές. Δοκιμάζουν δηλαδή τρόπους με

τους οποίους όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά αναπτύσσονται, αυξάνουν το μερίδιο της
αγοράς των προϊόντων τους, αλλάζουν, ανανεώνονται και μετασχηματίζονται.
Ταυτόχρονα καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες και εξαντλούν κάθε δυνατότητα για
αποδοτικότερη

διοίκηση,

οργάνωση,

λειτουργία

και

έλεγχο

όλων

των

δραστηριοτήτων τους με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση μέσων και πόρων
(Κυριαζόπουλος & Τερζίδης, 2000).
1.2 Αποστολή m e επιχείρησης
Η πραγματοποίηση της αποστολής (mission statement) μιας επιχείρησης αποτελεί
ουσιαστικό μέρος των σκοπών της. Αυτό είναι ευνόητο, καθώς τότε και μόνο τότε η
επιχείρηση δικαιώνεται, τόσο από τους μετόχους όσο και από την ευρύτερη κοινωνία.
Η αποστολή λοιπόν της επιχείρησης δεν είναι κάτι απροσδιόριστο, που εκφράζεται με
γενικότητες, αλλά κάτι πολύ ουσιαστικό, που αντιπροσωπεύει την επιχείρηση, τους
σκοπούς της, τα προϊόντα της, τη γενικότερη επιχειρηματική φιλοσοφία της.
Η αποστολή της επιχείρησης σύμφωνα με την παραδοσιακή λογική θα μπορούσε να
περιέχει μια αναφορά για την απόκτηση χρημάτων και την μεγιστοποίηση των
κερδών της. Είναι όμως σίγουρα κάτι πολύ πιο σημαντικό. Γιατί στις μέρες μας οι
επιδιώξεις της επιχείρησης προχωρούν πέρα από την ιδέα ότι η επιχείρηση είναι
απλώς ένας μηχανισμός που παράγει και πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες,
εισπράττοντας κέρδη από τις πωλήσεις. Οι λόγοι για την ανάγκη ύπαρξης αποστολής
στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Greenley (1989), είναι οι εξής:
1) Ολοκληρωτική αποδοχή του σκοπού της επιχείρησης, έτσι ώστε να υπάρχει μια
συμφωνία απόψεων για το σκοπό της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη αγορά και σε
συγκεκριμένο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, με απαραίτητη ουσιαστική
χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η γενική αποδοχή του σκοπού της
επιχείρησης επιβάλλει μεθοδική χρησιμοποίηση των πόρων της επιχείρησης πλήρως
οργανωμένη.
2) Το κλίμα και η φιλοσοφία της επιχείρησης, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις
γενικότερες απόψεις για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, τις αξίες στις οποίες
πιστεύει η επιχείρηση κ.ά.

3) Το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όραμα της επιχείρησης, που σημαίνει ότι
η επιχείρηση

σκοπεύει και προβλέπει κάτι πολύ περισσότερο από τους

συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους.
4) Το πεδίο δράσης της επιχείρησης. Πολλές φορές χρειάζεται μια εξειδίκευση για
τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται ή για το τμήμα της αγοράς που την
ενδιαφέρει. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδίκευση για τους προμηθευτές με τους
οποίους πρόκειται να συνεργαστεί.
5) Η παρακίνηση των εργαζομένων. Η αποστολή της επιχείρησης πολλές φορές
περιλαμβάνει αναφορές στο προσωπικό της, το οποίο πρέπει για πολλούς λόγους να
εμφανίζει ως συμμέτοχους στην πραγματοποίηση και στην επίτευξη του σκοπού και
των επιδιώξεων της.
Η έκφραση της αποστολής της επιχείρησης πρέπει να περιέχει τα βασικά προϊόντα ή
τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση, τους πελάτες στους οποίους προσβλέπει,
τις αγορές στις οποίες θέλει να αναπτύξει τις δραστηριότητες της, την τεχνολογία που
χρησιμοποιεί, την ανάπτυξη και την κερδοφορία της, καθώς και την κοινωνική
ευθύνη και την εικόνα που επιθυμεί να έχει.
Οι κινήσεις των εταιρειών όσον αφορά τις ευθύνες τους και τις σχέσεις τους με τα
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ποικίλουν ανάλογα με τις κλαδικές και τις πολιτιστικές
διαφορές. Αρχικά, αφού οι εταιρείες διατυπώσουν τον κώδικα συμπεριφοράς,
δηλώνοντας το σκοπό και τις βασικές αρχές τους καθώς και τις ευθύνες τους απέναντι
στα ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία συνδιαλέγονται, αυτά τα «πιστεύω» πρέπει στη
συνέχεια να μετατραπούν σε πράξη σε όλη την επιχείρηση, σε όλες τις καθημερινές
αποφάσεις. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει πρακτικές όπως την εισαγωγή μιας
κοινωνικής ή περιβαλλοντικής υπευθυνότητας σε σχέδια και προϋπολογισμούς και
την αξιολόγηση των επιδόσεων της εταιρείας στους τομείς αυτούς, τη σύσταση
«κοινοτικών

συμβουλευτικών

επιτροπών»,

τη

διεξαγωγή

κοινωνικών

ή

περιβαλλοντικών ελέγχων και τη δημιουργία συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (Ογοοπ^ υ, 1989).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια έννοια σύγχρονη, αφού μόλις πριν
λίγα χρόνια άρχισε ουσιαστικά να εξελίσσεται σε αντικείμενο συζήτησης, τόσο σε
επιχειρηματικό όσο και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ωστόσο, η ουσία της
είναι τόσο διαχρονική όσο και η ίδια η έννοια της επιχειρηματικότητας. Στηρίζεται
στο γεγονός ότι κάθε επιχείρηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μέσα
στην οποία δραστηριοποιείται. Ότι επηρεάζει και επηρεάζεται από τα δεδομένα της
εκάστοτε εποχής. Σημαντικοί, επίσης, παράγοντες είναι ο τόπος και οι άνθρωποι.
Σύμφωνα με το Business Dictionary των εκδόσεων Harper Collins ΕΚΕ σημαίνει
«μια

επιχειρηματική

φιλοσοφία

η

οποία

αναγκάζει

τις

επιχειρήσεις

να

συμπεριφέρονται ως καλοί - ενεργοί πολίτες, όχι όμως μόνο τηρώντας τους νόμους
αλλά διεξάγοντας τις παραγωγικές δραστηριότητες τους αλλά και το ίδιο το
marketing με έναν τρόπο ο οποίος δεν δημιουργεί περιβαλλοντική μόλυνση ή
εξασθένιση των παγκόσμιων πηγών ενέργειας. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει
ήδη να συμπεριφέρονται με έναν πιο κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, επειδή ανησυχούν
για την δημόσια εικόνα τους, εν μέρει γιατί τα ίδια τα στελέχη το επιθυμούν αλλά και
επειδή υπάρχει ο φόβος των περιβαλλοντικών και καταναλωτικών ομάδων πίεσης
αλλά και των μέσων ενημέρωσης. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κοινωνικά υπεύθυνη
συμπεριφορά των επιχειρήσεων μπορεί να αποβεί κερδοφόρα στο άμεσο μέλλον,
ακόμα και αν χρειαστεί να θυσιαστούν κάποια κέρδη της επιχείρησης».
Το ευρέως διαδεδομένο πρότυπο ΕΚΕ του Carroll (1979) διακρίνει τέσσερις τύπους
ευθυνών για μια εταιρία: Πρώτη είναι η οικονομική ευθύνη της, δηλαδή οι
δραστηριότητες της να αποβαίνουν κερδοφόρες. Δεύτερη είναι η νομική της ευθύνη,
δηλαδή να τηρεί κατά γράμμα τους νόμους της κοινωνίας μέσα στην οποία
δραστηριοποιείται. Τρίτη είναι η ηθική ευθύνη, δηλαδή να κάνει πράγματα σωστά,
ακριβή και δίκαια και τέλος η τέταρτη είναι η φιλανθρωπική ευθύνη της, δηλαδή να
συνεισφέρει
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Σύμφωνα με τον ορισμό της «Πράσινης Βίβλου» (2001) της επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια έννοια με την οποία
οι εταιρίες αποφασίζουν αυτόβουλα να συμβάλλουν για μια καλύτερη κοινωνία και
ένα καθαρότερο περιβάλλον. Σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
προσπαθεί να αναγνωρίσει τις κοινές αρχές εγκρίνοντας το χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες αναγνωρίζουν την
κοινωνική τους ευθύνη με τρόπο όλο και πιο σαφή, θεωρώντας την ως μέρος της
ταυτότητας τους. Αυτή η ευθύνη εκφράζεται προς όλους τους υπαλλήλους και
γενικότερα σε όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεαστούν και να
επηρεάσουν μια επιχείρηση και οι οποίοι με την σειρά τους μπορούν να καθορίζουν
την επιτυχία της.
Οι παράγοντες που οδηγούν αυτή την τάση προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη,
σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο είναι οι εξής:
1) Οι νέες ανησυχίες και προσδοκίες των πολιτών, των καταναλωτών, των δημοσίων
αρχών και των επενδυτών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της βιομηχανικής
αλλαγής σε μεγάλη κλίμακα.
2) Τα κοινωνικά κριτήρια που επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις επενδυτικές
αποφάσεις των ατόμων και των φορέων, τόσο ως καταναλωτών όσο και ως
επενδυτών.
3) Η αυξημένη ανησυχία για τις ζημιές που προκαλεί η οικονομική δραστηριότητα
στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον.
4) Η διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επήλθε με την εξέλιξη στις
σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
Όσον αφορά την ανάπτυξη της επιχείρησης, η επιδίωξη του χρηματοοικονομικού
κέρδους, αν και θεμιτή, δεν θεωρείται σήμερα ούτε αυτοσκοπός αλλά ούτε και
αρκετή για να διασφαλίσει την επιτυχία. Η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη
επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης εξαρτάται πλέον όλο και περισσότερο από τη
στάση της απέναντι σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη δραστηριότητα της
αλλά και από την συμμετοχή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας.

Είναι θετικό το γεγονός ότι προς αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιούνται ήδη
χιλιάδες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. «Στο έγγραφο με τον τίτλο “Releasing
Europe’s employment potential: Companies’ views on European Social Policy
beyond 2000” UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of
Europe) τονίστηκε ότι όταν οι ευρωπαϊκές εταιρείες δρουν κατά τρόπο κοινωνικά
υπεύθυνο, θεωρούν τους εαυτούς τους ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας,
θεωρούν τα κέρδη ως τον κεντρικό στόχο της εταιρείας αλλά όχι το μόνο αίτιο
ύπαρξης της και επιλέγουν έναν προβληματισμό για τις μελλοντικές στρατηγικές
αποφάσεις και επενδύσεις.
Ωστόσο, υφίσταται σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και στη χώρα μας, η άποψη ότι η ΕΚΕ
αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν είναι λίγες οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν προγράμματα ΕΚΕ,
επικαλούμενες συνήθως το οικονομικό κόστος, τις περιορισμένες δυνατότητες λόγω
μεγέθους ή απλώς τη δυσπιστία τους ως προς την πραγματική συμβολή τέτοιων
πρακτικών στην προώθηση των επιχειρηματικών τους στόχων.
Προκειμένου να ξεπεραστούν όλες αυτές οι επιφυλάξεις, χρειάζεται να γίνουν
πλήρως κατανοητές τόσο οι απαιτήσεις όσο και τα οφέλη μιας κοινωνικά υπεύθυνης
επιχειρηματικής δράσης. Η ΕΚΕ έχει σημαντικές συνέπειες σε όλους τους
κοινωνικοοικονομικούς φορείς καθώς και στις δημόσιες αρχές, που πρέπει να τις
λάβουν υπόψη κατά τον καθορισμό των ενεργειών τους.
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της και έχουν ήδη λάβει
δραστήρια μέτρα για την προώθησή της. Επειδή όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν
παρόμοιες προκλήσεις, το κάθε κράτος θα μπορούσε να επωφεληθεί από την εμπειρία
των άλλων κρατών. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι προσεγγίσεις στην ΕΚΕ
είναι σύμφωνες με τις κοινοτικές πολιτικές και με τις διεθνείς υποχρεώσεις.
Η ΕΚΕ οφείλει να παρουσιαστεί ως μια αποδεκτή πρακτική από άποψη ηθικής αλλά
και σ’ ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι
λόγοι, μπορεί ακόμα να μην είναι άμεσα φανεροί, αλλά είναι σίγουρα πολλοί.
Με την εθελοντική εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ, μια επιχείρηση βελτιώνει τη
συνολική της εικόνα, χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους όσους επηρεάζουν την
δραστηριότητα της και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για τη μελλοντική της

ανάπτυξη. Οικονομικό όφελος μπορεί να προκύψει από την σχέση εμπιστοσύνης με
τους πελάτες, οι οποίοι όλο και περισσότερο δείχνουν να επιβραβεύουν με την
προτίμηση τους τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Μεγαλύτερη αναφορά για
αυτό το θέμα θα γίνει παρακάτω, σχολιάζοντας τα ευρήματα έρευνας για την
υπεύθυνη κατανάλωση και την στάση των καταναλωτών απέναντι στην ΕΚΕ.
Η ΕΚΕ, επίσης, επιδρά θετικά και στο προσωπικό, αφού συμβάλλει στην αύξηση της
ικανοποίησης, της δέσμευσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων αλλά και
την προσέλκυση νέων στελεχών.
«Η πείρα από τις επενδύσεις στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες τεχνολογίες και
επιχειρηματικές πρακτικές δείχνει ότι η υπέρβαση της τήρησης του νόμου μπορεί να
συμβάλει ενεργά στην ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Ακόμη, η υπέρβαση των
ορίων των
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επαγγελματική κατάρτιση, συνθήκες εργασίας, σχέσεις διοίκησης- υπαλλήλων,
μπορεί επίσης να έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ποιότητα της
παραγωγής. Ανοίγει τον δρόμο για την διαχείριση της αλλαγής και το συνδυασμό της
κοινωνικής ανάπτυξης με τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα».
«Η ΕΚΕ δεν θα πρέπει ωστόσο να θεωρηθεί υποκατάστατο των κανονιστικών
ρυθμίσεων ή της νομοθεσίας όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα ή τα
περιβαλλοντικά πρότυπα, συμπεριλαμβάνοντας την ανάπτυξη νέας κατάλληλης
νομοθεσίας. Σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις, οι προσπάθειες
πρέπει να επικεντρωθούν στη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού ή νομοθετικού
πλαισίου για τον καθορισμό ενιαίας βάσης πάνω στην οποία μπορούν να
αναπτυχθούν οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές». (Πράσινη Βίβλος, 2001).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν στο σύνολο
τους και ανεξάρτητα από το μέγεθος τους να αντιληφθούν την ΕΚΕ όχι ως κόστος ή
πολυτέλεια αλλά ως μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση. Προϋπόθεση, βεβαίως,
γι’ αυτό είναι να υπάρξει μια γενικότερη ευαισθητοποίηση εκ μέρους της πολιτείας,
των θεσμικών και κοινωνικών φορέων αλλά και των ίδιων των πολιτών, που
οφείλουν να συμβάλλουν ενεργά στην εδραίωση της ΕΚΕ, στηρίζοντας και
επιβραβεύοντας τις επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν.
2.2 Καταναλωτές και κοινωνικά/ οικολογικά σήματα

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές θέλουν όχι μόνο καλά και ασφαλή προϊόντα
αλλά θέλουν επίσης να γνωρίζουν αν έχουν παραχθεί με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο.
Για πολλούς ευρωπαίους καταναλωτές, η δέσμευση που έχει αναλάβει μία εταιρεία
απέναντι στην κοινωνική της ευθύνη, είναι σημαντική κατά την αγορά ενός προϊόντος
ή μιας υπηρεσίας. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ενδιαφέρουσες εμπορικές ευκαιρίες,
καθώς ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών δηλώνει ότι θα ήταν πρόθυμος να
πληρώσει ακριβότερα για τέτοια προϊόντα, αν και μέχρι σήμερα μόνο μια μειονότητα
το κάνει. Τα θέματα κοινωνικής ευθύνης τα οποία απασχολούν περισσότερο τους
ευρωπαίους καταναλωτές είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες
των εταιρειών και σε όλη την αλυσίδα προμηθευτών (π.χ. η μη προσφυγή στην
παιδική εργασία), η διασφάλιση του περιβάλλοντος γενικότερα και ειδικότερα η
μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου.
Ωστόσο οι πρωτοβουλίες κοινωνικής και οικολογικής σήμανσης έχουν περιορισμένη
εμβέλεια, λόγω του ότι γενικά περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς της λιανικής
αγοράς, και όσον αφορά τα κοινωνικά σήματα συνήθως καλύπτουν μόνον
εισαγόμενα προϊόντα και είναι προσιτές μόνον στους εύπορους καταναλωτές.
Συνεπώς, το μερίδιο τους στην αγορά αυξάνεται αλλά εξακολουθεί να είναι μικρό,
γεγονός που καθιστά εμφανή την ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας
αυτών των σημάτων.
Τα κοινωνικά σήματα που υπόσχονται ότι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο παράχθηκε
χωρίς εκμετάλλευση και κατάχρηση τείνουν, δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, να
παρουσιάζουν έλλειψη διαφάνειας και ανεξάρτητης επαλήθευσης των ισχυρισμών
τους.
Η έρευνα για την «Υπεύθυνη Κατανάλωση και την ΕΚΕ» ουσιαστικά πιστοποιεί
σχεδόν όλα τα παραπάνω. Διεξήχθη στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2006, σε δείγμα
1.000 πολιτών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες, από μεγάλους φορείς
επικοινωνίας και έρευνας αγοράς σε κάθε χώρα, με την άδεια της καναδικής εταιρίας
δημοσκοπήσεων GlobeScan Inc η οποία ειδικεύεται σε θέματα διερεύνησης της ΕΚΕ
σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα η έρευνα για την ΕΚΕ και την Υπεύθυνη
Κατανάλωση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 3η φορά από το Ινστιτούτο
Επικοινωνίας, με τη συνεργασία του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και

Πολιτικών Επιστημών. Το τεχνικό μέρος της έρευνας έχει αναλάβει η MRB
HELLAS.
2.3 Η στάση του Έλληνα καταναλωτή
Η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την ΕΚΕ συγκεντρώνει σημαντικά
αποτελέσματα για τους Έλληνες καταναλωτές και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις
εταιρείες και τα προϊόντα τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας το 34,3% των Ελλήνων καταναλωτών, το 2006 έχει ανταμείψει μια
κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία (είτε μέσω αγοράς ενός προϊόντος είτε μέσω θετικών
σχολίων που εκφράστηκαν για τη συγκεκριμένη εταιρεία) ενώ το 16,8% έχει σκεφτεί
να το πράξει (51,1 % συνολικά - έχει πράξει και έχει σκεφτεί να ανταμείψει μια
κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία).
Η ενσυνείδητη πράξη επιβράβευσης ή η αντίστοιχη σκέψη μιας τέτοιας ενέργειας
(51,1%) σημειώνει μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τη έρευνα CSR που
πραγματοποιήθηκε πριν 2 χρόνια. (από 10,6% /CSR 2003 σε 51,1% CSR 2006). Η
υπεύθυνη πράξη της ανταμοιβής μιας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας τοποθετεί την
Ελλάδα στην 6η θέση στην κατάταξη των 24 χωρών, που έχει διενεργηθεί η έρευνα
CSR 2006.
Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 50,9% των ελλήνων καταναλωτών, στην
διάρκεια του προηγούμενου έτους (2005) έχει «τιμωρήσει» μια κοινωνικά μη
υπεύθυνη εταιρεία (είτε μέσω μη αγοράς ενός προϊόντος είτε μέσω αρνητικών
σχολίων που εκφράστηκαν για τη συγκεκριμένη εταιρεία) ενώ
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καταναλωτών έχει σκεφτεί να το πράξει. (64,9% συνολικά - έχει πράξει και έχει
σκεφτεί να τιμωρήσει μια κοινωνικά μη υπεύθυνη εταιρεία). Η ενσυνείδητη πράξη
«τιμωρίας» ή η αντίστοιχη σκέψη μιας τέτοιας ενέργειας σημειώνει μια σημαντική
αύξηση σε σχέση με τις 2 προηγούμενες έρευνες CSR (15,9%/CSR 2003 σε 30,9%
/CSR 2005 σε 64,9%/CSR 2006).
Στη δημογραφική ανάλυση των υπεύθυνων πολιτών/καταναλωτών μεγαλύτερη
υπευθυνότητα παρουσιάζεται σε γυναίκες, σε νεότερες ηλικίες, ανώτερης και
ανώτατης μόρφωσης.

[ως προς την επιβράβευση 34,3%: γυναίκες (37,9%) 25-34 (43,3%) 35-44 (42,1%) με
ανώτερα και ανώτερα επίπεδα μόρφωσης (44,2% και 45,7% αντίστοιχα) ]
[ως προς την «τιμωρία» 50,9%: γυναίκες (53%) 25-34 (58,2%) 35-44 (55,8%), 45-54
(56,1%) με ανώτερα και ανώτερα επίπεδα μόρφωσης (59,1% και 60,1% αντίστοιχα) ].
2.4 Κοινωνικός και περιβαλλοντικός απολογισμός εταιρειών
Ο Έλληνες καταναλωτές στην πλειοψηφία τους (76,5%) δεν γνωρίζει τον εκάστοτε
κοινωνικό/περιβαλλοντικό απολογισμό μιας εταιρείας και 9,3% των ερωτηθέντων,
σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τον έχει διαβάσει ή τον γνωρίζει έστω και λίγο. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ερωτώμενων καταναλωτών που
γνωρίζει/ έχει διαβάσει τον εκάστοτε κοινωνικό/περιβαλλοντικό απολογισμό μιας
εταιρείας (9,3%) επηρεάστηκε θετικά για αυτήν, καθώς αναφέρει ότι η γνώμη του
έχει βελτιωθεί προς το καλύτερο για την εταιρεία (63,6%), έχει μιλήσει θετικά για
αυτήν (63,8%) αλλά έχει προχωρήσει σε αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών της (71,3%).
2.5 Εταιρική κοινωνική ευθύνη εταιρειών
2.5.1 Προσδοκίες από τις εταιρείες
Ο Έλληνας καταναλωτής πιστεύει ότι οι εταιρείες - πρωταρχικά- θα πρέπει να είναι
υπεύθυνες για θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και την παραγωγική
διαδικασία. Παράλληλα το 50% στην Ελλάδα θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει την
υπεύθυνη στάση των εταιρειών.
Πιο συγκεκριμένα, η υπευθυνότητα μιας εταιρείας, σύμφωνα με την έρευνα, θα
πρέπει να εστιάζεται στο να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι λειτουργίες της δεν
βλάπτουν το περιβάλλον (85,3%), ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί για να φτιάξει
τα προϊόντα της έχουν παραχθεί με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο και
σωστό τρόπο (84,1%), στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών καλής ποιότητας στις
χαμηλότερες δυνατές τιμές (82,2%), σε έλλειψη διακρίσεων όλων των εργαζομένων
στην εργασία, (80,6%) και τέλος στο να μειώσει την επίδρασή της στις
κλιματολογικές αλλαγές (72,2%).
2.5.2 Αξιολόγηση εταιρειών/ επιμέρους κλάδων ως προς την εταιρική ευθύνη

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

16,3% από την

προηγούμενη μέτρηση (τηλεοπτικά κανάλια 43,6% - μέτρηση CSR 2005) .
2.6 Η εσωτερική και εξωτερική διάσταση τη£ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
2.6.1 Η εσωτερική διάσταση
Σε μια εταιρία, οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αφορούν κυρίως τους υπαλλήλους
και συνδέονται με θέματα όπως η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η υγεία και η
ασφάλεια καθώς και η διαχείριση της αλλαγής ενώ οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες
πρακτικές σχετίζονται κυρίως με την διαχείριση των φυσικών πόρων που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Ανοίγουν το δρόμο για τη διαχείριση της αλλαγής
και το συνδυασμό της κοινωνικής ανάπτυξης με τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.
• Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
«Σήμερα μία από τις κυριότερες προκλήσεις για τις εταιρείες είναι η προσέλκυση και
η συγκράτηση εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη δια βίου μάθηση, την παραχώρηση
αρμοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζομένους, την καλύτερη ενημέρωση σε όλη

την επιχείρηση, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και ελεύθερου
χρόνου, τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, την ίση αμοιβή και
τις προοπτικές σταδιοδρομίας για τις γυναίκες, τον καταμερισμό των κερδών και τα
συστήματα παροχής

μεριδίων του

μετοχικού κεφαλαίου,

καθώς και τον

προβληματισμό σχετικά με την απασχολησιμότητα και την εξασφάλιση της εργασίας.
Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η ενεργός εποπτεία και διαχείριση των υπαλλήλων που
απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω αναπηρίας ή τραυματισμού έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών. Οι υπεύθυνες πρακτικές πρόσληψης, ιδιαίτερα
με την εφαρμογή της αρχής των μη διακρίσεων, πιθανότατα θα διευκολύνουν να
προσλαμβάνονται άτομα

από

εθνικές

μειονότητες,

μεγαλύτεροι σε ηλικία

εργαζόμενοι, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι και μειονεκτούντα άτομα».
• Προσαρμογή στην αλλαγή
«Η αναδιάρθρωση με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σημαίνει ότι εξισορροπούνται και
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες όλων εκείνων που θίγονται από
τις αλλαγές και τις αποφάσεις. Στην πράξη, η διαδικασία συχνά είναι τόσο σημαντική
όσο και η ουσία για την επιτυχία της αναδιάρθρωσης. Ειδικότερα, αυτό συνεπάγεται
τη συμμετοχή και την ανάμιξη όλων των ενδιαφερόμενων μέσω της ανοικτής
ενημέρωσης και των διαβουλεύσεων. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση πρέπει να
προετοιμαστεί καλά, με τον προσδιορισμό των σημαντικότερων κινδύνων, τον
υπολογισμό του συνολικού κόστους, άμεσου και έμμεσου, που συνδέεται με
εναλλακτικές στρατηγικές και πολιτικές, και τέλος με την αξιολόγηση όλων των
εναλλακτικών λύσεων που ενδεχομένως θα μειώσουν την ανάγκη για απολύσεις. Οι
εταιρείες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί
προκειμένου να εξασφαλίσουν την απασχολησιμότητα του προσωπικού τους».
• Διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των φυσικών πόρων
«Γενικά η μείωση της κατανάλωσης πόρων ή των ρυπογόνων εκπομπών και
αποβλήτων μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ενδέχεται να
ωφελήσει και τις επιχειρήσεις μειώνοντας τους λογαριασμούς κατανάλωσης
ενέργειας και διάθεσης των αποβλήτων καθώς και τις δαπάνες για τις πρώτες ύλες και
για την απορρύπανση. Οι μεμονωμένες εταιρείες έχουν καταλήξει ότι η μειωμένη
χρήση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα.

Μια άλλη προσέγγιση που διευκολύνει την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι το
κοινοτικό σχέδιο διαχείρισης και ελέγχου στον τομέα του περιβάλλοντος (EMAS)
ΚΟ 19000. Ενθαρρύνει τις εταιρείες να δημιουργήσουν οικειοθελώς επιτόπου ή σε
όλους τους

τόπους

όπου

δραστηριοποιούνται,

συστήματα περιβαλλοντικής

διαχείρισης και ελέγχου που προωθούν συνεχώς βελτιώσεις σε περιβαλλοντικές
επιδόσεις. Η περιβαλλοντική δήλωση είναι δημόσια και επικυρώνεται από
διαπιστευμένους περιβαλλοντικούς επαληθευτές» (Πράσινη Βίβλος, 2001).
2.6.2 Η εξωτερική διάσταση
Η ΕΚΕ επεκτείνεται πέρα από την εταιρεία στην τοπική κοινότητα και αφορά ένα
ευρύ σύνολο ενδιαφερομένων μερών οι οποίοι είναι όχι μόνο οι εργαζόμενοι και οι
μέτοχοι αλλά και οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι δημόσιες
αρχές και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που εκπροσωπούν τις τοπικές
κοινότητες ή ασχολούνται με το περιβάλλον. Σε έναν κόσμο πολυεθνικών
επενδύσεων και παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, η εταιρική κοινωνική ευθύνη
πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Η ταχεία παγκοσμιοποίηση
έχει ενθαρρύνει τη συζήτηση του ρόλου και την ανάπτυξη της παγκόσμιας
διακυβέρνησης. Επίσης η ανάπτυξη εθελοντικών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλει σε αυτό.
• Τοπικές κοινότητες
«Η ΕΚΕ αφορά επίσης την ένταξη των εταιρειών στο τοπικό περιβάλλον τους είτε
αυτό είναι στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Οι εταιρείες συνεισφέρουν στις
κοινότητες τους παρέχοντας θέσεις εργασίας, μισθούς, κοινωνικές παροχές καθώς και
φόρους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες εξαρτώνται από την υγεία, τη
σταθερότητα και την ευημερία των κοινοτήτων μέσα στις οποίες λειτουργούν. Η
φήμη μιας εταιρείας στον τόπο εγκατάστασής της, η εικόνα της ως εργοδότη και ως
παραγωγού αλλά και ως παράγοντα στην τοπική σκηνή, σίγουρα επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα της.
Υπάρχει επίσης αλληλεπίδραση μεταξύ εταιρειών και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντός τους. Ορισμένες βασίζονται σε ένα καθαρό περιβάλλον για την
παραγωγή τους ή την προσφορά των υπηρεσιών τους- καθαρός αέρας, καθαρά ύδατα
ή δρόμοι χωρίς κίνηση. Μπορεί επίσης να υπάρχει σχέση μεταξύ του τοπικού

φυσικού περιβάλλοντος και της ικανότητας των επιχειρήσεων να προσελκύουν
εργαζομένους στην περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Από την άλλη πλευρά,
οι επιχειρήσεις μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνες για ορισμένες ρυπογόνες
δραστηριότητες: θόρυβος, φώς, μόλυνση των υδάτων, εκπομπές αερίων, ρύπανση του
εδάφους και περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τις μεταφορές και τη
διάθεση αποβλήτων».
• Επιχειρηματικοί εταίροι, προμηθευτές και καταναλωτές
«Οι μεγάλες εταιρείες είναι παράλληλα επιχειρηματικοί εταίροι των μικρότερων
εταιρειών, είτε ως πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι ή ανταγωνιστές. Οι εταιρείες
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κοινωνικές τους επιδόσεις μπορούν να επηρεαστούν ως
αποτέλεσμα των πρακτικών των εταίρων και των προμηθευτών τους σε όλη την
αλυσίδα εφοδιασμού. Το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης δεν θα περιοριστεί στην ίδια την εταιρεία αλλά θα επηρεάσει και τους
οικονομικούς της εταίρους. Αυτό συμβαίνει ιδίως στις μεγάλες εταιρείες που έχουν
αναθέσει εξωτερικά ένα μέρος της παραγωγής ή των υπηρεσιών τους και συνεπώς
ενδέχεται να έχουν αποκτήσει πρόσθετη εταιρική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά τους
προμηθευτές και το προσωπικό τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές φορές η
οικονομική ευημερία αυτών των προμηθευτών εξαρτάται κυρίως ή ολικώς από μια
μεγάλη εταιρεία».
• Ανθρώπινα δικαιώματα
«Η ΕΚΕ ενέχει έντονη διάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα όσον
αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Τα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα, το οποίο θέτει πολιτικά,
νομικά και ηθικά διλήμματα. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους προσδιορισμού των τομέων
ευθύνης τους σε αντιδιαστολή με εκείνους των κυβερνήσεων, σχετικά με την
εξασφάλιση ότι οι επιχειρηματικοί εταίροι τους συμμορφώνονται με τις βασικές αξίες
τους και τους τρόπους προσέγγισης κρατών με ευρείες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Η ίδια η ΕΕ έχει την υποχρέωση, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη
συνεργασία, να εξασφαλίσει την τήρηση των κανόνων εργασίας, την προστασία του
περιβάλλοντος και το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αντιμετωπίζει

επίσης την πρόκληση να εξασφαλίσει πλήρη συνοχή μεταξύ της αναπτυξιακής και
της εμπορικής πολιτικής της καθώς και της στρατηγικής ανάπτυξης του ιδιωτικού
τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες ιδίως μέσω της προώθησης των ευρωπαϊκών
επενδύσεων.
Ύστερα από αυξανόμενη πίεση των ΜΚΟ και των ομάδων των καταναλωτών, οι
εταιρείες και οι κλάδοι υιοθετούν όλο και περισσότερο κώδικες συμπεριφοράς που
καλύπτουν

τις

εργασιακές

συνθήκες,

τα

ανθρώπινα

δικαιώματα

και

τις

περιβαλλοντικές πτυχές, ειδικότερα όσον αφορά τους υπεργολάβους και τους
προμηθευτές τους. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, ιδίως για να βελτιώσουν
την εταιρική εικόνα τους και να μειώσουν τους κινδύνους αρνητικών αντιδράσεων
από τους καταναλωτές. Ωστόσο οι κώδικες συμπεριφοράς δεν αποτελούν
εναλλακτική λύση στους εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και δεσμευτικούς
κανόνες: οι δεσμευτικοί κανόνες εξασφαλίζουν τα ελάχιστα πρότυπα που ισχύουν για
όλους, ενώ οι κώδικες συμπεριφοράς και άλλες εθελοντικές πρωτοβουλίες μπορούν
μόνον να τα συμπληρώσουν και να προωθήσουν υψηλότερα πρότυπα για όσους τα
υιοθετούν.
Όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, είναι αναγκαίο να επαληθεύονται σε
μόνιμη βάση τα συστήματα συμμόρφωσης με τους κώδικες και η εφαρμογή τους. Η
επαλήθευση αυτή πρέπει να διαμορφωθεί και να διεξαχθεί σύμφωνα με προσεκτικά
καθορισμένα πρότυπα και κανόνες που να ισχύουν για τις οργανώσεις και τα άτομα
που αναλαμβάνουν τον επονομαζόμενο «κοινωνικό έλεγχο». Η εποπτεία, στην οποία
πρέπει να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες όπως οι δημόσιες αρχές, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ, είναι σημαντική προκειμένου να
εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των κωδίκων συμπεριφοράς. Μια ισορροπία μεταξύ των
εσωτερικών και των εξωτερικών συστημάτων επαλήθευσης θα μπορούσε να
βελτιώσει τη σχέση κόστους αποτελέσματος, ειδικότερα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και
βελτιωμένοι

μηχανισμοί

υποβολής

εκθέσεων

όσον

αφορά

τους

κώδικες

συμπεριφοράς.
Στις

15/1/1999,

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

εξέδωσε ψήφισμα

με τίτλο

«Προδιαγραφές της ΕΕ που διέπουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σε
αναπτυσσόμενες χώρες: προς έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς» με τον οποίο

ζητά αφενός την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος θα
συμβάλει στη μεγαλύτερη τυποποίηση των εθελοντικών κωδίκων συμπεριφοράς
βασιζόμενος στις διεθνείς προδιαγραφές και θα περιέχει διατάξεις σχετικά με τις
διαδικασίες καταγγελίας και διορθωτικών μέτρων, και αφετέρου τη δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Επιτήρησης (European Monitoring Platform)».
2.7 Η πορεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Παγκόσμια
Η ΕΚΕ έχει ήδη αναλάβει το ρόλο των κυβερνήσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης
αλλά και την Αμερική. Βέβαια, η εφαρμογή της ΕΚΕ, σύμφωνα με την ατζέντα των
εθνικών κυβερνήσεων παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την εθνική
πολιτική και τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Πριν την οποιαδήποτε μορφή
κοινωνικής ευθύνης οι κυβερνήσεις κάθε χώρας πρέπει να συνυπολογίζουν και να
λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την κατάσταση του κράτους- πρόνοια, όπως επίσης και
την δική τους κοινωνική ατζέντα. Θα πρέπει επίσης, να συνυπολογίζεται ο βαθμός
ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα την
στρατηγική τους για την επίτευξη συμπράξεων και προσεγγίσεων που εμπλέκουν
πολλούς εταίρους. Σημαντικό επίσης είναι, να μη διαρραγεί ο παραδοσιακός τρόπος
με τον οποίο οι επιχειρήσεις συνδέονται με την κοινωνία.
Ας δούμε όμως επιγραμματικά την πορεία κάποιων ευρωπαϊκών χωρών προς τα
χνάρια της ΕΚΕ.
2.7.1 Η πορεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ολλανδία
Όταν στη δεκαετία του ’90 η έννοια της ΕΚΕ αναπτυσσόταν σταθερά στην ΕΕ, στην
Ολλανδία το έδαφος ήταν ήδη γόνιμο. Οι τρεις πρωταγωνιστές της - κυβέρνηση,
επιχειρήσεις και ενεργός κοινωνία - είχαν ήδη αναλάβει το δέοντα και
αλληλοσυμπληρούμενο ρόλο τους για το κοινό στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης και
της κοινωνικής συνοχής. Καταρχήν, η κυβέρνηση «παραχώρησε» πολλά από τα
καθήκοντα των δημοσίων υπηρεσιών της στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είχε μεν την
απόλυτη ελευθερία να ενεργεί αυτοβούλως και με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ
ζήτησης και προσφοράς, με την προϋπόθεση, όμως, ότι τηρούνται τα όρια και τα
σημεία αναφοράς όπως τα έχει προκαθορίσει η κυβέρνηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι
η ενεργός κοινωνία στη χώρα αυτή έχει έντονη παρουσία με δεδομένο ότι το 80% του
πληθυσμού είναι μέλη κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης. Παράλληλα, οι

διαφορετικές κυβερνήσεις συνασπισμών που διαδέχτηκαν η μια την άλλη,
προώθησαν όλες με την ίδια ένταση τη σημασία που έχει για τη χώρα η εταιρική
κοινωνική ευθύνη.
Το Dutch Social and Economic Council που είναι συμβουλευτικό όργανο της
κυβέρνησης, έχει αναλάβει έναν καταλυτικό ρόλο για την προώθηση της ΕΚΕ στη
χώρα αυτή. Το 2000, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών και αφού
προηγήθηκε συζήτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, συνέταξε τη Συμβουλευτική Έκθεση
για την « Ολλανδική Προσέγγιση στην ΕΚΕ», με την οποία και προτείνονται
δυνητικοί τρόποι για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Η ανταπόκριση της
κυβέρνησης ήταν τον Μάρτιο του 2001 να εκδώσει έγγραφο με τίτλο «ΕΚΕ: Η
Προοπτική της Κυβέρνησης», με το οποίο προσυπέγραψε τα κύρια σημεία της
Συμβουλευτικής έκθεσης και υποσχέθηκε την υποστήριξη της για την περαιτέρω
ανάπτυξη της. Μεταξύ των άλλων, η κυβέρνηση ίδρυσε Ειδικό Σώμα για να
διευκολύνει τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του
ΟΟΣΑ ,αλλά και προκειμένου να ενημερώνονται ευρύτερα, ώστε να τις ερμηνεύουν
κατά το σωστό τρόπο.
Επιπλέον, ζήτησε από το Συμβούλιο Ετήσιων Απολογισμών να βοηθήσει τους
ενδιαφερόμενους ώστε να βελτιώσουν τους απολογισμούς ΕΚΕ που εκδίδουν. Το
αποτέλεσμα ήταν να γίνει αναθεώρηση συγκεκριμένων οδηγιών, κατά τρόπο ώστε να
διευκολύνονται και οι επιχειρήσεις όταν συντάσσουν τους απολογισμούς ΕΚΕ. Οι
προτάσεις της κυβέρνησης πριν τεθούν σε εφαρμογή, εγκρίθηκαν από το
κοινοβούλιο. Και το μοναδικό θέμα που έμεινε ανεπίλυτο (ή μάλλον απερρίφθη η
σχετική γνώμη μέρους των βουλευτών) ήταν η επιβολή υποχρεωτικής έκδοσης
απολογισμών ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις.
Εννοείται ότι, εξίσου έντονη δραστηριότητα για την προώθηση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης σημειώνεται και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ
αποφασιστικής σημασίας «πρωταγωνιστής» στον τομέα αυτό είναι και ο
χρηματοοικονομικός τομέας, με τον οποίο η κυβέρνηση έχει στενή και άμεση
συνεργασία για την προώθηση κοινών επενδυτικών στόχων με βάση ηθικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια. «Την επόμενη δεκαετία η ΕΚΕ θα αποτελεί πλέον
αυτόματο τομέα της στρατηγικής όλων των επιχειρήσεων», αναφέρει η συντάκτης

της σχετικής έκθεσης κα. Jacqueline Cramer. Και η αισιοδοξία της είναι απόλυτα
αντικειμενική.
2.7.2 Η πορεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Γαλλία
Η πρώτη κυβερνητική πρωτοβουλία στη Γαλλία ανήκει στην κυβέρνηση του κ.
Lionel Jospin. Δημιούργησε μια προπαρασκευαστική Επιτροπή στην οποία
συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με προκείμενο τη διαμόρφωση Εθνικής
Στρατηγικής για την ΕΚΕ. Η επόμενη κυβέρνηση του κ. Raffarin, ίδρυσε στο τέλος
του 2002 το Εθνικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο τον Απρίλιο του
2003, εξέδωσε την τελική Έκθεση του με την οποία καθορίζονταν έξι κύριες
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές. Η φιλοσοφία του κειμένου είναι ότι «η
κοινωνική
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συμπρωταγωνιστών». Στις προτάσεις ήταν και η ίδρυση Ινστιτούτου Ανώτατων
Σπουδών για επαγγελματική κατάρτιση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, η προώθηση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης ύστερα από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, η
εκπαίδευση των Ορκωτών Λογιστών, η εισαγωγή του μαθήματος στις Σχολές
Διοίκησης Επιχειρήσεων, η ακαδημαϊκή έρευνα, η παροχή διευκολύνσεων και
κινήτρων προς τους «σχεδιαστές εργαλείων ΕΚΕ» με ευρωπαϊκή εμβέλεια και η
προώθηση μιας Διεθνούς Συμφωνίας.
Το 2003 η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή υιοθέτησε για την επόμενη πενταετία την
Εθνική Στρατηγική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, με την οποία η ΕΚΕ προωθείται μέσα
από τρεις στόχους: με τη δημιουργία συστήματος αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, με την
ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών και με την ανάπτυξη Κοινωνικά Υπεύθυνων
Επενδύσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν
εθελοντικά σε διαδικασίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ιδιαίτερα σε πιστοποιημένες
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η ΕΚΕ προωθείται από το δημόσιο τομέα μέσα από κρατικά όργανα, δημόσιες και
ημικρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς. Σημαντικό οικονομικό «εργαλείο» του είναι
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Caisse des Depots et Consignations), ο
ρόλος του οποίου είναι σημαντικός για την κοινωνική συνοχή. Επίσης, για την
προώθηση της ΕΚΕ μέσω των Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων λειτουργεί
ειδική ιστοσελίδα.

Το 2001 ψηφίστηκε νέος νόμος (άρθρο υπ’ αριθ. 116) που επιβάλλει στις εισηγμένες
εταιρείες να αναφέρουν στους ετήσιους απολογισμούς τους περιβαλλοντικές και
κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες, ενώ το 2003 με διευκρινιστική απόφαση, τους
ζητείται να κάνουν αναφορά και στις σχέσεις τους με υπό- εργολάβους, για τις
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό επίπεδο, αλλά και για το σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν εκείνοι αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός των
συνόρων της χώρας.
Ωστόσο, όπως μας πληροφορούν οι συντάκτες της σχετικής έκθεσης François
Beaujolin και Michel Capron, η εφαρμογή του νόμου δεν συνοδεύτηκε από ανάλογες
επιδόσεις στο χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των θυγατρικών
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
2.7.3 Η πορεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Νορβηγία
Την ευθύνη για την προώθηση της ΕΚΕ στη Νορβηγία, η κυβέρνηση της την έχει
αναθέσει - κατά μεγάλο μέρος της - στο Υπουργείο Εξωτερικών, με κεντρικό στόχο
την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από το 1998 το εν λόγω υπουργείο
έχει ιδρύσει το Consultative Body for Human Rights and Norwegian Economic
Involvement Abroad (Συμβουλευτικό Σώμα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και
την Νορβηγική Οικονομική Συμμετοχή στο Εξωτερικό), το οποίο έχει θεσπίσει
Κατευθυντήριες Οδηγίες οι οποίες προωθούν το ρόλο των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται
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περιβάλλοντος, η Κυβέρνηση της Νορβηγίας -μαζί με τη Δανία- ήταν από τους
πρωτοπόρους υπέρ της θέσπισης συστημάτων ελέγχου για τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου. Ήταν, επίσης, η πρώτη χώρα που επέμενε για τη θέσπιση
ποσοστώσεων για την συμμετοχή των γυναικών στα συμβούλια των επιχειρήσεων.
Στη χώρα αυτή, η ΕΚΕ θεωρείται μέρος της πολιτικής και κοινωνικής παράδοσης.
Δεν ξαφνιάζει κανέναν, λοιπόν, το ότι υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στην Κυβέρνηση
και τις βιομηχανίες, για το ότι η επιβολή νόμων και κανονισμών δεν είναι ο
αποτελεσματικότερος τρόπος για να προωθείται η όποια βελτίωση επιδιώκεται. Γιατί,
πιστεύεται, ότι η πρόβλεψη για το ποιες είναι οι καλύτερες δυνατές λύσεις είναι μια
δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι ακόμη περίεργο το ότι στη χώρα αυτή οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις - σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη-

βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αν και η
Νορβηγία δεν είναι μέλος της ΕΕ) σε ότι αφορά την εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ.
Η κρατική εταιρεία Statoil - ως γνωστόν η Νορβηγία είναι πετρελαιοπαραγωγός
χώρα- συμμετέχει στους χρηματιστηριακούς δείκτες DJSI και FTSE4Good. Κατόπιν
συστάσεων της αρμόδιας Επιτροπής του Κοινοβουλίου, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι
υπάρχει ανάγκη για επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές και απαίτησε από τις
εισηγμένες εταιρείες να ευθυγραμμισθούν με τις Αρχές του Global Compact του
ΟΗΕ. Ωστόσο, μετά το 2004, η έμφαση μετατοπίσθηκε- ως προς τη σημασία που έχει
η εταιρική διακυβέρνηση- από τη μητρική εταιρεία στις δραστηριότητες της ίδιας ή
των θυγατρικών τους στο εξωτερικό.
Ο διάλογος των εκάστοτε κυβερνήσεων με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι
διαρκής και μόνιμος και αποτελεί τη ζωντανή παρουσία της ΕΚΕ στην καθημερινή
ζωή των Νορβηγών. Η πρωτοβουλία “Inclusive Work” θεωρείται μοναδική στο είδος
της: η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις συνεργαζόμενες, προσπαθούν να προβλέψουν
και να αξιολογήσουν το πως θα εξελιχθούν οι κοινωνικές προκλήσεις (λχ. κοινωνικό
στρες, κόστος ασθενειών και ανικανότητας προς εργασία) και προσπαθούν να τις
αντιμετωπίσουν εκ των προτέρων, αναζητώντας τις αρχικές αιτίες τους. Επιπλέον,
από το 2002, η κυβέρνηση μαζί με τις Ενώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων έχουν
συνυπογράψει «Επιστολή Πρόθεσης» με το Διεθνή Οργανισμό Υγείας για την
περαιτέρω βελτίωση της εργασιακής ζωής.
2.7.4 Η πορεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Βρετανία
Αρμόδια υπουργός για την ΕΚΕ στη σημερινή κυβέρνηση της Βρετανίας στο πλαίσιο
του χαρτοφυλακίου της για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο, από τον Μάιο 2006, είναι
η κα. Margaret Hodge. Χρονολογικά, είναι η τέταρτη κατά σειρά υπουργός αρμόδια
για την ΕΚΕ. Προκάτοχος της ήταν από το 2002, ο κ. Stephen Timms, ο οποίος το
2004, στο πλαίσιο του υπουργείου του ίδρυσε την CSR Academy (Ακαδημία για την
ΕΚΕ). Προγενέστεροι του ήταν οι Kim Howells Douglas Alexander.
Η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει στον πυρήνα ευθύνης της την προώθηση της ΕΚΕ
και ταυτόχρονα ενθαρρύνει την έρευνα και ανάπτυξη στο συγκεκριμένο τομέα.
Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, επιβραβεύει τα επιτεύγματα τους και συμμετέχει ως
εταίρος στις δραστηριότητες τους άλλοτε με συγχρηματοδοτήσεις, άλλοτε με

οικονομικά κίνητρα και άλλοτε «μεσιτεύοντας» προκειμένου να δημιουργήσουν τις
δικές τους συμπράξεις. Διαθέτει ένα υποδειγματικό δίκτυο ηλεκτρονικής και άλλης
ενημέρωσης και εγγυάται την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους των
δημόσιων αρχών. Το Υπουργείο που είναι αρμόδιο και για την ΕΚΕ συνεργάζεται
στενά με τις επιχειρήσεις για την προώθηση ενεργειών για την προστασία του
περιβάλλοντος και για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Οι πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης ανάλογα με την εμβέλεια τους κατανέμονται σε εθνικές και
περιφερειακές.
Η προώθηση της κυβερνητικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έργο
«Ομάδων Δράσης», «Ομάδων Εργασίας» και «Δημόσιων Υπηρεσιών» που έχουν
συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο κυβέρνησης. Όλα τα υπουργεία και το καθένα
χωριστά, εφαρμόζουν πολιτική ΕΚΕ και η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι οι
πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη να εκπορεύονται από υψηλό διοικητικό
επίπεδο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο λειτουργούν υπό-επιτροπές υπουργών, έργο των
οποίων είναι η ένταξη της βιώσιμης ανάπτυξης στα καίρια υπουργεία και στις
υπηρεσίες τους. Οι «Ομάδες Δράσης» αποτελούνται από ανώτερους λειτουργούς και
συμμετέχουν συχνά υπουργοί. Αναλαμβάνουν δράση για συγκεκριμένα θέμα και
συνεργάζονται σε σταθερή βάση με εξωτερικούς φορείς εργαζομένων και εθελοντών
όταν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία.
Η «Ομάδα Δράσης για την εφαρμογή των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις
Προμήθειες», συστάθηκε τον Μάιο 2005, και εργάζεται ήδη από τις 12 Ιουνίου 2006
με βάση το Σχέδιο Δράσης για τις Δημόσιες Προμήθειες, φιλοδοξώντας ότι το 2009
θα φέρει τη Βρετανία στην κορυφή της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η μικτή κυβερνητική
«Ομάδα Εργασίας» εργάζεται για την εφαρμογή των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης
στον τουρισμό σε συμμόρφωση της χώρας με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2005. Την
παρακολούθηση της προόδου των εργασιών της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας
έχει αναλάβει διυπουργική επιτροπή.
Όσο για τις «Δημόσιες Υπηρεσίες», είναι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση
προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο και να θέτει σε εφαρμογή τις
πρωτοβουλίες για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλα τα υπουργεία - συμπεριλαμβανομένων τόσο του Γραφείου Πρωθυπουργού όσο
και της Βασιλικής Αυλής - διαθέτουν το δικό τους «Σχέδιο Δράσης» για την ΕΚΕ, για
την πορεία του οποίου είναι υπόλογα στην κυβέρνηση.
Το έτος 2000, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας κάλεσε τις κορυφαίες εταιρείες του
Χρηματιστηριακού Δείκτη FTSE 350 να εκδώσουν απολογισμούς για την
περιβαλλοντική συμπεριφορά τους, προσφέροντας τους παράλληλα, τεχνική βοήθεια
και κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η «ΕΚΕ αποτελεί εθελοντική
δράση των εταιρειών πέραν της συμμόρφωσης τους με τα νόμιμα και με τις ελάχιστες
νομοθετικές απαιτήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στα ανταγωνιστικά
συμφέροντα τους όπως και σε αυτά της κοινωνίας, γενικότερα». Σύμφωνα με σχετική
έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003, προέκυψε ότι τουλάχιστον μία στις δυο
εταιρείες είχαν ανταποκριθεί στην πρωθυπουργική αυτή έκκληση και δημοσίευσαν
περιβαλλοντικούς απολογισμούς. Επίσης, από τον Ιούλιο 2001 με νομοθετική
ρύθμιση καλούνται οι διαχειριστές Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών να δηλώνουν
τη συμμετοχή τους σε επενδύσεις με περιβαλλοντικά και ηθικά κριτήρια
(Ζερβά,2007).
2.7.5 Η πορεία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την ΕΚΕ είναι το Ελληνικό Δίκτυο για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το οποίο είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο
επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων. Ιδρύθηκε το 2000 από μια μικρή ομάδα
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συγκαταλέγονται 80 επιχειρήσεις και 6 επιχειρηματικοί φορείς.
Αποστολή του είναι η προώθηση της έννοιας της ΕΚΕ και η διάδοση της τόσο προς
τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ως
απώτερος στόχος του ορίζεται η κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για
την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Κύριοι άξονες δράσης για την πραγμάτωση της αποστολής του είναι οι εξής:
o Συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση σε όλα τα επιμέρους θέματα της ΕΚΕ.

o Δικτύωση και συνεργασία με επιχειρήσεις, συλλογικούς και άλλους φορείς, σε κάθε
επίπεδο, για την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών αλλά και την ανάπτυξη κοινών
πρωτοβουλιών.
o Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων και συμπράξεων για την προώθηση
προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς και την από κοινού αντιμετώπιση κοινωνικών
προβλημάτων.
o Μεταφορά, προσαρμογή και διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής
συνοχής και της ΕΚΕ (Benson K. et al., 2007).
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επιχειρήσεων στην Ελλάδα
2.8.1 Δίκτυο Υπεύθυνων Επιχειρήσεων
Στο Δίκτυο Υπεύθυνων Επιχειρήσεων παρουσιάζονται όλες τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, λειτουργούν με βάση τις αρχές της Βιώσιμης
Ανάπτυξης και την Κοινωνική Υπευθυνότητα. Στο Δίκτυο μπορεί να ενταχθεί κάθε
επιχείρηση που με βάση:
• τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης
• το πλαίσιο αρχών για την Κοινωνική Υπευθυνότητα
• διαχειριστικών συστημάτων
2.8.2 Οδηγός Κοινωνικών Απολογισμών
Ο Οδηγός Κοινωνικών Απολογισμών παρουσιάζει τους κοινωνικούς απολογισμούς
που έχουν εκδοθεί από μέλη του δικτύου των υπεύθυνων επιχειρήσεων αλλά και μέλη
του δικτύου των ΜΚΟ και ανά χρονολογία.
2.9 Η εταιρική υπευθυνότητα ως ευκαιρία
Το κίνημα για ΕΚΕ, ή εταιρική υπευθυνότητα γενικά, έχει πάρει παγκόσμια
δυναμική και αλλάζει το επιχειρηματικό τοπίο. Ωθείται από συνειδητοποιημένους
καταναλωτές, κοινωνικές οργανώσεις, φορείς πιστοποίησης, διεθνείς φορείς και
κυβερνήσεις. Γίνεται πλέον αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις.

Όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις προβληματίζονται ακόμα αν η ΕΚΕ προσθέτει
αξία, αντιδρούν με υστέρηση στις κοινωνικές πιέσεις χωρίς να έχουν κατανοήσει τις
ευκαιρίες που προσφέρει. Παράλληλα υπάρχουν άλλες που έχουν πάρει τα ηνία και
έχουν εισάγει νέα πετυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό
τοπίο. Αυτές έχουν καλύτερες προοπτικές για την περίοδο της κρίσης και μη μέρα
μετά. Αυτό επιβεβαιώνεται πλέον από παραδείγματα και έρευνες.
Δεν υπάρχει έρευνα που να έχει δείξει χειροτέρευση επίδοσης με την υιοθέτηση της
ΕΚΕ. Στη χειρότερη περίπτωση να δείξει ότι δεν έχει σημαντική επίπτωση, αλλά
καμία δεν έχει δείξει ότι η ΕΚΕ δεν συμφέρει. Όμως αναφερόμαστε σε ένα φαινόμενο
που εξελίσσεται γρήγορα , όπου το φετινό είναι διαφορετικά από το περσυνό. Έτσι οι
περισσότερες από τις διεθνείς επιστημονικές μελέτες αναφέρονται σε ένα φαινόμενο
του πριν που είναι διαφορετικό, λιγότερο αναπτυγμένο. Συνεπώς δεν δείχνουν την
αξία της σύγχρονης ΕΚΕ, χώρια που υποφέρουν από μεθοδολογικά προβλήματα.
Χρειάζονται επίκαιρες έρευνες, σαν αυτή που ανέλαβε το Εργαστήριο Στρατηγικής
και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία θα
αναφερθούμε παρακάτω.
ΕΚΕ σημαίνει σύμμετρη ανάπτυξη οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής
πτυχής. Όμως στην πρακτική των επιχειρήσεων, υπάρχει ασάφεια γύρω από το πώς
επιτυγχάνεται αυτή η συμμετρία, η ολοκλήρωση των πτυχών. Πολλοί δεν κατανοούν
τη σημασία που έχουν, και τις μορφές που παίρνουν οι πτυχές περιβάλλοντος και
κοινωνίας. Η σύγχυση επιτείνεται από τις αντιλήψεις που ως μόδα επικρατούν στη
αγορά. Οι περισσότεροι βλέπουν την ΕΚΕ ως μια παράπλευρη δραστηριότητα, έξω
από την κύρια δουλειά της επιχείρησης. Θεωρούν ότι το κίνημα της ΕΚΕ τους
επιβάλλει ορισμένες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσουν, για να έχουν
κοινωνική αποδοχή. Για να διασφαλίσουν νομιμοποίηση, να αποφύγουν τη στροφή
της προσοχής και της δημόσιας κριτικής πάνω τους, να έχουν μια άτυπη «κοινωνική
άδεια» λειτουργίας. Και μάλιστα θεωρούν ότι η συμμόρφωση έχει καθαρό κόστος,
και ότι λίγα μπορούν να κάνουν με τους πόρους που έχουν.
Όμως οι αντιλήψεις για την ΕΚΕ αλλάζουν καθώς βλέπουμε λαμπρά παραδείγματα
από επιχειρήσεις. Αλλά η ανάπτυξη της ΕΚΕ στην πράξη είναι προοδευτική, σπάνια
κάνει άλματα. Οι επιχειρήσεις περνούν μάλλον νομοτελειακά από ορισμένα πρώιμα
στάδια πριν φθάσουν σε προχωρημένα επίπεδα ανάπτυξης της ΕΚΕ. Αλλάζουν τα

νοητικά τους μοντέλα, τη στρατηγική και την πρακτική τους καθώς εξελίσσονται. Θα
μπορούσαμε να διακρίνουμε τρία στάδια ή φάσεις ανάπτυξης, αν και αυτά
εμφανίζονται με παραλλαγές:
Στάδιο 1: Οριακή εφαρμογή, συμμόρφωση
Στο πρώτο στάδιο η επιχείρηση αναλαμβάνει μερικές δράσεις, κυρίως για να
συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις για το οικολογικό περιβάλλον, τις εργασιακές
σχέσεις, την υγιεινή και ασφάλεια, την απασχόληση. Ξεκινά κάνοντας λίγα, τα πιο
απαραίτητα για τη δημόσια εικόνα της. Χορηγίες, φιλανθρωπίες περιλαμβάνονται σε
αυτά. Και συχνά τα διογκώνει με δημόσιες σχέσεις και ρητορική που πολλές φορές
αφίσταται της πραγματικότητας.
Στο στάδιο αυτό επικρατεί η αντίληψη ότι η ΕΚΕ είναι περιφερειακή δραστηριότητα,
έξω από την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία και πρέπει να την
χρηματοδοτήσει. Τη βλέπει ως πρόβλημα που πρέπει να διαχειρισθεί. Όμως αυτή η
ΕΚΕ ουσιαστικά δεν θίγει την καρδιά της επιχείρησης, τα προϊόντα, το
επιχειρηματικό μοντέλο.
Αυτή η περιορισμένη οπτική δεν έχει απαραίτητα κάτι το μεμπτό. Πιο καλό είναι να
υπάρχει κάποια δράση, από το να μην υπάρχει καθόλου. Έστω και αν εξισώνεται με
δημόσιες σχέσεις, βαθμιαία βοηθά η ρητορεία να γίνει πράξη, έστω με υστέρηση. Δεν
μπορεί συνέχεια η επιχείρηση να μην εφαρμόζει αυτά που διακηρύσσει. Θα γίνει
γνωστή η ασυνέπεια στην αγορά, σε βάρος της φήμης της.
Με την κρίση οι περιφερειακές δράσεις για ΕΚΕ είναι από τις πρώτες δραστηριότητες
που περικόπτονται, για μείωση κόστους. Εξάλλου αυτή είναι η μοίρα των δαπανών
για δημόσιες σχέσεις. Ιδιαίτερα δε για την ΕΚΕ, στην κρίση φαντάζει ως πολυτέλεια.
Όμως οι περικοπές ΕΚΕ αποκαλύπτουν και τις αξίες, της προτεραιότητες της
επιχείρησης. Έτσι ξοδεύεται ότι κεφάλαιο υπόληψης έχει χτισθεί. Και αυτό δρα στη
συλλογική μνήμη της κοινωνίας, στη διαμόρφωση εικόνας για την επιχείρηση και τον
επιχειρηματία. Με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
Στάδιο 2: Ενσωμάτωση στα προϊόντα και τις διαδικασίες

Στο δεύτερο στάδιο η επιχείρηση εισάγει την ΕΚΕ στη κύρια επιχειρηματική
δραστηριότητα. Βλέπει το οικολογικό της αποτύπωμα και αναλαμβάνει δράσεις για
μείωση υλικών, ενέργειας, νερού, αποβλήτων, ρύπων. Εφαρμόζει προγράμματα
ανακύκλωσης (RRR-Reduce, Reuse, Recycle). Πρασινίζει τα προϊόντα της με
κατάλληλα υλικά, συσκευασία, διαδικασίες. Αλλάζει το εργασιακό της κλίμα,
προσέχει τους ανθρώπους της, τις σχέσεις με κοινωνικές ομάδες.
Οι δράσεις αυτές δεν σημαίνει ότι χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις και κόστος. Το
αντίθετο μάλιστα. Από την εξοικονόμηση υλικών, ενέργειας κλπ προκύπτει όφελος.
Έτσι μπορεί να μειώσει το κόστος της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας,
πράγμα που ελευθερώνει πόρους για επενδύσεις, ή βοηθά στην αντιμετώπιση της
κρίσης με μείωση κόστους προϊόντων και υπηρεσιών.
Παράλληλα με την προσήλωση στις αξίες της ΕΚΕ κερδίζει τη δέσμευση των
εργαζομένων της, την κοινωνική αναγνώριση. Έτσι χτίζει κεφάλαιο φήμης που βοηθά
περισσότερο από τη μείωση κόστους στην περίοδο κρίσης. Το κεφάλαιο αυτό
συμβάλλει. Οι καταναλωτές θα την προτιμήσουν, και μάλιστα είναι διατεθειμένοι να
δώσουν κάτι παραπάνω αν ξέρουν ότι τα προϊόντα προέρχονται από κοινωνικά
υπεύθυνη επιχείρηση. Αυτό το επιβεβαιώνουν πολλές έρευνες.
Στάδιο 3: Στρατηγική καινοτομία, ηγεσία
Στο στάδιο αυτό η εταιρεία προχωρεί σε στρατηγική καινοτομία με βάση την βιώσιμη
ανάπτυξη. Προσφέρει νέα καινοτομικά προϊόντα τα οποία ενσωματώνουν ιδέες της
βιώσιμης ανάπτυξης, πχ οικολογικό ένδυμα με φυσικές ίνες βιολογικής παραγωγής,
προϊόντα από φυσικά υλικά (πχ γνωστές ελληνικές εταιρείες στα καλλυντικά,
στρώματα, κα.), ηθικό εμπόριο στις προμήθειες, μικρο-χρηματοδότηση με πιστώσεις
για φτωχούς με κοινωνικές «εγγυήσεις».
Εταιρείες που φθάνουν σε τέτοια επίπεδα αλλάζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Εισάγουν καινοτομίες που τις διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και δημιουργούν
διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιτυγχάνουν μεγάλες αντιστάσεις στην
κρίση λόγω της φήμης και των χαρακτηριστικών των τμημάτων πελατών που τις
προτιμούν. Αν και αυτές είναι σε θέση να μειώσουν το κόστος μέσα από την
εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν ήδη ενσωματώσει, έχουν τη
δυνατότητα να καρπούνται κάποιου πριμ στις τιμολογήσεις τους και να έχουν πιο

σταθερή πελατεία. Παράλληλα προσελκύουν τα καλλίτερα ταλέντα λόγω του ήθους
που καλλιεργούν στο εργασιακό τους περιβάλλον και των αξιών που θεραπεύουν.
Συνολικά μεγαλύτερη αντοχή στην κρίση φαίνεται να έχουν εταιρείες που έχουν
κάνει σημαντικά βήματα και έχουν εμβαθύνει σε τομείς τις ΕΚΕ. Που έχουν περάσει
στην περιοχή του τρίτου σταδίου. Αυτές έχουν καλύτερες προοπτικές για διεθνή
ανταγωνιστικότητα.
Έρευνα του 2006 σε τυχαίο δείγμα 160 ελληνικών επιχειρήσεων σε έξι
παραδοσιακούς κλάδους δείχνει καθαρά τις διαφορές από στάδιο σε στάδιο. Η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων βρίσκεται στο στάδιο 1 και πριν από αυτό, δεν έχουν
καν ξεκινήσει. Ακολουθεί το στάδιο 2, αλλά υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις, αν
και λιγότερες, στο προχωρημένο στάδιο. Και μάλιστα περισσότερες (ως ποσοστό)
εμφανίζονται στα μέταλλα και τα χημικά, κλάδους επιβαρυντικούς για το περιβάλλον,
ίσως διότι αναγκάσθηκαν νωρίς να αναλάβουν τις πρώτες δράσεις. Μικρότερα είναι
τα ποσοστά στα μη - μέταλλα και τα τρόφιμα, όπου θα ανέμενε κανείς μεγαλύτερη
πρόοδο.
Η έρευνα εστιάσθηκε στην περιβαλλοντική στρατηγική, που αποτελεί συστατικό
μέρος του τρίπτυχου της βιώσιμης ανάπτυξης, της ΕΚΕ. Η σύγκριση επιχειρήσεων με
τα πιο υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής στρατηγικής έναντι αυτών με χαμηλά
επίπεδα, είναι εντυπωσιακή. Δείχνει ότι οι πρώτες υπερτερούν σε μείωση κόστους
(παραγωγής, α’ υλών, ρύπων). Επίσης υπερτερούν σε εικόνα και σε σχέσεις με
ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ είναι σημαντικά πιο καινοτομικές.
Φαίνεται λοιπόν ότι εταιρείες με προχωρημένη πράσινη στρατηγική έχουν
μεγαλύτερες δυνατότητες για ταχεία ανάπτυξη, και σημαντικά καλλίτερες αποδόσεις
κεφαλαίων. Έτσι προκύπτει με πρόσφατα Ελληνικά δεδομένα ότι ΕΚΕ και επιτυχία
πάνε μαζί.
Πως προκύπτει η διαφορά αυτή; Από τις αναλύσεις φαίνεται ότι η επίδραση στην
τελική επίδοση της επιχείρησης περνά μέσα από τη βαθμιαία ανάπτυξη ικανοτήτων
καινοτομίας και γνώσης. Μπαίνοντας στο ταξίδι για ΕΚΕ οι εταιρείες αναπτύσσουν
ικανότητες να προσλαμβάνουν και να δημιουργούν νέες ιδέες, ικανότητες
δημιουργικής συνεργασίας με τις ενδιαφερόμενες ομάδες (stakeholders), ικανότητες

να μαθαίνουν και να δημιουργούν καινοτομίες. Βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά,
δίνουν μεγαλύτερη αξία στον καταναλωτή, στον εργαζόμενο.
Οι ικανότητες αυτές είναι που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που βοηθά
στο ξεπέρασμα της κρίσης και θέτει θεμέλια ανάπτυξης για μετά. Αυτές δημιουργούν
δυναμική, κάνουν τη διαφορά που χτίζεται με το χρόνο. Οδηγεί τις επιχειρήσεις να
πετύχουν καλλίτερη στρατηγική τοποθέτηση στις ανοιχτές διεθνοποιημένες αγορές.
Τους επιτρέπει να δώσουν μεγαλύτερη αξία στον καταναλωτή σε πιο προσιτές τιμές,
και έτσι να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό.
Τα οφέλη αυτά της ΕΚΕ πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά μέσα από παραδείγματα
πετυχημένων περιπτώσεων. Για να φανεί πως οι εταιρείες αυτές δρουν σε κρίσιμες
καταστάσεις. Πως αντιμετωπίζουν διλήμματα και εξισορροπούν τον άνθρωπο, τη
φύση και τα οικονομικά σε καταστάσεις κρίσης, αλλά και στην ανάπτυξη. Έτσι θα
μάθουμε ποιες εσωτερικές αξίες έχουν προτεραιότητα σε δύσκολες καταστάσεις, πως
οδηγούν τις στρατηγικές επιλογές. Θα αποκαλύψουμε το μυστικό της επιτυχίας, της
ανταγωνιστικότητας (Λιούκας, 2010).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
3.1 Ορισ»ό£ εννοιών
3.1.1 Τι είναι επένδυση
Επένδυση (αγγλικά: investment) ονομάζεται η δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό
διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή. Με
τεχνικούς όρους, η επένδυση είναι μια ακολουθία Καθαρών Ταμειακών Ροών. Για
την πραγματοποίηση μιας επένδυσης γίνεται αρχικά μια ανάλυση των αξιόγραφων
και ακολουθούν έπειτα τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
3.1.2 Αξιολόγηση επενδυτικών έργων
Υπάρχουν

διάφορες

μέθοδοι

αξιολόγησης

επενδυτικών

έργων,

οι

οποίες

κατατάσσονται σε ορθολογικές και μη ορθολογικές. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
είναι οι ορθολογικές, όπως η Καθαρά Παρούσα Αξία και ο Εσωτερικός Βαθμός
Απόδοσης.
3.1.2.1 Καθαρή Παρούσα Αξία
Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) μιας επένδυσης είναι η διαφορά μεταξύ της
παρούσας αξίας των n καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) της επένδυσης,
προεξοφλημένων στο παρόν με επιτόκιο i και του αρχικού κεφαλαίου Κο που
απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση σήμερα.

•

Σε περίπτωση που η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών από
την επένδυση σήμερα είναι πιο υψηλή από το απαιτούμενο κόστος της
επένδυσης, δηλαδή η ΚΠΑ>0, η επένδυση γίνεται αποδεκτή.

•

Σε περίπτωση που η ΚΠΑ=0, ο επενδυτής πρέπει να είναι αδιάφορος με βάση
αυτή το κριτήριο επιλογής.
Σε περίπτωση που η ΚΠΑ<0, η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή.

3.1.2.2 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης
Με τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (ΕΒΑ) υπολογίζεται το εσωτερικό επιτόκιο μιας
επένδυσης, το επιτόκιο εκείνο το οποίο υπονοείται από μια σειρά ΚΤΡ η οποία έχει
ορισθεί ως επένδυση. Σκοπός αυτού του κριτηρίου είναι ο υπολογισμός του βαθμού
απόδοσης που θα επιτευχθεί από αυτές τις επενδύσεις. Το μέγεθος αυτό ισούται με το
επιτόκιο r το οποίο πρέπει να ισχύει, έτσι ώστε εάν επενδύσουμε σήμερα ένα ποσό Χ
να έχουμε μετά από π.χ. 1 έτος ένα ποσό ΧΧ.

ή
3.1.2.3 Περίοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου
Ανάμεσα στις μη ορθολογικές μεθόδους αξιολόγησης συγκαταλέγεται η Περίοδος
Επανείσπραξης του Κεφαλαίου (ΠΕΚ), που μετρά των αριθμό των ετών που
απαιτούνται για να ανακτήσουμε τα κεφάλαια που καταβάλαμε για την
πραγματοποίηση μιας επένδυσης.
3.1.2.4 Μέση Ετήσια Απόδοση Επένδυσης
Η Μέση Ετήσια Απόδοση Επένδυσης (ΜΕΑ) ορίζεται ως το Μέσο Καθαρό Κέρδος
(ΜΚΚ) προς την Αρχική Επένδυση (ΑΕ) ή το μισό της αρχικής επένδυσης
^ ρ η η ρ ^ ο § οί αΐ, 2008).
3.1.3 Κοινωνικότητα
Όπως βλέπουμε παραπάνω στο ορισμό της έννοιας επένδυση και ειδικότερα στις
κλασικές μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων δεν υπάρχει ή καλύτερα δεν
συμπεριλαμβάνεται ο παράγοντας των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και προώθησής τους. Με άλλα λόγια, στην
υπάρχουσα διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, απ’ ότι γνωρίζουμε, βασική
παράμετρος των

επενδύσεων είναι κυρίως

οι χρηματοοικονομικοί δείκτες

βιωσιμότητας-αποδοτικότητας χωρίς όμως να έχουν και κάποιο χαρακτηριστικό της
κοινωνικότητας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων τους. Κάτι που όπως θα

αναλύσουμε παρακάτω φαίνεται να είναι εσφαλμένο μοντέλο ανάπτυξης των
επιχειρήσεων.
3.2 Τι είναι η Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Ο όρος ΕΚΕ αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην
συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα
οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το
κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται,

επηρεάζοντας και

επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν
επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία
και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν
τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και
την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).
3.2.1 Τι είναι η Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και
δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη
πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε
αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών.
Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΚΕ,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε
συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ήδη εξαγγείλει την υποστήριξή
της στην δημιουργία ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Έτσι στο πλαίσιο της ΕΕ, υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία
του περιβάλλοντος κατά την διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό το πλαίσιο, αποτελεί μία βάση ώστε οι εταιρείες να
ξεκινούν από εκεί και να προχωρούν ένα βήμα μπροστά υιοθετώντας έναν κώδικα
δεοντολογίας που προάγει την ποιότητα ζωής την εκπαίδευση και επιμόρφωση των
εργαζομένων κλπ. Ο όρος έχει πολύ στενή σχέση με την ηθική των επιχειρήσεων. Στα
ελληνικά απαντάται επίσης ο όρος επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη.
3.2.2 Διεθνής ορισμός της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά είναι Corporate Social Responsibility. Στα αγγλικά
επίσης υπάρχουν πολλοί όροι για να περιγράψουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη
όπως: Corporate Citizenship, Social Responsibility, Social Responsiveness, Corporate
Responsibility, κλπ.
3.3 Κοινωνικό Μάρκετινγκ
Ο συγκεκριμένος όρος πολλές φορές είναι δυνατόν να συγχέεται με τον όρο
κοινωνικό μάρκετινγκ. Και οι δύο όροι έχουν ως πεδίο αναφοράς περιβαλλοντικά και
κοινωνικά ζητήματα. Ωστόσο ο όρος Κοινωνικό Μάρκετινγκ αποτελεί υποκατηγορία
της ΕΚΕ και πιο συγκεκριμένα είδος πρωτοβουλίας - προγράμματος ΕΚΕ με
βασικότερο στόχο την προβολή της κοινωνικής δράσης της επιχείρησης. Η ευρύτερη
έννοια της ΕΚΕ στοχεύει να διαμορφώσει το κλίμα στο οποίο οι επιχειρηματίες θα
είναι σεβαστοί όχι μόνον επειδή παράγουν κέρδη αλλά και για την σωστή
συνεισφορά τους και την ανταπόκρισή τους στις κοινωνικές προκλήσεις και
ευαισθησίες του σήμερα και του αύριο.
3.3.1 Πολιτική και Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης
Σήμερα που ο κόσμος βομβαρδίζεται με πολλά εμπορικά/διαφημιστικά μηνύματα το
ακροατήριο-στόχος μπορεί να μην λάβει το μήνυμα που στέλνει μια επιχείρηση.
Συνεπώς, η επιχείρηση πρέπει να το σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να κερδίσει
τη προσοχή του κοινού - στόχου. Αρχικά το τμήμα Μάρκετινγκ θα πρέπει:
α) να προσδιορίσει το ακροατήριο-στόχο
β) να καθορίσει τους στόχους επικοινωνίας
γ) να σχεδιάσει το μήνυμα
δ) να επιλέξει τα κανάλια επικοινωνίας
ε) να μετρήσει τα αποτελέσματα και να ασκήσει μάνατζμεντ.
Ύστερα θα αναλάβει έργο η/το ομάδα/τμήμα άσκησης της ΕΚΕ. Οι δημόσιες
σχέσεις- το εργαλείο του Μάρκετινγκ στο οποίο υπάγεται και η εταιρική κοινωνική
ευθύνη - συντελούν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας, στη δημιουργία επίγνωσης, στη
παρακίνηση της δύναμης των πωλήσεων και διατηρούν χαμηλά το κόστος

προώθησης. Η κάθε δράση ΕΚΕ θα πρέπει να λάβει χώρα μέσα στα πλαίσια που θέτει
το μίγμα προώθησης της κάθε επιχείρησης σύμφωνα με τη στρατηγική Μάρκετινγκ
που εφαρμόζει.
Ορισμένες λοιπόν προτάσεις με τις οποίες το κάθε άτομο ξεχωριστά και η κάθε
επιχείρηση σαν οργανισμός μπορούν να κινητοποιήσουν την ευαισθησία και την
κοινωνική ευθύνη μας είναι οι ακόλουθες:
• Χρηματοδότηση (χορηγίες) σε οργανισμούς και προσπάθειες για τη προστασία ή
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της προστασίας των ατόμων με ειδικές
ανάγκες αλλά και της προστασίας των δικαιωμάτων του ατόμου (ΜΚΟ).
• Συμμετοχή του προσωπικού σε δραστηριότητες και προσπάθειες σαν τις παραπάνω
που διοργανώνονται από ΜΚΟ ή από το Σύλλογο Εργαζομένων ή το τμήμα ΕΚΕ (αν
υφίσταται στον οργανισμό).
• Προσλήψεις ατόμων ΑΜΕΑ.
• Απ’ εδώ και στο εξής στην αγορά εξοπλισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η
φιλικότητα του προς το περιβάλλον (π.χ. ενεργειακή απόδοση Α).
• Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού.
• Διοργάνωση δεντροφυτεύσεων και συμμετοχή του προσωπικού σε εκείνες που είναι
κοντά στις περιοχές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
• Οργάνωση και συντονισμός καθαρισμού ακτών, ρεμάτων και σημείων πρασίνου
που συχνάζουν εκδρομείς.
• Αποστολή κατεστραμμένου εξοπλισμού σε μονάδες ανακύκλωσης.
• Σε όλα τα καταστήματα/υπηρεσίες να υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές
ανάγκες.
• Ανακοίνωση

προγράμματος

αντικατάστασης

κάθε

φθαρμένου

λαμπτήρα

πυρακτώσεως με λαμπτήρα φιλικό προς το περιβάλλον.
• Πρόγραμμα εγκατάστασης και στις επεκτάσεις/παραρτήματα της εταιρείας που θα
ανοιχτούν, κάδων ΑΦΗΣ και ανακύκλωσης χαρτιού και προβολή αυτών.

• Δημιουργία τραπεζικών προϊόντων που ενισχύουν επενδύσεις φιλικές προς το
περιβάλλον (π.χ. φωτοβολταϊκά, βιολογικοί καθαρισμοί κ.α.- Για τον τραπεζικό
τομέα).
• Προσπάθεια για πιστοποίηση από την Green Building και άλλους φορείς.
• Ανάρτηση λίστας με σημεία περιβαλλοντικής σημασίας σε υπηρεσίες και
καταστήματα για το τι πρέπει να προσέχουν οι συνάδελφοι.
• Συμβουλευτική υπηρεσία για τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν προβλήματα
με την εργασία, στο σπίτι, θέματα διακρίσεων και εξαρτήσεων από ουσίες (αλκοόλ,
ναρκωτικά).
• Σχεδιασμός χώρου εντός της εταιρείας όπου μπορούν οι μητέρες με παιδιά έως 6
ετών που δεν έχουν πάει ακόμη σχολείο, να τα αφήσουν υπό την επίβλεψη
εξειδικευμένου προσωπικού(π.χ. νηπιαγωγοί).
• Για τους εργαζόμενους που απολύονται να υπάρχει μέριμνα από τη διεύθυνση
προσωπικού για την αποκατάσταση τους με την παροχή συμβουλών για τη σύνταξη
βιογραφικού, συνεντεύξεων καθώς επίσης αναζήτηση θέσεων αντίστοιχων των
προσόντων τους και των δεξιοτήτων τους (δηλαδή η δ/νση προσωπικού να λειτουργεί
και ως γραφείο διασύνδεσης).
• Συνεργασία αποκλειστικά με προμηθευτές που έχουν πιστοποίηση ISO για τις
υπηρεσίες/προϊόντα τους αλλά και συγκεκριμένα ISO 14001 (Περιβαλλοντικό), οι
οποίοι επίσης παρουσιάζουν δράσεις ΕΚΕ σαν τις παραπάνω και ακόμη καλύτερα αν
εκδίδουν κοινωνικό απολογισμό.
• Εθελοντική εφαρμογή σε μεγαλύτερο φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης των
αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες και όχι μόνο.
Συγκεκριμένα τον τραπεζικό κλάδο:
• Διάθεση των προϊόντων της κάθε τράπεζας με ευνοϊκότερους όρους (χαμηλότερο
επιτόκιο) όταν πρόκειται για οργανισμούς σαν τους παραπάνω
• Στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να δοθεί ένα δάνειο να χρησιμοποιούνται
και οικολογικά. Να ασκηθεί πίεση στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για υιοθέτηση

τέτοιων κριτηρίων απ’ όλες τις τράπεζες προκειμένου να δανειοδοτούνται οι
επιχειρήσεις.
• Τα δάνεια που χορηγούνται για αγορά αυτοκινήτου να έχουν καλύτερους όρους και
χαμηλότερο επιτόκιο όταν πρόκειται για αγορά υβριδικού αυτοκινήτου
• Έκδοση πιστωτικής κάρτας όπου από την κάθε χρήση που θα κάνει ο ιδιώτης ένα
μέρος των χρημάτων θα πηγαίνει στον οργανισμό που έχουμε επιλέξει. Έτσι εκείνος
με κάθε χρήση της ξέρει ότι προσφέρει.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το άτομο και το περιβάλλον θα πρέπει να γίνουν
αξίες της επιχείρησης. Τις παραπάνω προτάσεις οφείλει να τις υλοποιήσει κάθε
επιχείρηση έτσι ώστε τα αποτελέσματα αυτών να είναι μετρήσιμα και συνεπώς
σύμφωνα με τις αρχές της επιχειρηματικής αριστείας. Στην πολιτική που θα
ακολουθηθεί θα πρέπει η επιχείρηση να εισπράττει ανατροφοδότηση απ’ όλες τις
πηγές (πελάτες, προσωπικό, μέτοχοι). Η συμμετοχή του προσωπικού σε αυτές τις
προσπάθειες προκαλεί ενδυνάμωση σχέσεων και κλίμα εμπιστοσύνης και συνεπώς
αξιοποίηση των γνώσεων του προσωπικού. Η υλοποίηση ενός προγράμματος
κοινωνικής ευθύνης τοποθετεί την κάθε επιχείρηση στο δύσκολο έργο της
ικανοποίησης των προσδοκιών της κοινωνίας. Τα αποτελέσματα που θα κερδηθούν
θα είναι μακροπρόθεσμα και θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση δείκτες αποδόσεως
και μέτρησης αντιλήψεων (Φουντής, 2010).
3.4 Κατηγορίες Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Η ΕΚΕ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι (6) κατηγορίες ανάλογα με τη φύση της
ανάλογης πρωτοβουλίας - προγράμματος: Προώθηση Σκοπού, Μάρκετινγκ Σκοπού,
Κοινωνικό Μάρκετινγκ, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισμός, Κοινωνικά
Υπεύθυνες Πρακτικές. Οι όροι αυτοί (εκτός του κοινωνικού μάρκετινγκ) δεν είναι
ακόμα παγιωμένοι στη ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα λόγω της σχετικής νεότητας
του επιστημονικού αυτού αντικειμένου και της έλλειψης ζωηρού ενδιαφέροντος από
τους Έλληνες ακαδημαϊκούς.
3.5 Θεωρία των ενδιαφερό»ενων ιιερών (Stakeholders)

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με την ΕΚΕ. Η πιο διαδεδομένη και απλή είναι η
θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών ή εμπλεκόμενων μερών (οι όροι ακόμα δεν έχουν
παγιωθεί στην Ελλάδα). Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν το περιβάλλον (άμεσο
και έμμεσο) το οποίο αλληλεπιδρά με την επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις
δραστηριότητες της. (Ο αγγλικός όρος είναι Stakeholders δηλαδή αυτοί που κρατούνέχουν ενδιαφέρον). Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε μία επιχείρηση είναι οι μέτοχοι, οι
εργαζόμενοι, οι δανειστές - πιστωτές (τράπεζες). Έμμεσα ενδιαφερόμενοι είναι το
Κράτος, οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται μία επιχείρηση, οι
ομάδες πίεσης (pressure groups) π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.α. Η Θεωρία των
ενδιαφερόμενων μερών βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη (τόσο άμεσα όσο και έμμεσα) και να ξεκινήσει μία ουσιώδη
διαδικασία διαλόγου πριν καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά την
εταιρική κοινωνική της ευθύνη (Τερζίδης, 2004).
Το θέμα της ΕΚΕ είναι υπόθεση όλων μας, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σε μια
κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι
στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και
πράξεις.
3.6 Η εικόνα των Επιχειρήσεων και η σχέση m e ιιε την έννοια m e Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Η έννοια της ΕΚΕ για κάθε Επιχείρηση κατέχει ιδιαίτερη θέση στην Ανάπτυξη του
Κοινωνικού της Ρόλου, αλλά και γενικότερα της Φήμης της. Κατά την τελευταία
δεκαετία, μάλιστα, η εικόνα των επιχειρήσεων φαίνεται να συνδέεται ολοένα και
περισσότερο με την έννοια της Ε ^ .
3.7 Τι είναι η κοινωνική υπεύθυνη επένδυση
Είναι βέβαιο ότι ελάχιστοι θα αποδέχονταν τη δυνατότητα να ζήσουν πλουσιοπάροχα
με αντάλλαγμα ένα εντελώς κατεστραμμένο φυσικό περιβάλλον και μια διαλυμένη
κοινωνία, όπου οι συνθήκες ζωής θα ήταν αφόρητες. Αρκεί ίσως να αναλογιστεί
κανείς την αξία μιας κατά τα άλλα πολυτελούς διαβίωσης, όπου όμως η ατμόσφαιρα
θα είναι πνιγηρή από τους υπερβολικούς ρύπους διοξειδίου του άνθρακα, τα
αποθέματα νερού θα έχουν λιγοστέψει ή θα έχουν μολυνθεί από τοξικά απόβλητα και
τα δέντρα θα έχουν αποψιλωθεί.

Παρ’ όλα αυτά τόσο τα άτομα όσο και οι οργανισμοί συχνά στην καθημερινότητά
τους ιεραρχούν τις οικονομικές ανταμοιβές ως σημαντικότερες από οτιδήποτε άλλο,
ακόμη και όταν αυτές είναι αντίθετες στις αξίες και στις πεποιθήσεις τους. Οι
Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις (SRΙ), ως έννοια και ως πρακτική στις αγορές,
υφίστανται τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου αιώνα και αυτό που ουσιαστικά
επιδιώκουν είναι να συμβιβάσουν την υψηλή οικονομική απόδοση των επενδυτικών
επιλογών με τα ζητήματα που θεωρούνται σημαντικά για την κοινωνική ευημερία.
Με άλλα λόγια, η επένδυση σε εταιρείες και χρηματοοικονομικά προϊόντα γίνεται με
γνώμονα
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συνυπολογίζοντας και άλλες παραμέτρους, όπως τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά
και τα ζητήματα διακυβέρνησης. Το κίνημα της ΕΚΕ έχει αναδείξει τα τελευταία
χρόνια και στην Ελλάδα την αντίληψη ότι η απόδοση των εταιρειών πρέπει και
μπορεί να αξιολογείται με ολιστικό τρόπο. Οι υπεύθυνες επενδύσεις πηγαίνουν την
προσέγγιση αυτή ένα βήμα παραπέρα και αναδεικνύουν ένα μοντέλο που εξασφαλίζει
ότι οι οικογένειές μας όχι μόνο θα διαθέτουν τα χρήματα για να καλύπτουν τις
καταναλωτικές, εκπαιδευτικές και συνταξιοδοτικές τους ανάγκες, αλλά κι ότι αυτό θα
γίνεται με τρόπο συμβατό και με τις αντίστοιχες ανάγκες των μελλοντικών γενεών,
επιτυγχάνοντας δηλαδή αυτό που αποτελεί και τον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (2006) που διενεργήθηκε από την εταιρεία
συμβούλων Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, τα προϊόντα και οι στρατηγικές
υπεύθυνων επενδύσεων είναι πρακτικά ανύπαρκτες στην ελληνική αγορά, ενώ δεν
υπάρχει ούτε ένας επενδυτικός φορέας στην Ελλάδα που να προωθεί σήμερα
αντίστοιχα προϊόντα ή που να έχει προσυπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων
του ΟΗΕ (UΝΡRΙ). Αυτό μάλιστα συμβαίνει τη στιγμή που στον υπόλοιπο κόσμο τα
προϊόντα SRΙ αντιπροσωπεύουν επενδυμένα κεφάλαια άνω των 5 τρισ. ευρώ, ενώ
στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι ένα στα επτά δολάρια που επενδύεται κάθε ημέρα
τοποθετείται σε Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις. Αυτό ασφαλώς αποτελεί μια
χαμένη ευκαιρία για τις τράπεζες και τους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων της
χώρας, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να διαχειριστούν
καλύτερα τα ρίσκα που προκύπτουν από περιβαλλοντικά ή κοινωνικά θέματα (για
παράδειγμα, η επιλογή επένδυσης σε μετοχές εταιρειών ενέργειας, οι οποίες, παρά
τους διεθνείς κανόνες για εξαγορά των εκπεμπόμενων ρύπων του θερμοκηπίου,
εξακολουθούν και βασίζουν την παραγωγή ηλεκτρισμού σε «βρώμικες» πηγές, είναι

προφανές ότι δεν θα αργήσει να έχει επίπτωση στην οικονομική απόδοση των
επενδύσεων αυτών).
Οι χρηματοοικονομικοί φορείς, όπως οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρείες,
μπορούν να αποτελέσουν τμήμα της λύσης για πολλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και
ευρύτερα οικονομικά θέματα για πολλούς λόγους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την
τεχνογνωσία και τα μοντέλα διαχείρισης ρίσκων που διαθέτουν ώστε να βοηθήσουν
επιχειρήσεις, συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους πελάτες τους να αξιολογήσουν με
κατάλληλα εργαλεία τα μη οικονομικά ρίσκα και να εντοπίσουν επενδυτικές
ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανάλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών
θεμάτων, όπως για παράδειγμα οι τομείς των «πράσινων» τεχνολογιών ή των
υπηρεσιών που απευθύνονται στην τρίτη ηλικία.
Η ανυπαρξία προϊόντων SRΙ στην Ελλάδα αποδίδεται και στην έλλειψη αντίστοιχης
ζήτησης από την αγορά, καθώς οι τράπεζες και οι επενδυτικοί οργανισμοί είναι
επιφυλακτικοί στο να κάνουν το πρώτο βήμα ακολουθώντας το επιτυχημένο
παράδειγμα άλλων ανεπτυγμένων αγορών, όπως των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ευρώπης. Έτσι όταν και στην Ελλάδα καταναλωτές και επενδυτές
αρχίσουν να ζητούν αειφόρα και υπεύθυνα επενδυτικά και τραπεζικά προϊόντα, τότε
θα είναι αναπόφευκτο να κινητοποιηθεί και η προσφορά και να αρχίσουν για
παράδειγμα να προσφέρονται αμοιβαία κεφάλαια υπεύθυνων επενδύσεων ή ειδικά
δάνεια με προνομιακούς όρους για επενδύσεις που αξιοποιούν τεχνολογίες ή
μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Απέχουμε άραγε πολύ από εκείνη την ημέρα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
4.1 Οι κοινωνικά υπεύθυνε£ επενδύσεις σε πρώιμο στάδιο (1960-1980)
Πηγαίνοντας πίσω στα πρώτα βήματα της έννοιας, στη δεκαετία του '60, είχε
δημιουργηθεί μία νέα Σχολή Σκέψης στις ΗΠΑ, η οποία μιλούσε για Κοινωνική
Ευθύνη των Επιχειρήσεων. Οι υποστηρικτές της πρέσβευαν ότι μία Επιχείρηση είναι
υπεύθυνη όχι μόνο έναντι των Μετόχων της, αλλά και απέναντι στην Κοινωνία, ενώ
η ευθύνη της ξεφεύγει από τα αυστηρά Οικονομικά Κριτήρια της Επιχειρηματικής
Συμπεριφοράς και Λειτουργίας της. Στη δεκαετία του 1980, οι Πολιτικές των
Επιχειρήσεων σε σχέση με την Κοινωνική τους Ευθύνη, είχαν τη μορφή
μεμονωμένων ενεργειών που περιορίζονταν στις Χορηγίες και το Φιλανθρωπικό
Έργο, ενώ στη δεκαετία του '90 η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της Ποιότητας
των

Προϊόντων

και τη

διαμόρφωση

Μακροπρόθεσμων

Στρατηγικών

των

Επιχειρήσεων για την Κοινωνική τους Υπευθυνότητα.
Στη δεκαετία του 1970 η πρακτική της μη-χρηματοοικονομικής (περιβαλλοντικής και
κοινωνικής) λογιστικής αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες παράλληλα με την
έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας (corporate responsibility) που έχει αναδειχθεί σε
στρατηγικής σημασίας παράμετρο της λειτουργίας πολλών οργανισμών και
επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της
δημόσιας πολιτικής πολλών χωρών. Η ιδέα που στη δεκαετία του 1970 είχε
χαρακτηριστεί από το M. Friedman ως ‘ανατρεπτικό δόγμα’, που υπονόμευε
θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής δραστηριότητας, έχει από τη δεκαετία του 1990
ανέλθει σε παγκόσμια ιδέα για την συμπεριφορά οργανισμών και επιχειρήσεων που
προωθείται από ευρύ σύνολο διεθνών φορέων.
Τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οικονομικά σκάνδαλα (όπως της Lehman
Brothers), περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης και φαινόμενα διαφθοράς
(πρόσφατα παραδείγματα αυτά της Siemens) αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη
τόσο ουσιαστικής όσο και διευρυμένης-σφαιρικής λογοδοσίας (accountability) των
δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρηματικών οργανισμών με στόχο την προαγωγή της
διαφάνειας και υποστήριξης της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Αν και
συναφείς δράσεις, στις περισσότερες χώρες που εφαρμόζονται, είναι κατά κύριο λόγο

εθελοντικές, σε ορισμένα (ευρωπαϊκά και όχι μόνο) κράτη ανάλογες πρακτικές έχουν
υποχρεωτικό χαρακτήρα - κυρίως με στόχο τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)
του οργανισμού (και ιδίως το επενδυτικό κοινό) να έχει μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα της επίδοσης οργανισμών και επιχειρήσεων. Μάλιστα, η υποχρεωτική
δημόσια διάθεση στοιχείων εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης
προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη πως η αποτελεσματικότητα
της

αγοράς

είναι

άμεσα

συνυφασμένη

με

την

αποτελεσματικότητα,

το

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
και ότι στη δεκαετία 1995-2005 οι επενδύσεις σε κοινωνικά (και περιβαλλοντικά)
υπεύθυνες επιχειρήσεις (socially responsible investments - SRIs) αυξήθηκαν από
$639 δις σε $2,29 τρις (σύμφωνα με έρευνα του Social Investment Forum).
Στην περίοδο (οικονομικής και όχι μόνο) κρίσης που διανύει η χώρα μας, η προαγωγή
εθελοντικών δράσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών στη βάση
των αρχών της διαφάνειας και μη-χρηματοοικονομικής λογοδοσίας (non-financial
accountability) μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως ωφέλιμη υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης,
της εθνικής ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Η ανάπτυξη μικρής
κλίμακας πρωτοβουλιών μέσω της παρακολούθησης, καταγραφής και λογοδοσίας της
μη-χρηματοοικονομικής επίδοσης είναι δυνατό να συμβάλλει στη διείσδυση της
έννοιας της εταιρικής υπευθυνότητας (corporate responsibility) στην οργανωσιακή
κουλτούρα - να γίνει αρωγός στην μεσομακροπρόθεσμη εισαγωγή οικονομικά
ωφέλιμων καινοτομιών και λειτουργικών βελτιώσεων στην παραγωγική διαδικασία.
Θεωρούμε ότι η αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την Ελλάδα στο εξωτερικό
μπορεί να γίνει πραγματικότητα συνδυάζοντας μεταξύ άλλων και πολιτικές
παρεμβάσεις για την προώθηση της διευρυμένης λογοδοσίας, κοινωνικής περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και διαφάνειας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
4.1.1 Πολιτική διείσδυσης πρακτικών μη-χρηματοοικονομικής λογιστικής και
λογοδοσίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Προτείνουμε ένα νέο πλαίσιο λογιστικής και λογοδοσίας για τους ελληνικούς
οργανισμούς και επιχειρήσεις. Πυρήνας ενός τέτοιου πολιτικού σχεδιασμού θα είναι
οι έννοιες της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, οι αρχές της
διευρυμένης διαφάνειας και της συστηματικής διαβούλευσης με τις επιμέρους ομάδες

ενδιαφέροντός τους. Θεωρούμε ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να συμβάλλει στην
χρηστή και αποτελεσματικότερη διαχείριση των οργανισμών και επιχειρήσεων, στην
ανάκαμψη του επενδυτικού κλίματος αλλά και στη βελτίωση της ελληνικής
ανταγωνιστικότητας.
Η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και,
παράλληλα με τα δραστικά δημοσιονομικά μέτρα που έχει λάβει, να στείλει σαφές
μήνυμα ότι η πολιτική βούληση για βαθιές μεταρρυθμιστικές αλλαγές, με στόχο την
αντιμετώπιση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας, συνοδεύεται με συστηματικές
παρεμβάσεις και σχέδια δράσεων που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
4.1.2 Μέτρα υλοποίησης
Τα μέτρα υλοποίησης που ακολουθούν στηρίζονται σε διεθνώς αποδεκτά και
αναγνωρισμένα πλαίσια αρχών και πρακτικών για την υπεύθυνη συμπεριφορά και
λογοδοσία και αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς του δημοσίου ευρύτερου δημοσίου τομέα και ΜΜΕ.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις προτείνονται νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προβλέπουν
για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες την κατάρτιση σε περιοδική (ετήσια) βάση
εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας που θα δημοσιεύονται ταυτόχρονα με τον τακτικό
απολογισμό και θα αποτυπώνουν την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση, βάσει
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, αλλά και τους στόχους της επιχείρησης για τη
βελτίωση της μη-χρηματοοικονομικής επίδοσής της.
Πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο της περιβαλλοντικής επίδοσης οι εταιρείες θα
καλούνται να δώσουν πληροφορίες (ποσοτικές και ποιοτικές) για θέματα όπως τα
ακόλουθα:
•

Διαχείριση πόρων και αποβλήτων - Εκπομπές ρύπων

•

Μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

•

Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
Προώθηση των ‘πράσινων’ προμηθειών

Προστασία της βίο-ποικιλότητας
•

Δαπάνες-επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

•

Πρόστιμα/κυρώσεις για τη

μη-συμμόρφωση

με την περιβαλλοντική

νομοθεσία
Στο πεδίο της κοινωνικής επίδοσης τα ζητήματα προς κάλυψη και λογοδοσία θα
αφορούν:
α) Τις εργασιακές πρακτικές και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα
από τη σφαίρα λειτουργίας και επιρροής της επιχείρησης. Για παράδειγμα:
•

Πώς προωθεί η επιχείρηση την εκπαίδευση και ανέλιξη των εργαζομένων της;

•

Πως διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο;

•

Πως προάγει τις ίσες ευκαιρίες και τη διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο;

•

Πως διασφαλίζει την αποτροπή φαινόμενων εξαναγκαστικής και άλλων
παράνομων μορφών εργασίας;

•

Πρόστιμα/κυρώσεις για τη μη-συμμόρφωση με το εργατικό δίκαιο και την
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

β) Την προσέγγιση της επιχείρησης σε ευρύτερα κοινωνικά θέματα, όπως:
•

Τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου
λειτουργεί η επιχείρηση.

•

Την αντιμετώπιση της δωροδοκίας και της διαφθοράς στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της.

•

Την

αντιμετώπιση

του

αθέμιτου

ανταγωνισμού και τη

δημιουργία

μονοπωλιακών πρακτικών
Πρόστιμα/κυρώσεις για φαινόμενα αντί-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

γ) Την υπευθυνότητα της επιχείρησης για τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες που
προσφέρει. Σχετικά θέματα προς κάλυψη μπορούν να είναι:
•

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών.

•

Η κατάλληλη σήμανση και συναφείς απαιτήσεις πληροφόρησης για τα
παραγόμενα προϊόντα/υπηρεσίες.

•

Την υπευθυνότητα στην προώθηση προϊόντων και τη διαφήμιση

•

Πρόστιμα/κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αναφορικά με τη
συγκεκριμένη διάσταση κοινωνικής επίδοσης.

Η έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας μπορεί σε ένα πρώτο στάδιο να καταρτίζεται από
τις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου (κάποιες από τις οποίες
έχουν ήδη εθελοντικά αναπτύξει μια τέτοιες πρακτικές λογοδοσίας) και ακολούθως
σε επόμενες, διαδοχικές φάσεις και από τις εταιρείες μεσαίας και μικρής
κεφαλαιοποίησης αντίστοιχα.
Μεσομακροπρόθεσμα, το μέτρο αυτό μπορεί να επεκταθεί στις μη-εισηγμένες
επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων, καθώς και σε αυτές που λειτουργούν σε
κρίσιμους, για την ελληνική οικονομία, κλάδους (βλ. τουρισμό, ναυτιλία) αλλά και
τις

επιχειρήσεις που

επικινδυνότητα

και

λειτουργούν

σε κλάδους

σημαντικές

κοινωνικές

με υψηλή
επιπτώσεις

περιβαλλοντική
(π.χ.

χημικές,

κατασκευαστικές, εξορυκτικές, λατομικές επιχειρήσεις).
Για τους οργανισμούς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προτείνεται
η κατάρτιση και δημοσίευση σε ετήσια βάση ανάλογης έκθεσης περιβαλλοντικής και
κοινωνικής επίδοσης. Η έκθεση θα δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα της
διοίκησης και την αποδοτική λειτουργία του οργανισμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με την κατάρτιση δεικτών και λογοδοσία σε ζητήματα, όπως:
•

Η ανάλυση των δαπανών του δημοσίου οργανισμού κατά το έτος αναφοράς
της έκθεσης

•

Η ανάλυση των προμηθειών του δημοσίου οργανισμού κατά το έτος
αναφοράς της έκθεσης

•

Οι διαδικασίες διαβούλευσης του οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη του
με στόχο τον προσδιορισμό των ουσιαστικών ζητημάτων που προσδιορίζουν
την λειτουργία του.

•

Οι στόχοι του δημοσίου οργανισμού για την προαγωγή της μηχρηματοοικονομικής του επίδοσης (όπως αυτή προσδιορίζεται και από τη
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη).

•

Αποτελέσματα μελετών για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών όπως
και για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης του οργανισμού, σύμφωνα με
τα εγγενή χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του κάθε δημοσίου φορέα..

Ενδεικτικοί δείκτες για τη μη-χρηματοοικονομική επίδοση των οργανισμών του
δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα μπορούν να είναι:
Περιβαλλοντικοί
•

Διαχείριση πόρων και αποβλήτων - Εκπομπές ρύπων

•

Μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

•

Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων

•

Προώθηση των ‘πράσινων’ προμηθειών

Κοινωνικοί
•

Εκπαίδευση και ανέλιξη εργαζομένων

•

Ίσες ευκαιρίες και προώθηση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο

•

Υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο

•

Αντιμετώπιση δωροδοκίας και διαφθοράς

•

Μέτρα διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών

Στην περίπτωση των ΜΜΕ συνιστάται η προώθηση της σήμανσης των κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνων ΜΜΕ. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η υιοθέτηση του

Σήματος Υπευθυνότητας. Το Σήμα Υπευθυνότητας ή Σήμα Υπεύθυνης Επιχείρησης
θα απονέμεται σε ΜΜΕ που εθελοντικά αναπτύσσουν και υλοποιούν κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, με απώτερο στόχο την διείσδυση της έννοιας
της μη-χρηματοοικονομικής λογιστικής στις δραστηριότητές τους.
Συγκεκριμένα, η υπευθυνότητα στην επιχειρηματική λειτουργία των ΜΜΕ θα
εξετάζεται στην βάση των ακολούθων αξόνων:
•

Ποιότητα

•

Περιβάλλον

•

Υγεία & Ασφάλεια

•

Πρακτικές Διοίκησης

•

Χρήση Τοπικών Πόρων

•

Διαχείριση Καινοτομίας

Η εκτίμηση των επιδόσεων της κάθε επιχείρησης θα γίνεται βάσει ομάδων κριτηρίωνδεικτών, ξεχωριστά για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς, και η ΜΜΕ θα
αξιολογείται από εξωτερικούς αξιολογητές ανά τακτά χρονικά διαστήματα (λ.χ. σε
ετήσια ή τριετή βάση) σε όλους τους τομείς προκειμένου να διατηρεί το Σήμα
Υπεύθυνης Επιχείρησης.
Ιδιαίτερη έμφαση προτείνεται να δοθεί στην διείσδυση του Σήματος Υπευθυνότητας
σε ΜΜΕ με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ΜΜΕ που ανήκουν σε κλάδους
καινοτόμων και ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων (λ.χ. παραγωγή ΠΟΠ, νέες
τεχνολογίες, τουριστικές επιχειρήσεις). Επίσης προτείνεται η προαιρετική κατάρτιση
συγκεντρωτικών εκθέσεων περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης ΜΜΕ με
κριτήριο την γεωγραφική περιοχή και τον κλάδο δραστηριοποίησης (π.χ. οι
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενός νησιού-τουριστικού προορισμού, οι ελαιοπαραγωγοί
μιας περιοχής της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκτελούν
ρυπογόνες δραστηριότητες σε μια βιομηχανική ζώνη).
Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη πολιτική και τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση
μπορούν να συνεισφέρουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας,

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην ανάδειξη της κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνης επένδυσης στην εγχώρια οικονομία, ενώ ταυτόχρονα να
συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης
κατανάλωσης,

στην ανάπτυξη

καινοτόμων παρεμβάσεων

στην παραγωγική

διαδικασία, στην περιβαλλοντική προστασία και ιδίως στην ανάγκη για περισσότερη
διαφάνεια και λογοδοσία στην ελληνική οικονομία, οδηγώντας δυνητικά σε
κερδοφόρα αποτελέσματα.
Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών οι εκθέσεις θα
έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο προ-τυποποιημένης δομής και περιεχομένου (δηλ.
δεικτών που θα πρέπει να καλυφθούν). Η ακρίβεια των στοιχείων θα πρέπει να
διασφαλίζεται από ανεξάρτητο, διαπιστευμένο φορέα, ενώ η έκθεση υπευθυνότητας
συστήνεται να αναρτάται στην ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού/εταιρείας. Για τις
ΜΜΕ προτείνεται η δημιουργία ενός Μητρώου Υπεύθυνων ΜΜΕ ηλεκτρονικά
διαθέσιμο. Τέλος, ο σχεδιασμός κινήτρων (οικονομικής και όχι μόνο φύσεως) για να
αναπτύξουν οι μη-εισηγμένες και οι ΜΜΕ συναφείς πρακτικές κρίνεται απαραίτητος
στη διάχυση των προτεινόμενων πρακτικών.
Η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ για τον εκμοντερνισμό
των ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών,
τραπεζών, άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
μπορεί δυνητικά και κατά περίπτωση να συμβάλλει στην διάθεση πληροφοριών για
στοιχεία μη-χρηματοοικονομικής επίδοσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα Διαύγεια που
πρόσφατα υλοποίησε η κυβέρνηση σίγουρα αποτελεί θεμελιώδη και καθοριστική
μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας, την προαγωγή της
διαβούλευσης στις δραστηριότητες των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών. Αυτό
που υποστηρίζουμε είναι η διεύρυνση τέτοιων πρακτικών λογοδοσίας βάσει μιας προτυποποιημένης δομής και περιεχομένου, που θα προάγει την ουσιαστική και
περιεκτική πληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου για τις δράσεις οργανισμών και
επιχειρήσεων με άξονα της αειφόρο ανάπτυξη και την υπεύθυνη λειτουργία.
4.2 Οι κοινωνικά υπεύθυνε£ επενδύσεις εξελίσσονται (1981-2003)
4.2.1 Προέλευση και εξέλιξη

Η προέλευση των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων συνδέεται με κίνητρα ηθικής
φύσεως. Από τη δεκαετία του '80 ήδη, το φαινόμενο αυτό ενισχύθηκε προοδευτικά,
χάρη στην ώθηση που του έδωσαν η παγκοσμιοποίηση, η οικολογική και κοινωνική
ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών.
Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις πρωτοεμφανίζονται στον αγγλοσαξονικό κόσμο.
Στον ευρωπαϊκό χώρο, υπάρχουν αγορές που γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη, όπως το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Σουηδία, το Βέλγιο
και, σε μικρότερη κλίμακα, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία.
4.2.2 Εννοιολογικές διευκρινίσεις
Οι πόροι από τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI) εισρέουν σε επιχειρήσεις.
Παραδοσιακά, οι επενδύσεις με δεοντολογικά κριτήρια συνδέονταν με κίνητρα
κυρίως ηθικά, ιδεολογικά ή κοινωνικά, ενώ σήμερα επιχειρείται η ολοκληρωμένη
ενσωμάτωση οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαχειριστικών πτυχών
της συμπεριφοράς της επιχείρησης, με μακροπρόθεσμες προοπτικές.
Στις επενδυτικές αποφάσεις παρεμβαίνουν κριτήρια κοινωνικής ευθύνης (φίλτρο),
βάσει των οποίων αποκλείονται ορισμένες επενδύσεις και προκρίνονται εκείνες που
εμφανίζουν καλύτερη συμπεριφορά. Από αυτή την άποψη, στόχος της κοινωνικά
υπεύθυνης επένδυσης είναι να επηρεάζει μακροπρόθεσμα τις στρατηγικές των
επιχειρήσεων και να εναρμονίζει τις αξίες
Οι αξιολογητές χρησιμοποιούν περί τα εξήντα κριτήρια. Στον παρακάτω πίνακα
εμφανίζονται ορισμένα από αυτά που χρησιμοποιούνται συχνότερα:
Κριτήρια αποκλεισμού

Κριτήρια πρόκρισης

Όπλα

Ισότητα ευκαιριών

Πειράματα σε ζώα

Ανακύκλωση

Εκμετάλλευση του τρίτου κόσμου

Διαφύλαξη ενέργειας και φυσικών πόρων

Ρύπανση

Διαφάνεια της πληροφόρησης

Γενετικές παρεμβάσεις

Δέσμευση αλληλεγγύης έναντι της

κοινωνίας
Πορνογραφία, καπνός και
οινοπνευματώδη

Στήριξη της κατάρτισης και της
εκπαίδευσης

Υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Τυποποίηση προϊόντων

Ο παραπάνω κατάλογος δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αρνητικά
χαρακτηριστικά εφαρμόζουν σήμερα ανεύθυνη διαχείριση. Αντιθέτως, ενδέχεται να
τηρούν τα πλέον αυστηρά δεοντολογικά πρότυπα όσον αφορά τη διοίκηση της
επιχείρησης, έστω και αν ορισμένοι επενδυτές μπορούν να θεωρήσουν ένα
συγκεκριμένο τομέα, π.χ. των εξοπλισμών, ηθικά επιλήψιμο.
Τα κριτήρια βιωσιμότητας που χρησιμοποιούνται στις KYE (SRI) πρέπει να γίνουν
αντιληπτά ως δυναμικές έννοιες, που επιτρέπουν την ενσωμάτωση νέων και
σημαντικών πτυχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) που πρέπει να ληφθούν
υπόψη. Σε σχέση με την ισότητα ευκαιριών, για παράδειγμα, θα ήταν σκόπιμο να
συμπεριληφθούν κριτήρια που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως δείκτες
ένταξης στην απασχόληση ή δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους εργασίας, σε
εμπορικά καταστήματα, σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Για την κατάρτιση συγκριτικών δεδομένων σχετικά με την ανάπτυξη των κοινωνικά
υπεύθυνων επενδύσεων σε παγκόσμια κλίμακα, η στρατηγική του κατακερματισμού
των αγορών μας οδηγεί στη διάκριση μεταξύ της θεσμικής αγοράς (κυρίως ιδρύματα
που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών) και της
αγοράς «λιανικής» (η οποία εξακολουθεί να περιορίζεται στα επενδυτικά ταμεία).
4.2.3 Νέοι θεσμοί
Τα θεσμικά όργανα της χρηματοπιστωτικής αγοράς ανέπτυξαν μηχανισμούς
προκειμένου να συμπεριλάβουν στη διαχείρισή τους τη διατηρησιμότητα. Ο διάλογος
με τα «ενδιαφερόμενα μέρη» είναι κοινό στοιχείο και του συμβατικού τραπεζικού
συστήματος και των «ηθικών τραπεζών» και πραγματοποιείται μέσω συνεδριάσεων ή
με τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Η ανάπτυξη των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων οδήγησε στη δημιουργία νέων
θεσμών ή στην προσαρμογή των παραδοσιακών οργανισμών που δραστηριοποιούνται

στον χώρο της διαμόρφωσης και διάδοσης διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών (λ.χ.
Dow Jones Sustainability DJSI Index ή FTSE4Good), της εκπόνησης και διάθεσης
στην αγορά βάσεων δεδομένων, των αναλύσεων διατηρησιμότητας, της παροχής
συμβουλών περί κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων κλπ.
Στην ανάπτυξη των «Αρχών για υπεύθυνες επενδύσεις» του ΟΗΕ (Principles for
Responsible Investment - PRI), συνετέλεσε ο ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η δημιουργία του Social Investment Forum (Φόρουμ Κοινωνικών
Επενδύσεων - SIF) στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και του European Social
Investment Forum (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κοινωνικών Επενδύσεων - Eurosif) στην
Ευρώπη, συμβάλλουν στον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Στη δεκαετία του 1990 η από-ανάπτυξη αναφέρεται πρωτίστως στην ανάγκη
αποσύνδεσης του στόχου της κοινωνικής ευημερίας, της αύξησης δηλαδή του ΑΕΠ.
O όρος απο-ανάπτυξη μεταφράζει στα ελληνικά το γαλλικό décroissance, ή το
αγγλικό de-growth, όρος ο οποίος πρωτοεισήχθη από τους οικονομολόγους Jacques
Grinevald του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, και Serge Latouche του Πανεπιστημίου
της Σορβόννης. Ο τελευταίος έχει γράψει σειρά δημοφιλέστατων βιβλίων πάνω στο
θέμα και πολλά άρθρα στην Γαλλική και Διεθνή έκδοση της Le Monde.
Η πρόταση της από-ανάπτυξης είναι απλή. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα χωρίς να
χρειάζεται να παράγουμε ή να καταναλώνουμε όλο και περισσότερο. Ακόμα πιο
ριζοσπαστικά, η από-ανάπτυξη προτείνει μια ανάστροφη διαδικασία σμίκρυνσης της
οικονομίας δηλαδή ελάττωσης της συνολικής παραγωγής και της συνολικής
κατανάλωσης. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, όπως θα εξηγήσω, αν θέλουμε να
αποφύγουμε την οικολογική καταστροφή. Και αν την διαχειριστούμε σωστά, η αποανάπτυξη όχι μόνο δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, αλλά
μπορεί και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας.
Στην Γαλλία, και κατά δεύτερο λόγο στην Ιταλία και την Ισπανία, έχουν γεννηθεί
κινήματα πολιτών τα οποία σήμερα αριθμούν χιλιάδες μέλη και τα οποία εργάζονται
και εφαρμόζουν καθημερινά, μακριά από ακαδημαϊκές συζητήσεις, την ιδέα της απόανάπτυξης. Τα κινήματα αυτά έχουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη δικτύων
ανταλλαγών και κοινοτικών νομισμάτων, κοινόκτητων οικισμών και οικολογικών
καταλήψεων, κοινόκτητων συστημάτων επιδιόρθωσης ποδηλάτων ή χρήσης

αυτοκινήτων,

συνεταιριστικών

τραπεζών,

αγροτοσυναιτερισμών

βιολογικών

προϊόντων και οικολογικών αυτό-διοικούμενων βιοτεχνιών.
Το μήνυμα της απο-ανάπτυξης δεν είναι απλά ότι πρέπει να καταναλώνουμε
λιγότερο. Ανατρέποντας το τοτέμ της οικονομικής ανάπτυξης, η από-ανάπτυξη μας
καλεί να επανακτήσουμε την οικονομία από τα χέρια των ειδικών. Να
επαναπολιτικοποιήσουμε δηλαδή την δημόσια συζήτηση για το τι οικονομία θέλουμε
και για ποιο σκοπό.
Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη. Δεν είναι βιώσιμη οικολογικά, δεν είναι
βιώσιμη κοινωνικά, δεν είναι βιώσιμη ούτε καν οικονομικά. Η έννοια της βιώσιμης
ανάπτυξης είναι ένα οξύμωρο το οποίο πρέπει να μπει στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας.
Πρώτον, γιατί δεν είναι οικολογικά βιώσιμη η ανάπτυξη; Ας υποθέσουμε, γράφει ο
Jackson έναν παγκόσμιο πληθυσμό εννέα δισεκατομμυρίων το 2050, ο οποίος θα έχει
επιτύχει ένα εισόδημα ίσο με αυτό του μέσου Ευρωπαίου. Ας υποθέσουμε επίσης για
την Ευρώπη μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2%, ίσο δηλαδή με αυτόν πριν από την
κρίση. Αν θέλουμε η συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα να
μην ξεπεράσει το κατώτατο όριο που έθεσαν οι επιστήμονες για να αποφύγουμε την
κλιματική καταστροφή, θα πρέπει έως το 2050, το 98% της οικονομικής παραγωγής
να βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα και στο πιο αισιόδοξο
τεχνολογικά και πολιτικά σενάριο, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Τα τελευταία 20
χρόνια, και με όλη την υποτιθέμενη προσοχή στο περιβάλλον και την βιώσιμη
ανάπτυξη, όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν οι εκπομπές των ρύπων, στον
αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά και στην Ευρώπη και την Αμερική. Η όποια τεχνολογική
πρόοδος επισκιάστηκε μακράν από τη ραγδαία συνολική αύξηση στην κατανάλωση.
Αν θέλουμε να αποφύγουμε την καταστροφή, οφείλουμε να ελέγξουμε την ανάπτυξη.
Φέτος, με την διεθνή οικονομική ύφεση είναι η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία,
όπου οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα φαίνονται να μειώνονται. Κι όμως
κάνουμε ότι μπορούμε για να αντιστρέψουμε τη κατάσταση και να αρχίσουμε ξανά
να καταναλώνουμε και να παράγουμε σαν να μην υπάρχει αύριο.
Τα Κράτη μπροστά στο φάσμα της ανεργίας, θυμήθηκαν τον Κέυνς, και αυξάνουν τις
δημόσιες δαπάνες, ρίχνοντας χρήμα στην αγορά. Χρήμα για να αλλάξουν τα

νοικοκυριά το παλιό τους αυτοκίνητο. Χρήμα για να αγοραστούν τα χιλιάδες σπίτια
και εξοχικά που μένουν απούλητα. Με ένα σμπάρο, οι πολιτικές του Κέυνς
υπόσχονται δυο τρυγόνια. Και οι εργάτες, στις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις
οικοδομές δεν θα χάσουν την δουλειά τους, και θα έχουν χρήματα για να αρχίσουν να
καταναλώνουν τονώνοντας την αγορά.
Ο Κέυνς, όπως ο ίδιος έλεγε, ενδιαφερόταν μόνο για το αύριο. Μία από τις γνωστές
του ρήσεις ήταν ότι «μακροπρόθεσμα, όλοι θα έχουμε πεθάνει». Σήμερα,
γνωρίζοντας για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι επιεικώς ανεύθυνο να μην
σκεφτόμαστε το μέλλον.
Η οικονομική ανάπτυξη ούτε πιο ευτυχισμένους μας κάνει, ούτε βοηθάει τους
φτωχούς. Επανειλημμένες επιστημονικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ευημερία
στις περισσότερες δυτικές χώρες έφτασε το απόγειο της τη δεκαετία του 60 (στην
Ελλάδα ίσως λίγο αργότερα). Από τότε έχει μείνει σταθερή ή μειώνεται. Ο
διπλασιασμός της οικονομικής ανάπτυξης και η συνακόλουθη περιβαλλοντική
επιβάρυνση στις δεκαετίες του 80 και του 90 δεν μας έχει κάνει διόλου πιο
ευτυχισμένους. Όταν είσαι πολύ φτωχός, βρήκαν ειδικοί οικονομολόγοι, το λίγο
παραπάνω εισόδημα σου επιτρέπει να ικανοποιήσεις βασικές ανάγκες και σε κάνει
πολύ πιο χαρούμενο. Από κει και πάνω τα πλούτη δεν κάνουν καμία διαφορά.
Έρευνες διακεκριμένων ψυχολόγων δείχνουν ότι δεν είναι τα χρήματα ή η
κατανάλωση τα οποία φέρνουν την ευτυχία, αλλά η ικανοποίηση βασικών αναγκών,
η αίσθηση κοινότητας, φιλίας και ασφάλειας ή η αναγνώριση από τους άλλους. Το
χρήμα είναι ένα άσχημο υποκατάστατο για όλα αυτά.
Επίσης παρά την συνεχιζόμενη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες στις Δυτικές
χώρες, οι κοινωνικές ανισότητες έχουν οξυνθεί. Υπολογίζεται ότι χρειάζονται 166
Ευρώ αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ, για να καταλήξει μόνο 1 ευρώ παραπάνω σε
αυτούς στον Τρίτο Κόσμο που ζουν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας.
Αντιθέτως,

η

απελευθέρωση

της κοινωνικής πολιτικής

από

φανταστικούς

περιορισμούς στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να ανοίξει νέες
δυνατότητες αναδιανομής του πλούτου. Και η απο-ανάπτυξη στην πλούσια Δύση, θα
αφήσει χώρο και πόρους στις αναπτυσσόμενες χώρες να μπορέσουν να αναπτυχτούν
τόσο όσο χρειάζεται για να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες των πληθυσμών τους.

Τέλος η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι ούτε καν οικονομικά βιώσιμη. Η αίσθηση ότι
αναπτυσσόμαστε οφείλεται στο ψέμα του δείκτη που λέγεται ΑΕΠ και ο οποίος δεν
υπολογίζει τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κόστη, και μετρά τα χρήματα που παν για
την απορρύπανση ή τις φυλακές ως ανάπτυξη. Σήμερα αντιμετωπίζουμε κόστη που
κουκουλώσαμε στο παρελθόν. Η πρόσφατη κρίση, εν μέρει, έχει να κάνει και με τον
πανικό που επικράτησε στις αγορές το 2007 με τα νέα ότι ο ρυθμός άντλησης των
αποθεμάτων του πετρελαίου χτυπάει κορυφή. Οι κλιματικές καταστροφές ήδη
επηρεάζουν την οικονομία, όπως ο τυφώνας Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη. Στο μέλλον,
και αν δεν αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή, φαινόμενα όπως η Κατρίνα θα είναι
όλο και συχνότερα, διαβάλλοντας όποια προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης.
Τα επιτόκια στα δάνεια βασίζονται σε εξωπραγματικές προσδοκίες ανάπτυξης.
Ουσιαστικά δανειζόμαστε από το μέλλον, με την πίστη ότι θα γινόμαστε πάντα πιο
πλούσιοι για να ξεπληρώσουμε το χρέος. Η φούσκα όμως έσπασε. Η φανταστική
οικονομία των προσδοκιών ξεπέρασε κατά πολύ την πραγματική οικονομία των
περιορισμένων φυσικών και ανθρώπινων πόρων.
Η επιλογή που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι μεταξύ ανάπτυξης και απόανάπτυξης. Είναι μεταξύ μιας καταστροφικής και ανεξέλεγκτης ύφεσης και μιας
ελεγχόμενης και βιώσιμης από-ανάπτυξης.
4.2.4 Προτάσεις για μια κοινωνικά βιώσιμη από-ανάπτυξη
Επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας και δημόσιες μεταφορές, φορολόγηση
της κατανάλωσης φυσικών πόρων και των αγαθών πολυτελείας, χρηματοδότηση
συνεταιριστικών τραπεζών, αγροτοσυναιτερισμών και οικολογικών βιομηχανιών,
υποστήριξη εναλλακτικών τοπικών συστημάτων συναλλαγής, κλπ.
Ποια είναι η διαφορά θα ρωτήσετε τότε της από-ανάπτυξης από το Πράσινο New
Deal,

δηλαδή

ένα

πρόγραμμα

δημόσιων

επενδύσεων

βασισμένων

στον

εκσυγχρονισμό των περιβαλλοντικών υποδομών και το οποίο έχει ενσωματώσει
ακόμα και η Κυβέρνηση Obama στις ΗΠΑ, τουλάχιστον ως μέρος του όλου πακέτου
αντιμετώπισης της κρίσης;
Η διαφορά δεν είναι τόσο στις προτάσεις όσο στην φιλοσοφία και τον απώτερο
σκοπό. Το Πράσινο New Deal δίνει την εντύπωση ότι το περιβάλλον μπορεί να

αποτελέσει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης. Διατηρεί έτσι την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε
να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο.
Ακόμα σημαντικότερα, η υπόσχεση η οποία διαχέεται ότι ένα Πράσινο New Deal, θα
μπορέσει να έχει τα αποτελέσματα του πρώτου New Deal, είναι εσφαλμένη. Είναι
ποτέ δυνατόν τα κέρδη από τα φωτοβολταϊκά ή από την μόνωση των κτηρίων να
συγκριθούν με τις τεράστιες ανταποδώσεις της μαζικής αστικοποίησης, των γεφυρών
και των αυτοκινητοδρόμων ή της ανοικοδόμησης μετά τους δύο πολέμους; Οι ρυθμοί
ανάπτυξης του 20ο αιώνα σύντομα θα αποτελέσουν μια παρένθεση στην ανθρώπινη
ιστορία. Μια παρένθεση η οποία βασίστηκε στην εξεύρεση τεράστιων αποθεμάτων
ορυκτών καυσίμων, τα οποία δυστυχώς τελειώνουν. Από φυσικής άποψης και μόνο
είναι αδύνατο μια οικονομία βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φτάσει
τους ρυθμούς ανάπτυξης της πετρέλαιο-κοινωνίας μας. Το πετρέλαιο πολλαπλασιάζει
δεκάδες φορές την ενέργεια που δαπανάται για την εξόρυξη και μεταφορά του και
δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες οικονομικής συσσώρευσης. Αντιθέτως, οι πλέον
αποδοτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην καλύτερη περίπτωση αυξάνουν οριακά
την ενέργεια που δαπανάται για αυτές. Το Πράσινο New Deal θα δημιουργήσει απόανάπτυξη. Όποιος υπόσχεται ανάπτυξη, σύντομα θα βρεθεί εκτεθειμένος.
Το Πράσινο New Deal οφείλει να τεθεί σε άλλη βάση. Είναι μια στρατηγική η οποία
έχει νόημα μόνο αν ο στόχος είναι η δημιουργία μίας εναλλακτικής κοινωνίας, μιας
κοινωνίας η οποία θα είναι χαρούμενη για να ζει με λιγότερα. Μια κοινωνία αποανάπτυξης.
Είναι μια τέτοια κοινωνία εφικτή εντός του καπιταλιστικού συστήματος;
Καπιταλισμός χωρίς κατανάλωση και ανάπτυξη δεν γίνεται. Άρθρο του George
Monbiot στην εφημερίδα Guardian, όπου σχολιάζει τις πρωτοβουλίες αλυσίδων
σουπερμάρκετ να μειώσουν την συμβολή τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο
καπιταλισμός, λέει ο Monbiot, μπορεί να σου πουλήσει τοπικά, βιολογικά, ή
κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα. Αυτό που με τίποτα δεν μπορεί να κάνει είναι να σου
πουλήσει λιγότερο.
Προτάσσοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο προς τον καπιταλισμό, και όχι έναν
ανέφικτο πράσινο καπιταλισμό, η απο-ανάπτυξη επαναφέρει στην επικαιρότητα τις
ριζοσπαστικές προτάσεις του πράσινου κινήματος.

Για παράδειγμα οφείλουμε να ξαναδούμε συνολικά το ζήτημα της εργασίας. Η αποανάπτυξη θα δημιουργήσει πλεόνασμα εργατικού δυναμικού. Στο υπάρχον πλαίσιο η
απασχόληση είναι συνώνυμη με την πλήρη, μισθωτή, καθημερινή εργασία. Όσο η
αυτοεκτίμηση βασίζεται στο συγκριτικό εισόδημά και η αεργία αποτελεί στίγμα, η
μείωση της απασχόλησης συντελεί κοινωνική καταστροφή. Αντιθέτως μια κοινωνία
απο-ανάπτυξης ανοίγει τον ορίζοντα για λιγότερες μέρες ή ώρες εργασίας και
περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Για επανεκτίμηση της οικιακής ή της κοινωνικής
εργασίας.
Οφείλουμε επίσης να συζητήσουμε πως μπορούμε να περιορίσουμε το ρόλο της
διαφήμισης στην δημιουργία ψευδών αναγκών, υπερκατανάλωσης, υπερχρέωσης και,
μέσω της χρηματοδότησης της ιδιωτικής τηλεόρασης, πολιτισμικής υποβάθμισης.
Οφείλουμε να επαναφέρουμε το ζήτημα της αποκέντρωσης και της άμεσης
δημοκρατίας. Της ριζικής μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
της αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου για την ιδιοκτησία. Η επένδυση σε
οικολογικές υποδομές και πράσινες τεχνολογίες είναι σημαντική, αλλά από μόνη της
δεν λέει τίποτα.
Προφανώς η από-ανάπτυξη δεν είναι μια πρόταση ελκυστική για τα υπάρχοντα
κόμματα εξουσίας, ούτε μια πρόταση πλειοψηφίας, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
Ο Clive Hamilton στο βιβλίο του Affluenza, το οποίο αναφέρεται στην Αυστραλία,
υπολογίζει το ποσοστό αυτών που αποκαλεί downshifters, δηλαδή αυτών που
αποφάσισαν συνειδητά να αλλάξουν δουλειά και τρόπο ζωής, θυσιάζοντας το
εισόδημά τους και τις ανέσεις τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, σε ένα 20 με
30% του πληθυσμού. 20 με 30% είναι μια πολύ σημαντική βάση για το χτίσιμο ενός
πολιτικού κινήματος. Και αν η κρίση συνεχιστεί, όπως πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, το
κίνημα αυτό μπορεί να γίνει πλειοψηφικό.
Κάποιοι φοβούνται την πλήρη απορρύθμιση της οικονομίας, αν προσπαθήσουμε να
σταματήσουμε την ανάπτυξη. Όπως προανέφερα, δεν είναι αναγκαίο η από-ανάπτυξη
να αυξήσει την φτώχεια, και την ανεργία, αν υπάρξει συνακόλουθη αλλαγή του
εργασιακού καθεστώτος. Η εγκαθίδρυση ελάχιστου εξασφαλισμένου εισοδήματος,
χρηματοδοτούμενου από φόρους, μπορεί να μειώσει περαιτέρω την ανασφάλεια που
δημιουργεί η από-ανάπτυξη. Κανείς οικονομολόγος όμως ως τώρα δεν έχει
ενδιαφερθεί να ερευνήσει την πιθανότητα της ομαλής από-ανάπτυξης.

Άλλοι ανησυχούν ότι η πρόταση της από-ανάπτυξης κρύβει τους σπόρους του
ολοκληρωτισμού. Πως θα πεισθούν ορισμένοι να καταναλώσουν λιγότερο και ποιος
θα ελέγχει αν το κάνουν; Πως θα πεισθούν ειρηνικά οι έχοντες να μοιραστούν
μεγαλύτερο μέρος του πλούτου τους με τους μη έχοντες; Όπως πείσθηκαν, απαντώ,
κάποιοι ότι το να καταναλώνουν όλο και περισσότερο είναι αυτοσκοπός, ή όπως
πείσθηκαν οι φτωχότεροι όλα αυτά τα χρόνια να δέχονται τις αυξανόμενες
ανισότητες.
Σε περιόδους κρίσης σαν την σημερινή, οφείλουμε να καταθέτουμε νέες ιδέες, έστω
και ασχημάτιστες. Μικρές ιδέες μπορεί να κάνουν μεγάλες διαφορές, και όχι
απαραίτητα τις διαφορές τις οποίες φαντάζονται αυτοί που καταθέτουν τις ιδέες.
Παρακάτω, σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα τον όρο
από-ανάπτυξη.«Είμαστε επιβάτες σε ένα αυτοκίνητο το οποίο τρέχει με ιλιγγιώδη
ταχύτητα προς το γκρεμό. Το αυτοκίνητο αρχίζει να κλωτσάει. Η βενζίνη τελειώνει
και η μηχανή σκουριάζει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα είναι να
ξαναβάλουμε βενζίνη, να διορθώσουμε τη μηχανή, και να συνεχίσουμε την τρελή
πορεία προς τον γκρεμό. Το Πράσινο New Deal προτείνει να αλλάξουμε την μηχανή
του αυτοκινήτου και να την κάνουμε υβριδική.
Η από-ανάπτυξη αντιθέτως μας καλεί να σταματήσουμε το αμάξι και να βάλουμε
όπισθεν. Ή μάλλον καλύτερα, να πατήσουμε φρένο, να κατέβουμε από το αμάξι και
να αρχίσουμε να περπατάμε προς όποια κατεύθυνση θέλουμε. Σίγουρα όχι πάντως
προς τον γκρεμό» (Dearling, 1999).
4.3 Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις ω; λύση στην κρίση (2004 μέχρι σήμερα)
4.3.1 Υπεύθυνες επενδύσεις
Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην πιο σημαντική καμπή της σύγχρονης ιστορίας της.
Για την αντιστροφή της πτωτικής πορείας, η λύση ακούει στο όνομα ανάπτυξη. Η
ανάπτυξη έρχεται μέσω των επενδύσεων, καθώς οι τελευταίες γεννούν θέσεις
εργασίας, αυξάνουν το ΑΕΠ και κάνουν τη χώρα πιο ανταγωνιστική στο διεθνές
οικονομικό περιβάλλον.

Χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις, κυρίως σε δύο άξονες, να πραγματοποιηθούν
επενδύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και να
προσελκύσουμε κεφάλαια από το εξωτερικό για άμεσες ή έμμεσες επενδύσεις.
Ωστόσο, αν μας ενδιαφέρει η αειφόρος επιχειρηματική δραστηριότητα, το μέλλον
που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τις επόμενες γενιές και η διαφύλαξη φυσικού
περιβάλλοντος και πόρων ελέω και της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να στραφούμε όχι
απλά στην προσέλκυση και πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά στην προσέλκυση
και πραγματοποίηση υπεύθυνων επενδύσεων. Με άλλα λόγια, σε επενδύσεις που
λαμβάνουν υπόψη τους εκτός από τις τρεις κλασικές παραμέτρους (απόδοση,
κίνδυνος και δυνατότητα ρευστοποίησης), και μια τέταρτη, αυτή του ESG
(περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις (2010) του European Sustainable Investment Forum
(Eurosif), τα επενδυτικά κεφάλαια υπό διαχείριση σε υπεύθυνες επενδύσεις
παγκοσμίως, ξεπερνούν τα 7,5 τρισ. ευρώ, ενώ μόνο στην Αμερική σύμφωνα με
εκτιμήσεις (2010) του Social Investment Forum Foundation τα αντίστοιχα κεφάλαια
ξεπερνούν τα 3 τρισ. δολ.
Οι κατά επάγγελμα «υπεύθυνοι» επενδυτές (ιδιώτες και θεσμικοί) υιοθετούν κριτήρια
ESG στις επενδυτικές αποφάσεις και στη σύνθεση του επενδυτικού τους
χαρτοφυλακίου, ενώ συνυπολογίζουν και τις αποφάσεις των μετόχων των εταιρειών
σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης.
Ο βασικότερος λόγος που οι διαχειριστές κεφαλαίων στο εξωτερικό υιοθέτησαν
κριτήρια ESG στις αποφάσεις τους ήταν η ανάγκη ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των
πελατών τους. Επενδυτικοί βραχίονες τραπεζών και χρηματοοικονομικών ομίλων
προχωρούν σε παρόμοιες κινήσεις λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων. Νέα επενδυτικά
προϊόντα και προφίλ επενδυτών έχουν οδηγήσει στη δημιουργία εναλλακτικών
επενδυτικών επιλογών, όπως κεφάλαια κοινωνικών επιχειρηματικών συμμετοχών και
κεφάλαια υπεύθυνης διαχείρισης περιουσίας.
Επιπλέον, η ανάπτυξη της μικρό-χρηματοδότησης, η επένδυση στην κοινωνία μέσω
στοχευόμενων προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης έχει τραβήξει την προσοχή
διαχειριστών κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών σε όλο τον κόσμο. Το σημαντικό

είναι ότι οι «υπεύθυνοι» επενδυτές προσφέρουν καλές αποδόσεις και παράλληλα
στηρίζουν το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.
Από τον χώρο των υπεύθυνων επενδύσεων δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα
χρηματιστήρια και οι «οίκοι» αξιολόγησης. Σήμερα υπάρχουν χρηματιστηριακοί
δείκτες, όπως ο FTSE4Good και ο Dow Jones Sustainability Index (μέλη των οποίων
είναι και ελληνικές εταιρείες) σε οργανωμένες κεφαλαιαγορές, καθώς και εταιρείες
αξιολόγησης.
Ένα σημαντικά αυξανόμενο ποσοστό επιχειρήσεων, ακόμα και στην Ελλάδα,
επενδύει και επιχειρεί συνυπολογίζοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική
επίδραση. Με στόχο την ανάδειξη των εν λόγω περιπτώσεων και την ενίσχυση και
προσέλκυση υπεύθυνων επενδύσεων στην Ελλάδα, η EuroCharity θα αφιερώσει την
τέταρτη έκδοση της ετήσιας σειράς EuroCharity Yearbook στο θέμα αυτό. (Γαλάνης,
2007)
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σύμφωνα με την πέμπτη διετή έκθεση του Φόρουμ για τις Κοινωνικά Υπεύθυνες
Επενδύσεις (Social Investment Forum) τα κεφάλαια υπό διαχείριση για κοινωνικά
υπεύθυνες επενδύσεις στις Η.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 258% από $639 δις το 1995 σε
$2,29 τρις το 2005 ενώ τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση αυξήθηκαν με
μικρότερους ρυθμούς, κατά 249% από $7 τρις σε $24,4 τρις για την ίδια περίοδο.
Στα πρόσφατα πρώτα γενέθλια της υπογραφής των Αρχών των Υπεύθυνων
Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment, PRI) των United Nations
Environment Program Finance Initiative και UN Global Compact ανακοινώθηκε ότι
πάνω από 180 θεσμικοί επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν υπογράψει τις
συγκεκριμένες αρχές. Το πλαίσιο αυτό θα υποβοηθήσει τους διαχειριστές κεφαλαίων
στο συνυπολογισμό περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων καθώς και πρακτικών
εταιρικής διακυβέρνησης για τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων ύψους $8 τρις.
4.3.2 Επενδυτικοί Δείκτες
Θέλοντας να προσφέρουν ένα μέτρο σύγκρισης (benchmark) αλλά και ένα εργαλείο
προς τους κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν
εταιρίες οι οποίες πληρούν μια σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών προτύπων εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης, αξιόπιστοι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται πολλές
δεκαετίες στο χώρο των επενδύσεων δημιούργησαν τους αποκαλούμενους και
«πράσινους δείκτες».
Ο δείκτης FTSE4Good Index Series έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει την απόδοση
επιχειρήσεων οι οποίες αναγνωρίζονται παγκοσμίως για τις πρακτικές εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επιλογή τους από τον FTSE οι
εταιρίες θα πρέπει να ικανοποιούν μια σειρά από κριτήρια τα οποία είναι
κατηγοριοποιημένα στους εξής πέντε τομείς:
•

Περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη

•

Αποδοτική ανάπτυξη σχέσεων με εταίρους

•

Σεβασμός και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

•

Διασφάλιση αξιοπρεπών και ηθικών συνθηκών εργασίας στη γραμμή
παραγωγής και διάθεσης

•

Αποποίηση δωροδοκίας.

Ο δείκτης Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) αποτελείται από τις
σημαντικότερες επιχειρήσεις από άποψη βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον
κόσμο. Συμπεριλαμβάνει το 10% από τις μεγαλύτερες 2.500 επιχειρήσεις παγκοσμίως
με βάση μακροπρόθεσμα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι
επιχειρήσεις επιλέγονται βάσει συστηματικής αξιολόγησης της βιώσιμης ανάπτυξής
τους μέσα από 58 τομείς δραστηριότητας. Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν:
•

Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή

•

Κατανάλωση ενέργειας

•

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού

•

Ενδο-επιχειρησιακή διαχείριση της γνώσης

•

Σχέσεις με τους εταίρους (stakeholders)
Εταιρική διακυβέρνηση.

Ενδεικτικά, την τελευταία πενταετία ο FTSE4Good Global Index είχε λίγο
χαμηλότερη απόδοση από τον FTSE All-World Index ενώ το 2006 ο DJSI World
ξεπέρασε σε απόδοση τον MSCI World κατά περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.
4.3.3 Ερευνητικοί Οργανισμοί
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι Ερευνητικοί Οργανισμοί Κοινωνικά Υπεύθυνων
Επενδύσεων (Socially Responsible Investment Research Organizations) όχι μόνο
έχουν βοηθήσει σημαντικά επενδυτές στη στήριξη επενδυτικών τους αποφάσεων
αλλά έχουν επίσης συμβάλλει τα μέγιστα στη διάδοση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης στον επιχειρηματικό κόσμο.
Ο αριθμός των οργανισμών (ή οίκων) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην έρευνα για
την κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση (socially responsible investing, SRI) έχει αυξηθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι οργανισμοί Sustainability και Mistra Foundation
for Strategic Environmental Research στην έρευνά τους το 2004 με τίτλο «Values for
Money, Reviewing the Quality of SRI Research» είχαν καταγράψει περισσότερους
από 35 οργανισμούς.
Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί παρέχουν στους επενδυτές υπηρεσίες όπως δείκτες
(indices), διαβαθμίσεις (ratings), αναλύσεις εταιριών (screening of companies),
προφίλ (profiles), ανάλυση χαρτοφυλακίου/πελατολογίου (portfolio screening),
κλαδικές αναλύσεις (sector/issue reports) ακόμα και αναλύσεις χώρας (country
reports).

Για τους περισσότερο

απαιτητικούς επενδυτές προσφέρονται πιο

εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως διαβαθμίσεις και εκθέσεις εταιρικής διακυβέρνησης,
συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιλογή επενδύσεων, σύγκριση κλάδων (sector
benchmarking), σχεδιασμός επενδυτικών σεναρίων, κ.λπ.
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας επίσης, αρκετοί οργανισμοί προσφέρουν και on-line
πρόσβαση των πελατών τους στις πιο πάνω υπηρεσίες ενώ εξειδικευμένοι αναλυτές
είναι διαθέσιμοι για τηλεφωνική ή on-line επικοινωνία για την άμεση εξυπηρέτηση
των αναγκών των επενδυτών και των διαχειριστών κεφαλαίων.
Οι πληθυσμοί εταιριών που παρακολουθούν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί ξεκινούν
από περίπου 100 εταιρίες ανά οργανισμό, ενώ υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι
καλύπτουν (παρακολουθούν) πάνω από 1.500 εταιρίες με τον αριθμό αυτό να γίνεται

ακόμα μεγαλύτερος μέσα από συμπράξεις των οργανισμών για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των επενδυτών.
Το σημαντικότερο όργανο λήψης αποφάσεων των μεγαλυτέρων ερευνητικών
οργανισμών είναι μια Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) η οποία έχει
αυξημένες αρμοδιότητες όπως επίβλεψη της
αξιολόγηση

της

ποιότητας

της

έρευνας,

εφαρμοζόμενης

απόδοση

μεθοδολογίας,

διαβαθμίσεων,

επίλυση

περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, κ.λπ.
Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο περίπου ένα στα δέκα δολάρια επενδύεται
κοινωνικά υπεύθυνα από επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων οι οποίοι έχουν
συνειδητοποιήσει πλέον την αναγκαιότητα αύξησης του ποσοστού των κοινωνικά
υπεύθυνων επενδύσεων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι αναγκαία η ύπαρξη
των κατάλληλων εργαλείων και πηγών πληροφόρησης για την υποβοήθηση στη λήψη
των επενδυτικών αποφάσεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, εδώ και δύο χρόνια στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eurocharity.org λειτουργεί ο μοναδικός Ελληνικός δίγλωσσος Οδηγός
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τις πρακτικές
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ελληνικών και όχι μόνο επιχειρήσεων αλλά και
δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, καταγράφοντας καθημερινά όλα τα δρώμενα στον
Ελληνικό χώρο για την εταιρική υπευθυνότητα, την εταιρική διακυβέρνηση, την
επιχειρηματική αριστεία και την αειφόρο ανάπτυξη.
4.3.4 Τι γίνεται σήμερα
Στην εποχή μας, η Παγκοσμιοποίηση και οι Τεχνολογικές Εξελίξεις προκαλούν
ραγδαίες Αλλαγές στην Κοινωνία και στην Οικονομία σε διεθνές επίπεδο. Πληθώρα
προβλημάτων αναδεικνύονται (Περιβάλλον, Φτώχεια, Κοινωνική Συνοχή κ.ά.), ενώ η
ανάγκη για Βιώσιμη Ανάπτυξη ολοένα και αυξάνεται.
Η μείωση του Κράτους Πρόνοιας, η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών σε
συνδυασμό με την Ανάπτυξη των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
συνθέτουν ένα Περιβάλλον στο οποίο ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα αλλάζει, με κύρια
χαρακτηριστικά τόσο τη Συμβολή του στην Υποστήριξη της Κοινωνικής Συμμετοχής
και Ανάπτυξης, όσο και την ανάδειξή του σε έναν Ισχυρό Συνεργάτη των

Κοινωνικών φορέων για την επίτευξη Κοινωνικών Στόχων, όπως η Καταπολέμηση
της Φτώχειας, η Προστασία του Περιβάλλοντος, ο Σεβασμός των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κ.ά.
Οι Προσδοκίες της Κοινωνίας για τον ρόλο και τις ευθύνες των Επιχειρήσεων
αλλάζουν δραματικά και μαζί με αυτές αλλάζουν και οι Προτεραιότητες των
Εταιρειών, καθιστώντας την ΕΚΕ μια συνεχώς εξελισσόμενη έννοια.
Η EE, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ΕΚΕ, με απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής
της Λισσαβόνας (Μάρτιος του 2000) «έθεσε ως Νέο Στρατηγικό της Στόχο να γίνει,
μέχρι το 2010, η Ανταγωνιστικότερη και Δυναμικότερη Οικονομία που θα στηρίζεται
στη Γνώση, Ικανή για Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη, με περισσότερες Θέσεις
Εργασίας και με μεγαλύτερη Κοινωνική Συνοχή». Στο πνεύμα αυτό, τον Ιούλιο του
2001, η Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο σχετικά με το «Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», δίνοντας και τον περισσότερο κοινά
αποδεκτό ορισμό της, κατά τον οποίο «EKE είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι
Εταιρείες ενσωματώνουν σε Εθελοντική Βάση τις Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές
τους Ανησυχίες στις Επιχειρηματικές τους Δραστηριότητες και στις Επαφές τους με
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».
Τον Ιούλιο του 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει την ανακοίνωση: «Μια
Συνεισφορά των Επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη», ως αποτέλεσμα της
ανοιχτής συζήτησης που προκάλεσε η Πράσινη Βίβλος, λαμβάνοντας υπόψη τις
τοποθετήσεις πολλών Επιχειρηματικών, Ακαδημαϊκών και Κοινωνικών Εταίρων σε
Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο σχετικά με την
έννοια της ΕΚΕ. Στην ανακοίνωση αυτή, περιγράφεται με σαφήνεια ότι η Οικονομική
Ανάπτυξη, η Κοινωνική Ευθύνη και η Περιβαλλοντική Ευαισθησία, συνδυάζονται
και συμβαδίζουν μακροπρόθεσμα.
Οι «Έξυπνες» Επιχειρήσεις σήμερα, αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν
ως απομονωμένα παραδείγματα Ευημερίας σε ένα Περιβάλλον έντονης και
παγκόσμιας στέρησης. Η Επένδυση από μέρους των Επιχειρήσεων στην Ευημερία
των Κοινωνιών εξελίσσεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη και
βιώσιμη Επιχειρηματική τους Δραστηριότητα.
4.3.5 Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» μπορεί να
υποβάλει επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το κατωτέρω πλαίσιο επιλέξιμων
ενεργειών. Οι επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία είναι
ενδεικτικές.
Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι επιλέξιμες ενέργειες πρέπει να αφορούν σε ώριμες τεχνολογίες αποδεδειγμένης
ενεργειακής αποδοτικότητας. Δεν είναι επιλέξιμα έργα που αφορούν σε τεχνολογίες
που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης ή έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα. Ο
εξοπλισμός και τα υλικά θα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές, όπου αυτές
προβλέπονται, που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/09.04.2010).
Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι ενδεικτικά οι εξής:
Επισημαίνεται ότι η αφαλάτωση νερού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση μονάδων
αξιοποίησης Α.Π.Ε. για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην
περίπτωση χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., είναι επιλέξιμη ενέργεια, είτε η
εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομου συστήματος Α.Π.Ε., είτε η εγκατάσταση και
λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη,
τουλάχιστον,

των

ιδίων

αναγκών

της

μονάδας

αφαλάτωσης

(καθεστώς

αυτοπαραγωγού)».
Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (στερεά και υγρά απόβλητα). Ενδεικτικά
αναφέρονται:
•

Υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προμηθειών.

•

Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών.

•

Ενσωμάτωση

περιβαλλοντικά/ενεργειακά

μηχανολογικού εξοπλισμού.

φιλικών

τεχνολογιών

και

Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση
προτύπων.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:
•

Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy
EMAS.

•

Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος
(ECOLABEL).

•

Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO
14001.

Οι ενέργειες της κατηγορίας 4 έχουν ειδικό βάρος αφού εξειδικεύουν τον απώτερο
στόχο της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» δίνοντας επιπλέον κίνητρα για την
απόκτηση πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:
•

Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και
πολιτικές της επιχείρησης.

•

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες

•

Επέκταση υφιστάμενων ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικό-ακουστικού
υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.

•

Ενέργειες ενημέρωσης των πελατών για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές
της επιχείρησης.

4.3.5 Σήμερα, μεγαλύτερη σημασία παρά ποτέ
Η ΕΚΕ είναι μια έννοια που διέπει το σύνολο των Ενεργειών και των Συναλλαγών
μιας Επιχείρησης. Πέρα από τις νομικές της Υποχρεώσεις αφορά Τομείς όπως οι
Εργασιακές Σχέσεις, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ποιότητα Προϊόντων και
Υπηρεσιών, η Δέσμευση Προμηθευτών σε Κοινές Αξίες, η Διαχείριση των Φυσικών

Πόρων, η Υποστήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων και οι Κοινωνικά Υπεύθυνες
Επενδύσεις.
Σήμερα, οι Επιχειρήσεις παγκοσμίως καλούνται να ενσωματώσουν στη Στρατηγική
τους και να εφαρμόσουν περισσότερο από ποτέ Πρακτικές Ανάπτυξης Κοινωνικής
Πολιτικής. Οι φερόμενοι ως Παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν την ολοένα
Αναπτυσσόμενη Κατεύθυνση αφορούν α) στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης στο
οποίο λειτουργούν οι Επιχειρήσεις, β) στην αναγκαιότητα για μεγαλύτερη Διαφάνεια,
γ) στην αμεσότητα των Πληροφοριών και της Ενημέρωσης, δ) στην Απαξίωση του
Δημόσιου Τομέα στην Επίλυση των Κοινωνικών Προβλημάτων του Πολίτη, ε) στην
απαίτηση από τη μεριά των Stakeholders για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η έννοια της ΕΚΕ για κάθε Επιχείρηση κατέχει ιδιαίτερη
θέση στην Ανάπτυξη του Κοινωνικού της Ρόλου, αλλά και γενικότερα της Φήμης
της. Η αντίληψη των Επιχειρήσεων ότι η Βιώσιμη Επιχειρηματική Επιτυχία και η
Προστιθέμενη Αξία στους Μετόχους δεν είναι εφικτή μέσω μιας Βραχυπρόθεσμης
Πολιτικής Αύξησης των Κερδών, αλλά αντιθέτως μέσω μιας προσανατολισμένης
στην Αγορά Υπεύθυνης Συμπεριφοράς, κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Οι Επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στο Όραμα της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, εναρμονίζοντας τις Λειτουργίες τους με τέτοιον τρόπο, ώστε παράλληλα
με την Ενίσχυση της Οικονομικής τους Δραστηριότητας να εξασφαλίσουν αφενός
Δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος, αφετέρου να υιοθετήσουν μια
Κοινωνικά Υπεύθυνη Συμπεριφορά. Να συμπεριφέρονται, δηλαδή, ως Κοινωνικά
Υπεύθυνες Επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός
Εταιρειών αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να ενσωματώσει Κοινωνικές Πολιτικές,
ως απάντηση σε μια ποικιλία Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών
Πιέσεων.
Ο Διάλογος που αφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις για την έννοια της ΕΚΕ
εμπλουτίζεται καθημερινά ως αποτέλεσμα της διαφορετικής κουλτούρας και του
διαφορετικού βαθμού Ανάπτυξης της κάθε χώρας, καθώς και των διαφορετικών
προτεραιοτήτων των τοπικών πληθυσμών.
Παρ' όλα αυτά, έχει προκύψει μια συμφωνία όσον αφορά στα κύρια χαρακτηριστικά
της έννοιας της ΕKE:

α) Η ΕΚΕ δεν αποτελεί μια επιλεκτική μορφή Μάνατζμεντ μιας Επιχείρησης, αλλά
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διοικούνται σήμερα οι Επιχειρήσεις.
β) H ΕΚΕ συνδέεται άμεσα με την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης: οι επιχειρήσεις
χρειάζεται να ενσωματώσουν στον τρόπο Λειτουργίας και Διοίκησής τους την
Οικονομική, την Κοινωνική και την Περιβαλλοντική Διάσταση της Επιχειρηματικής
τους Δραστηριότητας.
γ) Η ΕΚΕ στηρίζεται στην Εθελοντική Συνεισφορά μιας Επιχείρησης, με στόχο τον
Σεβασμό στον Επενδυτή, τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον πέρα και πάνω από όσα
επιβάλλει η ισχύουσα Νομοθεσία.
Η έννοια της ΕΚΕ, αν την αντιληφθούμε σωστά, μας οδηγεί στη Συμβολή των
Επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Προσπάθειά τους δηλαδή να
υποστηρίξουν την Επιχειρηματική τους Δραστηριότητα με Συνετές Επενδύσεις
απέναντι στην Κοινωνία, τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.
4.3.6 Τι κάνουν οι «έξυπνες» επιχειρήσεις
Σε μια εποχή έντονης Κριτικής για τη Συμπεριφορά των Εταιρειών, μια τέτοια
Επιχειρηματική Συμπεριφορά δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια Διορατική Μορφή
Ηγεσίας. Οι «Έξυπνες» Επιχειρήσεις σήμερα, αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να
υπάρξουν ως απομονωμένα παραδείγματα Ευημερίας σε ένα Περιβάλλον έντονης και
παγκόσμιας στέρησης. Η Επένδυση από μέρους των Επιχειρήσεων στην Ευημερία
των Κοινωνιών εξελίσσεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη και
βιώσιμη Επιχειρηματική τους Δραστηριότητα. Οι Επιχειρήσεις σήμερα, είναι σε θέση
να αναδείξουν τις διαφορετικές πτυχές των Κοινωνικών Επενδύσεων που
αναλαμβάνουν, όπως:
•

την προώθηση της Καινοτομίας και της Συνεργασίας με Κοινωνικούς Φορείς
για την Εξεύρεση Λύσεων σε Κοινωνικά Προβλήματα, τα αποτελέσματα των
οποίων συχνά είναι άμεσα και βιώσιμα.

•

την Προώθηση της Τεχνογνωσίας και των Προϊόντων, τα οποία μπορεί να
φανούν χρήσιμα, ιδιαίτερα όταν αυτά εφαρμόζονται για την Ανάπτυξη και
βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα.

•

την Εφαρμογή μιας Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για την Επίλυση
Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Προβλημάτων.

Η κατανόηση της σημασίας της ΕΚΕ, αλλά και της Ανάπτυξης του Διαλόγου με τους
Stakeholders από τους CEOs και τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών, είναι
προαπαιτούμενο Στοιχείο για τη σωστή Εφαρμογή τους. Η Δέσμευσή τους στις
Πολιτικές της, είναι απαραίτητη και μπορεί να εφαρμοστεί με τον Σχεδιασμό Φιλικών
προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Πολιτικών.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι ένα μεγάλο μέρος της άλλοτε Εταιρικής Φιλανθρωπίας
έχει μετεξελιχθεί, από μέρους των Εταιρειών, σε Κοινωνικές Επενδύσεις. Στη χώρα
μας, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αν και γίνονται προσπάθειες για
την Ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, με
την ύπαρξη αρκετών Παραγόντων, που λειτουργούν ως τροχοπέδη παρά ως
εφαλτήριο για την Ανάπτυξή της. Τρεις από τους σημαντικότερους αυτούς
Παράγοντες είναι:
Α. Η απουσία των θεμάτων της ΕΚΕ από τη στρατηγική ατζέντα των Μεγάλων
Επιχειρήσεων
Η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων που
αφορά στη Στρατηγική, το Μάνατζμεντ, την Έρευνα και Ανάπτυξη, την Παραγωγή,
αλλά και άλλους νευραλγικούς τομείς μιας Εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΚΕ
ενσωματώνεται στις Λειτουργίες της Εταιρείας και συμβάλλει στη Βελτίωση της
Φήμης της. Οι Επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα πρέπει να ερμηνεύσουν και να
αντιληφθούν την έννοια της ΕΚΕ στο Εσωτερικό τους Περιβάλλον, τόσο σε Επίπεδο
Ατομικών, όσο και Συλλογικών Στόχων. Αυτό απαιτεί, βέβαια, και την Κατάλληλη
Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού που θα εντάξει την ΕΚΕ στην καθημερινή
του Δραστηριότητα, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι Επιθυμητοί Στόχοι που έχει θέσει η
κάθε Εταιρεία για την ΕΚΕ στα διάφορα Επίπεδα και Λειτουργίες της.
Η Ανάπτυξη του Διαλόγου των Εταιρειών με τους Stakeholders βοηθά τις Εταιρείες
να εντοπίσουν και να βελτιώσουν το τις Δραστηριότητές τους. Τις διευκολύνει να
χειριστούν Αποτελεσματικά και να ανταποκριθούν Σωστά σε κοινωνικά και
περιβαλλοντικά
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Ανταγωνιστικότητά τους στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό, για τις

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, να επενδύσουν βαθμιαία στον
Διάλογο τόσο με τους Εσωτερικούς (π.χ. Εργαζόμενους) όσο και με τους
Εξωτερικούς Stakeholders (π.χ. Προμηθευτές, Πελάτες κ.ά.), σε συνδυασμό με τις
εκάστοτε Στρατηγικές της Επιλογές. Οι Ομάδες των Stakeholders εκτός του ότι
μπορούν να αναδείξουν Νέες Προκλήσεις και Νέα Πεδία Δραστηριοποίησης των
Εταιρειών, μπορούν επίσης να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην Πορεία της Εταιρείας
να τα κατακτήσει.
Η ΕΚΕ, ως Εταιρική Εθελοντική Συμπεριφορά, έχει ως Σημείο Αναφοράς τις Ηγεσίες
των Εταιρειών. Η κατανόηση της σημασίας της ΕΚΕ, αλλά και της Ανάπτυξης του
Διαλόγου με τους Stakeholders από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών, είναι
προαπαιτούμενο Στοιχείο για τη σωστή Εφαρμογή τους. Η Δέσμευσή τους στις
Πολιτικές της, είναι απαραίτητη και μπορεί να εφαρμοστεί με τον Σχεδιασμό Φιλικών
προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Πολιτικών, αλλά και την Προσαρμογή των
Εταιρικών Μηχανισμών Διακυβέρνησης, ώστε να εφαρμοστούν αποτελεσματικά.
Β. Η απουσία της ΕΚΕ από την Κουλτούρα των ΜΜΕ.
Για τις Μικρές και τις Μεσαίες Επιχειρήσεις, στη χώρα μας, η Υπεύθυνη
Επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι περισσότερες από αυτές
βρίσκονταν ανέκαθεν πολύ κοντά στην Κοινότητά τους και επεδίωκαν να είναι καλοί
Εταιρικοί Πολίτες. Πράγματι, πολλοί Επιχειρηματίες γνωρίζουν ενστικτωδώς ότι «το
να κάνουν το Σωστό» - παρέχοντας καλές Υπηρεσίες στους Πελάτες, διατηρώντας σε
Υψηλά Επίπεδα το Ηθικό του Προσωπικού τους κ.λπ. - είναι πολύ θετικό από
Επιχειρηματική Άποψη. Όμως, οι Απαιτήσεις της Αγοράς εξελίχθηκαν και
εμφανίστηκαν επιπρόσθετα Κίνητρα για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, όπως:
•

Η Απαίτηση των Πελατών για έναν Αξιόπιστο Προμηθευτή με καλή Φήμη
Προϊόντων και Υπηρεσίες Ποιότητας,

•

Η Αναζήτηση των Προμηθευτών για Πελάτες που θα ξαναγοράσουν από
αυτούς και θα κάνουν τις Πληρωμές τους Εγκαίρως,

•

Η Πίεση από την Κοινότητα που θέλει να είναι βέβαιη ότι η Επιχείρηση
λειτουργεί με τρόπο Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά Υπεύθυνο,

•

Η Πίεση από τους Εργαζόμενους που θέλουν να εργάζονται σε μια Εταιρεία
για την οποία να είναι περήφανοι, και η οποία αναγνωρίζει τη Συνεισφορά
τους.

Προκειμένου οι ΜΜΕ να παραμείνουν Ανταγωνιστικές, πρέπει να μπορούν να
προσαρμόζονται στις νέες αυτές Απαιτήσεις της Αγοράς και της Κοινωνίας στην
οποία λειτουργούν. Οι περισσότερες ΜΜΕ αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της
Κοινωνίας τους και έχουν ενεργή Εμπλοκή στα τοπικά Σχέδια και Δραστηριότητες.
Η Ευέλικτη Φύση και το Ανθρώπινο Πρόσωπο πολλών από αυτών, συχνά τους
επιτρέπει να ανταποκρίνονται με Ταχύτητα στις Αλλαγές, επειδή μπορούν να
αντιλαμβάνονται τις Ευκαιρίες της Αγοράς και να επωφεληθούν ευκολότερα από
πολλές Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις. Τέτοιες Επιχειρήσεις έχουν τα παρακάτω Οφέλη:
•

Πολύτιμη Δικτύωση και Σύνδεση με άλλες τοπικές Επιχειρήσεις,

•

Αυξημένη Πελατειακή Αναγνώριση και Εκτίμηση,

•

Υψηλή Εταιρική Φήμη και

•

Βελτιωμένη Ικανότητα Πρόσληψης και Διατήρησης Προσωπικού.

Γ. Η έλλειψη του Εταιρικού Εθελοντισμού
Σε ένα άκρως Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, η ανάγκη για Διαφοροποίηση αποτελεί
Σημαντικό Παράγοντα Επιχειρηματικής Επιτυχίας. Για περισσότερο από 10 χρόνια, η
έννοια της ΕΚΕ συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως η Πρακτική εκείνη που μπορεί να
δώσει Προστιθέμενη Αξία στις Δραστηριότητες μιας Επιχείρησης, και παράλληλα να
τη διαφοροποιήσει από το Ανταγωνιστικό της Περιβάλλον. Σήμερα, όλο και
περισσότερες
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Νέους
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Δραστηριοποίησης, ανακαλύπτουν ότι μπορούν να επενδύσουν Στρατηγικά τόσο
στον Χρόνο, όσο και στις Δεξιότητες των Εργαζομένων τους. Τα Προγράμματα
Εταιρικού

Εθελοντισμού

αποτελούν

μια

καλά

Σχεδιασμένη

Διαχειριστική

Προσπάθεια που Σκοπό έχει την Ευαισθητοποίηση και την Ενεργοποίηση των
Εργαζομένων σε Εθελοντικές Δραστηριότητες με την Υποστήριξη και την
Καθοδήγηση της Εταιρείας.

Η Εφαρμογή ενός Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στηρίζεται
στην Εθελοντική Συμμετοχή των Εργαζομένων, διασφαλίζει στο Βrand της Εταιρείας
την ύπαρξη Θετικών και Κοινωνικά Αποδεκτών Χαρακτηριστικών.
Παρ' όλα αυτά, οι Επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να προωθήσουν την έννοια της
ΕΚΕ στο εσωτερικό τους Περιβάλλον πέφτουν συνήθως σε Λάθη στα οποία αξίζει να
αναφερθούμε.
Πότε λοιπόν μια Εταιρεία αποτυγχάνει να ευαισθητοποιήσει το Ανθρώπινο Δυναμικό
της;
1. Όταν οι Εργαζόμενοι στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν την έννοια της ΕΚΕ
δεν μπορούν διακρίνουν το Όραμα της Επιχείρησης. Το Όραμα που θέτουν οι
Επιχειρήσεις για την ΕΚΕ πρέπει να είναι ορατό, να επαληθεύεται στην καθημερινή
της Δραστηριότητα και όχι να αντιμετωπίζεται από τους Εργαζόμενους ως ακόμη ένα
Επιχειρηματικό Project.
2. Όταν η Επιχείρηση δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η κάθε Ομάδα Εργαζομένων, ως
Δυναμικό Σύνολο, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτεί διαφορετικά
μηνύματα Επικοινωνίας, έτσι ώστε να συμμετέχει στην Κοινή Προσπάθεια για
Βιώσιμη Ανάπτυξη.
3. Όταν η Στρατηγική της ΕΚΕ ασκείται μέσα σε ένα Περιβάλλον Πίεσης, με
αποτέλεσμα να μη γίνεται αποδεκτή από τους Εργαζομένους και να μην
αναδεικνύεται η πραγματική τους Δέσμευση σε αυτήν. Η ΕΚΕ είναι η Εθελοντική
Δέσμευση και Δραστηριοποίηση των Εταιρειών σε θέματα Κοινωνικής Προσφοράς
και Περιβαλλοντικής Προστασίας, κάτι που αντίστοιχα πρέπει να ισχύει και για τους
Εργαζομένους.
4. Όταν η Επιχείρηση δεν μπορεί να μεταφέρει στους Εργαζόμενους το αίσθημα του
«ανήκειν». Η «Ιδανική» Πολιτική Συμμετοχής των Εργαζομένων σε θέματα ΕΚΕ
χαρακτηρίζεται από την Αίσθηση ότι συμμετέχουν οι ίδιοι σε κάτι δικό τους, σε κάτι
που εκείνοι έχουν δημιουργήσει και που πραγματικά τους ανήκει.
5. Όταν η Επιχείρηση, στην προσπάθειά της να προωθήσει τη Στρατηγική της για την
ΕΚΕ, ζητά από τους Εργαζόμενους να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νέες

Τακτικές, δίχως να τους ενημερώνει για τις διαστάσεις που φέρει η έννοια αυτή τόσο
στο Εσωτερικό, όσο και στο Εξωτερικό Περιβάλλον που δραστηριοποιείται.
6. Όταν η Επιχείρηση παραβλέπει τις Αξίες, τους Σκοπούς και τα Συναισθήματα,
Έννοιες αποδεκτές στο Εργασιακό Περιβάλλον και απαραίτητες για τη Συμμετοχή
των Εργαζομένων στην Εφαρμογή Πρακτικών ΕΚΕ.
Η Επιχείρηση θα πρέπει κυρίως να προσπαθήσει να παρακινήσει τους Εργαζόμενους
λαμβάνοντας υπόψη τις Ευαισθησίες τους.
7. Όταν η Επιχείρηση ξεχνά να δημιουργήσει τους δικούς της Εταιρικούς «Ήρωες»
και να διαδώσει τις δικές της Πραγματικές Ιστορίες, στο πλαίσιο της Κοινωνικής και
Περιβαλλοντικής της Πολιτικής. Στοιχεία που κερδίζουν τους Εργαζόμενους και τους
προτρέπουν να συμμετέχουν.
8. Όταν η Επιχείρηση, στην Προσπάθειά της να προωθήσει την Ε ^ στον Εργασιακό
Χώρο, επικεντρώνεται αποκλειστικά στους Τεχνοκρατικούς Όρους της Έννοιας
αδιαφορώντας για την Ουσία της, αλλά και για τα Συναισθήματα που συνήθως
διέπουν την Εθελοντική Συμμετοχή, όπως αυτά της Διασκέδασης, της Αλληλεγγύης
και της Ευχαρίστησης. Η Πολιτική αυτή μπορεί να γίνει αποτρεπτική για την
περαιτέρω Συμμετοχή των Εργαζομένων.
Αναφέρθηκε παραπάνω, ότι οι Πολιτικές Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζονται από
μέρους των Επιχειρήσεων σε Εθελοντική Βάση, μπορούν μακροπρόθεσμα να δώσουν
σημαντικά Άμεσα Οφέλη (π.χ. Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον, Δέσμευση για
Μεγαλύτερη
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Εργαζομένων σε θέματα που αφορούν στις Τοπικές Κοινότητες), αλλά και Έμμεσα
(π.χ. Αύξηση του Ενδιαφέροντος των Πελατών και των Επενδυτών, Αύξηση της
Καλής τους Φήμης και Επακόλουθη Αύξηση των Επιχειρηματικών τους Ευκαιριών)
τόσο στις ίδιες τις Εταιρείες, όσο και στις Ομάδες των Stakeholders που επηρεάζουν
με τη σειρά τους τη Δράση των Εταιρειών και συμβάλλουν στην Οικονομική τους
Επιτυχία.
Παρ' όλα αυτά, η ΕΚΕ αν δεν αντιμετωπιστεί ως Κουλτούρα και δεν υπολογιστεί ως
Μέγεθος πρωτίστως μέσα στην Επιχειρηματική Κοινότητα, δεν μπορεί να αποτελέσει

Καθοριστικό Παράγοντα ούτε για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ούτε και για τη
Διαχρονικότητα των ίδιων των Επιχειρήσεων (Dam, 2010).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H παγκοσμιοποίηση και η απελευθέρωση των αγορών, οι εξελίξεις στις τεχνολογίες
και στις επικοινωνίες, η αυξανόμενη επιρροή της κοινωνίας των πολιτών και των μη
κυβερνητικών οργανώσεων, η αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου του κράτους, είναι
παράγοντες που αλληλοσυνδέονται και διαμορφώνουν ένα νέο κοινωνικοπολιτικό
πλαίσιο στη σημερινή κοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις
επαναδιαπραγματεύονται τη θέση και τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία. H
ενσωμάτωση δραστηριοτήτων με κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική
διάσταση, δεν νοείται πια ως έκφραση φιλανθρωπίας ούτε ως αφορμή για δημόσιες
σχέσεις, αλλά συνειδητή επιλογή ενεργούς συμμετοχής στη συλλογική προσπάθεια
για κοινωνική συνοχή, ευημερία και πρόοδο.
Στο νέο αυτό οικονομικό περιβάλλον, οι εταιρείες δεν κρίνονται πλέον μόνο με βάση
τα οικονομικά τους αποτελέσματα, την ευρωστία τους ή την οικονομική τους δύναμη.
H κοινωνία έχει άλλες, περισσότερο σύνθετες απαιτήσεις για το ρόλο και τις ευθύνες
των εταιρειών, με κριτήρια και κοινωνικά και περιβαλλοντικά και πολιτιστικά.
Οι διεθνείς πρακτικές μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
δεν αφορά μία μόνο διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς δεν μπορεί να ταυτιστεί ούτε
μόνο με τις πολιτικές στο εσωτερικό της επιχείρησης και τους εργαζομένους της,
ούτε με τις στρατηγικές της για την ανάπτυξή της στις αγορές, ούτε μόνο με την
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αντικατοπτρίζεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που σχετίζονται με
τους εργαζομένους την κοινωνία, τους πελάτες, το περιβάλλον και γενικότερα όλους
τους συμμέτοχους (Stakeholders). Ουσιαστικά η ΕΚΕ έχει να κάνει με την
αποτελεσματική και ισορροπημένη διαχείριση των αναγκών όλων των συμμετοχών
με ενέργειες που υπερβαίνουν την εκάστοτε νομοθεσία.
Όπως ήδη έχει εφαρμοστεί σε ώριμες εταιρείες η αποτελεσματική διαχείριση της
ΕΚΕ απαιτεί τον συντονισμό πολλών τμημάτων της εταιρείας. Το ουσιαστικό νόημα
που κρύβεται πίσω από τη φιλοσοφία της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, δεν είναι
μόνο οι χορηγίες ή φιλανθρωπίες που συχνά συνοδεύονται από εκτενείς
φωτογραφήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι τους οποίους
μπορεί να μεταχειριστεί ή «άλφα» ή η «βήτα» επιχείρηση, προκειμένου να αφήσει το

στίγμα της στην κοινή γνώμη ως εταιρεία με αυξημένη Εταιρική Κοινωνική και
Ηθική Ευθύνη. Ένας από τους πιο σημαντικούς και ολοκληρωμένους τρόπους είναι
μέσα από ετήσιες εκθέσεις όπου πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα
αποτυπώνονται τα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά σε βάθος χρόνου. Η
δημιουργία μιας τέτοιας έκθεσης γίνεται περισσότερο αντιληπτή ως ένα εργαλείο
επικοινωνίας με τους συμμέτοχους (μέτοχους, πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες,
κοινωνία) που μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και καλύτερη
φήμη εφόσον χρησιμοποιείται με τον σωστό τρόπο.
Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ίσως να επικρατεί η αντίληψη ότι
αποτελούν «άβατο» για την αναζήτηση πρακτικών EKE. Συμβαίνει όμως, όπως σε
όλες τις επιχειρήσεις, να πρέπει να συμβάλουν στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης
«περιβάλλον, άνθρωποι, κοινότητα». Δεν μιλάμε, βέβαια για την ευθύνη τους για
εγκυρότητα και αξιοπιστία στην πληροφόρηση και στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης. Γιατί η ευθύνη αυτή, πέρα από το ότι διέπεται από νομοθεσία και κώδικες,
συμβαίνει να βρίσκεται σταθερά και κάτω από τον μεγεθυντικό φακό του ελέγχου του
κοινού στο οποίο και απευθύνονται. Άρα, η ευθύνη αυτή θεωρείται δεδομένο πως
υπόκειται σε συντεταγμένες συμμόρφωσης.
Σήμερα εταιρίες εκδίδουν τον ετήσιο απολογισμό τους με τις εταιρικές
δραστηριότητες και τα επιτεύγματά τους στο τρίπτυχο «περιβάλλον - άνθρωποικοινότητα» σύμφωνα με τον δικό τους ορισμό, που προσδιορίζει το τι πρέπει να είναι
η EKE ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών.
Όλες οι επιχειρήσεις γενικά θα πρέπει να εφαρμόσουν την κοινωνική εταιρική ευθύνη
συστηματικά στην πολιτική τους, για ένα καλύτερο αύριο, μειώνοντας έτσι το
επιχειρηματικό ρίσκο και αυξάνοντας τις πιθανότητες της επιβίωσής τους.
Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η έρευνα της EKE αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα
προς μελέτη είτε σε διπλωματικό είτε σε διδακτορικό επίπεδο. Όσον αφορά την
Ελλάδα, ο δρόμος είναι μακρύς αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί σε βάθος
χρόνου ποια είναι η αντιμετώπιση των ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις εταιρείες
με ανεπτυγμένη δράση κοινωνικής ευθύνης, ποία είναι η συμπεριφορά τους απέναντι
σε εταιρείες που δεν υιοθετούν τέτοιες πρακτικές και φυσικά την έρευνα της στάσης
των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που ακόμα διστάζουν να εμπλακούν με

το θέμα, ίσως λόγω κυριαρχίας μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Μια δεύτερη
πολύ ενδιαφέρουσα επίσης πλευρά του θέματος θα ήταν να βρεθούν τα αίτια αυτής
της έλλειψης μιας οργανωμένης δράσης κοινωνικής ευθύνης, αν δηλαδή οφείλεται σε
άγνοια, σε έλλειψη χρηματικών πόρων, σε έλλειψη ειδικευμένου επί του θέματος
προσωπικού ή σε κάτι άλλο, και ταυτόχρονα να αναζητηθεί η πλευρά των
καταναλωτών στο θέμα,
Με την εκπόνηση αυτή της πτυχιακής μελέτης, προστίθεται ένα ακόμα λιθαράκι στο
σύγχρονο αυτό φαινόμενο της εποχής μας που ονομάζουμε «Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη». Η πορεία ακόμη για την ολοκλήρωση του «οικοδομήματος» είναι μεγάλη
και απαιτεί συνεχή ενημέρωση, πίστη στις αξίες, αγάπη για το περιβάλλον και τον
άνθρωπο και πάνω από όλα υπομονή και αφοσίωση. Αλλά η ουσία είναι ότι η φύση,
καλώς ή κακώς αργά ή γρήγορα, εκδικείται. Έτσι είναι οι νόμοι της φύσης, αυτή είναι
η πορεία της ιστορίας και της ανθρωπότητας. Ας δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά
μας να ζήσουν σε έναν κόσμο που τους αξίζει και ας συμπαρασταθούμε σε όσους μας
τείνουν το χέρι να βοηθήσουμε τον κόσμο μας.
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