ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Κρίση
Οι Τάσεις στο Ελληνικό Εταιρικό Τοπίο

Υπό την επίβλεψη:
της αναπλ. καθηγήτριας κας Κ. Λαζαρίδη

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

της επικ. καθηγήτριας κας Δ. Σδράλη

Τμήμα «Οικιακή Οικονομία & Οικολογία»

του επικ. καθηγητή κου Κων. Αμπελιώτη

Κατεύθυνση «Τοπική Ανάπτυξη»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑ 2013

Πίνακας Περιεχομένων
Ευχαριστίες...................................................................................................................... v
Περίληψη ........................................................................................................................ vi
Abstract ......................................................................................................................... vii
1

Εισαγωγή ................................................................................................................. 8
1.1

2

Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη ............................................................................. 11
2.1

3

Η Αφετηρία της Βιώσιμης Ανάπτυξης ............................................................... 11

2.1.1

Σταθμοί στην Ιστορία της Αειφορίας: 1972, 1987 & 1992 .......................... 11

2.1.2

Η Πρώτη Εμφάνιση του Όρου «Βιώσιμη / Αειφόρος Ανάπτυξη» ............... 12

2.1.3

Το Χρονοδιάγραμμα της Αειφορίας (1962-2005) ....................................... 12

2.2

Αειφορία ή Αειφόρος Ανάπτυξη; ....................................................................... 14

2.3

Ουσιαστικό Περιεχόμενο «Αειφόρου Ανάπτυξης» ............................................ 15

2.3.1

Η Επιστήμη της Αειφορίας ......................................................................... 15

2.3.2

Οι Τρεις Πυλώνες της Αειφόρου Ανάπτυξης .............................................. 15

2.3.3

Το Μοντέλο Αειφορίας των Πέντε Μορφών Κεφαλαίου .............................. 15

2.3.4

Οι Πέντε Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης .................................................. 16

2.4

Βιώσιμη Ανάπτυξη «Φράγμα» στην Ύφεση ..................................................... 17

2.5

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Επιχειρήσεις ................................................................... 17

2.5.1

Η ΕΚΕ «όχημα» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ................................................ 18

2.5.2

Ομοιότητες στις έννοιες των ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη............................. 18

Η Ελλάδα στα Χρόνια της Δίνης ............................................................................. 19
3.1

Τι είναι η Ύφεση; .............................................................................................. 19

3.1.1

Ορίζοντας την Ύφεση ................................................................................ 19

3.1.2

Τα Χαρακτηριστικά των Υφέσεων .............................................................. 20

3.1.3

Ορίζοντας την Κρίση .................................................................................. 21

3.1.4

Πρακτικές Συνέπειες της Κρίσης / Ύφεσης στις Επιχειρήσεις .................... 21

3.2

4

Σκοπός της Παρούσης Εργασίας ....................................................................... 9

Ελλάδα: Το «λίκνο» της Κρίσης (Χρέους) ......................................................... 22

3.2.1

H Επικοινωνία της Κρίσης.......................................................................... 22

3.2.2

Οι «Ρίζες» του Κακού ................................................................................. 23

3.2.3

H Ελλάδα της Ύφεσης με Αριθμούς........................................................... 24

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .................................................................................... 26
4.1

Εν αρχή ην το (Εννοιολογικό) Χάος .................................................................. 26

4.1.1

Μερικοί Ορισμοί για την ΕΚΕ ..................................................................... 26

4.1.2

Τι είναι, τελικά, η ΕΚΕ; ............................................................................... 28

Ιστορική Διαδρομή της ΕΚΕ.............................................................................. 28

4.2

4.2.1

Η ΕΚΕ Διαχρονικά ..................................................................................... 28

4.2.2

Η Ακαδημαϊκή Ιστορία της ΕΚΕ.................................................................. 29

Γιατί οι Επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ΕΚΕ .............................................. 30

4.3

4.3.1

Επιχειρηματικός Αλτρουισμός .................................................................... 31

4.3.2

Τα Χρηματοοικονομικά Οφέλη της ΕΚΕ ..................................................... 31

4.3.3

Σχέση με Συμ-μετόχους / Ενδιαφερόμενα Μέρη ........................................ 32

4.3.4

«Θωράκιση» Κατά του Εγκλήματος ........................................................... 33

4.3.5

ΕΚΕ και Εργατικό Δυναμικό ....................................................................... 33

4.3.6

Θετική η Επίδραση της ΕΚΕ στην Καταναλωτική Συμπεριφορά ................ 34

4.3.7

Μείωση Κόστους Παραγωγής χάρη στην ΕΚΕ........................................... 35

4.3.8

Η ΕΚΕ «εργαλείο» Διαχείρισης Κινδύνου ................................................... 35

4.3.9

Η ΕΚΕ ως «Ευκαιρία» για Φοροαπαλλαγές ............................................... 36

Μετρώντας την ΕΚΕ ......................................................................................... 36

4.4

4.4.1

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ ....................................................................... 36

4.4.2

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Global Reporting Initiative ............................ 37

4.4.3

To ISO 26000............................................................................................. 38

4.5

Η Μετάβαση σε ΕΚΕ 2.0 (Θεωρία Visser) ........................................................ 38

4.6

Συνέπειες της Κρίσης στην ΕΚΕ ....................................................................... 40

4.6.1

Αρνητικές Συνέπειες................................................................................... 40

4.6.2

Θετικές Συνέπειες ...................................................................................... 42

5

Οι αρχικές προκλήσεις ........................................................................................... 45

6

Το Δείγμα ............................................................................................................... 47

7

Το Ερωτηματολόγιο ................................................................................................ 50

8

Κωδικοποίηση Εταιρειών Δείγματος ....................................................................... 51

9

Η Αλλαγή ως το Ζητούμενο .................................................................................... 53

10

Οι Ομάδες του Δείγματος ..................................................................................... 53

10.1

«Οι Σπόροι» του Ιεραρχικού Μοντέλου ......................................................... 54

10.2

1ο Κριτήριο: Οι Τρεις Αντιλήψεις περί ΕΚΕ .................................................... 54

10.3

2ο Κριτήριο: Η Ωρίμανση ............................................................................... 56

10.3.1

Επίπεδο Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης επί θεμάτων ΕΚΕ ....................... 57

10.3.2

Γνώση Θεσμικών Εξελίξεων ................................................................... 57

10.3.3

Επίπεδο Συμμετοχής στους Απολογισμούς ΕΚΕ ................................... 57

10.3.4

Θυγατρικές ή Μη Ξένων Πολυεθνικών με Παράδοση ΕΚΕ ..................... 57

10.3.5

Σύγχυση ΕΚΕ με Φιλανθρωπία / Επικοινωνία ........................................ 58

10.3.6

Αριθμός Απολογισμών............................................................................ 58

10.3.7

Συσχέτιση Ανάμεσα σε Αντίληψη & Ωρίμανση ........................................ 58

10.4

Κωδικοποίηση Εταιρειών Δείγματος ............................................................. 59

10.4.1

Κωδικοποίηση ανά Αντίληψη .................................................................. 59

10.4.2

Κωδικοποίηση ανά Ωρίμανση ................................................................. 61

10.5

Ομαδοποίηση Βάσει Αντίληψης & Ωρίμανσης ............................................... 64

10.5.1
10.6

11

Οι «Επωμίδες» / «Βαθμοί» του Δείγματος .............................................. 66

Μηχανισμός Κατανόησης Αποτελεσμάτων.................................................... 67

Αποτελέσματα Εκτός Ερωτήσεων ....................................................................... 68

11.1

Η ΕΚΕ στο «DNA» των Εταιρειών................................................................. 68

11.2

Η Κρίση ως Ευκαιρία ..................................................................................... 69

11.3

«Γκρίζες Ζώνες» της ΕΚΕ ............................................................................. 70

11.3.1

ΕΚΕ ως εργαλείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων ........................... 71

11.3.2

ΕΚΕ ως Εταιρική Φιλανθρωπία .............................................................. 72

11.3.3

ΕΚΕ ως «Ρεύμα»- Βραβεία ..................................................................... 73

11.4

ΕΚΕ και Οικονομική Υγεία ............................................................................. 74

11.5

ΕΚΕ και Απαιτήσεις Συμ-μετόχων (Stakeholders) ......................................... 76

11.6

«Όχι» σε Υποκατάσταση Κράτους από Επιχειρήσεις.................................... 77

11.7

Η Σημασία των Διοικήσεων για ΕΚΕ ............................................................. 78

12

Τα Αποτελέσματα από τις Ερωτήσεις .................................................................. 80

12.1

Η Κρίση κατέστησε την ΕΚΕ σημαντικότερη ή διαφορετική; .......................... 80

12.1.1

Δεν υπάρχει σχέση ΕΚΕ – Κρίσης .......................................................... 82

12.1.2

Και νέο Νόημα και Σημαντικότερη η ΕΚΕ λόγω Κρίσης .......................... 82

12.1.3

Σημαντικότερη η ΕΚΕ λόγω Κρίσης ........................................................ 83

12.1.4

Νέο νόημα στην ΕΚΕ λόγω Κρίσης ........................................................ 84

12.1.5

Φθορά της ΕΚΕ λόγω Κρίσης ................................................................. 84

12.2

Η σημασία των Στρατηγικών ΕΚΕ ................................................................. 85

12.3

Επίδραση Ύφεσης στις Δράσεις ΕΚΕ ........................................................... 86

12.4

ΕΚΕ & Οχύρωση των Εταιρειών έναντι της Κρίσης ....................................... 88

12.5

Κρίση & Κατεύθυνση Δράσεων ..................................................................... 91

12.6

Κρίση & Νέοι Συμ-μέτοχοι (Stakeholders) ..................................................... 94

12.6.1

Η Κρίση έχει αναδείξει νέους Stakeholders............................................. 95

12.6.2

Η Κρίση ανέδειξε Παρακλάδια των «Κλασικών» Συμ-μετόχων ............... 95

12.6.3

Η Κρίση όξυνε τις απαιτήσεις των Stakeholders ..................................... 96

12.7

Κρίση & Αντίδραση Βασικών Stakeholders στην ΕΚΕ .................................. 96

12.8

Μορφή Δράσεων ΕΚΕ εν μέσω Κρίσης ......................................................... 97

12.9

Εθελοντική ή Μη η ΕΚΕ;................................................................................ 99

12.9.1

Αποκλειστικά Εθελοντική η ΕΚΕ ........................................................... 100

12.9.2

«Όχι» σε αποκλειστικά εθελοντική ΕΚΕ, «Ναι» σε ρόλο Κράτους ........ 102

12.9.3

Αναποφάσιστοι για Εθελοντική ή μη ΕΚΕ ............................................. 103

12.9.4

«Όχι» σε αποκλειστικά εθελοντική ΕΚΕ, «Ναι» σε Αυτορρύθμιση ........ 104

12.9.5

Παρατήρηση σε σχέση με νέο Ορισμό για ΕΚΕ από Ε.Ε. ..................... 104

12.10

Κρίση & Πρόταση για Οδηγία 2011/0308 .................................................... 105

12.10.1 Θετική & Εφικτή Εξέλιξη για την Ελλάδα η Πρόταση για Οδηγία
2011/0308 ............................................................................................................ 106
12.10.2

Καθυστερημένη & Στρεβλή Υιοθέτηση .................................................. 106

12.10.3

Θετική & Μη Εφικτή για Ελλάδα ........................................................... 107

12.10.4

Αρνητική Εξέλιξη η Πρόταση για Οδηγίας ............................................. 107

12.10.5

Παραδοξότητα για Εθελοντική ΕΚΕ & Πρόταση για Οδηγία ................. 107

12.11

Κρίση & Σημασία Κοινωνικού Απολογισμού................................................ 108

12.12

Η Πολιτεία, η ΕΚΕ και η Κρίση .................................................................... 110

12.12.1

Αρνητική Στάση Συνεντευξιαζόμενων έναντι Πολιτείας ......................... 111

12.12.2

Πιο Σημαντικές Προτεραιότητες από ΕΚΕ για την Πολιτεία ................... 113

12.12.3

Θετική Άποψη για την Πολιτεία ............................................................. 113

12.13

Πως θα Εξελιχθεί η ΕΚΕ τα Επόμενα Χρόνια; ............................................. 113

12.13.1

Αισιοδοξία για το Μέλλον της ΕΚΕ ........................................................ 114

12.13.2

Απαισιοδοξία για το Μέλλον της ΕΚΕ ................................................... 115

12.13.3

Ασαφές το μέλλον της ΕΚΕ................................................................... 116

13

Συμπεράσματα .................................................................................................. 118

14

Βιβλιογραφία ...................................................................................................... 123

Ευχαριστίες
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εκπονήθηκε χάρη στην ανιδιοτελή βοήθεια
πολυμελούς ομάδας ανθρώπων.
Κατ’ αρχάς, θέλω να εκφράσω τις πλέον εγκάρδιες ευχαριστίες μου στην κα Κάτια
Λαζαρίδη για την αμέριστη υποστήριξη και τη δημιουργική συμβολή της, που υπερέβη
τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδος. Επίσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω ειλικρινά την κα
Δέσποινα Σδράλη και τον κο Κωνσταντίνο Αμπελιώτη για την στήριξη και τη συνεργασία
που μου προσέφεραν.
Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον κο Σταμάτη Ζαχαρό, την κα Έλσα
Αριστείδου και τον κο Δημήτρη Δελεβέγκο, που χάρη στην πολύτιμη βοήθεια τους
κατέστη εφικτή η υλοποίηση της παρούσης έρευνας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω σε όλους τους συνεντευξιαζόμενους του
δείγματος, που αφιέρωσαν χρόνο και πρόσφεραν αφειδώς πολύτιμες συμβουλές υπέρ
της έρευνας. Άλλωστε οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν ο «πυρήνας» της διπλωματικής
εργασίας.
Πέραν από τους συνεντευξιαζόμενους, σημαντικό ρόλο για την εκπόνηση της
εργασίας διαδραμάτισαν εταιρικά στελέχη που συνέβαλλαν για την τελική επικοινωνία
με τους καθ’ ύλην αρμόδιους.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον κο Γιάννη Παπαδογιάννη για την αμέριστη ηθική
και πρακτική στήριξη του καθ’ όλο το μακρύ χρονικό διάστημα που διήρκεσε το παρόν
εγχείρημα.

Χρυσάνθη Ζησιμοπούλου
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Περίληψη
Η κρίση στην αγορά ενυπόθηκου δανεισμού υψηλού κινδύνου (subprime) στις
ΗΠΑ, η μετέπειτα μετάγγιση της στη Γηραιά Ήπειρο και εν τέλει η κρίση χρέους που
«έπληξε» τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου ώθησε μερίδα ερευνητών να εξετάσει την
επίδραση των χρηματοοικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και αξιακών
«αναταράξεων» στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Η παρούσα ποιοτική έρευνα
επιχείρησε να αποτυπώσει τις τάσεις που καταγράφονται στον εγχώριο τοπίο της ΕΚΕ
εν μέσω παρατεταμένης ύφεσης και οξείας κρίσης.
Μέσω συνεντεύξεων με πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και που εκδίδουν απολογισμούς ΕΚΕ βάσει GRI,
διαπιστώθηκε πως οι κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας σε θέματα ΕΚΕ δύνανται να
ομαδοποιηθούν σε πέντε ιεραρχικά σύνολα, με κριτήρια την αντίληψη και το επίπεδο
ωρίμανσης τους έναντι ζητημάτων ΕΚΕ. Οι ομάδες αυτές είναι οι «Στρατηγοί» (που είναι
και η μεγαλύτερη ομάδα του δείγματος, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για την
πορεία της ΕΚΕ στη χώρα), οι «Συνταγματάρχες», οι «Αρχιλοχιες», οι «Λοχίες» και οι
«Νεοσύλλεκτοι». Οι «Στρατηγοί», όπως υποδηλώνει και ο βαθμός τους, αποτελούν τις
κορυφαίες των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα σε ζητήματα ΕΚΕ.
Επιγραμματικά, ορισμένες εκ των τάσεων που κατεγράφησαν στο χώρο της ΕΚΕ
την περίοδο της ελληνικής κρίσης, ήταν: i) η μείωση των προϋπολογισμών για ΕΚΕ από
την πλειοψηφία του δείγματος, ii) η ύπαρξη σύγχυσης από το 30,4% στο τι εστί ΕΚΕ, iii)
η αύξηση των απαιτήσεων από τους συμ-μετόχους, iv) το 52,2% να τάσσεται κατά του
αποκλειστικού χαρακτήρα της ΕΚΕ, v) το 78,3% να διατηρεί αρνητική στάση για το ρόλο
της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα ΕΚΕ, vi) το 30,4% να θεωρεί πως η ΕΚΕ είναι
σημαντική ανεξαρτήτως κρίσης, vii) το 69,6% να αναφέρει αυθόρμητα πως η κρίση
αποτελεί ευκαιρία για την ΕΚΕ, viii) το περίπου 90% να διαπιστώνει πως η κρίση δεν
ανέδειξε νέους συμ-μετόχους, ix) οι δράσεις προς την κοινωνία να απορροφούν το
μεγαλύτερο όγκο των πρωτοβουλιών, ενώ x) το 60,9% του δείγματος να δηλώνει
αισιόδοξο για το μέλλον της ΕΚΕ στην Ελλάδα.
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Abstract
The US subprime crisis with its ripple effects that led Europe to a downward spiral
–and especially the southern Eurozone countries- motivated the academic community
to study and analyze the effects of the financial, social, political and ethical “turbulence”
on Corporate Social Responsibility. This current paper aims to highlight the CSR trends
that were observed in Greece during the deep recession that followed the debt crisis
and the austerity measures of the Memorandum.
More than half the “population” of the companies that operate in Greece and at the
same time publish Sustainability Reports in accordance with the GRI Guidelines
participated in this research via personal interviews with the respective corporate
executives. The sample represents the top responsible enterprises in Greece. For
research purposes, it was possible to categorize the sample’s companies into five main
groups based on the Organizations’ CSR perception and maturity level. Inspired by the
Army’s hierarchy the groups were; the “Generals”, the “Colonels”, the “Sergeant Majors”,
the “Sergeants” and the “Rookies”. The “Generals were “the crème de la crème” of the
responsible companies in Greece and the biggest group in the sample, thus sending an
positive message that the companies in Greece are on the right track towards
sustainability.
In brief, some of the observed trends during the recession were; i) the majority of
the sample’s companies experienced budget cuts in their CSR programs , ii) 30.4% of
the sample seemed confused about the content of CSR, regarding CSR as a PR /
Marketing / Corporate Philanthropy “doppelgänger”, iii) the recession led to an increase
in stakeholder demands, iv) 52.2% of the interviewees preferred CSR not to be
voluntary, v) 78.3% retained a negative stance towards the State and its role in
promoting CSR initiatives, vi) 30.4% expressed their absolute conviction that CSR is
important regardless the phase of the economic cycle, even if it’s a recession, vii)
69.6% stated that the Greek crisis is an opportunity in disguise, viii) 90% said that the
crisis did not generate new stakeholders for their firms, ix) the major bulk of the CSR
initiatives were aimed at supporting the local communities and the Greek society and
finally x) 60.9% appeared optimistic about the future of CSR in Greece, despite the
crisis.
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1

Εισαγωγή

Ποτέ άλλοτε οι εξελίξεις στο διεθνές επιχειρηματικό σύμπαν δεν ήταν τόσο
ραγδαίες όσο στην τρίτη χιλιετία. Ο συγχρονισμός των διεθνών αγορών λόγω
παγκοσμιοποίησης και η άνοδος των λεγόμενων BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνας
και Νότιος Αφρική) διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο επιχειρηματικής πραγματικότητας, με
εναλλασσόμενες ροές κεφαλαίου και εξουσίας από τη Δύση στην Ανατολή και το Βορρά
προς το Νότο (Naím, 2013). Το ντόμινο των χρηματοοικονομικών κρίσεων του 2007
που οδήγησαν τις ΗΠΑ και την Γηραιά Ήπειρο στο δύσκολο δρόμο της επανεξέτασης
οικονομικών, ρυθμιστικών και κοινωνικών συστημάτων ανέδειξε τη σημασία της
εταιρικής λογοδοσίας. Οι επιχειρήσεις αποτελούν τον κυρίαρχο θεσμό των σύγχρονων
κοινωνιών και ως εκ τούτου οι συνέπειες των επιλογών τους επηρεάζουν τόσο τους
ανθρώπους, όσο και τον ίδιο τον πλανήτη (Achbar & Abbott, 2003).
Οι επιτυχημένοι Οργανισμοί έχουν ανάγκη από μία επιτυχημένη κοινωνία, όπου
θα υπάρχει εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, ασφαλή προϊόντα, ανανεώσιμοι πόροι και
δικαιοκρατία. Συγχρόνως, μία υγιής κοινότητα έχει ανάγκη από επιτυχημένους
Οργανισμούς που θα «γεννούν» πλούτο, θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, θα
συμβάλλουν στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και φυσικά θα πληρώνουν
φόρους. Επομένως η σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις καθίσταται
αμφίδρομη και ζωτικής σημασίας στο δρόμο προς την ευημερία (Holme, 2010).
Επομένως, πότε άλλοτε η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) δεν είχε τόσο
σημαίνων ρόλο, όσο σε αυτήν την ιστορική περίοδο των κοινωνικών και οικονομικών
αναταράξεων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη (Quelch & Jocz, 2009). Η ανάγκη για τις
επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην προσπάθεια αναδιάταξης των πληγεισών από την
κρίση οικονομιών είναι πλέον επιτακτική. Οι επιχειρήσεις δεν είναι υπεύθυνες για όλα τα
δεινά του κόσμου, ούτε διαθέτουν τη δύναμη και τους μηχανισμούς να αντιμετωπίσουν
κάθε πρόβλημα. Ωστόσο, κατέχουν την τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο προσωπικό, τους
οικονομικούς πόρους και την οργανωτική δομή για να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
επιμέρους πτυχών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων που
την επηρεάζουν άμεσα (Porter & Kramer, 2006). Και αν μη τι άλλο, μέρος των
συνεπειών μίας ύφεσης την επηρεάζουν.
Η ΕΚΕ είναι ο μηχανισμός με τον οποίο οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται υπέρ
της αντιμετώπισης κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενώ
παράλληλα διαφοροποιούνται έναντι του ανταγωνισμού. Η στρατηγική ΕΚΕ υπηρετεί
στις αρχές τις αειφορικής ανάπτυξης, ενώ δημιουργεί οφέλη για το κοινωνικό σύνολο, το
περιβάλλον, αλλά και η ίδια η επιχείρηση (Elkington, 1994).
H κρίση της αγοράς ενυπόθηκου δανεισμού υψηλού κινδύνου (subprime) στις
ΗΠΑ, η μετάγγιση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επανεμφάνιση του προστατευτικού
δόγματος “too big to fail” 1 σε χρηματοοικονομικούς κολοσσούς, ώθησε μερίδα
1

Ο όρος “too big to fail” πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1984 από τον Αμερικανό πολιτικό Stewart McKinney (Mishkin,
2006) και αφορά στο συστημικό κίνδυνο που ενέχει η κατάρρευση μια επιχείρησης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
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ερευνητών, αναλυτών και δημοσιογράφων να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο
επέδρασε η χρηματοοικονομική κρίση στις πρωτοβουλίες ΕΚΕ των επιχειρήσεων.

1.1

Σκοπός της Παρούσης Εργασίας

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τον εντοπισμό, την καταγραφή και τη μελέτη
των αντιπροσωπευτικών τάσεων που παρατηρούνται στο χώρο της εγχώριας Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) συναρτήσει της χρηματοοικονομικής κρίσης και της
παρατεταμένης ύφεσης που πλήττουν τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα.
Το εγχείρημα αυτό επιδιώχθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με αρμόδια
εταιρικά στελέχη επιχειρηματικών ομίλων που συνθέτουν την «ελίτ» σε ό,τι αφορά την
ΕΚΕ. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην αποτύπωση των τάσεων που
κυριαρχούν στο εταιρικό τοπίο της Ελλάδας και όχι στην προβολή ή μη των εταιρειών
του δείγματος. Για αυτό άλλωστε οι εταιρείες εξετάζονται κυρίως ως υποσύνολα
ομάδων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο να τηρηθεί η ανωνυμία των εταιρειών κατά
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των απαντήσεων.
Αξίζει να σημειωθεί πως επιδίωξη της έρευνας ήταν το δείγμα να ανταποκρίνεται
σε άνω του 50% του υπό εξέταση πληθυσμού, ούτως ώστε τα αποτελέσματα να
αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες και τάσεις της εγχώριας ΕΚΕ. Ο στόχος αυτός
επετεύχθη. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία των επιχειρήσεων, με τις συνομιλίες να καταγράφονται σε ηλεκτρονικής
συσκευή, εν γνώσει και με την έγκριση των συνεντευξιαζόμενων.
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2

Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

2.1

Η Αφετηρία της Βιώσιμης Ανάπτυξης

2.1.1 Σταθμοί στην Ιστορία της Αειφορίας: 1972, 1987 & 1992
Ο σαφής εννοιολογικός προσδιορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης μοιάζει με
ακαδημαϊκό άθλο του Ηρακλέους. Ενδεικτική τάση της δυσκολίας προσδιορισμού είναι
το γεγονός πως υπάρχουν άνω των 200 διαφορετικών ορισμών για τη βιώσιμη
ανάπτυξη (Parkin, Sommer, & Uren, 2003). Όσον αφορά την εξελικτική πορεία του
εννοιολογικού προσδιορισμού της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Desta Mebratu διακρίνει δύο
έτη-ορόσημα, το 1972 και το 1987, δημιουργώντας έτσι τρεις περιόδους: την ΠροΣτοκχόλμης Εποχή ( -1972), το μεσοδιάστημα από τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης έως
«Το Κοινό μας Μέλλον» (1972-1987) και την Εποχή μετά την Επιτροπή Brundtland
(γνωστή και ως WCED) (1987- ) (Mebratu, 1998).
To 1972 αποτελεί το πρώτο κομβικό σημείο για δύο κυρίως λόγους:
i.

Το 1972 έλαβε χώρα η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Ανθρώπινο Περιβάλλον στη
Στοκχόλμη, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η δημιουργία του Περιβαλλοντικού
Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP) (Drexhage & Murphy, 2010)

ii.

Την ίδια χρονιά δημοσιοποιήθηκε το πρωτοποριακό για την εποχή -και
προπομπό της έννοιας της αειφορίας- έργο, «Τα Όρια στη Μεγέθυνση» (“Limits
to Growth”) (Pezzey, 1992),
που επί της ουσίας επικεντρωνόταν στη
βιωσιμότητα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συναρτήσει των δυνατοτήτων
του πλανήτη. Το έργο, που εκδόθηκε σε εκατομμύρια αντίτυπα, παρουσίαζε,
μέσω της χρήσης υπολογιστικού μοντέλου, τα εκτιμώμενα σενάρια για την
εξελικτική πορεία του ανθρώπινου οικολογικού αποτυπώματος έως το 2100, με
δεδομένους τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους του πλανήτη (Club of Rome,
2012)

Το 1987 ήταν η χρονιά όπου δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα τετραετούς
«ζύμωσης» της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη με τη
μορφή της έκθεσης «Το Κοινό μας Μέλλον» («Our Common Future”), γνωστή και ως
έκθεση Brundtland, από όπου και προήλθε ο κλασικός ορισμός της αειφόρου / βιώσιμης
ανάπτυξης. Η έκθεση αυτή κατάφερε να φέρει την έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης»
στο διεθνές προσκήνιο, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου
με το οικονομικό, το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο κλασικός
ορισμός της αειφόρου ανάπτυξης έχει ως εξής: πρόκειται για την «ανάπτυξη που
καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των
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μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» (World Commission on
Environment and Development, 1987).
Το έργο της Επιτροπής Brundtland, λειτούργησε παράλληλα ως προπομπός της
Διάσκεψης για το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο στο Ρίο του 1992 και της Agenda 21. Η
Διάσκεψη Κορυφής για τη Γη προετοίμασε το έδαφος για τη διεθνή θεσμοθέτηση της
αειφορίας, προωθώντας την ανάπτυξη δεικτών βιωσιμότητας (Stevens, 2005).
2.1.2 Η Πρώτη Εμφάνιση του Όρου «Βιώσιμη / Αειφόρος Ανάπτυξη»
Αν και αληθεύει η πεποίθηση πως η έκθεση Brundtland το 1987 έφερε τον όρο
«Βιώσιμη / Αειφόρος Ανάπτυξη» υπό τους προβολείς της διεθνούς κοινότητας, η πρώτη
εμφάνιση του όρου σε διεθνές αναγνωρισμένο φόρουμ δεν ήταν στο κείμενο της
έκθεσης, αλλά στον υπότιτλο της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη Διατήρηση το 1980
από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (Mebratu, 1998).
2.1.3 Το Χρονοδιάγραμμα της Αειφορίας (1962-2005)
Η πορεία του εννοιολογικού περιεχομένου της βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται
στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα του Διεθνούς Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
(International Institute for Sustainable Development- IISD). Το χρονοδιάγραμμα
περιλαμβανει ορισμένες από τις εκδόσεις ακαδημαϊκών έργων, συναντήσεις, διασκέψεις
και άλλα γεγονότα-κλειδιά που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ιστορία της αειφορίας
(Creech, 2006):
Πίνακας 1 Χρονοδιάγραμμα Εξέλιξης Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δεκαετία 1960
1962

«Σιωπηλή Άνοιξη» (“Silent Spring”) της Rachel Carson

1967

Ίδρυση του Ταμείου Περιβαλλοντικής Άμυνας (Environmental Defence Fund)
 Συνέδριο της UNESCO για τη Βιόσφαιρα στο Παρίσι
 «Πληθυσμιακή Βόμβα» (“Population Bomb”) του Paul Ehrlich
 Ιδρύεται το «Φίλοι της Γης» (“Friends of the Earth”)
 Σε ισχύ το Πρώτο Νομοθετικό Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Προστασίας στις ΗΠΑ
 Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Ανάπτυξης- Ίδρυση IDRC

1968
1969

Δεκαετία 1970
1970

1971

1972

1973

Πρώτη «Γιορτή της Γης»
 Ίδρυση της Greenpeace
 Έκθεση Fourex: Αναφορά στην ενσωμάτωση περιβάλλοντος σε αναπτυξιακές στρατηγικές
 Αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» από τον ΟΟΣΑ
 Ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου για το Περιβάλλον & την Ανάπτυξη στο Ην. Βασίλειο
 «Μόνο μία Γη» (“Only one Earth”) των René Dubos & Barbara Ward
 Διάσκεψη ΟΗΕ για το Ανθρώπινο Περιβάλλον: Ίδρυση UNEP
 Ιδρύεται στη Σενεγάλη η Environnement et Développement du Tiers-Monde (ENDA)
 «Τα Όρια στη Μεγέθυνση» (“Limits to Growth”) από τη Λέσχη της Ρώμης
 Ψηφίζεται στις ΗΠΑ ο Νόμος περί Προστασίας Απειλούμενων Ειδών
 «Γεννήθηκε» το κίνημα Chipko στην Ινδία
η
 1 Πετρελαϊκή Κρίση
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1974
1975






Δημοσίευση έργου των Molina & Rowland για τους χλωροφθοράνθρακες (CFCs)
Δημοσίευση του Παγκόσμιου Μοντέλου Λατ. Αμερικής (η απάντηση στο “Limits to Growth”)
Σε ισχύ η σύμβαση CITES
Ιδρύεται το Ινστιτούτο Worldwatch

1976

Πρώτη συνάντηση Habitat του ΟΗΕ

1977

 Ξεκινάει το Κίνημα Greenbelt στην Κένυα
 Διάσκεψη για την Ερημοποίηση

1978
1979






Διαρροή πετρελαίου από Amoco Cadiz στη Βρετάνη
Έρευνα για σχέση περιβάλλοντος & οικονομίας από ΟΟΣΑ
Υιοθέτηση Σύμβασης για Διαμεθοριακή Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε Μεγάλη Απόσταση
Πυρηνικό Ατύχημα στο Three Mile Island των ΗΠΑ

Δεκαετία 1980
η

1980

 1 Παγκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρηση από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης
 Έκθεση Brandt
 Έκθεση Global 2000

1981

Υιοθέτηση Παγκόσμιας Στρατηγικής Υγείας για Όλους

1982






1983

Θεσμοθέτηση Development Alternatives από την Ινδία

1984

1985
1986
1987
1988
1989








Ίδρυση Διεθνούς Ινστιτούτου Φυσικών Πόρων
Υιοθετείται το Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Θάλασσα
Διεθνής Κρίση Χρέους- Χαμένη Δεκαετία το ‘80 για Λατ. Αμερική και όχι μόνο
Υιοθετείται ο Παγκόσμιος Χάρτης για τη Φύση

Διαρροή χημικών με 10.000 νεκρούς και 300.000 τραυματίες στην Ινδία
250.000-1.000.000 νεκροί λόγω πείνας στην Αιθιοπία
Ίδρυση του Δικτύου για τον Τρίτο Κόσμο
Θεσμοθετείται ο Κώδικας Δεοντολογίας των Χημικών Βιομηχανιών, Responsible Care, στον Καναδά
Διάσκεψη στην Αυστρία για Κλιματική Αλλαγή
Ανακάλυψη της Τρύπας του Όζοντος στην Ανταρκτική

Ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ








«Το Κοινό μας Μέλλον» (“Our Common Future”) από Επιτροπή Brundtland
Κατευθυντήριες Γραμμές από DAC για περιβάλλον και ανάπτυξη
Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ
Δολοφονία Chico Mendes- Στο προσκήνιο τα δάση του Αμαζονίου
Δημιουργείται η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή
Ατύχημα του Exxon Valdez- Διαρροή εκατομμυρίων γαλονιών πετρελαίου στην Αλάσκα
Εγκαθιδρύεται το Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης

Δεκαετία 1990
1990
1991
1992
1993
1994
1995














Ίδρυση του Διεθνούς Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (IISD) στον Καναδά
Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για τα Παιδιά
Ίδρυση Περιφερειακού Περιβαλλοντικού Κέντρου για την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη
Κατάρρευση αλείας μπακαλιάρου στην Ανατολική Όχθη του Καναδά
Για μήνες, εκατοντάδες φωτιές βρίσκονται εκτός ελέγχου στο Κουβέιτ
Έκδοση “Changing Course” από το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διάσκεψη Κορυφής για τη Γη “Earth Summit” στο Ρίο- Agenda 21
Πρώτη συνάντηση της Επιτροπης του ΟΗΕ για τη Αειφόρο Ανάπτυξη
Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Δημιουργία Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού Ταμείου (GEF)
Κινεζική “Agenda 21”
Εκτέλεση του Ken-Saro Wiwa στη Νιγηρία- Στο προσκήνιο ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντική
δικαιοσύνη, ασφάλεια και οικονομική μεγέθυνση
 Ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO)- Αναγνώριση σύνδεσης εμπορίου,
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περιβάλλοντος και ανάπτυξης
 Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κοινωνική Ανάπτυξη
η
 4 Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες
1996
1997

1998

1999

Υιοθέτηση του 14001 ως Εταιρικού Περιβαλλοντικού Προτύπου
 Οικολογικό και οικονομικό «χάος» στην Ασία, στα $3 δισ. οι ζημιές
 Αναθεώρηση Αποτελεσμάτων της Διάσκεψης Κορυφής για τη Γη
 Στο προσκήνιο οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί- «Μπλόκο» Ε.Ε. στην εισαγωγή γενετικά
τροποποιημένων σοδειών από Βόρειο Αμερική
 Ασυνήθιστα δύσκολος χειμώνας- Θερμοκρασία-ρεκόρ για τη Γη
 Πολυμερής Συμφωνία για τις Επενδύσεις
ος
 Γεγονός ο Dow Jones Sustainability Index, ήτοι ο 1 Διεθνής Δείκτης Αειφορίας
 Τρίτη Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Σηάτλ

Δεκαετία 2000

2000

2001

2002

 Αυξανόμενη Αστικοποίηση- Περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις (στο 2% της
επιφάνεις του πλανήτη καταναλώνεται το 75% των φυσικών πόρων)
ο
 Αναγνώριση σημασίας για Ασφάλεια Νερού από το 2 Παγκόσμιο Φόρου Νερού
 Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας από ΟΗΕ
 Πρώτη εξάλειψη πρωτεύοντος θηλαστικούς μετά από αιώνες- Στα 11.046 τα είδη υπό εξαφάνιση
η
 11 Σεπτεμβρίου
 Γύρος της Ντόχα
 Είσοδος Κίνας στο ΠΟΕ
 Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Κατευθυντήριες Οδηγίες για τρόπο δημοσιοποίσης δράσεων ΕΚΕ από Global

Reporting Initiative
2004
2005







Νόμπελ Ειρήνης στην ιδρυτική μορφή του κινήματος Greenbelt, Wangari Muta Maathai
Πανδημία HIV/ AIDS στην υποσαχαρια Αφρική
Σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κιότο
Αξιολόγηση του Οικοσυστήματος Χιλιετίας
Αυξανόμενες ενδείξεις της Κλιματικής Αλλαγής

2.2 Αειφορία ή Αειφόρος Ανάπτυξη;
Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι συχνή η χρήση των όρων «αειφορία» και «αειφόρος
/ βιώσιμη ανάπτυξη» ως σαφή υποκατάστατα. Υπάρχει όμως διαφορά στις δύο έννοιες;
Επί της ουσίας όχι, αλλά σε επίπεδο ιδεολογικού προσανατολισμού του χρήστη ίσως. Ο
Robinson εξηγεί πως οι ΜΚΟ και οι ακαδημαϊκοί προτιμούν τη χρήση του όρου
αειφορίας, ενώ οι κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις τείνουν να υιοθετούν τον όρο
«αειφόρο/ βιώσιμη ανάπτυξη» (“sustainable development”).
Ο Robinson εκτιμά πως οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις εναρμονίζονται
ευκολότερα με τη «διαχειριστική/ διοικητική και επαυξητική προσέγγιση» της έκθεσης
Brundtland. Παράλληλα, ο ίδιος θεωρεί πως οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι
ακαδημαϊκοί κύκλοι ενδέχεται να επιλέγουν την «αειφορία», διαχωρίζοντας τη θέση τους
από το γεγονός πως για πολλά χρόνια η ανάπτυξη ήταν συνώνυμη με την οικονομική
μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη» ενδέχεται να παραπέμπει σε
βελτιωμένη έκδοση της οικονομικής μεγέθυνσης, όχι όμως σε απόλυτο
επαναπροσδιορισμό της, ενώ η «αειφορία» στρέφει την προσοχή στην ικανότητα του
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ανθρώπου να συνεχίζει να ζει εντός των περιορισμών που του θέτει το πεπερασμένο
φυσικό περιβάλλον του (Robinson, 2004).

2.3 Ουσιαστικό Περιεχόμενο «Αειφόρου Ανάπτυξης»
Από τη βιβλιογραφία καθίσταται σαφές πως ο διάλογος για τη αειφόρο ανάπτυξη
και την αειφορία έχει εμβαθύνει πλέον σε βαθμό που να γίνεται λόγος για την επιστήμη
της αειφορίας, τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης, τις αρχές αειφορίας κ.α.
2.3.1 Η Επιστήμη της Αειφορίας
Βαδίζοντας στη λογική του Robinson, οι Komiyama & Takeuchi επισημαίνουν πως
η σύνδεση της αειφόρου ανάπτυξης με εκάστοτε πολιτικές ατζέντες, είχε ως
αποτέλεσμα την ανάδειξη της ανάγκης για επιστήμη της αειφορίας. Εν ολίγοις, την
ακαδημαϊκή εξέταση της «θεμελιώδους σύνδεσης ανάμεσα στην επιστήμη και την
οικονομία» δίχως την εξωτερική επίδραση των πολιτικών συμφερόντων (Komiyama &
Takeuchi, 2006).
2.3.2 Οι Τρεις Πυλώνες της Αειφόρου Ανάπτυξης
Η έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης» (ή αλλιώς «βιώσιμης ανάπτυξης») είθισται να
αναφέρεται στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στους τρεις βασικούς πυλώνες της: το
περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία (Murphy, 2012). Παρά το γεγονός πως η
αειφόρος ανάπτυξη στοχεύει στη σύγκλιση ανάμεσα στους τρεις πυλώνες, η έως τώρα
εμπειρία καταδεικνύει πως η αειφορία συνδέθηκε ιδεολογικά περισσότερο με τη λογική
της περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ παράλληλα οι ληφθείσες πολιτικές κινήθηκαν σε
πρακτικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της οικονομικής μεγέθυνσης (Drexhage &
Murphy, 2010).
Η παρατήρηση αυτή στηρίζεται σε λογική βάση το περιβάλλον και η οικονομία
είναι σχετικά ευκόλως προσδιορίσιμες και κυρίως ευκόλως μετρήσιμες παράμετροι.
Πως μπορεί όμως να μετρηθεί η κοινωνική πτυχή της αειφόρου ανάπτυξης; Σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ, καταγράφονται διαφορές στον τρόπο με τον οποίο η κάθε χώρα
ερμηνεύει την κοινωνική αειφορία. Το εύρος των κοινωνικών ανησυχιών, η
πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής και η έλλειψη κοινού σημείου αναφοράς στις
διαφορετικές κοινωνίες είναι οι βασικότεροι λόγοι δυσκολίας μέτρησης του κοινωνικού
πυλώνα (Stevens, 2005).
2.3.3 Το Μοντέλο Αειφορίας των Πέντε Μορφών Κεφαλαίου
Οι Parkin, Sommer & Uren αναφέρονται στην προσπάθεια της μη-κερδοσκοπικής
οργάνωσης Forum for the Future να καταστήσει περισσότερο μετρήσιμη την κοινωνική
πτυχή, δίδοντας έμφαση στα είδη του κεφαλαίου που συμβάλλουν στην ανθρώπινη
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πρόοδο. Η Forum for the Future, έχοντας ως έρεισμα το μοντέλο αειφορίας του Ekins
(Ekins, Dresner, & Dahlström, 2008), κατασκεύασε πλαίσιο πέντε μορφών κεφαλαίων
που σκιαγραφούν την πολυεπίπεδη υφή της κοινωνίας. Ακολουθεί η Εικόνα 1 που
αποτυπώνει την βιώσιμη ανάπτυξη ως την τομή ανάμεσα σε τρία επικαλυπτόμενα
σύνολα: το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εικόνα 1 Αναπαρίστανται οι σύμπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ των τριών πυλώνων της
αειφορίας, με την τομή να αποτελεί στην πράξη το τι εστί βιώσιμη / αειφόρος ανάπτυξη

Το μοντέλο των πέντε μορφών κεφαλαίου υποδηλώνει «όλα τα είδη των πόρων
που είναι διαθέσιμα σε κάθε οικονομική μονάδα της κοινωνίας» με στόχο την επίτευξη
της αειφορίας. Συγκεκριμένα, το μοντέλο έχει ως εξής (Parkin, Sommer, & Uren, 2003):
Πίνακας 2 Το Μοντέλο των 5 Κεφαλαίων

Φυσικό Κεφάλαιο (Natural Capital)

Περιβάλλον

ii.
iii.

Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital)
Κοινωνικό Κεφάλαιο (Social Capital)

Κοινωνία

iv.
v.

Τεχνικό Κεφάλαιο (Manufactured or Human-made Capital)
Χρηματοοικονομικό Κεφάλαιο (Financial Capital)

Οικονομία

i.

2.3.4 Οι Πέντε Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης
Το μοντέλο των πέντε μορφών κεφαλαίου έμμεσα αναδεικνύει τα εργαλεία που
βοηθούν τις οικονομικές μονάδες να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες που δημιουργούνται
στο δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να στηρίζονται σε
αρχές που να είναι εφαρμόσιμες σε κάθε πτυχή της αειφορίας (περιβαλλοντικό,
οικονομικό, κοινωνικό ή μίγμα αυτών). Οι αρχές είναι αλληλένδετες, χαρακτηρίζουν τις
ανάγκες αειφορίας (Haughton, 1999) και είναι οι ακόλουθες:
i.

Μελλοντικότητα- Διαγενεακή Αξία
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ii.
iii.
iv.
v.

2.4

Κοινωνική Δικαιοσύνη- Ενδογενεακή Αξία
Διασυνοριακή Ευθύνη- Γεωγραφική Αξία
Δίκαιη και Ανοιχτή Αντιμετώπιση των Ανθρώπων- Διαδικαστική Αξία
Σημασία Βιοποικολότητας- Διειδική Αξία

Βιώσιμη Ανάπτυξη «Φράγμα» στην Ύφεση

Η βιώσιμη ανάπτυξη δύναται να λειτουργήσει ως οχυρωματικός μηχανισμός έναντι
των υφεσιακών πιέσεων. Οι διεθνείς κρίσεις τροφής, ενέργειας και χρηματοοικονομικού
χαρακτήρα έχουν την τάση να διαδέχονται η μία την άλλη. Με το που οι άνθρωποι και οι
οικονομίες αρχίζουν να προσαρμόζονται στις συνέπειες της μίας κρίσης, ξεσπά η
επόμενη, με αποτέλεσμα τη λήψη έκτακτων μέτρων που «χτυπούν» τις οικονομίες,
καθώς και τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κάθε λαού.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σημαντικός αριθμός των κρίσεων οφείλεται ολικώς ή
μερικώς στην εγγενή τάση των δυτικών μοντέλων ανάπτυξης να στηρίζονται στη μη
βιώσιμη κατανάλωση και στο μη αειφορικό μοτίβο παραγωγής. Οι κυβερνήσεις ανά τον
κόσμο μοιάζουν να «αναγνωρίζουν την ανάγκη για δραστική αλλαγή στα μοντέλα
οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και τις νοοτροπίες». Ειδάλλως αν συνεχιστεί το
υφιστάμενο αναπτυξιακό μοντέλο, ολοένα και περισσότερες χώρες θέτουν
υποψηφιότητα για να καταστούν τα επόμενα θύματα της επόμενης κρίσης,
διαιωνίζοντας έτσι το φαύλο κύκλο. Ο μόνος τρόπος για να «σπάσει» το εν λόγω
υφεσιακό deja-vu είναι με την «ενσωμάτωση μακροπρόθεσμων αρχών βιώσιμης
ανάπτυξης σε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις» (Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific, 2009).
Η ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι εύκολη αποστολή. Οι
πέντε αρχές αειφορίας2 προϋποθέτουν σύμπλοκα μοντέλα και φυσικά πολιτική βούληση.
Και αν μη τι άλλο, η αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά και στον τρόπο
παραγωγής δεν είναι εύκολες «αποστολές». Ενδεικτική της βούλησης για μη αλλαγή
του κατεστημένου στην κατανάλωση είναι η δήλωση του 41ου Πρόεδρου των ΗΠΑ,
George Bush, στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής για τη Γη το 1992, αναφερόμενος
στην κατανάλωση πως «δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο αμερικανικός τρόπος ζωής»
(Vidal, 2012).

2.5 Βιώσιμη Ανάπτυξη & Επιχειρήσεις
Εύστοχη περιγραφή της σχέσης ανάμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις
επιχειρήσεις πρόσφερε το 2002 ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν.
Συγκεκριμένα, ο Κόφι Ανάν εξήγησε πως στην ιστορική Διάσκεψη Κορυφής για τη Γη
του 1992 δεν είχε γίνει κατανοητός ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι
επιχειρήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. Ωστόσο, χρόνια αργότερα κατέστη σαφές πως
2
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«μόνο μέσω της κινητοποίησης του εταιρικού τομέα μπορεί να επιτευχθεί αξιοσημείωτη
πρόοδος (στη βιώσιμη ανάπτυξη)». Και αυτό διότι ο επιχειρηματικός κόσμος διαθέτει
τους πόρους, την τεχνολογία και τις διοικητικές ομάδες που μπορούν να συμβάλλουν
ουσιαστικά προς την αειφορία. Εν ολίγοις, οι επιχειρηματίες «έχουν καταλάβει πως
μπορούν να επιτύχουν μακροπρόθεσμα κέρδη, μόνο αν αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα» και «πως οι κυβερνήσεις δεν
μπορούν να τα αντιμετωπίσουν μόνες τους» (United Nations, 2002).
2.5.1 Η ΕΚΕ «όχημα» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ακολουθώντας τη λογική του Κόφι Ανάν, ο μηχανισμός μέσω του οποίου μπορεί
να κινητοποιηθεί ο εταιρικός τομέας είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ- Corporate
Social Responsibility). H EKE μπορεί να συμβάλλει στη διεθνή προσπάθεια προς την
αειφόρο ανάπτυξη, καθώς «παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις για να δράσουν κατά
τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο», γεγονός που περιλαμβάνει τη συνεισφορά στην ατζέντα
της βιώσιμης ανάπτυξης (Moon, 2007).
2.5.2 Ομοιότητες στις έννοιες των ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ο Moon εντοπίζει ομοιότητες στο εννοιολογικό περιεχόμενο της ΕΚΕ και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σύνδεση τους και οι οποίες έχουν
ως εξής:
i. Και για τις δύο υπάρχει η επίκριση πως είναι αντιφατικές έννοιες, ενώ συχνά
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ασαφή, ενίοτε και ως υποκατάστατο η μία της άλλης
ii. Υπάρχει επίκριση για το περιεχόμενο τους, καθώς υπάρχουν πολλαπλοί ορισμοί
και για τις δύο έννοιες.
iii. Και οι δύο όροι είναι θετικά φορτισμένοι: Δεν υπάρχει εταιρεία που να επιθυμεί να
είναι «κοινωνικά ανεύθυνη» ή «μη βιώσιμη». Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος η ΕΚΕ και
η αειφορία να χρησιμοποιηθούν για το «θεαθήναι».
iv. Δεν είναι εύκολη η κωδικοποίηση των εννοιών, λόγω της σύμπλοκης φύσης τους.
v. Το περιεχόμενο της έννοιας, αλλάζει αναλόγως των κοινωνικών και
επαγγελματικών χαρακτηριστικών του χρήστη, της χρονικής συγκυρίας κ.α.
vi. Οι έννοιες διαφοροποιούνται αναλόγως του εθνικών, κοινωνικών, οικονομικών
και περιβαλλοντικών συστημάτων εντός των οποίων χρησιμοποιούνται
Επίσης, επιπρόσθετο σημείο που υποδηλώνει τη σύνδεση ανάμεσα στην ΕΚΕ και τη
βιώσιμη ανάπτυξη είναι η διαπίστωση της έρευνας των Matten & Moon αναφορικά με το
σύστημα επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε ζητήματα ΕΚΕ στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα,
ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη» είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος όρος στην
περιγραφή προγραμμάτων ΕΚΕ (Matten & Moon, 2004).
Η παρούσα ενότητα είχε ως στόχο να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της
αειφορίας, την ιστορία της και τη σύνδεση της με τις δύο βασικές παραμέτρους της
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παρούσης διπλωματικής εργασίας, ήτοι την ελληνική ύφεση και την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη. Ως εκ τούτου τα επόμενα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στην ελληνική ύφεση /
κρίση και φυσικά στον «πρωταγωνιστή» της εργασίας, την ΕΚΕ.

3 Η Ελλάδα στα Χρόνια της Δίνης
Στην παρούσα διπλωματική εργασία η ύφεση αποτελεί το πλαίσιο εντός του
οποίου παρατηρείται η εξέλιξη της ΕΚΕ στην Ελλάδα. Στην Ενότητα 3, επιχειρείται η
συνοπτική καταγραφή των κύριων αιτιών και αποτελεσμάτων της κρίσης, που
διαμορφώνουν την πραγματικότητα μίας χώρας εγκλωβισμένης στη δίνη
παρατεταμένης ύφεσης.
Υπάρχει πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό, εκτενής δημοσιογραφική και ακαδημαϊκή
βιβλιογραφία για την ελληνική κρίση, τόσο εγχωρίως, όσο και διεθνώς. Άλλωστε, η
ελληνική κρίση διεκδικεί επάξια θέση στην παγκόσμια πολιτική και οικονομική ιστορία.
Διότι δεν ήταν απλά μία φάση του οικονομικού κύκλου ή μία ενδοκρατική εσωτερική
κρίση, αλλά η πρώτη σοβαρή «ρωγμή» στο οικοδόμημα της Ευρωζώνης,
αναδεικνύοντας τις εγγενείς αδυναμίες της νομισματικής ένωσης των χωρών της
Γηραιάς-Ηπείρου.

3.1 Τι είναι η Ύφεση;
Από το 2008 με την κλιμάκωση της κρίσης ενυπόθηκου δανεισμού υψηλού κινδύνου
στις ΗΠΑ (subprime crisis), οι λέξεις «ύφεση» και «κρίση» έχουν γίνει μέρους
καθημερινού λεξιλογίου όχι απλά των οικονομολόγων και αναλυτών, αλλά και του
μέσου πολίτη. Τι είναι όμως «ύφεση» και τι «κρίση»;
3.1.1 Ορίζοντας την Ύφεση
Σύμφωνα με τους Claessens & Kose, «δεν υπάρχει επίσημος ορισμός της ύφεσης,
αλλά υπάρχει η γενική αποδοχή για χρήση του όρου ως η περίοδος κάμψης της
οικονομικής δραστηριότητας. Οι πολύ σύντομες περίοδοι κάμψης της οικονομίας δεν
θεωρούνται υφέσεις. Για τους περισσότερους αναλυτές και σχολιαστές, ο πρακτικός
ορισμός της ύφεσης είναι η περίοδος δύο διαδοχικών τριμήνων πτώσης στο πραγματικό
(προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μίας χώρας»
(Claessens & Kose, 2009).
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Εικόνα 2 Οι Φάσεις του Οικονομικού Κύκλου

Ο ανεπίσημος και ευρέως διαδεδομένος ορισμός για την ύφεση είναι επίσης γνωστός
ως αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης / μεγέθυνσης (Leamer, 2008). Ωστόσο, επισημαίνεται
πως είναι καλύτερο να μη δίνεται απόλυτη έμφαση μόνο στο ΑΕΠ, αλλά να λαμβάνονται
υπόψη και επιμέρους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας. Μία άλλη προσέγγιση για
την ύφεση παρέχει η Εθνική Υπηρεσία Οικονομικής Έρευνας των ΗΠΑ (National
Bureau of Economic Research), η οποία ορίζει την ύφεση ως την περίοδο (του
οικονομικού κύκλου) ανάμεσα σε ανώτατο και κατώτατο σημείο. Κατά τη διάρκεια μίας
ύφεσης υπάρχει διάχυση της κάμψης της δραστηριότητας σε όλη την οικονομία
(National Bureau of Economic Research). Η Εικόνα 2 αναπαριστά τις φάσεις του
οικονομικού κύκλου.
3.1.2 Τα Χαρακτηριστικά των Υφέσεων
Οι Claessens & Kose αναφέρονται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που
επιτρέπουν σε οικονομολόγους και αναλυτές να αναγνωρίζουν τη ύπαρξη μίας ύφεσης.
Αν και κάθε ύφεση διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα στοιχεία, συχνά παρατηρούνται κοινά
χαρακτηριστικά ανάμεσα σε διαφορετικές υφέσεις (Claessens & Kose, 2009):
i. Συνήθως διαρκούν τουλάχιστον ένα χρόνο και επιβαρύνουν σημαντικά το ρυθμό
ανάπτυξης μίας χώρας. Συνήθως οι υφέσεις συνοδεύονται από αρνητικό ρυθμό
ανάπτυξης της τάξης του 2% και σε ορισμένες οξείες περιπτώσεις κινείται περί του 5%
ii. Υπάρχει κάμψη στην κατανάλωση, αλλά οι αξιοσημείωτες πτώσεις
παρατηρούνται στις επενδύσεις και την παραγωγή
iii. Μειώνονται κυρίως οι εισαγωγές, ενίοτε και οι εξαγωγές
iv. Εκτινάσσεται το ποσοστό ανεργίας, ενώ περιορίζεται ο πληθωρισμός λόγω του
ότι μειώνεται η αγοραστική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες
v. Συρρικνώνονται οι τιμές στην αγορά ακινήτων
vi. Πλήττεται η τοπική χρηματιστηριακή αγορά
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Ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ενώ οι Αγγλοσάξονες έχουν δύο
λέξεις για να περιγράψουν συνήθεις και ακραίες υφέσεις, ήτοι το recession και το
depression αντίστοιχα, δεν υπάρχει ανάλογη διαφοροποίηση στην ελληνική γλώσσα. O
όρος depression χρησιμοποιείται για να εκφράσει παρατεταμένη ύφεση, με συρρίκνωση
του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ άνω του 10%. Η Μεγάλη Ύφεση των ΗΠΑ της
δεκαετίας του ’30 (γνωστή στα αγγλικά ως The Great Depression) συνδέθηκε με
συρρίκνωση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά άνω του 25% (Prescott, 1999)
3.1.3 Ορίζοντας την Κρίση
Η κρίση και η ύφεση λειτουργούν ως απόλυτα συμπληρωματικές λέξεις για την
ελληνική δημοσιογραφία. Η κρίση, αν μη τι άλλο, έχει πιο τραγικό τόνο και γεννά
μεγαλύτερη συμπάθεια στο κοινό. Και πως άλλωστε να μην αντιδρά συναισθηματικά το
κοινό στη λέξη που συναντάται για πρώτη φορά στον τραγωδό Αισχύλο.
Ο Μπαμπινιώτης τοποθετεί τη λέξη κρίση (αρχ. κρί-σις) περί τον 6ο με 5ο αιώνα π.Χ
στον τίτλο του μη διασωθέντος έργου του Αισχύλου «Όπλων κρίσις». Η κρίση συνδύαζε
από την αρχαιότητα τις σημασίες της «απόφασης- εκλογής», την «καταδίκη» και σε
περίπτωση νόσων τη «δυσμενή έκβαση». Ενδιαφέρον είναι ότι η πλέον συχνή
σύγχρονη χρήση της, αυτή για την οικονομία ή την πολιτική, οφείλονται στην επίδραση
των ελληνογεννών “crise” (γαλλική γλώσσα), “crisis” (αγγλική γλώσσα) και “Krise”
(γερμανική γλώσσα) (Μπαμπινιώτης, 2009).
Η κρίση που εξετάζεται στην παρούσα εργασία αφορά την οικονομία και τις
χρηματοοικονομικές αγορές. Ως εκ τούτο, χρηματοοικονομική κρίση μπορεί να θεωρηθεί
«διατάραξη / διαταραχή στις χρηματοοικονομικές αγορές, εντός της οποίας
επιδεινώνονται ο ηθικός κίνδυνος και οι δυσμενείς επιλογές σε βαθμό όπου οι αγορές
δεν μπορούν να διοχετεύσουν αποτελεσματικά πόρους προς τις μονάδες που έχουν τις
πλέον παραγωγικές επενδυτικές ευκαιρίες». Εν ολίγοις, οι χρηματοοικονομικές κρίσεις
οδηγούν τις αγορές στο να μην λειτουργούν αποτελεσματικά, με συνέπεια την οξεία
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας (Mishkin, Anatomy of a Financial Crisis,
1992).
Όπως προκύπτει από τον ως άνω ορισμό, σε γενικές γραμμές ως κρίση μπορεί να
θεωρηθεί επί της ουσίας μία διαταραχή σε σύστημα που ισορροπεί, στην προκειμένη
περίπτωση στις χρηματοοικονομικές αγορές.
3.1.4 Πρακτικές Συνέπειες της Κρίσης / Ύφεσης στις Επιχειρήσεις
Η Manubens συνοψίζει τη βασική «συνταγή» που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε
εποχές ύφεσης ως εξής: Οι επιχειρήσεις στρέφονται σε πολιτικές αναδιοργάνωσης,
περικοπών, κλείσιμο μονάδων ή συγχωνεύσεις και χρεοκοπίες. Ως εκ τούτου, κυριαρχεί
κλίμα «φόβου και ανασφάλειας» στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο καταλήγει να
επηρεάζει όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (Manubens, 2009). Σε γενικές
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γραμμές, εν μέσω ύφεσης οι επιχειρήσεις τείνουν να υιοθετούν συντηρητική και
αμυντική στάση, κυρίως σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση (Cheney & McMillan,
1990).

3.2 Ελλάδα: Το «λίκνο» της Κρίσης (Χρέους)
Από τους ως άνω ορισμούς περί κρίσης και ύφεσης, αποσαφηνίζεται το γιατί οι
δύο έννοιες έχουν συμπληρωματική και επικαλυπτόμενη χρήση από τους γηγενείς,
αλλογενείς και αλλοδαπούς αναλυτές, πολιτικούς και απλούς πολίτες. Η Ελλάδα το
2009 βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας με
θεαματικό τρόπο τη «σκυτάλη» από τις ΗΠΑ και την «φούσκα» των subprime.
3.2.1 H Επικοινωνία της Κρίσης
Από το 2009 έχει ξεκινήσει γαϊτανάκι του ποιος και τι φταίει για τα δεινά της
ελληνικής οικονομίας. Μακροσκελείς αναλύσεις σε ψηφιακά και έντυπα ΜΜΕ
προσπαθούν από το 2009 να φωτίσουν όλες τις πτυχές αυτού που οι ξένοι
δημοσιογράφοι λυρικά ονόμασαν «ελληνική Κρίση».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρακολούθηση της διεθνούς δημοσιογραφικής
κάλυψης των εξελίξεων στην Ελλάδα. Αναρίθμητος τηλεοπτικός χρόνος και αμέτρητες
σελίδες αφιερώθηκαν σε προβλέψεις για το μέλλον της Ελλάδας. Η αρχική τάση έρεπε
προς την καταστροφολογία με εκπροσώπους όπως ο Nouriel Roubini, να
«στοιχηματίζουν» στην έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη (Roubini, 2011) και
εξώφυλλά από διεθνείς εκδόσεις όπως ο Economist να σκιαγραφούν με το πλέον
γλαφυρό τρόπο το τέλος μίας εποχής και ενδεχομένως μίας χώρας (The Economist).

Εικόνα 3 Εξώφυλλα του Economist για την Ελληνική Κρίση
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3.2.2 Οι «Ρίζες» του Κακού
Οι αιτίες πίσω από την ελληνική ύφεση είναι σύνθετες και όχι μόνο το αποτέλεσμα
οικονομικής κακοδιαχείρισης, φοροδιαφυγής ή και της διαφθοράς. Ευθύνη για την
τρέχουσα κατάσταση μπορεί εντοπισθεί ανάμεσα σε πολλούς άλλους παράγοντες, στην
πρόσφατη ιστορία της χώρας, σε πολιτικά κατεστημένα, σε στρεβλές, μεταπολιτευτικές
νοοτροπίες και σε εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής κοινωνίας (Θεοδωρόπουλος,
Μανδραβέλης, Μάρκαρης, & Παπαβασιλείου, 2010).
Η ελληνική κρίση δεν ήταν μόνο ζήτημα χρέους και ελλείμματος, με το χρέος να
αποτελεί «απλά την κορυφή του παγόβουνου, το σύμπτωμα, όχι την αιτία» όπως είχε
δηλώσει το 2011 ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου στο πλαίσιο του
συμποσίου «Νέο Κόσμος, Νέος Καπιταλισμός» (“Nouveau Monde, Nouveau
Capitalisme”) στο Παρίσι. Ως αιτίες είχε παραθέσει τον τρόπο διακυβέρνησης, την
έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, την αδιαφάνεια, την κακή διαχείριση πόρων και όχι την
έλλειψη αυτών, την ύπαρξη ισχυρών ομάδων συμφερόντων, την άνιση κατανομή
κεφαλαίων, το πελατειακό κράτος, την έλλειψη αξιοκρατίας, τη διαφθορά και την ελλιπή
δικαιοσύνη. Το σύνολο αυτών των παραγόντων φέρεται να «έθρεψε το θηρίο» της
φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, με τη δεύτερη να αναλογεί στο 35%-40% του
ΑΕΠ (Papandreou, 2011).
Μέσα στον πανικό, υπήρξαν φωνές που αρχικά ήθελαν τα ελληνικά προβλήματα
να αποτελούν απόρροια της διεθνούς κρίσης. Οι οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου
«νόσησαν» για πρώτη φορά με την «ασθένεια» της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008,
όταν ο αρχικός ασθενής, οι ΗΠΑ, την «μετέδωσε» στην Ευρώπη χάρη στη στενή επαφή
που χαρακτηρίζει πλέον το παγκοσμιοποιημένο σύστημα αγορών (Landler, 2008). Το
ό,τι υπήρξε συγχρονισμός της κρίσης σε ευρεία κλίμακα στις ανεπτυγμένες οικονομίες
της Δύσης, δεν αποτέλεσε έκπληξη. Η παγκοσμιοποίηση και σύγκλιση της οικονομικής
δραστηριότητας προ-κρίσεως στις ΗΠΑ εποχή (Kalemli-Ozcan & Papaioannou, 2010)
είχε καταστήσει τις διεθνείς οικονομίες συγκοινωνούντα δοχεία.
Η κρίση στην Ευρώπη, αν και αρχικά άφησε ανεπηρέαστη την Ελλάδα, σιγά-σιγά
όμως ανέδειξε «την υπερχρέωση του ελληνικού Δημοσίου και την πιθανή αδυναμία
ελέγχου του διογκούμενου χρέους του» (Χαρδούβελης, 2011). Η διεθνής κρίση ήταν η
αφορμή, όχι η αιτία, καθώς έφερε στην επιφάνεια τις διαρθρωτικές αδυναμίες της
εγχώριας οικονομίας και κυρίως το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και την οργανωτική
ανεπάρκεια του Κράτους, στρεβλώσεις που αποτυπώνονται στα ελλείμματα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και στο δημοσιονομικό.
«Η κρίση μας οδήγησε στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας»
φέρεται να είχε δηλώσει το 2009, ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γ.
Προβόπουλος (Ζήρας, 2009), φράση που επιβεβαιώνει τη στρεβλή πραγματικότητα
στην οποία ήταν η Ελλάδα λόγω της πολυετούς ανάπτυξης μέσω κατανάλωσης που
εμφάνιζε.
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Ωστόσο, κατά τον Γκ. Χαρδούβελη, το ουσιαστικότερο πρόβλημα της ελληνικής
οικονομίας ήταν το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα μπορούσε να έχει
αντιμετωπισθεί στο παρελθόν αν δεν συνέκρουε πάνω σε πολιτικά κατεστημένα και
σαφείς ομάδες συμφερόντων (Hardouvelis, Monokroussos, Papadopoulos, Vorlow, &
Sabaniotis, 2007).
3.2.3 H Ελλάδα της Ύφεσης με Αριθμούς
Η παρούσα υποενότητα παρουσιάζει βασικά στατιστικά στοιχεία, με στόχο να
αποτυπωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αίσθηση της ελληνικής πραγματικότητας,
όπως αυτή μορφοποιείται από το 2009. Ο ακόλουθος Πίνακας 3 (όπως παρουσιάζεται
από τον Οργανισμό «Επενδύστε στην Ελλάδα, ήτοι Invest in Greece) καταγράφει
ορισμένα από τα φαινόμενα της ύφεσης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα Invest in Greece, «η αυστηρή
εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των δημοσίων δαπανών που
ασκήθηκαν κατά τα τελευταία τρία έτη» επηρέασαν την εξέλιξη του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα
τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατά 4,9% το 2010, κατά 7,1% το 2011 και κατά 6,4% το
2012 (με σταθερές τιμές έτους 2005) (Invest in Greece, 2013). Για το 2013 αναμένεται
να δοθεί συνέχεια στην ύφεση με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατά 4,4%, ενώ η
επιστροφή σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς τοποθετείται στο 2014 με εκτίμηση για
θετικό ρυθμό της τάξης του 0,6% (European Commission, 2013).
Το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε κατά 30,8% το 2010, κατά 12% το 2011 και κατά
30,2% κατά το 2012, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που διατέθηκαν για τη στήριξη των τραπεζών). Η
ολοκλήρωση του PSI εντός του 2012 μείωσε το δημόσιο χρέος από 170,3% του ΑΕΠ το
2011 σε 156,9% του ΑΕΠ το 2012. Έως και το 2008 η ανεργία στην Ελλάδα κινούνταν
με ποσοστό της τάξεως του 7,6% στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κατά το 2009 το
ποσοστό ανήλθε σε 9,5%, ενώ για το 2010 αυξήθηκε περαιτέρω στο 12,5%, ως
απόρροια της κρίσης που «έπληξε» κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Κατά το έτος 2011 το
ποσοστό ανεργίας έφτασε το 17,7%, ενώ κατά το 2012 ξεπέρασε το 24%. (Invest in
Greece, 2013).
Οι εξαγωγές ελληνικών αγαθών κατά το έτος 2012 εμφάνισαν σημαντική άνοδο για
τρίτη συνεχή χρονιά και ανήλθαν σε 27,6 δισ. ευρώ από 24,3 δισ. ευρώ το 2011. Η
αύξηση αυτή αποδίδεται στη μείωση τιμών προϊόντων, ενδιάμεσων αγαθών και
παραγωγικών συντελεστών ως αποτέλεσμα της εγχώριας οικονομικής κρίσης, καθώς
και στο «άνοιγμα» των Ελλήνων επιχειρηματιών σε αναζήτηση νέων αγορών. Η αύξηση
των εξαγωγών κατά το 2012 και η σχεδόν διατήρηση σε περσινά επίπεδα των
εισαγωγών είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του εμπορικού ελλείμματος της
χώρας.
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Πίνακας 3 Σημαντικά Στατιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας στην Κρίση (2009-2012)

2009

2010

2011

2012

Εξέλιξη ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2005)

-3,1%

-4,9%

-7,1 %

-6,4%

Πληθωρισμός: Μέσος Ετήσιος

1,2%

4,7%

3,3%

1,5%

Πληθωρισμός: Μεταβολή: Δεκέμβριος- Δεκέμβριο

2,6%

5,2%

2,4%

0,8%

Παραγωγικότητα Εργασίας (ΕΕ27=100)

98,2

93,3

90,1

-

Ποσοστό Ανεργίας

9,5%

12,5%

17,7%

24,2%

Δημόσιες Επενδύσεις (% ΑΕΠ)

3,1%

2,3%

1,60%

-

Εξαγωγές (αγαθά- τρέχουσες τιμές σε δισ.)

17,5

21,1

24,3

27,6

Εισαγωγές (αγαθά- τρέχουσες τιμές σε δισ.)

51,9

50,4

48,4

49,1

Έντονες συζητήσεις έχουν γίνει αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας
και κυρίως με το έλλειμμα αυτής. Η Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε πτωτική
τροχιά, τερματίζοντας στη χαμηλότερη θέση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας για την περίοδο 2012-2013,
υποχωρώντας στην 96η θέση έναντι της 90ης της προηγούμενης περιόδου (Schwab &
Sala-i-Martin, 2012). Παράλληλα, η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα της Δυτικής Ευρώπης και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο επίπεδο διαφθοράς βρίσκεται στην 94η
θέση της παγκόσμιας κατάταξης, όπου στο 1 βρίσκεται η Δανία, ως η χώρα με το
χαμηλότερο επίπεδο διαφθοράς διεθνώς και στον «πάτο», ήτοι στο 174, η Σομαλία
(Transparency International, 2012).
Ακόμα ένα αρνητικό στατιστικό μέγεθος στην Ελλάδα της κρίσης είναι η δραματική
αύξηση στις τελεσθείσες και τις απόπειρες αυτοκτονίες. Συγκεκριμένα, από την περίοδο
του 2009 έως το τέλος Αυγούστου του 2012 (1/1/2009 έως 23/08/2012) οι τελεσθείσες
αυτοκτονίες ή απόπειρες ανήλθαν σε 3.124 περιστατικά πανελλαδικά. Τα περιστατικά
αυτοκτονιών διαμορφώθηκαν σε 677 το 2009, σε 830 το 2010, σε 927 το 2011 και σε
690 έως την 23η Αυγούστου του 2012. Πρακτικά, πρόκειται για αύξηση 37% στα
περιστατικά από το 2009 έως το 2011 (Το Βήμα, 2012). Αξίζει να σημειωθεί πως το
2011 σημειώθηκε ρεκόρ 50ετίας στον αριθμό των αυτοκτονιών (Ελευθεροτυπία, 2013).
Υπάρχουν πολλές ποιοτικές παράμετροι που μπορούν να εξετασθούν εν μέσω
κρίσης. Ωστόσο, ιδιαίτερη ηθική και πρακτική σημασία για το μέλλον της χώρας έχει η
διαρροή επιστημονικού δυναμικού (brain drain) από την Ελλάδα προς το εξωτερικό εν
μέσω της κρίσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη του Λόη Λαμπριανίδη, «στις αρχές
του 2010 εργάζονταν στο εξωτερικό περίπου 125.000 Έλληνες επιστήμονες, αριθμός
που αντιστοιχούσε στο 10% του συνόλου των επιστημόνων που ζουν στην Ελλάδα».
Με την κρίση να μαίνεται, η τάση αυτή επιδεινώνεται, καθώς παρατηρείται αύξηση του
αριθμού αυτών που συμπληρώνουν τα βιογραφικά τους στο European Job Mobility
Portal EURES και το Europass CVs για να μεταναστεύσουν, που είναι κατεξοχήν
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πτυχιούχοι. Παρατηρείται δε «ακόμη και εν ενεργεία καθηγητές πανεπιστημίου να
μεταναστεύουν στο εξωτερικό» (Λαμπριανίδης, 2012).

4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
4.1 Εν αρχή ην το (Εννοιολογικό) Χάος
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, όπως και η αειφόρος ανάπτυξη, είναι έννοια που το
περιεχόμενο της ποικίλει αναλόγως του ποιος και γιατί τη χρησιμοποιεί. Το 1972 ο
Votaw είχε συμπεράνει πως «η ΕΚΕ είναι πανέξυπνος όρος: σημαίνει κάτι, αλλά όχι
πάντα το ίδιο για όλους» (Carroll, 1999; Garriga & Mele, 2004; van Marrewijk, 2003),
παρατήρηση που ισχύει ακόμα και σήμερα. Η ΕΚΕ λειτουργεί παράλληλα ως όροςομπρέλα που εμπερικλείει έννοιες «ανταγωνιστικές, συμπληρωματικές και
επικαλυπτόμενες» (Carroll & Shabana, 2010).
Βαδίζοντας στο ίδιο μοτίβο με την αειφορία, υπάρχουν πολλαπλοί ορισμοί για την
ΕΚΕ, τόσο από τον ακαδημαϊκό, όσο και από τον εταιρικό κόσμο. Και είναι λογικό να
παρατηρείται εννοιολογικός πλουραλισμός, καθώς φαντάζει ανέφικτη η επίτευξη ενός
και μοναδικού παγκοσμίως αποδεκτού ορισμού για την ΕΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τον
αριθμό και πολυπλοκότητα των εννοιών που περιλαμβάνει (Okoye, 2009). Παράλληλα,
την ως άνω άποψη στηρίζει και το γεγονός πως η ΕΚΕ αποτελεί δυναμικό φαινόμενο με
συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις και προσδοκίες (Carroll, 1999; Wettstein &
Waddock, 2005) Το 2006 είχαν μετρηθεί οι ενεργοί ορισμοί για την ΕΚΕ στους τριάνταεπτά (Dahlsrud, 2006).
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε ραγδαία εξέλιξη της ΕΚΕ από στενή και
ενίοτε περιθωριοποιημένη ιδέα σε περίπλοκη και πολυεπίπεδη έννοια (Cochran P. L.,
2007). Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη πως παράλληλα με την αποδοχή της ΕΚΕ,
έκαναν την εμφάνιση τους και συνώνυμοι όροι που υιοθετήθηκαν από επιχειρήσεις και
ακαδημαϊκούς. Ενδεικτική είναι η παρακάτω λίστα με όρους που χρησιμοποιούνται
συχνά από τις επιχειρήσεις για να εκφράσουν αυτό που σε γενικές γραμμές θεωρείται
ΕΚΕ: Εταιρική Υπευθυνότητα, Αειφόρος Ανάπτυξη, Εταιρική Λογοδοσία, Δημιουργία
Κοινής Αξίας, Εταιρικός Πολίτης και Κοινωνική Ευθύνη. Πολλοί από τους όρους της
λίστας είναι συνώνυμοι και εναλλάσσονται στην χρήση τους (Epstein-Reeves, 2011).
4.1.1 Μερικοί Ορισμοί για την ΕΚΕ
Ο Carroll εντοπίζει την πρώτη απόπειρα ορισμού της Κοινωνικής Ευθύνης (όπως
ήταν η τότε ονομασία της έννοιας που θα εξελισσόταν αργότερα σε ΕΚΕ) στο 1953 και
το έργο-ορόσημο του Howard R. Bowen «Οι Κοινωνικές Ευθύνες ενός Επιχειρηματία»
(Carroll, 1999). Έκτοτε η εξέλιξη του ορισμού είναι συνεχής.
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Ο πλέον απλουστευμένος ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί, υπερβαίνοντας τη
στενή νόρμα των επιχειρήσεων, είναι «το να ζεις με άλλους και να τους σέβεσαι»
(Frederic, 2006). Ωστόσο, o πιο «δημοφιλής» ορισμός για την ΕΚΕ, ήταν ο ορισμός της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 2001 (Dahlsrud, 2006). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή όρισε την ΕΚΕ ως «την έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες
ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη»,
καθώς συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί
σε βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001).
Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε νέα
πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, όπου απλοποίησε τον ορισμό, αφαιρώντας
το γνώρισμα που επί χρόνια ταυτιζόταν με την έννοια: τον εθελοντικό χαρακτήρα της
ΕΚΕ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ορίζει πλέον την ΕΚΕ ως την «ευθύνη των
επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία». Προσθέτει δε πως «για να
ανταποκρίνονται πλήρως στην εταιρική κοινωνική ευθύνη τους, οι επιχειρήσεις πρέπει
να καθιερώσουν διαδικασίες για την ένταξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
δεοντολογικών πτυχών και των πτυχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των
δικαιωμάτων του καταναλωτή, τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα όσο και
στη βασική στρατηγική τους σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό:
 τη δημιουργία, στο μέγιστο βαθμό, κοινών αξιών για τους
ιδιοκτήτες/μετόχους και για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία
στο σύνολό της
 τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών
συνεπειών τους» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011)
Ένδειξη του εμβρυικού σταδίου που βρίσκεται η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ΕΚΕ
είναι το γεγονός πως στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ έως
τον Μάιο του 20133 δεν έχει προστεθεί ο νέος ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ
υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, πως «παρ’ όλους τους διαφορετικούς ορισμούς
υπάρχουν τρία σημεία για τα οποία υπάρχει συναίνεση», ένα εκ των οποίων είναι ο
εθελοντικός χαρακτήρας (Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ). Οι εξελίξεις φαίνεται πως
διαψεύδουν την ως άνω διαπίστωση.
Το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όρισε την ΕΚΕ ως
τη «διαρκή δέσμευση της επιχείρησης να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλει στην
οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των
εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και
της κοινωνίας εν γένει» (Watts & Holme, 1999).
Όταν το ειδικό βάρος στρέφεται στην κοινότητα, η ΕΚΕ μπορεί να ορισθεί ως «η
δέσμευση των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ευημερίας της κοινότητας μέσω
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εφαρμογής προαιρετικών επιχειρηματικών πρακτικών και συνεισφοράς εταιρικών
πόρων» (Kotler & Lee, 2005).
Σημαντικός όρος που συναντάται στις αναλύσεις περί ΕΚΕ είναι οι “stakeholders”
μίας επιχείρησης, δηλαδή τα ενδιαφερόμενα μέρη ή οι συμ-μέτοχοι αυτής. Ο όρος
"stakeholder" φέρεται να εφευρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ως λογοπαίγνιο
του "stockholder", με γνώμονα την ανάδειξη άλλων «παικτών» -πέραν των μετόχωνπου να διεκδικούν μερίδιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της επιχείρησης
(Goodpaster, 1991). Ο πλέον δημοφιλής ορισμός περί “stakeholder” –και πλέον
κλασικός- είναι ότι ως «συμ-μετόχος» ενός οργανισμού ορίζεται το κάθε άτομο ή ομάδα
ατόμων που μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεασθούν από τους στόχους του
οργανισμού (Freeman, 1984). Επεκτείνοντας τον ορισμό, stakeholder μπορεί να είναι
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από άτομα, γειτονιές, επιχειρήσεις έως και ολόκληρο
το φυσικό περιβάλλον. (Mitchell, Agle, & Wood, 1997)
4.1.2 Τι είναι, τελικά, η ΕΚΕ;
Βάσει της ως άνω υποενότητας προκύπτει πως δεν υπάρχει ενιαία ή σαφής
άποψη για το τι ακριβώς είναι η ΕΚΕ. Η Sahlin-Andersson δίνει τρεις ερμηνείες στο τι
τελικά είναι η ΕΚΕ. Συγκεκριμένα, διαπιστώνει πως η ΕΚΕ αποτελεί α) ρυθμιστικό
πλαίσιο που θέτει νέες απαιτήσεις στις επιχειρήσεις, β) κινητοποίηση εταιρικών παικτών
με στόχο να συμβάλλουν στην ευρύτερη ανάπτυξη της κοινότητας / χώρας όπου δρουν
και γ) διοικητική τάση (Sahlin-Andersson, 2006).

4.2 Ιστορική Διαδρομή της ΕΚΕ
4.2.1 Η ΕΚΕ Διαχρονικά
Παρά το γεγονός πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απέκτησε θεωρητική και
πρακτική υπόσταση από τα μέσα του 20ου αιώνα και έπειτα, η ενασχόληση με το
επιχειρηματικό ήθος και τις κοινωνικές διαστάσεις των επιχειρήσεων είναι ζήτημα
χιλιετιών. Ενδεικτικά, οι Blowfield και Frynas αναφέρουν πως στα προχριστιανικά
χρόνια, στοχαστές, όπως ο Κικέρωνας τον 1ο αιώνα π.Χ και ο Ινδός Καουτιλάια τον 4ο
αιώνα π.Χ., τάσσονταν υπέρ της προώθησης εταιρικών πρακτικών στηριζόμενες σε
ηθικές αρχές και κυρίως κατά της απληστίας. Επίσης, στο μεσαίωνα, αλλά και τα μεταμεσαιωνικά χρόνια, τόσο το Ισλάμ, όσο και η χριστιανική Εκκλησία δημοσίως είχαν
καταδικάσει εταιρικές πρακτικές όπως η τοκογλυφία. Στο 19ο αιώνα μ.Χ. καταγράφονται
πρωτοβουλίες ΕΚΕ κυρίως με το μποϋκοτάζ των εδώδιμων πρώτων υλών που ήταν
αποτέλεσμα δουλείας. Παράλληλα, ακόμα ένα παράδειγμα ΕΚΕ συνιστά η καταδίκη στη
Νυρεμβέργη της γερμανικής εταιρείας I. G. Farben για εγκλήματα πολέμου κατά της
ανθρωπότητας. Από ιστορικής άποψης, «η ΕΚΕ αποτελεί απλά την τελευταία έκφραση
του προγενέστερου διαλόγου για το ρόλο της επιχείρησης στην κοινωνία» (Blowfield &
Frynas, 2005).
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4.2.2 Η Ακαδημαϊκή Ιστορία της ΕΚΕ
Ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς στο χώρο της ΕΚΕ, ο
Archie Carroll, επισημαίνει “τη σημαντική πρόκληση” του να αποφασιστεί πόσο πίσω
στο χρόνο και τη βιβλιογραφία πρέπει να αναζητηθεί ο διάλογος σχετικά με την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη. Αν και θεωρεί πως η μεταπολεμική περίοδος του Β’ Παγκόσμιου
Πολέμου είναι καλή αφετηρία λόγω του καταιγισμού των γεγονότων που ακολούθησαν
σε διεθνή κλίμακα και που διαμόρφωσαν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σε
θέματα ΕΚΕ, τονίζει πως υπήρχαν αναφορές νωρίτερα επί του θέματος (Carroll, 1999).
Μερίδα ερευνητών θεωρεί ως πρώτο κείμενο στη διεθνή βιβλιογραφία που να
σχετίζεται με την ΕΚΕ το άρθρο του καθηγητή του Harvard, E. Merrick Dodd, στο
Harvard Law Review το 1932 όπου ανέφερε πως «οι επιχειρήσεις, όπως ακριβώς και τα
άτομα, θα πρέπει να αγωνίζονται για να είναι καλοί εταιρικοί πολίτες με το να
συνεισφέρουν στην κοινότητα σε βαθμό μεγαλύτερο του απαιτούμενου. Ως εκ τούτου, η
επιχείρηση ως οικονομικός θεσμός έχει την υποχρέωση να προσφέρει στην κοινωνία,
πέραν της κύριας λειτουργίας της για την αποκομιδή κερδών» (Cochran P. , 2007;
Kercher, 2007). Ο Carroll ξεχωρίζει επίσης ως πρώτα κείμενα με αναφορές σε πρώιμη
ΕΚΕ τα έργα των Chester Barnard το 1938, J. M. Clark το 1939 και του Theodore Kreps
το 1940.
O Spector υιοθετεί άλλη προσέγγιση στην ακαδημαϊκή αφετηρία, καθώς θεωρεί
πως ο «σπόρος» της ΕΚΕ καλλιεργήθηκε στα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου στις
ΗΠΑ με κύριο εκφραστή τον κοσμήτορα του Harvard Business School, Donald K. David.
Ο David, μέσω άρθρου του στο Harvard Business Review το 1946, προέτρεπε τις
επιχειρήσεις να στραφούν σε κοινωνικές δράσεις με στόχο να ευθυγραμμιστούν τα
συμφέροντα των επιχειρήσεων με την προσπάθεια οχύρωσης του καπιταλισμού
απέναντι στην απειλή του κομμουνισμού της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών
Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ). Αξίζει να σημειωθεί πως το άρθρο απευθυνόταν στον πρώτο
κύκλο φοιτητών MBA του Harvard, μετά την παύση του προγράμματος το 1943 λόγω
επιστράτευσης (Spector, 2008).
Πάντως πρέπει να σημειωθεί πως μεγάλος αριθμός ερευνητών, μεταξύ των
οποίων ο Carroll, καθώς και o Frederic, θεωρούν ως σημείο αναφοράς το έργο «Οι
Κοινωνικές Ευθύνες ενός Επιχειρηματία» του Howard Bowen που εκδόθηκε το 1953. O
Bowen στο βιβλίο του εξέφραζε την πεποίθηση του πως οι επιχειρήσεις ως «καίρια
κέντρα εξουσίας και λήψης αποφάσεων» «αγγίζουν» σε πολλαπλά σημεία τις ζωές των
πολιτών (Carroll, 1999; Frederick, 1978; Maignan & Ferrell, 2004; Garriga & Mele, 2004)
Οι σημαντικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) σε πολιτικό
(Ψυχρός Πόλεμος, Βιετνάμ), κοινωνικό (άνοδος του κινήματος για τα ανθρώπινα
δικαιώματα) και περιβαλλοντικό επίπεδο (με τη «Σιωπηλή Άνοιξη» της Rachel Carson)
άλλαξαν ριζικά το επιχειρηματικό τοπίο των δεκαετιών ’50, ’60 και ’70, με τις μηκυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τα κινήματα πολιτών να αυξάνουν την ισχύ και την
επίδραση τους πάνω στις καταναλωτικές προτιμήσεις και τάσεις. Ως αποτέλεσμα στα
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τέλη της δεκαετίας του ’70, οι επιχειρήσεις αναγκάζονταν πλέον να προβούν σε δράσεις
και όχι απλά να εμπλακούν σε θεωρητικό διάλογο για ενδεχόμενη κοινωνική ευθύνη
τους. Αυτό συνέβη διότι η εξωγενής πίεση από τις ΜΚ0 και τα διάφορα κινήματα
επηρέαζε την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων (Frederick, 1978).
Η ως άνω ισχυροποίηση των ομάδων πίεσης / ακτιβιστών, σε συνδυασμό με την
υποβάθμιση του ελεγκτικού ρόλου των κυβερνήσεων έναντι των πολυεθνικών εταιρειών,
καθώς και με την χωρική ευελιξία που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις για την επίτευξη
κέρδους συνέβαλαν στη ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, τόσο από ακαδημαϊκούς, όσο και από υψηλόβαθμα εταιρικά στελέχη σε
διάστημα 20 ετών (Preuss, Haunschild, & Matten, 2009).

4.3 Γιατί οι Επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την ΕΚΕ
Η εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κοστίζει. Το κόστος δε
αυτό των πρακτικών είναι ο κύριος αποτρεπτικός παράγοντας για τις επιχειρήσεις και
πόσω μάλλον σε περίοδο ύφεσης και αβεβαιότητας (Fernández-Feijóo-Souto, 2009).
Επομένως, εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Γιατί μία επιχείρηση επιλέγει να επενδύσει
κεφάλαια, χρόνο και ανθρώπινους πόρους στην υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ, δεδομένου
ότι τα οφέλη της ΕΚΕ είναι μακροπρόθεσμα. Η πιο απλή απάντηση είναι πως η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη είναι αποδοτική τόσο για την επιχείρηση και τους συμμετόχους της,
όσο και για την ίδια την κοινωνία (Burke & Logsdon, 1996).
Επίσης, εύστοχη απάντηση με μορφή αναλογίας δίνουν οι Kotler & Lee. Όπως οι
γιατροί υποστηρίζουν ότι χάρη στην τακτική φυσική άσκηση ο άνθρωπος απολαμβάνει
καλύτερη εμφάνιση, υψηλότερη παραγωγικότητα, μακροζωία και νιώθει καλύτερα με τον
εαυτό του, το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση και
συμμετοχή σε στρατηγικές ΕΚΕ παρέχει στην επιχείρηση «καλύτερη εμφάνιση»
ενώπιον πιθανών επενδυτών, καταναλωτών, οικονομικών αναλυτών, εταιρικών
συνεργατών, στα ΜΜΕ, στους νομοθέτες κτλ. Επίσης, η ΕΚΕ βοηθάει στο να «νιώθουν
καλύτερα» οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι μέτοχοι και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Επίσης, υπάρχουν ολοένα και περισσότερα εμπειρικά δεδομένα που
υποστηρίζουν πως η ΕΚΕ συμβάλλει στην αναγνώριση του εμπορικού σήματος και στη
βελτίωση της κερδοφορίας των εταιρειών, ενώ παράλληλα στηρίζει τις τοπικές
κοινότητες. Υπάρχουν δε και ερευνητές που θεωρούν πως εταιρείες με ισχυρή
στρατηγική ΕΚΕ έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (Kotler & Lee, 2005).
Στις ακόλουθες υποενότητες παρατίθενται επιχειρήματα για τους ενδεχόμενους
λόγους που στρέφουν τις εταιρείες προς την υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων
ΕΚΕ.
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4.3.1 Επιχειρηματικός Αλτρουισμός
Οι Sprinkle & Maines αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο η επιχείρηση να
διακατέχεται από αλτρουιστικές προθέσεις και να αρκείται στην ικανοποίηση του ότι
συμβάλλει στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου, άποψη που ασπάζονται και οι Garay
& Font (Garay & Font, 2011). Παρά το γεγονός πως η θεώρηση αυτή «σχοινοβατεί» στα
όρια της απλοϊκότητας, εταιρείες-κολοσσοί όπως οι Gap, Merck, Procter & Gamble κ.α.
στην επίσημη επικοινωνία τους υπογραμμίζουν πως πραγματοποιούν δράσεις ΕΚΕ
απλά και μόνο επειδή αυτό είναι «το σωστό». Η φαρμακοβιομηχανία Merck από το
1987 έχει δωρίσει πάνω από 2,5 δισ. δισκία του φαρμάκου Mectizan σε περισσότερες
από 30 χώρες παγκοσμίως, στην προσπάθεια της να καταπολεμήσει την «τύφλωση
των ποταμών» (Merck, 2010).Το πρόγραμμα αυτό εκτιμάται πως αποφέρει ελάχιστα ή
μηδαμινά έσοδα για την εταιρεία. Ομοίως, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι όμιλοι Procter &
Gamble, Honda και Wal Mart προσέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και
προϊόντα για να βοηθήσουν όσους βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης, επιλέγοντας
ωστόσο να μη δημοσιοποιήσουν τις χορηγίες τους (Sprinkle & Maines, 2010)
4.3.2 Τα Χρηματοοικονομικά Οφέλη της ΕΚΕ
4.3.2.1 Συμβολή της ΕΚΕ στην Οικονομική Επίδοση της Επιχείρησης
Η συγκεκριμένη πτυχή της συμβολής της ΕΚΕ στην οικονομική επιτυχία μίας
επιχείρησης, γνωστό και ως το business case υπέρ της ΕΚΕ, αποτελεί θέμα με υψηλή
συχνότητα εμφάνισης στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και
περισσότερες μελέτες φέρεται να τείνουν υπέρ της άποψης πως υπάρχει θετική
συσχέτιση μεταξύ των εταιρειών με υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης στρατηγικών ΕΚΕ και
την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η μετά-ανάλυση των
Orlitzky, Schmidt και Rynes όπου κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ΕΚΕ είναι θετικά
συσχετιζόμενη με την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Το συμπέρασμα αυτό
αποδίδεται στα εξής:
α) η ΕΚΕ συμβάλλει στην βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών,
αυξάνει το επίπεδο γνώσης για το κοινωνικό, πολιτικό, τεχνολογικό περιβάλλον και ως
εκ τούτου βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας
β) η ΕΚΕ βοηθάει την εταιρεία να «χτίσει» θετική φήμη και σχέση με τους
εξωτερικούς stakeholders
Οι ίδιοι σημειώνουν πως χάρη στη μετα-ανάλυση, απορρίπτουν την ιδέα πως η
ΕΚΕ είναι μη συμβατή με τη μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων, άποψη που είχε
πρωτοεισάγει στη βιβλιογραφία ο νομπελίστας και «πολέμιος» της ΕΚΕ, Milton
Friedman το 1970 (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003).
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Παράλληλα, μελέτη του 1998 έδειξε πως ο συνδυασμός της ΕΚΕ υψηλών
επιδόσεων και του υψηλού επιπέδου διαφάνειας έχουν θετική επίδραση στη συνολική
κερδοφορία των επιχειρήσεων (Balabanis, Phillips, & Lyall, 1998).
4.3.2.2 Σύνδεση ΕΚΕ με Επενδυτές & Αξία Μετοχών
Ένα ακόμα «ατού» της ΕΚΕ σε σχέση με τις οικονομικές διαστάσεις των
επιχειρήσεων είναι πως μπορεί χάρη σε ειδικά προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας
να προσελκύσει επενδυτές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάριν αν
μία επιχείρηση επιθυμεί να γίνει πόλος έλξης για γυναίκες επενδυτές ή συμ-μετόχους,
μπορεί να υιοθετήσει μέτρα που να καθιστούν τον οργανισμό περισσότερο φιλικό υπέρ
των γυναικών. Παράλληλα, αν γίνει αποδεκτό πως υπάρχει σχέση μεταξύ της
οικονομικής πορείας της εταιρείας και της ΕΚΕ, τότε απορρέει πως η αλλαγή στην
αξιολόγηση ΕΚΕ μίας εταιρείας θα οδηγεί σε αλλαγή στην τιμή της μετοχής της εταιρείας.
Βάσει αυτού, προσπάθειες για βελτίωση του δημογραφικού μίγματος του εργατικού
δυναμικού σημαίνει βελτίωση για την αξιολόγηση της ΕΚΕ της επιχείρησης που
αναπόδραστα οδηγεί σε θετική επίδραση στον πλούτο των μετόχων. Ομοίως, το κόστος
από μη αποτελεσματικά μέτρα ΕΚΕ μπορεί να μειώσει τον πλούτο των μετόχων (Cheah,
Jamali, Johnson, & Sung, 2011).
4.3.2.3 Ευκολότερη η Πρόσβαση σε Αγορές Κεφαλαίου λόγω ΕΚΕ
Ακόμα μία χρήσιμη χρηματοοικονομική διάσταση της ΕΚΕ είναι πως εταιρείες με
καλύτερη απόδοση σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αντιμετωπίζουν χαμηλότερους
κεφαλαιακούς περιορισμούς. Η αρνητική σχέση μεταξύ των επιδόσεων ΕΚΕ και των
κεφαλαιακών περιορισμών αποδίδεται στον αποτελεσματικότερο διάλογο με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα κερδοσκοπικής
συμπεριφοράς. Η ουσιαστική συνεργασία με τους συμ-μετόχους που στηρίζεται σε
αμοιβαία εμπιστοσύνη, ωθεί τα διοικητικά στελέχη στην υιοθέτηση μακροπρόθεσμου
προσανατολισμού στις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν.
Επιπροσθέτως, οι ισχυροί δεσμοί με τους συμμετόχους αυξάνουν τις πιθανότητες
υψηλότερων εσόδων ή κερδών, χάρη στην καλύτερη ποιότητα σχέσεων με τους
καταναλωτές, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους εργαζομένους. Ένα
χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΕΚΕ είναι η δημοσιοποίηση των σχετικών δράσεων,
γεγονός που βοηθά στην υψηλότερη διαφάνεια και λογοδοσία, μειώνοντας τους
κινδύνους ασυμμετρικής πληροφόρησης (Cheng, Ioannou, & Serafeim, 2013).
4.3.3 Σχέση με Συμ-μετόχους / Ενδιαφερόμενα Μέρη
Συχνά, εταιρείες υιοθετούν δράσεις ή πολιτικές ΕΚΕ με γνώμονα τη δημιουργία και
διατήρηση καλών σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως η τοπική κοινότητα, οι
πελάτες, οι εργαζόμενοι και οι οικείοι τους, οι προμηθευτές της επιχείρησης, διάφοροι
κρατικοί και τοπικοί φορείς, άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, τον Τύπο κ.α. Οι καλές
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σχέσεις με τους stakeholders διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη λειτουργία της επιχείρησης,
με επιπρόσθετο όφελος τη θετική προβολή, μέσω της word-of-mouth επικοινωνίας
(Hong & Rim, 2010). Ωστόσο είναι γεγονός πως ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν την
ΕΚΕ ως «βιτρίνα» (window-dressing) για να διατηρούν καλές σχέσεις με ομάδες πίεσης,
συνήθως ΜΚΟ. Υπό αυτό το πρίσμα οι δαπάνες για την υιοθέτηση δράσεων ΕΚΕ
μπορούν να θεωρηθούν και ως αναγκαία δαπάνη δημοσίων σχέσεων. Εγείρεται, όμως,
το ζήτημα για τον τρόπο οριοθέτησης της «καλής» σχέσης με τις ΜΚΟ, καθώς και για
την αμφιλεγόμενη επιθετική πολιτική ορισμένων μη-κυβερνητικών οργανώσεων,
εξωθώντας ενίοτε τις επιχειρήσεις σε κοστοβόρες επιλογές που ενδεχομένως να μην
είναι εκούσιες ή σύμφυτες με την κεντρική στρατηγική στο «βωμό» της καλής φήμης του
ομίλου (Sprinkle & Maines, 2010).
4.3.4 «Θωράκιση» Κατά του Εγκλήματος
Εναλλακτική, αλλά εξίσου, σημαντική προσέγγιση στη σχέση των επιχειρήσεων με
τους συμμετόχους παρουσιάζουν οι Del Bosco & Misani, οι οποίοι διαπιστώνουν πως η
υιοθέτηση στρατηγικών ΕΚΕ, προσφέρει προστασία έναντι εγκληματικών ενεργειών.
Κινούμενοι επί του τυπολογίου των Mitchell, Agle & Wood για τα είδη συμ-μετόχων και
κυρίως των «επικίνδυνων συμμετόχων», οι Del Bosco & Misani αναφέρουν πως σε
περίπτωση εγκληματικής ενέργειας κατά επιχειρήσεων που διατηρούν αρνητική σχέση
με τους βασικούς stakeholders, υπάρχει πιθανότητα η κοινή γνώμη να μην καταδικάσει
ηθικώς την ενέργεια αυτή, με τη λογική πως η διοίκηση το «άξιζε». Πρόκειται ουσιαστικά
για άτυπη αποδοχή και νομιμοποίηση παράνομης πράξης. Στην περίπτωση όμως που
η πράξη αυτή γίνει κατά εταιρείας που συμβάλλει με τη λειτουργία της στην ευημερία
της τοπικής κοινότητας, τότε η κοινή γνώμη θα σταθεί κατά των δραστών. Με δεδομένο,
λοιπόν, πως η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας συνεπάγεται
εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας, δίδεται στην επιχείρηση επιπλέον ασπίδα
προστασίας κατά του εγκλήματος, καθώς δρα αποτρεπτικά κατά επιθέσεων με
χαρακτήρα δολιοφθοράς, ηλεκτρονικής απάτης κτλ. Επίσης, η φιλοσοφία της ΕΚΕ
σχετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων, οδηγεί στη μείωση των πιθανοτήτων
βιομηχανικής κατασκοπίας, υπεξαίρεσης και εν γένει οικονομικών εγκλημάτων από
εργαζομένους οποιασδήποτε βαθμίδας (Del Bosco & Misani, 2011).
4.3.5 ΕΚΕ και Εργατικό Δυναμικό
4.3.5.1 Η ΕΚΕ ως Πόλος Έλξης και Συγκράτησης Εργαζομένων
Κοινή πεποίθηση αποτελεί πως η ΕΚΕ δρα ως πόλος έλξης εργαζομένων
«υψηλών προδιαγραφούν» που συχνά είναι το «κλειδί» στη διαφοροποίηση της
εταιρείας από τον ανταγωνισμό και άρα στην επιτυχία. Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ
υποδεικνύουν το σύστημα αξιών της εταιρείας, ενώ συγχρόνως την «εξανθρωπίζει,
καθώς αναδεικνύει την επιχείρηση ως δύναμη στήριξης της κοινωνίας και όχι απλά σαν
νομική οντότητα με μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση κερδών. Εν ολίγοις, το χρήμα
«μπορεί να κρατήσει έναν άνθρωπο ως φυσική παρουσία σε μία δουλειά, αλλά δεν
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αρκεί για να τον κρατήσει συναισθηματικά» (Bhattacharya, Sen, & Korschun, 2008;
Morsing & Schultz, 2006; Pereira, 2003). Η EKE κινητοποιεί και συμβάλλει στη
συγκράτηση του εργατικού δυναμικού. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η
τάση οι φοιτητές των ΜΒΑ να απαιτούν την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών
μαθημάτων για εταιρική υπευθυνότητα, καθώς είναι πιθανόν να αναζητήσουν πλήρη
απασχόληση σε κοινωνικά υπεύθυνους εργοδότες (Middleton, 2009).
Έρευνα του 2012 από τη μη-κερδοσκοπική οργάνωση Net Impact έδειξε πως το
53% των εργαζομένων θεώρησαν πως “μία δουλειά όπου θα μπορώ να κάνω τη
διαφορά” ήταν σημαντική για την ευτυχία τους, άποψη που συμμεριζόταν το 72% των
φοιτητών που ετοιμάζονταν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Η πλειονότητα δε
αυτών ήταν πρόθυμη να λάβουν μείωση 15% προς επίτευξη του ως άνω στόχου
(Meister, 2012).
4.3.5.2 Η ΕΚΕ και Εργασιακά Δικαιώματα
Ακόμα μία σημαντική παράμετρος της ΕΚΕ είναι η τήρηση των δεσμεύσεων και
υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εργαζομένους της. Αν μη τι άλλο, ο
σεβασμός στο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για δίκαιη πρόσβαση στην αγορά
εργασίας αποτελεί τη βασικότερη μορφή κοινωνικής ευθύνης μίας επιχείρησης. Η
επιχείρηση οφείλει να καταβάλλει με συνέπεια και στο σύνολο της την συμφωνηθείσα
αμοιβή για την εργασία του προσωπικού της, καθώς και να βελτιώνει προοδευτικά με
την πάροδο των ετών το ύψος της αμοιβής. Επίσης, οφείλει να παρέχει και να συντηρεί
ασφαλές περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους ανεξαιρέτως, αλλά και να τους
προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την εκπόνηση των εργασιών τους. Οι επιχειρήσεις
οφείλουν να προβλέπουν όλα τα δυνατά σενάρια για την αποφυγή εργατικού
ατυχήματος ή ασθενειών λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος (Ding, 2010). Αξίζει να
σημειωθεί πως σημαντικό ποσοστό των επιχειρησιακών κρίσεων που λαμβάνουν χώρα
συνδέονται με το λεγόμενο «ηθικό» στοιχείο της διοίκησης. Εν ολίγοις, οι κρίσεις θα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εφόσον η διοίκηση της εταιρείας είχε τηρήσει τις ως
άνω υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους (Long & Myers, 2010).
4.3.6 Θετική η Επίδραση της ΕΚΕ στην Καταναλωτική Συμπεριφορά
Οι πρακτικές ΕΚΕ συμβάλλουν στη ομαλή και καλή σχέση της εταιρείας με τον
καταναλωτή. Η φιλοσοφία ΕΚΕ μίας εταιρείας ενδέχεται να δελεάσει καταναλωτές στο
να προτιμήσουν προϊόντα της (Sprinkle & Maines, 2010). Συγχρόνως, οι πρακτικές ΕΚΕ
βελτιώνουν την πελατειακή πίστη, ενώ συχνά στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού
προϊόντα ή υπηρεσίες από εταιρείες με στρατηγική ΕΚΕ χαίρουν υψηλής ποιότητας
(Mandhachitara & Poolthong, 2011).
Οι πρακτικές ΕΚΕ ενισχύουν την εταιρική εικόνα, που με τη σειρά της αποτελεί
συστατικό στοιχείο της πελατειακής πίστης. Επίσης, ο καταναλωτής, μέσω των
δράσεων ΕΚΕ, ενδέχεται να θεωρήσει πως η εταιρεία χαρακτηρίζεται από αγαθές
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προθέσεις για το κοινωνικό σύνολο, τροφοδοτώντας έτσι την πίστη του σε αυτή.
Παράλληλα, η ΕΚΕ έχει άμεση θετική επίδραση στην πελατειακή πίστη, δεδομένου ότι
οι καταναλωτές πιθανώς να θεωρούν τις δράσεις ΕΚΕ μίας εταιρείας ως
αναντικατάστατες, με αποτέλεσμα να επιλέγουν τα προϊόντα της επιχείρησης από
«φόβο» μην σταματήσουν οι εν λόγω ενέργειες (Liu & Zhou, 2009). Κατ’ επέκταση οι
δράσεις ΕΚΕ μπορούν να οδηγήσουν τους καταναλωτές στο να αγοράσουν προϊόντα ή
υπηρεσίες με τα εμπορικά σήματα (brands) της εταιρείας, χτίζοντας παράλληλα θετική
εταιρική φήμη (Lai, Chiu, Yang, & Pai, 2010).
Επίσης, έχει παρατηρηθεί πως η θετική αντίδραση των καταναλωτών στις
προσπάθειες ΕΚΕ ενός οργανισμού είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του μεριδίου
αγοράς μίας κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας. Η αύξηση των πωλήσεων σε προϊόντα και
υπηρεσίες παρατηρείται ακόμα και αν η τιμή είχε ενσωματώσει το κόστος της δράσης.
Επίσης, οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ μπορούν να ανοίξουν δρόμο σε νέες αγορές, πρωτίστως
σε αναπτυσσόμενες οικονομίες (Heslin & Ochoa, 2008).
4.3.7 Μείωση Κόστους Παραγωγής χάρη στην ΕΚΕ
Η δέσμευση των κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών στην προστασία του
περιβάλλοντος ενδέχεται να οδηγήσει σε περιστολή του κόστους παραγωγής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αμερικανικός όμιλος Wal-Mart που κατάφερε να
εξοικονομήσει υπέρογκο ποσό από μεταφορικά κόστη εντός ενός έτους, στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας για μείωση του όγκου συσκευασιών σε μόλις 300 είδη παιχνιδιών.
Αξίζει να σημειωθεί πως το διευρυμένο πενταετές σχέδιο μείωσης του όγκου των
συσκευασιών που χρησιμοποιούνται γενικά τόσο από τον ίδιο τον όμιλο, όσο και από
τους προμηθευτές του εκτιμάται να οδηγήσει σε συνολική εξοικονόμηση πόρων της
τάξης των 10,98 δισ. δολαρίων. Όσον αφορά το περιβάλλον, η δράση αυτή ισοδυναμεί
με την ετήσια απομάκρυνση 213.000 φορτηγών από το οδικό δίκτυο (και ό,τι αυτό
συνεπάγεται σε εκπομπές ρύπων και ηχορύπανση), αλλά και την εξοικονόμηση 66,7
εκατ. γαλονιών βενζίνης (Walmart Corporate, 2006)
4.3.8 Η ΕΚΕ «εργαλείο» Διαχείρισης Κινδύνου
Η ΕΚΕ δύναται να δράσει ως μηχανισμός στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου. Ως εκ
τούτου, αποτελεί εργαλείο μείωσης των νομοθετικών ή ρυθμιστικών πιέσεων.
Παραδείγματος χάριν, μία βιομηχανία μπορεί να προβεί σε εθελοντική μείωση των
εκπομπών ρύπων που της αναλογούν, στην προσπάθεια της να κάμψει ενδεχόμενες
αυστηρότερες ρήτρες. Ουσιαστικά, η ΕΚΕ δρα ως μοχλός lobbying (Tesler & Malone,
2008). Επίσης, η υλοποίηση πρακτικών ΕΚΕ μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης
εργατικών ατυχημάτων ή παραπόνων από τους πελάτες λόγω των συστηματικών
ελέγχων ποιότητας που εφαρμόζονται, και κατ’ επέκταση περιορίζεται ο κίνδυνος
αγωγών και φθοράς στη φήμη της εταιρείας.
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4.3.9 Η ΕΚΕ ως «Ευκαιρία» για Φοροαπαλλαγές
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πως σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η
Πορτογαλία και η Ισπανία όπου η ΕΚΕ συνιστά νέο επιχειρηματικό ρεύμα, κυρίως λόγω
των κοινοτικών Οδηγιών και κινήτρων που προσφέρει η Ε.Ε. (Skouloudis, Evangelinos,
Nikolaou, & Filho, 2011) η ΕΚΕ είθισται να είναι συνυφασμένη με τη λογική των
φοροαπαλλαγών. Ωστόσο, τη δυνατότητα λήψης φοροαπαλλαγών την έχουν μόνο οι
δράσεις που αφορούν χορηγίες. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η φορολογική
μεταρρύθμιση του 2010 στην Ελλάδα μείωσε το ποσοστό της φοροαπαλλαγής για τους
χορηγούς πολιτιστικών έργων και δράσεων στο 20% από 100% που ίσχυε
προηγουμένως (Κοντράρου-Ρασσιά, 2010).

4.4 Μετρώντας την ΕΚΕ
Οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να ενσωματώσουν την ΕΚΕ στρέφονται σε
κατευθυντήριες γραμμές που συνήθως είναι διεθνούς εμβέλειας. Οι πιο γνωστές είναι το
Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές της Global Reporting
Initiative (GRI) και το ISO 26000. Τα διάφορα πρότυπα, αρχές και κατευθυντήριες
οδηγίες συχνά χρησιμοποιούνται παράλληλα και με συμπληρωματικότητα στους
απολογισμούς αειφορίας.
Η λογική των απολογισμών αειφορίας έχει τις ρίζες της στο δόγμα της «τριπλής
προσέγγισης» (ευρύτερα γνωστό ως “triple bottom line”), δηλαδή στο ότι η επιτυχία ή η
υγεία μίας επιχείρησης μπορεί και πρέπει να μετράται όχι μόνο από την κερδοφορία της,
αλλά και από την κοινωνική / ηθική και περιβαλλοντική επίδοση της. Η καινοτομία της
«τριπλής προσέγγισης» ήταν πως θα πρέπει να μετρώνται, να υπολογίζονται, να
ελέγχονται και να δημοσιεύονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών έναντι των συμ-μετόχων
τους. Εν ολίγοις, η «τριπλή προσέγγιση» επαληθεύει τη ρήση «αν κάτι δεν μπορείς να
το μετρήσεις, τότε δεν μπορείς και να το διαχειριστείς» (Norman & MacDonald, 2004).
Ο όρος “triple bottom line” θεσπίστηκε το 1994 από τον ιδρυτή της βρετανικής
εταιρείας συμβούλων SustainAbility, John Elkington. Το βασικό του επιχείρημα ήταν
πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούν τρεις απολογισμούς: ένα για την
οικονομική πορεία και την κερδοφορία, έναν για την κοινωνική ευθύνη στην εταιρική
λειτουργία και έναν για την περιβαλλοντική ευθύνη της επιχείρησης. Συνοπτικά, θα
πρέπει να μετρώνται τα 3 Ps, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: Profit (κέρδος), People
(άνθρωποι) και Planet (πλανήτης) (Hindle, 2009).
4.4.1 Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ
Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) αποτελεί πλαίσιο που θέσπισε ο
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών το 2000 για τις επιχειρήσεις που δεσμεύονται να
ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με τις δέκα παγκόσμια
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αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας,
του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους
στο Οικουμενικό Σύμφωνο μέσω συμμετοχής σε διάλογους πολιτικής, εκπαιδευτικά
forum, και συνεργασίες. Πρέπει να τονισθεί πως το Παγκόσμιο Σύμφωνο αποτελεί
εθελοντική, διεθνή πρωτοβουλία με στόχο οι δέκα αρχές να καταστούν κυρίαρχο ρεύμα
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και να
λειτουργήσει, η πρωτοβουλία, ως καταλύτης για δράσεις που στηρίζουν τους
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global
Compact).

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να:

Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου συνοψίζονται στις εξής:
i.
Υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς
διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων
ii.
Διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
iii.
Προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική
αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης
iv.
Προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή
υποχρεωτικής εργασίας
v.
Προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας
vi.
Προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την
απασχόληση
vii.
Ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές
προκλήσεις
viii.
Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας
ix.
Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές
προς το περιβάλλον
x.
Αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του
εκβιασμού και της δωροδοκίας

4.4.2 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Global Reporting Initiative
Η κατάρτιση απολογισμών αειφορίας είναι η πρακτική της μέτρησης, της
δημοσιοποίησης και του να αναλαμβάνει η εταιρική μονάδα την ευθύνη έναντι των
ενδιαφερόμενων μερών, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, για την
επίδοση το οργανισμού όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο πιο δημοφιλής και πλέον κοινά αποδεκτός μηχανισμός κατάρτισης
απολογισμών βιωσιμότητας είναι το Πλαίσιο Έκδοσης βάσει των κατευθυντηρίων
οδηγιών της Global Reporting Initiative (Brown, De Jong, & Lessidrenska, 2009). Οι
πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύτηκαν πιλοτικά τον Ιούνιο του 2000, για να
λάβουν τη δομημένη μορφή τους στη δεύτερη εκδοχή τους το 2002 (Moneva, Archel, &
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Correa, 2006). Να σημειωθεί πως η δημοσιοποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του
2002 αποτελεί σημείο-σταθμό στη εξέλιξη της αειφόρου ανάπτυξης4.
Στους απολογισμούς αειφορίας βάσει του GRI δημοσιοποιούνται τα
συμπεράσματα και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν κατά την περίοδο του
απολογισμού όσον αφορά στις δεσμεύσεις, στη στρατηγική και τη διοικητική πρακτική
του οργανισμού. Οι απολογισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για
συγκρισιμότητα (benchmarking), για υπόδειξη του τρόπου με τον οποίο ο οργανισμός
επηρεάζει και επηρεάζεται από τις προσδοκίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και φυσικά για
σύγκριση των επιδόσεων ενός οργανισμού τόσο με ανταγωνιστές του, όσο και με τον
ίδιο τον οργανισμό σε κλίμακα χρόνου (Global Reporting Initiative, 2006).

4.4.3 To ISO 26000
Το ΙSO 26000:2010 παρέχει κατεύθυνση στην επιχείρηση και σε αντίθεση με τα
συνήθη κατά ISO πρότυπα δεν επιβάλλει προϋποθέσεις ή απαιτήσεις στις εταιρείες.
Δεν πρόκειται για σύστημα διαχείρισης που να άπτεται πιστοποίησης. Το ΙSO
26000:2010 βοηθάει τις επιχειρήσεις στο να υλοποιήσουν σε σαφείς δράσεις τις αρχές
αειφορίας. Απευθύνεται σε κάθε είδος Οργανισμού ασχέτως δραστηριότητας, μεγέθους
ή τοποθεσίας (International Organization for Standardization, 2012).
Συνοπτικά, ο πυρήνας του ISO 26000 συνίσταται στις εξής επτά αρχές:
διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακές πρακτικές, περιβάλλον, δίκαιες
λειτουργικές πρακτικές, καταναλωτικά θέματα, συμμετοχή και ανάπτυξη σε τοπικές
κοινότητες (International Organization for Standardization, 2010).

4.5 Η Μετάβαση σε ΕΚΕ 2.0 (Θεωρία Visser)
Ριζοσπαστική προσέγγιση για το μέλλον της ΕΚΕ παρέχει ο Wayne Visser, ο
οποίος υποστηρίζει πως με την έως τώρα μορφή της η ΕΚΕ έχει αποτύχει. Στηρίζει τη
διαπίστωση του στη λογική «η εγχείριση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε». Συγκεκριμένα, ο
Visser αναγνωρίζει πως αν και η ΕΚΕ έχει πετύχει βελτιώσεις σε μίκρο επίπεδο, σε
μάκρο επίπεδο «σχεδόν κάθε δείκτης κοινωνικής, περιβαλλοντικής και ηθικής υγείας»
διαγράφει καθοδική τροχιά (Visser, 2010).
Ο ίδιος θεωρεί πως η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε την αδυναμία της
ΕΚΕ έναντι συστημικών προβλημάτων, ενώ θεωρεί πως στον «πυρήνα» της κρίσης
βρίσκεται το ανθρώπινο γνώρισμα της απληστίας. Ο Visser εκτιμά πως η εξέλιξη της
ΕΚΕ υλοποιείται σε πέντε επικαλυπτόμενα στάδια, όπως αυτά παρατίθενται στον
ακόλουθο Πίνακα 4.

4
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Πίνακας 4 Τα Πέντε (Επικαλυπτόμενα) Στάδια Εξέλιξης της ΕΚΕ κατά τον Visser

Οικονομική Εποχή

Στάδιο ΕΚΕ

Τρόπος Λειτουργίας

Βασικός
«Μέσο»

Στοχευόμενη Ομάδα
Συμ-μετόχων
Μέτοχοι, κυβέρνηση &
εργαζόμενοι

Απληστία

Αμυντική

Ad hoc Παρεμβάσεις

Επενδύσεις

Φιλανθρωπία

Χορηγική

Χορηγικά
Προγράμματα

Projects

Κοινότητες

Marketing

Προώθηση

Δημόσιες Σχέσεις

ΜΜΕ

Γενικό Κοινό

Διαχείριση

Στρατηγική

Συστήματα Διαχείρισης

Κώδικες

Υπευθυνότητα

Συστημική

Επιχειρηματικά
Μοντέλα

Προϊόντα

Μέτοχοι, ΜΚΟ &
Οργανώσεις Κοινωνίας
Πολιτών
Ρυθμιστικές Αρχές &
Πελάτες

Ο Visser πιστεύει πως τα τέσσερα πρώτα στάδια της ΕΚΕ έχουν αποτύχει,
γεγονός που αποδίδει στις τρεις «κατάρες» της σύγχρονης ΕΚΕ:
i. Περιφερειακή ΕΚΕ: Η ΕΚΕ αποτελεί προνόμιο κυρίως των μεγάλων εταιρειών,
υπάγεται στις Δημόσιες Σχέσεις και δεν αφορά την επιχειρηματική λειτουργία
ii. Επαυξητική ΕΚΕ: Η ΕΚΕ έχει υιοθετήσει το μοντέλο συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας, που οδηγεί σε αυξητικές οργανωτικές βελτιώσεις εντός της επιχείρησης,
αλλά δεν αντιμετωπίζει αειφορικά ζητήματα
iii. Μη οικονομική ΕΚΕ: Η εν λόγω μορφή ΕΚΕ δεν χαίρει οικονομικής λογικής
Η Εποχή της Υπευθυνότητας διαφοροποιείται των υπολοίπων σταδίων λόγω «του
βάθους της παραδοχής και της κλίμακας στη φιλοδοξίας της». Σε ό,τι αφορά την
παραδοχή, οι εταιρείες στα πρώτα τέσσερα στάδια βρίσκονται ακόμα σε άρνηση καθώς
εκτιμούν πως είτε δεν υπάρχει πρόβλημα, είτε πως δεν είναι δικό τους πρόβλημα είτε
ό,τι μπορούν να επωφεληθούν από το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την φιλοδοξία, οι
εταιρείες που ανήκουν στην Εποχή της Υπευθυνότητας θέτουν ανήκουστα υψηλούς
στόχους, καθώς διαθέτουν όραμα για το μέλλον.
Η Εποχή της Υπευθυνότητας «γεννά» την ανάγκη για αναβάθμιση σε ΕΚΕ 2.0
(γνωστή και ως Συστημική ή Ριζοσπαστική ή Ολιστική ΕΚΕ) από ΕΚΕ 1.0. Η ιδέα πίσω
από την ΕΚΕ 2.0 προήλθε από τη μετεξέλιξη του Διαδικτύου σε Web 2.0. Η ΕΚΕ 2.0
αποτελεί νέο μοντέλο Κοινωνικής Ευθύνης και ενσωματώνει τα βασικά διαχρονικά
ρεύματα της ΕΚΕ, από την Πυραμίδα της ΕΚΕ του Archie Carroll, τη Θεωρία Συμμετόχων του Freeman έως την Τριπλή Προσέγγιση του Elkington και τη Στρατηγική
ΕΚΕ των Porter & Kramer.
Η ουσία της ΕΚΕ 2.0 είναι οι τέσσερις Βάσεις Υπευθυνότητας, «όρο» που
εμπνεύστηκε ο Visser από τις αζωτούχες βάσεις του DNA. Οι τέσσερις βάσεις
υπευθυνότητας είναι: η δημιουργία αξίας, η χρηστή διακυβέρνηση, η κοινωνική
συνεισφορά και η περιβαλλοντική ακεραιότητα. Οι διαφορές ανάμεσα στην ΕΚΕ 2.0 από
την ΕΚΕ 1.0 παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 5.
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Πίνακας 5 Οι Διαφορές μεταξύ ΕΚΕ 2.0 από ΕΚΕ 1.0

ΕΚΕ 1.0

ΕΚΕ 2.0

Φιλανθρωπική

Συνεργατική

Στηρίζεται στον Κίνδυνο

Στηρίζεται στην Ανταμοιβή

Οδηγός η Εικόνα

Οδηγός η Απόδοση

Ξεχωριστή

Ενσωματωμένη

Προτυποποιημένη

Διαφοροποιημένο

Οριακή

Σε Κλίμακα

Υπόθεση των Δυτικών Χωρών

Διεθνής Υπόθεση

4.6 Συνέπειες της Κρίσης στην ΕΚΕ
4.6.1 Αρνητικές Συνέπειες
Η κρίση των subprime στις ΗΠΑ και η μετέπειτα μετάγγιση της στην Ευρώπη
δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί επαρκής βιβλιογραφία
αναφορικά με την ΕΚΕ σε περιβάλλον χρηματοοικονομικής κρίσης και μάλιστα σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Το ερώτημα που φάνηκε να απασχολεί την
πλειονότητα των ερευνητών ήταν το πώς επηρεάζει η κρίση τις πρωτοβουλίες Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης.
Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, σε περιόδους κρίσης, οι επιχειρήσεις υιοθετούν
περισσότερο συντηρητική και αμυντική στρατηγική. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται στη
λογική της περικοπής κόστους και κατ’ επέκταση στην απώλεια θέσεων εργασίας από
τον ιδιωτικό τομέα. Στην Ελλάδα, από τον Αύγουστο του 2008 έως το Δεκέμβριο του
2010 χάθηκαν 309.194 θέσεις εργασίας, ενώ είχε χρειαστεί να περάσουν 7 ½ χρόνια από τον Ιανουάριο του 2001 έως τον Ιούλιο του 2008 για να δημιουργηθούν 303.824
θέσεις μισθωτής απασχόλησης (Ελευθεροτυπία, 2013). Η αλματώδης αύξηση της
ανεργίας συνεπάγεται αρνητική επίδραση στην κοινωνία, με τις εταιρείες να
συμβάλλουν κατά αυτό τον τρόπο στη διάχυση της φτώχειας, του εγκλήματος και στην
εν γένει υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης.
Ο Njoroge διαπιστώνει πως λόγω κρίσης οι πρωτοβουλίες ή οι πολιτικές ΕΚΕ,
κυρίως στην κοινωνική τους διάσταση, μειώνονται σε αριθμό και εύρος, αναβάλλονται ή
ακόμα και ματαιώνονται (Njoroje, 2009). Η διαπίστωση αυτή προκύπτει και από τα
αποτελέσματα της παρούσης έρευνας, όπως παρουσιάζονται στο Μέρος Γ’ της
εργασίας. Εν γένει, η ύφεση έχει ως αποτέλεσμα να κυριαρχεί η τάση για μείωση των
προϋπολογισμών για πρωτοβουλίες ΕΚΕ εν μέσω ύφεσης, με τη ζήτηση για αυτές
ακριβώς τις δράσεις να είναι αυξημένη (Ellis & Bastin, 2011; Giannarakis & Theotokas,
2011; Harwood, Humby, & Harwood, 2011; Karaibrahimoglu, 2010; Klára, 2011;
Manubens, 2009; Yelkikalan & Köse, 2012) Η μείωση των δράσεων χαρακτηρίζονται ως
μακροπρόθεσμο λάθος (Quelch & Jocz, 2009; Souto Fernández-Feijóo, 2009), καθώς
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οι διαφανείς πρωτοβουλίες ΕΚΕ από τους διαφόρους Οργανισμούς προσφέρουν τη
στήριξη που έχουν ανάγκη οι κοινωνίες σε περιόδους οικονομικών αναταραχών.
Ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση πως η κρίση επηρέασε κυρίως τις δράσεις ΕΚΕ που
σχετίζονταν με την κοινωνία και λιγότερο με το περιβάλλον.
Οι Yelkikalan & Köse, υιοθετώντας την Πυραμίδα ΕΚΕ του Carroll, εκτιμούν πως η
κρίση ενδεχομένως να επιδρά αρνητικά (ήτοι να αποτελεί απειλή) σε ό,τι αφορά τις
πτυχές των οικονομικών και νομικών ευθυνών των επιχειρήσεων, ενώ εκτιμούν πως
μπορεί να επιδρά θετικά (ήτοι να αποτελεί ευκαιρία) σε ό,τι αφορά τις πτυχές των
εθελοντικών και ηθικών ευθυνών των επιχειρήσεων (Yelkikalan & Köse, 2012).
Στο πλαίσιο των περικοπών, πλήγμα δέχθηκε η στελέχωση σε εσωτερικά εταιρικά
τμήματα ΕΚΕ, μειώνοντας την αποδοτικότητα των επαγγελματιών του χώρου και
προσθέτοντας ανέργους στην κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, αρκετές εταιρείες
επαναπροσδιόρισαν την προσέγγιση τους στην ΕΚΕ, επιλέγοντας κοινωνικές δράσεις
που σχετίζονται με το βασικό αντικείμενο λειτουργίας τους. Την προσέγγιση αυτή, ο
καθηγητής του Wharton, Jerry (Yoram) Wind, την χαρακτηρίζει ως «κοινωνικά
υπεύθυνο καπιταλισμό… Σε εταιρικό επίπεδο, οι επιχειρηματικοί στόχοι πρέπει
ταυτόχρονα να μεγιστοποιούν την μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, καθώς και
τη συμβολή στα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτό προϋποθέτει πως κάθε
πρωτοβουλία ΕΚΕ θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της κεντρικής εταιρικής
στρατηγικής, και όχι να υπάγεται σε ξεχωριστό τμήμα» (Time, 2012).
Το κλίμα αβεβαιότητας και φόβου σε συνδυασμό με τα βραχυπρόθεσμα οφέλη
που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τις οριζόντιες περικοπές, ενδέχεται να ανασύρουν
από τη λήθη το φαινόμενο των «εταιρειών δίχως συνείδηση». Πρόκειται για τις
επιχειρήσεις που έχουν «εμμονή με τα βραχυπρόθεσμα κέρδη» και που η επαναφορά
τους στο σήμερα θα ακυρώσει όλες τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα που με
δυσκολία πέτυχε η ΕΚΕ τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Manubens, 2009).
Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα στο κείμενο, η υιοθέτηση στρατηγικών ΕΚΕ
είναι κοστοβόρα. Και ως εκ τούτου: η ΕΚΕ μπορεί να αποτελέσει απειλή για μία εταιρεία
που πασχίζει να επιβιώσει σε αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και που δεν διαθέτει ήδη
τους μηχανισμούς ενσωμάτωσης της. Στηριζόμενη σε αυτή την παρατήρηση, η Belén
Fernández-Feijóo Souto εκτιμά πως οι εταιρείες με οικονομικές δυσκολίες δεν
αναμένονται να υιοθετήσουν πολιτικές ΕΚΕ εν μέσω κρίσης. Το ευχάριστο, ωστόσο,
είναι πως παρά το δυσχερές κλίμα, υπάρχουν εταιρείες που μετατρέπουν την κρίση σε
ευκαιρία για ηγεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Disney, που επέλεξε το
2009 να εκδώσει τον πρώτο απολογισμό αειφορίας της, αποδεικνύοντας τη δέσμευση
των επικεφαλής σε θέματα διαφάνειας, προσφέροντας «αναζωογονητικούς οιωνούς
οράματος, ηγεσίας και καλής διακυβέρνησης» (Manubens, 2009).
Επιπλέον υπογραμμίζεται πως η δυσχερής οικονομική συγκυρία ανέδειξε το
διευρυνόμενο «χάσμα» που υπάρχει ανάμεσα στους ταγούς και τους ουραγούς στην
υιοθέτηση της ΕΚΕ (Ellis & Bastin, 2011).
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4.6.2 Θετικές Συνέπειες
Η κρίση δεν επιφέρει μόνο αρνητικές συνέπειες για την ΕΚΕ. Η βασικότερη θετική
συνέπεια της κρίσης είναι πως συνέβαλλε στη ραγδαία μείωση φαινομένων όπου η ΕΚΕ
λειτουργούσε κυρίως ως εργαλείο marketing και δημοσίων σχέσεων, καθώς οι
καταναλωτές εμφανίζουν πλέον οξυμένη διαίσθηση έναντι της «εταιρικής υποκρισίας»
(Klára, 2011; Quelch & Jocz, 2009). Η κρίση δύναται να αφυπνίσει τους καταναλωτές, οι
οποίοι εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί και ενδέχεται να έχουν αρνητική
αντίδραση αν οι δράσεις ΕΚΕ μίας εταιρείας χαίρουν υπερβολικής προβολής. Οι Quelch
& Jocz υπογραμμίζουν πως οι καταναλωτές τείνουν να υιοθετούν ευνοϊκή στάση σε
εμπορικά σήματα (brands) ή εταιρείες με συγκεκριμένες θετικές κοινωνικές δράσεις.
Η ύπαρξη διορατικών ηγετών αποτελεί ειδοποιό διαφορά για την μετάβαση προς
την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην κεντρική στρατηγική και διάχυση των ωφελειών αυτής
σε όλες τις διαστάσεις της επιχείρησης (Quelch & Jocz, 2009). Είναι σημαίνουσας αξίας
η τάση επαναπροσδιορισμού της προσέγγισης ΕΚΕ, τάση που μεταφράζεται στην
επιλογή κοινωνικών δράσεων που σχετίζονται ευθέως με το βασικό αντικείμενο
λειτουργίας τους. Εκτιμάται δε πως η ύφεση ενδεχομένως να επιτάχυνε τη διαδικασία
μετάβασης από την ΕΚΕ 1.0 σε ΕΚΕ 2.0 5 , καθώς οι εταιρείες επικεντρώνονται σε
ουσιαστικές δράσεις με γνώμονα τη λειτουργία τους, κατανοούν πως η επίδραση τους
είναι σε διεθνές και όχι τοπικό επίπεδο, καθώς και πως μόνο με δημιουργική
επικοινωνία και συνεργασία με τους συμ-μετόχους μπορεί η εταιρεία να αποκτήσει
πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Klára, 2011).
Επίσης, τόσο η Manubens, όσο και Jerry (Yoram) Wind, τάσσονται κατά των
ξεχωριστών τμημάτων ΕΚΕ σε ομίλους και κυρίως σε καιρούς ύφεσης, διότι η ΕΚΕ «δεν
μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν λειτουργεί απομονωμένη (από την κεντρική
στρατηγική)» ούτε πρέπει να θεωρείται ως εργαλείο «κηρύγματος», που αφορά τα
επουσιώδη ζητήματα της εταιρείας. Η ΕΚΕ φέρεται να προσφέρει λύσεις που οι
επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης έχουν πραγματικά ανάγκη. Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες
ΕΚΕ προϋποθέτουν καινοτομία, άνετη ατμόσφαιρα, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
μερών, εταιρική στρατηγική, άποψη της αγοράς, επενδυτική εμπιστοσύνη και
πρωτίστως ουσιαστική εταιρική ενδοσκόπηση. Επομένως, η ΕΚΕ «δύναται να
λειτουργήσει ως εργαλείο διαχείρισης της τωρινής κατάστασης και να βοηθήσει τις
εταιρείες να υπερπηδήσουν τις συνέπειες της κρίσης» (Souto Fernández-Feijóo, 2009).
Η ΕΚΕ βοηθάει στην οχύρωση της επιχείρησης έναντι της αυξανόμενης
δυσπιστίας του κοινού έναντι του εταιρικού κόσμου. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς το
υφεσιακό σοκ οδήγησε τόσο τους απλούς πολίτες, όσο και ολόκληρες κοινωνίες στην
επανεξέταση των αξιακών τους συστημάτων. Παρατηρείται δε στροφή υπέρ της
αλληλεγγύης και κατά υλιστικών αξιών, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα.
Ειδικά στην Ελλάδα της ύφεσης έχουν αναδειχθεί σημαντικές συνεργασίες μεταξύ
πολλαπλών φορέων όπως π.χ. το «Μαζί Μπορούμε» (Όλοι Μαζί Μπορούμε). Ως εκ
5
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τούτου, οι εταιρείες με ισχυρή δέσμευση σε θέματα ΕΚΕ είναι καλύτερα «εξοπλισμένες»
για να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της δυσπιστίας των καταναλωτών και των τοπικών
κοινωνιών.
Οι Quelch & Jocz επισημαίνουν πως τέτοια φαινόμενα οχύρωσης παρατηρήθηκαν
ακόμα και στην περίπτωση των τραπεζών, δηλαδή του κλάδου που έχει γίνει ο βασικός
αποδέκτης της κοινωνικής κατακραυγής, καθώς θεωρείται υπαίτιος της κρίσης των
subprime και της συνεπακόλουθης διεθνούς κρίσης. Οι ίδιοι προχωρούν στην
ενδιαφέρουσα διαπίστωση πως η κρίση δεν επηρέασε καθόλου τα προγράμματα ΕΚΕ
των εταιρειών που έχουν ενσωματώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο “DNA” τους,
δηλαδή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κεντρικής στρατηγικής. Επίσης,
επισημαίνουν πως η ύπαρξη καίριων διεθνών ζητημάτων «υποχρεώνει» τον εταιρικό
κόσμο να τα αντιμετωπίσει, ανεξαρτήτως του αν υπάρχει ύφεση ή όχι
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5 Οι αρχικές προκλήσεις
Η εμπειρική μελέτη για την παρούσα εργασία συνίστατο σε σειρά από προκλήσεις:
από τη σύλληψη της ιδέας έως την ολοκλήρωση της ποιοτικής έρευνας. Η πρώτη
πρόκληση αφορούσε τον προσδιορισμό και την αναγνώριση του πληθυσμού που θα
εξεταζόταν. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλαπλοί ορισμοί για την ΕΚΕ με σαφείς
διαφοροποιήσεις, παρατηρείται συχνή σύγχυση ανάμεσα στην ΕΚΕ και την Εταιρική
Φιλανθρωπία, ενώ στον εταιρικό κόσμο δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις
επικοινωνιακών δράσεων αποκλειστικά για το θεαθήναι (window-dressing) (Achbar &
Abbott, 2003; Friedman, 1970). Ως εκ τούτου, το κριτήριο που υιοθετήθηκε για τον
προσδιορισμό του πληθυσμού ήταν η έκδοση εκθέσεων/ απολογισμών Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης ή Αειφορίας / Βιώσιμης Ανάπτυξης ή Εταιρικής Υπευθυνότητας για
το έτος χρήσης 2010 ή / και 2011 βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της μη
κερδοσκοπικής οργάνωσης Global Reporting Initiative (GRI).
Η έκδοση απολογισμών ΕΚΕ επιλέχθηκε ως το κριτήριο για τον προσδιορισμό του
υπό εξέταση πληθυσμού διότι αποτελεί «πλέον την ουσιώδη προϋπόθεση για
οποιαδήποτε επιχείρηση που επιθυμεί να αναγνωριστεί ως υπεύθυνος εταιρικός
πολίτης (KPMG, 2011)». Παράλληλα, τέθηκε το επιπρόσθετο κριτήριο της κατάρτισης
των απολογισμών ΕΚΕ βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της GRI. Οι
κατευθυντήριες γραμμές της GRI αποτελούν το ευρύτερα αποδεκτό πλαίσιο για την
κατάρτιση απολογισμών ΕΚΕ (Brown, De Jong, & Lessidrenska, 2009; Levy, Brown, &
de Jong, 2010), ενώ η GRI χαρακτηρίζεται ως «ο καταλύτης» για τη ραγδαία διάδοση
της δομημένης απολογιστικής δράσης (Tuxworth, 2013). Σημειώνεται πως η GRI
αποτελεί κοινοπραξία του αμερικανικού Ινστιτούτου Tellus, του CERES (Συνασπισμός
για τις Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες Οικονομίες) και του Προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).
Επίσης, πρέπει να αποσαφηνιστεί πως στην εγχώριο αγορά δεν έχει
συναποφασιστεί από τον εταιρικό κόσμο ενιαία τιτλοδοσία στις έως τώρα εθελοντικές
απολογιστικές εκθέσεις των Οργανισμών. Εξού και η ποικιλία στο πως χαρακτηρίζουν
οι Οργανισμοί τις εκθέσεις αυτές: ορισμένοι τις ονομάζουν Εκθέσεις / Απολογισμούς
Εταιρικής Υπευθυνότητας, άλλοι Εκθέσεις / Απολογισμούς Εταιρικής Ευθύνης, άλλοι
Εκθέσεις / Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης κοκ. Πέραν από τη μη εναρμόνιση των
εντός Ελλάδος Οργανισμών σε θέματα ΕΚΕ, η τάση αυτή αποδίδεται στη διαφορετική
εταιρική φιλοσοφία και στρατηγική, στην ωριμότητα και την εμπειρία των αρμόδιων
στελεχών σε ζητήματα αειφορίας και φυσικά στη στάση των διοικήσεων, τρία στοιχεία
που κατέστησαν σαφή κατά τη διάρκεια της ποιοτικής έρευνας που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο της παρούσης εργασίας.
Ποικιλία επίσης παρατηρείται και στη συχνότητα δημοσίευσης απολογισμών.
Υπάρχουν εταιρείες που επιλέγουν την ετήσια έκδοση απολογισμών, εταιρείες που
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στρέφονται στην ανά διετία έκδοση και άλλες που εξέδωσαν μία και μοναδική φορά,
παρά τη λήψη μακροπρόθεσμης δέσμευσης.
Η δεύτερη πρόκληση ήταν η επιλογή μεταξύ ποιοτικής ή ποσοτικής έρευνας. Εν
γένει, οι εταιρείες στην Ελλάδα φέρονται να έχουν επιδερμική σχέση με την
απολογιστική δράση σε θέματα Εταιρικής Ευθύνης, σύμφωνα με την KPMG. Ο διεθνής
οίκος διαπιστώνει την ύπαρξη τεσσάρων (4) ομάδων χωρών βάσει των εταιρικών
απολογιστικών πρακτικών ΕΚΕ που επικρατούν σε κάθε μία από τις χώρες αυτές: α)
τους ηγέτες της αγοράς (Leading the Pack), β) χώρες όπου οι εταιρείες έχουν
υιοθετήσει συντηρητική προσέγγιση με στόχο να γίνουν ηγέτες της αγοράς (Getting it
Right), γ) χώρες με εταιρείες που ξεκινούν με κάποια υστέρηση στον απολογιστικό
μηχανισμό τους (Starting Behind) και δ) χώρες με εταιρείες που επιλέγουν την
επιφανειακή προσέγγιση (Scratching the Surface). Η τελευταία κατηγορία εμφανίζει τον
«υψηλότερο κίνδυνο» να μην τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι στόχοι που έχουν τεθεί από
τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις εξ Ελλάδος ορμώμενες τοποθετούνται σε αυτήν
ακριβώς την κατηγορία (KPMG, 2011). Ως εκ τούτου, εκτιμήθηκε πως η συγκριτική
ανάλυση απολογισμών ή η στείρα επεξεργασία στατιστικών δεδομένων δεν θα
μπορούσε να αποτυπώσει επί της ουσίας τις λεπτές ισορροπίες που έχει δημιουργήσει
η ύφεση.
Εν γένει, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται τουλάχιστον επιφυλακτικές
στην υιοθέτηση και προώθηση πρωτοβουλιών ΕΚΕ (Skouloudis, Evangelinos,
Nikolaou, & Filho, 2011). Ο αριθμός των εταιρειών στην Ελλάδα που δημοσιεύουν
απολογισμούς είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, ενώ το μέγεθος περιορίζεται περαιτέρω
όταν προστίθεται η παράμετρος των απολογισμών κατά GRI. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει
το γεγονός πως παρά την ύπαρξη πολυάριθμων φορέων στην Ελλάδα που έχουν ως
αντικείμενο την προώθηση της ΕΚΕ, δεν υφίσταται πλήρης συγκεντρωτικός κατάλογος
με τις εταιρείες που εκδίδουν απολογισμούς. Παραδείγματος χάριν, στη βάση
δεδομένων του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ, για το έτος χρήσης 2010 παρατίθενται
31 απολογισμοί βάσει ή και μη των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI, ενώ για το 2011
μόλις 13. Για τις ίδιες περιόδους στη βάση δεδομένων της GRI υπάρχουν 45 και 46
απολογισμοί αντίστοιχα (η GRI δημοσιεύει και τους απολογισμούς που δεν ακολουθούν
τις κατευθυντήριες οδηγίες της). Εντούτοις, όμως, ούτε ο κατάλογος της GRI με τις
επιχειρήσεις που προβαίνουν σε απολογιστική δράση είναι πλήρης, διότι λόγω του
εθελοντικού χαρακτήρα της ΕΚΕ, η επικοινωνία ή μη της ύπαρξης απολογισμών
άπτεται στη διακριτική ευχέρεια και την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων.
Επομένως, λόγω του μεγέθους του πληθυσμού και της φύσης της παρούσης
μελέτης, επελέγη ως καταλληλότερο εργαλείο η ποιοτική έρευνα, μέσω διαπροσωπικών
συνεντεύξεων με τα αρμόδια στελέχη των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα και εκδίδουν απολογισμούς κατά GRI.
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6 Το Δείγμα
Το ρευστό πλαίσιο που επικρατεί στον εγχώριο τοπίο της ΕΚΕ γίνεται αντιληπτό
από το μη σταθερό αριθμό των επιχειρήσεων που εκδίδουν απολογισμούς αειφορίας.
Το εν λόγω φαινόμενο εντείνεται λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που
επικρατεί στην Ελλάδα.
Η ύφεση δρα ως η «ομπρέλα» υπό την οποία διεξήχθη η έρευνα. Προσδιορίζει
κάθε πτύχωση του εξεταζόμενου θέματος. Ως έτος αναφοράς επελέγη το έτος εισόδου
της Ελλάδας στο Μνημόνιο, δηλαδή το 2010. Ωστόσο, εταιρείες με αναγνωρισμένη
πολιτική ΕΚΕ (Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Γέφυρα) δημοσιεύουν διετή απολογισμό χρήσης
(2010, 2011) και ως εκ τούτου διευρύνθηκε το πλαίσιο, ώστε ο πληθυσμός να
περιλαμβάνει εταιρείες που δημοσίευσαν απολογισμούς το έτος χρήσης 2011.
Επιπροσθέτως, τόσο για το έτος χρήσης 2011 (δηλαδή δημοσιεύτηκαν το 2012), όσο
και για το 2010 υπήρχαν εταιρείες που εκπόνησαν τον «παρθενικό» τους απολογισμό
κατά GRI όπως η Jetoil, η ΕΛΙΝ, η Ευρωπαϊκή Πίστη, η Nestle Ελλάς κ.α. Αξίζει να
σημειωθεί πως η δημοσιοποίηση «παρθενικών» απολογισμών εν μέσω ύφεσης
προσφέρει «αναζωογονητικούς οιωνούς οράματος, ηγεσίας και καλής διακυβέρνησης»
(Manubens, 2009).
Βάσει των ως άνω, ο πληθυσμός των εταιρειών που εξέδωσαν απολογισμούς
ΕΚΕ βάσει της GRI διαμορφώθηκε για την περίοδο 2010 και 2011 είχε υπολογισθεί έως
την περίοδο που ξεκίνησε η εκπόνηση της έρευνας σε 41. Ακολουθούν οι Πίνακες 6,
όπου παρουσιάζεται ο πληθυσμός. Τα κελιά που είναι σκιαγραφημένα
αντιπροσωπεύουν το δείγμα της έρευνας. Για την ευκολία του αναγνώστη, παρατίθεται
ο Πίνακας 7 μόνο με τις εταιρείες που συνθέτουν το δείγμα.
Πίνακας 6 Ο Πληθυσμός (κατά αλφαβητική σειρά) για τα έτη χρήσης 2010 ή / και 2011
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Πίνακας 7 Το Δείγμα
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6
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Η οργάνωση και η εκπόνηση των συνεντεύξεων ήταν το πλέον σύνθετο κομμάτι
της όλης εργασίας. Η προεργασία για την εξασφάλιση των συνεντεύξεων ξεκίνησε από
το Μάρτιο του 2012, ενώ οι τελικές επαφές διήρκεσαν έως τις αρχές Αυγούστου, με την
εξαίρεση της τελευταίας συνέντευξης που λόγω εκτάκτων συνθηκών αναβαλλόταν έως
το Δεκέμβριο.
Συγκεκριμένα, από τις 21/06/2012 έως τις 20/07/2012 υλοποιήθηκαν 22 από τις 23
συνεντεύξεις με φυσική παρουσία, ενώ η τελευταία συνέντευξη, πραγματοποιήθηκε
μετά από σειρά αναβολών (η πρώτη συνάντηση είχε προγραμματισθεί για τις 6/8/2012)
στις 4/12/2012 μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης λόγω γεωγραφικής απόστασης.
Συνολικά, συγκεντρώθηκε μαγνητοφωνημένο υλικό διάρκειας 11:31:55 ωρών.
Το δείγμα αποτελεί το 56,1% του συνολικού πληθυσμού των εταιρειών που
δημοσίευσαν απολογισμούς κατά GRI για τα έτη χρήσης 2010 και 2011, όπως
προέκυψε από την προεργασία για την παρούσα μελέτη. Το ποσοστό αυτό εξασφαλίζει
πως τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν κατά τρόπο αξιόπιστο και
αντιπροσωπευτικό τις τάσεις που παρατηρούνται στο ελληνικό χώρο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης την εποχή της ύφεσης.
Οι εταιρείες που αποτελούν το δείγμα υπάγονται σε συνολικά επτά κλάδους: α)
Κατασκευές και Πρώτες Ύλες, β) Εμπορία Πετρελαιοειδών, γ) Τρόφιμα και Ποτά, δ)
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Χρηματοπιστωτικός, στ) Τηλεπικοινωνίες και ζ)
Παραχωρησιούχος Δημόσιου Έργου. Ακολουθεί το σχετικό Διάγραμμα 1 που
αποτυπώνει γραφικά το μίγμα του δείγματος βάσει κλάδου.
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Τρόφιμα-Ποτά

ΥΚΩ
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9%
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Παραχωρησιούχος
Δημοσίου Έργου

31%

13%
Χρηματοπιστωτικός
Παραχωρησιούχος Δημοσίου Έργου
Εμπορία Πετρελαιοειδών
ΥΚΩ

Τηλεπικοινωνίες
Κατασκευές & Πρώτες Ύλες
Τρόφιμα-Ποτά

Διάγραμμα 1 Στατιστική Πίτα με τους Κλάδους που Εκπροσωπούνται στο Δείγμα

Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν οι
συνεντεύξεις αρμόδιοι σε ζητήματα ΕΚΕ στις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται. Οι
συνεντεύξεις έλαβαν χώρα πριν την ανακοίνωση της συγχώνευσης της Alpha Bank. Και
της Emporiki Bank.
Το δείγμα αποτελείται από 20 εταιρείες μεγάλου μεγέθους (περισσότερους από
250 εργαζομένους), 2 μεσαίου μεγέθους (από 50 έως 249 εργαζομένους) και 1 μικρού
μεγέθους (από 1 έως 49 εργαζομένους). Η διάκριση του μεγέθους των επιχειρήσεων
προκύπτει από τους επίσημους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat, 2013).
Στο ακόλουθο Διάγραμμα 2 καταγράφεται η κατανομή των επιχειρήσεων του
δείγματος βάσει του μεγέθους τους. Επίσης, στο δείγμα το 42% των
συνεντευξιαζόμενων ήταν άνδρες, ενώ το 58% ήταν γυναίκες.
ΑΝΔΡΑΣ

Μικρή
Μεσαία

9%

42%

4%

Μεγάλη

87%
ΓΥΝΑΙΚΑ

Διάγραμμα 2
Το Μέγεθος των Εταιρειών του Δείγματος
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7 Το Ερωτηματολόγιο
Η επόμενη πρόκληση ήταν η σύνταξη του ερωτηματολογίου. Ως βασικό μέσο
διεξαγωγής της έρευνας επελέγη η υλοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων με τα
αρμόδια στελέχη των εταιρειών του δείγματος. Η μέθοδος αυτό επελέγη διότι η
συνέντευξη θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πηγές για τη μελέτη περιπτώσεων
(case studies). Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να απευθύνει σύνθετες
ερωτήσεις και να τις αναπτύσσει περαιτέρω, δυνατότητα που δεν υπάρχει με τη χρήση
συμβατικού ερωτηματολογίου (Collis & Hussey, 2003). Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτού
τύπου, παρέχοντας στον συνεντευξιαζόμενο τη δυνατότητα της ελεύθερης τοποθέτησης
τόσο επί των ερωτήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων διαμορφώθηκε σε 13, ενώ
ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερα (4) βασικά υποσύνολα.
Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων (ερ. 1-5, 8 &11) σχετιζόταν με το πώς η κρίση
επηρέασε την οπτική και τις αποφάσεις της επιχείρησης σε ό,τι αφορούσε εσωτερικές
δομές, από τη στρατηγική έως και τις δράσεις. Η δεύτερη ομάδα (ερ. 6-7) αφορούσε την
αντίδραση των συμμετόχων (stakeholders) της επιχείρησης εν μέσω ύφεσης. Η τρίτη
ομάδα (ερ. 9, 10 &12) επικεντρωνόταν σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα
ερωτήματα γύρω από την ΕΚΕ: Το κατά πόσο θα πρέπει η ΕΚΕ να είναι εθελοντική από
τις επιχειρήσεις ή υποχρεωτική και νομικά ελεγχόμενη. Οι απόψεις διίστανται τόσο στη
διεθνή βιβλιογραφία, όσο και στην παρούσα εργασία. Η τέταρτη ομάδα αποτελείται
μόνο από την ερώτηση 13 που είναι και «καθαρή» ερώτηση τάσης: Πως
αντιλαμβάνονται οι πλέον αρμόδιοι στην Ελλάδα το πως θα είναι το μέλλον της ΕΚΕ
εντός μίας υφεσιακής οικονομίας; Ακολουθεί η Εικόνα 4, όπου το χρώμα κάθε σφαίρας
αντιστοιχεί σε ομάδα ερωτήσεων. Τα κελιά του Πίνακα 8 (όπου παρατίθενται οι
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου) είναι σκιαγραφημένα ανά χρώμα κατηγορίας
ερωτήσεων.

ΟΜΑΔΑ 1

ΟΜΑΔΑ 2

ΟΜΑΔΑ 3

ΟΜΑΔΑ 4

Κρίση &
Εσωτερικές
Εταιρικές
Δομές

Κρίση &
Συμμέτοχοι
(stakeholders)

ΕΚΕ:
Εθελοντική ή
Υποχρεωτική;

Το μέλλον
της ΕΚΕ;

Εικόνα 4 Ομαδοποίηση Ερωτήσεων Συνεντεύξεων
Πίνακας 8 Το Ερωτηματολόγιο της Παρούσης Έρευνας
1

H κρίση έχει καταστήσει την ΕΚΕ σημαντικότερη ή της έχει προσδώσει διαφορετικό νόημα;

2

Ποια η σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών ΕΚΕ για τον Οργανισμό σας;

3

Πως έχει επηρεάσει η υφιστάμενη ύφεση τις δράσεις ΕΚΕ του Οργανισμού σας;
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4

Σας έχει βοηθήσει η υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ στην καλύτερη οχύρωση απέναντι στην κρίση; Θα
μπορούσατε να αναφέρετε ένα παράδειγμα;

5

Η κρίση έχει στρέψει τις δράσεις ΕΚΕ του Οργανισμού σας προς συγκεκριμένη κατηγορία;

6

Η όξυνση της ύφεσης στην Ελλάδα έχει αναδείξει νέους stakeholders για τον Οργανισμό σας; Θα
μπορούσατε να αναφέρετε ένα παράδειγμα;

7

Πως αντιδρούν βασικοί stakeholders σας στις δράσεις που υλοποιείτε εν μέσω κρίσης;

8

Οι δράσεις που ακολουθείτε τι είδους μορφή λαμβάνουν: Οικονομική στήριξη, στήριξη σε υποδομές &
τεχνογνωσία, προώθηση εθελοντικής δράσης, άλλη και γιατί;

9

Πιστεύετε πως η ΕΚΕ θα πρέπει να υλοποιείται σε αποκλειστικά εθελοντική βάση;

10

Είστε ενήμερος-η για τις αλλαγές που θα επιφέρει η Οδηγία 2011/ 0308 στον τρόπο σύνταξης
οικονομικών απολογισμών μεγάλων ή / και εισηγμένων επιχειρήσεων; Πως αξιολογείτε την εξέλιξη και τι
επίδραση αναμένετε να έχει στην περίπτωση της Ελλάδας;

11

Ποια η σημασία της εκπόνησης κοινωνικού απολογισμού εν μέσω της υφιστάμενης κρίσης;

12

Πως θα χαρακτηρίζατε το ρόλο της ελληνικής Πολιτείας στην προσπάθεια υλοποίησης δράσεων ΕΚΕ από
τον εγχώριο επιχειρηματικό κόσμο και γιατί;

13

Τι εξέλιξη αναμένετε πως θα έχει η ΕΚΕ στην Ελλάδα της ύφεσης των επόμενων ετών;

8 Κωδικοποίηση Εταιρειών Δείγματος
Για την καλύτερη κατανόηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, δημιουργήθηκε
μηχανισμός ομαδοποίησης των εταιρειών του δείγματος σύμφωνα με βασικά
χαρακτηριστικά. Στο επόμενο κεφάλαιο, οι εταιρείες αυτές κωδικοποιούνται κατά τυχαίο
τρόπο και παρουσιάζονται με συμβολική ονομασία γράμματος του νεοελληνικού
αλφάβητου, που ουδεμία σχέση έχει με το πραγματικό διακριτικό τίτλο της κάθε
επιχείρησης.
Ο λόγος για τον οποίο γίνεται η κωδικοποίηση είναι η εμπειρική θεμελίωση του
ιεραρχικού μηχανισμού, τηρώντας παράλληλα την αρχή της εμπιστευτικότητας, που
αποτέλεσε δέσμευση για την εκπόνηση της έρευνας. Επιπλέον, σημειώνεται πως η
έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει τις τάσεις στο εγχώριο επιχειρηματικό τοπίο, για αυτό
άλλωστε δεν κρίθηκε επωφελής η αντιστοίχιση συγκεκριμένων δράσεων ή απόψεων με
τις εταιρείες που συμμετείχαν στο δείγμα. Ωστόσο, σημειώνεται πως τα σχετικά στοιχεία
βρίσκονται στη διάθεση της επιβλέπουσας αναπληρώτριας καθηγήτριας κας Κ.
Λαζαρίδη.
Ακολουθεί το Γ’ Μέρος της διπλωματικής εργασίας όπου παρατίθενται τα
αποτελέσματα της έρευνας και ο συνακόλουθος σχολιασμός αυτών.
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9 Η Αλλαγή ως το Ζητούμενο
Ο «πυρήνας» της εργασίας ήταν η αλλαγή. Όλες οι ερωτήσεις περιείχαν σε μικρό
ή μεγάλο βαθμό την παράμετρο της αλλαγής, καθώς το ζητούμενο της έρευνας ήταν το
τι άλλαξε η κρίση και η ύφεση στο τρόπο λειτουργίας των υπεύθυνων επιχειρήσεων. Η
αλλαγή αποτελεί «αιχμηρή» μεταβλητή, πόσω μάλλον όταν αφορά επιχειρήσεις
καινοτομούν και επενδύουν στο όραμα της αειφορίας.
Η έννοια της «αλλαγής» συναρτήσει του επιχειρείν συνίσταται σε κυκλική
αναφορά, καθώς δρα τόσο ως το αίτιο, όσο και ως το αιτιατό. Οι εταιρείες αλλάζουν για
να αντιμετωπίσουν εξωτερικές μεταβολές στο περιβάλλον τους ή αλλάζουν ως
αποτέλεσμα μακροχρόνιων εσωτερικών μεταβολών; Στο ερώτημα αυτό δεν φαίνεται να
υπάρχει απόλυτη απάντηση. Αν μη τι άλλο, η ουσιαστική στρατηγική αειφορίας, όπως
π.χ. η στρατηγική που είναι εναρμονισμένη με τις 10 αρχές του Οικουμενικού
Συμφώνου (United Nations Global Compact), στοχεύει στην συστημική αλλαγή και
ενίοτε είναι αποτέλεσμα αυτής.
Η συστημική αλλαγή περιλαμβάνει τους τρεις βασικούς τύπους αλλαγής. Τα κύρια
είδη της αλλαγής διακρίνονται στην επαυξητική αλλαγή (incremental change), τη
μεταρρύθμιση (reform) και τη μεταμόρφωση (transformation). Η επαυξητική αλλαγή
συνίσταται στην τάση των εταιρειών να επιδιώκουν τη βελτίωση της απόδοσης τους, εν
ολίγοις πώς να προσφέρουν το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία σε μεγαλύτερη ποσότητα. Η
μεταρρύθμιση αφορά την τάση των εταιρειών να κατανοήσουν και να αλλάξουν τμήματα
ή και όλο το σύστημα. Η μεταμόρφωση έγκειται στην καινοτομία και τη «γέννηση» νέων
τρόπων σκέψης και δράσεων. (Wandell, 2011).

10 Οι Ομάδες του Δείγματος
Η αναφορά στη συστημική αλλαγή δεν είναι τυχαία. Δύο (2) από τους είκοσι-τρεις
(23) συνεντευξιαζόμενους επεσήμαναν αυθόρμητα τη σημασία της συστημικής αλλαγής
για το ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο και τις εγχώριες προσπάθειες αειφορίας. Πρόκειται
για το 8,7% του δείγματος και το 4,9% του πληθυσμού. Δεν ήταν οι μόνοι που μίλησαν
για τη σημασία της αλλαγής, αλλά ήταν οι μόνοι που έθεσαν το πλαίσιο του διαλόγου
στο υπαρκτό δομικό κενό του εγχώριου εταιρικού μηχανισμού.
Το ως άνω παράδειγμα είναι ενδεικτικό των κυριαρχικών τάσεων νοοτροπίας σε
θέματα αειφορίας που παρατηρήθηκαν κατά της έρευνας. Από τις συνεντεύξεις
αναδύθηκε η σημασία της αλλαγής ως στοιχείο προς εξέταση και επεξεργασία.
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10.1 «Οι Σπόροι» του Ιεραρχικού Μοντέλου
Κατά τις συνεντεύξεις, διαφάνηκε μοτίβο απαντήσεων, που υποδήλωνε την
ύπαρξη συνδετικών σχέσεων μεταξύ των εταιρειών του δείγματος. Ενδεικτικά,
παρατηρήθηκαν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα εκτός και εντός ερωτήσεων,
υπήρχαν περιπτώσεις εκπροσώπων εταιρειών που προσέγγισαν αμιγώς επικοινωνιακά
τις απαντήσεις τους και άλλοι που τάχθηκαν κατά της όποιας τυχόν επικοινωνιακής
διάστασης στα επιχειρήματα τους.
Επίσης υπήρξαν συνεντευξιαζόμενοι που η εμπειρία και η γνώση τους έθετε νέο,
υψηλότερο πήχη στη συζήτηση, όπως άλλωστε υπήρξαν συνεντευξιαζόμενοι που οι
γνώσεις τους επί των ζητημάτων και η «πίστη» τους στην ΕΚΕ ήταν σε αρχικό στάδιο.
Υπήρξαν στελέχη με όραμα και πάθος για την ΕΚΕ και το ρόλο των επιχειρήσεων στο
νέο αναπτυξιακό μοντέλο που καλείται να δημιουργήσει η Ελλάδα. Υπήρχαν άτομα που
έκαναν λόγο για συστημική αλλαγή και άτομα που θεωρούσαν την ΕΚΕ υποσύνολο των
δράσεων marketing κ.α.
Η σύγκλιση στις απαντήσεις μεταξύ συγκεκριμένων εταιρειών κατέστη σαφές πως
δεν ήταν σύμπτωση, αλλά υπαρκτό μοτίβο τάσεων. Το μοτίβο υποδήλωνε την
ομαδοποίηση του δείγματος σε υποσύνολα βάσει δύο κεντρικών κριτηρίων.

10.2 1ο Κριτήριο: Οι Τρεις Αντιλήψεις περί ΕΚΕ
Το πρώτο κριτήριο, που έλαβε το όνομα «Αντίληψη περί ΕΚΕ» αποτελεί «υβρίδιο»
του μοντέλου με τα στάδια της αλλαγής του Wandell, των οικονομικών εποχών του
Visser6 και των παρατηρήσεων από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων.
Πίνακας 9 Αντιπαραβολή των Μοντέλων των Visser και Wandell + Οι Φάσεις Αντίληψης της ΕΚΕ στην Έρευνα

Οικονομικές Εποχές (Visser)
& Στάδιο ΕΚΕ

Απληστία

Αντίληψης περί ΕΚΕ

Στάδια Αλλαγής
(Wandell)

ΕΚΕ ως Εταιρική
Φιλανθρωπία και Επικοινωνία

Αμυντική

Επαυξητική
Χορηγική

Marketing

Προωθητική

Διαχείριση

Στρατηγική

Υπευθυνότητα

Συστημική

Μεταρρύθμιση

Μεταμόρφωση

6

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ

Φιλανθρωπία

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Μετάβαση προς Συστημική
Αλλαγή
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Η ιδιαιτερότητα του κριτηρίου της αντίληψης είναι πως ενσωματώνει τις
απαντήσεις των ερωτηθέντων και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από την
υποκειμενικότητα των συνεντευξιαζόμενων. Για αυτό άλλωστε γίνεται λόγος για τάση και
για μετάβαση και όχι για απόλυτα στάδιο. Με αυτό ως δεδομένο, οι τρεις αντιλήψεις των
ερωτηθέντων για την ΕΚΕ, τόσο θεωρητικά, όσο και από τον τρόπο υλοποίησης
πολιτικών αειφορίας από την εκάστοτε εταιρεία που εκπροσωπούσαν, ήταν:
i.
ii.
iii.

Μετάβαση προς Συστημική Αλλαγή
Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία
ΕΚΕ ως Εταιρική Φιλανθρωπία και Επικοινωνία

Υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ των τριών τάσεων, όπου η μετάβαση προς τη
συστημική αλλαγή είναι η κορυφή, ενώ η ΕΚΕ ως Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία
είναι η βάση της πυραμίδας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί πως η Μετάβαση προς τη
Συστημική Αλλαγή αποτελεί την πλέον προχωρημένη και μεστή αντίληψη περί ΕΚΕ που
ενσωματώνει την Εποχή της Υπευθυνότητας του Visser και το Στάδιο της
Μεταμόρφωσης του Wandell, με στόχο τη συστημική αλλαγή. Η Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία / Επικοινωνία είναι η δεύτερη υποομάδα
στην εξελικτική κλίμακα των αντιλήψεων του δείγματος και αναλογεί στην Εποχή
Διαχείρισης του Visser και στο Στάδιο Μεταρρυθμιστικής Αλλαγής του Wandell. Η
Περίοδος της Σύγχυσης της ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία λόγω του ότι
αφορά την αρχή υιοθέτησης πολιτικών ΕΚΕ αναλογεί σε Εποχές Marketing,
Φιλανθρωπίας & Απληστίας του Visser και στο Στάδιο της Επαυξητικής Αλλαγής του
Wandell. Ακολουθείτο Διάγραμμα 4 με την Ιεραρχική Πυραμίδα των Τριών Αντιλήψεων
που κυριάρχησαν στο Δείγμα.
Στάδιο Μεταμόρφωσης του
Wandell / Στροφή προς
Συστημική Αλλαγή

Εποχή Υπευθυνότητας
του Visser
1. Μετάβαση προς
Συστημική Αλλαγή

Στάδιο Μεταρρυθμιστικής
Αλλαγής του Wandell

Εποχή Διαχείρισης του
Visser
2. Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική Φιλανθρωπία /
Επικοινωνία

Στάδιο
Επαυξητικής
Αλλαγής του
Wandell

3. Σύγχυση ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Εποχές
Marketing,
Φιλανθρωπίας &
Απληστίας του
Visser

Διάγραμμα 4 Η Ιεραρχική Πυραμίδα των Τριών Σταδίων Αντίληψης της ΕΚΕ
συναρτήσει των ανάλογων σταδίων των μοντέλων των Wandell και Visser
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Να σημειωθεί πως όπως στο μοντέλο του Visser, έτσι και στα στάδια αντίληψης,
ενίοτε παρατηρείται μερική επικάλυψη.

10.3 2ο Κριτήριο: Η Ωρίμανση
Ένας εκ των συνεντευξιαζόμενων τόνισε τη σημασία της εμπειρίας και την μακρά
πορεία ωρίμανσης που είχε η ΕΚΕ εντός της εταιρείας που εκπροσωπούσε. Εν ολίγοις,
πως η μορφή της ΕΚΕ στα πρώτα χρόνια που εφαρμόσθηκε από την εταιρεία δεν είχε
την παραμικρή σχέση με την πολυπλοκότητα και τη στρατηγική στην οποία
μετεξελίχθηκε μερικά χρόνια αργότερα. Το γεγονός αυτό το απέδωσε τόσο στο ότι το
προσωπικό απέκτησε τεχνογνωσία και εμπειρία, όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες.
Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για να περιέλθουν υπό το
μικροσκόπιο της έρευνας ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τόσο των ίδιων των
συνεντευξιαζόμενων, αλλά και των εταιρειών που εκπροσωπούσαν, τα οποία
συνέθεταν πλαίσιο που υποδήλωνε το επίπεδο ωρίμανσης σε θέματα ΕΚΕ. Πρέπει να
υπογραμμισθεί πως πολλά από τα στοιχεία που αντιστοιχούσαν σε παραμέτρους
προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και από δημοσιευμένους απολογισμούς ΕΚΕ. Η υψηλή
στάθμιση δόθηκε στα αποτελέσματα των συνεντεύξεων.
Ωρίμανση = Επίπεδο Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης επί θεμάτων ΕΚΕ + Γνώση Θεσμικών
Εξελίξεων + Επίπεδο Συμμετοχής στην Έκδοση των Απολογισμών GRI + Θυγατρικές
Πολυεθνικών Ομίλων με «παράδοση στην ΕΚΕ» που επέβαλλαν στρατηγικές + Αναφορές
όπου η ΕΚΕ ταυτιζόταν με Επικοινωνία ή Φιλανθρωπία + Αριθμός Απολογισμών κ.α.

Από την ως άνω «εξίσωση», οι εταιρείες του δείγματος διακρίθηκαν σε τρία
επίπεδα ωριμότητας:
i.
ii.
iii.

Στάδιο Ενηλικίωσης
Στάδιο Εφηβείας
Στάδιο Πρώτων Βημάτων

Ενηλικίωση
Εφηβεία

Πρώτα Βήματα

Διάγραμμα 5 Στάδιο Ωρίμανσης Στελεχών / Εταιρειών σε θέματα ΕΚΕ
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10.3.1 Επίπεδο Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης επί θεμάτων ΕΚΕ
Λόγω της τεχνικής φύσης ορισμένων πτυχών διαχείρισης της ΕΚΕ, όπως οι
απολογισμοί βάσει GRI, ISO 26000 7 κ.α., μερίδα των συνεντευξιαζόμενων είτε είχαν
συμμετάσχει σε σχετικά σεμινάρια, είτε είχαν εντρυφήσει μόνοι τους στην όλη
διαδικασία. Υπήρχαν επίσης στελέχη με εξειδικευμένη γνώση από μεταπτυχιακά
προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο, είτε ακόμα από το βασικό πτυχίο τους (το
φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε περιπτώσεις όπου στελέχη ήταν εξειδικευμένα σε
ζητήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας). Το θεωρητικό υπόβαθρο αυτό εξασφάλιζε πως
τα στελέχη αυτά είχαν τη δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης των σύνθετων και συχνά
ασαφών8 εννοιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
10.3.2 Γνώση Θεσμικών Εξελίξεων
Το στοιχείο αυτό προκύπτει απόλυτα από τις συνεντεύξεις. Υπήρχαν στελέχη με
διεξοδική γνώση των εγχώριων και διεθνών θεσμικών εξελίξεων σε θέματα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφορίας, προτείνοντας δε και βοηθητικές κατευθύνσεις για
την εκπόνηση της παρούσης έρευνας.
10.3.3 Επίπεδο Συμμετοχής στους Απολογισμούς ΕΚΕ
Το στοιχείο αυτό είναι κομβικής σημασίας καθώς υπήρχαν στελέχη που είχαν την
αποκλειστική ή μερική ή και καθόλου συμμετοχή σε ό,τι αφορούσε το περιεχόμενο της
έκθεσης αειφορίας. Η παράμετρος αυτή υποδήλωνε τη σχέση της εταιρείας με το
σπουδαιότερο «πειστήριο» ΕΚΕ έναντι των συμ-μετόχων της.
10.3.4 Θυγατρικές ή Μη Ξένων Πολυεθνικών με Παράδοση ΕΚΕ
Στο δείγμα συγκαταλέγονται εταιρείες που η εγχώριος στρατηγική τους σε
ζητήματα ΕΚΕ ήταν απόρροια της ευρύτερης στρατηγικής της ξένης μητρικής, και ως εκ
τούτου ήταν δέσμευση ανεξαρτήτως συγκυρίας. Το ότι υπάρχει το θεωρητικό και
πρακτικό υπόβαθρο από τη μητρική είναι απολύτως βοηθητικό για την εγχώρια
θυγατρική. Επιπροσθέτως, σε γενικές γραμμές είθισται οι θυγατρικές των ξένων
πολυεθνικών να είναι αυτές που υιοθετούν πρώτες στην Ελλάδα τυχόν καινοτόμες
πρακτικές και ιδέες (Makridakis, Caloghirou, Papagiannakis, & Trivellas, 1997).

7
8

Βλ. υποενότητα 4.4.3
Βλ.υποενότητα 4.1, σχόλιο του Votaw το 1972
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10.3.5 Σύγχυση ΕΚΕ με Φιλανθρωπία / Επικοινωνία
Στις απαντήσεις των ερωτηθέντων παρατηρήθηκε ενίοτε σύγχυση ανάμεσα στην
ΕΚΕ και τη Φιλανθρωπία ή την Επικοινωνία. Η σύγχυση αυτή υποδηλώνει πως ακόμα
δεν είναι ώριμη η ουσιαστική έννοια της ΕΚΕ στη δυναμική της εταιρείας.
10.3.6 Αριθμός Απολογισμών
Χωρίς η παράμετρος να είναι απόλυτη, παρατηρήθηκε η λογική τάση εταιρείες που
εκδίδουν απολογισμούς ΕΚΕ επί σειρά ετών να έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε θέματα
ΕΚΕ συγκριτικά με εταιρείες που βρίσκονταν στην αρχή της προσπάθειας τους.
10.3.7 Συσχέτιση Ανάμεσα σε Αντίληψη & Ωρίμανση
Ελέγχοντας τις δύο μεταβλητές μέσω του συντελεστή rs του Spearman (που είναι
κατάλληλος για ιεραρχικές μεταβλητές), παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της
Τάσης Αντίληψης των εταιρειών σε θέματα αειφορίας και του Επιπέδου Ωρίμανσης των
Εταιρειών σε ζητήματα ΕΚΕ.
Η στατιστική ανάλυση, για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% έχει ως εξής:
Η0: Οι μεταβλητές Τάση και Ωρίμανση ΔΕΝ εμφανίζουν γραμμική συσχέτιση
Η1: Οι μεταβλητές Τάση και Ωρίμανση εμφανίζουν γραμμική συσχέτιση
Μέσω του SPSS, καταλήγουμε στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 10 Συσχέτιση κατά Spearman
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Συντελεστής rs κατά
Spearman
ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΤΑΣΗ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Συντελεστής Συσχέτισης

1,000

,826

Μονόπλευρος Έλεγχος

.

,000

Αριθμός Παρατηρήσεων

23

23

Συντελεστής Συσχέτισης

,826

1,000

Μονόπλευρος Έλεγχος

,000

.

Αριθμός Παρατηρήσεων

23

23

Από τον Πίνακα 10 προκύπτει πως το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας για μονή κατεύθυνση είναι 0,0005 και επομένως πολύ μικρότερο από
εκείνο που τέθηκε ως όριο κρίσης της μηδενικής υπόθεσης, δηλαδή το 1‰. Κατά
συνέπεια η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται υπέρ της εναλλακτικής και άρα οι δύο
μεταβλητές έχουν συσχέτιση.
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10.4 Κωδικοποίηση Εταιρειών Δείγματος
Τελευταίο βήμα πριν την ομαδοποίηση των εταιρειών και τη χρήση αυτών για την
καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αποτελεί η κωδικοποίηση των
εταιρειών του δείγματος. Με την Κωδικοποίηση επιτυγχάνεται η ορθή τοποθέτηση της
εκάστοτε εταιρείας στην αντίστοιχη κατηγορία αντίληψης και ωρίμανσης και στη
συνέχεια στην ορθή ομαδοποίηση της νέας ομάδας που προκύπτει από την
ενσωμάτωση των υποκατηγοριών των δύο κριτηρίων.
10.4.1 Κωδικοποίηση ανά Αντίληψη
Για λόγους εμπιστευτικότητας, οι εταιρείες παρουσιάζονται με γράμματα του
ελληνικού αλφάβητου, χωρίς ωστόσο το γράμμα να σχετίζεται με τον πραγματικό
διακριτικό τίτλο της επιχείρησης. Ακολουθεί ο Πίνακας 11 με τις εταιρείες του δείγματος
και την αιτιολόγηση για την αντίστοιχη Αντίληψη περί ΕΚΕ. Η αιτιολογία προκύπτει από
τις συνεντεύξεις και ως εκ τούτου καταγράφονται κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις.
Πίνακας 11 Κωδικοποίηση Δείγματος ανά Αντίληψη

Κωδικός
Εταιρείας

Α

Κατηγορία
Αντίληψης
Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή

Αιτιολογία
Ξεκάθαρη στάση υπέρ της Συστημικής Αλλαγής (έφερε το θέμα επί
τάπητος)

Β

Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή

Γ

Σύγχυση ΕΚΕ με
Εταιρική
Φιλανθρωπία /
Επικοινωνία

Δ

Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Η ΕΚΕ αφορά τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, η ΕΚΕ
ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή της εταιρείας, τίθενται μακροχρόνιοι
στόχοι ανάπτυξης & αειφορίας, η ΕΚΕ ταυτίζεται με την καινοτομία,
δομημένο πρόγραμμα για σχέση με stakeholders, γνώση θεωριών
αειφορίας, διεξοδική γνώση διεθνών θεσμικών εξελίξεων, σαφής άποψη
για ΕΚΕ σε Ελλάδα, ΕΚΕ διαχρονική- άσχετη με κρίση, σύντομες και
σαφείς απαντήσεις, επέκταση απαντήσεων σε νέα, δύσκολα ή και
«γκρίζα» θέματα, τα προϊόντα μέσο αειφορίας κ.α.
Σε πολλαπλές απαντήσεις υπήρχε σύγχυση της ΕΚΕ με την Εταιρική
Φιλανθρωπία / Επικοινωνία, το ατού της ΕΚΕ εντοπίζεται στην
Επικοινωνία, δεν υπάρχει ενδελεχής γνώση της κατάστασης της ΕΚΕ
στην Ελλάδα, σύνδεση της ΕΚΕ με μεγάλα οικονομικά κονδύλια, η ΕΚΕ
αναγνωρίζεται ως τρόπος επαυξητικής αλλαγής κ.α.
Διαχειριστική Αντίληψη περί ΕΚΕ, συμβολή ΕΚΕ σε εξορθολογισμό
κόστους εν μέσω ύφεσης, υπάρχει διάθεση για μεταρρυθμιστική αλλαγή,
ανάδειξη σημασίας στρατηγικής ΕΚΕ (αν και δεν είναι πάντα διακριτός ο
τρόπος χάραξης στρατηγικής), γνώση εξελίξεων, απόπειρα σε αρχικά
στάδια για περιορισμό εταιρικής φιλανθρωπίας

Ε

Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Διαχειριστική Αντίληψη περί ΕΚΕ, συμβολή ΕΚΕ σε εξορθολογισμό
κόστους εν μέσω ύφεσης, τονίζεται πως η ΕΚΕ διαφορετική από
Εταιρική Φιλανθρωπία και πως γίνεται προσπάθεια περιορισμού
εταιρικής φιλανθρωπίας, γνώση θεσμικών εξελίξεων, όχι συστημική
προσέγγιση, μη ενσωματωμένη ΕΚΕ σε στρατηγική κ.α.

Ζ

Σύγχυση ΕΚΕ με
Εταιρική
Φιλανθρωπία /
Επικοινωνία

Σύγχυση της ΕΚΕ με την Εταιρική Φιλανθρωπία / Επικοινωνία, το ατού
της ΕΚΕ εντοπίζεται στην Επικοινωνία και το Marketing- καμία αναφορά
σε business case EKE, δεν υπάρχει ενδελεχής γνώση της κατάστασης
της ΕΚΕ στην Ελλάδα, γίνεται λόγος για στρατηγική αλλά υπάρχει
σύγχυση στο τι νοείται στρατηγική ΕΚΕ, η ΕΚΕ αναγνωρίζεται ως
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Η

Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Θ

Σύγχυση ΕΚΕ με
Εταιρική
Φιλανθρωπία /
Επικοινωνία

Ι

Κ

Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή
Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Λ

Σύγχυση ΕΚΕ με
Εταιρική
Φιλανθρωπία /
Επικοινωνία

Μ

Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Ν

Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή

Ξ

Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή

Ο

Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Π

Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή

Ρ

Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή
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τρόπος επαυξητικής αλλαγής, κ.α.
Διαχειριστική Αντίληψη περί ΕΚΕ, συνειδητή υιοθέτηση μέσης οδού σε
θέματα ΕΚΕ, διεξοδική γνώση των θεσμικών και ειδησεογραφικών
εξελίξεων στην Ελλάδα- σύνδεση τους με εταιρική πολιτική, έντονη
σχέση με stakeholders, σαφής στρατηγική αειφορίας, σύνδεση ΕΚΕ με
υψηλά κονδύλια, συνειδητή Εταιρική Φιλανθρωπία λόγω συγκυρίας, όχι
συστημική προσέγγιση κ.α.
Καθαρά επικοινωνιακή προσέγγιση της ΕΚΕ, καμία αναφορά σε
business case EKE, υπάρχει περιορισμένη γνώση της κατάστασης της
ΕΚΕ στην Ελλάδα, υπάρχει περιορισμένη γνώση των θεσμικών
εξελίξεων, δεν υπάρχει στρατηγική για ΕΚΕ, σύνδεση της ΕΚΕ με
υψηλά κονδύλια, η ΕΚΕ αναγνωρίζεται ως τρόπος επαυξητικής
αλλαγής, αναγνώριση ΕΚΕ ως μοχλού lobbying με συμμετόχους κ.α.
Ξεκάθαρη στάση υπέρ της Συστημικής Αλλαγής (έτερος
αναφέρθηκε ευθέως στο ζήτημα) και Εποχή Υπευθυνότητας

που

Διαχειριστική Αντίληψη περί ΕΚΕ, υπήρχαν στοιχεία επικοινωνίας και
δημοσίων σχέσεων στις πολιτικές ΕΚΕ- δεν υπήρχε σύγχυση, υπάρχει
στρατηγική ΕΚΕ με έντονο το κομμάτι του Marketing και της Εταιρικής
Φιλανθρωπίας, όχι συστημική προσέγγιση κ.α.
Υπήρχε σύγχυση της ΕΚΕ με την Εταιρική Φιλανθρωπία, πλήρης
αποποίηση του business case της ΕΚΕ, καθώς και των πτυχών του
Marketing της ΕΚΕ, σύνδεση ΕΚΕ με την καινοτομία και την αειφόρο
ανάπτυξη, αδυναμία ένταξης των προγραμμάτων ΕΚΕ υπό την ομπρέλα
της στρατηγικής, σύνδεση ΕΚΕ με υψηλά κονδύλια κ.α.
Διαχειριστική Αντίληψη περί ΕΚΕ, διεξοδική γνώση των θεσμικών
εξελίξεων στην Ελλάδα, σύνδεση ΕΚΕ με υψηλά κονδύλια, όχι
συστημική προσέγγιση, αναγνώριση σημασίας στρατηγικής αν και
τίθεται το ζήτημα της κρίσης, επέκταση απαντήσεων σε νέα, δύσκολα ή
και «γκρίζα» θέματα κ.α.
Η ΕΚΕ αφορά τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, η ΕΚΕ είναι
ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή της εταιρείας, τίθενται μακροχρόνιοι
στόχοι ανάπτυξης & αειφορίας, η ΕΚΕ ταυτίζεται με την καινοτομία,
γνώση θεωριών αειφορίας, διεξοδική γνώση διεθνών θεσμικών
εξελίξεων με σαφή τοποθέτηση επ’ αυτών, ΕΚΕ διαχρονική- άσχετη με
κρίση, επέκταση απαντήσεων σε νέα, δύσκολα ή και «γκρίζα» θέματα,
παράθεση παραδειγμάτων βιώσιμων πρακτικών κ.α.
Ισχυρή σύνδεση της ΕΚΕ με στρατηγικό σχεδιασμό εταιρείας, τίθενται
μακροχρόνιοι στόχοι ανάπτυξης & αειφορίας, η ΕΚΕ συνδέεται με την
καινοτομία, σαφής αναφορά σε συστημική προσέγγιση, σαφής
τοποθέτηση επί ζητημάτων ΕΚΕ και θεσμικών εξελίξεων κ.α.
Υπάρχει σαφής στρατηγική ΕΚΕ, με επικοινωνιακό χαρακτήρα,
παρατηρείται διεξοδική γνώση εγχωρίων και διεθνών θεσμικών
εξελίξεων, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας σε ζητήματα ΕΚΕ, καθώς και
την ευθύνη της επιχείρησης στις τοπικές κοινότητες, συνειδητή ισχυρή
πολιτική σε ζητήματα Εταιρικής Φιλανθρωπίας κ.α.
Από τις πλέον ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, με βαθιά πίστη και πάθος
συνεντευξιαζόμενου στην ΕΚΕ, σαφής προσανατολισμός προς τη
Συστημική Αλλαγή, σαφής στρατηγική, ανάληψη ευθύνης εταιρείας
έναντι συμ-μετόχων, ανάλυση business case εταιρείας, ουσιαστική
υιοθέτηση ISO 26000 & Οικουμενικού Συμφώνου, επέκταση
απαντήσεων σε νέα, δύσκολα ή και «γκρίζα» θέματα, παράθεση
παραδειγμάτων βιώσιμων πρακτικών
Ισχυρή σύνδεση της ΕΚΕ με στρατηγικό σχεδιασμό εταιρείας, τίθενται
μακροχρόνιοι στόχοι ανάπτυξης & αειφορίας, η ΕΚΕ συνδέεται με την
καινοτομία και ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή λειτουργίας της
επιχείρησης, οι δράσεις έχουν πάντα συσχέτιση με βασικό αντικείμενο
εταιρείας, σαφής τοποθέτηση επί ζητημάτων ΕΚΕ και θεσμικών
εξελίξεων, ανεξάρτητη η ΕΚΕ με την κριση κ.α.
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Σ

Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή

Τ

Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Υ

Μετάβαση Προς
Συστημική
Αλλαγή

Φ

Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Χ

Μετάβαση σε
Στρατηγική ΕΚΕ
από Εταιρική
Φιλανθρωπία &
Επικοινωνία

Ψ

Σύγχυση ΕΚΕ με
Εταιρική
Φιλανθρωπία /
Επικοινωνία

Από τους πρωτοπόρους της ΕΚΕ στον ελλαδικό χώρο, η ΕΚΕ συνδέεται
με την καινοτομία και ενσωματωμένη σε κάθε πτυχή λειτουργίας της
επιχείρησης, σαφής στρατηγική αειφορίας με μακροχρόνιους στόχους,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων, συστημική προσέγγιση ΕΚΕ κ.α.
Υπάρχει στρατηγική ΕΚΕ, αλλά με ιδιαίτερα έντονο συνειδητά
επικοινωνιακό προφίλ και με έμφαση στην Εταιρική Φιλανθρωπία, με
νέες ιδέες περί ΕΚΕ και αφοπλιστική ειλικρίνεια για την κατάσταση της
ΕΚΕ στην Ελλάδα, επιχειρείται σύνδεση προγραμμάτων ΕΚΕ με βασικό
αντικείμενο επιχείρησης, διεξοδική γνώση εγχωρίων και διεθνών
θεσμικών εξελίξεων κ.α.
Σαφής στρατηγική ΕΚΕ, σύνδεση με καινοτομία, διεξοδική γνώση
θεσμικών εξελίξεων εντός και εκτός Ελλάδος, έμφαση στη συστημική και
μακροπρόθεσμη φύση της ΕΚΕ, στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που
προσφέρει κ.α.
Υπάρχει σαφής στρατηγική ΕΚΕ, αλλά με ιδιαίτερα έντονο συνειδητά
επικοινωνιακό προφίλ και με έμφαση στην Εταιρική Φιλανθρωπία,
υπάρχει προγραμματισμός για μελλοντικό περιορισμό της έκτασης της
Εταιρικής Φιλανθρωπίας εντός της ΕΚΕ, σύνδεση προγραμμάτων ΕΚΕ
με βασικό αντικείμενο επιχείρησης, διεξοδική γνώση εγχωρίων και
διεθνών θεσμικών εξελίξεων, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας σε ζητήματα
ΕΚΕ κ.α.
Εταιρεία με πίστη στην ΕΚΕ και στη στρατηγική ενσωμάτωση αυτής,
αλλά με ιδιάζουσα πρακτική εμπειρία. Αποποίηση επικοινωνιακού
χαρακτήρα ΕΚΕ και έμφαση στην ικανότητα μετάγγιση αειφορικών
αξιών στην κοινωνία, τεχνική γνώση ΕΚΕ, αλλά περιορισμένη γνώση
εγχώριων και μη θεσμικών εξελίξεων κ.α.
Απόλυτη ταύτιση της ΕΚΕ με Επικοινωνία, Marketing, Δημόσιες Σχέσεις
και Εταιρική Φιλανθρωπία. Άρνηση business case ΕΚΕ και αφοπλιστικά
ειλικρινής μη πίστη στην ΕΚΕ και την αειφορία, πόσω μάλλον εντός
κρίσης, έλλειψη γνώσεων επί θεσμικών εξελίξεων σε Ελλάδα και
εξωτερικό κ.α.

10.4.2 Κωδικοποίηση ανά Ωρίμανση
Ακολουθούμενοι τη λογική της προηγούμενης υποενότητας, έπεται ο Πίνακας 12
με τις εταιρείες του δείγματος (χρησιμοποιώντας τα ίδια γράμματα με τον Πίνακα 11 και
την αιτιολόγηση για την αντίστοιχη Ωρίμανση περί ΕΚΕ. Η αιτιολογία προκύπτει από τις
συνεντεύξεις.
Πίνακας 12 Κωδικοποίηση Δείγματος ανά Ωρίμανση

Κωδικός
Εταιρείας

Κατηγορία
Ωρίμανσης

Α

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Β

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Αιτιολογία
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, θυγατρικής ξένης πολυεθνικής με σαφείς
κατευθυντήριες οδηγίες και στόχους αειφορίας από τη μητρική, ξεκάθαρη
οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην Ελλάδα και πως μπορεί να
καταστεί πιο ουσιαστική, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία στην έκδοση
απολογισμών κατά GRI, καμία ωραιοποίηση των προβλημάτων στην
ελληνική ΕΚΕ κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, θυγατρική ξένης πολυεθνικής με σαφείς
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Γ

Στάδιο
Πρώτων
Βημάτων

Δ

Στάδιο
Εφηβείας

Ε

Στάδιο
Εφηβείας

Ζ

Στάδιο
Εφηβείας

Η

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Θ

Στάδιο
Εφηβείας

Ι

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Κ

Στάδιο
Εφηβείας

Λ

Στάδιο
Εφηβείας

κατευθυντήριες οδηγίες και στόχους αειφορίας από τη μητρική, ξεκάθαρη
οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην Ελλάδα και πως μπορεί να
καταστεί πιο ουσιαστική, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία στην έκδοση
απολογισμών κατά GRI, καμία ωραιοποίηση των προβλημάτων στην
ελληνική ΕΚΕ κ.α.
Δεν υπάρχει τεχνογνωσία ούτε εξειδικευμένη εκπαίδευση επί θεμάτων ΕΚΕ,
σύγχυση για το τι εστί ΕΚΕ, η σύνταξη των απολογισμών δεν αποτελεί
ευθύνη του αρμόδιου για θέματα ΕΚΕ, σχετικά νέα εταιρεία στην έκδοση
απολογισμών κατά GRI, μη θυγατρική πολυεθνικής, ιδιαιτέρως περιορισμένη
γνώση για θεσμικές εξελίξεις σε ΕΚΕ κ.α.
Υπάρχει τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, τα στελέχη χαίρουν ειδικών
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τεχνικές πτυχές της ΕΚΕ, υπάρχει καλή
γνώση για θεσμικές εξελίξεις, ελληνική εταιρεία με -αμφίβολο ωστόσο λόγω
κρίσης- μακροχρόνιο προγραμματισμό για ΕΚΕ, αποδεδειγμένη πολυετής
εμπειρία στην έκδοση απολογισμών κατά GRI, τάση ωραιοποίησης των
προβλημάτων στην ελληνική ΕΚΕ κ.α.
Υπάρχει τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, τα στελέχη χαίρουν ειδικών
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τεχνικές πτυχές της ΕΚΕ, υπάρχει
περιορισμένη γνώση για θεσμικές εξελίξεις, ελληνική εταιρεία με
μακροχρόνιο προγραμματισμό για ΕΚΕ, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία
στην έκδοση απολογισμών κατά GRI, περιορισμένη πίστη για την ΕΚΕ στην
Ελλάδα, ΕΚΕ μοχλός για δημόσιες σχέσεις / επικοινωνία κ.α.
Υπάρχει μερική τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, τα στελέχη χαίρουν ειδικών
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τεχνικές πτυχές της ΕΚΕ, υπάρχει
περιορισμένη γνώση για θεσμικές εξελίξεις, ελληνική εταιρεία, σχετικά νέα
στην έκδοση απολογισμών κατά GRI, σύγχυση της ΕΚΕ με επικοινωνία και
δημόσιες σχέσεις, η σύνταξη του απολογισμού κύρια ευθύνη του αρμόδιου
για θέματα ΕΚΕ κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, θυγατρική ξένης πολυεθνικής με σαφείς
κατευθυντήριες οδηγίες και στόχους αειφορίας από τη μητρική, ξεκάθαρη
οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην Ελλάδα, εμπειρία από τη ξένη
μητρική στην έκδοση των απολογισμών κ.α.
Υπάρχει τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, τα στελέχη χαίρουν ειδικών
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τεχνικές πτυχές της ΕΚΕ, υπάρχει
περιορισμένη γνώση για θεσμικές εξελίξεις, θυγατρική ξένης πολυεθνικής με
εμπειρία στην αειφορία, σχετικά νέα στην έκδοση απολογισμών κατά GRI,
υπάρχει σύγχυση ΕΚΕ με Επικοινωνία / Εταιρική Φιλανθρωπία, βασικός
υπεύθυνος για έκδοση απολογισμών κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, έχουν τεθεί σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες
και στόχοι αειφορίας, ξεκάθαρη οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην
Ελλάδα και πως μπορεί να καταστεί πιο ουσιαστική, αποδεδειγμένη
πολυετής εμπειρία στην έκδοση απολογισμών κατά GRI, καμία ωραιοποίηση
των προβλημάτων στην ελληνική ΕΚΕ κ.α.
Υπάρχει τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, τα στελέχη χαίρουν ειδικών
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τεχνικής φύσεως πτυχές της ΕΚΕ, υπάρχει
επιδερμική γνώση για θεσμικές εξελίξεις- όχι τόσο ενδελεχής όσο θα έπρεπε,
θυγατρική ξένης πολυεθνικής με σαφές κατευθυντήριες οδηγίες και στόχους
αειφορίας από τη μητρική, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία στην έκδοση
απολογισμών κατά GRI, τάση ωραιοποίησης των προβλημάτων στην
ελληνική ΕΚΕ κ.α.
Υπάρχει τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, τα στελέχη χαίρουν ειδικών
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τεχνικής φύσεως πτυχές της ΕΚΕ, υπάρχει
επιδερμική γνώση για θεσμικές εξελίξεις- όχι τόσο ενδελεχής όσο θα έπρεπε,
ελληνική επιχείρηση, σχετικά νέα στην έκδοση απολογισμών κατά GRI, ο
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Μ

Στάδιο
Εφηβείας

Ν

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Ξ

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Ο

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Π

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Ρ

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Σ

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Τ

Στάδιο
Εφηβείας

αρμόδιος για έκδοση απολογισμών είναι ο αρμόδιος για ΕΚΕ, υπάρχει
σύγχυση ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία, αλλά επίγνωση πως η ΕΚΕ δεν
ταυτίζεται με Επικοινωνία κ.α.
Υπάρχει τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, τα στελέχη χαίρουν ειδικών
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τεχνικής φύσεως πτυχές της ΕΚΕ, αρμόδιος
για ΕΚΕ ταυτόχρονα αρμόδιος για σύνταξη απολογισμών, ελληνική εταιρεία
σχετικά νέα στην έκδοση απολογισμών, υπάρχει γνώση των θεσμικών
εξελίξεων, καμία τάση ωραιοποίησης των προβλημάτων στην ελληνική ΕΚΕ,
καμία σύγχυση ΕΚΕ με Επικοινωνία κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, έχουν τεθεί σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες
και στόχοι αειφορίας, ξεκάθαρη οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην
Ελλάδα και πως μπορεί να καταστεί πιο ουσιαστική, αποδεδειγμένη
πολυετής εμπειρία στην έκδοση απολογισμών κατά GRI, καμία ωραιοποίηση
των προβλημάτων στην ελληνική ΕΚΕ κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, ελληνική εταιρεία με σαφείς κατευθυντήριες
οδηγίες και στόχοι αειφορίας, ξεκάθαρη οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ
στην Ελλάδα και πως μπορεί να καταστεί πιο ουσιαστική, αποδεδειγμένη
πολυετής εμπειρία στην έκδοση απολογισμών κατά GRI κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, θυγατρική ξένης πολυεθνικής με σαφείς
κατευθυντήριες οδηγίες και στόχους αειφορίας από τη μητρική, ξεκάθαρη
οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην Ελλάδα και πως μπορεί να
καταστεί πιο ουσιαστική, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία στην έκδοση
απολογισμών κατά GRI κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε τεχνικά και
κοινωνικά ζητήματα αειφορίας, διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην
ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για σύνταξη απολογισμού αειφορίας, ελληνική
εταιρεία με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και στόχους αειφορίας, ξεκάθαρη
οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην Ελλάδα και πως μπορεί να
καταστεί πιο ουσιαστική, σχετικά νέα επιχείρηση στην έκδοση απολογισμών,
υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι ηθικών παραμέτρων της ΕΚΕ σε περιόδους
κοινωνικής και αξιακής ύφεσης κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, θυγατρική ξένης πολυεθνικής με σαφείς
κατευθυντήριες οδηγίες και στόχους αειφορίας από τη μητρική, ξεκάθαρη
οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην Ελλάδα, αποδεδειγμένη πολυετής
εμπειρία στην έκδοση απολογισμών κατά GRI κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, ελληνική εταιρεία με σαφείς κατευθυντήριες
οδηγίες και στόχους αειφορίας, ξεκάθαρη οπτική και άποψη για το τι εστί
ΕΚΕ στην Ελλάδα, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία στην έκδοση
απολογισμών κατά GRI, καμία ωραιοποίηση του καθεστώτος κ.α.
Υπάρχει τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, υλοποιούνται επιμορφωτικά
σεμινάρια για τεχνικής φύσεως πτυχές της ΕΚΕ, υπάρχει γνώση για θεσμικές
εξελίξεις, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία στην έκδοση απολογισμών κατά
GRI, ο αρμόδιος για έκδοση απολογισμών είναι ο αρμόδιος για ΕΚΕ, υπάρχει
σύγχυση ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία κ.α.
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Υ

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Φ

Στάδιο
Ενηλικίωσης

Χ

Στάδιο
Εφηβείας

Ψ

Στάδιο
Πρώτων
Βημάτων

Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, μέλος ομάδας για σύνταξη
απολογισμού αειφορίας, ελληνική εταιρεία με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες
και στόχους αειφορίας, έμφαση στην καινοτομία, ξεκάθαρη οπτική και άποψη
για το τι εστί ΕΚΕ στην Ελλάδα, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία στην
έκδοση απολογισμών κατά GRI, καμία ωραιοποίηση του καθεστώτος κ.α.
Υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης επί θεμάτων ΕΚΕ, πρακτική
δέσμευση της εταιρείας για εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα αειφορίας,
διεξοδική γνώση θεσμικών εξελίξεων στην ΕΚΕ, βασικός υπεύθυνος για
σύνταξη απολογισμού αειφορίας, θυγατρική ξένης πολυεθνικής με σαφείς
κατευθυντήριες οδηγίες και στόχους αειφορίας από τη μητρική, ξεκάθαρη
οπτική και άποψη για το τι εστί ΕΚΕ στην Ελλάδα και πως μπορεί να
καταστεί πιο ουσιαστική, αποδεδειγμένη πολυετής εμπειρία στην έκδοση
απολογισμών κατά GRI κ.α.
Υπάρχει περιορισμένη τεχνογνωσία επί θεμάτων ΕΚΕ, κατά το παρελθόν
είχαν διεξαχθεί σεμινάρια και στήριξη της εκπαίδευσης επί ζητημάτων
αειφορίας, υπάρχει μερική γνώση για θεσμικές εξελίξεις, υπάρχει εμπειρία
στην έκδοση απολογισμών κατά GRI, ο αρμόδιος για έκδοση απολογισμών
είναι ο αρμόδιος για ΕΚΕ κ.α.
Δεν υπάρχει τεχνογνωσία ούτε εξειδικευμένη εκπαίδευση επί θεμάτων ΕΚΕ,
παρατηρείται έντονη σύγχυση για το τι εστί ΕΚΕ, απόλυτη ταύτιση της ΕΚΕ
με Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις, η σύνταξη των απολογισμών δεν
αποτελεί ευθύνη του αρμόδιου για θέματα ΕΚΕ, σχετικά νέα εταιρεία στην
έκδοση απολογισμών κατά GRI, μη θυγατρική πολυεθνικής, ιδιαιτέρως
περιορισμένη γνώση για θεσμικές εξελίξεις σε ΕΚΕ, αμφισβήτηση ΕΚΕ κ.α.

10.5 Ομαδοποίηση Βάσει Αντίληψης & Ωρίμανσης
Όπως καθίσταται σαφές από τον Πίνακα 10, παρατηρήθηκε συσχέτιση ανάμεσα
στην τάση αντίληψης και την ωρίμανση των συνεντευξιαζόμενων. Χάρη στους Πίνακες
11 και 12 είναι εφικτή η ομαδοποίηση των εταιρειών του δείγματος.
Πίνακας 13 Πίνακας με Κωδικοποίηση Εταιρειών Δείγματος συναρτήσει Τάση Αντίληψης & Ωρίμανση

Κωδικός
Εταιρείας

Κατηγορία Αντίληψης

Κατηγορία
Ωρίμανσης

Α

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση

Β

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση

Γ

Σύγχυση ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία / Επικοινωνία

Πρώτα
Βήματα

Δ

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Εφηβεία

Ε

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Εφηβεία

Ζ

Σύγχυση ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία / Επικοινωνία

Εφηβεία

Η

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Ενηλικίωση

Θ

Σύγχυση ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία / Επικοινωνία

Εφηβεία

Ι

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση
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Κ

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Εφηβεία

Λ

Σύγχυση ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία / Επικοινωνία

Εφηβεία

Μ

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Εφηβεία

Ν

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση

Ξ

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση

Ο

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Ενηλικίωση

Π

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση

Ρ

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση

Σ

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση

Τ

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Εφηβεία

Υ

Μετάβαση Προς Συστημική Αλλαγή

Ενηλικίωση

Φ

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Ενηλικίωση

Χ

Μετάβαση σε Στρατηγική ΕΚΕ από Εταιρική Φιλανθρωπία & Επικοινωνία

Εφηβεία

Ψ

Σύγχυση ΕΚΕ με Εταιρική Φιλανθρωπία / Επικοινωνία

Πρώτα
Βήματα

Γενικά, από τις 23 εταιρείες του δείγματος, οι 12 (ήτοι το 52,2%) βρίσκονταν σε
«στάδιο ενηλικίωσης», οι 9 (39,1%) σε «στάδιο εφηβείας», ενώ μόλις δύο (2) (8,7%)
έκαναν τα «πρώτα βήματα» στο χώρο της ΕΚΕ. Όσον αφορά την τάση, εννέα (9)
(39,1%) στρέφονταν προς τη Συστημική Αλλαγή, εννέα (9) (39,1%) οδεύουν προς πιο
ουσιαστική ΕΚΕ από την περίοδο της Εταιρικής Φιλανθρωπίας & της Επικοινωνίας, ενώ
πέντε (5) εμφάνιζαν τάση σύγχυσης της ΕΚΕ με πρακτικές Επικοινωνίας & Δημοσίων
Σχέσεων.
Πίνακας 14: Πίνακας Ωρίμανσης / Τάσης Αντίληψης
ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ενηλικίωση
Προς Συστημική Αλλαγή
Μετάβαση από Εταιρική
Φιλανθρωπία/
Επικοινωνία
Σύγχυση ΕΚΕ με
Επικοινωνία
ΣΥΝΟΛΟ
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Εφηβεία

Πρώτα Βήματα

ΣΥΝΟΛΟ

9

39,1%

0

0%

0

0%

9

39,1%

3

13%

6

26,1%

0

0%

9

39,1%

0

0

3

13%

2

8,7%

5

21,7%

12

52,2%

9

39,1%

2

8,7%

23

100%
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10.5.1 Οι «Επωμίδες» / «Βαθμοί» του Δείγματος
Αναλυτικά, από τον Πίνακα 14 προκύπτει η εξής ομαδοποίηση:

Οι Στρατιώτες

Οι Υπαξιωματικοί

Οι Αξιωματικοί

i.

«Στρατηγοί»: Πρόκειται για τους πρωτοπόρους του δείγματος, που εμφανίζουν τάση προς
τη συστημική αλλαγή, ενώ παράλληλα βρίσκονται στο υψηλότερο στάδιο ωρίμανσης, αυτό
της ενηλικίωσης. Το ιδιαίτερο αισιόδοξο μήνυμα είναι πως αποτελούν το μεγαλύτερο
ποσοστό του δείγματος (39%), γεγονός που υποδηλώνει τη θετική τάση εξέλιξης στη
εγχώρια δυναμική της εταιρικής αειφορίας. Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι πως τάση προς τη
συστημική αλλαγή εμφανίζουν μόνο εταιρείες που βρίσκονται σε στάδιο «ενηλικίωσης».

ii.

«Συνταγματάρχες»: Ένα μόλις βήμα πίσω από τους «Στρατηγούς» σε λογική ιεραρχίας.
Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, τα ιδανικά εργαλεία και τα σωστά
στελέχη στη σωστή θέση. Η κρίση τους ώθησε προς την ουσία της ΕΚΕ, ωστόσο εν γνώσει
τους ενίοτε επιλέγουν Επικοινωνίας και Εταιρικής Φιλανθρωπίας. Αντιστοιχούν στο 13%
του δείγματος.

iii.

«Αρχιλοχίες»: Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του δείγματος μετά τους
«Στρατηγούς» (26%). Βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την αειφορία, με συνεχώς
βελτιούμενους μηχανισμούς, ενώ παράλληλα απομακρύνονται –όπως και οι
«Συνταγματάρχες»- από τη στρεβλωμένη επικοινωνιακή και φιλανθρωπική διάσταση της
ΕΚΕ, επιδιώκοντας «καθαρές» στρατηγικές αειφορίας, αν και όχι πάντα με επιτυχία.

iv.

«Λοχίες»: Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες ομάδες, κινούνται σε τροχιά ανάπτυξης
μηχανισμών αειφορίας, αναζητούν τρόπους μετεξέλιξης των πολιτικών σε στρατηγική,
επιχειρούν να χτίσουν ενδοεταιρικές δομές σε ζητήματα βιωσιμότητας, ωστόσο σε
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται σύγχυση της ΕΚΕ με την Επικοινωνία και τη
Φιλανθρωπία. (13%)

v.

«Νεοσύλλεκτοι»: Η μικρότερη ομάδα του δείγματος, με μόλις 8,7%. Πρόκειται για τις
εταιρείες που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα σε ζητήματα αειφορίας και την ΕΚΕ.
Παρατηρείται συχνή σύγχυση της ΕΚΕ με την Επικοινωνία και την Εταιρική Φιλανθρωπία,
αλλά η τάση αυτή είναι λογική και αναμενομένη, καθώς καθ’ αυτό τον τρόπο είθισται να
εισάγονται οι επιχειρήσεις στον κόσμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για εταιρείες στα
αρχικά στάδια της ΕΚΕ, με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Υπογραμμίζεται πως όλες οι εταιρείες του δείγματος αποτελούν την «ελίτ» της
ελληνικής εταιρικής πραγματικότητας. Παρά την παρατεταμένη ύφεση, επενδύουν
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους υπέρ της αειφορίας, γνωρίζοντας πως η ΕΚΕ
αποδίδει οφέλη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ως άνω ομαδοποίηση στοχεύει στο να
αποτυπώσει τις τάσεις που επικρατούν στους καλύτερους των κορυφαίων της αγοράς.
Πίνακας 15 Κατανομή Δείγματος ανά «Επωμίδα» / «Βαθμό»
«Βαθμός»

Συχνότητα

Ποσοστό (%)

Στρατηγοί

39,1
13,0

52,2

26,1

78,3

13,0

91,3

Νεοσύλλεκτοι

9
3
6
3
2

Συναθροιστικό
Ποσοστό (%)
39,1

8,7

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Συνταγματάρχες
Αρχιλοχίες
Λοχίες
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Νεοσύλλεκτοι

Λοχίες

13,04%

8,70%
Στρατηγοί

39,13%

Λοχαγοί

26,09%

Συνταγματάρχες

13,04%

Διάγραμμα 6 Οι Πέντε Ομάδες του Δείγματος

Πίνακας 16 Κατανομή Βαθμού Ανά Φύλο
ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΑΣ

Στρατηγοί
Συνταγματάρχες
ΒΑΘΜΟΣ

Αρχιλοχίες
Λοχίες
Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

5

4

9

21,7%
0
,0%

17,4%
3
13,0%

39,1%
3
13,0%

2

4

6

8,7%

17,4%

26,1%

2

1

3

8,7%

4,3%

13,0%

1

1

2

4,3%

4,3%

8,7%

10

13

23

43,5%

56,5%

100,0%

Επιπλέον χρήσιμο στατιστικό στοιχείο αποτελεί η ανάλυση βάσει «βαθμού» και
φύλου, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 16. Σημειώνεται πως όλοι οι
«Συνταγματάρχες», δηλαδή η κατηγορία που είναι ένα μόλις βήμα πριν τους
καλύτερους των κορυφαίων, είναι όλες γυναίκες.

10.6 Μηχανισμός Κατανόησης Αποτελεσμάτων
Η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της τάσης και της ωρίμανσης των εταιρειών σε
θέματα ΕΚΕ αποτέλεσε αναγκαία συνθήκη για να κατανοηθεί ο μηχανισμός
απαντήσεων των ερωτηθέντων.
Υπήρξαν περιπτώσεις ερωτήσεων (π.χ. Ερώτηση 1), που αν και ανοικτές, ήταν
δομημένες κατά τρόπο πολωτικό, με δίτιμες μεταβλητές. Στελέχη που προέρχονταν από
εταιρείες της ομάδας των «Στρατηγών», συχνά επέλεγαν να δώσουν απάντηση τελείως
διαφορετική από τις κατευθύνσεις που προωθούσε η ερώτηση, διευρύνοντας έτσι το
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εύρος συζήτησης και εισάγοντας νέες παραμέτρους. Το ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτο
στοιχείο ήταν πως σε ορισμένες περιπτώσεις συνέπιπταν οι διαφορετικές από την
«πεπατημένη οδό» απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων. Έχοντας ως οδηγό τις πέντε
(5) βασικές ομάδες / βαθμούς του δείγματος, η παρουσίαση και κατανόηση των
αποτελεσμάτων καθίσταται βατή.

11 Αποτελέσματα Εκτός Ερωτήσεων
Το πλεονέκτημα της ποιοτικής έρευνας ήταν πως παρείχε τη δυνατότητα στους
συνεντευξιαζόμενους να επεκταθούν σε ζητήματα που οι ίδιοι θεωρούσαν σημαντικά και
να δώσουν έμφαση σε πτυχές της ΕΚΕ που δεν σκιαγραφούνταν από τις ερωτήσεις.
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από την μετέπειτα
ανάλυση των συνεντεύξεων.

11.1 Η ΕΚΕ στο «DNA» των Εταιρειών
Από τις παρατηρήσεις που ξεχώρισαν ήταν η αναφορά επτά (7), ήτοι του 30,4%
των συνεντευξιαζόμενων, για το ότι η «ΕΚΕ είναι στο DNA των επιχειρήσεων». Η
έκφραση αυτή χρησιμοποιήθηκε από τα στελέχη για να στηρίξουν διαφορετικά
επιχειρήματα σε διαφορετικές ερωτήσεις. Από τα 7 στελέχη που χρησιμοποίησαν την εν
λόγω έκφραση, οι τρεις (3) ήταν «Στρατηγοί», οι δύο (2) «Συν/ρχε» και οι δύο (2)
«Αρχιλοχίες». Ακολουθούν οι σχετικοί Πίνακες 17 και 18 με τις σχετικές απαντήσεις.
Πίνακας 17 Η ΕΚΕ στο DNA των Επιχειρήσεων στο Δείγμα
Συχνότητα

Ποσοστό

Έκαναν Χρήση της Έκφρασης «Η ΕΚΕ στο DNA των Επιχειρήσεων»

7

30,4

Δεν αναφέρθηκαν σε DNA

16

69,6

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 18 Η ΕΚΕ στο DNA των Επιχειρήσεων ανά «Βαθμό»

Στρατηγοί
Συνταγματάρχες
ΒΑΘΜΟΣ

Αρχιλοχίες
Λοχίες
Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

Χρυσάνθη Ζησιμοπούλου

Η ΕΚΕ κομμάτι του DNA των επιχειρήσεων
Αναφέρθηκε
Δεν Αναφέρθηκε
3
6
13,0%
26,1%
2
1
8,7%
4,3%
2
4
8,7%
17,4%
0
3
,0%
13,0%
0
2
,0%
8,7%
7
16
30,4%
69,6%

ΣΥΝΟΛΟ
9
39,1%
3
13,0%
6
26,1%
3
13,0%
2
8,7%
23
100,0%
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Αξίζει να σημειωθεί πως και τα επτά στελέχη προέρχονταν από εταιρείες με πολύ
ισχυρό επικοινωνιακό προφίλ. Η αυθόρμητη χρήση της έκφρασης «η ΕΚΕ στο DNA των
εταιρειών» υποδηλώνει τη στροφή προς την ουσιαστική, λειτουργική και δομική σχέση
ανάμεσα στην ΕΚΕ και τις επιχειρήσεις, ενώ κινούνται προς την Εποχή Υπευθυνότητας
του Visser (Visser, 2010).
Πάντως, την ίδια ακριβώς έκφραση χρησιμοποίησε ο καθηγητής Νομικών
Σπουδών και Επιχειρηματικής Ηθικής του Wharton, Eric Orts, εξηγώντας τις
αναπόφευκτες αλλαγές που θα επέλθουν στο χώρο της ΕΚΕ. Συγκεκριμένα, ο Orts έχει
δηλώσει πως «η ΕΚΕ είναι μία παλιομοδίτικη ιδέα που χρίζει αναβάθμισης»,
προσθέτοντας πως «για να λάβουν οι εταιρείες την ΕΚΕ στα σοβαρά, θα πρέπει (η
ΕΚΕ) να ενσωματωθεί στο DNA των εταιρειών» (Time, 2012).

11.2 Η Κρίση ως Ευκαιρία
Η έκφραση «η κρίση ως ευκαιρία» αποτελεί μία εκ των συχνότερων επωδών τόσο
από τα εγχώρια, όσο και από τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η έκφραση
επανήλθε στο προσκήνιο, αρχής γενομένης από το 2008 οπότε διερρήχθη η «φούσκα»
των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime) στις ΗΠΑ και τη
συνακόλουθη μετάγγιση αυτής στην Ευρώπη με τις γνωστές σε όλους συνέπειες, ήτοι
την κρίση χρέους στον ευρωπαϊκό Νότο και το εμφανές ρήγμα στο οικοδόμημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις δυνατότητες
αειφορικής ανοικοδόμησης στην οικονομία, στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία
που «γεννά» η αποδόμηση των υφιστάμενων στρεβλών θεμελίων.
Κινούμενοι εντός αυτού του μήκους κύματος, 16 από τους συνεντευξιαζόμενους
(69,6%), αναφέρθηκαν στο ότι η κρίση στην Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία για την ΕΚΕ.
Πρακτικά αυτό δεν σημαίνει πως οι υπόλοιποι 9 δεν ασπάζονται την εν λόγω άποψη,
απλά ότι δεν το ανέφεραν. Αξίζει να σημειωθεί πως την ιδέα ότι η κρίση αποτελεί
ευκαιρία για νέα, βελτιωμένη ΕΚΕ, ασπάζεται η Manubens. Η ίδια εκτιμά πως η νέα
ΕΚΕ θα επικεντρωθεί σε θέματα που άπτονται επιχειρηματικής στρατηγικής,
οργανωτικών αλλαγών και λειτουργικών αναγκών, που στην τελική θα βοηθήσουν την
εταιρεία στην καλύτερη τοποθέτηση της στην αγορά και στο νέο εταιρικό σκηνικό που
θα δημιουργηθεί μετά το πέρας της κρίσης (Manubens, 2009).
Πίνακας 19 Συχνότητα Συνεντευξιαζόμενων που Ανέφεραν ότι η Κρίση αποτελεί Ευκαιρία
Συχνότητα

Ποσοστό

Ανέφεραν πως η Κρίση Αποτελεί Ευκαιρία

16

69,6

Δεν Ανέφεραν Κάτι Σχετικό

7

30,4

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0
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Πίνακας 20 Ποιοι Εξέφρασαν πως η Κρίση αποτελεί Ευκαιρία για την εγχώρια ΕΚΕ
Στρατηγοί

9

39,1%

Συνταγματάρχες

3

13,0%

Αρχιλοχίες

13,0%

Λοχίες

3
1

Νεοσύλλεκτοι

0

0%

ΣΥΝΟΛΟ

16

69,6%

4,3%

Τα ως άνω στατιστικά στοιχεία συνάδουν απόλυτα με τις υποθέσεις που έγιναν
κατά την ομαδοποίηση βάσει βαθμού. Όλοι οι «Στρατηγοί» και όλοι οι
«Συνταγματάρχες», ήτοι οι δύο «Αξιωματικοί», αντιμετωπίζουν την κρίση ως ευκαιρία.

11.3 «Γκρίζες Ζώνες» της ΕΚΕ
Το ισχυρότερο επιχείρημα για την επίκριση της ΕΚΕ είναι ότι χρησιμοποιείται από
ορισμένες επιχειρήσεις μόνο ως εργαλείο Επικοινωνίας ή Marketing ή Δημοσίων
Σχέσεων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύεται από ετήσιες έρευνες τόσο διεθνώς, όσο και
στην Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι άλλωστε πως στην παρούσα έρευνα οι επικρίσεις για τις
«γκρίζες ζώνες της ΕΚΕ» προήλθαν από τους ίδιους τους ανθρώπους που αποτελούν
το συνδετικό κρίκο των επιχειρήσεων με την αειφορία.
Οι «γκρίζες ζώνες» της ΕΚΕ αποτελούν συχνό αντικείμενο διερεύνησης τόσο από
θεσμικούς φορείς, όσο και από ιδιωτικές εταιρείες σφυγμομετρήσεων. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα το ετήσιο Κοινωνικό Βαρόμετρο A.S.B.I. 2012 και η αντίστοιχη έρευνα
του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για την ΕΚΕ και την Υπεύθυνη Κατανάλωση για το ίδιο
έτος.
Η αμφισβήτηση της ΕΚΕ στην Ελλάδα ως προπέτασμα καπνού για το θεαθήναι
(window-dressing) καταδεικνύεται από τα ευρήματα του ετήσιου Κοινωνικού
Βαρόμετρου Awareness & Social Behavior Index (A.S.B.I.) 2012 που πραγματοποίησε
η MEDA Communication για τον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, η MEDA
Communication διαπίστωσε σχετικά με τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ πως η «…γενική
αίσθηση ήταν ότι πρόκειται κυρίως για δράσεις διαφημιστικής προβολής, των οποίων
τα κίνητρα και οι στόχοι αμφισβητούνται…», ενώ παράλληλα πως η κρίση «γίνεται
αντιληπτή ως μία συνθήκη απολύτως εκμεταλλεύσιμη από μεγάλο μέρος των
επιχειρήσεων, οι οποίες προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους, προβαίνουν σε
απολύσεις, μειώσεις μισθών και εκβιασμούς απέναντι στο προσωπικό τους…». (MEDA
Communication S.A., 2012).
Η ίδια τάση περί του window-dressing στην Ελλάδα αποτυπώνεται και στην
έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για την ΕΚΕ και την Υπεύθυνη Κατανάλωση για το
2012. Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας διαπίστωσε πως το 81,2% του
δείγματος του συμφωνεί «με την άποψη ότι οι περισσότερες εταιρείες που προσπαθούν
να δείξουν κοινωνικά υπεύθυνο πρόσωπο, το κάνουν για να βελτιώσουν την εταιρική
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τους εικόνα και όχι γιατί θέλουν να συμβάλλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο»
(Ινστιτούτο Επικοινωνίας, 2012).
11.3.1 ΕΚΕ ως εργαλείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Παρά την συνειδητή επιλογή να μην αποτελέσει ερώτηση στην παρούσα έρευνα, η
«γκρίζα» ζώνη της αειφορικής πολιτικής τέθηκε «επί τάπητος» από αρκετούς
συνεντευξιαζόμενους. Οι περισσότεροι σχολίασαν το ζήτημα σύντομα και επικριτικά,
ενίοτε με μία μόνο πρόταση.
Πίνακας 21 Επίκριση για χρήση ΕΚΕ μόνο ως Εργαλείο Marketing / PR
Συχνότητα

Ποσοστό

Επέκριναν τη Χρήση της ΕΚΕ μόνο για Marketing / PR

16

69,6

Καμία Σχετική Αναφορά

7

30,4

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 22 Επίκριση για χρήση ΕΚΕ ως εργαλείο Marketing / Δημοσίων Σχέσεων
Στρατηγοί

34,8%

Νεοσύλλεκτοι

8
2
3
2
1

ΣΥΝΟΛΟ

16

69,6%

Συνταγματάρχες
Αρχιλοχίες
Λοχίες

8,7%
13,0%
8,7%
4,3%

Αξιοσημείωτες είναι οι ακόλουθες παρατηρήσεις:
i.

Συμπτωματικά, το αριθμητικό σύνολο των συνεντευξιαζόμενων που άσκησαν
κριτική στη χρήση της ΕΚΕ ως εργαλείο Marketing είναι το ίδιο με το σύνολο των
συνεντευξιαζόμενων που θεώρησε πως η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την ΕΚΕ

ii.

8 στους 9 «Στρατηγούς», ήτοι το 88,9% της εν λόγω ομάδας, τάχθηκαν με
σαφήνεια εναντίον της επικοινωνιακής χρήσης της ΕΚΕ.

iii.

Παρουσιάσθηκε το εξής παράδοξο: Υπήρξαν τρεις περιπτώσεις που άσκησαν
κριτική κατά της χρήσης της ΕΚΕ ως εργαλείο Marketing και Δημοσίων Σχέσεων,
ενώ συγχρόνως εμφάνισαν σημεία σύγχυσης της ΕΚΕ με το Marketing / PR (βλ.
Πίνακα 25). Εξ αυτών των τριών, υπήρξε μία περίπτωση συνεντευξιαζόμενου
που τόνισε πως η ΕΚΕ αποτελεί αποκλειστικά εργαλείο Marketing και PR.
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Πίνακας 23 Σύγχυση ΕΚΕ με Επικοινωνία / Εταιρική Φιλανθρωπία
Συχνότητα Ποσοστό
Εταιρείες με Σύγχυση ΕΚΕ με Επικοινωνία / Εταιρική Φιλανθρωπία

7

30,4

Εταιρείες δίχως Σύγχυση ΕΚΕ με Επικοινωνία / Εταιρική Φιλανθρωπία

16

69,6

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 24 Σύγχυση ΕΚΕ με Εργαλείο Marketing / Εταιρική Φιλανθρωπία
Στρατηγοί

8,7%

Νεοσύλλεκτοι

0
0
2
3
2

ΣΥΝΟΛΟ

7

30,4%

Συνταγματάρχες
Αρχιλοχίες
Λοχίες

0%
0%
13%
8,7%

Οι Πίνακες 23 και 24 αποτυπώνουν τους συνεντευξιαζόμενους που εμφάνισαν
μερική ή πλήρη σύγχυση στο τι εστί ΕΚΕ και στο Marketing και την Εταιρική
Φιλανθρωπία. Όπως αναφέρεται και στην ανάλυση των κριτηρίων ομαδοποίησης9, στην
περίπτωση των δύο Αρχιλοχίων σημειώθηκε επικάλυψη μεταξύ της τάσης Μετάβασης
προς Στρατηγική ΕΚΕ και της Σύγχυσης, καθώς οι συγκεκριμένοι δύο σε ορισμένες
απαντήσεις είχαν απόλυτη συναίσθηση για το τι είναι ΕΚΕ, ενώ σε άλλες υπήρχε μερική
ή οριακή σύγχυση. Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξε «Λοχίας» που αν και
«κατακεραύνωσε» το Marketing, ταύτιζε την ΕΚΕ με την Εταιρική Φιλανθρωπία.
Επεξηγηματικός είναι και ο Πίνακας 25.
Πίνακας 25 Σύγχυση ΕΚΕ με επικοινωνία vs Επίκριση ΕΚΕ ως εργαλείο marketing / PR
Επίκριση για χρήση ΕΚΕ μόνο ως εργαλείο
Μarketing / PR

ΝΑΙ
Εταιρείες που
συγχέουν ΕΚΕ με
επικοινωνία
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

3

13,0%

4

17,4%

7

30,4%

ΟΧΙ

13

56,5%

3

13,0%

16

69,6%

16

69,6%

7

30,4%

23

100%

11.3.2 ΕΚΕ ως Εταιρική Φιλανθρωπία
Παρατηρήθηκε η τάση ορισμένοι εκ των συνεντευξιαζόμενων να αποσαφηνίσουν
το ότι η ΕΚΕ δεν είναι ταυτόσημη έννοια με την Εταιρική Φιλανθρωπία. Επισήμαναν
πως λόγω της ύφεσης οι εταιρείες προέβησαν σε συνειδητές δράσεις Εταιρικής
Φιλανθρωπίας, ωστόσο κατέστησαν σαφές πως η ΕΚΕ είναι διαφορετική από τη
Φιλανθρωπία. Υπήρξαν δε συνεντευξιαζόμενοι που ζήτησαν να μην αναφερθούν στην
παρούσα εργασία δράσεις στήριξης (στις οποίες αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων) που υλοποιούν διότι θεωρούν πως πρωτοβουλίες Εταιρικής
9

Βλ. ενότητα 10
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Φιλανθρωπίας δεν πρέπει να χαίρουν δημοσιότητας. Ενδεικτικοί είναι οι Πίνακες 26 και
27 που έπονται:
Πίνακας 26 Αναφορά πως η ΕΚΕ ≠ Εταιρική Φιλανθρωπία
Συχνότητα

Ποσοστό

Ανέφεραν πως η ΕΚΕ ≠ Εταιρική Φιλανθρωπία

9

39,1

Δεν Υπήρξε Σχετική Αναφορά

14

60,9

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 27 ΕΚΕ ≠ Εταιρική Φιλανθρωπία
ΕΚΕ
διαφορετική
από Εταιρική
Φιλανθρωπία

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

ΒΑΘΜΟΣ
Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

4

2

2

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

9

Από τον Πίνακα 27 επισημαίνεται το αναμενόμενο, ότι η πλειονότητα της ως άνω
επισήμανσης προήλθε από την Ομάδα των «Στρατηγών», ενώ δεν υπήρχε σχετική
αναφορά από την ομάδα των «Νεοσύλλεκτων».
11.3.3 ΕΚΕ ως «Ρεύμα»- Βραβεία
Ιδιαίτερα καυστικοί υπήρξαν ορισμένοι εκ των ερωτηθέντων με το γεγονός πως τα
τελευταία χρόνια η ΕΚΕ λαμβάνει ολοένα και περισσότερη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα
να εγείρεται εύλογα η απορία κατά πόσο η ΕΚΕ αποτελεί ρεύμα ή και «τάση μόδας»
(“trend” ήταν για την ακρίβεια η λέξη που επιλέχθηκε, ωστόσο το εννοιολογικό πλαίσιο
εντός του οποίου χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν αυτό της απλής τάσης). Ως φυσικό
επακόλουθο έπεται η αρνητικά φορτισμένη διαπίστωση συνεντευξιαζόμενων περί
ύπαρξης δυσανάλογα πολλών εγχώριων απονομών βραβείων στο όνομα της ΕΚΕ. Η
επικριτική στάση που υιοθέτησε αριθμός των ερωτηθέντων αποδίδεται στο δυσανάλογο
μεγάλο αριθμό βραβεύσεων συναρτήσει του μικρού πληθυσμού εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στο χώρο, καθώς και στο ότι η εταιρική αειφορία είναι «φρέσκια»
έννοια στην Ελλάδα. Στον αντίποδα υπήρξαν θετικές αναφορές από
συνεντευξιαζόμενους σε βραβεία που έλαβαν οι εταιρείες τους για δράσεις σχετιζόμενες
με την αειφορία. Οι αναφορές χρησιμοποιήθηκαν είτε για να ενισχύσουν επιχειρήματα,
είτε απλά ως δείγμα εταιρικής υπερηφάνειας για την αναγνώριση και τη διάκριση των
δράσεων τους.
Οι Πίνακες 28 και 29 αποτυπώνουν τον αριθμό επιχειρήσεων που ανέφεραν πως
η ΕΚΕ αποτελεί πλέον “trend” στην Ελλάδα. Από τον Πίνακα 29 προκύπτει το εξής:
αναφορά στο trend της ΕΚΕ έγινε τόσο από μέλη της ομάδας των «Στρατηγών» (το
1/3), όσο και από την ομάδα των «Νεοσύλλεκτων» (1/2). Από τον Πίνακα 30 καθίσταται
σαφές πως αναφορές σε βραβεύσεις είτε θετικές, είτε αρνητικές γίνονται κυρίως από τις
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ανώτερες βαθμίδες και όχι από στελέχη εταιρειών που βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης
«Πρώτων Βημάτων».
Πίνακας 28 Αναφορά σε ΕΚΕ ως trend στο Δείγμα
Συχνότητα

Ποσοστό

Αναφορά σε ΕΚΕ ως Trend

8

34,8

Δεν υπήρχε Σχετική Αναφορά

15

65,2

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 29 Αναφορά σε ΕΚΕ ως trend ανά «Βαθμό»
ΒΑΘΜΟΣ
Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

3

2

2

0

1

8

13,0%

8,7%

8,7%

,0%

4,3%

34,8%

ΕΚΕ & Trend

Πίνακας 30 Αναφορά σε Βραβεύσεις
ΒΑΘΜΟΣ
Αναφορά σε
Βράβευση

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

3

2

2

0

0

7

13,0%

8,7%

8,7%

,0%

,0%

30,4%

Το ότι η ΕΚΕ αποτελεί «τάση της μόδας», ή αλλιώς “trend”, για τους Αγγλοσάξονες,
έχει απασχολήσει τους ερευνητές εδώ και χρόνια. Από το 1962 κιόλας ο πλέον
δημοφιλής «πολέμιος» της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είχε δηλώσει πως «ελάχιστες
τάσεις μπορούν να υπονομεύσουν τα βασικά θεμέλια μίας ελεύθερης κοινωνίας όσο η
αποδοχή της όποιας κοινωνικής ευθύνης από εταιρικά στελέχη» (Friedman, Capitalism
and Freedom, 1962).
Η Kerstin Sahlin-Andersson θεωρεί πως η ΕΚΕ έχει αναδειχθεί πλέον σε
παγκόσμια τάση καθώς γύρω από την ΕΚΕ έχει δομηθεί ένας κόσμος με πλούσια
βιβλιογραφία, εκτενή κάλυψη από τα ΜΜΕ, πληθώρα εταιρικών παρουσιάσεων στο
διαδίκτυο, πλήθος συμβουλευτικών εταιρειών, συνέδρια και διεθνείς οργανισμοί (SahlinAndersson, 2006).

11.4 ΕΚΕ και Οικονομική Υγεία
Η πλειοψηφία των συνεντευξιαζόμενων (60,9%) επισήμαναν πως η οικονομική
υγεία της επιχείρησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση της ΕΚΕ,
τουλάχιστον για τα πρώτα βήματα που φέρουν αρχικό κόστος. Επ’ αυτού υπήρξαν
τοποθετήσεις πως εν μέσω κρίσης πρώτα πρέπει να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και
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μετά να επικεντρωθούν σε θέματα αειφορίας. Άλλωστε αναγκαία προϋπόθεση στο
διάλογο περί βιώσιμης ανάπτυξης είναι η ύπαρξη εταιρειών. Η εν λόγω άποψη δεν
προκαλεί έκπληξη καθώς συναντάται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Souto FernándezFeijóo, 2009)
Οι Πίνακες 31 & 32 που ακολουθούν αποτυπώνουν την ως άνω τάση. Όπως ήταν
αναμενόμενο, στο θέμα αναφέρθηκαν στελέχη εταιρειών από όλο το φάσμα των
βαθμίδων. Από την ομάδα των «Στρατηγών» τα σχόλια επί του θέματος είχαν
χαρακτήρα εξωτερικού παρατηρητή και έλαβαν μορφή ακαδημαϊκής συζήτησης, ίσως
και λόγω του μεγέθους και της φύσης των εταιρειών που συγκαταλέγονται στους
κόλπους της εν λόγω βαθμίδας. Στον αντίποδα, τα σχόλια από τους «Νεοσύλλεκτους»
και τις δύο ομάδες των «Υπαξιωματικών» («Αρχιλοχίες» και «Λοχίες») είχαν
περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα λόγω του ότι η ΕΚΕ αποτελεί σχετικά νέο εργαλείο
στρατηγικής για τους οργανισμούς τους, με αποτέλεσμα το κόστος να βρίσκεται σε
υψηλό επίπεδο και η απόσβεση ενδεχομένως να αργεί.
Καθίσταται, δε σαφές πως η ύφεση έχει εντείνει τις δυσκολίες ρευστότητας στην
αγορά, με τις συνέπειες της χρηματοοικονομικής στενότητας να «μεταδίδονται» σε όλες
τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (Κώτσης, 2012), συμπεριλαμβανομένου και των
επενδύσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Harwood,
Humby, & Harwood, 2011).
Πίνακας 31 Αναφορά σε Υγιείς Επιχειρήσεις Προϋπόθεση για ΕΚΕ στο Δείγμα
Συχνότητα

Ποσοστό

Επιχειρήσεις που Ανέφεραν πως Προϋπόθεση της ΕΚΕ είναι η
Οικονομική Υγεία των Επιχειρήσεων

14

60,9

Δεν Υπήρχε Σχετική Αναφορά

9

39,1

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 32 Αναφορά σε Υγιείς Επιχειρήσεις Προϋπόθεση για ΕΚΕ ανά Βαθμό

Αναφέρθηκε
Δεν
Αναφέρθηκε

ΕΚΕ & Οικονομική Υγεία

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

5

2

3

2

2

14

35,7%

14,3%

21,4%

14,3%

14,3%

100,0%

55,6%

66,7%

50,0%

66,7%

100,0%

60,9%

21,7%

8,7%

13,0%

8,7%

8,7%

60,9%

4

1

3

1

0

9

44,4%

11,1%

33,3%

11,1%

,0%

100,0%

44,4%

33,3%

50,0%

33,3%

,0%

39,1%

17,4%

4,3%

13,0%

4,3%

,0%

39,1%

Καταμέτρηση
% εντός
Υγείας
% εντός
Βαθμού
% Συνόλου
Καταμέτρηση
% εντός
Υγείας
% εντός
Βαθμού
% Συνόλου
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11.5 ΕΚΕ και Απαιτήσεις Συμ-μετόχων (Stakeholders)
Τα στελέχη έφεραν στην επιφάνεια το ζήτημα των αυξημένων απαιτήσεων από
τους συμ-μετόχους (stakeholders) τους, γεγονός που αποδίδουν στην τρέχουσα
οικονομικοκοινωνική συγκυρία. Οι εταιρείες που λόγω αντικειμένου έχουν άμεση επαφή
με τον τελικό καταναλωτή, επισήμαναν επίσης την ύπαρξη καχυποψίας από το
αγοραστικό κοινό.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οργή της ελληνικής κοινωνίας, που προς το παρόν
φαίνεται να βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή. Ως αποτέλεσμα του υποβόσκοντος
θυμού, θεωρήθηκε ιδιαίτερης σημασίας η προώθηση της διαφάνειας σε όλες τις
δραστηριότητες των εταιρειών. Η ορθή χρήση της ΕΚΕ διασφαλίζει τη διαφάνεια,
γεγονός στο οποίο υπήρξαν εκτεταμένες αναφορές κυρίως στην Ερώτηση 11 για τη
σημασία στην εκπόνηση κοινωνικού απολογισμού εν μέσω της κρίσης.
Αναφορά έγινε και στη φύση και το εύρος των απαιτήσεων από συμ-μετόχους,
κυρίως σε θέματα που αφορούσαν την προϊοντική υπευθυνότητα, τις εργασιακές και
περιβαλλοντικές πρακτικές των εταιρειών, καθώς και την ευρύτερη εταιρική εικόνα της
επιχείρησης. Στους Πίνακες 33 και 34 αποτυπώνεται η μερίδα των συνεντευξιαζόμενων
που έκανε αναφορά στην αύξηση των απαιτήσεων των συμ-μετόχων.
Πίνακας 33 Αναφορά Συνεντευξιαζόμενων σε Απαιτητικούς Stakeholders
Συχνότητα

Ποσοστό

Αναφορά σε Απαιτητικούς Stakeholders

15

65,2

Δεν Υπήρξε Σχετική Αναφορά

8

34,8

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 34 Αναφορά Συνεντευξιαζόμενων σε Απαιτητικούς Stakeholders ανά Βαθμό
Απαιτητικοί
Stakeholders

Στρατηγοί
Συνταγματάρχες
Αρχιλοχίες
Λοχίες
Νεοσύλλεκτοι
ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καταμέτρηση

5

4

9

% Συνόλου

21,7%

17,4%

39,1%

Καταμέτρηση

3

0

3

% Συνόλου

13,0%

,0%

13,0%

Καταμέτρηση

4

2

6

8,7%

26,1%

% Συνόλου

17,4%

Καταμέτρηση

3

0

3

% Συνόλου

13,0%

,0%

13,0%

Καταμέτρηση

0

2

2

% Συνόλου

,0%

8,7%

8,7%

Καταμέτρηση

15

8

23

% Συνόλου

65,2%

34,8%

100,0%
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Στο σημείο αυτό παρατίθεται ο Πίνακας 35 με αναφορά που υποδηλώνει τη
σύνδεση μεταξύ των εταιρειών του δείγματος με τον Τελικό Καταναλωτή βάσει του
βασικού αντικειμένου τους. Στο δείγμα υπήρχαν εταιρείες που απευθύνονται άμεσα σε
άλλες επιχειρήσεις και έμμεσα στον τελικό καταναλωτή. Για λόγους απλοποίησης, οι
εταιρείες αυτές θεωρήθηκε πως δεν συνδέονται απευθείας με τον τελικό καταναλωτή.
Στον Πίνακα 36 παρατηρείται η σχέση μεταξύ των εταιρειών που συνδέονται σε πρώτο
χρόνο με τον τελικό καταναλωτή και των στελεχών που αναφέρθηκαν στην εμφάνιση
του φαινομένου των πιο απαιτητικών συμ-μετόχων. Stakeholders που ασκούν πίεση
ήταν το καταναλωτικό κοινό και οι τοπικές κοινωνίες. Η τάση των καταναλωτών, να είναι
«περισσότερο ευαισθητοποιημένοι» σε περιόδους κρίσης επισημαίνεται και από την
Belén Fernández-Feijóo Souto. O διάλογος για τις αλλαγές στις απαιτήσεις των
κοινωνιών ανά διαφορετικές οικονομικές (μεταξύ των οποίων οι κρίσεις) και κοινωνικές
συγκυρίες δεν είναι νέος (Peters, 2009).
Συμπεραίνεται δε πως από τους 15 συνεντευξιαζόμενους (65,2% του δείγματος)
που διαπίστωσαν την τάση των stakeholders να έχουν γίνει πιο συνειδητοποιημένοι και
απαιτητικοί, οι 10 προερχόταν από εταιρείες που έχουν άμεση σχέση με τον τελικό
καταναλωτή, ενώ μόλις 5 δεν είχαν άμεση σχέση με τον τελικό καταναλωτή.
Πίνακας 35 Σχέση Δείγματος με Τελικό Καταναλωτή
ΒΑΘΜΟΣ

Σύνδεση με
Τελικό
Καταναλωτή

ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

5

3

4

1

2

15

21,7%

13,0%

17,4%

4,3%

8,7%

65,2%

Πίνακας 36 Εταιρείες με πρόσβαση σε Τελικό Καταναλωτή & Απαιτητικούς Stakeholders
Αναφορά σε Απαιτητικούς
Stakeholders

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

10

5

15

43,5%

21,7%

65,2%

5

3

8

21,7%

13%

34,8%

15

8

23

65,2%

34,8%

100,0%

ΝΑΙ

Σύνδεση με Τελικό
Καταναλωτή
ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ

11.6 «Όχι» σε Υποκατάσταση Κράτους από Επιχειρήσεις
Κατά τη ροή των ερωτήσεων ανέκυψε το ζήτημα του κατά πόσο θα πρέπει οι
επιχειρήσεις να υποκαθιστούν το ρόλο του Κράτους. Οι συνεντευξιαζόμενοι που
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«έθιξαν» το θέμα εμφανίστηκαν κατηγορηματικοί στο ότι οι επιχειρήσεις έχουν μεν
ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, αλλά δεν πρέπει να καλύπτουν τα κενά που δημιουργεί
και αμελεί η Πολιτεία. Ωστόσο πρόσθεσαν πως στην πραγματικότητα αυτό ακριβώς
καλούνται να κάνουν, ενίοτε εις βάρος της δικής τους ομαλής λειτουργίας.
Υπενθυμίζεται πως το ζήτημα της υποκατάστασης του Κράτους από τις Επιχειρήσεις
είχε απασχολήσει τον Milton Friedman, ο οποίος «έχτισε» επ’ αυτού την πολεμική του
κατά της ΕΚΕ (Friedman, 1970). Γεγονός πάντως είναι πως πλέον παρατηρείται ολοένα
και αυξανόμενη δυσκολία στην οριοθέτηση ανάμεσα στο ποια ζητήματα είναι καθαρά
κρατική υπόθεση (Qayyum, 2013).
Το 39,1% του δείγματος αναφέρθηκε στο θέμα και το σημαντικό σημείο είναι πως
οι συνεντευξιαζόμενοι που ανέδειξαν το ζήτημα προέρχονται από όλες τις ομάδες. Το
μεγαλύτερο ποσοστό (13%) της εν λόγω παρατήρησης προέρχεται από τους
«Αρχιλοχίες», την ομάδα που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το μέσο όρο στην κλίμακα
ωρίμανσης και στάσης απέναντι στην ΕΚΕ. Ακολουθούν οι σχετικοί Πίνακες 37 και 38
που αποτυπώνουν τη εν λόγω τάση.
Πίνακας 37 Αναφορά πως οι Επιχειρήσεις δεν Πρέπει να Υποκαθιστούν το Κράτος
Συχνότητα

Ποσοστό

Οι Επιχειρήσεις δεν πρέπει να Υποκαθιστούν το Κράτος

9

39,1

Δεν Υπήρχε Σχετική Αναφορά

14

60,9

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 38 Ποιοι Αναφέρθηκαν στο Διακριτό Ρόλο του Κοινωνικού Κράτους
ΒΑΘΜΟΣ

Όχι σε Υποκατάσταση
Κράτους

ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

2

2

3

1

1

9

8,7%

8,7%

13,0%

4,3%

4,3%

39,1%

11.7 Η Σημασία των Διοικήσεων για ΕΚΕ
Ιδιαίτερη σημασία για τις εξελίξεις στο χώρο της εγχώριας ΕΚΕ φαίνεται να κατέχει
η αποφασιστικότητα, η δέσμευση και το όραμα των επικεφαλής των εταιρειών, πόσω
μάλλον εν μέσω κρίσης. Ο ρόλος της διορατικής διοίκησης είναι κεντρικός για την
εξέλιξη της ΕΚΕ, γεγονός που έχει αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στη διεθνή
βιβλιογραφία (Ketola, 2006; Manubens, 2009; Quelch & Jocz, 2009).
Το θέμα ανέκυψε κυρίως στην τελευταία ερώτηση για τις προοπτικές και το μέλλον
της ΕΚΕ στην Ελλάδα. Υπήρξαν δε και φωνές που έκαναν λόγο για έλλειψη από
«φωτισμένους» managers και πως η Ελλάδα «χωλαίνει στις διοικήσεις». Και ίσως να
έχουν δίκιο, αν ληφθεί υπόψη πως έρευνα της Grant Thornton έδειξε πως οι Έλληνες
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επιχειρηματίες θεωρούνται από τους πλέον αλλοτριωμένους διεθνώς. Συγκεκριμένα, η
Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηματιών που θα μετέφεραν τις
οικονομικές τους δραστηριότητες σε άλλη χώρα με χαμηλότερη φορολογία
επιχειρήσεων. Η έρευνα περιέλαβε 3.450 επιχειρήσεις από 44 χώρες (Μίχας, 2013).
Από την άλλη, υπήρχε και η αισιόδοξη οπτική, πως παρατηρείται αργή, αλλά
σταθερή τάση κατανόησης της σημασίας της αειφορίας από τις διοικήσεις, αν και
ενδεχομένως η κρίση να λειτουργήσει επιβραδυντικά στην προσπάθεια υιοθέτησης της
ΕΚΕ.
Από τον Πίνακα 39 προκύπτει πως το 52,2% του δείγματος ανέφερε ότι η ΕΚΕ
προϋποθέτει την ύπαρξη διορατικών διοικήσεων. Ο Πίνακας 40 έδειξε πως το
μεγαλύτερο ποσοστό των συνεντευξιαζόμενων που αναφέρθηκαν στο θέμα προήλθε
από την ομάδα των «Στρατηγών» (21,7%). Οι «Στρατηγοί» εμφανίζονται ως πιο
έμπειροι, ενώ δύνανται να αποστασιοποιηθούν και να εκφράσουν δίχως περιστροφές
τις απόψεις τους για ευρύτερες τάσεις και φαινόμενα στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον είναι
πως και σε αυτή την παρατήρηση, υπήρχε συμμετοχή από την ομάδα των
«Νεοσύλλεκτων», κίνηση που προσδίδει νότα αισιοδοξίας για το που οδεύει η ΕΚΕ,
παρά το ζοφερό περιβάλλον της ύφεσης.
Πίνακας 39 Αναφορά στη Σημασία των Διορατικών Διοικήσεων για την ΕΚΕ στο Δείγμα
Συχνότητα

Ποσοστό

Αναφέρθηκαν στη Σημασία των Διορατικών Διοικήσεων για την ΕΚΕ

12

52,2

Δεν Υπήρξε Σχετική Αναφορά

11

47,8

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 40 Αναφορά στη Σημασία Διορατικών Διοικήσεων
ΒΑΘΜΟΣ

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

Η Σημασία
των
Διορατικών
Διοικήσεων

5

2

3

1

1

12

21,7%

8,7%

13,0%

4,3%

4,3%

52,2%

Αν και η ερώτηση 13 χαίρει ξεχωριστής ανάλυσης, παρουσιάζεται ενδιαφέρον από
την αντιστοίχιση ανάμεσα στα στελέχη που αναφέρθηκαν στη σημασία ύπαρξης
διορατικών διοικήσεων και στο τι αναμένουν οι συνεντευξιαζόμενοι για την εξέλιξη της
ΕΚΕ τα επόμενα χρόνια, που θα είναι και χρόνια ύφεσης.
Από τον Πίνακα 41 προκύπτει πως η πλειονότητα των στελεχών που
αναφέρθηκαν στη σημασία ύπαρξης διορατικών διοικήσεων, ήτοι το 66,7%,
προέβλεψαν θετική εξέλιξη της ΕΚΕ στην Ελλάδα των επόμενων ετών, παρά την
ύφεση. Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει τη σύνδεση μεταξύ αισιοδοξίας για την πορεία
της ΕΚΕ και της σημασίας του ρόλου των οραματιστών διοικητών για την εξέλιξη αυτής.
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Στον αντίποδα, 3 στους 12, ήτοι το 25% των στελεχών που αναφέρθηκαν στη σημασία
ύπαρξης διορατικών διοικήσεων υιοθετούν απαισιόδοξη στάση, ενώ μόλις 1 (8,3%)
δήλωσε πως το μέλλον είναι ασαφές.
Πίνακας 41 Συνάρτηση Εκτιμήσεων για Μέλλον ΕΚΕ με τη Σημασία Διορατικών Διοικητών
Ποια η Εξέλιξη της ΕΚΕ τα επόμενα χρόνια;

Καταμέτρηση
Σημασία
Διορατικών
Διοικήσεων

% εντός της Σημασίας Διορατικών
Διοικήσεων
% εντός της Εξέλιξης ΕΚΕ στα επόμενα
χρόνια
% ΣΥΝΟΛΟΥ

Αισιόδοξη
Οπτική

Απαισιόδοξη
Οπτική

Ασαφές

ΣΥΝΟΛΟ

8

3

1

12

66,7%

25%

8,3%

100%

57,1%

60%

25%

52,2%

34,8%

13,0%

4,3%

52,2%

12 Τα Αποτελέσματα από τις Ερωτήσεις
12.1 Η Κρίση κατέστησε την ΕΚΕ σημαντικότερη ή διαφορετική;
Η πρώτη Ερώτηση «Η κρίση έχει καταστήσει την ΕΚΕ σημαντικότερη ή της έχει
προσδώσει νέο διαφορετικό νόημα» έδωσε τον τόνο όλων σχεδόν των συνεντεύξεων.
Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 42, από τις 23 απαντήσεις, μόλις οκτώ (8)
συνεντευξιαζόμενοι επέλεξαν ανάμεσα στις δύο επιλογές που υποδηλώνονταν από την
ερώτηση, έξι (6) επέλεξαν να συνδυάσουν τις δύο επιλογές, ενώ εννέα (9) κινήθηκαν σε
τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα τα δύο νέα θέματα που προέκυψαν
ήταν πως δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Κρίση & την ΕΚΕ, καθώς και πως η ΕΚΕ
έχει φθίνει λόγω Κρίσης. Το ακόλουθο Διάγραμμα 6 αναπαριστά τις πέντε δοθείσες
απαντήσεις του δείγματος στην Ερώτηση 1. Παράλληλα, ο Πίνακας 43 παρουσιάζει
αναλυτικά τις δοθείσες απαντήσεις ανά βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει
απάντηση που να εκπροσωπούνται και οι πέντε βαθμίδες των συνεντευξιαζόμενων.
Πίνακας 42 Η κρίση έχει καταστήσει την ΕΚΕ σημαντικότερη ή της έχει προσδώσει νέο νόημα;

Η Κρίση έχει καταστήσει την ΕΚΕ Σημαντικότερη ή της έχει
Προσδώσει Νέο Νόημα;

Συχνότητα

Ποσοστό

Πιο Σημαντική

5

21,7

Νέο Νόημα

3

13,0

Και τα Δύο

6

26,1

Δεν υπάρχει Σχέση Κρίσης & ΕΚΕ

7

30,4

Έχει Φθίνει Λόγω Κρίσης

2

8,7

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0
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'Εχει φθίνει
λόγω κρίσης

Πιο σημαντική

21,7%

8,7%
Δεν υπάρχει
σχέση Κρίσης
& ΕΚΕ

Και τα δύο

30,4%

26,1%
Νέο νόημα

13,0%

Διάγραμμα 7 Η κρίση έχει καταστήσει την ΕΚΕ σημαντικότερη ή της έχει προσδώσει νέο νόημα;
Πίνακας 43 Η κρίση κατέστησε την ΕΚΕ σημαντικότερη ή της προσέδωσε νέο διαφορετικό νόημα;
Η Κρίση έχει καταστήσει την
ΕΚΕ Σημαντικότερη ή της
έχει Προσδώσει Νέο Νόημα;

Πιο
Σημαντική

Νέο Νόημα

Και τα Δύο

Δεν
υπάρχει
σχέση
Κρίσης &
ΕΚΕ

Έχει
Φθίνει
λόγω
Κρίσης

ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

Καταμέτρηση

2

1

0

1

1

5

% εντός Ερ. 1

40,0%

20,0%

,0%

20,0%

20,0%

100,0%

22,2%

33,3%

,0%

33,3%

50,0%

21,7%

8,7%

4,3%

,0%

4,3%

4,3%

21,7%

Καταμέτρηση

1

0

2

0

0

3

% εντός Ερ. 1

33,3%

,0%

66,7%

,0%

,0%

100,0%

11,1%

,0%

33,3%

,0%

,0%

13,0%

4,3%

,0%

8,7%

,0%

,0%

13,0%

Καταμέτρηση

2

2

1

1

0

6

% εντός Ερ. 1

33,3%

33,3%

16,7%

16,7%

,0%

100,0%

22,2%

66,7%

16,7%

33,3%

,0%

26,1%

8,7%

8,7%

4,3%

4,3%

,0%

26,1%

Καταμέτρηση

4

0

2

1

0

7

% εντός Ερ. 1

57,1%

,0%

28,6%

14,3%

,0%

100,0%

44,4%

,0%

33,3%

33,3%

,0%

30,4%

17,4%

,0%

8,7%

4,3%

,0%

30,4%

Καταμέτρηση

0

0

1

0

1

2

% εντός Ερ. 1

,0%

,0%

50,0%

,0%

50,0%

100,0%

,0%

,0%

16,7%

,0%

50,0%

8,7%

,0%

,0%

4,3%

,0%

4,3%

8,7%

Καταμέτρηση

9

3

6

3

2

23

% εντός Ερ. 1

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

% εντός
«Βαθμού»

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% Συνόλου

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

% εντός
«Βαθμού»
% Συνόλου

% εντός
«Βαθμού»
% Συνόλου

% εντός
«Βαθμού»
% Συνόλου

% εντός
«Βαθμού»
% Συνόλου

% εντός
«Βαθμού»
% Συνόλου
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12.1.1 Δεν υπάρχει σχέση ΕΚΕ – Κρίσης
Η πρώτη μεγάλη κατηγορία απαντήσεων (30,4%) που προέκυψε ήταν πως η ΕΚΕ
δεν σχετίζεται με την Κρίση και ως εκ τούτου οι μεταβολές του οικονομικού κύκλου δεν
θα πρέπει να έχουν επίδραση πάνω στις ουσιαστικές στρατηγικές ΕΚΕ. Η άποψη είχε
έρεισμα στο γεγονός πως η υπευθυνότητα και η αειφορία είναι έννοιες διαχρονικές, με
μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεσμεύσεων και αποδόσεων σε αντιδιαστολή με την κρίση
που αποτελεί βραχυπρόθεσμο ή/ και μεσοπρόθεσμο φαινόμενο. Επομένως, σύμφωνα
με επτά (7) εκ των συνεντευξιαζόμενων, η Κρίση και η ΕΚΕ είναι μη συσχετιζόμενες
αναφορές.
Βάσει του Πίνακα 43, από τους επτά (7) συνεντευξιαζόμενους που τάχθηκαν υπέρ
της άποψης αυτής, οι τέσσερις (4) ήταν «Στρατηγοί» (ήτοι το 57,1% όσων ασπάστηκαν
την άποψη αυτή), οι δύο (2) ήταν «Αρχιλοχίες» (28,6%) και ο ένας (1) «Λοχίας»
(14,3%). Σημειώνεται πως τέσσερις (4) στους εννέα (9) «Στρατηγούς» του δείγματος
(44,4%) προέβησαν στην εν λόγω διαπίστωση, με τους υπόλοιπους πέντε (5) να
μοιράζονται σε τρεις κατηγορίες (ουδείς «Στρατηγός» έκανε λόγο για φθορά της ΕΚΕ
λόγω ύφεσης). Υπέρ της μη συσχέτισης ΕΚΕ και κρίσης δεν τάχθηκαν ούτε
«Συνταγματάρχες», ούτε «Νεοσύλλεκτοι». Αν και αποτέλεσε έκπληξη η απουσία
εκπροσώπησης από τους «Συνταγματάρχες», δεν ισχύει το ίδιο για τους
Νεοσύλλεκτους, που θα αποτελούσε λογική υπέρβαση –βάσει των ειδικών
χαρακτηριστικών τους- η υιοθέτηση σχετικής άποψης. Η αντιπροσωπευτική ομάδα
εντός της απάντησης αυτής ήταν οι «Στρατηγοί», γεγονός διόλου τυχαίο δεδομένων των
χαρακτηριστικών της βαθμίδας των «Στρατηγών».
Δεν είναι τυχαίο πως η απάντηση αυτή συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό
(παρά το γεγονός πως ήταν εκτός του δίπολου της ερώτησης). Η βάση της ΕΚΕ είναι η
αειφορία, η οποία στην εταιρική της έκφραση στοχεύει στην επίτευξη της τριπλής
προσέγγισης (“triple bottom line”). Εν ολίγοις, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
«λειτουργούν κατά τρόπους που να διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη οικονομική
απόδοση τους, με το να αποφεύγουν κάθε βραχυπρόθεσμη κοινωνικά ή περιβαλλοντικά
επιζήμια συμπεριφορά» (Porter & Kramer, 2006). Και όπως παρουσιάσθηκε στο Α’
Μέρος της παρούσης εργασίας, η κρίση είναι βραχυπρόθεσμο φαινόμενο .
12.1.2 Και νέο Νόημα και Σημαντικότερη η ΕΚΕ λόγω Κρίσης
Η δεύτερη «δημοφιλέστερη» τάση στις απαντήσεις ήταν πως η κρίση κατέστησε
σημαντικότερη και προσέδωσε νέο νόημα στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (26,1% των
ερωτηθέντων). Πρόκειται για την απάντηση που αντιπροσωπεύει το 66,7% των
«Συνταγματαρχών» (2/3).
Συνολικά έξι (6) συνεντευξιαζόμενοι εξέφρασαν την εν λόγω άποψη, εκ των
οποίων οι τέσσερις (4) (ήτοι το 66,7% της απάντησης) προέρχεται από τις δύο
υψηλότερες βαθμίδες, «Στρατηγούς» και «Συνταγματάρχες». Η μόνη βαθμίδα που δεν
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αντιπροσωπεύεται σε αυτή την απάντηση είναι οι «Νεοσύλλεκτοι», γεγονός που δεν
εκπλήσσει. Όσοι επέλεξαν αυτή τη γραμμή απάντησης, τεκμηρίωσαν διεξοδικά τα
επιχειρήματα υπέρ της άποψης πως η κρίση κατέστησε σημαντικότερη την ΕΚΕ, ενώ
παράλληλα της προσέδωσε νέο διαφορετικό νόημα.
12.1.3 Σημαντικότερη η ΕΚΕ λόγω Κρίσης
Η τρίτη σε σειρά απάντηση ήταν πως η κρίση έχει καταστήσει την ΕΚΕ
σημαντικότερη (21,7%). Πρόκειται για μία εκ των δύο απαντήσεων που προέβλεπε η
ερώτηση βάσει της σύνταξης που χρησιμοποιήθηκε. Πέντε (5) εκ των
συνεντευξιαζόμενων εξέφρασαν την εν λόγω άποψη. Η μόνη βαθμίδα που δεν
εκπροσωπήθηκε ήταν οι «Αρχιλοχίες», ενώ αναλογικά τη μεγαλύτερη συμμετοχή
εμφανίζουν οι «Νεοσύλλεκτοι» με 50% (1 στους 2).
Οι «Νεοσύλλεκτοι» αντιπροσωπεύουν εταιρείες που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο
ενσωμάτωσης και υιοθέτησης πολιτικών ΕΚΕ και ενίοτε εμφανίζουν σημεία σύγχυσης
της ΕΚΕ είτε με την Εταιρική Φιλανθρωπίας είτε με Δημόσιες Σχέσεις / Marketing είτε
και με τα δύο. Ως εκ τούτου, και οι δύο «Νεοσύλλεκτοι» στήριξαν την απάντηση τους
αποκλειστικά και μόνο πάνω στους διαθέσιμους προϋπολογισμούς τους. Ο
«Νεοσύλλεκτος» που επέλεξε να απαντήσει πως η κρίση προσέδωσε μεγαλύτερη
σημασία στην ΕΚΕ, τεκμηρίωσε την άποψη του ως εξής: λόγω ύφεσης υπήρξε μείωση
των εταιρικών κονδυλίων για ΕΚΕ και ως εκ τούτου, οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ που
λαμβάνουν χώρα αποκτούν αυτομάτως μεγαλύτερη σημασία απλά και μόνο επειδή
πραγματοποιούνται και δεν αποτέλεσαν «θύμα» της περιστολής δαπανών.
Σε αντιδιαστολή, τα επιχειρήματα των υπολοίπων βαθμίδων («Στρατηγοί»,
«Συνταγματάρχες» και «Λοχίες») επί του ζητήματος είχαν να κάνουν επί το πλείστον με
το ότι η κρίση ανέδειξε τη σημασία ύπαρξης προγράμματος ΕΚΕ τόσο λειτουργικά
(δομές, πολιτικές, κ.α.), όσο και επικοινωνιακά. Ουσιαστικά, κατά τους
συνεντευξιαζόμενους, η κρίση έφερε την ΕΚΕ στο προσκήνιο.
Ακαδημαϊκοί όπως οι Quelch & Jocz θεωρούν πως η ΕΚΕ είναι ακόμα πιο
σημαντική σε περιόδους παρατεταμένης ύφεσης όπως η τωρινή για πέντε κυρίους
λόγους: α) κρίσιμα διεθνή διασυνοριακά προβλήματα απαιτούν από τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις να λάβουν δράση, β) η ύφεση δημιουργεί ανέχεια και διογκώνει
προβλήματα που δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους οι κυβερνήσεις, γ) οι
κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις αποτελούν πόλο έλξης για τους εργαζομένους, δ) η
διεθνής ύφεση έχει πλήξει την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και μόνο η εκ νέου
δέσμευση στην ΕΚΕ μπορεί να αντιστρέψει την τάση αυτή, ε) οι καταναλωτές είναι
πλέον πρόθυμοι να καταβάλλουν επιπλέον κόστος για προϊόντα εταιρειών με έμπρακτη
δέσμευση στην αειφορία.
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12.1.4 Νέο νόημα στην ΕΚΕ λόγω Κρίσης
Η δεύτερη απάντηση που προέκυπτε από τον τρόπο διατύπωσης της ερώτησης 1,
δηλαδή πως η κρίση έδωσε νέο νόημα στην ΕΚΕ, συγκέντρωσε το 13% των
απαντήσεων του δείγματος. Μόλις τρεις (3) συνεντευξιαζόμενοι επέλεξαν αυτή την
απάντηση, εκ των οποίων ο ένας προερχόταν από τους «Στρατηγούς» και οι 2 από
τους «Αρχιλοχίες».
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε ήταν πως η κρίση έδωσε
νέο νόημα σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας και της
οικονομίας, και ως εκ τούτου και στην ΕΚΕ. Παράλληλα, το πλαίσιο λιτότητας που
επιβλήθηκε εκ των ένδων στις επιχειρήσεις ώθησε τις εταιρείες να επιστρέψουν στις
ρίζες της ΕΚΕ, μακριά από τις «γκρίζες ζώνες» της αειφορίας. Η κρίση, επομένως,
πρόσφερε νέα εσωτερική κατεύθυνση σε θέματα ΕΚΕ στις εταιρείες στην Ελλάδα,
δίνοντας διαφορετικό τόνο στη λογική λειτουργίας.
Μία εναλλακτική οπτική στο αν η κρίση έδωσε νέο νόημα στην ΕΚΕ παρείχε η
έρευνα των Ellis & Bastin για την εξέλιξη του γλωσσικού και εννοιολογικού πλαισίου
που χρησιμοποιήθηκε από τα ΜΜΕ κατά την περίοδο 2008-2009 και της «εισαγόμενης»
εξ ΗΠΑ κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω της έρευνας τους διαπίστωσαν πως η
κρίση όντως είχε προσδώσει νέο νόημα στην ΕΚΕ (Ellis & Bastin, 2011).
12.1.5 Φθορά της ΕΚΕ λόγω Κρίσης
Η τελευταία κατηγορία απαντήσεων για την Ερώτηση 1 δόθηκε από μόλις δύο (2)
συνεντευξιαζόμενους (8,7% του δείγματος), έναν «Αρχιλοχία» και ένα «Νεοσύλλεκτο».
Η απάντηση αυτή χαίρει αυξημένης αξίας γιατί τα επιχειρήματα υπέρ της έχουν ειδική
στάθμιση, ενώ υπήρχε αφοπλιστική ειλικρίνεια στις απαντήσεις των δύο αυτών
συνεντευξιαζόμενων.
Το πρώτο επιχείρημα σχετίζεται με το γεγονός πως εντός της εγχώριας κρίσης
έχουν πραγματοποιηθεί απολύσεις εργαζομένων, έχουν συρρικνωθεί τα εργασιακά
δικαιώματα, πολυάριθμες εταιρείες έχουν οδηγηθεί σε χρεοκοπία, ενώ από αυτές που
έχουν απομείνει, σημαντικός αριθμός φαίνεται να έχει υποστεί σοκ, υιοθετώντας στάση
αναμονής ως προς το που θα οδηγηθεί η χώρα. Εντός αυτού του αποθαρρυντικού
πλαισίου, όπου η επιβίωση των εταιρειών δεν αποτελεί δεδομένο, η ΕΚΕ έχει χάσει
μέρος της αίγλης της ως μακροπρόθεσμο εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης των
επιχειρήσεων.
Ως ένα βαθμό η πλειονότητα των μελετητών, που εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα
στην κρίση και την ΕΚΕ, συναινούσαν στο ότι με το ξέσπασμα των οικονομικών
αναταραχών η αντανακλαστική αντίδραση των επιχειρήσεων τείνει να είναι η περικοπή
κόστους, η συρρίκνωση λειτουργίας και ο περιορισμός του εργατικού δυναμικού (Ellis &
Bastin, 2011; Giannarakis & Theotokas, 2011; Harwood, Humby, & Harwood, 2011;
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Karaibrahimoglu, 2010; Klára, 2011; Manubens, 2009; Njoroje, 2009; Quelch & Jocz,
2009; Souto Fernández-Feijóo, 2009)
Ένα δεύτερο επιχείρημα αφορά το γεγονός πως ο εταιρικός κόσμος στην Ελλάδα
είναι δομημένος σε συντριπτικό ποσοστό από πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Η ΕΚΕ είχε αρχίσει να διαδραματίζει ρόλο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στις
υπόλοιπες κατηγορίες όμως η ΕΚΕ φάνηκε να έχει μηδαμινή επίδραση. Επιπροσθέτως,
η κρίση αποδυνάμωσε τις όποιες προσπάθειες θα μπορούσαν να γίνουν από τις ΜμΕ
υπέρ της αειφορίας, αφού οι ΜμΕ είναι αυτές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο από την
ύφεση.
Το επιχείρημα αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Ο Visser αναφέρεται διεξοδικά στην
«κατάρα» της ΕΚΕ να αφορά κυρίως μεγάλες εταιρείες υψηλού επικοινωνιακού
χαρακτήρα, καθιστώντας ουσιαστικά την ΕΚΕ εργαλείο που απευθύνεται σε μικρή
εταιρική ελίτ (Visser, 2010). Παράλληλα, πρέπει να δημιουργηθούν από διεθνείς φορείς
εργαλεία και πρότυπα ΕΚΕ σχεδιασμένα αποκλειστικά για τις ανάγκες των ΜμΕ και όχι
να επιχειρείται η προσαρμογή μηχανισμών για πολυεθνικές σε εταιρείες μικρότερης
κλίμακας (Jenkins, 2006).

12.2 Η σημασία των Στρατηγικών ΕΚΕ
Η Ερώτηση 2 «Ποια η σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών ΕΚΕ για τον
Οργανισμό σας» αποτυπώνει τη δέσμευση της κάθε εταιρείας σε ζητήματα ΕΚΕ καθώς
και την πραγματική στάση της στην όλη πρόκληση της αειφορίας. Τα αποτελέσματα της
ερώτησης 2 επί της ουσίας επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά και τη λογική πίσω από
τις βαθμίδες των συνεντευξιαζόμενων, ενώ είναι συμβατά με την υφιστάμενη εικόνα
στην αγορά. Υπό την ομπρέλα της «Ξεχωριστής Στρατηγικής» εντάχθηκαν αναφορές
για ύπαρξη ad hoc δράσεων ΕΚΕ ή ακόμα και η μη ύπαρξη σαφώς προσδιορισμένης
στρατηγικής αειφορίας. Ακολουθούν οι σχετικοί Πίνακες 44 & 45.
Πίνακας 44 Απαντήσεις στην Ερ. 2: Ποια η σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών ΕΚΕ;

Εταιρείες που Ανέφεραν πως έχουν Ενσωματώσει την ΕΚΕ στη Κεντρική Στρατηγική

Συχνότητα

Ποσοστό

9

39,1

Εταιρείες που Ανέφεραν πως έχουν Ξεχωριστή Στρατηγική / Πολιτικές ΕΚΕ

14

60,9

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0
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Πίνακας 45 Απαντήσεις στην Ερ. 2: Ποια η σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών ΕΚΕ;

Ενσωματωμένη
Στρατηγική

Ξεχωριστή
Στρατηγική

ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συντ/ρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

Καταμέτρηση

7

1

1

0

0

9

% εντός
Ερώτησης 2

77,8%

11,1%

11,1%

,0%

,0%

100,0%

% εντός
Βαθμού

77,8%

33,3%

16,7%

,0%

,0%

39,1%

% Συνόλου

30,4%

4,3%

4,3%

,0%

,0%

39,1%

Καταμέτρηση

2

2

5

3

2

14

% εντός
Ερώτησης 2

14,3%

14,3%

35,7%

21,4%

14,3%

100,0%

% εντός
Βαθμού

22,2%

66,7%

83,3%

100,0%

100,0%

60,9%

% Συνόλου

8,7%

8,7%

21,7%

13,0%

8,7%

60,9%

Καταμέτρηση

9

3

6

3

2

23

% εντός
Ερώτησης 2

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

% εντός
Βαθμού

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% Συνόλου

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

Από τον Πίνακα 45 προκύπτει πως η ανάλυση ανά βαθμίδα επιβεβαιώνει σε
γενικές γραμμές τις αρχικές υποθέσεις για την ομαδοποίηση των συνεντευξιαζόμενων.
Εν ολίγοις, οκτώ στους εννέα (88,9%) συνεντευξιαζόμενους που αναφέρθηκαν στην
ταύτιση της ΕΚΕ με την κεντρική εταιρική στρατηγική προήλθαν από τις δύο βαθμίδες
αξιωματικών, ενώ μόλις ένας από άλλη κατηγορία. Αξίζει να αναφερθεί πως δεν
εντάχθηκαν στην απάντηση «Ενσωματωμένη Στρατηγική» δύο «Στρατηγοί» διότι η
απάντηση τους δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο των υπόλοιπων επτά.
Οι «Νεοσύλλεκτοι» αναφέρθηκαν στις πολιτικές ΕΚΕ ως υποσύνολο των
στρατηγικών Επικοινωνίας και Marketing. Η ίδια τάση παρατηρείται και στους «Λοχίες».
Πρόκειται για αναμενόμενο γεγονός καθώς πρόκειται για τις δύο χαμηλότερες βαθμίδες
ιεραρχίες που είναι στα πρώτα βήματα υιοθέτησης της ΕΚΕ στην καθημερινότητα των
επιχειρησιακών τους δράσεων. Για την πλειονότητα των «Αρχιλοχίων» (ήτοι το 83,3%)
η ΕΚΕ δεν είναι ενσωματωμένη στη γενική επιχειρησιακή στρατηγική, καθώς αποτελεί
διακριτό σύνολο πολιτικών. Μόλις ένας εξ αυτής της βαθμίδας αναφέρθηκε στην
ενσωμάτωση της αειφορίας στην ευρύτερη εταιρική στρατηγική.

12.3 Επίδραση Ύφεσης στις Δράσεις ΕΚΕ
Η Ερώτηση 3 «Πως έχει επηρεάσει η υφιστάμενη ύφεση τις δράσεις ΕΚΕ του
Οργανισμού σας» στόχευε στην αποτύπωση των άμεσων συνεπειών που επέφερε η
κρίση στις εταιρείες. Η ερώτηση δεν μπορούσε να είχε τον κλασικό δίτιμο χαρακτήρα
«Επηρέασε ή δεν Επηρέασε» διότι οι εταιρείες καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν
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πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα καταστάσεις. Συνοπτικά οι απαντήσεις στην
ερώτηση 3 αποτυπώνονται στον Πίνακα 46 και στο Διάγραμμα 7.
Πίνακας 46 Απαντήσεις στην Ερώτηση 3: Πως έχει επηρεάσει η ύφεση τις δράσεις της ΕΚΕ;
Συχνότητα
Μείωση μόνο στις Δαπάνες Επικοινωνίας / Χορηγίες
Συντήρηση Προγραμμάτων

7
10
6

ΣΥΝΟΛΟ

23

Μείωση Προϋπολογισμών για ΕΚΕ, Ανάδειξη Εναλλακτικών (εθελοντισμός, συνέργιες κ.α.)

Συντήρηση
προγραμμάτων

Ποσοστό
30,4
43,5
26,1
100,0

Μείωση μόνο
δαπανών
επικοινωνίας

26,1%

30,4%

Μείωση
προϋπολογισμών
για ΕΚΕ, ανάδειξη
εναλλακτικών
(εθελοντισμός,
συνέργιες κ.α.)

43,5%
Διάγραμμα 8 Επίδραση Κρίσης στις Δράσεις ΕΚΕ

Η αρχική εντύπωση, βάσει του Πίνακα 46, ήταν πως η κρίση είχε αρνητική
επίδραση στην ανάπτυξη της πολιτικής ΕΚΕ, σε διαφορετικές, όμως, αποχρώσεις. Η
αισιόδοξη οπτική από τις απαντήσεις ήταν πως οι εταιρείες διατήρησαν τις πολιτικές
τους σε σχετικώς ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές, εμφάνισαν επομένως
στασιμότητα. Η απάντηση αυτή δόθηκε αποκλειστικά από «Στρατηγούς» (6 ή αλλιώς
26,1% του δείγματος, βλ. Πίνακα 47).
Η πιο αρνητική απάντηση ήταν ότι η κρίση επηρέασε οριζοντίως τους
προϋπολογισμούς, αναγκάζοντας τις εταιρείες να περιορίσουν προγράμματα και να
αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη του χρηματοοικονομικού κενού,
κυρίως μέσω της προώθησης του εθελοντισμού και των συνεργιών. Πρόκειται για την
απάντηση που προτίμησε το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (43,5% ή αλλιώς 10
συνεντευξιαζόμενοι), κανένας όμως «Στρατηγός». Στην απάντηση αυτή στράφηκαν και
οι τρεις (3) «Συνταγματάρχες», τέσσερις (4) «Αρχιλοχίες», δύο (2) «Λοχίες» και
παραδόξως μόλις ένας 1 «Νεοσύλλεκτος». Ο Njoroge σε αντίστοιχη μελέτη του το 2009
για τη χώρα του διαπίστωσε πως εν μέσω οικονομικής κρίσης οι πρωτοβουλίες ή
πολιτικές ΕΚΕ, κυρίως στην κοινωνική τους διάσταση, μειώνονται σε αριθμό και εύρος,
αναβάλλονται ή ακόμα και ματαιώνονται, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα ως
άνω αποτελέσματα (Njoroje, 2009).
Η μέση οδός ήταν πως η κρίση επηρέασε μόνο τις δαπάνες επικοινωνίας που
ενίοτε συνδέονται με την ΕΚΕ, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό, καθώς
ωθεί σε ουσιαστικές δράσεις αειφορίας, περιορίζοντας αισθητά τις πιθανότητες
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εμφάνισης «γκρίζων ζωνών». Η απάντηση αυτή εκπροσωπεί επτά (7)
συνεντευξιαζόμενους, ήτοι το 30,4%
του δείγματος, εκ των οποίων ουδείς
«Συνταγματάρχης». Η ομάδα που φέρει το υψηλότερο εσωτερικό ποσοστό
εκπροσώπησης σε αυτή την απάντηση είναι οι «Στρατηγοί» με 42,9%. Αξιοσημείωτο
είναι πως συνυπάρχουν σε αυτή την απάντηση τα δύο «άκρα» της ιεραρχίας, οι
«Στρατηγοί» και οι «Νεοσύλλεκτοι», τάση που υποδηλώνει τη ρευστή πραγματικότητα
που έχει δημιουργήσει η κρίση στο πεδίο της εγχώριας εταιρικής αειφορίας. Η εν λόγω
απάντηση επιβεβαιώνει τη διαπίστωση των Quelch & Jocz πως σε δύσκολες οικονομικά
εποχές τείνουν να εξαλείφονται οι ενέργειες ΕΚΕ που γίνονται για καθαρά
επικοινωνιακούς σκοπούς (Quelch & Jocz, 2009).
Πίνακας 47 Επίδραση Κρίσης στις Δράσεις ΕΚΕ

Μείωση
Δαπανών μόνο
για Επικοινωνία /
Χορηγίες

Μείωση
προϋπολογισμών
για ΕΚΕ,
ανάδειξη
εναλλακτικών
(εθελοντισμός,
συνέργιες κ.α.)

Συντήρηση
Προγραμμάτων

Στρατηγοί

Συντ/ρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

Καταμέτρηση

3

0

2

1

1

7

% εντός Ερ. 3

42,9%

,0%

28,6%

14,3%

14,3%

100,0%

% εντός Βαθμού

33,3%

,0%

33,3%

33,3%

50,0%

30,4%

% Συνόλου

13,0%

,0%

8,7%

4,3%

4,3%

30,4%

Καταμέτρηση

0

3

4

2

1

10

% εντός Ερ. 3

,0%

30,0%

40,0%

20,0%

10,0%

100,0%

% εντός Βαθμού

,0%

100,0%

66,7%

66,7%

50,0%

43,5%

% Συνόλου

,0%

13,0%

17,4%

8,7%

4,3%

43,5%

Καταμέτρηση

6

0

0

0

0

6

% εντός Ερ. 3

100,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

100,0%

% εντός Βαθμού

66,7%

,0%

,0%

,0%

,0%

26,1%

% Συνόλου

26,1%

,0%

,0%

,0%

,0%

26,1%

Καταμέτρηση

9

3

6

3

2

23

% εντός Ερ. 3

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

% εντός Βαθμού

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% Συνόλου

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

ΣΥΝΟΛΟ

12.4 ΕΚΕ & Οχύρωση των Εταιρειών έναντι της Κρίσης
Η Ερώτηση 4 «Σας έχει βοηθήσει η υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ στην καλύτερη
οχύρωση του Οργανισμού σας απέναντι στην κρίση; Και αν ναι θα μπορούσατε να
αναφέρετε ένα παράδειγμα;» είχε ως στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας διαχείρισης
επιχειρησιακών και επικοινωνιακών κινδύνων που χαρακτηρίζει τις στρατηγικές ΕΚΕ.
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Από τον Πίνακα 48, προκύπτει πως μόλις δύο (ήτοι το 8,7%) από τις 23 εταιρείες
θεώρησαν πως η ΕΚΕ δεν τους βοήθησε στην οχύρωση έναντι της κρίσης.
Επιπροσθέτως, και οι δύο εταιρείες αυτές εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυρίως
το ότι βρίσκονται στα δύο άκρα του δείγματος ως προς το μέγεθος, γεγονός που εξηγεί
ορισμένες από τις δυσκολίες κατασκευής ισχυρών «οχυρωματικών» θεμελίων.
Πίνακας 48 Απαντήσεις στην Ερ. 4: Βοήθησαν οι πολιτικές ΕΚΕ στην οχύρωση έναντι της κρίσης;
Συχνότητα

Ποσοστό

Συναθροιστικό
Ποσοστό

ΝΑΙ
(Ανθρώπινο Δυναμικό)

6

26,1

26,1

ΝΑΙ
(Risk Management, Business)

12

52,2

78,3

ΝΑΙ
(Επικοινωνιακά)

3

13,0

91,3

ΟΧΙ

2

8,7

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Το ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνει συνοπτικά τις απαντήσεις στην Ερώτηση 4,
με τη δεύτερη πίτα να αποτυπώνει τις τρεις υποομάδες απαντήσεων.

ΌΧΙ
8,7%

NAI
91,3%

ΝΑΙ (HR)
26,1%

ΝΑΙ
(BUSINESS)

52,2%
ΝΑΙ
(MARKETING /
PR)
13%

Διάγραμμα 9 Συνέβαλε η ΕΚΕ στην Οχύρωση έναντι της Κρίσης;

Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο στάδια· πρώτον απλά ως δίτιμη
μεταβλητή τύπου «ΝΑΙ» / «ΟΧΙ» και στη συνέχεια αναλύθηκαν οι απαντήσεις του «ΝΑΙ»
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σε υποκατηγορίες. Η ανάλυση του «ΝΑΙ» ήταν αυτή που ενείχε το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον καθώς αποτυπώνει τις επικρατούσες νοοτροπίες όσον αφορά τη επίδραση
της ΕΚΕ στις δομές των επιχειρήσεων.
Πίνακας 49 Βοήθησε η ΕΚΕ στην Οχύρωση έναντι της Κρίσης

ΝΑΙ
(Ανθρώπινο
Δυναμικό)

ΝΑΙ
(Risk
Management,
Business)

ΝΑΙ
(Επικοινωνιακά)

ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συντ/ρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

Καταμέτρηση

1

3

1

0

1

6

% εντός Ερ. 4

16,7%

50,0%

16,7%

,0%

16,7%

100,0%

% εντός
Βαθμού

11,1%

100,0%

16,7%

,0%

50,0%

26,1%

% Συνόλου

4,3%

13,0%

4,3%

,0%

4,3%

26,1%

Καταμέτρηση

8

0

3

1

0

12

% εντός Ερ. 4

66,7%

,0%

25,0%

8,3%

,0%

100,0%

% εντός
Βαθμού

88,9%

,0%

50,0%

33,3%

,0%

52,2%

% Συνόλου

34,8%

,0%

13,0%

4,3%

,0%

52,2%

Καταμέτρηση

0

0

1

2

0

3

% εντός Ερ. 4

,0%

,0%

33,3%

66,7%

,0%

100,0%

% εντός
Βαθμού

,0%

,0%

16,7%

66,7%

,0%

13,0%

% Συνόλου

,0%

,0%

4,3%

8,7%

,0%

13,0%

Καταμέτρηση

0

0

1

0

1

2

% εντός Ερ. 4

,0%

,0%

50,0%

,0%

50,0%

100,0%

% εντός
Βαθμού

,0%

,0%

16,7%

,0%

50,0%

8,7%

% Συνόλου

,0%

,0%

4,3%

,0%

4,3%

8,7%

Καταμέτρηση

9

3

6

3

2

23

% εντός Ερ. 4

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

% εντός
Βαθμού

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% Συνόλου

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων διακρίθηκαν τρεις
υποκατηγορίες του «ΝΑΙ»:
i.

Ναι, βοήθησε στην οχύρωση που σχετίζονταν με το ανθρώπινο δυναμικό
(κυρίως ηθικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και στο διάλογο με τους
εργαζομένους για θέματα παροχών, οχύρωση απέναντι σε περικοπές
προσωπικού κ.α.). Προς αυτή την απάντηση κινήθηκαν έξι (6)
συνεντευξιαζόμενοι από όλες τις βαθμίδες, πλην των «Λοχίων». Πρόκειται για
απάντηση που επέλεξε το 26,1% του δείγματος. Όλοι οι «Συνταγματάρχες»
επεσήμαναν τη συμβολή της ΕΚΕ στη οχύρωση σε ζητήματα ανθρωπίνου
δυναμικού. Στην ίδια ομάδα απάντησης εντάχθηκε ένας «Στρατηγός», ένας
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ii.

iii.

«Νεοσύλλεκτος» και ένας «Αρχιλοχίας», γεγονός που για ακόμα μία φορά
υποδηλώνει πως δεν υπάρχουν απόλυτα στην ΕΚΕ.
Ναι, βοήθησε σε επιχειρησιακή οχύρωση και σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.
Την απάντηση αυτή έδωσαν οκτώ από τους εννέα «Στρατηγούς», τρεις
«Αρχιλοχίες» και μόλις ένας από τους «Λοχίες». Το γεγονός πως το 88,9% των
«Στρατηγών» επέλεξε αυτή την απάντηση ήταν αναμενόμενο. Η πτυχή της ΕΚΕ
ως εργαλείο επιχειρησιακής στρατηγικής και η σύνδεση με τη διαχείριση
κινδύνου απαιτεί υψηλό βαθμό δέσμευσης και οργάνωσης από τις εταιρείες και
για αυτό ήταν λογική συνέπεια πως η συντριπτική πλειοψηφία των
«Στρατηγών» θα εκπροσωπούνταν από αυτή την απάντηση.
Ναι, βοήθησε στην οχύρωση έναντι επικοινωνιακών κινδύνων. Πρόκειται για την
επιδερμική συμβολή της ΕΚΕ, ενώ μόλις τρεις εταιρείες (το 13% του δείγματος)
βρέθηκαν να ασπάζονται αυτή την άποψη. Οι εταιρείες που επέλεξαν αυτή την
απάντηση προέρχονταν από τους κόλπους των «Αρχιλοχίων» (1) και των
«Λοχίων» (2).

Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι πως έξι συνεντευξιαζόμενοι (26,1% του
δείγματος), πέντε «Στρατηγοί» και ένας «Αρχιλοχίας» με γνώμονα την κρίση, κινήθηκαν
καινοτόμα, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα με αειφορικές διαστάσεις, στηρίζοντας έτσι
τον κύκλο εργασιών τους. Παράλληλα, με το βλέμμα στο μέλλον, δύο ακόμα
«Στρατηγοί» επένδυσαν εν μέσω κρίσης σημαντικά κεφάλαια σε καινοτόμους
μηχανισμούς διαχειριστικών συστημάτων που μεσοπρόθεσμα θα πετύχουν μείωση του
υψηλού πάγιου ενεργειακού κόστους τους.
Οι ως άνω θετικές απαντήσεις εναρμονίζονται με τις παρατηρήσεις της Belén
Fernández-Feijoó Souto, η οποία επισημαίνει στην έρευνα της πως η ΕΚΕ συμβάλλει
στη επίτευξη καλύτερων συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον, ενισχύει την εταιρική
εικόνα ενώπιον των προμηθευτών και των καταναλωτών, βοηθάει στην ύπαρξη καλών
σχέσεων με την τοπική κοινωνία, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο στην καλύτερη
διαχείριση κινδύνων (Souto Fernández-Feijóo, 2009).

12.5 Κρίση & Κατεύθυνση Δράσεων
Η Ερώτηση 5 «Η κρίση έχει στρέψεις τις δράσεις ΕΚΕ του Οργανισμού σας προς
συγκεκριμένη κατηγορία βάσει των κεντρικών κατευθύνσεων του G3.1;» αποσκοπούσε
στο να εντοπίσει τις μεταβολές που επέφερε η κρίση στην ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων σε ζητήματα αειφορίας. Η συντριπτική πλειοψηφία
ανέφερε πως το ενδιαφέρον τους έχει πλέον επικεντρωθεί στην Κοινωνία, χωρίς αυτό
να σημαίνει πως αγνοούν τις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή το Περιβάλλον, τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εργασιακές Πρακτικές, την Προϊοντική Υπευθυνότητα και τα
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία.
Στην Ερώτηση 5 ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις βάσει της προτεραιοποίησης που
ανέφεραν οι συνεντευξιαζόμενοι και υπόψη λήφθηκε η κατηγορία στην οποία
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επικεντρώθηκαν οι εταιρείες εν μέσω της ύφεσης. Ακολουθούν ο Πίνακας 50 και το
Διάγραμμα 10 με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.
Πίνακας 50 Απαντήσεις στην Ερ. 5: Η κρίση έχει στρέψει τις δράσεις ΕΚΕ προς συγκεκριμένη κατηγορία;
Συχνότητα

Ποσοστό

Συναθροιστικό
Ποσοστό

Κοινωνία

10

43,5

43,5

Εργασιακές Πρακτικές

4

17,4

60,9

Περιβάλλον

4

17,4

78,3

Αγορά- Προϊοντική Υπευθυνότητα

3

13,0

91,3

Ίση Αντιμετώπιση Προς Όλα

2

8,7

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

ΑγοράΠροϊοντική
Υπευθυνότητα

Ίση Αντιμετώπιση
Προς Όλα

8,7%
Κοινωνία

13%

43,5%
Περιβάλλον

17,4%
Εργασιακές
Πρακτικές

17,4%
Διάγραμμα 10 Προς Ποια Κατεύθυνση Ώθησε η Κρίση τις Δράσεις ΕΚΕ;

Από το Διάγραμμα 10 και τον Πίνακα 50 προκύπτει πως η ύφεση είχε ως
αποτέλεσμα η Κοινωνία να λαμβάνει τη «μερίδα του λέοντος» των δράσεων ΕΚΕ,
γεγονός που δεν αποτελεί ουδεμία έκπληξη. Επίσης, οι εταιρείες που εντάσσονται στη
λεγόμενη βαριά βιομηχανία τόνισαν πως οι δράσεις τους συνέχισαν να βρίσκονται σε
συνάρτηση με το βασικό τους αντικείμενο και ως εκ τούτου οι περιβαλλοντικές πολιτικές
ΕΚΕ συνέχισαν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής τους. Αντίστοιχα, 3 στις 4
εταιρείες που προέρχονται από το χρηματοοικονομικό κλάδο ανέφεραν πως λόγω
κρίσης έμφαση δόθηκε στις Εργασιακές Πρακτικές, ενώ όλες οι Εταιρείες του
Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου ανέφεραν πως η «πλάστιγγα» γέρνει υπέρ της Κοινωνίας.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο Πίνακας 23 που δείχνει τις απαντήσεις που δόθηκαν σε
συνάρτηση με τον κλάδο από όπου προέρχεται κάθε εταιρεία του δείγματος.
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Αγορά- Προϊοντική
Υπευθυνότητα
Ίση Αντιμετώπιση
Προς Όλα
ΣΥΝΟΛΟ

Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας

Τρόφιμα & Ποτά

Τηλεπικοινωνίες

Εταιρείες Ειδικού
Σκοπού

ΣΥΝΟΛΟ

Περιβάλλον

Κατασκευές &
Πρώτες Ύλες

Εργασιακές
Πρακτικές

Εμπορία
Πετρελαιοειδών

Κοινωνία

Χρηματοπιστωτικός

Πίνακας 51 Προς ποια Κατεύθυνση στράφηκαν οι δράσεις ΕΚΕ ανά Κλάδο Δείγματος

0

1

1

1

1

4

2

10

,0%

4,3%

4,3%

4,3%

4,3%

17,4%

8,7%

43,5%

3

0

1

0

0

0

0

4

13,0%

,0%

4,3%

,0%

,0%

,0%

,0%

17,4%

0

1

3

0

0

0

0

4

,0%

4,3%

13,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

17,4%

0

0

2

0

1

0

0

3

,0%

,0%

8,7%

,0%

4,3%

,0%

,0%

13,0%

1

0

0

0

0

0

1

2

4,3%

,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

4,3%

8,7%

4

2

7

1

2

4

3

23

17,4%

8,7%

30,4%

4,3%

8,7%

17,4%

13,0%

100,0%

Από όλες τις απαντήσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το «Ίση Αντιμετώπιση
προς Όλα». Οι συνεντευξιαζόμενοι που επέλεξαν αυτή την απάντηση ήταν κάθετοι στο
η κρίση δεν έχει αλλάξει τη στρατηγική τους, συμπεριλαμβανομένου και της έμφασης σε
συγκεκριμένη κατηγορία και πως επέλεξαν να αντιμετωπίζουν κάθε κατεύθυνση δράσης
με ίδια στάθμιση.
Σε επίπεδο «επωμίδων» ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εμφανίζει το γεγονός πως η μόνη
βαθμίδα που αντιπροσωπεύεται από τις πέντε ομάδες απαντήσεων είναι οι
«Στρατηγοί». Αξίζει να σημειωθεί πως η κρίση κατεύθυνε το ενδιαφέρον τόσο του
συνόλου των «Συνταγματαρχών», όσο και των «Νεοσύλλεκτων» προς την Κοινωνία.
Ίση
Αντιμετώπιση
προς Όλα

Κοινωνία

22%

22%
Αγορά Προϊοντική
Υπευθυνότητα

11%
Περιβάλλον

11%

Εργασιακές
Πρακτικές

34%

Διάγραμμα 11 Που έδωσαν Έμφαση οι «Στρατηγοί» εν μέσω κρίσης
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12.6 Κρίση & Νέοι Συμ-μέτοχοι (Stakeholders)
Το 87% των ερωτηθέντων της Ερώτησης 6 «Η όξυνση της κρίσης έχει αναδείξει
νέους stakeholders; Και αν ναι, θα μπορούσατε να παραθέσετε ένα παράδειγμα»
απάντησαν πως «όχι», η κρίση δεν ανέδειξε νέους stakeholders. Το «όχι» αυτό, όμως,
δεν ήταν η πρώτη, αυθόρμητη απάντηση, καθώς υπήρξαν μακροσκελείς συζητήσεις για
το πώς τελικά ορίζεται ο νέος stakeholder. Πρέπει να σημειωθεί πως υπήρχε ένας
συνεντευξιαζόμενος που δεν απάντησε στην ερώτηση.
Οι κύριες υποομάδες του «ΟΧΙ» ήταν: i) πως η κρίση έχει αναδείξει «παρακλάδια»
των υφιστάμενων συμ-μετόχων, δίχως όμως αυτά να τα καθιστά νέα ενδιαφερόμενα
μέρη (39,1%), ii) πως η ύφεση όξυνε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των συμμετόχων (39,1%) και iii) πως πέραν της άρνησης δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες
(8,7%). Ακολουθεί ο σχετικός Πίνακας 52 και το Διάγραμμα 12.
Πίνακας 52 Απαντήσεις στην Ερ. 6: Η Κρίση έχει Αναδείξει Νέους Stakeholders;
Συχνότητα

Ποσοστό

Συναθροιστικό
Ποσοστό

ΝΑΙ

2

8,7

8,7

ΟΧΙ

20

87,0

95,7

Καμία Απάντηση / Ιδέα

1

4,3

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

ΌΧΙ, ανέδειξε
παρακλάδια
κλασικών
stakeholders
ΝΑΙ

39,1%

ΟΧΙ

8,7%

87%

ΌΧΙ, όξυνε
απαιτήσεις /
προσδοκίες

Καμία
Απάντηση
ΌΧΙ, καμία
περαιτέρω

4,3%

stakeholders

39,1%

ανάλυση

8,7%
Διάγραμμα 12 Η κρίση ανέδειξε νέους stakeholders;
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Πίνακας 53 Ερώτηση για κρίση και νέους stakeholders & Βαθμοί

Νέα
παρακλάδια
Η κρίση
όξυνε τις
προσδοκίες

Όχι,
αλλά...

Καμία
περαιτέρω
παρατήρηση
ΝΑΙ
Καμία
Απάντηση

ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

5

0

2

1

1

9

21,7%

,0%

8,7%

4,3%

4,3%

39,1%

3

3

1

2

0

9

13,0%

13,0%

4,3%

8,7%

,0%

39,1%

1

0

1

0

0

2

4,3%

,0%

4,3%

,0%

,0%

8,7%

0

0

2

0

0

2

,0%

,0%

8,7%

,0%

,0%

8,7%

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

,0%

4,3%

4,3%

9

3

6

3

2

23

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

12.6.1 Η Κρίση έχει αναδείξει νέους Stakeholders
Από τους ερωτηθέντες που απάντησαν την εν λόγω ερώτηση, μόλις δύο (2)
εξέφρασαν την άποψη πως η κρίση ανέδειξε νέους stakeholders. Αναγνώρισαν δε την
ίδια ομάδα συμ-μετόχων, αυτή των ξένων ομίλων- επενδυτών που ενδεχομένως να
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συμμετοχή ή να εξαγοράσουν τις εταιρείες. Εν μέσω
κρίσης, η στρατηγική ΕΚΕ λειτουργεί ως μαγνήτης επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς
διασφαλίζει την ορθή, νόμιμη και διαφανή λειτουργία των επιχειρήσεων.
Η απάντηση αυτή φαίνεται να βρίσκει έρεισμα στη διαπίστωση ορισμένων
ερευνητών πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση και την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς καταγράφεται η τάση ολοένα και περισσότεροι
θεσμικοί επενδυτές να στρέφονται προς την κατεύθυνση των κοινωνικά υπεύθυνων
επενδύσεων (Sparkes & Cowton, 2004).
12.6.2 Η Κρίση ανέδειξε Παρακλάδια των «Κλασικών» Συμ-μετόχων
Συχνή απάντηση αποτέλεσε πως η κρίση ανέδειξε υποομάδες «κλασικών» συμμετόχων. Οι συνεντευξιαζόμενοι εντόπισαν άνοδο στον αριθμό των ΜΚΟ που τους
προσεγγίζουν για συνεργασία ή στήριξη. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές στους
ανέργους ως υποομάδα εργατικού δυναμικού που χρίζει ειδικής εταιρικής
συμπεριφοράς. Ακόμα μία ενδιαφέρουσα υποομάδα ήταν αυτή των κινημάτων τύπου
«Δεν Πληρώνω» που αν και δεν θεωρούνται συμμέτοχοι καθώς είναι παράνομα,
εντάσσονται στο σύνολο είτε της κοινωνίας, είτε των πελατών.
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12.6.3 Η Κρίση όξυνε τις απαιτήσεις των Stakeholders
Η κρίση έχει καταστήσει τους συμ-μετόχους περισσότερο απαιτητικούς,
προσεκτικούς και επιφυλακτικούς. Η άποψη εκδηλώθηκε σε αρκετά σημεία των
συνεντεύξεων και όχι απλά στην ερώτηση 6. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει
αντιδιαστολή με την πρωτύτερη παρατήρηση σχετικά με τα ανά διαστήματα σχόλια των
ερωτηθέντων για τις μεταβολές στις απαιτήσεις των stakeholders10.
Όπως παρουσιάζεται και από τον Πίνακα 54:
 από τους εννέα (9) συνεντευξιαζόμενους που διαπίστωσαν πως η κρίση ανέδειξε
νέα παρακλάδια «κλασικών» συμ-μετόχων, οι τέσσερις επισήμαναν την αύξηση
στις απαιτήσεις των stakeholders
 από τους εννέα (9) συνεντευξιαζόμενους που ανέφεραν πως η κρίση όξυνε τις
προσδοκίες των stakeholders, και οι εννέα επισήμαναν την αύξηση στις
απαιτήσεις των stakeholders, γεγονός πλήρως αναμενόμενο και λογικό
 από τους δύο που αρκέστηκαν να δηλώσουν λακωνικά πως η κρίση δεν ανέδειξε
νέους stakeholders, o ένας επισήμανε την αύξηση στις απαιτήσεις των συμμετόχων
 από τους δύο που θεώρησαν πως η κρίση ανέδειξε νέους συμμετόχους, ο ένας
σημείωσε την αύξηση στις απαιτήσεις των stakeholders.
Πίνακας 54 Σύνδεση Ερώτησης 6 με πρωτύτερη Παρατήρηση για Απαιτητικούς Stakeholders
Η όξυνση της Κρίσης ανέδειξε νέους stakeholders;
Όχι, ανέδειξε νέα παρακλάδια κλασικών stakeholders
Όχι, η κρίση όξυνε τις προσδοκίες,/ απαιτήσεις των stakeholders
Όχι, χωρίς περαιτέρω σχόλια
Ναι
Καμία Απάντηση
ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτητικοί Stakeholders
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5
4
17,4%
21,7%
0
9
39,1%
,0%
1
1
4,3%
4,3%
1
1
4,3%
4,3%
0
1
,0%
4,3%
8
15
65,2%

34,8%

ΣΥΝΟΛΟ

9
39,1%

9
39,1%

2
8,7%

2
8,7%

1
4,3%

23
100,0%

12.7 Κρίση & Αντίδραση Βασικών Stakeholders στην ΕΚΕ
Στην Ερώτηση 7 «Πως αντιδρούν βασικοί stakeholders σας στις δράσεις ΕΚΕ που
υλοποιείτε εν μέσω κρίσης», οι 21 από τους 23 (το 91,3% του δείγματος) εξέφρασε τη
πεποίθηση πως υπάρχει θετική αντίδραση από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη.
Ακολουθούν οι σχετικοί Πίνακες 55 και 56. Με δεδομένο πως σε περιόδους κρίσης, οι
10

Βλ. υποενότητα 4.6.2
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stakeholders τείνουν να γίνονται πιο απαιτητικοί (Souto Fernández-Feijóo, 2009), έχει
σημασία η διαπίστωση της αντίδρασης τους στις δράσεις των εταιρειών.
Το ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τον Πίνακα 56 είναι πως ένας (1)
στους τρεις (3) «Λοχίες» διαπίστωσε πως βασικοί συμ-μετόχοι τους δεν είναι ενήμεροι
για τις δράσεις ΕΚΕ που υλοποιεί η εταιρεία, άποψη που συμμερίστηκε επίσης ένας (1)
στους (2) «Νεοσύλλεκτους». Όλοι οι «Στρατηγοί», οι «Συνταγματάρχες» και οι
«Αρχιλοχίες» εξέφρασαν την πεποίθηση πως η αντίδραση των βασικών stakeholders
τους έναντι των πρωτοβουλιών ΕΚΕ που λαμβάνουν εν μέσω κρίσης είναι θετική.
Πίνακας 55 Απαντήσεις στην Ερ. 7: Ποια η αντίδραση βασικών stakeholders στις δράσεις ΕΚΕ του Οργανισμού;
Συχνότητα

Ποσοστό

Θετική η Αντίδραση των Βασικών Stakeholders στις δράσεις ΕΚΕ του Οργανισμού

21

91,3

Δεν Γνωρίζουν τις Δράσεις ΕΚΕ του Οργανισμού

2

8,7

Total

23

100,0

Πίνακας 56 Ποια η Αντίδραση βασικών συμ-μετόχων σε πολιτικές ΕΚΕ ανά βαθμό

Θετική
Δεν γνωρίζουν για δράσεις
ΕΚΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συντ/ρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

9

3

6

2

1

21

39,1%

13,0%

26,1%

8,7%

4,3%

91,3%

0

0

0

1

1

2

,0%

,0%

,0%

4,3%

4,3%

8,7%

9

3

6

3

2

23

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

Αξίζει να σημειωθεί πως ενίοτε οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι εστί υπεύθυνη
εταιρεία. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας ASBI,
όπου το 2011 και το 2012, η πλέον υπεύθυνη εταιρεία στα «μάτια» των καταναλωτών
ήταν η Goody’s (MEDA Communication S.A., 2012), γεγονός που αποδίδεται στην
εκτενή επικοινωνιακή εκστρατεία για την πρωτοβουλία ArGOODaki. Η δράση αυτή
αποτελεί καθαρή Εταιρική Φιλανθρωπία και ουδεμία σχέση έχει με τις αρχές της
εταιρικής αειφορίας.

12.8 Μορφή Δράσεων ΕΚΕ εν μέσω Κρίσης
Στην ερώτηση 8 «Οι δράσεις που ακολουθείτε τι είδους μορφή λαμβάνουν:
οικονομική στήριξη, στήριξη σε υποδομές & τεχνογνωσία, προώθηση εθελοντικής
δράσης, άλλη και γιατί;» η πλάστιγγα των απαντήσεων έγειρε ελαφρώς υπέρ του ότι οι
εταιρείες του δείγματος προσφέρουν όλων των ειδών τις στηρίξεις (52,2%) έναντι του
43,5% που υποστήριξαν πως προσφέρουν τα πάντα (υποδομές, τεχνογνωσία,
εθελοντισμό) πλην οικονομικής στήριξης. Μόλις ένας συνεντευξιαζόμενος,
«Νεοσύλλεκτος» στην ιεραρχία, επέλεξε να απαντήσει πως οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ που
λαμβάνει είναι καθαρά οικονομικής φύσεως.
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Όλα πλην
οικονομικής
στήριξης
43,5%

Όλα
52,2%

Μόνο
Οικονομική
Στήριξη
4,3%
Διάγραμμα 13 Οι Μορφές που λαμβάνουν οι Δράσεις ΕΚΕ εν μέσω Κρίσης

Πίνακας 57 Οι Μορφές που λαμβάνουν οι Δράσεις ΕΚΕ εν μέσω Κρίσης

Συχνότητα

Ποσοστό

Συναθροιστικό
Ποσοστό

Όλα (οικονομική, εθελοντική, τεχνογνωσία)

12

52,2

52,2

Οικονομική

1

4,3

56,5

Όλα πλην οικονομικής στήριξης

10

43,5

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Ιδιαίτερης αναφοράς έτυχε ο εθελοντισμός και η προθυμία των εργαζομένων των
εταιρειών του δείγματος να στηρίξουν όσο μπορούν δράσεις υπό την αιγίδα των
επιχειρήσεων. Συνολικά, το 73,9% του δείγματος έθεσε επί τάπητος το ζήτημα του
εθελοντισμού και τη σημασία του σε αυτή τη συγκυρία, τόσο ηθικά, όσο και πρακτικά.
Με τα κονδύλια να μειώνονται, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων φάνηκε
να κινητοποιείται, βάσει των σχολίων των συνεντευξιαζόμενων.
Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά «Αρχιλοχία» στη σημασία στήριξης πρωτοβουλιών
που λαμβάνουν από μόνοι τους οι εργαζόμενοι ως εθελοντές και πως τα αποτελέσματα
είναι καλύτερα σε σχέση με εθελοντικές δράσεις που οργανώνονται κεντρικά από την
επιχείρηση. Η ίδια άποψη έχει εκφραστεί και από τους Bhattacharya, Sen και Korschun,
οι οποίοι θεωρούν πως οι αποτελεσματικές δράσεις ΕΚΕ πρέπει να ικανοποιούν τις
διάφορες ανάγκες των εργαζομένων και να δημιουργούνται από κοινού με αυτούς.
Μάλιστα, τόνιζαν πως η πιο αποτελεσματική μορφή ΕΚΕ είναι όταν οι εργαζόμενοι είναι
οι πραγματικοί υλοποιητές και η επιχείρηση λειτουργεί υποστηρικτικά ως υποκινητής
(Bhattacharya, Sen, & Korschun, 2008). Επιπλέον, ένας «Λοχίας» αναφέρθηκε στα
μελλοντικά σχέδια για οργάνωση εθελοντικών δράσεων, υπογράμμισε ωστόσο πως η
εταιρεία τώρα ξεκινούσε το σχεδιασμό περισσότερο συγκροτημένων πολιτικών.
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Να σημειωθεί πως καταγράφηκε ο αριθμός των στελεχών που αναφέρθηκαν στις
συνεντεύξεις στο εθελοντισμό, και όχι το πόσες εταιρείες έχουν προγράμματα
εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων.
Είχε ιδιαίτερη σημασία πως επτά εκ των ερωτηθέντων (30,4% του δείγματος)
τόνισαν πως προτιμούν οι δράσεις τους να στοχεύουν σε ανάγκες που είναι σχετικές με
τη στρατηγική τους και τη βασική λειτουργία τους και πως η παροχή σε είδος αποτελεί κατά αυτούς- αποτελεσματικότερη μορφή στήριξης σε σχέση με την οικονομική
συνεισφορά. Η άποψη αυτή ταυτίζεται με τους Porter & Kramer, οι οποίοι υποστηρίζουν
πως οι Οργανισμοί που επιλέγουν τις «κοινωνικές πρωτοβουλίες τους συναρτήσει των
κεντρικών στρατηγικών τους» επιτυγχάνουν να διαφοροποιούνται από τον
ανταγωνισμό. Ουσιαστικά, η ΕΚΕ για αυτούς δρα ως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
τους (Porter & Kramer, 2006).
Επίσης, επισημάνθηκε πως συνειδητά στις εγχώριες τοπικές κοινότητες δεν
δίδονται οικονομικοί πόροι. Αντ’ αυτού είναι προτιμότερο η ανάληψη της ευθύνης
δημιουργίας υποδομών απευθείας από την εταιρεία. Ο Πίνακας 58 λειτουργεί
συμπληρωματικά στην πίτα της προηγούμενης σελίδας. Οι «Στρατηγοί» και οι
«Αρχιλοχίες» εμφανίζονται μοιρασμένοι ανάμεσα στις απαντήσεις «Όλα» και «Όλα
πλην Οικονομικής Στήριξης». Και οι τρεις (3) «Λοχίες» τάχθηκαν υπέρ των πολιτικών
ΕΚΕ που λαμβάνουν όλες τις μορφές.
Πίνακας 58 Μορφή Δράσεων ανά Βαθμό

Όλα
Οικονομική
Υποστήριξη
Όλα πλην
Οικονομικής
ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

5

1

3

3

0

12

21,7%

4,3%

13,0%

13,0%

,0%

52,2%

0

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

,0%

4,3%

4,3%

4

2

3

0

1

10

17,4%

8,7%

13,0%

,0%

4,3%

43,5%

9

3

6

3

2

23

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

12.9 Εθελοντική ή Μη η ΕΚΕ;
Η ερώτηση 9 «Πιστεύετε πως η ΕΚΕ θα πρέπει να υλοποιείτε σε αποκλειστικά
εθελοντική βάση;» αποτέλεσε ερώτηση-κλειδί για την παρούσα εργασία. Το ζήτημα για
το κατά πόσο η ΕΚΕ θα πρέπει να έγκειται αποκλειστικά και μόνο στη θέληση των
επιχειρήσεων αποτελεί θεσμικό και εταιρικό «γόρδιο δεσμό». Άλλωστε η ΕΚΕ
ταυτιζόταν με την ελεύθερη βούληση των επιχειρήσεων από το 1972 -με την πρώτη
επίσημη σύνδεση των δύο εννοιών από τον Henry Manne (Carroll, 1979)- έως και το
2011, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τον ορισμό της ΕΚΕ αφαιρώντας το
στοιχείο της εθελοντικής βάσης που είχε τοποθετήσει από το 2001 (European
Commission, 2011).
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Ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε η ερώτηση ήταν πολωτικός: ναι ή όχι.
Ωστόσο, από τις απαντήσεις προέκυψαν τέσσερις επιλογές. Συγκεκριμένα:
i.
ii.
iii.
iv.

Ναι, θα πρέπει να είναι αποκλειστικά εθελοντική
Όχι, δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά εθελοντική
Ο/ η συνεντευξιαζόμενος/-η δεν είχε κατασταλάξει ακόμα στο αν πρέπει ή
όχι η ΕΚΕ να είναι αποκλειστικά εθελοντική
Θα πρέπει να υπάρξει αυτορρύθμιση από τον εταιρικό κόσμο, άποψη που
μοιάζει να λέει όχι στην αποκλειστικά εθελοντική ΕΚΕ, αλλά και όχι στην
νομική επιβολή της ΕΚΕ από την Πολιτεία
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ

17,4%
ΌΧΙ, ΥΠΕΡ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΌΧΙ

39,1%

52,1%
ΌΧΙ, ΥΠΕΡ
ΑΥΤΟΡΡΎΘΜΙΣΗΣ

NAI

13%

30,4%
Διάγραμμα 14 Η ΕΚΕ θα πρέπει να είναι αποκλειστικά εθελοντική;

Από τις στατιστικές πίτες του Διαγράμματος 14 αποτυπώνεται η επικρατούσα τάση
του δείγματος, ότι δηλαδή το συνολικά 52,1% (12) εκτιμά πως η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να
υλοποιείται σε αποκλειστικά εθελοντική βάση. Περίπου το 17,4% είναι αναποφάσιστοι
επί του θέματος, ενώ οι συνεντευξιαζόμενοι που τάχθηκαν υπέρ της αποκλειστικά
εθελοντικής ΕΚΕ ανέρχονται στους επτά (7), ήτοι το 30,4% του δείγματος.
12.9.1 Αποκλειστικά Εθελοντική η ΕΚΕ
Το 30,4% του δείγματος, ήτοι επτά συνεντευξιαζόμενοι, τάχθηκε υπέρ της άποψης
πως η ΕΚΕ θα πρέπει να υλοποιείται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Ουδείς
«Συνταγματάρχης» επέλεξε αυτή την απάντηση, ενώ η ομάδα που «πρωτοστάτησε»
στην εν λόγω απάντηση ήταν οι «Αρχιλοχίες» (42,9% όσων επέλεξαν αυτή την
απάντηση) με δεύτερη τους «Στρατηγούς» (28,6%), βάσει του Πίνακα 59.
Τέσσερα ήταν τα βασικά επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης. Το πλέον
δημοφιλές, το οποίο ασπάστηκαν τρεις (3) εκ των επτά (7) ερωτηθέντων ήταν πως η
ΕΚΕ ξεκίνησε ως πρωτοβουλίες που γίνονται «πάνω και πέρα από το γράμμα του
νόμου» (“over and beyond the letter of the law”). Εάν οι πρωτοβουλίες κοινωνικής και
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας καταστούν υποχρεωτικές, τότε θα αποτελούν νόμο και
δια της ατόπου επαγωγής παύουν να θεωρούνται ΕΚΕ. Επιπροσθέτως, δεν θα υπάρχει
λόγος οι εταιρείες να υλοποιούν περισσότερες δράσεις από αυτές που θα ορίζει ο νόμος.
Το επιχείρημα αυτό επικαλέστηκαν ένας «Στρατηγός», ένας «Αρχιλοχίας» και ένας
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«Λοχίας». Τον κίνδυνο αυτό αναγνωρίζει η Marubens που υπογραμμίζει πως εταιρείες
που θα έχουν στραφεί αποκλειστικά στην οικονομική επιβίωση της επιχείρησης, θα είναι
διστακτικές στο να κινηθούν πάνω και πέρα από το γράμμα του νόμου, και ως εκ τούτου
θα καλύπτουν μόνο τα νομίμως απαραίτητα (Manubens, 2009).
Το δεύτερο επιχείρημα προήλθε από ένα «Στρατηγό» και έναν «Αρχιλοχία».
Συνοπτικά οι συνεντευξιαζόμενοι υπογράμμισαν ότι η ΕΚΕ αποτελεί αργή και
μακροχρόνια διαδικασία που πρέπει να γίνεται σταδιακά κατά τρόπο σύμφωνο με την
εταιρική φιλοσοφία. Κατά αυτούς, δεν είναι δυνατόν μία εταιρεία να αποκτήσει ξαφνικά
πολιτικές ΕΚΕ εκ του μηδενός, κάτι που ενδεχομένως να απαιτήσει ένας νομοθέτης. Το
τρίτο επιχείρημα προήλθε από «Αρχιλοχία» και σχετιζόταν με τη δυσπιστία του
συνεντευξιαζόμενου στους μηχανισμούς του Δημοσίου σε πιθανή ανάμειξη της
Πολιτείας σε ζητήματα ΕΚΕ. Η άποψη αυτή είναι σύμφωνη με το επιχείρημα πως «οι
υποχρεωτικές και επιβαλλόμενες ρυθμίσεις για θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας
μπορεί να οδηγήσουν σε ανελαστικές» δράσεις που να μην είναι συμβατές με το
περιβάλλον της εταιρείας (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003).
Το τέταρτο επιχείρημα προήλθε από «Νεοσύλλεκτο», ο οποίος θεώρησε πως η
ελληνική Πολιτεία δεν είναι σε θέση να απαιτήσει από τις εταιρείες να επενδύσουν σε
ΕΚΕ και κυρίως εν μέσω ύφεσης, όπου είναι αμφίβολη η επιβίωση των ίδιων των
επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τάσσεται κατά της επιβαλλόμενης ΕΚΕ.
Ακολουθεί ο Πίνακας 59 με τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία της Ερώτησης 9
συναρτήσει των «επωμίδων» του δείγματος.
Πίνακας 59 Απαντήσεις στην Ερ.9: Εθελοντική ή Όχι η ΕΚΕ βάσει Βαθμών

ΝΑΙ

ΌΧΙ
(Νομική
Υποχρέωση)

Αναποφάσιστοι

ΌΧΙ
(Αυτορρύθμιση
Κλάδου)

ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συντ/ρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

Καταμέτρηση

2

0

3

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

7

% εντός Βαθμού
% εντός «Ναι»
% Συνόλου

22,2%
28,6%
8,7%

,0%
,0%
,0%

50,0%
42,9%
13,0%

33,3%
14,3%
4,3%

50,0%
14,3%
4,3%

30,4%
100%
30,4%

Καταμέτρηση

4

1

2

1

1

9

% εντός Βαθμού
% εντός «Όχι»
% Συνόλου

44,4%
44,4%
17,4%

33,3%
11,1%
4,3%

33,3%
22,2%
8,7%

33,3%
11,1%
4,3%

50,0%
11,1%
4,3%

39,1%
100%
39,1%

Καταμέτρηση

0

2

1

1

0

4

% εντός Βαθμού
% εντός
«Αναποφάσιστων»
% Συνόλου

,0%

66,7%

16,7%

33,3%

,0%

17,4%

,0%

50,0%

25%

25%

,0%

100,0%

,0%

8,7%

4,3%

4,3%

,0%

17,4%

Καταμέτρηση

3

0

0

0

0

3

% εντός Βαθμού
% εντός
«Αυτορρύθμισης»
% Συνόλου

33,3%

,0%

,0%

,0%

,0%

13,0%

100,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

100%

13,0%

,0%

,0%

,0%

,0%

13,0%

Καταμέτρηση

9

3

6

3

2

23

% εντός Βαθμού

100,0%
39,1%
39,1%

100,0%
13,0%
13,0%

100,0%
26,1%
26,1%

100,0%
13,0%
13,0%

100,0%
8,7%
8,7%

100,0%
100,0%
100,0%

% εντός Ερ.9
% Συνόλου
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12.9.2 «Όχι» σε αποκλειστικά εθελοντική ΕΚΕ, «Ναι» σε ρόλο Κράτους
Εννέα συνεντευξιαζόμενοι (39,1% του δείγματος) εξέφρασαν την άποψη πως η
ΕΚΕ δεν θα πρέπει να υλοποιείται σε αποκλειστικά εθελοντική βάση, αλλά να υπάρχει
νομοθετημένο πλαίσιο. Αν και εμφανίστηκαν θετικοί στο να υπάρχει νομική υποχρέωση,
διαφάνηκαν «ψήγματα» σκεπτικισμού για το ύψος των περιορισμών που ενδεχομένως
να θέσει η Πολιτεία. Από τους εννέα ερωτηθέντες οι τέσσερις (4) ήταν «Στρατηγοί»,
μέγεθος που αντιστοιχούσε στο 44,4% όσων έδωσαν την εν λόγω απάντηση. Πρόκειται
για την πλέον δημοφιλή επιλογή των «Στρατηγών». Παράλληλα, την απάντηση αυτή
επέλεξαν δύο «Αρχιλοχίες» (22,2%), ένας «Συνταγματάρχης» (11,1%), ένας «Λοχίας»
(11,1%) και ένας «Νεοσύλλεκτος» (11,1%).
Τέσσερα ήταν τα βασικά επιχειρήματα που δόθηκαν από τους εννέα
συνεντευξιαζόμενους. Πρώτον, το επιχείρημα που είχε την υψηλότερη συχνότητα (δύο
«Στρατηγοί» και ένας «Λοχίας») ήταν πως πρέπει να θεσμοθετηθεί ελάχιστο νομικό /
κανονιστικό πλαίσιο για καίρια θέματα που δεν είναι δυνατόν να άπτονται στη διακριτική
ευχέρεια των εταιρειών. Ωστόσο, επισημάνθηκε πως το πλαίσιο που θα τεθεί θα πρέπει
να παρέχει τη δυνατότητα στον εταιρικό κόσμο να καινοτομεί για να μπορεί να κινηθεί
«πάνω και πέρα από το γράμμα του νόμου». Αξίζει να σημειωθεί πως και στην
προκειμένη περίπτωση, εκφράστηκε μετριασμένη δυσπιστία απέναντι στην ελληνική
Πολιτεία και το εγχώριο οικονομικό γίγνεσθαι. Ενδεικτικό ήταν το σχόλιο αναφορικά με
τον κίνδυνο η ΕΚΕ να καταστεί απλή συμμόρφωση με το νόμο. Συγκεκριμένα, ειπώθηκε
δεικτικά πως «σε αυτή τη χώρα που ζούμε και η συμμόρφωση θα μπορούσε να
θεωρηθεί ΕΚΕ».
Το δεύτερο επιχείρημα ήταν πως η φιλανθρωπία είναι εθελοντική. Η ΕΚΕ όμως
συνδέεται, μεταξύ άλλων, με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργασιακές
σχέσεις, την προϊοντική υπευθυνότητα (π.χ. ασφάλεια τροφίμων), τα περιβαλλοντικά
πρότυπα κ.α. Δεν είναι δυνατόν η δέσμευση σε κρίσιμα ζητήματα όπως τα
προαναφερθέντα να είναι εθελοντική. Επιπροσθέτως, με το να καταστεί υποχρεωτική η
ΕΚΕ, η επιχείρηση αναγκάζεται να λογοδοτεί στους συμμετόχους της, με αποτέλεσμα
να περιορίζονται τα φαινόμενα EKE για το θεαθήναι, τη διαφήμιση και τις δημόσιες
σχέσεις. Την άποψη αυτή ασπάζονται ένας «Στρατηγός» και ένας «Νεοσύλλεκτος».
Υπάρχουν άλλωστε μελέτες που καταδεικνύουν πως η υποχρεωτική ΕΚΕ συμβάλλει
στον περιορισμό φαινομένων πληροφοριακής ασυμμετρίας (Hung, Shi, & Wang, 2013)
και ως εκ τούτου μετριάζονται τυχόν εταιρικές επικοινωνιακές στρεβλώσεις.
Το τρίτο επιχείρημα ήταν πως η ΕΚΕ αποτελεί την ευθύνη των εταιρειών για τις
επιδράσεις τους στην κοινωνία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι εθελοντική. Οι
επιχειρήσεις οφείλουν να είναι υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί πως η
στάση των δύο ερωτηθέντων (ενός «Συνταγματάρχη» και ενός «Αρχιλοχία») κινήθηκε
επί της λογικής του νέου ορισμού της ΕΚΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011.
Το ίδιο επιχείρημα, κυρίως για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, απαντάται και στη
διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, τίθενται εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία των
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στοιχείων που δημοσιεύουν από μόνες τους οι επιχειρήσεις, ενώ αμφισβητείται η
αποτελεσματικότητα των εξωτερικών διασφαλίσεων. Παράλληλα, αναφέρεται πως είναι
συχνό φαινόμενο ο λόγος πίσω από την ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών να
αποτελεί η επικείμενη επιβολή σχετικών νόμων (Frynas, 2012).
Το τέταρτο επιχείρημα προήλθε από ένα «Στρατηγό» και ένα «Αρχιλοχία» και
συνοψίζεται στο ότι το εγχώριο εταιρικό σύστημα δεν είναι επαρκώς ώριμο για να
προβαίνει σε εθελοντικές δράσεις. Ως φυσική απόρροια, η ΕΚΕ πρέπει να είναι νομικώς
επιβαλλόμενη διότι στην Ελλάδα «το κέρδος πάντα θα υπερτερεί της εθελοντικής
πρωτοβουλίας», όπως σχολιάστηκε από συνεντευξιαζόμενο.
12.9.3 Αναποφάσιστοι για Εθελοντική ή μη ΕΚΕ
Λόγω της περιπλοκότητας του διλήμματος «εθελοντική ή όχι ΕΚΕ» και της
ρευστής ελληνικής πραγματικότητας, το 17,4% του δείγματος επέλεξε να μην ταχθεί
υπέρ κάποιου πόλου, υπογραμμίζοντας πως ακόμα δεν έχει κατασταλάξει στο ποιο
από τα δύο είναι το σωστό. Αναποφάσιστοι εμφανίστηκαν δύο (2) Συνταγματάρχες
(66,7% του «βαθμού»), ένας (1) «Αρχιλοχίας» (16,7%) και ένας (1)( «Λοχίας» (33,4%).
Δύο ήταν τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι «Αναποφάσιστοι». Το πρώτο
εξέφρασε μόνο ένα «Λοχία», ο οποίος τόνισε επανειλημμένως τη σημασία της
υποχρέωσης των επιχειρήσεων, αλλά εξέφρασε ενστάσεις στη λογική του «καρότου και
του μαστιγίου». Η ΕΚΕ οφείλει να είναι εγγενής τάση και όχι νόμος. Το δεύτερο
επιχείρημα αντιπροσώπευε τους υπόλοιπους «Αναποφάσιστους» και είχε ως επίκεντρο
τη διττή φύση της επιβολής ρυθμιστικού πλαισίου που θα έχει τόσο θετικές, όσο και
αρνητικές παραμέτρους. Εμφανίζονταν διχασμένοι καθώς ένα μέρος θα πρέπει να είναι
εθελοντικό και ένα μέρος να υπόκειται σε κανονισμούς. Δεν μπορεί η καινοτομία να είναι
νομικά επιβαλλόμενη, ενώ παράλληλα δεν μπορεί η διαφάνεια να είναι εθελοντική.
Εκφράστηκαν, δε, και σε αυτό το επιχείρημα κεκαλυμμένη δυσπιστία προς την ελληνική
Πολιτεία.
Η αναποφασιστικότητα των συνεντευξιαζόμενων είναι εύλογη. Πλέον υπάρχει η
θεσμική αντίληψη πως η υποχρεωτική και η εθελοντική ΕΚΕ δεν είναι
αλληλοαποκλειόμενες έννοιες, αλλά συμπληρωματικές. Δεχόμενοι πως υπάρχει όντως
συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στις δύο, για τις κυβερνήσεις η πρόκληση έγκειται στο
ελάχιστο επίπεδο υποχρεωτικών δεσμεύσεων περί ΕΚΕ που θα πρέπει να επιβάλλουν.
Για τις επιχειρήσεις η πρόκληση έγκειται στο να προσδιορίσουν το επίπεδο δράσεων
που υλοποιούν πέρα και πάνω από τα νομικώς προβλεπόμενα (Carrots and SticksPromoting Transparency and Sustainability, 2010).
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Άριστες
Πρακτικές

Καινοτομία

Κατ’ ελάχιστον
Προϋποθέσεις

Συμμόρφωση

Διάγραμμα 15 Η διαδραστική σχέση ανάμεσα στην Εθελοντική & την Υποχρεωτική ΕΚΕ, σύμφωνα με την κοινή
έκθεση Carrots & Sticks των UNEP, GRI, KPMG & Unit for Corporate Governance in Africa

12.9.4 «Όχι» σε αποκλειστικά εθελοντική ΕΚΕ, «Ναι» σε Αυτορρύθμιση
Τρεις «Στρατηγοί» επέλεξαν να διαφοροποιηθούν έναντι όλων των λοιπών
συνεντευξιαζόμενων, διευκρινίζοντας πως η ΕΚΕ δεν μπορεί να είναι εθελοντική, ούτε
νομικά επιβαλλόμενη, αλλά πρέπει να τεθεί κανονιστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τους τρεις
συνεντευξιαζόμενους, το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να τεθεί από τον εταιρικό κόσμο.
Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το «πάνω και πέρα από το νόμο», ενισχύεται η
καινοτομία, ενώ περιορίζονται φαινόμενα «γκρίζων ζωνών» της ΕΚΕ.
Παράλληλα, ένας εξ αυτών τόνισε τον κίνδυνο εξώθησης των εταιρειών από την
Πολιτεία στην υποκατάσταση δομών του Κράτους, εάν και εφόσον η ΕΚΕ καταλήξει να
επιβάλλεται νομικά από την εκάστοτε κυβέρνηση.
12.9.5 Παρατήρηση σε σχέση με νέο Ορισμό για ΕΚΕ από Ε.Ε.
Το 52,2% του δείγματος που θέλει την ΕΚΕ να μην είναι εθελοντική, αλλά να
υπάγεται είτε σε κρατική εποπτεία, είτε σε μηχανισμούς αυτορρύθμισης αποτυπώνει και
την κατεύθυνση που φαίνεται να ακολουθεί από το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αναθεωρώντας τον ορισμό του 2001, προχώρησε στην
αφαίρεση του όρου «εθελοντική βάση» από τον ορισμό σηματοδοτώντας μία νέα εποχή
για τις επιχειρήσεις (European Commission, 2011)
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12.10 Κρίση & Πρόταση για Οδηγία 2011/0308
Λογική συνέχεια του διλήμματος «Εθελοντική ή όχι ΕΚΕ» αποτέλεσε η ερώτηση 10
«Είστε ενήμερος για τις αλλαγές που θα επιφέρει η Πρόταση για Οδηγία 2011/ 0308
στον τρόπο με τον οποίο θα συντάσσονται οι οικονομικοί απολογισμοί των μεγάλων ή/
και εισηγμένων επιχειρήσεων; Πως αξιολογείτε την εξέλιξη και τι επίδραση αναμένετε να
έχει στην περίπτωση της Ελλάδος;».
Αρνητική Εξέλιξη
Καθυστερημένη
και Στρεβλή

9%

Υιοθέτηση

13%
Θετική & Μη
εφικτή για Ελλάδα

9%
Θετική & Εφικτή
για Ελλάδα

69%
Διάγραμμα 16 Αξιολόγηση Πρότασης για Οδηγίας 2011/ 0308

Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, 21 στους 23 ήταν ενήμεροι, ενώ υπήρξαν
περιπτώσεις συνεντευξιαζόμενων που είχαν εντυπωσιακά διεξοδική πληροφόρηση επί
του θέματος. Ως μέσος όρος, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν ενήμεροι,
ενδεχομένως σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης. Την οδηγία δεν γνώριζαν ένας
«Αρχιλοχίας» και ένας «Νεοσύλλεκτος». Στον Πίνακα 60 αποτυπώνονται οι τέσσερις
ομάδες απαντήσεων που δόθηκαν στην εν λόγω ερώτηση:
i.
ii.
iii.
iv.

Θετική & Εφικτή για την Ελλάδα
Καθυστερημένη & Στρεβλή Υιοθέτηση
Θετική & Μη Εφικτή για την Ελλάδα
Αρνητική Εξέλιξη

Πίνακας 60 Απαντήσεις στην Ερ. 10: Πως αξιολογείτε και κατά πόσο είναι εφικτή η υιοθέτηση της Πρότασης για
Οδηγίας 2011/0308 στην Ελλάδα της ύφεσης;
Συναθροιστικό

Συχνότητα

Ποσοστό

Θετική & Εφικτή για Ελλάδα

16

69,6

69,6

Θετική & Μη Εφικτή για Ελλάδα

2

8,7

78,3

Καθυστερημένη και Στρεβλή Εξέλιξη

3

13,0

91,3

Αρνητική Εξέλιξη για την Ελλάδα

2

8,7

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0
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12.10.1 Θετική & Εφικτή Εξέλιξη για την Ελλάδα η Πρόταση για Οδηγία 2011/0308
Το 69,6% του δείγματος, ήτοι 16 συνεντευξιαζόμενοι, χαρακτήρισε ως θετική την
περίπτωση υιοθέτησης της Πρότασης Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ
παράλληλα θεωρούν εφικτή την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εγχώριο σύστημα. Αξίζει
να σημειωθεί πως τρεις (δύο «Στρατηγοί» και ένας «Συνταγματάρχης») από τους
ερωτηθέντες που τάχθηκαν υπέρ της «Θετικής και Εφικτής Εξέλιξης» σχολίασαν πως η
υιοθέτηση της Οδηγίας, δηλαδή εντός των δημοσιευμένων Οικονομικών Στοιχείων των
μεγάλων ή / και εισηγμένων εταιρειών να περιλαμβάνονται βασικοί περιβαλλοντικοί και
κοινωνικοί δείκτες, δεν ενέχει κόστος και είναι σχετικά απλή διαδικασία. Ακολουθεί ο
Πίνακας 61 με την αξιολόγηση της εν λόγω εξέλιξης ανά βαθμό.
Η άποψη αυτή συνάδει με την επικρατούσα τάση στους επαγγελματίες της ΕΚΕ
στην Ελλάδα (Σπανός, 2012).
Πίνακας 61 Αξιολόγηση Εξέλιξης Πρότασης Οδηγίας 2011/0308 & Βαθμός
Στρατηγοί
Θετική & Εφικτή
για Ελλάδα
Θετική & Μη
Εφικτή για
Ελλάδα
Καθυστερημένη &
Στρεβλή
Υιοθέτηση
Αρνητική Εξέλιξη
ΣΥΝΟΛΟ

Συντ/ρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτ
οι

ΣΥΝΟΛΟ

8

3

3

1

1

16

34,8%

13,0%

13,0%

4,3%

4,3%

69,6%

0

0

2

0

0

2

,0%

,0%

8,7%

,0%

,0%

8,7%

1

0

1

1

0

3

4,3%

,0%

4,3%

4,3%

,0%

13,0%

0

0

0

1

1

2

,0%

,0%

,0%

4,3%

4,3%

8,7%

9

3

6

3

2

23

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

12.10.2 Καθυστερημένη & Στρεβλή Υιοθέτηση
Τρεις εκ των συνεντευξιαζόμενων, ήτοι το 13% του δείγματος, πιστεύουν πως είναι
εφικτή η υιοθέτηση της Πρότασης, εφόσον γίνει Οδηγία, από την Ελλάδα, αλλά
εκτίμησαν πως βάσει πρότερων ανάλογων εμπειριών η όλη διαδικασία θα υλοποιηθεί
με καθυστέρηση. Την ίδια στιγμή εμφανίστηκαν απαισιόδοξοι για την ορθή ενσωμάτωση
της Οδηγίας. Αντ’ αυτού πιστεύουν πως θα υπάρξουν προχειρότητες λόγω των
καθυστερήσεων. Εκφράζουν ανοικτά τη δυσπιστία τους έναντι της αποτελεσματικότητας
των κρατικών μηχανισμών εν μέσω ύφεσης. Έμφαση δόθηκε δε στο γεγονός πως λόγω
της κρίσης υπάρχει κίνδυνος η προσοχή των διοικήσεων να στραφεί αποκλειστικά στην
οικονομική εξυγίανση και θωράκιση των εταιρειών, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα ό,τι θα
έχει σχέση με την αειφορία. Την άποψη αυτή εξέφρασαν ένας «Στρατηγός», ένας
«Αρχιλοχίας» και ένας «Λοχίας».
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12.10.3 Θετική & Μη Εφικτή για Ελλάδα
Ως θετική εξέλιξη για το πεδίο της ΕΚΕ, αλλά δυστυχώς μη εφαρμόσιμη στην
Ελλάδα της ύφεσης χαρακτήρισαν την Πρόταση για Οδηγία 2011/0308 δύο (2)
«Αρχιλοχίες», ήτοι το 8,7% του δείγματος. Το βασικό επιχείρημα είναι πως η κρίση θα
λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην υιοθέτηση της Οδηγίας και ως εκ τούτου και οι δύο
συνεντευξιαζόμενοι προέβλεψαν πως δεν θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Επιπλέον,
επιβαρυντικά για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία εκτιμήθηκε πως
θα λειτουργήσει το γεγονός ότι δεν προβλέπονται ποινικές ρήτρες για τη μη υιοθέτηση
της.

12.10.4 Αρνητική Εξέλιξη η Πρόταση για Οδηγίας
Στο δείγμα των 23 Εταιρειών υπήρξαν και δύο (2) αρνητικές «φωνές», από ένα
«Λοχία» και ένα «Νεοσύλλεκτο», ήτοι το 8,7%. Η αρνητική τους στάση απορρέει από
δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Η πρώτη, την οποία εξέφρασε ο «Νεοσύλλεκτος» αφορά
στο γεγονός πως δεν μπορεί εν μέσω ύφεσης να αναγκάζει το Κράτος (μέσω της
υιοθέτησης της Οδηγίας) τις επιχειρήσεις σε επιπρόσθετες επενδύσεις, θέτοντας σε
κίνδυνο την καλή «υγεία» τους. Η δεύτερη φιλοσοφία αφορά την υποχρεωτική πτυχή
της Οδηγίας, που θα φθείρει –κατά τη γνώμη του συνεντευξιαζόμενου- τη φύση των
πρωτοβουλιών ΕΚΕ που λαμβάνονταν έως τώρα.
12.10.5 Παραδοξότητα για Εθελοντική ΕΚΕ & Πρόταση για Οδηγία
Κατά την επεξεργασία των απαντήσεων των συμπληρωματικών ερωτήσεων 9 και
10, προέκυψε το εξής παράδοξο: από τους επτά που θεώρησαν πως η ΕΚΕ πρέπει να
υλοποιείται σε αποκλειστικά εθελοντική βάση, οι έξι, ή αλλιώς το 85,7% αυτών,
θεώρησε θετική εξέλιξη τα όσα προέβλεπε η Πρόταση για Οδηγία 2011/0308, δηλαδή
πως οι εισηγμένες ή μεγάλες εταιρείες θα υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στους
απολογισμούς τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, γεγονός που
προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικών δράσεων. Μόλις ένας εμφάνισε συνέπεια στη στάση
του, θεωρώντας ως αρνητική εξέλιξη την Πρόταση για Οδηγία.
Υπάρχουν δύο ερμηνείες για την παραδοξότητα του Πίνακα 31. Πρώτον, η άποψη
μελών της υποομάδας που τάχθηκε υπέρ του εθελοντικού χαρακτήρα της ΕΚΕ δεν
στηριζόταν σε ακλόνητη πεποίθηση, αλλά ενδεχομένως σε συγκυριακές μεταβλητές.
Δεύτερον, ορισμένες εταιρείες του δείγματος έχουν μακροχρόνια παράδοση σε
απολογισμούς ΕΚΕ και καλύπτουν με το παραπάνω τις απαιτήσεις της Πρότασης για
Οδηγία. Επομένως, ήταν σε θέση να κρίνουν ως εξωτερικοί παρατηρητές και με
διαφορετική στάθμιση τις δύο ερωτήσεις, δίχως να υπάρχει πραγματική συσχέτιση
μεταξύ των δύο απαντήσεων τους. Για αυτή τη συγκεκριμένη υποομάδα, οι απαντήσεις
κινήθηκαν περισσότερο στη σφαίρα της φιλολογικής συζήτησης.
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Σημειώνεται πως έξι (6) στους 23 συνεντευξιαζόμενους αποτελεί ποσοστό 26%
του συνολικού δείγματος, ήτοι αξιοσημείωτο μέγεθος.
Πίνακας 62 Συσχέτιση Απόψεων για εθελοντική ή μη ΕΚΕ & επίπτωση Πρότασης για Οδηγία
Θετική &
Εφικτή για
Ελλάδα

Θετική &
Μη Εφικτή
για Ελλάδα

Καθυστερημένη
& Στρεβλή
Υιοθέτηση

Αρνητική
Εξέλιξη

ΣΥΝΟΛΟ

Εθελοντική ΕΚΕ

6

0

0

1

7

Υποχρεωτική ΕΚΕ μέσω Νόμου

6

2

1

0

9

Αναποφάσιστοι

2

0

1

1

4

Αυτορρύθμιση

2

0

1

0

3

ΣΥΝΟΛΟ

16

2

3

2

23

12.11 Κρίση & Σημασία Κοινωνικού Απολογισμού
Η έκδοση εκθέσεων αειφορίας, ως το πειστήριο της δέσμευσης των υπεύθυνων
εταιρειών έναντι της κοινωνίας, αποτέλεσε το κριτήριο για την οργάνωση και εκτέλεση
της παρούσης έρευνας. Ήταν επομένως σημαντικό να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο η
ύφεση έχει επηρεάσει τη σύνταξη και δημοσίευση των απολογισμών.
Οι απαντήσεις στην ερώτηση 11 «Ποια η σημασία της εκπόνησης κοινωνικού
απολογισμού εν μέσω της υφιστάμενης κρίσης;» μοιράστηκαν ανάμεσα στο ότι ο
κοινωνικός απολογισμός έχει καταστεί σημαντικότερος εν μέσω κρίσης και στο ότι η
έκδοση εκθέσεων αειφορίας είναι σημαντικές ανεξαρτήτως οικονομικού κύκλου. Η
διαπίστωση αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα 63. Συνολικά, οι απαντήσεις υπάγονται σε
τρεις ομάδες: i) Πολύ σημαντική εν μέσω κρίσης, ii) Σημαντική ανεξαρτήτως κρίσης και
iii) Καμία Σημασία. Μόλις ένας συνεντευξιαζόμενος («Νεοσύλλεκτος») θεώρησε πως η
κρίση ακυρώνει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου των θετικών αποτελεσμάτων από τη
διαδικασία σύνταξης και έκδοσης απολογισμών τόσο για την εταιρεία, όσο και για τους
συμμετόχους.
Πίνακας 63 Απαντήσεις στην Ερ. 11: «Ποια η σημασία της εκπόνησης κοινωνικού απολογισμού εν μέσω της
υφιστάμενης κρίσης;»
Συχνότητα

Ποσοστό

Συναθροιστικό Ποσοστό

Πιο Σημαντικός Λόγω Κρίσης

11

47,8

47,8

Σημαντικός Ανεξαρτήτου Κρίσης

11

47,8

95,7

Καμία Σημασία

1

4,3

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0
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Πίνακας 64 Απαντήσεις στην Ερ. 11: «Ποια η σημασία της εκπόνησης κοινωνικού απολογισμού εν μέσω της
υφιστάμενης κρίσης;» ανά βαθμό
Στρατηγοί

Συνταγματάρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

4

1

4

2

0

11

17,4%

4,3%

17,4%

8,7%

,0%

47,8%

5

2

2

1

1

11

21,7%

8,7%

8,7%

4,3%

4,3%

47,8%

0

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

,0%

4,3%

4,3%

9

3

6

3

2

23

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

Πιο Σημαντικός Λόγω
Κρίσης
Σημαντικός Ανεξαρτήτου
Κρίσης
Καμία Σημασία

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 65 Αναλογία Ερώτησης 1 με Ερώτησης 11
Η κρίση έχει καταστήσει την ΕΚΕ σημαντικότερη ή της
έχει προσδώσει νέο διαφορετικό νόημα;
Δεν
Έχει
υπάρχει
Πιο
Νέο
Και τα
φθίνει
σχέση
Σημαντική
Νόημα
Δύο
Λόγω
κρίσης &
Κρίσης
ΕΚΕ
Ποια η
σημασία
απολογισμού
εν μέσω
κρίσης;

Πιο Σημαντικός Λόγω
Κρίσης
Σημαντικός
Ανεξαρτήτου Κρίσης
Καμία Σημασία

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

4

2

2

3

0

11

17,4%

8,7%

8,7%

13,0%

,0%

47,8%

1

1

4

4

1

11

4,3%

4,3%

17,4%

17,4%

4,3%

47,8%

0

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

,0%

4,3%

4,3%

5

3

6

7

2

23

21,7%

13,0%

26,1%

30,4%

8,7%

100,0%

Στον Πίνακα 65 παρατηρείται πως το 80% των συνεντευξιαζόμενων που τάχθηκε
υπέρ της άποψης πως η κρίση έχει καταστήσει την ΕΚΕ σημαντικότερη, θεώρησε πως
η κρίση έχει καταστήσει πιο σημαντική την έκδοση απολογισμών. Παράλληλα, το 57%
όσων θεώρησαν πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ κρίσης και ΕΚΕ, επανέλαβαν πως
η έκδοση απολογισμών είναι σημαντική εταιρική διαδικασία που δεν επηρεάζεται από τη
φάση του οικονομικού κύκλου. Εξίσου ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση πως ο
«Νεοσύλλεκτος» που θεώρησε πως λόγω κρίσης η έκδοση απολογισμών δεν έχει
πλέον καμία σημασία είναι ο ίδιος που εξέφρασε την άποψη πως η ΕΚΕ έχει φθίνει
εξαιτίας της ύφεσης.
Συνοπτικά, οι εκθέσεις αειφορίας βοηθούν τους Οργανισμούς, είτε πρόκειται για
επιχειρήσεις, είτε για δημόσιες υπηρεσίες, να μετρήσουν, να διαχειριστούν και να
επικοινωνήσουν με διαφάνεια τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές
της λειτουργίας τους (Carrots and Sticks- Promoting Transparency and Sustainability,
2010). Σε περιόδους κρίσης δε, η σημασία της διαφάνειας αποκτά αυξημένο ρόλο,
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πόσω μάλλον στην Ελλάδα όπου η διαφθορά αποτελεί «ενδημικό πρόβλημα» (Bakouris,
2012).

12.12 Η Πολιτεία, η ΕΚΕ και η Κρίση
Στις προηγούμενες ερωτήσεις σημειώθηκε η έμμεση ή και σε ορισμένες
περιπτώσεις άμεση δυσπιστία των εταιρειών έναντι της Πολιτείας σε ό,τι αφορά την
προώθηση και διαχείριση θεμάτων αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, οι
απαντήσεις στην Ερώτηση 12 «Πως θα χαρακτηρίζατε το ρόλο της Πολιτείας αυτή την
περίοδο στην προσπάθεια υλοποίησης δράσεων ΕΚΕ από τον εγχώριο επιχειρηματικό
κόσμο και γιατί» αιφνιδίασαν, καθώς η αρνητική άποψη δεν φάνηκε εκφράζει όλους
τους συνεντευξιαζόμενους, όπως καταδεικνύουν οι Πίνακες 66 και 67.
Αντ’ αυτού διατυπώθηκαν τρεις κύριες γραμμές απαντήσεων. Η πρώτη ήταν
αρνητική, η δεύτερη θετική και η τρίτη πως εν μέσω ύφεσης η Πολιτεία έχει πολύ πιο
σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει από τις δυσκολίες του εταιρικού κόσμου στην
εφαρμογή προγραμμάτων αειφορίας.
Πίνακας 66 Απαντήσεις στην Ερ. 12 για χαρακτηρισμό ρόλου Πολιτείας στην προώθηση ΕΚΕ εν μέσω ύφεσης;
Συχνότητα

Ποσοστό

Θετική Άποψη

1

4,3

Συναθροιστικό
Ποσοστό
4,3

Αρνητική Άποψη

18

78,3

82,6

Σωστά η ΕΚΕ δεν είναι προτεραιότητα της Πολιτείας εν μέσω κρίσης

4

17,4

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Πίνακας 67 Απαντήσεις στην Ερ. 12 για χαρακτηρισμό ρόλου Πολιτείας στην προώθηση ΕΚΕ εν μέσω ύφεσης; ανά
βαθμό
ΒΑΘΜΟΣ

Θετική Άποψη
Αρνητική Άποψη
Σωστά η ΕΚΕ δεν είναι
προτεραιότητα της Πολιτείας
εν μέσω κρίσης
ΣΥΝΟΛΟ

Χρυσάνθη Ζησιμοπούλου

Στρατηγοί

Συντ/ρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

1

0

0

0

0

1

4,3%

,0%

,0%

,0%

,0%

4,3%

7

2

6

2

1

18

30,4%

8,7%

26,1%

8,7%

4,3%

78,3%

1

1

0

1

1

4

4,3%

4,3%

,0%

4,3%

4,3%

17,4%

9

3

6

3

2

23

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%
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12.12.1 Αρνητική Στάση Συνεντευξιαζόμενων έναντι Πολιτείας
Η επικρατούσα άποψη που εκφράστηκε αναφορικά με το ρόλο της Πολιτείας ήταν
αρνητική με ποσοστό 78,3% ή αλλιώς 18 συνεντευξιαζόμενοι. Ενδεικτικό είναι πως επτά
στους εννέα ή το 77,8% των «Στρατηγών» εκδήλωσαν την απογοήτευση ή ακόμα και
εκνευρισμό για τη στάση της Πολιτείας απέναντι στις εταιρείες που προσπαθούν να
επενδύουν στην αειφορία. Την ίδια άποψη ασπάστηκαν όλοι οι «Αρχιλοχίες», δύο στους
τρεις ή το 66,7% από τους «Λοχίες», ομοίως για «Συνταγματάρχες» και ένας στους δύο
«Νεοσύλλεκτους».
Η δυσπιστία έναντι της Πολιτείας στηρίζεται στην πολυετή κακοδιαχείριση του
δημόσιου πλούτου, στις αδιαφανείς σχέσεις Δημοσίου- Ιδιωτικού Τομέα και στην τελική
στο περιβάλλον ανυποληψίας και έλλειψης εμπιστοσύνης των τελευταίων ετών
(Μασσαλάς, 2012).
Λόγω της φόρτισης που παρατηρήθηκε από μερίδα συνεντευξιαζόμενων στη
συγκεκριμένη ερώτηση, χρήσιμο είναι το ακόλουθο «σύννεφο λέξεων», όπου
αποτυπώνονται οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους ερωτηθέντες για να
περιγράψουν το ρόλο της ελληνικής Πολιτείας στην προσπάθεια υλοποίησης δράσεων
ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις. Οι λέξεις που εμφανίζονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά
είχαν υψηλότερη συχνότητα χρήσης.

Διάγραμμα 17 «Σύννεφο Λέξεων» με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις από
τους συνεντευξιαζόμενους για την περιγραφή του ρόλου της Πολιτείας

Χρυσάνθη Ζησιμοπούλου

Σελίδα 111

ΕΚΕ & Κρίση: Η Τάση στο Ελληνικό Επιχειρηματικό Τοπίο
Μέρος Γ’ – Αποτελέσματα και Σχολιασμός

12.12.1.1 Οι Λόγοι Πίσω από τον Αρνητισμό
Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να εξηγήσουν την επιφυλακτικότητα,
τη δυσπιστία και τον αρνητισμό των συνεντευξιαζόμενων έναντι του ρόλου της Πολιτείας
στην προσπάθεια υλοποίησης δράσεων ΕΚΕ από τον εταιρικό κόσμο ήταν τα ακόλουθα:
i. Η Πολιτεία επιλέγει να απέχει διότι «βολεύεται» από το γεγονός πως οι μεγάλοι
κυρίως ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν αναλάβει δράσεις που κανονικά θα έπρεπε να
υλοποιούνται από την κυβέρνηση
ii. Η τρομακτική γραφειοκρατία του ελληνικού Δημοσίου σε συνδυασμό με τον
πτωχό συντονισμό μεταξύ των συναρμόδιων κρατικών φορέων συχνά δρουν ως
«τροχοπέδη» στις πρωτοβουλίες του εγχώριου επιχειρηματικού κόσμου
iii. Οι συνεχείς αλλαγές στα στελέχη και τις διοικητικές δομές αρμόδιων κρατικών
φορέων καθιστούν δύσκολη την εποικοδομητική επικοινωνία του Δημοσίου με τις
επιχειρήσεις. Ενίοτε δε οι μεταβατικές περίοδοι αλλαγής εξουσίας σε υπουργεία έχουν
ως αποτέλεσμα να «παγώνουν» ή να ματαιώνουν εταιρικές πρωτοβουλίες, για τις
οποίες ενδεχομένως να είχαν επενδυθεί μήνες ή και χρόνια σχεδιασμού από πλευράς
των επιχειρήσεων
iv. Δεν υπάρχει σοβαρός έλεγχος από εκπαιδευμένους και υπεύθυνους κρατικούς
λειτουργούς που να συμμορφώνονται σε διαφανείς διαδικασίες
12.12.1.2 Προτάσεις Επιχειρήσεων για τη Βελτίωση του Κρατικού Ρόλου
Οι συνεντευξιαζόμενοι προσέφεραν ιδέες και προτάσεις για το τι θα μπορούσε να
βελτιωθεί σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των εταιρικών δράσεων ΕΚΕ από την
ελληνική Πολιτεία.
i. Να υπάρχουν σταθεροί κρατικοί λειτουργοί- συνομιλητές στα αρμόδια υπουργεία
και υπηρεσίες, ούτως ώστε να υπάρχει μόνιμος και ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας των
επιχειρήσεων με την Πολιτεία. Να μην γίνονται επομένως καθαρές πολιτικές
τοποθετήσεις, αλλά τοποθετήσεις ικανών κρατικών λειτουργών με όραμα.
ii. Απλοποίηση διαδικασιών, καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ανάπτυξη
συνεργιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που να ενθαρρύνουν την ΕΚΕ.
Ουσιαστικά να υπάρξει ζύμωση Κράτους με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία, μέσω
διαλόγου, ακολουθώντας παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών όπως η Δανία. Όπως
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από «Στρατηγό» «…η υγιής επιχειρηματικότητα να
κινητοποιεί την Πολιτεία και η Πολιτεία να κινητοποιεί την υγιή επιχειρηματικότητα…». Η
άποψη αυτή ταυτίζεται και με τον Holme11.
iii. Να αναδιοργανωθεί η εσωτερική λειτουργία Δημόσιων Οργανισμών με πυλώνες
τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ένα απλό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα
μπορούσε να είναι η σύνταξη και έκδοση απολογισμών δράσεων και αειφορίας με
κάποιους βασικούς δείκτες απόδοσης. Εν ολίγοις, να οργανώσει η Πολιτεία τα του οίκου

11

Βλ. Εισαγωγή
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της βάσει αρχών αειφορίας και έπειτα να επεκταθεί για τη ρύθμιση των πρωτοβουλιών
του ιδιωτικού τομέα.
iv. Να προωθηθεί κατάλληλα σχεδιασμένο θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη των
πρωτοβουλιών ΕΚΕ
v. Η Πολιτεία να στραφεί προς τις ΜμΕ, που αποτελούν το βασικό όγκο των
εγχώριων επιχειρήσεων, παρέχοντας τους πληροφόρηση και κατεύθυνση για το τι εστί
ΕΚΕ και αειφορία
12.12.2 Πιο Σημαντικές Προτεραιότητες από ΕΚΕ για την Πολιτεία
Απροσδόκητη ήταν η στάση τεσσάρων συνεντευξιαζόμενων, ήτοι του 17,4% του
δείγματος, που υπεραμύνθηκαν έμμεσα της Πολιτείας. Συγκεκριμένα, ένας «Στρατηγός»,
ένας «Συνταγματάρχης», ένας «Λοχίας» και ένας «Νεοσύλλεκτος» εξήγησαν πως η
κρίση «γέννησε» πρωτοφανή προβλήματα σε πολλαπλές πτυχές της ελληνικής
καθημερινότητας και είναι λογικό η Πολιτεία να στρέφει όλη την προσοχή της στην
αντιμετώπιση αυτών. Από το 2010 που η Ελλάδα εισήλθε στη δίνη της ύφεσης, η
Πολιτεία καλείται να επιλύσει εγγενείς στρεβλώσεις ετών, με αποτέλεσμα τυχόν
προβλήματα στήριξης και προώθησης της αειφορίας να καθίστανται επουσιώδη ή μία
«πολυτέλεια», έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους.
Η στάση τους είναι λογική, ειδικά αν αναλογισθεί κάποιος τα οικονομικά, κοινωνικά,
αξιακά και πολιτικά αποτελέσματα της ύφεσης όπως εκδηλώνονται από το 200912.
12.12.3 Θετική Άποψη για την Πολιτεία
Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη ήταν πως υπήρξε ερωτηθείς, συγκεκριμένα
«Στρατηγός», που εξέφρασε θετική άποψη για την έως τώρα συνεργασία του με το
Δημόσιο. Ο συνεντευξιαζόμενος τόνισε πως βάσει της δικής του εταιρικής εμπειρίας, οι
υπεύθυνοι κρατικοί λειτουργοί αποτελούν συχνά αυθεντίες στο αντικείμενο τους και
μπορούν να δώσουν πολύτιμες συμβουλές και βοήθεια στον ιδιωτικό τομέα. Στη
περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης, όποτε στο παρελθόν χρειάστηκε τη βοήθεια της
Πολιτείας, η εταιρεία ήταν σε θέση να αξιοποιήσει τις καλές δομές και την τεχνογνωσία
του Δημοσίου.

12.13 Πως θα Εξελιχθεί η ΕΚΕ τα Επόμενα Χρόνια;
Η 13η και τελευταία Ερώτηση «Τι εξέλιξη αναμένετε πως θα έχει η ΕΚΕ στην
Ελλάδα της Ύφεσης των επόμενων ετών;» στόχευσε στο να αποτυπώσει την τάση που
επικρατούσε στην αγορά όσον αφορά το μέλλον της ΕΚΕ στην Ελλάδα της ύφεσης. Οι
απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων κινήθηκαν προς τρεις κύριες κατευθύνσεις,
παρατίθενται στους Πίνακες 68 και 69 και είναι οι εξής:

12
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Αισιόδοξη Οπτική
Απαισιόδοξη Οπτική
Ασαφές το που θα Οδηγηθεί

i.
ii.
iii.

Πίνακας 68 Απαντήσεις στην Ερ. 13 για το Μέλλον της ΕΚΕ
Συναθροιστικό

Συχνότητα

Ποσοστό

Αισιόδοξη Οπτική

14

60,9

60,9

Απαισιόδοξη Οπτική

5

21,7

82,6

Ασαφές

4

17,4

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

23

100,0

Ποσοστό

Πίνακας 69 Εκτίμηση για Μέλλον ΕΚΕ ανά Βαθμό

Αισιόδοξη
Οπτική

Απαισιόδοξη
Οπτική

Ασαφές

ΣΥΝΟΛΟ

Στρατηγοί

Συντ/ρχες

Αρχιλοχίες

Λοχίες

Νεοσύλλεκτοι

ΣΥΝΟΛΟ

Καταμέτρηση

6

2

4

1

1

14

% εντός Βαθμού

66,7%

66,7%

66,7%

33,3%

50,0%

60,9%

% εντός Συνόλου

26,1%

8,7%

17,4%

4,3%

4,3%

60,9%

Καταμέτρηση

2

0

2

0

1

5

% εντός Βαθμού

22,2%

,0%

33,3%

,0%

50,0%

21,7%

% εντός Συνόλου

8,7%

,0%

8,7%

,0%

4,3%

21,7%

Καταμέτρηση

1

1

0

2

0

4

% εντός Βαθμού

11,1%

33,3%

,0%

66,7%

,0%

17,4%

% εντός Συνόλου

4,3%

4,3%

,0%

8,7%

,0%

17,4%

Καταμέτρηση

9

3

6

3

2

23

% εντός Βαθμού

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% εντός Συνόλου

39,1%

13,0%

26,1%

13,0%

8,7%

100,0%

12.13.1 Αισιοδοξία για το Μέλλον της ΕΚΕ
Η κυριαρχική τάση που επικράτησε αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι για την
ΕΚΕ στην Ελλάδα έφερε αισιόδοξες αποχρώσεις. Το 60,9% του δείγματος, ήτοι 14
συνεντευξιαζόμενοι, εξέφρασε αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η ΕΚΕ στην Ελλάδα,
παρά την ύφεση που συνεχίζει να πλήττει τον ελλαδικό χώρο. Από τον Πίνακα 34
προκύπτει πως η θετική οπτική είχε εκφραστές από όλους τους βαθμούς, με τους
περισσότερους αισιόδοξους συνεντευξιαζόμενους να προέρχονται από τους
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«Στρατηγούς». Από τον Πίνακα 70, παρατηρείται πως 14 στις 20 μεγάλες εταιρείες του
δείγματος εμφανίστηκαν αισιόδοξες (60,9% της ομάδας των μεγάλων επιχειρήσεων),
ενώ οι μεγάλες εταιρείες αποτέλεσαν το 92,8% των αισιόδοξων επιχειρήσεων.
Πίνακας 70 Άποψη για Μέλλον ΕΚΕ βάσει Μεγέθους Εταιρείας
Μέγεθος Εταιρείας

Αισιόδοξη Οπτική

Απαισιόδοξη Οπτική

Ασαφές

ΣΥΝΟΛΟ

Μεγάλη

Μεσαία

Μικρή

ΣΥΝΟΛΟ

13

1

0

14

56,5%

4,3%

,0%

60,9%

4

0

1

5

17,4%

,0%

4,3%

21,7%

3

1

0

4

13,0%

4,3%

,0%

17,4%

20

2

1

23

87,0%

8,7%

4,3%

100,0%

Τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την
αισιόδοξη οπτική ήταν δύο. Πρώτον, η ύφεση προκάλεσε σοκ σε μεγάλη μερίδα του
εγχώριου επιχειρηματικού κόσμου με αποτέλεσμα να αναδείξει την ανάγκη νέου
πλαισίου εταιρικής λειτουργίας με έμφαση στη μακροχρόνια αξία των επιχειρήσεων.
Οκτώ στους 14 αισιόδοξους (57,1%) που επικαλέστηκαν το εν λόγω επιχείρημα,
φάνηκαν να θεωρούν πως το νέο πλαίσιο που θα δημιουργηθεί θα οδηγήσει
παράλληλα σε «ξεκαθάρισμα» του εταιρικού σκηνικού από τις «γκρίζες ζώνες» της
ΕΚΕ. Το επιχείρημα αυτό αντιπροσώπευε το 34,8% του δείγματος.
Το δεύτερο επιχείρημα ήταν πως υπάρχει θετικό momentum για την υιοθέτηση της
ΕΚΕ από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι μεγάλες
επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει εμπειρία σε ζητήματα αειφορίας, με αποτέλεσμα να
τίθενται πήχεις στην εσωτερική αγορά. Το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε από το
26,1% του δείγματος.
12.13.2 Απαισιοδοξία για το Μέλλον της ΕΚΕ
Το 21,7% του δείγματος, ήτοι πέντε ερωτηθέντες, εμφανίστηκαν απαισιόδοξοι για
τις προοπτικές της ΕΚΕ στην Ελλάδα. Και οι απόψεις των τεσσάρων συνέκλιναν στο
ό,τι η ύφεση οδήγησε τον εγχώριο επιχειρηματικό κόσμο στο να υιοθετήσει στάση
αναμονής έναντι κάθε πρωτοβουλίας ανάπτυξης (επιβεβαιώνοντας τον Njoroje), καθώς
πλέον έχει τεθεί πραγματικό θέμα επιβίωσης των εταιρειών. Τη στάση αυτή υιοθέτησαν
τέσσερις εταιρείες μεγάλου μεγέθους, καθώς και η μοναδική μικρή επιχείρηση του
δείγματος. Από πλευράς βαθμών, απαισιόδοξοι ήταν δύο «Στρατηγοί», δύο
«Αρχιλοχίες» και ένας «Νεοσύλλεκτος».
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12.13.3 Ασαφές το μέλλον της ΕΚΕ
Το 17,4% του δείγματος, ήτοι τέσσερις ερωτηθέντες, επέλεξαν να μην πάρουν
σαφή θέση αναφορικά με το μέλλον της ΕΚΕ. Το βασικό επιχείρημα που υιοθέτησαν
ήταν πως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως ρευστή και
ενδεχομένως οι εξελίξεις να εξαρτηθούν από πολλαπλές παραμέτρους, με κύρια την
Πολιτεία και το ρόλο που θα επιλέξει να διαδραματίσει σε βραχυπρόθεσμο και
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Την άποψη αυτή εξέφρασαν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις και
μία μεσαίου μεγέθους ή αλλιώς ένας «Στρατηγοί», ένας «Συνταγματάρχης» και ένας
«Λοχίας».
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13 Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα διπλωματική εργασία
είναι τα ακόλουθα:
i. Παρατηρήθηκε σύγχυση για το τι εστί πραγματικά η ΕΚΕ ανάμεσα στις
εταιρείες- ελίτ του ελληνικού επιχειρηματικού σύμπαντος. Το 30,4% εμφάνισε
μερική ή πλήρη σύγχυση για το εννοιολογικό περιεχόμενο της ΕΚΕ, ταυτίζοντας
την ή με marketing/ δημόσιες σχέσεις ή / και με εταιρική φιλανθρωπία
ii. Από τους 23, υπήρξε ένας συνεντευξιαζόμενος, ήτοι 4,3% του δείγματος,
που με αφοπλιστική ειλικρίνεια ανέπτυξε μηδενιστική άποψη για την ΕΚΕ.
Συγκεκριμένα, πως η ΕΚΕ δεν είναι παρά προϊόν αύξησης του τζίρου και πως για
τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η συγκεκριμένη στάση αποδεικνύει τη δυσκολία
προσαρμογής σημαντικού μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων στις ραγδαίες
εξελίξεις του διεθνούς επιχειρείν. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως στην Ελλάδα οι
θυγατρικές των ξένων πολυεθνικών είναι οι συνήθεις φορείς καινοτομίας στη
χώρα (Makridakis, Caloghirou, Papagiannakis, & Trivellas, 1997).
iii. Στον αντίποδα, το 39,1% του δείγματος, ήτοι η μεγαλύτερη ομάδα, ήταν
εταιρείες με «επωμίδες» «Στρατηγού», επικοινωνώντας κατά αυτό τον τρόπο
μήνυμα αισιοδοξίας πως η εταιρική αειφορία αποτελεί βιώσιμο στόχο. Οι
εταιρείες αυτές δρουν ως ταγοί, θέτουν ψηλά τον πήχη και με τη στάση τους εν
μέσω ύφεσης βοηθούν την αγορά να στηθεί εκ νέου στα «πόδια της»
iv. Για το 60,9% του δείγματος, η καλή οικονομική «υγεία» διαδραματίζει
καταλυτικό ρόλο στο να εισέλθει και να μείνει μία επιχείρηση στον κόσμο της ΕΚΕ.
Η σημασία της οικονομικής υγείας για την ΕΚΕ πολλαπλασιάζεται όταν στην
εξίσωση εισάγεται η παράμετρος της ύφεσης
v. Για το 69,6% η κρίση αποτελεί ευκαιρία για το ελλαδικό χώρο της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
vi. Το 30,4% των εταιρειών του δείγματος επεσήμανε αυθόρμητα πως η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στο DNA τους. Και οι επτά εταιρείες που
εξέφρασαν την εν λόγω άποψη χαρακτηρίζονται από ισχυρό επικοινωνιακό
προφίλ.
vii. Το 65,2% του δείγματος διαπίστωσε πως η κρίση είχε ως αποτέλεσμα να
αυξηθούν οι απαιτήσεις των stakeholders, γεγονός που εναρμονίζεται με τη
διεθνή βιβλιογραφία (Klára, 2011; Quelch & Jocz, 2009; Souto Fernández-Feijóo,
2009)
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viii. Το 39,1% του δείγματος τάχθηκε κατηγορηματικά κατά της
υποκατάστασης του Κοινωνικού Κράτους από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι ίδιοι
συνεντευξιαζόμενοι αποσαφήνισαν ότι λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αυτό
ακριβώς έχουν αναγκασθεί να κάνουν
ix. Το 30,4% του δείγματος τόνισε πως η ουσιαστική ΕΚΕ δεν επηρεάζεται
από την ύφεση, καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική που είναι
ανεξάρτητη από τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. Αντιθέτως, το 26,1% του
δείγματος εκτίμησε πως η κρίση επηρεάζει απόλυτα την ΕΚΕ, καθώς την έκανε
πιο σημαντική και της έδωσε νέο νόημα.
Από την ως άνω αντίθεση,
διαμορφώνεται το εύρος της επίδρασης της ύφεσης πάνω στην ΕΚΕ: από
καθόλου έως απόλυτα, με την πλάστιγγα να γέρνει ελαφρώς υπέρ της
ανεξαρτησίας της ΕΚΕ από την κρίση
x. Το 80% όσων τάχθηκε υπέρ της άποψης πως η κρίση έχει καταστήσει την
ΕΚΕ σημαντικότερη, θεώρησε πως η κρίση έχει καταστήσει πιο σημαντική την
έκδοση απολογισμών. Παράλληλα, το 57% όσων θεώρησαν πως η ΕΚΕ είναι
ανεξάρτητη από την κρίση θεώρησε πως η έκδοση απολογισμών δεν επηρεάζεται
από τη φάση του οικονομικού κύκλου.
xi. Η πιο άμεση συνέπεια της ύφεσης στην ΕΚΕ των εταιρειών ήταν πως
μειώθηκαν οι προϋπολογισμοί που είχαν στη διάθεση τους τα στελέχη
(αθροιστικά 73,9%), επιβεβαιώνοντας την τάση που παρατηρείται διεθνώς (Ellis &
Bastin, 2011; Giannarakis & Theotokas, 2011; Harwood, Humby, & Harwood,
2011; Karaibrahimoglu, 2010; Klára, 2011; Manubens, 2009; Njoroje, 2009;
Quelch & Jocz, 2009; Souto Fernández-Feijóo, 2009) . Στις καλές περιπτώσεις,
υπήρξε περιστολή δαπανών για χορηγίες ή και για επικοινωνία της ΕΚΕ, αλλά για
το 43,5% των ερωτηθέντων (κάτι λιγότερο του ήμισυ του δείγματος), μειώθηκαν
κονδύλια που αφορούσαν ουσιαστικές πρωτοβουλίες
xii. Για το 91% του δείγματος, η ΕΚΕ έδρασε ως εργαλείο οχύρωσης των
εταιρειών έναντι της κρίσης
xiii. Η κρίση ώθησε το μεγαλύτερο όγκο των πρωτοβουλιών ΕΚΕ των
επιχειρήσεων του δείγματος προς τη στήριξη της κοινωνίας
xiv.

Η κρίση δεν ανέδειξε νέους συμμετόχους για το 87% του δείγματος

xv. Θετική αντίδραση είχαν οι βασικοί συμμέτοχοι των εταιρειών του
δείγματος έναντι των δράσεων ΕΚΕ που υλοποίησαν οι επιχειρήσεις εν μέσω
ύφεσης, γεγονός που είναι λογικό, βάσει του Α’ Μέρους της παρούσης εργασίας
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xvi. Το 30,4% του δείγματος ανέφερε πως οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ που
υλοποιούνται είθισται / πρέπει να σχετίζονται με το βασικό αντικείμενο των
εταιρειών, κινούμενοι στη λογική ξένων ερευνητών (Klára, 2011; Quelch & Jocz,
2009)
xvii. Μέσω της στρατηγικής χρήσης της ΕΚΕ και υπό την πίεση της κρίσης, το
26,1% (εκ του οποίου το 83,3% ήταν «Στρατηγοί) προχώρησε στη δημιουργία
νέων προϊόντων αειφορικού προσανατολισμού
xviii. Το 73,9% των συνεντευξιαζόμενων αναφέρθηκε στη σημασία του
εθελοντισμού εν μέσω της κρίσης
xix. Το 52,2% τάχθηκε κατά του αποκλειστικά εθελοντικού χαρακτήρα της
ΕΚΕ και το 17,4% δήλωσε αναποφάσιστο για το αν η ΕΚΕ θα πρέπει να
υλοποιείται σε αποκλειστικά εθελοντική βάση. Το 30,4% εκτίμησε πως η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει να άπτεται της διακριτικής ευχέρειας των
επιχειρήσεων
xx. Το 69% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε ως θετική για την ελληνική ΕΚΕ την
ενδεχόμενη εξέλιξη να υιοθετηθεί σε Οδηγία η Πρόταση 2011/ 0308 της
Κομισιόν, καθώς και εφικτή την ενσωμάτωση της στην εγχώρια πραγματικότητα
xxi. Το Παράδοξο της ΕΚΕ: Έξι στα επτά στελέχη που εκτίμησαν πως η ΕΚΕ
πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά εθελοντική για τις επιχειρήσεις, χαρακτήρισαν
ως θετική εξέλιξη για την Ελλάδα την Πρόταση για Οδηγία 2011/ 0308
xxii. Αρνητικά φορτισμένο χαρακτηρισμό έδωσε το 78,3% στο ρόλο της
Πολιτείας σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ από τον εγχώριο επιχειρηματικό
κόσμο. Παρόλα αυτά, το 17,4% του δείγματος αναγνώρισε τη στενωπό στην
οποία βρίσκεται από το 2010 η ελληνική Πολιτεία και χαρακτήρισε ως λογικό τα
προβλήματα της ΕΚΕ να κατέχουν χαμηλή θέση στη λίστα με τις προτεραιότητες
του Κράτους εν μέσω ύφεσης. Υπήρξε και η έκπληξη, με ένα ερωτηθέντα που
εξέφρασε τη θετική του εμπειρία από τη συνεργασία με το Δημόσιο για την
προώθηση πρωτοβουλίας ΕΚΕ
xxiii. Ο πιο συχνός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το
ρόλο της Πολιτείας στην προσπάθεια υλοποίησης δράσεων ΕΚΕ ήταν η λέξη
«απούσα»
xxiv. Η πιο συχνή πρόταση των συνεντευξιαζόμενων για το πώς θα μπορούσε
να βελτιωθεί ο ρόλος της Πολιτείας ήταν το να υπάρχει σταθερός συνομιλητής
από πλευράς Δημοσίου στο διάλογο με τις επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ζησιμοπούλου

Σελίδα 120

ΕΚΕ & Κρίση: Η Τάση στο Ελληνικό Επιχειρηματικό Τοπίο
Μέρος Δ’ – Συμπεράσματα

xxv. Το 60,9% του δείγματος εμφανίστηκε αισιόδοξο για το μέλλον ΕΚΕ στην
Ελλάδα της ύφεσης, ενώ το 17,4% τόνισε πως το μέλλον της είναι αβέβαιο. Το
21,7% εξέφρασε απαισιόδοξη άποψη
xxvi. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως 19 από του 23 συνεντευξιαζόμενους
φάνηκαν από τον ενθουσιασμό και το πάθος τους να πιστεύουν ειλικρινά στην
ΕΚΕ ως «όχημα» αειφορίας που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις προς ένα καλύτερο
μέλλον, γεγονός που επιβεβαιώνει πως ενίοτε ένας άνθρωπος αρκεί για να κάνει
τη διαφορά
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