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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

Η εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (ΔΚΔ) αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ αληίθηππνπ πνπ έρεη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ζηνπο 

κεηφρνπο θαη ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. πλνιηθά, ε ΔΚΔ 

αλαθέξεηαη ζηε δηαθάλεηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη ε επηρείξεζε, ζηνλ 

βαζκφ εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ηεο, ζηηο εζηθέο αμίεο ηηο νπνίεο έρεη, ζηνλ βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ζηελ ινγνδνζία ζηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Η ΔΚΔ ζπλδέεηαη κε ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κε ηελ επίηεπμε θέξδνπο, αιιά θαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

εηαηξηθήο εζηθήο. 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

θαη λα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο ζην ζχγρξνλν κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απηή πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο, πνην είλαη ην πνζφ πνπ 

δαπαλνχλ νη εηαηξείεο γηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, θαζψο θαη 

πνηνη είλαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δηεμάγεη πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο νη εηαηξείεο.  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη εηαηξείεο επελδχνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα 

ηνπο,  λα απμεζεί ε θήκε θαη ε αμηνπηζηία ηνπο ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ, ην κεξίδην ηεο αγνξάο, θαη κέζα απφ απηφ λα επηηεπρζεί 

καθξνρξφληα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Δπίζεο, βξέζεθε φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, 

θάηη πνπ ζρεηίδεηαη θαη πάιη κε ηελ εηθφλα ησλ εηαηξεηψλ, σο εζηθά ππεχζπλεο θαη 

αμηφπηζηεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. πλεπψο, ππάξρεη κία 

άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, θήκεο ηεο εηαηξείαο, 

βειηίσζεο ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο, απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη 

απμεκέλεο θεξδνθνξίαο. Δπίζεο, θαηαδείρζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο δε γλσξίδνπλ ην 

πνζφ πνπ δαπάλεζε ε εηαηξεία ηνπο γηα ηελ  εγθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο 

ην πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, βξέζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ δελ πξνβαίλεη 
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ζε δξαζηεξηφηεηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ελψ φζεο απάληεζαλ ζεηηθά, ηα 

πξνγξάκκαηα αθνξνχλ πξσηίζησο ελέξγεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. 

Ωζηφζν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζε θαηαλαισηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη νη 

απφςεηο ησλ απνδεθηψλ ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ΔΚΔ, νηθνλνκηθή θξίζε, κνληέιν θνηλσληθήο απφδνζεο, 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

  

Η έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο  απνηειεί γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Η εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απνηειεί κηα 

έλλνηα ζρεηηθά ζχγρξνλε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά κηαο επηρείξεζεο 

πξνο ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία θαη αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. ήκεξα, 

ε αληίιεςε φηη ε επηρείξεζε έρεη έλα κνλαδηθφ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, δειαδή ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο, ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε. Αληίζεηα, νη θνηλσλίεο 

αμηψλνπλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θνηλσληθά ππεχζπλν ξφιν θαη 

λα αλαιακβάλνπλ κε ζπλέπεηα ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ην γεγνλφο φηη 

αληινχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή ηνπο κέζα απφ ηελ θνηλσλία. Όζν κεγαιχηεξν 

ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε αλάγθε λα ελζσκαηψζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο εθηφο απφ νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. 

 

Τπάξρνπλ πνιινί κάιηζηα πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηα νπνία ε θπβέξλεζε απνηπγράλεη. Αλ θαη 

απηή ε άπνςε είλαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ππεξβνιηθή είλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα επαλεμεηάζεη ηελ αληίιεςή ηεο πεξί κεγηζηνπνίεζεο ησλ 

θεξδψλ ηεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηηο ζχγρξνλεο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ πνιινχο ζεζκνχο πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη, 

αθφκε θαη κε θάπνηεο εληάζεηο, ε επηρείξεζε απνηειεί έλα απφ ηα θέληξα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο ην νπνίν αλά πάζα ζηηγκή θξίλεηαη, 

ακθηζβεηείηαη, αλαγλσξίδεηαη, απνξξίπηεηαη ή θαηαμηψλεηαη. Όηαλ κάιηζηα κέζα ζε 

κηα ηέηνηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο νκάδεο κε δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο, ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ επηρείξεζε θαζίζηαηαη 

δχζθνιε.  

 

ε θάζε πεξίπησζε απηφ πνπ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί είλαη φηη ε επηρείξεζε νθείιεη 

λα ζπκπνξεπζεί κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο. Απηή ε 

αληίιεςε πξνζδηνξίδεη θαη ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. 

Σν θνηλσληθφ θαζήθνλ ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην αιιά πξνυπήξρε 

ζηηο θνηλσλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ κηα ζηνηρεηψδε δεκνθξαηηθή νξγάλσζε θαη 
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ιεηηνπξγία. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

αλάιεςεο ησλ θνηλσληθψλ επζπλψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο αληινχλ ηελ 

δπλακηθή ηνπο κέζα απφ ηελ θνηλσλία. Έηζη θαινχληαη λα επηηεινχλ έλα δηπιφ ξφιν: 

ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ (Κνπινπγιηψηεο, 1992). 

 

Η εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απνηειεί κηα έλλνηα ζρεηηθά ζχγρξνλε ε νπνία 

αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά κηαο επηρείξεζεο πξνο ηελ θνηλσλία 

κέζα ζηελ νπνία αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ο επξχηεξνο νξηζκφο ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο αζρνιείηαη κε ην πνηα είλαη ή ηνπιάρηζηνλ πνηα ζα 

έπξεπε λα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηηο 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Κάζε έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνηαζεί 

αληηπξνζσπεχεη θαη κηα ηδηαίηεξε πηπρή ηνπ δεηήκαηνο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο (Crowther θαη Aras, 2008). 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ζεσξεηηθά ηνλ ξφιν ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο (ΔΚΔ) θαη λα αλαδείμεη ηελ ζέζε ηεο ζην ζχγρξνλν 

κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ. Με βάζε απηφ ην ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ζηα νπνία ζα πξνζπαζήζεη ε παξνχζα έξεπλα λα δψζεη απάληεζε είλαη ηα εμήο: 

1. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο γηα ηηο ίδηεο 

ηηο επηρεηξήζεηο; 

2. Πνην είλαη ην πνζφ πνπ δαπαλνχλ νη εηαηξείεο γηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο; 

3. Πνηνη είλαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δηεμάγεη πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο νη εηαηξείεο; 

 

Πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή 

έξεπλα, κε ηε κέζνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε 15 ζηειέρε Διιεληθψλ εηαηξεηψλ απφ 

δηάθνξνπο θιάδνπο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηξαπεδηθφ, αζθαιηζηηθφ, 

θαξκαθνβηνκεραλία, εηζαγσγέο-εμαγσγέο, εκπφξην γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ. 

 

Η δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη σο εμήο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, 
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αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

δηεξεπλψληαη νη δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ, θαη 

ηέινο θαηαγξάθνληαη νη δηεζλείο ηεο ηάζεηο. ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν απηήο. ην ηξίην θεθάιαην 

αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην 

ζπλνςίδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1.1 Θεωπηηικό Τπόβαθπο  

Η εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (corporate social responsibility) απνηειεί ζηε ζχγρξνλε 

επνρή ην βαζηθφ κέιεκα φζσλ εηαηξηψλ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα, θαζψο βειηηψλεη ηελ εηαηξηθή εηθφλα, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο απφδνζε (Hollender, 2004; Keeble, 2004; Zadek, 2004). 

 

Φπζηθά ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο δελ πξνέθπςε ηψξα – αληηζέησο 

ππάξρεη ζαλ έκκεζε πξαθηηθή ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, φκσο πξψηνο ν 

Bowen ην 1953 αλαθέξζεθε ζηελ έλλνηα απηή, μεθηλψληαο έηζη κηα ζεηξά 

ζεσξεηηθψλ αλαιχζεσλ θαη κνληέισλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα κειεηήζνπλ εηο βάζνο ηελ 

έλλνηα θαη λα ηελ ζπλδέζνπλ κε ηε γεληθή απφδνζε ησλ εηαηξεηψλ. Απιά ε λέα ηάμε 

ηνπ επηρεηξείλ πνπ μεπέξαζε ηα θξαηηθά θαη δηαθξαηηθά φξηα θαη επεθηάζεθε ζε 

παγθφζκην επίπεδν έθεξε ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξε γλψζε θαη ελεκέξσζε, 

κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο ζηνπο θαηαλαισηέο, ζην θνηλφ, άξα θαη κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε είλαη ππφινγνο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ.  

 

Καηφπηλ κειέηεο δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη 

αθξηβήο θαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ηελ εηαηξηθή επζχλε. πλεπψο κηα ζεηξά απφ 

νξηζκνχο παξαηίζεληαη παξαθάησ πξνθεηκέλνπ  λα επεμεγήζνπλ ηελ έλλνηα.  

 

 Η πξψηε ζεηξά νξηζκψλ πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ κία απφ ηηο δχν βαζηθέο 

ζεσξεηηθέο «ζρνιέο» βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε πσο ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε έρεη 

ζρέζε κε ηηο θηλήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εηζέξρνληαη νη εηαηξείεο θαη νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ πάλσ απφ ην άκεζν νηθνλνκηθφ θέξδνο (Davies, 1960; McGuire, 

1963; Backman, 1975). Η άιιε ζρνιή ζεσξεί πσο ε βαζηθή εηαηξηθή επζχλε έγθεηηαη 

ζηελ ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ λα δεκηνπξγνχλ ηα κέγηζηα θέξδε γηα ηνπο κεηφρνπο 

ηνπο (Friedman, 1962). 
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Ο ιφγνο γηα ηελ ηφζν δηεπξπκέλε πξνζπάζεηα επεμήγεζεο ηεο έλλνηαο ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, ζχκθσλα κε ηνλ Wood (1991) είλαη ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο 

ζηε δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο δελ ήηαλ φκνηεο αιιά δεκηνπξγήζεθαλ σο αλεμάξηεηεο 

ηδέεο, νη νπνίεο ήηαλ θαη αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο. Αληίζηνηρα ν Waddock (2004) 

αλαθέξεηαη ζηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή επζχλε ε νπνία 

δηαρέεηαη θαη ζηνλ νξηζκφ ηεο (Meehan θαη Richards, 2006). 

 

Φπζηθά κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ππάξρεη κεγάιε εμέιημε ζηελ πξνζπάζεηα 

επεμήγεζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Οη λεφηεξνη ζεσξεηηθνί έρνπλ 

ζπλδέζεη ζε θάπνην βαζκφ ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα ησλ εηαηξεηψλ αιιά ζεσξνχλ πσο ε 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε πξνρσξά αξθεηά βήκαηα κεηά, αθνχ πξνυπνζέηεη ηελ 

ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βνεζήζεη ηελ επίιπζε (ή 

έζησ άκβιπλζε) θάπνησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, γηα παξάδεηγκα ηε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε θηψρηα θαη ηνλ ξαηζηζκφ, ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ινηπά (Hay, 

Gray θαη Gates, 1976). 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Clement-Jones (2004, ζει. 8), ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε είλαη «ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ αληίθηππνπ πνπ έρεη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο θαη ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 

αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα. Η ΔΚΔ δελ αλαθέξεηαη απιά ζηα θεθάιαηα θαη ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ κηα επηρείξεζε δίλεη ζηελ θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, αιιά έγθεηηαη ζηελ δηαθάλεηα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηνηθείηαη ε επηρείξεζε, ζηνλ βαζκφ εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ηεο, ζηηο εζηθέο 

αμίεο ηηο νπνίεο έρεη, ζηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ζηελ 

ινγνδνζία ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην World Business Council for Sustainable Development (1998, 

ζει. 3), σο εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε λνείηαη ε «δηαξθήο δέζκεπζε ησλ εηαηξεηψλ 

λα ζπκπεξηθέξνληαη εζηθά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε 

ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο, θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ζπλνιηθά ηεο θνηλσλίαο». 
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Βεβαίσο, ην φπνην ρνξεγηθφ πξφγξακκα κηαο εηαηξείαο δελ ζεκαίλεη, θαη’ αλάγθε, φηη 

ε εηαηξεία έρεη θαη κηα ζπγθξνηεκέλε, δνκεκέλε θαη ζηαζεξή ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο 

επζχλεο. Η έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο δελ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε κεκνλσκέλεο 

δξάζεηο, αιιά λα δηαπεξλά φιε ηελ θηινζνθία θαη ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, δελ είλαη ζσζηφ κηα απνηίκεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο λα κελ 

εμεηάδεη ην εάλ πιεξείηαη έλα ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ θαη αμφλσλ.  

 

 

1.1.1  Η Κοινωνική Δςθύνη ηων Δηαιπειών  

Η πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζπλεγφξνπο CSR φιν θαη πεξηζζφηεξν θαιχπηεη 

έλα επξχ θάζκα ησλ δεηεκάησλ, φπσο είλαη  νη πεξαηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ, νη 

ζρέζεηο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε εηαηξηθή εζηθή, νη ζρέζεηο θαη ην πεξηβάιινλ. 

Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηνλ Moir (2001),  ε CSR Δπξψπεο, κηα νξγάλσζε κε κέιε 

κεγάιεο  επηρεηξήζεηο ζε νιφθιεξε  ηελ Δπξψπε, ζηηο νδεγίεο ππνβνιήο εθζέζεψλ 

ηεο  εμεηάδεη ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο:  

 Δξγαζηαθφο ρψξνο (ππάιιεινη)  

 αγνξά (πειάηεο πξνκεζεπηέο )  

 πεξηβάιινλ  

 θνηλφηεηα   

 εζηθή  

 θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  

 

Δάλ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη ή φρη λα αλαιάβεη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ηηο 

κνξθέο πνπ ε επζχλε πξέπεη λα ιάβεη, εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξννπηηθή ηεο 

εηαηξείαο πνπ ηελ πηνζεηεί. Δθείλνη πνπ πηνζεηνχλ ηε λενθιαζζηθή άπνςε ηεο 

εηαηξείαο ζα ζεσξνχζαλ φηη νη κφλεο θνηλσληθέο επζχλεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε είλαη ε παξνρή ηεο απαζρφιεζεο θαη πιεξσκήο ησλ θφξσλ. χκθσλα κε 

ηνλ Milton Friedman (1962) κεξηθέο ηάζεηο ζα κπνξνχζαλ ηφζν εθηεηακέλα λα 

ππνλνκεχζνπλ ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο ειεχζεξεο θνηλσλίαο θαζψο ε απνδνρή κηαο 

θνηλσληθήο επζχλεο απφ ηνπο εηαηξηθνχο αλψηεξνπο ππαιιήινπο δελ είλαη άιιε απφ 

ην λα θέξλνπλ ζηνπο κεηφρνπο φζνλ ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα κπνξνχλ. 
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Μηα ελαιιαθηηθή άπνςε ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο «behavioral theorists» (Wartick θαη 

Wood, 1998) κπνξεί λα δεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα απφ κηα ζθνπηά ε 

νπνία εμεηάδεη ηηο πνιηηηθέο πηπρέο θαη ηηο κε-νηθνλνκηθέο επηξξνέο ζηε δηεπζπληηθή 

ζπκπεξηθνξά. Απηφ επίζεο κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα εμεηάζεη ηα πξνζσπηθά 

θίλεηξα, φπσο νη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ πξνέδξνπ ή ελαιιαθηηθά κεξηθέο 

θξίζηκεο πξννπηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ηεο δχλακεο. Απηή ε πξνζέγγηζε 

έρεη δχν εππξνζδηφξηζηα ζθέιε αλάπηπμεο. Σν πξψην είλαη ζρεηηθφ  κε θάπνηα κνξθή 

εζηθήο ή εζηθήο πξνζηαθηηθήο φηη επεηδή δειαδή ε επηρείξεζε έρεη ηνπο πφξνπο, 

είλαη κέξνο ηνπ ξφινπ ηεο επηρείξεζεο λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν Holmes (1976), ζε κηα κειέηε ηεο ζηάζεο ησλ ζηειερψλ απέλαληη 

ζηελ θνηλσληθή επζχλε, δηαπηζηψλεη φηη ε ηζρπξφηεξε απάληεζε ήηαλ φηη εθηφο απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ αλεμαξηήηνπ αλ ε επηρείξεζε βνεζά ή φρη ζηε δεκηνπξγία 

εθείλσλ ησλ πξνβιεκάησλ, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη, πηζαλψο, θαλέλα 

βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν θέξδνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κεξηθνί ζπκθσλνχλ 

ζην φηη επεηδή ε επηρείξεζε έρεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο ππάξρεη κηα ζρεδφλ-

εζηθή ππνρξέσζε πνπ πεξηιακβάλεηαη. Δληνχηνηο απηφ κπνξεί λα είλαη νη απφςεηο 

ησλ αλψηεξσλ ππαιιήισλ παξά ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο επηρείξεζεο (Moir, 2001).  

 

Οη ππεξαζπηζηέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο  ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ην 

«δηαθσηηζκέλν» πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο λα αλαιάβεη ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Οη κνξθέο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ νθέινπο 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζα πεξηειάκβαλαλ ηελ εληζρπκέλε θήκε θαη ηε 

κεγαιχηεξε πίζηε θαη δηαηήξεζε ππαιιήισλ. Απηήλ ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ζε κεξηθέο απφ ηηο ηξέρνπζεο πξνζεγγίζεηο απφ ηελ επηρείξεζε. Έηζη, 

ην εηζαγσγηθφ ηκήκα κηαο ζρεηηθά παιαηάο έθζεζεο απφ ην πκβνχιην Παγθφζκησλ 

Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ζηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

(WBCSD, 1999) ρξεζηκνπνίεζε θξάζεηο φπσο ηα «επηρεηξεζηαθά νθέιε», «ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ αμία ησλ κεηφρσλ», «θίλδπλνη ειέγρνπ», 

«αλαγλψξηζε επθαηξηψλ ηελ αγνξάο», «βειηηψλνληαο ηε θήκε» θαη «δηαηήξεζε ηεο 

δεκφζηαο ππνζηήξημεο».  
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Απηή ε αλάιπζε ππνζηεξίδεηαη απφ κηα κειέηε  ζηελ Απζηξαιία   ησλ θηλήηξσλ απφ 

ηελ επηρείξεζε γηα ηελ θνηλνηηθή ζπκκεηνρή (CCPA, 2000). Η κειέηε δηαπηζηψλεη 

φηη ε απζηξαιηαλή επηρείξεζε βηψλεη κηα κεηάβαζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ 

ξφινπ ηεο, αιιά κέξνο ηεο αηηίαο είλαη φηη απηφο ν θνηλσληθφο ξφινο  ζπκβάιιεη ζηε 

ζπλερηδφκελε πγεία θαη ηελ αχμεζε ηεο επηρείξεζεο. Σα ηξία ηέηαξηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ κειεηψληαη έρνπλ ζηφρν ηελ καθξνπξφζεζκε επηρεηξεζηαθή 

ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο, ζηελ θαξδηά ηεο επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο γηα ηελ 

θνηλνηηθή ζπκκέηνρε. Η ζπκκεηνρή είλαη έλαο ηξφπνο λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε, 

ε ππνζηήξημε θαη ε λνκηκφηεηα κε ηελ θνηλφηεηα, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο 

ππαιιήινπο. Πεξαηηέξσ 10 ηνηο εθαηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή είλαη έλαο ηξφπνο λα πξνσζεζνχλ ρσξίο ηελ 

επηδίσμε κηαο επηζηξνθήο ζηνπο κεηφρνπο θαη 10 ηνηο εθαηφ ζεσξνχλ ηηο θνηλσληθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο σο θαιπκκέλεο απνθιεηζηηθά απφ ηελ αμία επηζηξνθήο ησλ 

κεηφρσλ ηνπο.  

 

Η πξνζέγγηζε ηεο CSR Δπξψπεο είλαη φηη ε επηρείξεζε επλνείηαη πεξηζζφηεξν φηαλ 

είλαη θνηλσληθά ππεχζπλε θαζφηη απηφ κπνξεί λα ηελ βνεζήζεη λα απμήζεη ηηο 

πσιήζεηο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ επηρείξεζε ζπλνιηθά. Ο 

ζηφρνο είλαη λα ρηηζηεί ε βηψζηκε αχμεζε γηα ηελ επηρείξεζε θαηά ηξφπν αξκφδην.  

 

Μέζα ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ε εμέιημε ηεο θαηαλφεζεο ηεο ΔΚΔ θαζψο θαη κέζα ζηελ 

επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή. Απηφ πεξηγξάθεηαη θαιά απφ ηνλ Frederick (1994) ζηελ 

νξνινγία θαη ηελ πξφνδν ηεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Ο 

Frederick (1994) πξνζδηνξίδεη ηελ αλάπηπμε ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο κέρξη ην 1970 σο κηα εμέηαζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ εηαηξεηψλ 

«λα εξγάδνληαη γηα ηελ θνηλσληθή βειηίσζε» θαη αλαθέξεηαη ζε απηφ σο CSR1. 

Δληνχηνηο, πεξίπνπ ην 1970 ζεκεηψλεη κηα θίλεζε ησλ εηαηξηθψλ θνηλσληθψλ 

αληαπνθξίζεσλ, ηηο νπνίεο απνθαιεί CSR2. Πξνζδηνξίδεη ηελ εηαηξηθή  θνηλσληθή 

αληαπφθξηζε σο «ε ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο λα απνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο». 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θίλεζε απφ ην CSR1 πξνο ην CSR2 απεηθνλίδεη κηα θίλεζε 

απφ κηα θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ζε κηα πνπ εζηηάδεη ζηε δηεπζπληηθή δξάζε δειαδή 

ζην αλ ε εηαηξεία ζα απνθξηζεί θαη πψο. 
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Δπίζεο, ν Frederick  έρεη αλαπηχμεη απηήλ ηελ αλάιπζε γηα λα πεξηιάβεη κηα 

εζηθφηεξε βάζε ζηε δηεπζπληηθή ιήςε απφθαζεο ππφ κνξθή εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

νξζφηεηαο θαη νξίδεη απηφ ην σο CSR3. ε απηήλ ηελ αλάπηπμε, ππνζηεξίδεη φηη ε 

κειέηε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ρξεηάδεηαη κηα εζηθή άγθπξα πξνθεηκέλνπ 

λα επηηξαπεί κηα ζπζηεκαηηθή θξηηηθή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ αληίθηππνπ επάλσ ζηελ 

αλζξψπηλε ζπλείδεζε, ηελ αλζξψπηλε θνηλφηεηα θαη ηελ αλζξψπηλε ζπλνρή. 

Βεβαηψλεη φηη ελψ CSR1 ήηαλ θαλνληζηηθφ, ήηαλ δηζηαθηηθφ θαη φηη CSR2 νδήγεζε 

ζηελ κε-θαλνληζηηθή έξεπλα.  

 

 Καηά ζπλέπεηα ε απαίηεζε γηα κηα εζηθή βάζε απνηειεί ηελ θαλνληζηηθή βάζε γηα 

ηνπο δηεπζπληέο πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο. Ωο ηκήκα ελφο θαλνληζηηθνχ καληθέζηνπ, ν Freidman (1986) 

πξνηείλεη φηη νη αμηψζεηο «ηνπ εμαλζξσπηζκνχ είλαη ίζεο κε ηηο αμηψζεηο ηεο 

εμνηθνλφκεζεο». Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη έηζη πιήξσο δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε 

απηή πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο λενθιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο. 

 

Ο Brummer (1991) ζε κηα εθηεηακέλε αλαζεψξεζε πξνζπαζεί λα παξέρεη ηνπο 

ζαθείο νξηζκνχο ηεο επζχλεο. ε κηα βαζηά αλαζεψξεζε ηεο έλλνηαο αξκνδηφηεηα, ζε 

απηφ ην πιαίζην πξνηείλεη φηη ε επζχλε ζεκαίλεη φηη νη αλψηεξνη ππάιιεινη 

ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Δπηπιένλ, ζπλνςίδεη ηξεηο ηχπνπο 

εηαηξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαλνληθά ζθεπηφκελνπο σο απαηηήζεηο κηαο απφδνζεο απφ 

ηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο: 

(1) Δλέξγεηεο δηελεξγεζείζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο εμνπζίαο ηεο 

επηρείξεζεο  

(2) Με εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο επζχλεο ηεο εηαηξείαο  

(3) θαη ηέινο, θαηψηεξε απφδνζε ησλ πξάμεσλ κέζα ζηελ ηειεπηαία πεξηνρή 

 

Δθηφο απφ ηε λενθιαζζηθή πξνζέγγηζε, ζπδεηά ηξεηο πεξαηηέξσ ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ 

ζε πνηνπο νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα είλαη ππφινγεο. Απηέο είλαη νη ζεσξίεο 

ζπκκεηνρψλ, πνπ ζπδεηνχληαη θαησηέξσ, ε ζεσξία ηεο θνηλσληθή δήηεζεο φπνπ νη 

εηαηξείεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο απφ ηελ θνηλσλία θαη ε ζεσξία ησλ 

θνηλσληθψλ ελεξγψλ ζηειερψλ. Σν ηειεπηαίν αλαθεξζέλ ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη αλ 

θαη ζα πξέπεη λα ππάξμεη αλεζπρία γηα ηελ επεκεξία ηνπ θνηλνχ, είλαη κηα αλεζπρία 

γηα ηελ επεκεξία σο έθθξαζε ησλ ηδαληθψλ ή ινγηθψλ ελδηαθεξφλησλ παξά κφλν γηα 
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ηα ησξηλά ή εθθξαζκέλα ελδηαθέξνληα.  Καηά πνιχ κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ζρνιηαζηψλ πνπ πξνηείλνπλ φηη ε ελεξγή θνηλσληθή επζχλε ην θάλεη απηφ κε ηε 

βνήζεηα ηεο αλάιπζεο ζπκκεηνρψλ (Frederick et al., 1992; Carroll, 1996). Απηφ 

ηζρχεη επίζεο γηα ηηο πξνζεγγίζεηο ζην πιαίζην ηνπ εηαηξηθνχ ηνκέα.   

 

Απηνί νη ππεξαζπηζηέο ηεο ελεξγνχο θνηλσληθήο επζχλεο πξνηείλνπλ ηηο πξαθηηθέο 

πνπ ρηίδνληαη γχξσ απφ ηελ αλάιπζε θαη ηε δέζκεπζε κεηφρσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ θηινδνμηψλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ 

αλαγθψλ θαη επηθνηλσλψληαο έπεηηα θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο νκάδεο κεηφρσλ.  

Ο Moir (2001) δειψλεη πσο νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ κηα επηρείξεζε λα θαηαιάβεη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο (θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο) 

λα ζπκπεξηθεξζεί κε έλαλ ηξφπν πνπ απεηθνλίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηεο 

θνηλσλίαο.  

 

Καηά ζπλέπεηα κηα ηξέρνπζα αλάιπζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζα 

πεξηειάκβαλε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη φρη κφλν ησλ κεηφρσλ ελάληηα ζε 

θάπνηα κνξθή εζηθήο βάζεο. Απηή ε βάζε πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Moir (2001) ζηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο:  

 γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο ππαιιήινπο αξθεηά θαη δίθαηα 

 γηα λα ιεηηνπξγήζεη εζηθά θαη κε αθεξαηφηεηα  

 γηα λα ζέβεηαη ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  

 γηα λα δηαηεξήζνπλ ην πεξηβάιινλ γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο 

 θαη ηέινο λα είλαη επζπιαρληθφο γείηνλαο ζηελ θνηλφηεηα ηνπ 

 

ην πξναλαθεξζέλ πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, 

δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο. 

χκθσλα κε ηνπο Visser et al. (2007) ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή αλαθέξεηαη ζηηο αμίεο 

πνπ θαζνδεγνχλ ηελ  επηρείξεζε ζην λα νξγαλψζεη, πξνγξακκαηίζεη θαη εθηειέζεη 

πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Βεβαίσο, ην δήηεκα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο είλαη πνιχπινθν, κε πνηθηιία ζέζεσλ θαη απφςεσλ. χκθσλα 

κε κία άπνςε, νη επηρεηξήζεηο δελ νθείινπλ λα δεζκεχνληαη απφ ηελ εζηθή δηάζηαζε, 

ελψ ε αληίζεηε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη, εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ελεξγφ 

ηκήκα ηεο θνηλσλίαο, έρνπλ εζηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο θνηλσλίαο. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε πνπ 

θαζνδεγεί ηηο απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαιάβεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζε 

ελέξγεηεο θνηλσληθήο επζχλεο, θαζψο, ρσξίο απηή ηελ βάζε, νη φπνηεο δξάζεηο δελ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ε επηρείξεζε απέλαληη 

ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, αιιά αληηζέησο εμππεξεηνχλ ζθνπηκφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο ε αλαγλσξηζηκφηεηα, ε δηαθήκηζε, θαη ε δεκηνπξγία εληππψζεσλ 

(Oberlechner, 2007). 

 

ε αξθεηέο επηρεηξήζεηο, νη ηππηθνί εζηθνί θαλφλεο θαη ην εζηθφ πιαίζην 

δξαζηεξηφηεηαο επηβάιινπλ ζηνπο δηνηθνχληεο ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ 

αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ κε ηξφπν εζηθά αθέξαην. Οη εζηθνί απηνί θαλφλεο 

ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα (standards) αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ιφγνπ ράξηλ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο, ην θξάηνο, ηελ θνηλφηεηα, ηνπο επελδπηέο, θαη ινηπά. Δπίζεο, νη 

εζηθνί απηνί θψδηθεο πεξηγξάθνπλ ηί αλακέλεη ε εηαηξεία απφ ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ εηαηξεία αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. Ο εζηθφο 

θψδηθαο παξέρεη θαζνδήγεζε.  

 

Παξ’ φηη δελ είλαη εθηθηφ λα δηαζθαιηζηεί απνιχησο φηη ν νπνηνζδήπνηε, θάησ απφ 

ηηο νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ελ ιφγσ θψδηθα, 

παξ’ φια ηαχηα δηα κέζνπ ηνπ θψδηθα απηνχ πεξηγξάθεηαη ην είδνο ησλ εζηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα θαιχςεη (Oberlechner, 2007).  Βεβαίσο, ε 

αλαγλψξηζε κηαο εηαηξείαο σο «ππεχζπλεο» θαη εζηθήο δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηελ 

αλάιεςε νξηζκέλσλ δξάζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 
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σήμα 1 -  Παπάμεηποι ςπεύθςνηρ εηαιπικήρ ζηπαηηγικήρ 

 

Πηγή: Hawkins, 2006, ζελ. 28 

 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ππάξρεη κία πιεηάδα παξακέηξσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα ηεξήζεη κηα εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ππεχζπλεο ζηξαηεγηθήο, φπσο ην λα έρεη ζσζηή ζηάζε έλαληη ηεο αγνξάο, ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ησλ πειαηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. 
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1.2 Η Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη ωρ Δπγαλείο ηηρ 

ηπαηηγικήρ ηων Δπισειπήζεων  

Η ζηξαηεγηθή ρξεζηκεχεη σο νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επηρεηξεζηαθήο 

εηαηξείαο, θαζηεξψλνληαο ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά, ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη 

ηελ ηξέρνπζα χπαξμή ηεο (Mintzberg, 1987). Σν ελδηαθέξνλ  είλαη ζην πψο ε 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα ελζσκαησζεί πιήξσο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

εηαηξείαο, θαη φρη πνηα βήκαηα κηα εηαηξεία πξέπεη λα θάλεη  γηα λα δηαηππψζεη ηε 

ζηξαηεγηθή.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ελζσκάησζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

CSR πιήξσο κέζα ζηε ζηξαηεγηθή είλαη πην πηζαλφ λα είλαη έλα πξνθχπηνλ ζρέδην 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, παξά ζπλδεδεκέλε, πνπ νξίδεηαη εχθνια ζηελ πνξεία 

(Carlisle θαη Faulkner, 2004). 

 

 

 1.2.1 Ανηαγωνιζηικό πλεονέκηημα και Κοινωνική 

Δηαιπική Δςθύνη 

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ελδηαθέξεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο γηα ην πψο κηα 

εηαηξεία ζα αληαγσληζηεί ψζηε λα θεξδεζεί θαη λα ζηεξηρηεί ε αλψηεξε απφδνζε ηεο 

(Porter, 1980, 1991; Barney, 1991). Οη δχν θπξίαξρεο πξννπηηθέο ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκνχ 

ζέζεο (Porter, 1980) θαη ηεο βαζηζκέλεο ζε πφξνπο (RBV) ηεο εηαηξείαο ζέζεο 

(Barney, 1991). ε πξψην ζηάδην, ν Porter (1980) πεξηγξάθεη δχν γεληθέο 

ζηξαηεγηθέο ή ζέζεηο, πνπ ε εηαηξεία κπνξεί λα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη θαη πηζαλφηαηα λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απηέο νη 

γεληθέο ζηξαηεγηθέο (generic strategies) είλαη νη εμήο: ε ζέζε δαπαλψλ θαη ε ζέζε 

δηαθνξνπνίεζεο. Οπζηαζηηθά, ε πξνζέγγηζε ζέζεο ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα  

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ζε κηα ρακειφηεξε κνλάδα θφζηνπο 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν είηε παξάγνληαο ηηο πςειφηεξεο 

επηζηξνθέο,  ή κε ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο,  έλα πξντφλ ζην νπνίν νη θαηαλαισηέο είλαη πξφζπκνη λα θαηαβάινπλ 

κηα πςειφηεξε ηηκή. 

 

Δμεηάδνληαο ηελ πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κε 

ηθαλνπνηεζείζεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηα θνηλσληθά δεηήκαηα, είλαη δπλαηφ λα 
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αθνινπζεζεί κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζηξέθεηαη ζηε ζχιιεςε κηαο αγνξάο πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε (McWilliams θαη Siegel, 2001). Έλα θαιφ παξάδεηγκα 

είλαη εηαηξίεο πνπ βξίζθνπλ ηνπο ηξφπνπο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα πξντφληα 

ιακβάλνληαο ππφςε ην δήηεκα παρπζαξθίαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε Whole Foods 

Market έρεη γίλεη ε κεγαιχηεξε ιηαληθή ηξνθηθή αιπζίδα ζηνλ θφζκν εηδηθεπφκελε 

ζηελ πγεία θαη ηα νξγαληθά ηξφθηκα. Η Whole Foods Market φρη κφλν ζπλαληά ηελ 

επεκεξία ηεο θνηλσλίαο θαη αληηκεησπίδεη έλα θνηλσληθφ δήηεκα κε ηελ πξνζθνξά 

ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κε ζθνπφ λα ζξέςνπλ θαηάιιεια θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ πγεία ησλ αηφκσλ, αιιά απμάλεηαη κε ζπλέπεηα ηηο πσιήζεηο θαη ηα 

θέξδε, πνπ θαηαδεηθλχνπλ πσο φηη είλαη θαιφ γηα ηελ θνηλσλία δελ είλαη απαξαίηεην 

λα είλαη έλα θνξηίν ζηηο εηαηξείεο θαη πσο φηη είλαη θαιφ γηα ηηο εηαηξείεο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη έλα θνξηίν ζηελ θνηλσλία (Husted θαη Salazar, 2006). 

 

Όζνλ αθνξά ηε βαζηζκέλε ζε πφξνπο ζεσξία (RBV), ε θχξηα έκθαζε είλαη ζηε 

δεκηνπξγία, απνθηψληαο ελδερνκέλσο θαη θαηέρνληαο  ηνπο πφξνπο πνπ είλαη 

πεξηζηαζηαθά δηθνξνχκελνη, θνηλσληθά ζχλζεηνη, δχζθνινη ζηε κίκεζε θαη πνπ 

πεξλνχλ κέζσ ησλ θξίζηκσλ ρξνληθά εμαξηεκέλσλ  ζηαδίσλ (Barney, 1991; Amit θαη 

Schoemaker, 1993). Έλαο ηξφπνο λα δεκηνπξγεζνχλ ηέηνηνη πφξνη είλαη κέζσ ηεο 

επίδεημεο ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ κε ηνπο ζπκκέηνρνπο ηεο εηαηξείαο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εηαηξείεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα δεζκεχζνπλ ηνπο ζπκκέηνρνπο 

πέξα απφ ηηο ζπλαιιαγέο αγνξάο – νη νπνίνη κπνξεί λα ιεθζνχλ σο πξφηππν απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο – γηα λα δεκηνπξγήζνπλ καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο δεκηνπξγνχλ 

θνηλσληθέο ζπλζέζεηο, ρξνληθά εμαξηψκελνπο πφξνπο βαζηζκέλνπο ζηε θήκε θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε. Η θήκε θαη ε εκπηζηνζχλε κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ αμία απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ, ε νπνία ηφζν εχθνια δελ ιακβάλεηαη σο πξφηππν απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

(Fombrun θαη Shanley, 1990). 

 

χκθσλα κε ηνλ Barney (1991), ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθά ζχλζεησλ, ρξνληθά 

εμαξηεκέλσλ θαη αζπλαγψληζησλ πφξσλ, φπσο νη ζρέζεηο ζπκκέηνρσλ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα είλαη κηα πεγή αλψηεξεο απφδνζεο.  

Οκνίσο, ν Jones (1995) ζεσξεί  φηη νη εηαηξίεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπκκέηνρνπο βαζηζκέλεο ζηελ ηηκηφηεηα, ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, θαη ηε 

ζπλεξγαζία είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα απνθνκίζνπλ έλα πιενλέθηεκα πέξα απφ ηηο 

εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζρέζεηο. Ο ιφγνο πνπ ππάξρεη είλαη φηη 
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αλαπηχζζνληαο ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκέηνρσλ παίξλεη 

ην ρξφλν, ην φπνην κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζπλέρεηα ζηηο ακνηβαία επεξγεηηθέο 

αληαιιαγέο αμίαο. Σέηνηεο αληαιιαγέο είλαη επεξγεηηθέο ζηνπο ζπκκέηνρνπο ηεο 

εηαηξείαο δεδνκέλνπ φηη ιακβάλνπλ αμία παξαπάλσ απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα λα ζπκκεηέρεη ζηηο αληαιιαγέο. Δπηπιένλ, ζηελ εηαηξεία,  απνθνκίδνπλ 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηε βειηησκέλε απφδνζε (Jones, 1995; Prahalad, 

1997).  

 

Πεξαηηέξσ, ηα εζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηηκηφηεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο κεηψλνπλ 

ηηο δαπάλεο ζπλαιιαγήο θαζψο ιηγφηεξα πξνζηαηεπηηθά κέηξα απαηηνχληαη, εάλ ε 

εηαηξεία έρεη ηνπο αμηφπηζηνπο πξάθηνξεο θαη επίζεο ιηγφηεξνο ρξφλνο μνδεχεηαη ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε, εθφζνλ φκσο νη αξρηθέο αμηψζεηο είλαη εηιηθξηλείο (Williamson, 

1985; Hosmer, 1995). Καηά ζπλέπεηα, νη δαπάλεο κηαο επηινγήο βαζηζκέλεο ζε απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ρακειψλνπλ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή πνπ 

πξνηηκάηαη, εηδηθά φπνπ νη δαπάλεο ζπλαιιαγήο είλαη πςειέο ζρεηηθά κε άιιεο 

δαπάλεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε εκπηζηνζχλε έρεη ππνζηεξηρηεί γηα λα είλαη κηα 

πεγή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Barney θαη Hansen, 1994). Λνγηθά, απηφ 

έρεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο ζηελ εζηθή επζχλε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ αληίιεςε 

ηνπ  Carroll (1999) γηα ηελ θνηλσληθή εηαηξηθή επζχλε.  

 

Η ζεσξία ησλ ζπκκέηνρσλ (stakeholder theory) επίζεο αλαγλσξίδεη φηη νη εηαηξείεο 

έρνπλ ηηο ξεηέο δαπάλεο θαη ππνλννχκελεο δαπάλεο (ιφγνπ ράξε πεξηβαιινληηθέο 

δαπάλεο, δαπάλεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). Άιισζηε, βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΔΚΔ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

(stakeholders) ζηηο απνθάζεηο ηεο εηαηξείαο. ε θάζε εηαηξεία ππάξρεη κηα πιεηάδα 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο 

(Palazzo, 2010). Απηφ αθξηβψο απεηθνλίδεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. 
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σήμα 2 -  Δνδιαθεπόμενα μέπη εηαιπείαρ 

 

Πηγή: Palazzo, 2010, ζελ. 21 

 

Η ζεσξία ησλ ζπκκέηνρσλ (stakeholder theory) πξνβιέπεη φηη εάλ νη εηαηξείεο 

πξνζπαζνχλ λα ρακειψζνπλ ηηο ππνλννχκελεο δαπάλεο ηνπο κε ην λα ελεξγήζνπλ 

θνηλσληθά αλεχζπλα (ιφγνπ ράξε λα κελ επελδχνπλ ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο 

ξχπαλζεο, λα θέξνληαη ζηνπο ππαιιήινπο θαθψο) ζα αλαιάβνπλ πξαγκαηηθά ηηο 

πςειφηεξεο ξεηέο δαπάλεο,  νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

κεηνλέθηεκα. χκθσλα κε απηή ηε ινγηθή, νη Alexander θαη Buchholz (1982) 

αλαθέξνπλ φηη ε επίδεημε πςειψλ επηπέδσλ επζχλεο πξνο ηνπο ζπκκέηνρνπο είλαη 

έλαο δείθηεο ηεο αλψηεξεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο, ν φπνηνο νδεγεί ζηηο ρακειφηεξεο 

ξεηέο δαπάλεο. Δπηπιένλ, νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηεο δηαρείξηζεο ζπκκέηνρσλ 

ελαληίνλ ησλ νθειψλ κπνξνχλ λα είλαη ειάρηζηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη 

δηαθσηηζκέλεο δηνηθεηηθέο πνιηηηθέο ππαιιήισλ κπνξνχλ λα έρνπλ έλα ζρεηηθά 

ρακειφηεξν θφζηνο, φκσο ηα θέξδε ζηελ παξαγσγηθφηεηα,  ην εζηθφ θαη ηε 

δηαηήξεζε κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηα νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα απφδνζεο ζε 

αληίζεζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη ιηγφηεξν θνηλσληθά ππεχζπλεο (Huselid, 1995). 

 

 



22 

 

 1.2.2 Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη και οικονομική κπίζη 

Η δηεζλήο νηθνλνκηθή θαη πηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, ππελζχκηζε ηελ αλάγθε γηα 

επαγξχπλεζε σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε φηη νη πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο επζχλεο 

εμππεξεηνχλ ηα θνηλσληθά ζπκθέξνληα κε ην ζσζηφ ηξφπν. Ωο απάληεζε ζε κηα απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο απφ ηελ επνρή ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο, νη 

εζληθέο θπβεξλήζεηο, φπσο αλαιχεη ν Horrigan (2010), έιαβαλ επείγνληα κέηξα 

πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ. Γεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ελφο 

παγθφζκηνπ θεληξηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, απηά ηα παθέηα δηάζσζεο είραλ 

αξρηθά επηθξηζεί φηη εμππεξεηνχζαλ ηδηνηειή επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα θαη φηη 

επηβξάβεπαλ ιαλζαζκέλα εηαηξηθά ζπζηήκαηα θαη ρξενθνπεκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη εηαηξείεο κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ δεκηψλ εθείλσλ πνπ φρη κφλν 

πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε αιιά είραλ επσθειεζεί ζην παξειζφλ απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ησλ θεξδψλ.  

 

Άιινη επηθξηηέο, φπσο αλαθέξεη ν Horrigan (2010), επηζήκαλαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο θπξίαξρεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ θαπηηαιηζκφ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνλ θαηάιιειν 

βαζκφ ηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο ζηηο αγνξέο. ε θάπνην ζεκείν ζηηο αξρέο ηνπ 
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 αηψλα, ππήξμαλ ηδηαίηεξεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

επζχλε πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ θαηάξξεπζε νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ φπσο ε Enron 

αιιά θαη ε γεληθφηεξε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ζπλέρεηα.  

 

Σα γεγνλφηα απηά θαη ηδηαίηεξα ε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είρε ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Δθθηλψληαο απφ ηα παθέηα δηάζσζεο 

πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζηα πξνβιεκαηηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ε 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηδηαίηεξα νη ηξάπεδεο έρνπλ ζαθή θνηλσληθή επζχλε λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επαλάθακςε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο πηνζεηψληαο κηα αληίζηνηρε πνιηηηθή σο πξνο ηελ ζχλαςε 

λέσλ δαλείσλ, ηνπο ππεξήκεξνπο πειάηεο θαη ηηο κεηψζεηο ησλ επηηνθίσλ. Μηα ηέηνηα 

πνιηηηθή ζα εμέθξαδε  θάπνην είδνο επξείαο θνηλσληθήο ζπκθσλίαο ή ηνπιάρηζηνλ 

θαηαλφεζεο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ επζπλψλ.  
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θάησ απφ ηελ επίδξαζε κηαο ηφζν 

κεγάιεο θιίκαθαο θξίζεο έρεη αλαπηπρζεί πεξεηαίξσ. Δλψ ε παγθφζκηα νηθνλνκία 

εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, πςειφβαζκα 

θπβεξλεηηθά ζηειέρε έρνπλ εληζρχζεη ηελ αμία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ αλαηαξαρψλ. Η παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε αληηθαηνπηξίδεη άιισζηε κηα ζεκειηψδε απνηπρία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη  παξέρεη έλα παξάδεηγκα φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο. Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε δελ είλαη απιά έλα εηαηξηθφ 

ζέκα θαη ε νηθνλνκία δελ είλαη έλα ηδησηηθφ πξντφλ, αιιά έλα θξίζηκν θνκκάηη ηεο 

θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο. Η θξίζε απηή αλακέλεηαη λα επηηαρχλεη ηελ πηνζέηεζε 

πξαθηηθψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαζψο νη εηαηξείεο ζα ρξεηαζηεί λα 

επηθεληξψζνπλ εθ λένπ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο, θαη λα δψζνπλ έκθαζε ζηηο θνηλέο 

αμίεο κεηαμχ απηψλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ (Horrigan, 

2010).  Καηά ζπλέπεηα ε θξίζε πνπ έρεη μεζπάζεη παγθνζκίσο θαη ζπλερίδεη αθφκε 

θαη ζήκεξα λα επηδξά αξλεηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ελδπλακψλεη ηελ 

ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηελ ζπλδέεη ηφζν κε ηελ νξζή 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε φζν θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

χκθσλα σζηφζν κε ηνπο Klein θαη Dawar (2004) ην πψο ε ηξέρνπζα παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε ζα επεξεάζεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη αθφκε αβέβαην. 

Δίλαη πηζαλφλ λα ππάξμεη εγθαηάιεηςε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο απφ ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ζρεηηθνί πφξνη λα δηαηεζνχλ ζε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη εηαηξείεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο αμίαο 

είλαη επίζεο πηζαλφ λα απμήζνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηελ ππεξγνιαβία θαη λα 

ζπκπηέζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη εηαηξείεο απηέο 

ελδέρεηαη επίζεο λα δηαπηζηψζνπλ φηη ε αγνξά γηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε βάζε 

κηα πςειή εηαηξηθή εζηθή αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζνχλ θαζψο ηα δηαζέζηκα 

εηζνδήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ απμάλνληαη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ε θξίζε έρεη 

ξίμεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο ζε δήηεκα εηαηξηθήο επζχλεο φπσο είλαη νη ακνηβέο 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ κηζζψλ θαη ησλ θεξδψλ αιιά 

θαη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Η θξίζε έρεη επίζεο 

επαλα-λνκηκνπνηήζεη ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ θαη αλέδεημε 

λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ιεγφκελε «πξάζηλε νηθνλνκία».  
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Δπίζεο, νη Klein θαη Dawar (2004) επηζεκαίλνπλ επίζεο φηη νη πνιιαπιέο θξίζεηο πνπ 

έπιεμαλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηηο νηθνλνκίεο ηφζν ζην εζληθφ φζν θαη ζην δηεζλέο 

επίπεδν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα παγθφζκηα επαηζζεηνπνίεζε ζε 

φξνπο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε παγθφζκηα επηζηηηζηηθή 

θξίζε, άκεζα ή έκκεζα ελέπιεμε παγθφζκηεο εηαηξείεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ηα νπνία ζπκκεηείραλ είηε ζε θεξδνζθνπηθέο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είηε ζε έλα κνληέιν γεσξγηθήο αλάπηπμεο πεξηζσξηνπνηεκέλσλ κηθξψλ παξαγσγψλ 

θαη αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ. Η παγθφζκηα ελεξγεηαθή θξίζε επίζεο, πξνθιήζεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο πνπ δνθίκαζαλ ηα φξηα ελφο 

κνληέινπ ελεξγνβφξνπ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο.  

 

Πεξεηαίξσ, φπσο ζεκεηψλεη ν Fernández-Feijóo Souto (2009), ηα πξφζθαηα 

νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη νη πησρεχζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ είραλ ζπλέπεηεο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ κεηφρσλ. Οη θξίζεηο απηέο 

ελίζρπζαλ ηελ ηάζε πξνο κηα αλαγθαία αιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη ηελ εζηίαζε ζε κηα επξχηεξε έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θέξδνπο κε 

ζηφρν ηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη ηελ κέξηκλα γηα νκάδεο αλζξψπσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Γεδνκέλνπ πξψηνλ, φηη δελ ππάξρεη νξηζηηθή θαη νκφθσλε γλψκε γηα ηελ ζρέζε 

κεηαμχ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη 

δεχηεξνλ, φηη ε εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ρξεηάδεηαη νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο επεηδή δεκηνπξγεί δαπάλεο εμάγεηαη ην εμήο ζπκπέξαζκα: ε  εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε ζε πεξηφδνπο θξίζεο είλαη κηα απεηιή γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζε θαηξνχο αβεβαηφηεηαο κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή δελ είλαη πηζαλή. 

Ωζηφζν, νη παξαδνρέο απηέο κπνξνχλ αθφκε θαη λα αλαζηξαθνχλ θαη αληί γηα απεηιή 

ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα ηδσζεί αθφκε θαη σο επθαηξία.  

 

Η πξναλαθεξζείζα κεηαζηξνθή βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ην πεξηερφκελν ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη νη νπνίνη ζε πεξηφδνπο θξίζεο 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ πξννπηηθή ηεο εθαξκνγήο ηεο απφ απεηιή ζε επθαηξία. Οη 

παξάγνληεο απηνί είλαη νη αθφινπζνη, πξψηνλ, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κπνξεί 

λα γίλεη αληηιεπηή σο θαηλνηνκία, κηα έλλνηα-θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε 

καθξνπξφζεζκεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη έλαο εχινγνο ζηφρνο ζε 
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θαηαζηάζεηο θξίζεο. Γεχηεξνλ, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε παξέρεη ην επηζπκεηφ 

θιίκα θαη θίλεηξα κε βάζε ηα νπνία νη έθηαθηεο πεξίνδνη θξίζεο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα. Σξίηνλ, ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο εληζρχεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Σέηαξηνλ, ε εθαξκνγή κνληέισλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο εληζρχεη ηε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά θαζψο ζε πεξηφδνπο θξίζεο 

ε επηθνηλσλία θαη ε δηαθάλεηα είλαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πέκπην, ε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε πξνζθέξεη κηα εγγχεζε θαη εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

επελδπηψλ. Οη ππεχζπλεο εηαηξείεο είλαη πάληα ελδεδεηγκέλεο γηα επελδχζεηο φκσο ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο ε ππεπζπλφηεηα γίλεηαη αθφκε πην θαζνξηζηηθή. Σέινο, ε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε ππνρξεψλεη κηα επηρείξεζε λα δξα κε βάζε ηελ απνζηνιή θαη ην 

φξακα ηεο.  

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπο. Οη 

ζηφρνη απηνί πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλνη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο θαη 

πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κε ηελ αιιαγή ζηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Μηα επηρείξεζε, ελζσκαηψλνληαο 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζα 

είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε γηα λα μεπεξάζεη ηελ ηαξαγκέλε θαη αβέβαηα θαηάζηαζε κηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξαθηηθέο απηέο σο κηα επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη παξά ηα καθξνπξφζεζκα πιενλεθηήκαηα ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο βξαρππξφζεζκα ην θφζηνο ηεο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί 

(Fernández-Feijóo Souto, 2009).  

 

 

 1.2.3 Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη και επιπλέον 

πλεονεκηήμαηα 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ νη εηαηξείεο ελδέρεηαη λα πξνβαίλνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ κία ηζνξξνπία κεηαμχ 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο απνιαβψλ θαη έλα αζθαιέο θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ 

γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, φπσο αλαθέξνπλ δηάθνξεο έξεπλεο (Aminudin, 2013; 
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Bode et al., 2015). Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη, ηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα εξγαζηεί ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ έλα θνηλσληθφ 

πξφζσπν (Mirvis, 2012; Powell et al., 2013). Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ησλ νκάδσλ εληφο ησλ 

νξγαληζκψλ, βάζεη ησλ επξεκάησλ άιισλ εξεπλεηψλ (Liu et al., 2011; Esau θαη 

Malone, 2013).  

 

Σέινο, θάπνηνη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ πσο νη εηαηξείεο επελδχνπλ ζε πξνγξάκκαηα 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο πγείαο ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, βάζεη άιισλ 

κειεηεηψλ (Liu et al., 2011; Thordardottir, 2011), αιιά νχηε θαη φηη επελδχνπλ ζε 

ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηε δηαθάλεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο εηαηξείεο (Das Gupta, 2012; Galbreath θαη 

Shum, 2012). 
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1.3 Δηαιπική Κοινωνική Απόδοζη  

Η ζεσξία έρεη πξνζπαζήζεη λα πεξηγξάςεη έλα αλαδπφκελν πξφηππν ησλ δεηεκάησλ 

πνπ νδεγνχλ ζε έλα ζπλεπέο πξφηππν, απηφ δειαδή πνπ ζα αληηπξνζψπεπε ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε. Ο Wood (1991) αλαπηχζζεη έλα πιήξεο κνληέιν ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο απφδνζεο. Απηφ ρηίδεηε επάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο  θαη ηεο εηαηξηθήο  θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο γηα λα πεξηιάβεη ηε 

κέηξεζε. Σν κνληέιν παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3. Ο Wood (1991) έρεη εηζαγάγεη έηζη 

κηα αλάγθε λα κεηξεζεί ε εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε. Σν κνληέιν δελ πξνζθέξεη 

θακία θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κέηξεζε πξέπεη λα παξαρζεί, 

εθηφο απφ  κηα αλαθνξά ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή αθαδεκατθή ζεσξία. 

 

σήμα 3 -  Μονηέλο Κοινωνικήρ Απόδοζηρ 

 

 

 

Πηγή: www.emeraldinsight.com/fig/2680010203001.png 

 

Γηα εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

νη ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ κηα 

νξγαλσηηθή πξννπηηθή εζηηαδφκελε ζηνπο ζπκκέηνρνπο, έρνληαο ηνπο ππαιιήινπο 

θαη ην πεξηβάιινλ θαη ηε θνηλφηεηα σο ηππηθνχο ζπκκέηνρνπο. Δληνχηνηο, απηή ε 

ππφζεζε δελ πξέπεη λα απνξξίςεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο λα 

αλαιεθζεί πξνο φθεινο ησλ κεηφρσλ ή ησλ δηεπζπληψλ θαη λα παξνπζηαζηεί σο πξνο 

φθεινο άιισλ ζπκκέηνρσλ. Σν κνληέιν ηνπ Wood (1991) είλαη απνηειεζκαηηθά έλα 
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θαλνληζηηθφ κνληέιν ελφο πιαηζίνπ ην νπνίν κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή απφδνζε – έκθπηε ζε απηφ ην πξφηππν είλαη κηα ππφζεζε φηη ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά, ελ κέξεη, παξαθηλείηαη απφ ηα ελδηαθέξνληα ηεο εηαηξείαο θαη απφ ηελ 

πξννπηηθή ηεο εηαηξείαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ην πξφηππν επηδηψθεη λα 

κεηξήζεη ηα θνηλσληθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο - αιιά ελ 

ηνχηνηο αξρίδεη απφ κηα  εηαηξηθή πξννπηηθή.  

 

χκθσλα κε ηνλ Moir (2001), πηνζεηψληαο ην κνληέιν ηνπ Wood (1991), ε 

επηρείξεζε ίζσο λα απνθηήζεη εηαηξηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, επεηδή: 

 ε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηελ επηρεηξεζηαθή πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα 

δξαζηεξηφηεηα θαη φηη ππάξρεη κηα επηρεηξεζηαθή επηζηξνθή  

 απνηειεί κέξνο ηεο εηαηξηθήο θηιαλζξσπίαο  

 ε επηρείξεζε επηζπκεί λα επεξεάζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζπκκέηνρσλ 

 

Οη Wood θαη Jones (1995) επέθηεηλαλ ην κνληέιν ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

απφδνζεο, θαζψο δηαπίζησζαλ πσο ν ηχπνο κέηξεζεο εμαξηάηαη απφ  ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζπκκέηνρν ζηνλ νπνίν αλαθέξεηε. Οη κεηξήζεηο  πνπ  εμέηαζαλ 

πεξηιακβάλνπλ κέηξεζε ππφιεςεο ή άιιεο φπσο επηρεηξεζηαθά αδηθήκαηα ηα νπνία 

έρνπλ αλαπηπρζεί «γηα  ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο». Δπηπιένλ παξαηήξεζαλ φηη 

παξφιν πνπ νη κεηξήζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ηψξα έρνπλ εζηηάζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο απφδνζεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

ρξήζε ζηελ απεηθφληζε ηνπ «πσο» θαη «γηαηί» ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο ζπκκέηνρσλ 

δεκηνπξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη. 

 

Οη εξεπλεηέο ζπλερίδνπλ λα αγσλίδνληαη γηα ηελ εχξεζε ηξφπσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή απφδνζε. Καηά ζπλέπεηα, ε CSR Δπξψπεο 

δειψλεη πσο πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε γεληθή απφδνζή ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε 

απφδνζή ηνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, νη 

εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ δείθηεο εηζξνψλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ θαη δηαδηθαζίαο. 

Οη ηδηαίηεξνη δείθηεο πξνηείλνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

αλάπηπμεο απφ εθείλεο πνπ αξρίδνπλ λα κεηξνχλ ηελ πξφνδν ηνπο έσο ηελ 

«πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο.  Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί ε ζεηξά 

ησλ πεξηνρψλ πνπ θαιχπηνληαη ζε κηα αμηνιφγεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.  
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Η ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηά πνπ ζα κεηξήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο απφδνζεο θαη πψο ηα αληηθεηκεληθά κέηξα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαη λα 

ειεγρζνχλ είλαη έλα δήηεκα κεγάιεο ζπδήηεζεο (Gray et al., 1996; Gonella et al., 

1998), αιιά είλαη ζαθέο φηη ε επηρείξεζε επηδηψθεη κηα πην πξαθηηθή ιχζε. 

 

Η εζηθή δηάζηαζε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο παξέρεη 

πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε. Μηα πξψηε ζεηηθή επίδξαζε αθνξά ζηελ 

αχμεζε ηνπ πηζηνχ πειαηνινγίνπ. Οη πειάηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη ε εηαηξεία έρεη 

ηζρπξφ θψδηθα εζηθήο είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα αγνξάδνπλ ηα πξντφληα θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη 

ιφγσ ηνπ φηη, ιεηηνπξγψληαο εζηθά, ε επηρείξεζε ζα ηνπο πξνζθέξεη απηφ αθξηβψο 

πνπ πεξηγξάθεηαη (δελ ζα ηνπο θνξντδέςεη), ζηελ ζσζηή πνηφηεηα θαη ζηελ ζσζηή 

ηηκή. Με ην λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο κε ηελ εηαηξεία, νη πειάηεο λνηψζνπλ 

πεξηζζφηεξν «θνληά» ζηελ επηρείξεζε θαη γίλνληαη πηζηνί. Όπσο ζεκεηψλεη ν 

Kinkaid (2003), ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε, βαζηδφκελε ζηελ εκπεηξία πνπ έρεη απφ 

ην πξντφλ θαη απφ ηελ αληηιακβαλφκελε αμία ηνπ, ηνλ σζεί ζην λα αγνξάζεη ην 

πξντφλ, έζησ θη αλ απηή ε απφθαζε δελ θαίλεηαη σο ε πιένλ νξζνινγηθή.  

 

Δπίζεο, κε ην λα έρνπλ ηζρπξφ θψδηθα εζηθήο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πηζηνχο εξγαδνκέλνπο. Οη εξγαδφκελνη ζε 

απηέο ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ θίλεηξν λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή 

πξνζπάζεηα, αθνχ γλσξίδνπλ φηη απηή ηνπο ε πξνζπάζεηα ζα αλαγλσξηζηεί. Δπίζεο, 

κηα ηέηνηα επηρείξεζε δελ έρεη λνκηθά πξνβιήκαηα κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, θαη ινηπά (Ferrell et al., 2013). Δπίζεο, νη εηαηξείεο κε ηζρπξφ εζηθφ 

θψδηθα έρνπλ θαιχηεξε  εηαηξηθή θήκε θαη  θαιή εηαηξηθή εηθφλα. Με ην λα έρεη 

ηζρπξή εζηθή κηα επηρείξεζε ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε δηαθήκηζε, αθνχ ε θνηλφηεηα 

αλαγλσξίδεη ήδε ηελ εζηθή ηεο δηάζηαζε θαη ηελ εκπηζηεχεηαη (Trevino θαη Nelson, 

2007). 

 

Δπίζεο, ε εζηθή ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε πηζηψλ επελδπηψλ θαη ηθαλνπνηεκέλσλ 

πειαηψλ. Άξα ζπλεηζθέξεη ζηα εηαηξηθά θέξδε. Μειέηεο δείρλνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ην πην θάησ ζρήκα. 
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σήμα 4 -  ςζσέηιζη μεηαξύ εηαιπικήρ κοινωνικήρ εςθύνηρ και οικονομική 

απόδοζη εηαιπειών 

 

 

 

Πηγή: Ferrell et al., 2013, ζελ. 17 

 

Θα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα πξνζζέζνπκε φηη, αλ ε επηρείξεζε έρεη πνιιά λα 

θεξδίζεη κε ην λα έρεη ηζρπξφ θψδηθα εζηθήο, έρεη αθφκε πεξηζζφηεξα λα ράζεη αλ 

δελ δηαζέηεη εζηθφ θψδηθα. Γηα παξάδεηγκα ηνλ Μάξηην ηνπ 2007 ε Microsoft 

ζηακάηεζε ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε έλαλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ζηελ Μεγάιε 

Βξεηαλία, γηαηί δελ εθπιεξνχζαη ηα πξφηππα ηεο Microsoft γηα ηελ ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε αζρέησο θχινπ, ζξεζθεχκαηνο, ρξψκαηνο θαη ινηπά (Piercy, 2009). 
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1.4 Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη και Γιεθνείρ Σάζειρ  

Η παγθνζκηνπνίεζε είλαη έλα ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη γεληθφ πιέγκα πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο θνπιηνχξαο ζε παγθφζκην επίπεδν. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ε 

παγθνζκηνπνίεζε πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε ελνπνίεζεο, νινθιήξσζεο, 

νκνγελνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, αχμεζεο ησλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ξνψλ, 

θαλνληζηηθήο ελαξκφληζεο θαη απειεπζέξσζεο ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, 

εκπνξεπκάησλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Μπηηδέλεο, 2009). Βέβαηα, νη αληαιιαγέο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ βέβαηα δελ είλαη έλα θαηλνχξην θαηλφκελν, αιιά ζηε 

ζχγρξνλε επνρή ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο άξζεο ησλ 

εκπνξηθψλ εκπνδίσλ, ην γεσγξαθηθφ εχξνο θαη ε ηαρχηεηα ησλ αληαιιαγψλ απηψλ 

έρεη αλαπηπρζεί κε ηαρείο ξπζκνχο (Robertson, 2003).  

 

Πξάγκαηη, νη ηερλνινγηθέο, θνηλσληθέο, θαη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ελνπνηεκέλε παγθφζκηα αγνξά 

ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο, γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ θεξδνθνξία ηνπο, είλαη αλαγθαζκέλεο λα ελζσκαησζνχλ. Η εληαηηθνπνίεζε απηή 

ηνπ αληαγσληζκνχ δηεζλψο αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαβαζκηζηνχλ, λα 

επεθηείλνπλ γεσγξαθηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ έλα δίθηπν 

επηρεηξήζεσλ θαη παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πέξα απφ ηα ζηελά γεσγξαθηθά φξηα ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία εδξεχνπλ (Κπξθηιήο, 2002). 

 

Η ξχζκηζε ηεο εηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο έγηλε γηα πξψηε θνξά δηεζλέο ζέκα απφ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαζψο ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν ζεκεηψζεθε αχμεζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ γηα λα ξπζκηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ μέλσλ επελδπηψλ, ελψ 

πξνζπάζεηεο θαηαβιήζεθαλ θαη γηα λα ζεζπηζηνχλ θψδηθεο δενληνινγίαο γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Απηνί νη θψδηθεο δενληνινγίαο 

εμέθξαδαλ ηελ ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Η ζηάζε 

απηή αληαλαθινχζε κηα αληίιεςε πνπ ζεσξνχζε φηη ε αλάπηπμε ησλ γηγαληηαίσλ θαη 

ηζρπξψλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ έζεηε ζε θίλδπλν ηελ εζληθή θπξηαξρία ησλ 

κηθξψλ, θησρψλ θξαηψλ θαη εμέθξαδε κηα πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηαζεί ε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο απμαλφκελεο δχλακεο ησλ πνιπεζληθψλ θαη ησλ επάισησλ 
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θξαηψλ. Οη επηρεηξήζεηο φκσο αληηζηάζεθαλ ζηηο δηεζλείο απφπεηξεο ππνρξεσηηθήο 

ξχζκηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνηείλνληαο σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε ηελ απηνξξχζκηζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νπνίαο έγηλε θάπνηα 

πξφνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Απφ ην 1980 ζεκεηψζεθε 

ζεκαληηθή κεηαηφπηζε απφ ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο φζν θαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Η απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο ξπζκηζηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε ρψξεο κε 

πην επλντθά θαζεζηψηα (Robertson, 2003; Jenkins, 2005).  

 

Οη ηάζεηο απηέο αληαλαθιψληαη ζηηο πνιηηηθέο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ πνπ 

κεηαηνπίζηεθαλ δξακαηηθά απφ ηε ξχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

(ΑΞΔ). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαηά ην απνθνξχθσκα ησλ λενθηιειεχζεξσλ 

πνιηηηθψλ νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο άξρηζαλ λα πξνζειθχνπλ αξλεηηθή θξηηηθή γηα ηηο 

εξγαζηαθέο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνδαλ θαη γηα ην παγθφζκην πεξηβαιινληηθφ ηνπο 

απνηχπσκα. Η αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο αιπζίδαο αμίαο φπνπ νη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο έιεγραλ έλα δίθηπν πξνκεζεπηψλ ζε θησρέο ρψξεο νδήγεζαλ ζε 

εθθιήζεηο γηα λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε φρη κφλν γηα ζέκαηα φπσο ε πνηφηεηα θαη νη 

εκεξνκελίεο παξάδνζεο, αιιά  γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο. Σαπηφρξνλα ε απμεκέλε ζεκαζία ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ηεο 

θήκεο κηαο επηρείξεζεο θαζηζηνχζαλ θνξπθαίεο εηαηξείεο ηδηαίηεξα επάισηεο ζε 

θαθή δεκνζηφηεηα θαη ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ (Jenkins, 

2005).  

 

Γηα κηα αθφκε θνξά, νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο αληαπνθξίζεθαλ ζηελ θαθή 

δεκνζηφηεηα πνπ πεξηέβαιε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ελζηεξληδφκελεο ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε. ην πιαίζην απηφ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, νη ΜΚΟ, 

νξγαλψζεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη πεξηβαιινληηθέο νκάδεο ζπλέβαιαλ 

ζηε απαίηεζε γηα πεξηζζφηεξε εηαηξηθή επζχλε εθ κέξνπο ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη φκσο θπξίσο κε κηα πηζαλή 

βιάβε ζηε θήκε ηνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο ησλ αζέκηησλ εηαηξηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο. Έηζη ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε πνπ ιακβάλνπλ ππφςε πεξηγξάθεηαη κε αξλεηηθνχο φξνπο, κε άιια ιφγηα 
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δειαδή δίλεη έκθαζε ζε πξάγκαηα πνπ νη εηαηξείεο δελ πξέπεη λα θάλνπλ, φπσο 

ιφγνπ ράξηλ λα απαζρνινχλ παηδηά ή λα παξαβηάδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

παξά ζην ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε δεηήκαηα 

φπσο ε εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο (Jenkins, 2005).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2.1 Μέθοδορ έπεςναρ  

Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα. Έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα είλαη φηη απηή ε κέζνδνο 

έξεπλαο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζε αξηζκεηηθή κνξθή, κε ηε βνήζεηα πηλάθσλ 

θαη γξαθεκάησλ, κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί. πλεπψο, ε πνζνηηθή έξεπλα ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα ζπζρεηηζζνχλ ε κία κε ηελ άιιε 

(Tharenou et al., 2007). Αληίζεηα, επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα δεδνκέλνπ φηη 

πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηα δηάθνξα θαηλφκελα βαζηδφκελα ζην γεγνλφο φηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ππνθεηκεληθή θαη εμαξηάηαη απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ (Best θαη Kellner, 1997). Καηά ζπλέπεηα, ην 

επξχηεξν ηζηνξηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηα 

άηνκα δξνπλ θαη ε ππνθεηκεληθή ηνπο θξίζε είλαη εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

επηηξέπνπλ κία εηο βάζνο αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ γεγνλφησλ. Άιισζηε, βαζηθή 

αξρή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη φηη δελ ππάξρεη κία θαζνιηθά δηακνξθσκέλε θαη 

αληηθεηκεληθή αξρή, αιιά ππάξρνπλ πνιιαπιέο αιήζεηεο βαζηδφκελεο ζηελ εξκελεία 

πνπ δίλεη θάζε άηνκν ζηα γεγνλφηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο (Best θαη Kellner, 1997). 

  

ην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 

ηεθκεξησκέλε ζεσξία (grounded theory). Η ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη εζηηάδεη ζηελ επαγσγηθή κέζνδν, ήηνη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

απφ εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηελ απεπζείαο επαθή ηνπ 

εξεπλεηή κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ηελ θαηάζεζε απφςεσλ ησλ ηειεπηαίσλ 

ζρεηηθά κε ηα ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελα θαη αληηθείκελα (Locke, 2001). Δπίζεο, έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε επειημία πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ εξεπλεηή, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ζεκάησλ ζην πιαίζην 

φζσλ δηεξεπλψληαη, ηα νπνία πηζαλψο ε εξεπλήηξηα λα κελ είρε εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζθεθηεί (Dawson, 2009).  
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2.2 ςνενηεύξειρ 

Αλαθνξηθά κε ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζην πιαίζην ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη 

φηη επέηξεςε ζηελ εξεπλήηξηα λα δεη ηα ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελα απφ ηε ζθνπηά 

ησλ εξσηεζέλησλ θαη λα θαηαλνήζεη σο θαη γηαηί νδεγήζεθαλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά (King, 1994). Δπηπξφζζεηα, ηα πνζνζηά αληαπφθξηζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε κία ζπλέληεπμε είλαη πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν έρεη 

απνζηαιεί κε ην ζπκβαηηθφ ηαρπδξνκείν (Bryman, 2004). 

 

Μηα ζπλέληεπμε είλαη κηα ζθφπηκε ζπδήηεζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ 

(Saunders, 2000). Δπνκέλσο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, θάπνηνο ζα πξέπεη λα 

κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ ελαγνκέλνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ζπλαληνχληαη δχν άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

ζπλαληεζεί απφ πξηλ θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θαιή ζρέζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ν ελαγφκελνο κπνξεί αθξηβψο λα ηελ δερηεί ή 

φρη. Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο 

ζηε δηαδηθαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ζε κηα ζπλέληεπμε, έλαο θαηάιιεινο ηξφπνο λα 

αλαπηπρζεί ε ιεπηνκεξήο γλψζε ζα ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζε βάζνο 

ζπλέληεπμε κε ηελ επηρείξεζε.   Σα απνηειέζκαηα κηαο ζε βάζνο ζπλέληεπμεο 

κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκε εηζαγσγή γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα θαη ηα ζηνηρεία 

ζπλέρεηαο (Saunders, 2000). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ νη εξσηήζεηο, ε εξεπλήηξηα αθνινχζεζε ηνπο 

αθφινπζνπο βαζηθνχο θαλφλεο:  

 ε απνθπγή ησλ πξνζσπηθψλ ή επαίζζεησλ εξσηήζεσλ 

 ε απιφηεηα ησλ εξσηήζεσλ 

 ηη ε ζεσξία ζεσξεί σο θχξηνπο παξάγνληεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζην 

πξφβιεκα 

 νη εξσηήζεηο πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε έλαλ ηξφπν, ν νπνίνο ζα δψζεη ηελ 

έκθαζε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ 

 νη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη ζχληνκεο  
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 νη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη ζπλνπηηθέο  

 ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέπεηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε ζσζηή 

ζεηξά   

 νη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη εχθνιεο ζηε θαηαλφεζε  

 νη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη εχθνιεο ζηελ απάληεζε  

 

Η ζπλέληεπμε πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη 

δνκεκέλε, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε εξεπλήηξηα έζεζε ηηο ίδηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο κε ηελ ίδηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζε φινπο ηνπο εξσηεζέληεο (Dawson, 

2009). Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. 

Απηφ ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ επηηξέπεη ζηνλ εξσηεζέληα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή 

ηνπ ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, θσδηθνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ. Έηζη, ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ επθαηξία λα 

θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, αληηιήςεηο, 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, δίλνληαο ζηελ εξεπλήηξηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

ππφ εμέηαζε δήηεκα θαη πξνζθέξνληάο ηεο κία πεξηζζφηεξν εηο βάζνο θαηαλφεζε 

ησλ θαηλνκέλσλ (Doerneyi, 2003). Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ εξεπλήηξηα λα ζπγθεληξψζεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε πηζαλψλ απαληήζεσλ.  

 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ. Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δίλεη ζεκαζία ζε ζέκαηα κνλαδηθά, ηα νπνία 

απεηθνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εμεηάδνληαη, αληί λα δίλνπλ έκθαζε 

ζηε ζηαηηζηηθή εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ ή ιέμεσλ (Zhang θαη Wildemuth, 

2009). Η αλάιπζε πεξηερνκέλνπ αλαθέξεηαη ζε κία αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, κε ζηφρν λα παξάζρεη γλψζε, θαζψο θαη κία 

αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ (Elo θαη Kyngäs, 2007). Δπί ηεο νπζίαο, πξφθεηηαη γηα 

κία επαγσγηθή κέζνδν αλάιπζεο, ε νπνία πξνζπαζεί λα εμεηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα κέζα απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί (Elo θαη Kyngäs, 2007). Καηά 

ζπλέπεηα, κε βάζε απηή ηε κέζνδν πξνζπαζήζακε λα θσδηθνπνηήζνπκε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, βάζεη θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3.1 Ανάλςζη Δπωηημαηολογίων 

 ην θνκκάηη απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα δεθαπέληε εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ζηε έξεπλα καο θαη ζα ζρνιηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Η 

αλάιπζε καο ζα απνηειείηαη απφ δχν ζθέιε. Σν πξψην ζθέινο ζα είλαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, δειαδή, ην θχιν, ε ειηθία θαη ε εθπαίδεπζε. Σν δεχηεξν 

ζθέινο ηεο αλάιπζεο καο ζα είλαη νη απαηήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο νρηψ εξσηήζεηο 

καο.  

 

 3.1.1 Πποθίλ Δπωηηθένηων  

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ηα εξσηεκαηνιφγηα καο ζπκπιεξψζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα πξνζσπηθψλ καο ζπλεληεχμεσλ κε δηάθνξα ζηειέρε εηαηξεηψλ. Καηά 

θχξην ιφγν απεπζπλζήθακε ζε κεζαία θαη αλψηεξα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 

Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο φιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ έδξα ζηελ Αζήλα. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ επηιέρζεθαλ εηαηξείεο εληφο Αζελψλ είλαη φηη ε εξεπλήηξηα είρε 

εχθνιε πξφζβαζε ζε απηφ ην δείγκα.  

 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ ηα ζπκπεξάζκαηα καο, φπσο θαη ήηαλ αλακελφκελν, θαζψο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ην 73% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ άληξεο. 

Γειαδή, ζηηο δεθαπέληε ζπλεληεχμεηο πνπ πήξακε, νη έληεθα ήηαλ κε άληξεο θαη 

κφιηο νη ηέζζεξηο κε γπλαίθεο.  

σήμα 5 -  Φύλο επωηηθένηων 

 

27%

73%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΤΡΕΣ
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Δπηπιένλ, απφ ηελ έξεπλα καο πξνέθπςε πσο 66,66% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ, ε αλαινγία είλαη δέθα ζηνπο δεθαπέληε. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο θαλέλα ζηέιερνο δελ ήηαλ απφθνηηνο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο δχν απφ ηνπο εξσηεζέληεο ήηαλ θάηνρνη 

δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ θαη αληηζηνίρσο ηξείο ήηαλ θάηνρνη πηπρίσλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

σήμα 6 -  Δκπαιδεςηικό ςπόβαθπο επωηηθένηων 

 

 

Σειεηψλνληαο, ζπκπεξάλακε πσο ην 46% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ειηθίαο άλσ ηνπ 

ζαξάληα ελφο έηνπο, δειαδή εθηά ζηνπο δεθαπέληε. Δπηπξνζζέησο, ην 40% ησλ 

εξσηεζέλησλ ειηθηαθά ήηαλ ηξηάληα ηεζζάξσλ εηψλ κε ζαξάληα ελφο. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην γεγνλφο πσο αλάκεζα ζηνπο δεθαπέληε εξσηεζέληεο νη ινηπέο ειηθηαθέο 

δψλεο είραλ απφ έλα άηνκν.   

σήμα 7 -  Ηλικιακή ομάδα επωηηθένηων 

 

0
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Σπουδζσ     

Διδακτορικό 
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3.1.2 Ανάλςζη ηων Δπωηήζεων 

Δπώηηζη 1 : Ποιέρ πιζηεύεηε όηι είναι οι διαζηάζειρ ηηρ κοινωνικήρ εςθύνηρ ζηη 

σώπα; 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ καο δφζεθαλ ζρεηηθά κε ηε πξψηε εξψηεζε θαηαιήμακε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. 

Μέζα απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα πξσηαξρηθφ ζηφρν δηαθαίλνληαη νη θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο θαη δξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 

επζχλε ησλ εηαηξεηψλ. Κάπνηνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο καο απάληεζαλ δίλνληαο ηε 

δηθή ηνπο αληίιεςε ηνπ φξνπ. πγθεθξηκέλα, έλαο εξσηεζέληαο αλέθεξε πσο «Δίλαη 

θάηη πνπ έρεη αξρίζεη λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ηειεπηαία, κε ζρεηηθά αξγνχο 

ξπζκνχο. Έρεη ζρέζε κε ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο». Έλαο άιινο αλαθέξεη πσο είλαη 

«Η ζρέζε αμηνπηζηίαο θαη δηαθάλεηαο ζηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο 

ηεο επηρείξεζεο». Έλαο ηξίηνο εξσηεζέληαο πνπ εξγάδεηαη ζηνλ θιάδν ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο ζηελ απάληεζε ηνπ καο παξαζέηεη θαη έλα παξάδεηγκα γηα λα 

είλαη αθφκα πην θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη 

πσο «H Φαξκαθνβηνκεραλία ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζρέζεο ηεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε εθδειψζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

θνηλσληθή επζχλε ηφζν κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο φζν θαη απφ ηελ 

δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθά επαίζζεηνπ εηαηξηθνχ πξνθίι. Δπηπιένλ, ε χπαξμε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη ε πξνψζεζε απηψλ κπνξεί  λα 

βνεζήζεη επί ηεο νπζίαο, αιιά θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη  ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ρξφληα ή κε λνζήκαηα κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηνπο αζζελείο ηεο λφζνπ Aιηζρατκεξ. Η θαξκαθνβηνκεραλία κπνξεί 

κέζσ ελφο απινχ θπιιαδίνπ λα ελεκεξψζεη ηφζν ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

πάζρνληα γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ή λα πξνρσξήζεη ζε δηνξγάλσζε 

ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα». Μειεηψληαο 

ην παξαηψ γξάθεκα βιέπνπκε πσο νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε έρεη ηξείο βαζηθέο δηαζηάζεηο πνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο κε πνζνζηφ 44%, ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο πξνο ηνπο ππαιιήινπο κε πνζνζηφ 23%, ε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

επηρείξεζεο κε πνζνζηφ 15% θαη ηέινο άιινη ιφγνη κε πνζνζηφ 18%.  
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σήμα 8 -  Γιαζηάζειρ εηαιπικήρ κοινωνικήρ εςθύνηρ  

 

 

Δπώηηζη 2 : Θεωπείηαι πωρ η κοινωνική εςθύνη μποπεί να πποζθέπει ζε μια 

εηαιπεία ανηαγωνιζηικό πλεονέκηημα; 

ηελ δεχηεξε απηή εξψηεζε βιέπνπκε πσο νη εξσηεζέληεο ζηε πιεηνςεθία ηνπο 

απάληεζαλ ζεηηθά ζην γεγνλφο πσο ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δλδηαθέξνπζεο 

ήηαλ αξθεηέο απφςεηο φπσο ελφο εξσηεζέληα ν νπνίνο είπε πσο «πνιιέο εηαηξείεο 

ζηνλ θιάδν καο ηα ηειεπηαία ρξφληα θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα λα αιιάμνπλ ηελ φρη θαη 

ηφζν θαιή εηθφλα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ θνηλσλία κε δηάθνξεο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο. Πηζηεχσ πσο ελέξγεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή επζχλε ζα 

πξνζθέξνπλ έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζα καο θέξνπλ πην θνληά 

ζηνλ πνιίηε δείρλνληαο έλα πην αλζξψπηλν πξφζσπν απνθνκίδνληαο έηζη ζεκαληηθά 

νθέιε». Έλαο άιινο εξσηεζέληαο αλαθέξεη επίζεο πσο «Η θνηλσληθή επζχλε ζα 

επεξεάζεη ηνπο θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ καο αθνχ ζα αληηκεησπίδεηαη ε εηαηξεία 

κε ζνβαξφηεηα θαη αμηνπηζηία θαη απηφ ζα δηακνξθψζεη κηα αληαγσληζηηθή εηθφλα ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ ην αίζζεκα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζα είλαη θάηη ζπάλην ή 

ειιηπέο». Βέβαηα, ππήξραλ θαη ηξείο αξλεηηθέο απαληήζεηο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ καο 

πξνμέλεζε ε απάληεζε ελφο εξσηεζέληα ν νπνίνο  ζεσξεί πσο νη εηαηξείεο ζα πξέπεη 

λα ελδηαθέξνληαη πξψηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη γηα ην θαιφο ηεο θαη κεηά λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ θνηλσλία. Απηή ε άπνςε είλαη ζχκθσλε κε ηελ άπνςε ηνπ 

Huselid (1995), ν νπνίνο φπσο πξναλαθέξακε ζεσξεί πσο νη εηαηξείεο ζηα πιαίζηα 

44%

23%

15%

18%
Βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ 
επιχείρθςθσ προσ τουσ 
καταναλωτεσ
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ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο ζα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επεκεξία ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο, παξφιν πνπ ζα απμάλεηαη ιίγν ην θφζηνο ηνπο, θαζψο ηα θέξδε 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα,  ζην εζηθφ θαη ζηε δηαηήξεζε κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ ηα 

νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα απφδνζεο. Δλ θαηαθιείδη, ην 80% απάληεζε ζεηηθά ζηελ 

εξψηεζε ελψ ην 20% αξλεηηθά.  

σήμα 9 -  Πποζθοπά εηαιπικήρ κοινωνικήρ εςθύνηρ ζηο ανηαγωνιζηικό 

πλεονέκηημα  

 

 

Δπώηηζη 3 : Θεωπείηαι πωρ η κοινωνική εηαιπική εςθύνη μποπεί να 

σπηζιμοποιηθεί ωρ επγαλείο ζηπαηηγικήρ ηηρ ανάπηςξήρ;   

Απφ ηελ εξψηεζε απηή ζπκπεξαίλνπκε πσο ε θνηλσληθή εηαηξηθή επζχλε φηαλ 

ππάξρεη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζε κεγάιν βαζκφ γηα 

δχν ιφγνπο: αθελφο, γηαηί ε εηαηξεία απνηειεί ζεηηθφ παξάδεηγκα γηα φιεο ηηο 

εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ θαη αθεηέξνπ γηαηί απμάλεηαη ν ζαπκαζκφο ηνπ πνιίηε γηα 

εηαηξείεο πνπ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε κεγάια θνηλσληθά δεηήκαηα. Ο ίδηνο ν 

πνιίηεο απνθηά έλα ζνβαξφ θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηηο 

ππφινηπεο πνπ δελ θέξνπλ θνηλσληθή επζχλε. Έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο αλέθεξε 

πσο «Έλα απφ ηα θνκκάηηα πνπ βνεζάλε ζηελ αλάπηπμε απνηειεί θαη ην αλζξψπηλν 

πξνθίι πνπ ρηίδεη κηα εηαηξεία». Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα 10 πνπ αθνινπζεί, ην 

93% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε ζεηηθά ελψ κφιηο ην 7% αξλεηηθά.  

80%

20%
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σήμα 10 -  Υπήζη ηηρ εηαιπικήρ κοινωνικήρ εςθύνηρ ωρ επγαλείο ζηπαηηγικήρ 

ηηρ ανάπηςξήρ  

 

 

Δπώηηζη 4 : Καηά πόζο η κοινωνική εςθύνη ζςνδέεηαι με ηιρ κινήζειρ και ηιρ 

διαδικαζίερ ζηιρ οποίερ ειζέπσονηαι οι εηαιπείερ, οι οποίερ ζηοσεύοςν πάνω από 

ηο άμεζο οικονομικό κέπδορ; 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη ελέξγεηεο ησλ εηαηξεηψλ σο πξνο ηελ 

θνηλσληθή επζχλε ζηνρεχνπλ καθξνπξφζεζκα ζην νηθνλνκηθφ θέξδνο. Βέβαηα, ζε 

απηή ηελ εξψηεζε ιάβακε ζρεηηθά ζχληνκεο απαληήζεηο, φπσο ιφγνπ ράξε, «Ρεηά 

ζπλδεδεκέλεο», «Τπάξρεη άκεζε ζχλδεζε», επηπιένλ, ππήξρε θαη ε πην «ξνκαληηθή» 

άπνςε θαζψο έλαο εξσηεζέληαο αλέθεξε πσο «Δίλαη αμίσκα φηη ε θνηλσληθή επζχλε 

πξέπεη λα δηέπεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ». Όκσο, έλαο εξσηεζέληαο 

δηαθνξνπνηήζεθε θαη ιεπηνκεξψο αλέθεξε πσο «Η ζπλήζεο πνιηηηθή ησλ εηαηξεηψλ 

δελ πεξηιακβάλεη θαη θηλήζεηο πνπ λα ζπλεπάγνληαη θνηλσληθή επζχλε. Η 

θαηαζπαηάιεζε πφξσλ έρνπλ σο δεδνκέλν ην  άκεζν νηθνλνκηθφ θέξδνο αγλνψληαο 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο. Λφγνπ ράξηλ, ε θαηαζπαηάιεζε ραξηηνχ 

ζηελ θαηαζθεπή εληχπσλ κε κε βηνδηαζπψκελν πιηθφ». ηελ εξψηεζε απηή νη 

εξσηεζέληεο εζηίαζαλ πεξηζζφηεξν ζην αλ ε ζχλδεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθή 

επζχλε κε ηηο θηλήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εηζέξρνληαη νη εηαηξείεο, νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ πάλσ απφ ην άκεζν νηθνλνκηθφ θέξδνο είλαη κεγάιε ε κηθξή. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην 73% ησλ εξσηεζέλησλ αλέθεξε πσο ζπλδέεηαη πνιχ ελψ ην 27% 

αλέθεξε πσο ζπλδέεηαη ιίγν.  

93%

7%

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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σήμα 11 -  ύνδεζη ηηρ εηαιπικήρ κοινωνικήρ εςθύνηρ με ηιρ κινήζειρ και ηιρ 

διαδικαζίερ ηηρ επισείπηζηρ, οι οποίερ ζηοσεύοςν πάνω από ηο άμεζο οικονομικό 

κέπδορ 

 

 

Δπώηηζη 5 : Θεωπείηαι πωρ η κοινωνική εςθύνη πποϋποθέηει ηην σπήζη ηων 

πόπων ηηρ εηαιπείαρ καηά ηέηοιο ηπόπο ώζηε να βοηθήζει ζηην επίλςζη κάποιων 

κοινωνικών πποβλημάηων, λόγος σάπη ζηη μόλςνζη ηος πεπιβάλλονηορ, ζηη 

θηώσια, ζηον παηζιζμό, και λοιπά; 

Η ηέηαξηε εξψηεζε καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη εηαηξείεο ζα έπξεπε λα 

δηαζέηνπλ πφξνπο γηα ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Λφγνπ ράξηλ, θάπνην 

ζχζηεκα πνπ αθνξά ηελ αλαθχθισζε αλαισζίκσλ πιηθψλ, ηελ εμαγσγή θαξκάθσλ 

ζε ρψξεο ηνπ 3
νπ

 θφζκνπ, δηάθνξεο ρνξεγίεο/δσξεέο ζε νξγαληζκνχο φπσο νη γηαηξνί 

ρσξίο ζχλνξα, δσξεάλ εμεηάζεηο ζε κεηνλφηεηεο, ππνηξνθίεο ζε εξεπλεηέο γηαηξνχο. 

Πνιιά αθφκα ηα νπνία δελ ηαπηίδνληαη κε ην άκεζν θέξδνο, αιιά κε ηελ θνηλσληθή 

επζχλε εηαηξεηψλ κε κεγάιε θεξδνθνξία αιιά θαη ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πξνθίι ηεο. Κάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε  ήηαλ νη αθφινπζεο: «Η 

θνηλσληθή επζχλε πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε πφξσλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα 

ηελ θνηλσλία ζπλεπψο φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ελέξγεηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο», «Βαζηθή πξνυπφζεζε κηαο εηαηξείαο γηα λα κπνξέζεη λα 

ζηεξίμεη ην θνηλσληθφ ηεο πξνθίι είλαη λα απνθνκίδεη ζεκαληηθά θέξδε απφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηθαλή λα πξνζθέξεη 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ιφγνπ 

ράξηλ ε δηαρείξηζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ λα 

κεηψλεηαη θαη ηα πξντφληα λα πξνσζνχληαη κε άιιεο κνξθέο, φπσο ε παξνπζίαζε 

73%

27%

Συνδζεται πολφ 

Συνδζεται λίγο
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ηνπο  κέζσ ηνπ Η/Τ. Αο κελ μερλάκε φηη ε δηάζεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ απαιιάζζεη 

θαη θνξνινγηθά ηελ νπνηαδήπνηε εηαηξεία αλαβαζκίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην 

θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν». Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 12 φινη νη 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε απηή.  

σήμα 12-  Υπήζη ηων πόπων ηηρ εηαιπείαρ καηά ηέηοιο ηπόπο ώζηε να 

βοηθήζει ζηην επίλςζη κάποιων κοινωνικών πποβλημάηων 

 

 

Δπώηηζη 6 : Σα ηελεςηαία πένηε σπόνια ηι ποζό δαπανήθηκε από ηην εηαιπεία 

ζαρ για ηην εγκαηάζηαζη ηεσνολογιών θιλικών ππορ ηο πεπιβάλλον; 

Αμηνζεκείσην φκσο είλαη πσο νη εξσηεζέληεο, παξφιν πνπ θαηέρνπλ πςειφβαζκε 

ζέζε ζηελ εηαηξεία αγλννχλ ην πνζφ πνπ δαπάλεζε ε εηαηξεία ηνπο γηα ηελ  

εγθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα 13 φινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε απηή. 

σήμα 13-  Γνώζη ποζού πος δαπανήθηκε για ηην εγκαηάζηαζη ηεσνολογιών 

θιλικών ππορ ηο πεπιβάλλον 

 

100%

0%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

0%

100%

Γνωρίηω

Δεν γνωρίηω
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Δπώηηζη 7 : Έσοςν ππαγμαηοποιηθεί δπαζηηπιόηηηερ κοινωνικήρ εςθύνηρ από 

ηην εηαιπεία ζαρ;  

Πξνο έθπιεμή καο ππήξραλ θάπνηα απφ ηα ζηειέρε πνπ καο αλέθεξαλ πσο ε εηαηξεία 

ηνπο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θακία δξαζηεξηφηεηα θνηλσληθήο επζχλεο. Παξφια 

απηά νη πεξηζζφηεξνη καο απάληεζαλ πσο φλησο νη εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο επζχλεο φπσο είλαη ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζε κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο φπσο είλαη ν ΟΚΑΝΑ θαη ην ρακφγειν ηνπ παηδηνχ. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα ην 87% απάληεζε πσο ε εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδεηαη έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ελψ ην 13 % 

απάληεζε αξλεηηθά.   

σήμα 14-  Ππαγμαηοποίηζη δπαζηηπιόηηηαρ εηαιπικήρ κοινωνικήρ εςθύνηρ  

 

 

Δπώηηζη 8 : Έσει πποβεί ζε πεπιβαλλονηικέρ πολιηικέρ η εηαιπείαρ ζαρ; Αν ΝΑΙ, 

αναθέπαηε μεπικέρ από αςηέρ;   

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 87% αλέθεξε πσο ε εηαηξεία ηνπο έρεη 

πξνβεί ζε πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο φπσο είλαη ε δελδξνθχηεπζε κε πνζνζηφ 23%, 

ε αλαδάζσζε κε πνζνζηφ 20%, ν θαζνξηζκφο παξαιηψλ κε πνζνζηφ 13% θαη ηέινο ε 

δέζκεπζε γηα ρξήζε θαη παξαγσγή αλαθπθισκέλσλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κε 

πνζνζηφ 27%. Δπηπιένλ, ην 17% αλέθεξε πσο ε εηαηξεία ηνπο έρεη πξνβεί ζε άιιεο 

ελέξγεηεο ρσξίο φκσο λα αλαθέξνπλ πνηεο ήηαλ νη ζπγθεθξηκέλεο απηέο ελέξγεηεο. 

87%

13%

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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Σέινο, ην 13% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε αξλεηηθά ζηελ χπαξμε πεξηβαιινληηθψλ 

πνιηηηθψλ ζηελ εηαηξεία ζηελ νπνία εξγάδνληαη.  

σήμα 15-  Ύπαπξη πεπιβαλλονηικών πολιηικών από ηην επισείπηζη  

 

 

σήμα 16-  Δίδη πεπιβαλλονηικών πολιηικών 

 

 

 

87%

13%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

23%

20%

13%

27%

17%

Δενδροφφτευςθ

Αναδάςωςθ 

κακαριςμόσ παραλιών

Δζςμευςθ για χριςθ και 
παραγωγι 
ανακυκλωμζνων και 
ανακυκλώςιμων υλικών

Άλλεσ ενζργειεσ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4.1 ςμπεπάζμαηα ηηρ έπεςναρ 

Οη λέεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα παξαδνζηαθά φξηα θαη λα 

επεθηείλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, επέθεξαλ κεγαιχηεξε γλψζε θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ελφο πςειφηεξνπ βαζκνχ 

επζχλεο ησλ εηαηξεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ην ζεκεξηλφ παγθφζκην πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιειεμάξηεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη (Salehi et al., 2012). 

 

ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο δηαπηζηψζεθε θαηαξράο φηη, νη εηαηξείεο 

επελδχνπλ ζε πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη, ε 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη θαη πάιη κε ηελ εηθφλα ησλ 

εηαηξεηψλ, σο εζηθά ππεχζπλεο θαη αμηφπηζηεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θνηλσλία θαη ην 

πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ 

θαηαδείρζεθε φηη κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο νη 

εηαηξείεο απνηεινχλ παξάδεηγκα γηα άιιεο εηαηξείεο, αιιά θαη γηαηί απμάλεηαη ε 

αμηνπηζηία ηνπο ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε εηαηξεία θαηαθέξλεη 

λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ωζηφζν, κέζα απφ 

ηελ έξεπλα θαηαδείρζεθε επίζεο πσο νη εηαηξείεο ζηνρεχνπλ καθξνρξφληα ζηελ 

επίηεπμε θέξδνπο, κέζα απφ ηελ επέλδπζε ζε πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο.  

 

Πξάγκαηη, εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πξσηνβνπιίεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ εληχπσζε φηη έρνπλ 

επίγλσζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη λνηάδνληαη γηα ηελ θνηλσλία. Δλψ ζην 

πξνζθήλην ππάξρεη κηα αλεζπρία γηα ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο θαη 

ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ, ζην παξαζθήλην ππάξρεη ην νηθνλνκηθφ φθεινο 
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γηα ηηο εηαηξείεο απηέο (Paul θαη Siegel, 2006). Πξάγκαηη, ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ απφθαζε ηεο εηαηξείαο λα ζπκκεηέρεη 

ζε πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα εηαηξεία 

κπνξεί λα είλαη θνηλσληθά ππεχζπλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη ζα απνθνκίζεη 

θέξδνο απφ απηή ηε δξάζε (Siegel θαη Vitaliano, 2006). Σν θέξδνο απηφ κπνξεί λα 

πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ηεο θαη ηεο εηθφλαο ηεο ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ. Πξάγκαηη, ε κειέηε ησλ 

Galbreath θαη Shum (2012) έδεημε φηη νη εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο αλέθεξαλ ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο θήκεο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε απμεκέλν 

κεξίδην αγνξάο θαη αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ εηαηξεηψλ. 

πλεπψο, ππάξρεη κία άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, θήκεο 

ηεο εηαηξείαο, βειηίσζεο ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο, απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη απμεκέλεο θεξδνθνξίαο, θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα 

άιισλ εξεπλψλ (Kim et al., 2012; Galbreath θαη Shum, 2012; Chan, 2014). 

 

Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο δε 

γλσξίδνπλ ην πνζφ πνπ δαπάλεζε ε εηαηξεία ηνπο γηα ηελ  εγθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, αλ θαη θαηέρνπλ πςειφβαζκε ζέζε ζηελ εηαηξεία, 

θαζψο θαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ πξνβαίλεη ζε δξαζηεξηφηεηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο. Απφ ηηο εηαηξείεο πνπ απάληεζαλ πσο επελδχνπλ πνζά ζε 

πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, παξαηεξνχκε φηη ηα πξνγξάκκαηα 

αθνξνχλ πξσηίζησο ελέξγεηεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Πξάγκαηη, 

αξθεηνί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ πσο νη εηαηξείεο πξνηηκνχλ λα εθαξκφδνπλ 

πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο (Liu et al., 

2011; Thordardottir, 2011) θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (Liu et al., 2011; 

Esau θαη Malone, 2013). 
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4.2 Πποηάζειρ για πεπαιηέπω έπεςνα 

Η παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηελ εμέηαζε δηαθφξσλ δεηεκάησλ ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηηο 

πξσηνβνπιίεο δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ζηνλ ηνκέα απηφλ, κέζα απφ ηηο απφςεηο 15 

αλψηαησλ ζηειερψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο. Ωζηφζν, ην δείγκα απηφ είλαη κηθξφ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα 

εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα κπνξέζνπλ λα γεληθεπζνχλ ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο πξνεξρφηαλ απφ 

εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα. 

 

Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζκψλ, πξνηείλεηαη ζην κέιινλ ε δηεμαγσγή κίαο 

παξφκνηαο έξεπλαο, ε νπνία ζα εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο απφ πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη 

εληφο Αζελψλ. Μία ηέηνηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη κία επηρείξεζε, αζηηθφ θαη κε αζηηθφ, κπνξεί λα απνηειεί 

παξάγνληα γηα ηελ επέλδπζε ζε πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 

Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί κία ζπγθξηηηθή έξεπλα ζε εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν αιιά ζε δηαθνξεηηθή ρψξα. Η έξεπλα απηή ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ 

επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, λνκνζεηηθφ) ζηελ απφθαζε ησλ 

εηαηξεηψλ λα επελδχζνπλ ζε πξσηνβνπιίεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 

Σέινο, κία αθφκε έξεπλα πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί είλαη ζε θαηαλαισηέο. Μία 

ηέηνηα έξεπλα ζα νδεγνχζε ζε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πψο 

εθηηκνχλ νη θαηαλαισηέο ηηο ελέξγεηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο απφ κέξνπο ησλ 

εηαηξεηψλ θαη πψο απηέο νη ελέξγεηεο επηδξνχλ ζηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο 

θαη ζηηο αγνξαζηηθέο ηνπο απνθάζεηο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: Πποθίλ Δπωηηθένηα  

 

Παξαθαιψ ζεκεηψζηε κε Υ ηηο απαληήζεηο ζαο  

 

Γένος:               Θήιπ                     Άξξελ  

 

 

Ηλικία:  18-25                                 26-33                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                             

34-41          Άλσ ησλ 41      

 

 

Εκπαίδευζη:  

  

Γεπηεξνβάζκηα     Δθπαίδεπζε                            

 

Σξηηνβάζκηα         Δθπαίδεπζε       

 

Μεηαπηπρηαθέο     πνπδέο      

 

Γηδαθηνξηθφ     
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη Δηαιπειών 

 

 

B1. Πνηεο πηζηεχεηαη φηη είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζηε ρψξα; 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

B2. Θεσξείηαη πσο ε θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε κηα εηαηξεία 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Β3.  Θεσξείηαη πσο ε θνηλσληθή εηαηξηθή επζχλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

εξγαιείν ζηξαηεγηθήο ηεο αλάπηπμήο;   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

B4.  Καηά πφζν ε θνηλσληθή επζχλε ζπλδέεηαη κε ηηο θηλήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζηηο νπνίεο εηζέξρνληαη νη εηαηξείεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ πάλσ απφ ην άκεζν 

νηθνλνκηθφ θέξδνο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B5. Θεσξείηαη πσο ε θνηλσληθή επζχλε πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο 

εηαηξείαο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βνεζήζεη ηελ επίιπζε θάπνησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ, ιφγνπ ράξε ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε θηψρηα θαη ηνλ 

ξαηζηζκφ, θαη ινηπά; 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

B5. Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ηη πνζφ δαπαλήζεθε απφ ηελ εηαηξεία ζαο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Β7.  Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθήο επζχλεο απφ ηελ εηαηξεία 

ζαο 

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Β8.  Έρεη πξνβεί ζε πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ε εηαηξείαο ζαο; Αλ ΝΑΙ, αλαθέξαηε 

κεξηθέο απφ απηέο   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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