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Η ΕKE στις σύγχρονες επιχειρήσεις 
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Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη 
βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό γίνεται ολοένα και περισσότερο 
αντιληπτό από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι οποίες τείνουν, σταδιακά, να 
λειτουργούν με γνώμονα το κοινωνικό καλό, εντάσσοντας στη φιλοσοφία τους τις 
αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας.  

Το άμεσο περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό ομάδων 
οι οποίες ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητές της και αναφέρονται ως 
stakeholders, που είτε επηρεάζουν είτε επηρεάζονται από την επίτευξη των στόχων 
της επιχείρησης. Επομένως, κάθε επιχείρηση που αποσκοπεί στην υιοθέτηση 
δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας οφείλει πρωτίστως να αναγνωρίσει ποιοι είναι 
οι stakeholders που την περιβάλλουν, να καθορίσει τι θέλει έκαστος από αυτούς και 
να αξιολογήσει την επίδραση του καθενός στις στρατηγικές αποφάσεις που θα 
λάβει. Stakeholders που έχουν άμεση συσχέτιση με κάθε επιχείρηση είναι οι 
εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν δίκαιες αμοιβές, οι πελάτες οι οποίοι θέλουν ασφαλή 
προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αξία αντίστοιχη της τιμής τους, οι μέτοχοι οι 
οποίοι θέλουν μερίσματα και διαρκείς ανατιμήσεις της μετοχής της επιχείρησης, οι 
προμηθευτές οι οποίοι επιθυμούν προβλέψιμες παραγγελίες και έγκαιρες 
εξοφλήσεις λογαριασμών και, τέλος, οι πιστωτές οι οποίοι θέλουν να τηρούνται 
εμπρόθεσμα οι υποχρεώσεις των οφειλετών. Υπάρχουν όμως και τα δευτερεύοντα 
ενδιαφερόμενα μέρη για μία επιχείρηση τα οποία είναι εξίσου σημαντικά και 
περιλαμβάνουν, συνήθως, τις ΜΚΟ (π.χ., για την προστασία του περιβάλλοντος), τις 
τοπικές κοινότητες, τους ανταγωνιστές και το κράτος. Επομένως, οι τέσσερις κύριοι 
πυλώνες πάνω στους οποίους θα πρέπει να διαρθρώνεται η πολιτική κοινωνικής 
υπευθυνότητας μιας επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη των stakeholders, είναι οι 
εξής: 

 Περιβάλλον.  

 Ανθρώπινο δυναμικό.  

 Κοινωνία.  

 Αγορά.  

Η συμβολή της ΕΚΕ στην επίδοση των επιχειρήσεων 

Οι δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας δεν μπορούν παρά μόνο αξία να 
προσδώσουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν μέρος της αλυσίδας 
αξίας τους η οποία όταν είναι ισχυρή οδηγεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος και κατ’ επέκταση στην επίτευξη βιωσιμότητας και κερδοφορίας.  
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Ενδεικτικά, οφέλη τα οποία μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις μέσω της 
εφαρμογής δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας είναι τα εξής: 

 Απόκτηση ισχυρού brand name και υψηλού ποσοστού πιστότητας πελατών.  

 Αξιοπιστία που τις βοηθάει να διατηρήσουν δυνατές σχέσεις με πελάτες και 
προμηθευτές. 

 Αποτελούν πόλο έλξης για στελέχη τα οποία είναι περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά ευαισθητοποιημένα και αναζητούν έναν χώρο εργασίας που θα 
προάγει την ηθική επιχειρηματικότητα. 

Μία άλλη οπτική για τη σημασία της ΕΚΕ 

Η ενθάρρυνση της ηθικής συμπεριφοράς και η ένταξη της κοινωνικής 
υπευθυνότητας στην αποστολή των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι εξέχουσας 
σημασίας. Υπάρχει όμως και η οπτική του Archie Carroll, η οποία συνιστά τη 
δημιουργία κώδικα ηθικής για τις επιχειρήσεις με δική τους πρωτοβουλία.  

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν λειτουργήσουν από μόνες τους ηθικά, τότε 
τα κράτη θα πρέπει να θεσπίσουν νόμους που θα καθορίζουν τις δράσεις που θα 
πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιούν. Στην περίπτωση αυτή, η οικονομική επιβάρυνση 
των επιχειρήσεων αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, η 
κοινωνική υπευθυνότητα δεν πρέπει να συγχέεται με τις ήδη υπάρχουσες 
νομοθετικές διατάξεις για ζητήματα όπως τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
επιπλέον δεν πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά με πράξεις φιλανθρωπίας ή 
περιστασιακών δωρεών σε συλλόγους.  

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει να αποτελεί φιλοσοφία της επιχείρησης, να 
είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα της και να εφαρμόζεται από τα κατώτερα έως 
τα ανώτερα στελέχη της.  

Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων  

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων αναλαμβάνουν με επιτυχία την καθοδήγηση και 
υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στον συνολικό στρατηγικό τους 
σχεδιασμό και στην ενσωμάτωση δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας στη 
φιλοσοφία τους.  

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, αξιοποιώντας διεθνείς καλές πρακτικές, είναι οι 
κατάλληλοι συνεργάτες των επιχειρήσεων για τον σχεδιασμό των κατάλληλων 
δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την υποστήριξη στην υλοποίησή τους 
μεγιστοποιώντας τα οφέλη και τον αντίκτυπο στην κοινωνία, το περιβάλλον, την 
αγορά και το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων. 

Η σε βάθος μελέτη των κατευθυντήριων γραμμών του ISO26000, καθώς και η 
δυνατότητά τους για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων βιωσιμότητας οι οποίες θα 
γίνουν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, καθιστούν τις εταιρείες συμβούλων 
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τους κατάλληλους «διαμεσολαβητές» των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας των 
επιχειρήσεων προς την κοινωνία.  
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